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Žygis į Jungtines Tautas

Gražioji Lietuva — Nemunas ties Punia

"Seimo" posėdžiai pries 25 metus
KREMLIAUS PATIKĖTINIS IŠDUODA JŲ TIKSLUS • BALSUOJA IR ENKAVEDISTAI

PREMJERŲ KONFERENCIJA

New Yorke yra susidaręs platus organizacijų atstovų ir paski
rų asmenų, komitetas suorganizuoti daugiatūkstantiniam lietu
vių žygiui j Jungtines Tautas š. m. lapkričio 13 dieną.

DVIDEŠIMT PENKERI METAI rusų bolševikų fizinio ir dva
sinio-teroro Lietuvoj, ir dvidešimt metų klaikios tylos apie tai 
Jungtinėse Tautose — perdaug ilgas laikas.

PRIBRENDO DIENA, kada lietuviai ir jų draugai laisvajame 
pasaulyje turi visomis jėgomis spausti Jungtines Tautas, kad lie
tuvių tautai daromoji skriauda būtų iškelta aikštėn tarptautinėje 
plotmėje ir atitaisyta.

ŠIE METAI — dėkinga proga pradėti tokiam lietuvių tautos 
laisvės žygiui į Jungtines Tautas ir jam tęsti ligi laimėjimo.

ŠIO ŽYGIO CENTRAS turi būti New Yorke, kur yra ir 
Jungt. Tautų centras.

ŠIŲ 1965 METŲ lapkričio 13-tosios manifestacija turi būti 
kulminacinis taškas visų šiais metais vykdytų demonstracijų ir 
protestų prieš Lietuvos pavergimą.

TODĖL VISI, kas ligi tol rengtose demonstracijose bus daly
vavę, ir visi, kas progas jose dalyvauti bus praleidę, kviečiami 
prie šio žygio būtinai uoliai ir veikliai prisidėti.

KVIEČIAME visas organizacijas ir kiekvieną gyvą lietuvi pri
sidėti prie šio užsimojimo lėšomis, darbu ir populiarinimu.

VISI LIETUVIAI kviečiami Į šį prasmingą žygi, nepaisant, 
ar jie gimę Lietuvoj, Amerikoj ar kitur, ir nepaisant ar jie kalbė
tų lietuviškai, angliškai ar kitaip.

LIETUVIŲ SPAUDĄ IR RADIJĄ prašome sudaryti palan
kiausias sąlygas išgarsinti šiai manifestacijai lietuvių visuomenė
je ir sužadinti pasiryžimą prisidėti prie jos pasisekimo.

TIKIME, kad bent dviejų dešimčių tūkstančių lietuvių minia, 
suplaukusi Jungtinių Tautų papėdėn, bus žymus akstinas pagrei
tinti Lietuvos klausimo kėlimui Jungtinėse Tautose.

REIŠKIAME VISIŠKĄ PASITIKĖJIMĄ šio žygio sumanytojų 
pajėgumu bei sugebėjimu ji suorganizuoti ir jam vadovauti. Kvie
čiame juos, kaip vadovaujanti komitetą, ši užsimojimą vykdyti ir 
pasižadame visomis išgalėmis jam padėti.
A. Ošlapas — New Yorko Lietuvių Tarybos pirmininkas, Amerikos Lietuvių 

Tarybos pavedimu;
A. S. Trečiokas — iš New Jersey Lietuvių Tarybos;
J. Šlepetys, K. Miklas, V. Padvarietis — iš Amerikos Liet. Bendruomenės

Tarybos ir New Yorko apygardos vadovybės;
Prel. J. Balkonas — iš Am. Liet. Kunigų Vienybės;
V. Alksninis — iš L. V. S. Ramovės;
K. P. žygas — Liet. Studentų Sąjungos pirmininkas (iš Bostono);
A. P. Gureckas, J. P.-Miklovas —iš Liet. Jaunimo Org. Federacijos — Anti- 

kolonijinės Lygos;
S. Gedvilaitė, I. Sandanavičiūtė, A. Vainius, sr., A. Vainius, jr., K. Vainius

• _^- iš ateitininkų studentų ir sendraugių;
A. Sperauskas, S. Mackevičius — iš neolituanų studentų ir filisterių;
V. Steponis — iš Santaros - šviesos federacijos;
R. Petrauskas, R. Kezys — iš skautų studentų ir filisterių;
AL Wesey-Vasiliauskas, D. Mažeika, J. Mažeikaitė — iš Lietuvos Vyčių N. 

Y. apygardos ir 41 kuopos;
P .Baniūnas, OFM, A. P. Jocys, OFM, J. Brazaitis — iš t. pranciškonų ir 

“Darbininko”;
J. Kiaunė, A. Jurgėla, D. Penikas, V. Cekas, E. čekienė, V. Rastenis — iš 

A. L. Tautinės S-gos 1 ir 11 skyrių ir “Dirvos”;
J .Rūtenis — iš “Kario”;
B. Bieliukas — iš L. Rezistencinės Santarvės;
J. Vilgalys — iš Mažosios Lietuvos Rezist. Sąjūdžio;
L. Tamošaitis — iš Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio;
Kun. V. Pikturna — iš Liet. buv. politinių kalinių s-gos;
A. Vakselis — iš Š ALF AS ir Rytų Sporto apygardos;
P .Wytenus — iš Pas. Parodos Komiteto;
A. Visminas, V. Radzivanas — iš Brooklyno liet, parapijų chorų;
S. Lūšys, K. J. Čeginskas, kun. J. Pakalniškis, E. Sandanavičius, M. Razgai-

tis, S. Dzikas, J. Makauskis, J. Subačius — nepareiškę atstovaują 
organizacijas.

Kanadoje:

kyla maisto kainos
Kanadoje: kyla maisto kainos ..

Maisto kainos visoje Kanado
je žymiai pakilo dėl Įvairių prie
žasčių, iš kurių labiausiai pažy
mėtinos sausra ir pakilę atlygi
nimai darbininkams. Neatrodo, 
kad kainos greitu laiku nukris
tų, nes kas mėnuo jos vis dar 
kyla. Per mėnesį laiko maisto 
kainos pakilo 3 taškais ir birže
lio pabaigoje siekė 137.6 (1949 
m. kainas lyginant 100 taškų).

Mažaraščių skaičius Kanadoj, 
nežiūrint privalomo mokyklų 
lankymo, yra gana didelis. Pa
gal 1961 m. statistikos žinias 
Kanadoje gyveno virš 5 mil. as
menų, turinčių žemesnį negu 8 
skyrių išsilavinimą. Iš to skai
čiaus 848.000 nebuvo baigę net 
4 skyrių. Paskutiniu laiku, ma
šinom pakeičiant darbo jėgą, 
norima bedarbius išmokyti įvai
rių amatų, tačiau daugumos tų, 
kurie neturi jokio išsilavinimo, 
neįmanoma išmokyti dėl jų per 
žemo bendrojo išsilavinimo.

Kanados parlamentarų ir se
natorių grupė, susidedanti iš 14 
asmenų, lankosi Sovietų Sąjun
goje. Grupė buvo iškilmingai 
priimta Maskvoje, pabrėžiant, 
kad santykiai tarp Kanados ir 
Sov. Sąjungos turėtų būti žy
mia draugiškesni. N.D.P. vadas 
T. C. Douglas tuoj prisistatė su 
savo užsienio politika, smerk
damas JAV dėl Vietnamo, kas, 
žinoma, sovietams patiko. Du 
delegacijos nariai — Michael 
Starr ir John Hnatyshin yra uk
rainiečių kilmės ir Maskvos 
aerodrome sutikimo iškilmėse 
pasakė kalbas ukrainietiškai.

Kviečių rinka, atrodo, dar 
greitai nesibaigs, nes Kinija pa
reiškė dar daugelį metų pirk- 
sianti Kanados kviečius. Prie 
Kinijos prisideda ir kiti komu
nistiniai kraštai, kuriems rupi 

Kanados kviečiai. Per paskuti
nius 4 metus Kanada pardavė 
komunistiniam kraštam 1 bil. 
440 mil. bušeliu kviečiu.

Daugumas studentų ir gimna
zistų vasaros atostogų metu va
žinėja iš vienos provincijos į ki
tą, norėdami geriau pažinti Ka
nadą. Ekskursijas organizuoja 
ir išlaidas apmoka provincinės 
vyriausybės ir įvairios organiza
cijos. Didelė grupė XI klasės 
mokinių iš visų provincijų išvy
ko 10 dienų į Yukon teritoriją. 
Jų tarpe yra ir Toronto lietuvis 
A. Puteris.

Kanados dolerio vertė liks pa
stovi pagal bankų pranešimus. 
Dabartinė dolerio vertė yra92% 
cir.to JAV valiuta, ir, atrodo, 
žemesnis dolerio kursas išeina 
Kr”-»-’os ekonomijai į naudą. 
Dolerį nuvertinus, liberalai tai 
išnaudojo politinei propagan
dai, tačiau tai buvo tik rinkimi
nis triukas, nes konservatoriai 
nuvertino dolerį prieš pat rin
kimus, kuriuos pralaimėjo.

Rasinė lygybė Kanadoje nėra 
tokia ideali, kaip daug kam at
rodo. New Brunswick provinci
jos miestelio Perth gyventojai 
pareiškė, neleisią savo vaikų 
mokyklon kartu su indėnų vai
kais. Vietos savivaldybė turės 
vežioti 60 indėnų vaiku į kitą 
mokyklą, esančią už keliolikos 
mylių. -

“Tėviškės Žiburių” 
paskutinis prieš atostogas nume
ris išeis rugpjūčio 3 d., antradie
nį. Medžiagą šiam numeriui re
dakcija turi gauti ne vėliau šio 
penktadienio, liepos 30 d.

“T2” redakcija

— Ak, taip? Labai gaila, kad 
aš apsirikau su pasiūlyta man jū
sų kandidatūra. Gaila, gaila... 
apsirikau. — Jis valandėlei nuti
lo, o po to, primerkęs akis, tyliai, 
bet ciniškai pareiškė: — Tik pa
mėginkite. Yra priemonių daryti 
taip, kaip mes norime, o jų mes 
turime pakankamai.

Dabar man visai aišku pasida
rė, kad šis augštas Stalino pati
kėtinis nėra kas nors kitas, kaip 
tik įgudęs diplomatas-čekistas. 
Paaiškėjo, kas Liaudies Seimo 
narių laukia: sney esame pakliu
vę į velniškus Maskvos spąstus.”

Gi patį vad. Liaudies Seimo po
sėdį dr. Garmus taip aprašo:

“Visas teatras buvo paverstas 
lyg į kokį balaganišką cirką. Vi
sur pilna raudonų skraisčių, sie
nos nukabinėtos ilgais raudonais 
plakatais, ant kurių didžiausio
mis raidėmis išrašinėti ‘liepsnin
gi’ bolševikų sveikinimai ‘drau
gui Stalinui’ ir kiti panšūs bolše
vikinės propagandos atributai. 
Pagaliau sėdame į vietas. Daugu
mas provincijos apygardų atsto
vų tokiame teatre pirmą kartą sa
vo gyvenime: nesiorientuoja pro 
kur įeiti, kur sėsti ir ką čia iš vi
so reikės daryti. Visas tas triukš
mas, gausybė žmonių, tos cirkiš- 
kos dekoracijos dar labiau prisle
gia jų nuotaiką ir juos padaro 
dar nedrąsesniais. Juos į vietas 
vedžioja specialūs tvarkdariai. 
Susėdę visi atstovai. Teatro par
teris, be seimo narių, dar pilnas 
‘■kviestinės’ publikos: kompartie- 
čių, komjaunuolių, čekistų, šni
pų. Taip pat visos ložės ir visi 
augštai pilni nublikos. Mes, sei
mo atstovai, iš visų pusių buvom 
apsupti čekistų, žodžiu, iš visų 
pusių didžiausias moralinis ir fi
zinis spaudimas į atstovus, kad 
jie vykdytų komunistų partijos ir 
Maskvos valią ...

Prieš pat balsavimą, — tęsia 
dr. Garmus, — aš visdėlto keletą

(Elta) Sovietai, okupavę Lietu
vą, savo tankais ir purvinais ba
tais sutrypę mūsų tautos laisvę, 
visą laiką stengėsi vaidinti iš
laisvintojus. Vienas Lietuvos “iš
laisvinimo” tragedijos veiksmų 
buvo rinkimai į vad. Liaudies 
Seimą, o antras — to Seimo pir
masis posėdis, įvykęs liepos 21 d. 
Valstybės Teatre Kaune. Šiau
riausia yra tai, kad šitą tragiko
mediją suvaidinti buvo priversti 
patys lietuviai. Pagrindiniai vaid
menys, žinoma, buvo skirti komu
nistams? Jie "paėmė "juos savano
riškai ir iš anksto mintinai išmo
ko. Tačiau labai juokingoje ir be 
galo tragiškoje būklėje atsidūrė 
tie vad. Liaudies Seimo nariai, 
kurie iki uždangai pakilsiant ne
žinojo nei kas bus vaidinama, nei 
kokios rolės tame vaidinime 
jiems skirtos. Kiek laimingesnis 
tuo atžvilgiu buvo žinomas Kauno 
gydytojas dr. Antanas Garmus.

Dar prieš vad. Liaudies Seimo 
rinkimus jis stengėsi susitikti su 
vyriausiuoju režisieriumi — so
vietų užsienio reikalų komisaro 
pavaduotoju Dekanozovu ir iš jo 
asmeniškai patirti, kas bus tame 
seime vaidinama, tačiau šis nei 
artyn nieko prie savęs neprisilei
do. Su Stalino į Kauną atsiųstu 
Lietuvos įjungimui į Sovietų Są
jungą organziuoti Dekanozovu dr. 
varmui pasisekė pasimatyti tik 
liepos 18 ar 19 d., tai yra tik po
rą dienų prieš pirmąjį Liaudies 
Seimo posėdį, šį savo pasimatymą 
dr. Garmus vėliau taip aprašė:

“Pone ministeri, — be ilgų 
įžangų kreipiausi į jį, — kokie 
Sovietų Sąjungos planai Lietu
vos klausimu? Pastarųjų dienų 
įvykiai mums sukelia nemaža su
sirūpinimo dėl Lietuvos nepri
klausomybės.’ Jis nusišypsojo ir 
atsakė: ‘Jūs klausiate apie Lietu
vos nepriklausomybę. Taip. O ar 
jūs matote, kas vyksta už lango, 
matote? ...’ — ir jis mostelėjo į 
lango pusę.

Ir ištikrųjų, rašo dr. Garmus,
— tuo tarpu po sovietų pasiunti
nybės langais ūžė tankai, ten jų 
buvo susispietęs visas būrys, o to
liau gatve žygiavo beveik vienų 
žydų manifestantų minios su rau
donomis vėliavomis ir su ant 
lazdų pamautais Stalino, Lenino, 
VorošUovo ir kitų komunistų at
vaizdais. Užkimę manifestantų 
balsai plėšė: ‘Jesli zavtra vojna’...

— Taigi, ar šie tankai ir šios 
minios jums nieko nesako? — pa
klausė į mane akis įbedęs tas ne
didelio ūgio, kiek nuplikęs Stali
no patikėtinis Dekanozovas.
— Matote, kas darosi už lango, 
kas vyksta visame krašte, o jūs 
drįstate kalbėti apie nepriklauso
mą Lietuvą. Matote, jei jau ne ši
ta minia, kuri nušlavė jūsų nepri
klausomybę, tai šie tankai rodo, 
kad Lietuva jau nebegali būti ne
priklausoma ...

Toliau dr. Garmus sako: “Iš 
Dekanozovo žodžių man visai pa
aiškėjo šėtoniškas jo planas: mes 
patys turime prašjdis priimami į 
Sovietų Sąjungą, tai reiškia, sa
vomis rankomis turime išsikasti 
sau duobę ir save palaidoti.

— Ne, taip nebus, mes nebal
suosime už Lietuvos prisijungi
mą.

Pavergtųjų Tautų Savaitė Čikagoje
jo tautos. Lietuvai čia atstovavo 
Birutė Baškauskaitė.

Latviai savo grupės priekyje 
vežėsi juos labai išgarsinusią mer
giną — Marytę Ozers, kuri 1963 
m. turėjo Miss U.S.A, titulą. 
Įspūdingas buvo lenkų vežimas, 
kuriame buvo išstatyti portretai 
pasaulinio garso lenkų (Šopeno, 
M. Curie-Skladowskos, Poderevs- 
kio ir kt). paminėta 1.000 metų 
nuo krikščionybės Lenkijoje įve
dimo. Lenkai turėjo nemažą jau
nimo orkestrą.

Pačios negausiausios buvo al
banų ir kazokų grupės. Įdomu 
buvo matyti vokiečių grupėje ne
šamą didelį žemėlapį, kuriame 
Klaipėdos kraštas buvo “atiduo
tas” Vokietijai.

Paradas vyko pačioje didžiau
sioje Čikagos State gatvėje, ta
čiau policijai buvo sunku kontro
liuoti šeštadienio popietės pirkė
jus, kurie dažnai parado metu pa
sileisdavo skersai gatvę.

Paraduotojams susirinkus prie 
Buckingham fontano, pasakyta 
kalbų, dalyvaujant būriui žinomų 
amerikiečių. Pačiu pagrindiniu 
kalbėtoju buvo JAV imigracijos 

(Nukelta į 7 psl.)

Apie 2.000 lietuvių organizuo
tai dalyvavo Pavergtųjų Tautų 
Savaitės proga suruoštame para- 
de-eisenoje liepos mėn. 17 d. Či
kagos vidurmiestyje. čia lietuvių 
grupė buvo pati gausiausia iš 18 
parade dalyvavusių vienetų.

Mūsiškiai žygiavo parado prie
kinėje dalyje — tuoj po vokiečių, 
latvių ir estų. Lietuvių grupės 
priekyje važiavo didelis vežimas, 
kurio centre buvo mergina (Liu
cija Buivydaitė), apmegzta spyg
liuotomis vielomis, vaizduojanti 
pavergtą Lietuvą. Buvo daug or
ganizacijų atstovų su savo vėlia
vomis ir lietuviškomis trispalvė
mis. Taip pat lietuviai išsiskyrė 
plakatų gausumu, tačiau jų dau
gumas buvo seni (iš ankstesnių 
demonstracijų, pavyzdžiui, keli 
dar minėjo Chruščiovą) ir nesu
darė skoningesnio vaizdo.

Vienas vežimas buvo bendras 
visoms trims Pabaltijo valsty
bėms, if ant jo išrašyti žodžiai 
skelbė; jog šiemet sukanka 25 m. 
nuo/Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pavergimo. Pabaltiečių paraduo
tųjų priekyje ėjo trys merginos 
— po vieną iš kiekvienos Pabalti-

Kvebeko provincijai vis dau
giau reikalaujant savarankišku
mo, provincijų premjerų konfe
rencijos pradeda įgauti kitokį po
būdį. Jei anksčiau jos buvo dau
giau informacinės, tai dabar iš
virto į tikras derybas, neretai 
įgalinančias gana aštrias formas. 
Tokia buvo ir paskutinioji konfe
rencija, įvykusi pereitą savaitę 
Otavoje.

Federalinis sveikatos draudimo 
planas buvo vienas pagrindinių 
konferencijos punktų. Principinį 
sunkumą tam punktui sudarė tai, 
kad daugumas provincijų jau tu
rk arba įsivedusios, arba paruo- 
šusios savo provincinius planus. 
Federalinė schema atėję pavė
luotai, ir L. B. Pearsonas turėjo 
padaryti didelę auką — federali
nė valdžia sutinka primokėti už 
kiekvieną žmogų $16, bet su są
lygomis, kad planas būtų: a. gy
dytojų aptarnaujamas, b. įjungtų 
dantų gydymą ir vaistus, c. val
džios operuojamas ir d. leidžiąs 
apdraustajam persikelti iš vienos 
provincijos į kitą.

PAŠTININKŲ STREIKAS
Kaip patys matome, pereitą 

savaitę Kanados paštininkai išėjo 
į streiką. Tai liečia narius trijų 
pašto tarnautojų sąjungų — laiš
kanešių, laiškų skirstytojų ir ge
ležinkelių pašto vagonų tarnauto
jų. Tuo tarpu tai vis dar nelega
lus streikas, nes tarnautojai me
tė darbą be savo sąjungų vadovy
bės leidimo. Tos vadovybės dar 
tebesidera ir kvietė narius pa
laukti iki derybų pabaigos. Bet 
šiems pastariesiems, matyt, pri
trūko kantrybės.

Tai yra pirmasis paštininkų 
streikas po labai ilgo metų tar
po, nuo pat J 924 m. Anais lai
kais paštininko darbas buvo skai
tomas vienas iš geresnių šioje 
dirbančiųjų kategorijoje. Jie 
gaudavo nemažesni už kitus pana
šiai dirbančius atlyginimą ir dar 
keletą priedų, anuo metu mažai 
žinomų, turėjo šiokį tokį pensijų 
fondą ir gerus darbo drabužius. 
Bet ilgainiui paštininkų padėtis 
pasikeitė, kai kiti panašiai dir
bantieji susiorganizavo į stiprias 
unijas, kurios, apdėjusios narius 
mokesčiais, pajėgė išvystyti stip
rią kovą prieš darbdavius, pašti

kartų prašiau balso, bet seimo 
pirmininkas Liudas Adomauskas, 
matyt, gerai žinodamas mano nu
sistatymą, jo man nedavė. Pati 
balsavimo procedūra buvo atlik
ta grynai bolševikine technika: 
Pirmininkui pasiūlius, kad kas 
-balsuoja už Lietuvos prisijungi
mą prie Sovietų Sąjungos pakel
tų rankas, rankas kėlė ir ne Sei
mo nariai. Kiek iš tikrųjų balsa
vo, kiek susilaikė ir kiek, nepai
sant to teroro ir grasinimų, gal 
būtų prieš pasisakę, taip ir liko 
neaišku. Tačiau tai bolševikams 
nekliudė paskelbti, jog Liaudies 
Seimas vienu balsu nutaręs pra
šyti Augščiausiąją Sovietų Sąjun
gos Tarybą, kad toji priimtų Lie
tuvą į SSSR sudėtį kaip sąjungi
nę tarybinę respubliką. Taip bu
vo baigtas lietuvių tautai nelem
tas spektaklis”, — rašo dr. Gar-' 
mus, buvęs vad. Liaudies Seimo 
narys (žr. “Lietuvių archyvas, 
bolševizmo metai”. Brooklyn, N. 
Y., 1952 m.).

Gi tame pačiame “seimo” posė
dyje Maskvos statytiniai Sniečkus 
ir Paleckis tokiais žodžiais pripa
žino maskvinę Lietuvos okupaci
ją. Pirmasis kalbėjo: “Galingoji 
ir nenugalimoji darbininkų ir 
valstiečių Raudonoji armija, iš
laisvinusi mūsų kraštą, užtikrins 
mūsų sienų neliečiamumą”. O J. 
Paleckis dar atviriau pareiškė: 
“Visos tos kovos ir aukos, sudė
tos mūsų liaudies laisvės troški
mus pasiekti, būtų ilgai dar liku
sios be vaisių, jei ne ta broliška 
pagalba, kurios susilaukėme iš vi
sada mums broliškų ir draugiškų 
didžiosios Tarybų Sąjungos tau
tų ir kurią mums atnešė tautų iš
vaduotoja Raudonoji armija”.

Taigi, ne vad. Liaudies Seimas 
lėmė Lietuvos likimą, bet Mask
vos karinė pajėga — Raudonoji 
armija. Ta pati jėga ir iki šiol te
belaiko okupavusi mūsų tėvynę.

Savaitės įvykiai
RUMUNIJOS KOMUNISTŲ PARTIJA SAVO IX KONGRESE 

BUKAREŠTE NUTARĖ SIEKTI VISIŠKOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS KOMUNISTINĖJE BENDRUOMENĖJE. Rumunijos kompar
tijos vadas Nicolae Ceausescu savo ilgoje kalboje iškėlė tautinius 
Rumunijos siekimus, kurie pastarųjų kelerių metų laikotarpyje 
yra įnešę daug trinties santykiuose su Sov. Sąjunga. Jis pabrėžė, 
jog Rumunija savarankiškai vystys savo sunkiąją pramonę, nes ji 
garantuoja krašto nepriklausomybę. Sov. Sąjunga kadaise buvo pa
sisakiusi prieš sunkiosios pramonės išplėtimą Rumunijoje. Taigi, 
šis sovietų planas kongrese dalyvavusio L. Brežnevo akivaizdoje 
buvo išmestas į šiukšlu dėžę. N.®-------------------------------------- -
Ceausescu taipogi akcentavo Ru
munijos nepriklausomybę preky
bos reikaluose. Nors oficialiai ne
atsisakoma prekybinių saitų su 
komunistiniais kraštais, tačiau 
pirmenybė bus teikiama toms 
valstybėms, kurios parūpins ge
resnes sąlygas prekių mainams. 
Šis pareiškimas buvo antras smū
gis L. Brežnevui, nes juk visi ge
rai žinome, kad prekybos reika
luose Sov. Sąjunga siekė ir tebe
siekia visiško savųjų satelitų iš
naudojimo. Lig šiol komunistai 
Rumunijoje vadinosi Rumunijos 
Darbininkų Partija, o dabar nu
tarta jiems grąžinti senąjį kom
partijos vardą. L. Brežnevas savo 
kalboje kėlė kompartijų vienybės 
reikalą ir, savaime suprantama, 
puolė amerikietiškąjį “imperializ
mą”. Kongrese dalyvavo gausi 
kiniečių delegacija, kurios vadai 
visą laiką stengėsi ignoruoti L. 
Brežnevą. Sakoma, kad per visus 
posėdžius sovietų ir kiniečių de
legacijos net nežvilgterėjo viena 
į kitą, o į posėdžių salę įeidavo 
pro skirtingas duris, kad tuo bū
du būtų išvengta nemalonaus su
sitikimo.

Karą P. Vietname šią savaitę, 
privertė užmiršti Baltuosiuose 
Rūmuose prasidėjusi tyla — gy
nybos sekr. McNamaros specialus 
pranešimas ir serija skubių kon
ferencijų, kurių rezultatai tuo 
tarpu neskelbiami. Atrodo, kad 
McNamara prez. Johnsonui nu
piešė liūdnoką Vietnamo vaizdą 
ir reikalauja daugiau kariuome-!

Šitokiam planui daugiausia pri
tarimo susilaukta iš Kvebeko. Ki
tiems šiek tiek abejojant, vienin
telė aiški opozicija buvo iš Alber
tos, kurioje jau veikia savas pla
nas. Pagaliau nutarta projektą 
principiniai laikyti priimtinu, pa
vedant jį detalizuoti sveikatos 
ministeriams.

Pakrančių jūros dugnuose glū
dinti nafta buvo karščiausias 
klausimas. Paliestosios provinci
jos kietai laikosi nuomonės, kad 
toji nafta priklauso provincijoms, 
kurias tie vandenys supa. Fede
ralinė valdžia yra kitokios nuo
monės ir yra atidavusi klausimą 
į augščiausią Kanados teismą. 
Kvebeko premjeras net pareiškė, 
kad teismo sprendimą jis nelai
kys jam privalomu, nes tai ne šio 
teismo kompetencijos reikalas. 
Taip šis klausimas ir liko neiš
spręstas.

Kiti mažesni klausimai praėjo 
sklandžiai. Apskritai ši konferen
cija, nors ir audringa, buvo dar
binga, labai sustiprinusi min. pir
mininko L. B. Pearsono autori
tetą.

ninkai, likę tik sąjungoje ir mo
kėdami mažą mokestį, yra finan
siniai mažai pajėgūs vesti ilgą ko
vą. Jie jau nuo pat streiko pra
džios netenka dienos uždarbio.

Ko gi jie nori? Dabartinė jų al
ga yra pradžioje $3.930 į metus 
ir po ketvertų metų pakyla iki 
$4.380. Valdžia jau yra davusi 
jiems $300 priedo, pakeldama 
bendrąjį atlyginimą iki $4.680, 
bet jie norį dar $300.

Ar pateisinamas jų reikalavi
mas? Tegu kalba skaičiai. Poli
cininkas nuo naujųjų metų gaus 
$6.500, staliai neseniai atmetė 
normas, kurios jų atlyginimą, pa
gal rangovų apskaičiavimą, būtų 
pakėlusios iki $8.860 į metus. 
Bet, antra vertus, yra ir mažiau 
uždirbančių: štai valdžios pasta
tų valytojai pradeda su $3.140 į 
metus, o mokytojas, kurio akade
minės kvalifikacijos ir atsakomy
bė yra žymiai didesnė už augščiau 
minėtųjų, net Toronte pradeda 
tik su $3.500—3.600 metine alga.

Taigi, to ir daugelio kitų strei
kų šaknyse glūdi bendrosios lini
jos trūkumas krašto dirbančiųjų 
atlyginimų politikoje.

nės. McNamaros nuomone, parti
zanų gretas gerokai yra sustipri
nusi Š. Vietnamo reguliarios ka
riuomenės vyrų infiltracija, kai 
tuo tarpu P. Vietnamo gynybos 
pajėgų skaičius beveik nėra pa
didėjęs. Tenka laukti naujų JAV 
pastangų, kurios tikriausiai bus 
surištos su atsarginių tautos 
gvardijos divizijų pašaukimu į 
aktyvią karo tarnybą ar karo prie^ 
volės kontingento padidinimu. Š. 
Vietname amerikiečių lėktuvai 
pradėjo bombarduoti naujus tai
kinius — amunicijos ir ginklų 
fabrikus. Netoli Hanoi vienas 
amerikiečių naikintuvas sprogo 
ore. Įtariama, kad į jį galėjo pa
taikyti sovietinės gamybos prieš
lėktuvinė raketa.

Syngman Rhee, Pietų Korėjos 
respublikos įkūrėjas ir jos pirma
sis prezidentas, širdies ataka mi
rė Honolulu mieste. Iš Havajų ve- 
lionies palaikai amerikiečių kari
niu lėktuvu buvo atgabenti į Ko
rėją, kur juos sutiko šimtai tūks
tančių korėjiečių. Politinę S. 
Rhee karjerą nutraukė 1960 m. 
jo vyriausybėje įsigalėjusi korup
cija ir studentų kaltinimas, kad 
jis suklastojęs rinkimų į prezi
dentus rezultatus. Jis buvo, pri
verstas pasitraukti iš prezidento 
posto ir išvykti į Havajus, kur ir 
praleido savo saulėlydžio dienas.

Karaliaus Konstantino įsakytas 
prem jero George Papandreou pa
šalinimas Graikijoj iššaukė maiš
tu ir demonstracijų bangą. Nau- 

(Nukelta į 7 psl.)
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Sv. Tėvas laimina ir dėkoja
Tėv. J. Vaišnora, MIC, Liet. En

ciklopedijos kat. teologijos skyriaus 
redaktorius, nusiuntė Jo Šventeny
bei popiežiui Pauliui VI paskuti
niuosius Liet Enciklopedijos tomus 
ir gavo žemiau dedamą palaiminimą 
bei padėką. Red.

Gerbiamiausias Tėve,
Atlieku malonią pareigą pra

nešdamas, kad Jo šventenybę 
kaip reikiant pasiekė naujai iš
ėjusieji Lietuviu Enciklopedijos 
penki tomai (XXVIII—XXXII), 
kuriuos to veikalo leidėjas ir 
drauge su Tavim redaktoriai, at
sidavimo ir pagarbos ženklan, 
maloniai Jam padovanojote, ly
giai kaip anksčiau išėjusius to
mus esate įteikę Jo Pirmatakams 
Pijui XII ir Jonui XXIII.

Manau, kad apsidžiaugsi suži
nojęs, jog šventajam Tėvui ši do
vana buvo labai brangi ir malo
ni, nes ji rodo ir jūsų ištikimybę 
Petro Sostui, ir didelę jūsų meilę 
savo tėvynei, kurios įžymius pa-

minkius, džiugius įvykius, garbin
gus žygius ir garsiausius vyrus 
norėjote tiksliai ir kruopščiai nu
šviesti, kad tuo būdu tėvynės kul
tūra būtų išsaugota ir perduota 
vėlesnėms kartoms.

Kristaus Vietininkas, už paro
dytą prielankumą labai dėkoda
mas, dėl šio darbo jus labai svei
kina ir karštai linki, kad, dieviš
kajai malonei padedant, jūsų 
bendros pastangos laimingai pri
vestų prie artimos ir trokštamos 
darbo užbaigos, ir kad įvyktų jū
sų pasiryžimas išleisti tą pačią 
Enciklopediją ir anglų kalba.

Jo Šventenybė, melsdamas vi
sagalio Dievo veiksmingiausios 
globos ir šviesos, Tau ir visiems, 
kurie rūpinasi šio veikalo leidi
mu, būtent, leidėjui,- redakto
riams ir bendradarbiams mieliau
siai teikia prašytąjį Apaštališkąjį 
Palaiminimą.

Šia proga, reikšdamas deramą 
pagarbą, lieku tau atsidavęs

H. J. kard. Cicognani

V *

Šimtmečio komisijos informacija
1965 m. liepos 6 d.* Otavoje pir

mą kartą Kanados istorijoje posė
džiavo komisija, kurioje daugiau 
kaip 70 atstovų iš 24 religinių 
grupių susitiko padiskutuoti ir 
panagrinėti galimybių Kanados 
šimtmečio religiniam aspektui 
jungtiniu būdu atžymėti.

Vieną dieną trukusi konferen
cija atidaryta John Fisher, šimt
mečiui ruošti komisijonieriaus. 
Jis tarp kitko pasakė: “Mes esa
me iš daugelio rasių ir religijų su
sidaręs žmonių junginys, kuris 
teikia gyvumo Kanados asmeny
bei, ir iš tikrųjų negali būti tik
resnio būdo pasiekti tuos 20 mil. 
gyvenančių šiame didžiuliame 
krašte, kaip per jų bažnyčias”.

Pirmininkaująs šiai konferenci
jai montrealietis Mr. Lavy M. 
Becker pristatė du pagrindinius 
to ryto kalbėtojus.

. Kun. John Keating iš Katalikų 
Informacijos Centro Toronte ir 
dr. Roby Kidd iš Ottawos Social liotekose' ’ 
Services Research Council savo 4. Parama Vanier “šeimos Ins- 
kalbose konstatavo Kanados reli- titutui.“

ginio klimato pasikeitimus,, pabrė
žė reikalą ir progą tarpreliginio 
bendradarbiavimo, nagrinėjo 
kaip^ religinės grupės kartu su 
valdžios agentūromis galėtu dirb
ti užsienio projektuose.

Pusryčių metu kalbėjo hon. 
Maurice Lamontagne, valstybės 
sekretorius ir šimtmečio reika
lams atsakingasis ministeris.

Po pietų konferencijos dalyviai 
susiskirstė į 6 grupes aptarti įvai
rių būdų tarpreliginiam bendra
darbiavimui 1967 metams. Po to 
vėl sekė plenumo sesija išklausy
ti atskirų grupių pasitarimo išva
dų ir siūlymų, sulaukusių vienbal
sio pritarimo, buvo ir šie:

kelionę Sov. Sąjungoje ir jo pa
skelbtus straipsnius apie Stalino 
koncentracines stovyklas. Už 
šiuos atvirus pranešimus jis Ju
goslavijos teismo buvo nuteistas 
kalėti, bet vėliau bausmės vykdy
mas buvo atidėtas sąlyginai. 
Bausmė bus dovanota, jeigu prof. 
M. Mihajlov sekančių dvejų metų 
laikotarpyje nepadrys panašaus 
“nusižengimo”.

Neseniai išsamų prof. Mihajlo 
Mihajlov pranešimą “Vasara 

- Maskvoje 1964” plačiau paskleidė 
antikomunistinis radijas “Radio 
Free Europe” ir amerikiečių žur
nalas “The New Leader”, šiame 
pranešime prof. M. Mihailov ke
lia mintį, jog Sov. Sąjungai gre
sia neišvengiama revoliucija.

Baudžiava kolchozuose
Didžiausias gyventojų nepasi

tenkinimo šaltinis yra sovietinės 
valdžios kontroliuojama baudžia
va kolchozuose ir sovchozuose. 
Žemės ūkio biurokratai iš ūkinin
kų yra atėmę pasus, o be jų mo
dernieji XX a. baudžiauninkai ne
gali jieškoti kito darbo, nors pra
gyvenimo lygis kolchozuose yra 
gerokai žemesnis už miestų gy
ventojų. Žūtbūtinėmis priemonė
mis žemės ūkio darbininkai sten
giasi pabėgti į miestus, kur augš- 
tesnį atlyginimą gauna net že
miausios kategorijos pramonės 
darbininkas. Prof. M. Mihajlovo 
nuomone, ateis diena, kai kolcho
zuose ir sovchozuose neliks nei 
vieno darbininko, išskyrus, žino
ma, geras algas gaunantį vadovy
bės porsonalą, kuris nei sėja, nei 
pjauna, bet tunka baudžiauninko 
sąskaitom.

Nelygybės principas pastebi
mas ir miestuose: paprastas dar
bininkas gauna 60 rb. į mėnesį, o 
technikos ekspertai ir visokio 
plauko vadovai į savo kišenes su
sižeria 500—600 rb. Už savo mė
nesinę algą darbininkas gali nusi
pirkti porą porų batų, kai tuo tar
pu minėtai vadovaujančiųjų kla-

sei už jų algą prieinami net du tais nedaug tegali pasigirti net ir 
televizijos aparatai. pavyzdiniai fabrikai bei sovcho-

Vadovų vaikai studijuoja
Nelygybė viešpatauja net ir Mihajlov dėmesį patraukė nuola- 

moksle. Baigusieji vidurines mo- tinis darboviečių kaitaliojimas 
kyklas eilinių piliečių vaikai pir- pramonėje — kaikurių darbinin- 
miausiai turi dvejetą metų dirbti kų pasai turi dešimtis darbo pa- 
pramonėje ar žemės ūkyje ir tik keitimo antspaudų. Jie, matyt, vis 
po to gali tęsti studijas augštosio- jieško darbo su geresniu atlygini- 
se mokyklose bei universitetuose. 
Tuo tarpu kompartijos vadovų 
vaikams ši taisyklė netaikoma — 
jie tęsia studijas, negaišdami 
brangaus laiko fizinio darbo dir
vonuose.

Vis daugiau kartaus nepasiten
kinimo jaunimas ima rodyti kari
nei prievolei, kuriai tenka išmesti 
trejus gražiausius gyvenimo me
tus ir juos praleisti kuriame nors 
nereikšmingame ir nuobodžiame 
sovietijos užkampyje.

Revoliucijos avangardas
Revoliucijos avangardu prof. 

Mihajlov laiko pastaruoju metu 
gerokai sustiprėjusią ir pagausė
jusią vidurinę Sav. Sąjungos pi
liečių klasę. Ji nesidomi politika, 
bet siekia materialinių gėrybių. 
Technikai ir technologai daro vis 
didesnį spaudimą kompartijos 
biurokratams, reikalaudami tvir
tesnio balso gamybos ir valdžios 
reikaluose.

Revoliucinį judėjimą palengvi
na Sov. Sąjungos ir komunistinės 
Kinijos pikti barniai, kurie ne 
švelnėja, bet auga ir kasdien įgau
na aštresnį toną. Sovietų Sąjun
ga šiandien vis labiau ir labiau 
ima orientuotis Europos krypti
mi, atsisakydama Azijos valstybės 
titulo ir j ieškodama draugų civi
lizuotoje Europoje, šis posūkis 
ideologine prasme yra grįžimas į 
individualizmą, kurį lig šiol taip 
smerkė visi kompartijos šventie
ji-

Darbas ir kultūra
Sovietų fabrikuose ir žemės 

ūkyje kiekvienas užsienietis tuo
jau pastebi neįtikėtinai žemą dar
bo lygį. Pasiektais darbo rezulta-

AMERIKIEČIŲ ŽVALGYBOS KATASTROFA

i zai, kurie su pasididžiavimu rodo
mi svečiams iš užsienio. Prof. M.

Mirus tėveliui Lietuvoje, 
JULIUI PAŠKEVIČIUI ir jo šeimai
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

A. F. Matuliai
A. Paukštis
V. Narkevičius

mu.
Iš kitos pusės, kompartija be

veik ant kelių atsklaupusi mal
dauja jaunimą ir vyresnę darbo 
jėgą vykti į Sibirą, šie jos malda
vimai dažniausiai atsidaužia į kur
čias ausis. Kraujuje išmirkyta Si
biro praeitis, atrodo, dar nėra 
praradusi savo atstumiančios ga
lios.

Posūkis į Europą sovietams at
skleidė kitą nemalonų faktą — 
kultūriniu atžvilgiu Sov. Sąjunga 
nuo Europos yra atsilikusi bent 
20 metų. Šį tarpeklį, be abejo, tu
rės pašalinti jaunoji karta, kuri 
mato ir supranta visas komuniz
mo nesėkmes. V. Kst.

ESTAI IR LATVIAI 
ŠVEDIJOJ

“Nachrichten aus dem Balti- 
kum” duomenimis, šiuo metu 
Švedijoje gyvena apie 22.000 es
tų, 4.000 latvjų ir pora šimtų lie
tuvių išeivių. Estai su latviais 
Stockholme turi visą eilę organi
zacijų, kurios yra daug nuveiku
sios kultūrinėje ir politinėje sri
tyse. Kai šiuo metu sovietinis 
okupantas Pabaltijy triukšmingai 
mini 25-ją pavergimo sukaktį, tai 
Švedijoje, Stockholme įsikūrę pa- 
baltiečiai žvelgia į 20 metų savo 
veiklos sukaktį. Per tą laikotar
pį jie nepaliaujamai kreipė švedų 
bei aplamai Vakarų dėmesį į pa
dėtį okupuotuose Pabaltijo kraš
tuose. Pernai vasarą, Chruščiovui 
lankantis Švedijoje bei kituose 
kraštuose, pabaltiečiai buvo iš
vystę efektingą propagandinę ak
ciją. E.

Paruošė VYT. KASTYTIS

KUBOS INVAZIJOS PASLAPTYS
O

Planai tik žygiui į priekį
Centrinės žvalgybos Agentū

ros pareigūnai dar Nikaragvoje 
painformavo brigados karininkus, 
kad Kiaulių įlankos zonoje nėra 
jokių Castro kariuomenės dali
nių, o jeigu ir būtų nedidelis da- 

. m v - • u , linėlis, jis neturi nei radijo, nei 
1. Tarpreligmes pamaldos 1967; įejefono ryšio su krašto giluma 

CQ11C1A 1 H 1 rJ iv _____ - < _ _ ° .m. sausio 1 d., liepos 1 d. ir Pa
dėkos Dieną.

2. “Open house” visų religijų 
maldos namams Kanadoje.

3. Tarpreliginės bibliotekos ar
ba bent jų skyriai bendrose bib-

LUMUMBOS UNIVERSITETAS IŠLEIDO PIRMĄJĄ LAIDĄ

(E) Jau spėjęs visame pasauly
je pagarsėti spalvotųjų studentų 
protestais ir kitokiais nepasiten
kinimo pareiškimais Lumumbos 
vardo vadinamos tautų draugys
tės universitetas Maskvoje šie
met išleido pirmąją 228 jaunuo
lių laidą. Ta proga birželio 29 d. 
Kremliaus suvažiavimų rūmuose 
buvo surengtos didelės iškilmės. 
Kokią reikšmę sovietai teikia 
šiam universitetui matyti iš fak
to, kad į pirmosios laidos išleis
tuves atsilankė netgi ministeris 
pirmininkas Kosyginas. Jis savo 
kalboj'e išryškino Maskvos pastan
gų Įsibrauti i spalvotuosius že
mynus apimtį. Nurodė, kad Lu- 
murhbos vardo universitete moko
si per 20.000 jaunuolių. Sovietų 
Sąjungai padedant, pastatyta ar 
statoma per 90 mokymo įstaigų 
ir centrų Burmoje, Indijoje, Etio
pijoje, Kambodijoje, Indonezijo
je, Malyje, Alžerijoje, Kenijoje, 
Jungtinėje Arabų Respublikoje, 
Afganistane, Tunise ir kitose ša-

lyse. Tai vis neseniai atbudusios 
ir savo tikrąjį veidą dar tebefor
muojančios tautos. O Maskva į tą 
veidą stengiasi jau įbrėžti komu
nistinius bruožus. Kosygino kal
ba parodė, kad kova tarp laisvės 
ir komunistinės nelaisvės vyksta 
visose pasaulio dalyse, visose gy
venimo srityse ir visais ginklais. 
Vienas tų ginklų yra švietimas ir 
mokslas. Sovietų ministeris pir
mininkas teigė, kad išleidžiami į 
keturis pasaulio žemynus jaunuo
liai bus ne tik geri inžinieriai, 
gydytojai, pedagogai, ekonomis
tai, bet ir pažangūs kovotojai už 
savo šalių tautinį atgimimą, už 
savo tautų socialinę pažangą, ži
noma, sovietine prasme. Jis tik
rai žino, ką kalba. Maskvinio 
tautų draugystės universiteto 
profesoriai stengėsi studijų me
tu labiau pripildyti spalvotųjų 
jaunuolių širdis neapykanta Va
karams ir viskam, kas vakarietiš
ka, negu jų galvas mokslo žinio
mis.

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
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ir didesniais kariuomenės viene
tais. Vienintelis susisiekimas — 
tie trys abejotinos vertės sauske- 
liai, kuriuos invazijos pradžioje 
užblokuos brigados parašiutinin
kai, o dienos metu kontroliuos iš 
Nikaragvos atskridę B-26 bombo
nešiai, sustabdydami kelis Cast
ro turimus tankus, jeigu jis juos, 
po keliolikos valandų sužinojęs 
apie brigados išsikėlimą, mėgin
tų pasiųsti į Kiaulių įlanką.

Tie patys žvalgybos pareigūnai 
užsiminė, kad pastaruoju metu 
Castro Kiaulių įlankos pakrantes 
bando paversti vasarvietėmis, 
kad ten statomi vasarnamiai, bet 
darbas einąs vėžlio greičiu, ir ši 
teritorija vis dar nesanti apgy
vendinta. Taigi, išsikėlimo grei
čiausiai niekas nė nepastebėsiąs, 
kol nebūsią kaip reikia įsitvirtin
ta prietilčiuose.

Brigados tiekimo ir aprūpini
mo planas buvo paruoštas 10-čiai 
dienų. Į karininkų klausimus, 
kas bus daroma šiam laikotar- 

: piui pasibaigus, amerikiečių žval
gybos atstovai pasiaiškino:'

— Mes tada jau būsime su ju
mis. Be to, jums ir mūsų nerei
kės — netoli invazijos zonos yra 
500 partizanų, su kuriais jūs pra
dėsite žy^ f Havaną. Tuo laiku 
jau visoj Kuboj bus prasidėjęs su
kilimas. »

Normaliomis invazijos sąlygo- 
[ mis paprastai yra paruošiamas ir 
> atsarginis planas, kuriame numa

tyta pralaimėjimo bei atsitrauki
mo ar net visiškos katastrofos ga
limybė. Centrinė Žvalgybos 
Agentūra taip pasikliovė savo 
agentu surinktomis žiniomis ir 
brigados pergale, kad nematė jo
kio reikalo su juo supažindinti 
brigados karininkus, nors tokį 
planą Pentagono karininkai 
buvo paruošę.

Partizanai ir dėmesio 
nukreipimas

Išsikėlimo atveju paprastai sie
kiamą suklaidinti priešą strategi
niais ėjimais: prieš tikrosios in
vazijos pradžią išmetami maži da
linėjai kitose vietovėse, sudarant 
įspūdi, kad ten prasideda rimti 
reikalai, kai tuo tarpu iš tikrųjų 
tik norima išsklaidyti priešo jė
gas. Viri gerai prisimename Hit
lerio svyravima ir delsimą į Nor
mandijos prietilčius mesti atsar
ginę šarvuočių diviziją. Jis, mat, 
buvo įsitikinęs, kad tikroji inva-

ir

zija turėtų įvykti siauresnėje ka
nalo vietoje.

Tokį apgaulingą išsikėlimą 
Castro dėmesiai nukreipti ameri
kiečiai buvo numatę Oriente pro
vincijoje. Jį turėjo įvykdyti 186 
vyrai, vadovaujami Nino Diaz, 30 
mylių atstume nuo amerikiečių 
laivyno bazės Guataname. Naktį 
iš penktadienio į šeštadienį gumi
niuose laiveliuose į pakrantą bu
vo pasiųsta žvalgų grupė, kuri su
grįžusi/ kubiečiams įprastu tem
peramentu, ėmė pasakoti nebūtus 
dalykus. Girdi, pakrantė pilna 
Castro milicininkų, paslaptingų 
šviesų, bandymas išsikelti būtų 
tikra savižudybė...

Pasikalbėjimas tarp žvalgų ir 
amerikiečio palydovo įgavo ko
mišką atspalvį.

— Kaip jūs . tuos milicininkus 
nakčia galėjote įžiūrėti?

! — Mes jų nematėme, bet paste
bėjome rūkstančių cigarečių žė
ruojančius galiukus...

— Cigarečių galiukus?!.. O į 
krantą buvote išlipę?

— Negalėjome. Pakrantė buvo 
pilna milicininkų...

Amerikiečiui buvo aišku, kad 
nepatyrusių ir niekada karo ne
mačiusių vyrų lūpomis kalba bai
mė, bet jis negalėjo jų prievarta 
iškeldinti į krantą. Pradžioje išsi
kėlimą teko atidėti sekančiai nak
čiai, o vėliau ir visai jį atšaukti. 
Taip šuniui ant uodegos nuėjo Fi
deliui apgauti paruoštas planas, 
kuris galėjo geroką Castro kari
nių pajėgų dalį atitraukti toliau 
nuo Kiaulių įlankos.

Invazijos išvakarėse radijo ban
gomis virš Karibų jūros buvo 
skleidžiami užmaskuoti šūkiai:

— Dėmesio! Dėmesio! Stebėki
te vaivorykštę!

— Dangus yra mėlynas!
— Laiškus gavome! Jie yra bal

ti!
— Aplankykit čiko, nes jis da

bar namie!
— Žuvis tuojau nubus! Ji jau 

raudona!
Tai buvo nesėkmingas Centri

nės žvalgybos Agentūros bandy
mas per savo agentus ir jau be
veik neegzistuojančius partizanus 
pradėti pogrindžio kovą prieš 
Castro — sukelti brigadai paža
dėtąją revoliuciją. Išmesti desan
tininkai seniai buvo patekę į Cast
ro nagus ar bent jau praradę ra
dijo priimtuvus ir jie net negir
dėjo šių pranešimų, skelbiančių 
invazijos pradžią. Į juos didesnį 
dėmesį atkreipė pačių amerikie
čių radijo stotys Floridoje, iš šio 
maskuotų žodžių košmaro spręs- 
damos, kad artimiausioje ateityje 
turėtų kas nors nepaprasto įvykti 
Kubos padangėje. Taigi, ir šiuo 
atveju brigada 2506 liko vienui 
viena — be jokios pagalbos.

šviesos įlankos pakrantėje
Prie Kiaulių įlankos artėjan

čius invazijos laivus pasitiko pora

Padėka
Visiems, kurie paskutinį patarnavimą suteikė ir į amžinojo poilsio vie

tą palydėjo mūsų mylimą ir brangų pusbrolį
At A

VYTAUTĄ PELDŽIU,
atsiskyrusį su šiuo pasauliu 1965 m. birželio mėn. 27 d., išgyvenusį Ka
nadoje 18 metų ir palaidotą Šv. Jono Toronto lietuvių kapinėse, reiš
kiame giliausią padėką.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. prelatui J. Tadarauskui už atvykimą 
iš Hamilton į Paris, atkalbėjimą rožinio, atlaikymą šv. Mišių ir paly
dėjimą į kapines.

Dėkojame kleb. kun. Ažubaliui už sutikimą kapinėse ir paskutinį 
atsisveikinimo žodį.

Didelė padėka solistui Vaclovui Verikaičiui už taip gražų ir įspū
dingą giedojimą laike šv. Mišių.

Nuoširdi padėka visiems, kurie užprašė šv. Mišias, prisiuntė daug 
gražių gėlių ir aukojo Heart Foundation.

Dėkojam karsto nešėjams ir visiems dalyvavusiems laidotuvių 
ilgoj kelionėj.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Bruce Smith už rūpestingą pa
tarnavimą ir sutikimą palydėti į tolimas kapines.

Visiems nuoširdus ačiū už dalyvavimą laidotuvėse ir užuojautas.
Vaclovas ir Alfonsas Kuzmickai su šeimomis

DALYVAUKIME L DIENOJE
Lietuvos okupantui jėga ir va

ru verčiant lietuvius demonstruo
ti ir kelti ovacijas už įvestą Lietu
voje baudžiavą ir atimtą žmogui 
laisvę, šiais metais ruošiamoji XI 
Kanados Lietuvių Diena vyks pro
testo ženkle. Į šią šventę protes
tuoti suvažiuos iš Kanados ir 
Amerikos gausūs būriai lietuvių. 
Šioje šventėje dalyvaus ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pirm. 
Juozas J. Bačiūnas, kuris šventė
je pasakys pagrindinę kalbą.

Be jo, XI K.L. Dienoje daly
vaus ir sveikinimo kalbą pasakys 
dr. J. Žmuidzinas, Lietuvos gene
ralinis konsulas Kanadoje.

Meninę dali išpildys garsusis 
Čiurlionio ansamblis pilname są
state. Ansambliui vadovauja mu-

zikas Alfonsas Mikulskis, kankli
ninkių vadovė — Ona Mikulskie
nė.

Kanados Lietuvių Dienos pro
ga įvyks šiaurės Amerikos lietu
vių XV sportinių žaidynių futbo
lo (soccer) varžybos. Pilnai yra 
susitarta su Niujorko “Atletu” ir 
Čikagos LFK Lituanica koman
domis. Vietos ramovėnai organi
zuoja ir praves prizinį šaudymą.

Ruoškimės iš anksto į K.L. Die
ną, kuri įvyks Darbo Dienos sa
vaitgalį, rugsėjo 4-6 d.d. Organi
zacijos ir pavieniai asmenys daly
vaukite Lietuvių Dienoje ir ta 
proga aplankykite garsųjį Niaga
ros krioklį, kurį kas metai aplan
ko milijonai turistų iš Kanados, 
Amerikos ir . Europos valstybių.

IŠ P. L. B. POSĖDŽIO
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės Valdybos XIII posėdyje 1965 
m. liepos 14^- sekretorės Mildos 
Lenkauskienės bute Klevelande 
dalyvavo ir posėdžiui pirminin
kavo vykdomasis vicepirm. Stasys 
Barzdukas, vicepirm. dr. Algirdas 
Nasvytis, vicepirm. Vytautas Ka- 
mantas, sekr. Milda Lenkauskie
nė, ižd. Julius Staniškis, reikalų 
ved. Edvardas Karnėnas ir sve
čiai Bronius Aušrotas (Lietuvių 
Namams Įsigyti Komisijos Rio de 
Janeiro įgaliotas atstovas), J. Pe
teris iš Los Angeles ir dr. Ed
mundas Lenkauskas.

Dr. A. Nasvytis referavo apie 
VLIKo atstovybių steigimą įvai
riuose pasaulio kraštuose. Valdy
ba rado, kad klausimas reikalin
gas išsiaiškinimo, ir nutarė siek
ti bendro posėdžio tarp PLB Val
dybos ir VLIKo šiam klausimui 
aiškintis bei aptarti kitiems bend
riems reikalams.

Vytautas Kamantas pateikė PL 
B Konstitucijos vertimą anglų 
kalba ir paruoštus PLB inkorpo
ravimo kaip ne pelno organizaci- 

speciaiiais kvėpavimo aparatais, jos dokumentus. Valdyba patvirti- 
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kėlimams skirtų transportlaivių 
su šarvuočiais ir 'kitais sunkiai
siais ginklais — jie buvo atvykę 
ne iš Nikaragvos, bet iš kitų ame
rikiečiams priklausančių vieto
vių.

Su nerimu širdyje brigados vy
rai stebėjo naktyje dunksančius 
Kiaulių įlankos krantus. Baigėsi 
balandžio 16, sekmadienis, už 
pusvalandžio turėjo prasidėti se
niai lauktas išsikėlimas — istori
nė balandžio 17-ji. šiomis lemtin
gomis minutėmis brigados kari
ninkai pirmą kartą ėmė abejoti 
amerikiečių žvalgybos informaci
jų tikslumu, nes Plaja Larga ir 
Plaja Giron skendėjo šviesų jūro
je, kai tuo tarpu buvo skelbta, 
kad šios vietovės yra beveik neap
gyvendintos — be Castro kariuo
menės dalinių, su labai ribotu ci
vilių gyventojų skaičiumi.

Pirmiausia į vandeių buvo nu
leisti pripučiami guminiai laive
liai, į jus įsėdo narai, aprūpinti

Jie pirmieji turėjo pasiekti kran
tą ir tenai uždegti Į jūros pusę 
nukreiptas signalines šviesas išsi- 
kėlimams numatytuose taškuose, 
kad nakties tamsoje būsų leng
viau orientuotis, išvengti bereika
lingo brigados išsklaidymo plačio
je pakrantėje. Abiems šių narų 
grupėms vadovavo amerikiečiai 
instruktoriai. Taigi, nepaisydami 
prez. Kennedžio draudimo, ties 
Plaja Larga ir Plaja Giron pir
mieji į Kubos krantą išlipo ame
rikiečiai. Dar nesuskubus uždegti 
signalinių šviesų, abi grupes už
klupo Castro milicija: pakrantės 
keliu atvažiavę sunkvežimiai nu
kreipė savo prožektorius i Įlankos 
vandenis. Sunkvežimių Įgulas na
rai netruko sulikviduoti automati
nių ginklų ugnimi, bet susišaudy
mas išdavė invazijos paslaptį. Ir 
Plaja Larga, ir Plaja Giron tuojau 
pat išsijungė šviesas — netikėtu
mo elementas buvo prarastas. Vi
sa pakrantė paskendo grėsmingo
je tamsoje.

Vienintelė išeitis dabar buvo 
paspartinti išsikėlimą. kad i kran
tą trumpiausiu laiku būtu galima 
permesti galimai didesni brigados 
vyrų skaičių, kol Castro milicija 
dar nesuskubusi kaip reikiant su- 
siroganizuoti. Kiekviena uždelsta 
minutė, kiekviena laivuose su
gaišta valanda brigadai išsikėli- 
mo operacijose neišvengiamai tu
rėjo atnešti didesnių nuostolių. 
Nakties tyloje buvo girdėti pa
skubomis nuleidžiamų laivelių ki
mus girgždėjimas, aštrūs koman
dos garsai.

(Bus daugiau)

no anglišką PLB Konstitucijos 
vertimo tekstą. Inkorporavimą 
vykdo PLB Valdybos teisinis pa
tarėjas advokatas Julius Smeto
na. Pasaulio Lietuvių Bendruo-j 
menė anglų kalba vadinasi Lith
uanian World Community; Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Sei
mas — Lithuanian World Con
gress; PLB Valdyba — Executive 
Board of Lithuanian World Com
munity; PLB Kultūros Taryba — 
Cultural and Educational Council 
of Lithuanian World Community; 
kraštų Bendruomenių centro val
dybos— Executive Committees.

Nutarta siūlyti JAV L. Bend
ruomenei leisti dr. J. Girniaus 
knygos “Tauta ir tautinė ištiki-

mybė” II-ją laidą.
Vicepirm. Vytautui Kamantui 

pavesta rūpintis 1966 Jaunimo 
Metų pravedimu, tuo reikalu ska
tinant kraštų Bendruomenes, jau
nimo bei kitas lietuvių organiza
cijas ir visą lietuvių Visuomenę 
talkinti jaunimui ir jungti jį į vi
są lietuvišką veiklą. Jaunimo Me
tai pradedami Kanados Jaunimo 
Kongresu 1965 spalio 9.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
prašė PLB Valdybos sudaryti 
specialią kontrolės komisiją, kuri 
patikrintų Vasario 16 gimnazijos 
atskaitomybę bei darbą ir po to 
pateiktų visuomenei tikrinimo ak
tą. Nutarta sudaryti 3 asmenų 
komisiją, kviečiant po vieną a&- 
menį iš JAV (LB Tarybos narį), 
Šveicarijos ir Vokietijos, ši komi
sija nuvyktų į Vasario 16 gimna
ziją. Gavus kviečiamųjų asmenų 
sutikimus, komisijos sąstatas bus 
paskelbtas vėliau.

Posėdyje buvo išklausytas sve
čio iš Brazilijos p. Broniaus Auš
roto pranešimas apie lietuvių gy
venimo sąlygas Pietų Amerikoje. 
Svečias prašė paramos Lietuvių 
Namams Rio de Janeiro mieste 
įsigyti. Valdyba pritarė šioms lie
tuvių pastangoms ir pažadėjo ska
tinti visus lietuvius remti šį dar- 

, bą, lygiai kaip ir kitus panašius 
'užsimojimus — lietuviškas gim
nazijas Vokietijoj, Italijoj bei ki
tur, lietuvių namų statybą JAV, 
Australijoj ir kitur.

Valdybos sekretorė Milda Len
kauskienė ir dr. E. Lenkauskas ’ 
rugpjūčio mėnesį vyksta į Euro
pą. PLB Valdyba įgaliojo ir pra
šė Valdybos vardu susitikti su 
Europos kraštų Bendruomenių 
valdybomis bei kitais lietuviais ir 
pasitarti PLB reikalais, ypač Jau
nimo Metų ir Jaunimo Kongreso 
klausimais. PLB inf.

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL 536-4767

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

• Darbas atliekamas 
sąžiningai
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Tėvas J. Gailiušis, O.F.M.
Ketvirčio šimtmečio kunigavi

mo sidabrinę sukaktį nūn švenčia 
net keturias kadencijas liet, pran
ciškonų provincijolu išbuvęs ir ei
lę įvairių kitų pareigų ėjęs 
bei daugelį darbų nudirbęs Tėvas 
Jurgis Gailiušis, OFM.

Štai šiek tiek datų iš Garbingo
jo Sukaktuvininko gyvenimo:

1940 m. kunigystės šventimai 
Kretingoje; 1940 — studijos Kau
ne; 1941 — studijos Miunchene; 
1943 — Kretingos parapijos vi
karas, viršininko patarėjas, mo
kytojas; 1944 — Pajūrio vienuoly
no viršininkas; 1945 — Fuessen, 
Vokietijoje, lietuvių stovyklos ka
pelionas; 1947 — Greene vienuo
lyno ekonomas, viršininko patarė
jas, misijonierius; 1948 — Šv. 
Kazimiero provincijos III Ordino 
komisaras; 1949—-Winnipego liet, 
kolonijos kapelionas; 1949 — 
Kennebunkporto vienuolyno vir
šininkas — gvardijonas; 1952 — 
Lietuvių Pranciškonų Amerikai ir 
Lietuvai pirmasis provincijolas; 
1955 — Antram trimečiui provin
cijolas; 1956 —- Šv. Antano gim

ĮDOMI STATISTIKA
Federalinė Darbo ministerija blemos Kanadoje. Ta proga pa- 

kątik paskelbė knygelę, pavadintą 
“Looking Ahead to the World of 
Work”. Leidinyje nagrinėjamos 
aktualiausios šių dienų darbo pro-

Iš pirmosios diagramos matyti, 
kad eiliniai fizinio darbo darbi
ninkai tesudaro tik 5.4% visų dir
bančiųjų. Daugiausia yra Įgudu
sių fabrikų darbininkų (22%), o 
po* to eina* ištaigų tarnautojai 
(13%).

Antrojoje lentelėje matyti ka-

E

Trečia ir ketvirta lentelė ypač jos, be darbo yra apie 7%, o jų 
turėtų būti Įdomios mūsų jauni
mui. Iš jų matome, kad daugiau
sia bedarbių yra mažamokslių tar
pe (18%) ir jų metinio atlygini
mo vidurkis tėra tik apie 2.500.

Kanados kėkštas
Kanados kėkštas turi daug var

dų. Jis pavadinamas “briedžių 
paukščiu” arba “stovyklų plėši
ku”, arba “Whiskey Jack”. Tai 
nieko bendro neturi su gėrimu. 
Yra tik pasisavinimas indėnų žo
džio “Whiskatjon”, vėliau išvirtu
siu į “Whiskey John”, o dar vė
liau “Whiskey Jack”. Indėnų žo
dis reiškė šposų ir juokų autorių. 
Kanados kėkštas yra kiek dides- 

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios rejętstmota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai ranką masažai; spindulinės Ir 

garą vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.

460 Roncesvalles Avė., Toronto TeE LE 3-8008
B. Naujalis, Ps.DJLM.NTt

nazijos pirmasis rektorius; 1958 
— Greene vienuolyno viršininkas 
ir provincijolo patarėjas; 1959— 
Trečiam terminui provincijolas ir 
Gimnazijos rektorius; 1964 — 
Kennebunkporto vienuolyno vir
šininkas ir provincijolo patarėjas; 
1965 — Sidabrinės kunigystės ju
biliejus Kennebunkporte, Me. Su
kaktuvininko aukojamos šv. Mi
šios Lietuvių Dieną 1965 m. rug
pjūčio 1 d. 11 vai. Liurdo švento
vėje, centriniame Pranciškonų 
vienuolyne.

Tėvas Jurgis Gailiušis, OFM, 
gimė 1912 m. vasario 20 d. Troš
kūnuose, Panevėžio apskr. Sukak
tuvininkas Į kunigus Įšventintas 
labai kritišku Lietuvai ir lietu
viams laikotarpiu — 1940 m. va
sarą, jau bolševikams įsibrovus į 
Lietuvą. 1940 m. rudenį Tėvas J. 
Gailiušis pasitraukė Į Vokietiją 
ir gyveno tremtinio gyvenimu, 
kol vokiečiai užėmė Lietuvą. Tada 
grįžo į Kretingą ir iki antro rusų 
antplūdžio dirbo pastoracinį dar
bą. 1944 m. pasitraukė į Vokieti
ją ir gyveno Bavarijoje. .1948 m. 
atvyko Į JAV-bes ir Įsijungė į 
pranciškonų veiklą. Išbuvęs pro
vincijolu 12 metų, sukaktuvinin
kas atliko daug didelių darbų, toli 
siekiančių už vienuolyno ribų. 
Jam provincijolaujant Įkurta to
rontiškė Prisikėlimo parapija bei 
vienuolynas, rūpintasi “Aidų”, 
“Darbininko”, “Šv. Pranciškaus 
Varpelio” ir kt. leidinių, o ypatin
gai lietuviškojo meno kolektavi- 
mu. Lietuviai tėvai pranciškonai 
bene daugiausia bus surinkę sa
vųjų dailininkų religinio, o taip 
pat ir pasaulietiško turinio kū- 
nių. Tuos darbus pranciškonai ti
kisi parvežti Tėvynėn, kaip išei
vijos lietuvių dovaną.

Tėvui J. Gailiušiui, OFM., bū
nant provincijolu 1963 m. buvo 
išleistas lietuviškojo meno repro
dukcijų albumas “Art Collec
tion”, paruoštas ir skirtas angliš
kam skaitytojui. Pr. Alšėnas.

skelbta ir keletas dėmesio vertų 
diagramų, kurias žemiau ir deda
me. . - 

nadiečių profesijų plėtotė pereito 
dešimtmečio eigoj. Daugiausia iš
augo profesionalų (gydytojų, ad
vokatų ir pan.) profesija (80%), 
po to eina asmeniniai patarnauto
jai, paaugę 62%. žemyn nuėjo 
kasyklų darbininkų, ūkininkų ir 
ypač žvejų profesijos.

metinio atlyginimo vidurkis taip 
pat žemas, vos virš $3.000. Ge
riausiai, žinoma, stovi akademi
kai. kurių be darbo yra tik apie 
2.5%, o jų metinis atlyginimo vi
durkis yra virš $5.000.
į Taigi, ar apsimoka studijuoti?

niskaip liepsnelė ir turi pilką 
krūtinę ir tamsią nugarėlę. Jos di
džioji žymė yra juoda plėšikų 
kaukė aplink akis. Miško kirtikai 
turi jam daug simpatijų, nes tai 
vienas iš paukščių, kuris pasilieka 
su jais ištisus metus. Daugely Ka
nados vietų, ypatingai Kanados 
rytuose, tarp miško kirtėjų yra 
gyva legenda, kad to nelaukia ge
ra ateitis, kas nužudo kėkštą. C.S.

(prie K. Barono straipsnio)
Kaip taisyklė, šių dienų gyveni

me mažas didesniam turi duoti 
kelią, nes vistiek be kitų paramos 
nelaimės, nors jo pusėje bus tie
sa. Taip rodo dabartinio gyveni
mo reiškiniai. Imkime kad ir lie
tuviškąjį gyvenimą.

Daug metų mažoms lietuvių ko
lonijoms rūmėjo K. L. Krašto Ta
rybos rinkimai bei reforma jų 
statuto, kaip pilnai neapimančio 
lietuviško gyvenimo reikalų, dali
nai skriaudžiančio mažąsias kolo
nijas. Mažosios lietuvių kolonijos 
per rinkimus šiaip-taip pravesda
vo pe kelis kandidatus, kurie tar
pusavyje kritikuodavo rinkiminę 
sistemą, užsimindavo Krašto Ta
rybos suvažiavimuose, taip viskas 
ir nutildavo — kaip, tyruose 
šaukiančiojo balsas.

Malonu ,kad tą reikalą seniai 
pastebėjo, kėlė T. Tarybos suva
žiavimuose ir spaudoje didžiųjų 
kolonijų bendruomenės nariai. K. 
Baronas (hamiltonietis) “Tėviškės 
Žiburiuose”, š. m. liepos mėn. 8 
d. laidoje, labai aiškiai ir moty
vuotai pasisakė dėl K. Tarybos 
rinkimų statuto netinkamumo šių 
dienų lietuvių gyvenime, siūlė ji

Lapkričio 13 d. žygio komisijos pranešimas
Nutarta, kad šis komitetas va- bą. Geriausios sėkmės. Tepadeda 

dinsis:
angliškai — Committee to Res

tore Lithuania’s Independence 
(CRLI);

lietuviškai — Komitetas Lietu
vos Nepriklausomybei Atstatyti 
(KLNA).

Toks pavadinimas pasirinktas 
grynai praktikos sumetimais, tu
rint galvoje santykiavimą su ne
lietuvių visuomenėmis. Šiuo pava
dinimu komiteto veikimas neple
čiamas už lapkričio 13-tosios ma
nifestacijos rengimo ribų.

Komiteto raštinės adresas — 
29 West 57th Street, Tenth Floor 
New York, N.Y. 10019 
Tel.: (212) 752-0099

Raštinė pradeda veikti nuo lie
pos 12 dienos (budinti sekretorė 

. I. Sandanavičiūtė).
Komiteto uždavinys — tik lap

kričio 13-sios manifestacija (žy- 
s gis i Jungtines Tautas), ši uždavi- 
; ni jis vykdo savarankiškai, bend

radarbiaudamas su visomis atitin
kamomis institucijomis bei orga- 

į nizacijomis. Būdamas apimtim ir 
; laiku ribotos paskirties komite

tas, jis nėra jokios organizacijos 
pakaitalas visuomeninėje veiklo
je. Komitetas numato savo veiki
mą baigti per mėnesi po manifes
tacijos, pateikęs savo darbo atas
kaitą prie žygio prisidedančios 
lietuvių visuomenės atstovų susi
rinkimui.

Komitetas yra žygio organizato
rius ir vykdymo tvarkytojas, žygi 
gali atlikti tik visa lietuvių lais
voji visuomenė, kuri ir kviečia
ma gyvai ir veikliai jame daly
vauti.

žygio i Jungtines Tautas rengi
mas jau susilaukė iš visuomenės 
pritarimų, skatinančių' pagalbos 
pasiūlymų ir lėšų, nelaukiant net 
finansų komisijos sudarymo (ji 
pradeda veikti šiomis dienomis).

Prel. M. Krupavičius, siųsda-
mas $10, rašo: “Dirbat gražų dar- mų dėl žygio rengimo metodų.

REIKIA PINIGU 
KURIAM NORS SVARBIAM TIKSLUI?

PRAŠYKITE PASKOLOS IŠ

lORONTO-DOMINION
Palyginkite mūsų kainas

MĖNESINĖ SKOLOS GRĄŽINIMO LENTELĖ

12 
MOS.

18 
MOS.

k30 
MOS.

36 
MOS.

$500 $43.00 110.04 $23.00 $10.91 110.14
1,000 37.01 00.07 40.17 37.83 32.28
2,000 170.81 110.14 02.34 75.85 04.50
3,000 203.72 180.21 188.51 113.48 96.04

Visi mokesčiai įeina J mėnesinius mokėjimus 
PASIRINKITE SAVO PASKOLOS GRĄŽINIMO PLANĄ 

IR TUOMET NUEIKITE Į "THE BANK"

I TORONTO-DOMINION I BANK j

pakeisti. Po didesniųjų kolonijų kolonijų atstovai žiūri savo nami- JAUNIAUSIAS LIETUVIS PRELATAS
šai pasirodyti “mažiukams” ir 
remti p. K. Barono keliamas re
formas. Didžiosios lietuvių kolo
nijos, turėdamos galimybę pra
vesti daugiausia savo atstovų į K. 
LB Krašto Tarybą ir valdybą, da
linai mažųjų sąskaiton, daugiau
sia stengiasi rūpintis savųjų kolo
nijų specifiniais reikalais, ir už
miršdamos, kad Kanadoje yra dar 
lietuvių “mažiukų” kategorija, 
gyvenančių kitokiose sąlygose, tu
rinčių kitokius specifinius reika
lavimus tautinėje veikloje. Di
džiųjų kolonijų, kurios praeityje 
ir dabar vadovauja (Torontas, 
Montrealis) Kanados lietuvių 
bendruomenei, dabartinės gyveni
mo aplinkybės bei veiklos meto
dai, turint kolonijoje po keliasde
šimt lietuviškų organizacijų ir ki
tokių institucijų, žymiai skiriasi 
nuo mažųjų kolonijų, kur to nėra, 
ir visą lietuviškąjį - kultūrinį dar
bą organizuoja L. B. valdybos.

Į Krašto tarybą patekę keletas 
mažųjų kolonijų atstovų, suvažia
vimuose lieka vieniši, nors ir ge
riau suprantą mažųjų kolonijų 
reikalus, jų siūlomi projektai ne
praeina, nes daugumoje didžiųjų

Jums Dievas”.
Kun. Juozas Aleksiūnas, Brook

lyn© Angelų Karalienės parapijos 
klebonas, pasisiūlė tos parapijos 
bažnyčioj padaryti rinkliavą žy
gio reikalams.

Visuomenininkų susirinkime 
Niujorke birželio 25 d. darbo pra
džiai sumetė: L. Tamošaitis (mi
rusio “Laisvosios Lietuvos” re
daktoriaus Algirdo Kaulėno var
dan) — $50, B. Bieliukas —$25, 
prel. J. Balkūnas — $20, L. ir N. 
Kulikauskai — $20, E. ir J. Ke- 
ziai — $15; po $10 — A. Budrec- 
kis, V. ir V. Galiniai, M. ir S. Pa- 
gramdžiai; po $5 — K. Bačaus- 
kas, J. B., K. J. Čeginskas, B. če- 
pukai, A. Snieškus, J. Tomas, A. 
Vainius, K. Vainius, A. Visminas; 
nežinomas — $1. Iš viso tą vakarą 
suaukota $206.

Worcestery, organizatorių apsi
lankymo proga, prie suteiktos ir 
dar pažadėtos organizacinės pa
galbos prisidėjo: Adomavičius — 
$50, du Žemaičiai — po $5.

Stambią paramą Komitetas 
Lietuvos Nepriklausomybei At
statyti gavo, kaip nenumatytą 
staigmeną, iš vieno airių kilmės 
niujorkiečio, rašomųjų reikmenų 
prekybininko. A. Sniečkaus pa
prašytas paskolinti komitetui kai- 
kurių priemonių, reikalingų or
ganizuoti manifestacijai dėl Lie
tuvos nepriklausomybės, pareiš
kė, kad jei yra nepriklausomybės 
vertų kraštų, tai Lietuva tikrai jų 
tarpe: duodu jūsų darbui medžia
gų nemokamai! Ir sukrovė rašti
nės reikmenų iš viso už $167.60.. 
Komiteto raštinė jau veikia nuo 
liepos 12 d.

Studentų Ateitininkų Sąjunga 
raštu pareiškė visišką pritarimą 
žygiui ir pasiūlė savo narių pa
galbą jam rengti ir vykdyti — 
“kur tik ji bus reikalinga, naudin
ga ir pritaikoma”. Ji taip pat pa
reiškė samprotavimų bei patari-

nių reikalų, nekreipdami daug dė
mesio į kaimynus, todėl tų atsto
vų pareigos lieka “statistinės”.

“Lengviau kupranugaris išlys 
per adatos skylutę, negu, vykdant 
dabartinį rinkimų statutą, mažų
jų kolonijų atstovai - kaniddatai 
pateks Į K. L. Krašto Tarybą, — 
pasakė vienas buvęs mažos kolo
nijos Tarybos atstovas. Tai Įrodė 
šiemetiniai K.T. rinkimai.

Tokios rinkimų klaidos veikia 
mažąsias lietuvių kolonijas, tad 
nenustebkime, kad ateityje jos 
gali visai rinkimuose nebedaly
vauti.

Atrodo, kad p. K. Barono svei
kos mintys K. T. rinkimų refor
mos reikalu kasdien ras vis dau
giau pritarimo, o naujoji K. T. 
pirmame savo posėdyje persvars- 
tys ir padarys K. T. rinkimų sta
tute reikiamus pakeitimus. Pagal 
p. K. Barono projektą, pakeistas 
K. T. rinkimų statutas, paskirs
tant Kanadą apygardomis ir joms 
nustatant kandidatų skaičių, kan
didatus siūlant iš apygardų ir už 
juos balsuojant tik tų apygardų 
nariams, išrinktų tikrą Kanados 
lietuvių parlamentą, o ne vienos 
ar kelių kolonijų monopolį.

Tuo reikalu prieš K.L.B.T. su
važiavimą reiktų platesnių disku
sijų spaudoje, ypatingai iš mažų
jų kolonijų LB narių. J. Kručas.

“ Marytė” Vietname

“Tiesos” birželio 29 d. 150 Nr. 
atspausdintas laiškas iš Vietna
mo. Jo autorius Jonas Valdys, at
rodo, lietuvis, rašo, kad jis Viet
name žiūrėjo Lietuvoje pagamin
tą filmą “Marytė”. Įdomus ne 
tiek pats filmo rodymo faktas, 
nes šiaurės Vietnamas yra ko
munistų valdomas, ir rusai i to
kius kraštus siunčia savo propa
gandą, kiek lietuvio buvimas to
limame pietryčių Azijos krašte. 
Kaip jis ten atsidūrė — kaip so
vietų karinis technikas, kaip laik
raštininkas ar kaip nors kitaip?

Kai vyko karas Korėjoje ir 
šiaurės korėjiečius rėmė raudo
nieji kiniečiai su sovietais, pasta
rųjų tarpe buvo ir lietuvių. Galė
jo tada lengvai susidurti brolis 
su broliu: vienas amerikiečiu, o 
kitas sovietų eilėse. Ar toks pavo
jus ir dabar atsiranda? Yra žino
ma, kad nemaža lietuvių kariauja 
amerikiečių gretose Pietų Viet
name ir jau yra net žuvusių. Toks 
pavojus būtų okupacijos išdava. 
Vienos tautos dalies jaunimas 
okupanto siunčiamas kovoti už 
komunistini pavergimą. Kita da
lis atsidūrė laisvajame pasauly
je, pasiryžusi lieti kraują už lais
vės idealus. Kai Lietuva buvo 
laisva, tokių atsitikimų nebuvo ir 
negalėjo būti. Lietuvis kovojo tik 
gindamas savo krašto laisvę. E.

KAS DARYTI? X
Įsivaizduokite save tokioje Jauk/ 

Įėję: sėdėdamas automobilyje ar
tiniesi prie labai judrios kryžke
lės. Pasiruoši sulėtinti greiti, bet 
didžiausiam tavo pasibaisėjimui 
mašina neklauso, gazo pedalis 
Įkliuvęs — pats visu greičiu leki 
pirmyn, šitokiame akimirksny 
pirmoji mintis, turbūt, bus — už
gulti stabdžius! Bet tai būtų klai
da. Dideliu greičiu važiuojanti 
mašina tiek Įkaitina stabdžius, 
kad jų stabdomoji jėga labai žy
miai dėl to sumažėja.

Tai ką tokiu atveju daryti? Gal 
koja nuolat minant bandyti atpa
laiduoti užkliuvusi gazo pedali? Ir 
vėl klaidinga. Kartais tai gal ir 
padėtų, bet yra daug daugiau ga
limybės, kad pedalio neatpalai
duosi, o tik dar daugiau padidinsi 
mašinos greiti.

Kas gi lieka daryti? Nagi išjun
kite motorą ir tik tada stabdžius 
spauskite arba Įsijunkite neutra
lų bėgi.

Žinoma, vairuoti mašiną išjung
tu motoru reikia gerokai jėgos, 
bet vis dėlto šis sunkumas geriau 
pasirinkti, negu be kontrolės le
kianti mašina. Antruoju atveju, 
kai pereinama i neutralų bėgi, 
motoras dar tebeveiks, bet jėga 
bus neutralizuota. Ir šiuo atveju 
reikia išjungti motorą.

Reikėtų prisiminti abu meto
dus, bet pirmasis jų, išjungti mo
torą, yra daug saugesnis

Saugiausias 
keliavimas

Keleivinių lėktuvų nelaimių 
statistikų sudarinėtojai skelbia, 
kad saugiausia keliauti yra lėktu
vais. Pagal jų apskaičiavimus, jei 
per 116 metų lėktuvu kasdien 
skristum po 16 vai., tai tik 117- 
tais metais būtum ištiktas nelai
mės. Statistikos lieka statistikom, 
bet yra atsitikimų, kad ir pirmą 
kartą skrendantieji pakliūva ne
laimėn.

• Kai kalbama apie Vašingtoną, 
žmonės paprastai galvoja apie JA 
V-bių sostinę Washington, D. C. 
Nereikėtų užmiršti, kad Ameri
koj iš viso tokio pavadinimo mies
tų ir miestelių esama net 28!

Jauniausias prelatas, 
Mons. A. Bačkis

šv. Tėvas Paulius VI teikėsi pa
kelti kun. dr. Audrį Bačkį Mon
sinjoru (camerario secreto) š. m. 
liepos 1 d. Tą pat dieną šv. Tėvas 
teikėsi paskirti Msgr. Audrį Bačkį 
Apaštališkosios Nunciatūros Ma
niloje Sekretoriumi, kur ligšiol

A. A. PULK. PR. SALADŽIŲ PRISIMINUS

Mažoje Neuffen prie Niurtin- 
gen tremtinių stovykloje buvo 
priskaitoma virš 200 “dūšių”. 
Kiekvienas turėjo progos ne tik 
kepurinę pažinų pakartoti kas
dien susitinkant prie maisto eilu
tės ar svetainės patalpų, bet ir iš 
arčiau vienas kitą stebėti bei pa
žinti. Mažos stovyklos bendri rū
pesčiai dažnai suvesdavo eilę žmo
nių į pasitarimą, į kurį aktyviai 
įsijungdavo ir velionis, čia ir te
ko velionį iš arčiau pažinti. Reikė
jo organizuoti stovyklos mokyklė
lę, mano nustebimui, velionis bu
vo iš pirmųjų, kuris ėmėsi moky
tojo darbo. Visur ir visada sutik
damas jaunuolius ragino mokytis. 
Sakydavo: “Aš esu per senas, bet 
jūs jauni pradėkite”.

Stovyklos reikalus aptarę, jei 
likdavo valandėlė laiko, “pradė
davome ekskursiją” į praeitį. Čia 
velionis įdomių atsitikimų iš savo 
gyvenimo atverdavo.

Kas gi žino, ar velionis juos už
rašė, ar pasiėmė į aną neregėtą 
pasaulį.

BALFo VEIKLOS METAI
BALFO bėdos su kontrole
BALFo centras yra kaip žuvelė 

stikliniame inde. Centrą turi tei
sę lankyti ir aktus patikrinti kiek
vienas aukotojas. BALFo opera
cijas gali tikrinti ir tikrina net 
penkios oficialios revizijos..Nese
niai BALFo operacijas peržiūrė
jo ir pagyrė, Internal Revenue 
Service, prieš kelias dienas ir tik
rino 1963-64 m. rekordus Niujor
ko valstijos Albany organizacijų 
departamentas. Revizoriams vis
kas patiko, tik jie nerori tikėti, 
jog BALFo organizacija 1963-64 
m., sukeldama per $150.000 pini
gais ir gėrybėmis, lėšų telkimui 
teišleido $128,36. 1964-65 m. 
tam tikslui išleista $405,89. Ir 
vėl netikės revizoriai, bet kitokių 
skaitlinių nėra iš išplėti.

BALFo metinės pajamos
Pagrindinės BALFo lėšos yra 

aukos, o ne kokios pastovios pa
jamos. JAV lietuviai per metus 
suaukojo BALFo bendrai šalpai 
$56.891, mokyklų šalpai — $28.- 
000 ir įmokėjo $1.645 nario mo
kesčio. Buvo dar ir kitų smulkes
nių pajamų — palūkanos, BALFo 
namo nuoma, parduotos drabu
žių atrankos ir pan. Viso per biu
džetinius metus gauta $90.763 
(1963-64 m. — $106.333). BAL 
Fo centras 1964-65 m. išlaidų tu
rėjo $84.455. Praeitais metais 
JAV lankėsi Vasario 16 gimnazi
jos direktorius ir per BALFą su
rinko žymiai daugiau aukų.

BALFo šalpa
Tiesioginei šalpai BALFasper 

metus išleido $68.149. Vasario 16 
gimnazijai buvo nusiųsta $26.853 
(tam reikalui suaukota $23,253), 
Saleziečių gimnazijai duota $6.- 
548 (suaukota $4.548). Į pavergtą 
Lietuvą ir Sibirą nusiųsti 284 in
dividualūs siuntiniai ir už juos 
sumoėta $18.294 giynais. Lenki
jon pasiųsta 830 įvairių siunti
nių, už kuriuos vien paštui sumo
kėta $5.831. Siuntinių turinys 
vertas $24.000, bet tai buvo su
pakuoti dovanoti drabužiai. Len
kijos lietuviai iš BALFo gavo 72 
vaistų siuntinius $528 vertės. Vo- 
kietinon išsiųsta 60 drabužių 
siuntiniu ir $6.112 pinigais indi
vidualiai šalpai. Taip pat atski
rais atvejais šalpa siųsta į tuziną 
kitų pasaulio kraštų.

jis ėjo Nunciatūros Attache parei
gas.

Jo Ekscelencija Arkivyskupas 
Carlo Martini, Apaštališkasis 
Nuncijus Maniloje, š. m. liepos 
13 d. surengė iškilmes, kurių me
tu jis Įteikė Msgr. Audriui Bač- 
kiui pakėlimo į Monsinjorus ir 
paskyrimo sekretorium raštus.

Kun. dr. Audrys Bačkis yra 
jauniausias lietuvis kunigas, turįs 
monsinjoro titulą. Jis gimė 1937. 
II. 1 d. Kaune. Pradžios ir viduri
nį mokslą baigė Paryžiuje. Įšven
tintas kunigu Romoje ir ten tais 
metais baigė Gregoriano Univer
sitete Teologijos Fakultetą. 1964 
m. birželio 1 d. kun. Audrys Bač
kis apgynė Romoje Laterano Uni
versitete Kanonų Teisės Fakulte
te tezę apie R. Katalikų Bažnyti
nės jurisdikcijos varžymus Rusi
jos imperijoje nuo 18 a. pabaigos 
ligi 1847 m. konkordato. Jo tezė 
buvo įvertinta aukščiausiu pažy
miu — summa cum Įaudė. Tų pa
čių metų birželio mėnesį baigė 
Romoje Pontifįkalinę Diplomati
nę Akademiją ir buvo paskirtas 
Vatikano diplomatinėn tarnybon 
nuo 1964. VII. 1 d. į Apaštališką
ją Nunciatūrą Maniloje, kur ėjo 
Attache pareigas.

Išvykstantį į Manilą kun. dr. 
Audrį Bačkį Šv. Tėvas priėmė 
privačioje audiencijoje 1964 m. 
rugp.15 d.

Kultūriniams parengimams tu
rėjome svetainę. Joje teko išgirs
ti humoristus Gustaitį, Pulgį And- 
riušį, išklausyti Vyt. Meškauską ir 
rečiau Ged. Galvanausko politi
nius pranešimus, o religinių ir 
tautinių švenčių atvejais pakvies- 
davome* stiprius paskaitininkus, 
kaip prof. A. Maceiną ir velionį, 
kuris gebėjo gyvai ir nuotaikingai 
prabilti. Meninei daliai garsus 
Čiurlionio ansamblis atvykdavo.

Čia tik dalis kult, parengimų 
paminėta, o juos visus organizavo 
ir pravedė velionis, nes jis ir bu
vo mažos stovyklos kultūrinių va
landėlių vadovas.

Kokia maža stovykla, o didelė 
velionies darbuotė!

Prisiminimai sušvinta, prasklei
dus 19 metų užuomaršties uždan
gą. Rodos, kaip šiandien matau 
velionį žvalų, energingą, tiesiakal
bį, darbštų ir drausmingą.

* Deja, 19 metų tremties našta 
palaužė sveikatą*, kuri turėjo nu
silenkti Viešpaties valiai.

V. Krikščiūnas

Imigracijos darbai
BALFo centras vis tebetvar

ko per 300 imigracijos bylų. Vie
ni atvyksta, kiti pradeda doku
mentus. Didelė problema yra at
vykimas iš Lietuvos. Tokias by
las dauguma tvarko privačiai, nes 
okupantai BALFo tarpininkavi
mo nemėgsta, tačiau B ALFas tu
ri ir mielai duoda įvairias formas, 
blankus bei patarimus. BALFo' 
afidavitus priima ir pripažista vi
so pasaulio (taigi ir Maskvos) 
JAV konsulai.

BALFo namas
BALFo organizacija turi savo 

namus 105 Grand St. Brooklyne. 
Namai senoki, reikalingi geros 
priežiūros, tačiau bent šiuo tar
pu jie BALFui naudingi. Per me
tus BALFas sumokėjo namų iš
laikymui (šviesa, šiluma, vanduo, 
apdrauda, remontai ir pan.) $1.- 
611, gavo nuomos iš dviejų butų 
$1.070.. Taigi, už $45 mėnesiui 
buvo gautos dviejų kambarių pa
talpos raštinei, erdvūs sandėliai, 
butas reikalų vedėjui ir patalpos 
svečiams. BALFo namu vertė 
$5-6.000.

BALFo darbininkai
BALFo centre dirba tik du ap

mokami nuolatiniai darbininkai: 
reikalų vedėjas ir sekretorė; dar 
vienas žmogus ateina pastoviai 
padirbėti dvi dienas savaitėje. 
Daug darbo praeitais metais atli
ko BALFo rėmėjai, savanoriai iš 
Brooklyno. Reikėjo ne tik įvairius 
raštus tvarkyti, su valdžios ar pa
našiom įstaigom susirašinėti, rei
kėjo peržiūrėti per metus bent 
5.000 prašymų, dokumentuoti, su
pakuoti ir išsiųsti 1.209 siunti
nius, vesti imigracines bylas, su
tikti ir palydėti imigrantus ir pan. 
Be savanorių talkos nebūtu buvę 
įmanoma tai padaryti. Lėšas su
telkti BALFo centrui, talkino di
rektoriai ir ypač skyriai. Visokios 
revizijos vėl netikės, kad BAL 
Fas išleido tik $405 lėšų telkimui, 
bet tai yra ženklas, kad lietuviai 
tautiečiu vargą supranta, patys 
aukoja ir patys surenka šalpai 
reikalingas lėšas, nelaukdami kol 
BALFo centras apipils juos para
ginimais, atsišaukimais, telefoni
niais pasikalbėjimais, vizitais iš 
centro ir pan. Tiems BALFo au
kotojams ir aukų rinkėjams pri
klauso visa padėka.

Kun. L. Jankus, 
BALFo reikalu vedėjas



® PAVERGTOJE TEVYMJE
O LIETUVIAI PASAULYJE

ALUS VILNIAUS

Į Lietuvos sovietinės okupacijos 25

sius” JAV lietuvius kompartijos ir 
valdžios atstovai Vilniaus aerodro
me sveikino... bokalais alaus, o J. 
Baltušis žadėjo: “Džiaugiamės, kad
galėsime jūsų viešnagės metu paro
dyti, ką Lietuva nuveikė per dvide
šimt penkerius Tarybų santvarkos 
metus...” Įdomu, ar bus parodyti ir 
tie kapinynai, kuriuose ilsisi de
šimtys tūkstančių Sibire nukankintų 
lietuvių? Atvykusiųjų vardu kalbą 
pasakė komunistuojančio “Aido” cho
ro valdybos pirm. J. Grybas: “Didžiu
lis džiaugsmas apsilknkyti gimtinėje 
Tarybų Lietuvos didžios šventės — 
tarybinės santvarkos atgaivinimo dvi
dešimt penktųjų metinių — proga...” 
Sutinkančiųjų tarpe buvo kiek anks
čiau į Lietuvą atvykęš kompartijos 
iškeptas “liaudies rašytojas” Rojus 
Mizara su žmona. Atsigėrę alaus, “Ai
do” ir kaikurių kitų chorų atstovai 
Lietuvos pavergimą pasižadėjo pagar
binti į dainų šventę suvarytųjų vie
tinių dainininkų gretose.

Margeris ir kt Be P. Cvirkos, Salo
mėjos Nėries, K. Borutos, J. Marcin
kevičiaus ir visos eilės kitų didesnių 
ar mažesnių “pažangiųjų0 rašytojų, 
linksniuojamos ir “nepažangių” kū
rėjų pavardės — J. Kossu-Aleksan- 
dravičius, B. Brazdžionis, A. Vaičiu
laitis, L. Dovydėnas ir kaikurie kt. 
Leidinio vertę silpnina jo politinis 
atspalvis, kurio naudai ir gerovei te
ko sudėti į krūvą rašytojus ir papras
tus popieriaus terliotojus.

VIRŠININKAI IR PELENAI
Sovietinio komunizmo išugdytame 

biurokratizme viešpatauja viršininkų 
klasė, gerokai primenanti dr. V. 
Kudirkos satyrų caristinius laikus. 
Apsivogusieji viršininkai iš vieno 
posto keliami į kitą, kur, Kudirkos 
žodžiais tariant, pinigai dar neišvog
ti. Gabi jaunosios kartos satyrikė ir 
feljetonistė Vytautė Žilinskaitė šiai 
viršininkų klasei skiria humoreską 
“Feniksas”:

“Nuėjau su savo pažįstamu į zo
ologijos sodą. Negražu, sakom, ati
trūkti nuo faunos.

Apžiūrėjom kupranugarį, leopardą, 
asilą. Pasvajojom, kaip būtų įdomu 
prajoti ant dramblio Laisvės alėja. 
Pafantazavom, koks patrauklus būtų 
reginys, jei tigro narve atsidurtų 
mūsų viršininkas. Iškišom beždžio
nei liežuvį. Kobrą su šakaliu pabaks- 
nojom. Paskui pažįstamas apsidairė 
ir sako man:

— Eikim į paukščių zoną. Aš tau 
feniksą parodysiu.

— Feniksą? — išsižiojau. — Pasa
kų paukštį?

— Tą patį, — linktelėjo pažįsta
mas.

— Feniksas sudega ir iš savo pe
lenų atgimsta, — supažindinau jį su 
šeštuoju enciklopedijos tomu.

— žinau, kad ne iš miltų, — atrė
žė pažįstamas.
/ Patraukėm į paukščių pusę. Pažįs
tamas sustojo prie papūgų narvo ir 
tarė:.

— Pažiūrėk ten, kur fazanai. Ma
tai feniksą?

— Kad ne, — pasakiau, — nema
tyti.

— šalia fazanų aptvaro žiūrėk.
Šalia fazanų aptvaro stovėjo pilie

tis pelenų spalvos kostiumu, pelenų 
spalvos pusbačiais ir pelenų spalvos 
portfeliu.

— Jis ką — feniksas? — išplėčiau 
akis.

— Ir dar koks- — patvirtino pa
žįstamas. — Gry niausios rūšies.

— Mmmmm... Su pelenais šį tą

JUBILĖJINĖ ŠVENTĖ CASTEL- 
NUOVE. Birželio 27 dieną Castelnuo- 
ve atšventė 25 metų kunigystės jubi- 
lėjų keturi kunigai saleziečiai. Trys 
jų — tai vietinės saleziečių mokyk
los auklėtojai, kun. Kaz. Budavičius, 
kun. St. Petraitis ir kun. Ant. Trana- 
vičius; ketvirtasis — kun. Juozas Ze- 
liauskas, Vatikano Saleziečių Namo 
Viršininkas ir Popiežiaus spaustuvių 
administratyvinis direktorius.

i ‘ ? I

Seleziečiai atnašauja bendrąją šv. Mišių auką
Italijoj, Italijos Lietuvių Bendruo
menės P-kas, šv. Kazimiero Kolegi
jos Vadovybė ir daug kitų bičiulių. 
Keturios Castelnuovo ponios atstojo 
tolimas ar jau net ir mirusias mamy.

Apsupti įstaigos jaunimo, jubilia
tai pirmą kartą koncelebravo mišias, 
per kurias progai pritaikytą pamoks
lą pasakė iš Romos atvykęs Mons. Z. 
Ignatavičius, šv. Kazimiero Kolegijos 
Vicerektorius. Vakare švenčių salėje 
jaunimas stengėsi kiek galėdamas ge
riau pagerbti solemnizantus.

Šv. Tėvas jubiliatams pasiuntė spe
cialų apaštališką palaiminimą. Juos 
dar sveikino J. E. arkiv. Mons. An
tonio Samorė, Lietuvos ministerial P. Urbaitį (JAV-se). PG

Jubiliatai prisiminė ir kitus bend- 
rabrolius, švenčiančius sidabrinį ju- 
bilėjų kitur: kun. K. Inkratą (Peru), 
kun. J. Kisielių (Meksikoj), kun. 
Ant .Naujoką, kun. Ant. Sabą ir kun.

ČILĖS IR SOMALIO 
ATSTOVAI VILNIUJE
Maskva visas Sov. Sąjungoje vie

šinėtas užsienio kraštų delegacijas 
dabar siunčia į Pabaltijį. Liepos m. 
vidury Vilniuje viešėjo Čilės kompar
tijos atstovai, vadovaujami Virgini
jos Gonzales. Beveik tuo pačiu metu 
Vilnių aplankė Somalio parlamenta
rų delegacija su pačiu parlamento 
pirmininku Achmedu Mochamedu 
Absije priešakyje. Lietuvos komunis
tai, sutikdami svečius, stengiasi pa
brėžti artėjančią “tarybinės” Lietu
vos sukaktį, o viešnagės metu šiems 
palyginti labai atsilikusių kraštų ats
tovams rodo Vilnių, jo naujuosius pa
status ir pramonės įmones.

GĖRIMAI ŠVENTĖS
DALYVIAMS
Vilniaus alaus ir vaisvandenių ga

mykla “Tauras” naujais gėrimais mė
gins nuslopinti į Lietuvos pakasynų 
iškilmes suvarytųjų tautiečių dvasinį 
troškulį. Iš Čekoslovakijos atsigaben
ta etikečių klijavimo automatinė ma
šina per valandą priklijuos etiketes 
ant 6.006 bonkų. “Tauro” vyr. inž. 
Jono Garjonio tvirtinimu, bus parū
pinta virš 20 rūšių vaisvandenių, 70 
tūkst. bonkų porterio ir 28 tūkst. 
bonkų naujo gėrimo — “Mūsų midu- 
tis”, o švenčių pabaigoje, kaip ir tin
ka pakasynose, bus galima gurkštelė
ti stipresnio “Romo gėrimo”...

RAŠYTOJAI IR
POPIERIAUS TERLIOTOJ AI
Lietuvos knygy nuose pasirodė aka

deminės “Lietuvių literatūros istori- __
jos III tomo II dalis, kuri skiriama masto spekuliacijas išvystė. 
1917-40 m. “pažangiajai” lietuvių li
teratūrai Pirmą kartą į literatūros 
puslapius įvedami nauji “talentai”: 
A. Regratis, B. Pranskus - Žalionis, 
A. Jasutis, E. Tautkaitė, B. Pauliu
kevičius, A. Maginskas, o V. Micke
vičiaus - Kapsuko pateikiama net iš
tisa monografija. Gerokai išplėstas 
yra ir užsienio lietuvių kūrybos sky
rius, kuriam atstovauja tokios dide
lės žvaigždės, kaip R. Mizara, V. 
Jakštys, S. Jasilionis, J. Kaškaitis, A.

HAMILTON*
ŠALPOS FONDO REIKALAI. KLB 

Hamiltono ir jo apyl. šalpos Fondo ko
miteto pirm. J. Pleiniui pasitraukus, 
vietos B-nės valdybos kvietimu, tose 
pareigose sutiko būti Z. Pulianauskas.

Naujai persitvarkęs Fondo komite
tas yra šios sudėties:
1. Z. Pulianauskas, pirm.,
2. R. Rimkevičienė, sekretorė,
3. J. Romikaitis, iždininkas,
4. K. Mikšys
5. M. Kežinaitytė,
6. A. Pilipavičienė,
7. St. Samus (Samaitė) — nariais.

Komiteto būstinė — adresas, rašant 
pirmininko vardu, yra toks: 60 Mel
rose Ave. South, Hamilton, Ontario, 
Canada. Telef.: LI 55-652.

Šis sąstatas dar teks praplėsti padi
dėjus Fonde darbams, ryšium su vie
tos B-nės valdybos ir organiz. atstovų 
nutarimu, Vasario 16 d. gimnazijos 
šalpos reikalų tvarkymą perduoti Š. 
Fondui. Iki šiol tą reikalą tvarkė to 
paties vardo gimnazijai remti komisija. 
Liepos 8 d. komitetas buvo susirinkęs 
posėdžio aptarti ateities šalpos reika
lų. Kaip žinoma, Fondo pagrindines 
pajamas sudaro lėšos, gautos iš Hamil
tono, Kitchener, Paris, Preston, Bur
lington, Stoney Creek miestuose bei 
jų apyl. gyvenančių lietuvių aukų. Sa
lia to, komitetas suruošdavo apie du 
parengimus kas metai esamoms lėšoms 
papildyti. Tačiau pastarieji metai pa
rodė, kad iš parengimų pajamos ly
gios beveik nuliui: jei vienas paren- 

I girnas duoda kiek pelno, tai kitas apie

limai sustiprinti. Aukų taip pat bus 
prašomos ir mūsų viet. organizacijos, 
paliekant nuošaly jaunimo ir meno 
sambūrius. Vietoj pramoginių paren
gimų šiais metais ir iš viso pirmą kar
tą bus bandomas vienos dienos, senų 
dalykų išpardavimas, skelbiant vietos 
gyv. žiniai, jei tam reikalui bus pakan
kamai gauta aukų rūbais, namų apy
vokos ir kitokių daiktų, kas tiktų to
kiam išpardavimui. Neparduoti rūbai 
bus pasiųsti Lenkijos lietuviams.

Vasario 16 d. gimnazijai remti Ko
misija S. Fondui kasos dar neperdavė. 
Turimomis žiniomis, joje dar yra 500 
dol. gimnazijai skirtų aukų. Fondas, 
gavęs tas lėšas, artimiausiu laiku pa
siųs jas minimai gimnazijai.

Baigiant, kreipiamės į Vasario 16 d. 
gimnazijai remti būrelių vadovus, pra
šydami suaktyvinti aukų surinkimą, 
sustiprinti būrelius narių skaičiumi, 
nustojusius veikti būrelius atgaivinti, 
o tautiečius imtis iniciatyvos organi
zuoti naujus. Vasaros atostogoms pra
ėjus, būrelių vadovai bus sukviesti pa
sitarimui apspręsti, kas būtų galima 
padaryti bendromis jėgomis, kalbamos 
gimazijos šalpai sustiprinti.

Komitetas, 
planus, tikisi 
lietuviškosios 
to paprašyta.

IŠVYKO Į EUROPĄ. V. Staniutė, 
baigusi mokslus McMaster universite
te ir įsigijusi sociologijos B.A., išvyko 
atostogoms į Europą. Ten ji žada pra
leisti 7 savaites ir aplankyti daugumą 
Europos kraštų. Grįždama dar nori už
sukti ir į šiaurės Afriką, Moroko^ kur 
Casablankoje misijonieriauja jos teta, 
pranciškonė sesuo Emilija, kuri prieš 
kelis metus svečiavosi ir Hamiltone.

K. M. ir J. P.

SUDBURY, Ont.
SUDBURIO L. B. VALDYBA rug

pjūčio mėn. 1 dieną ruošia gegužinę 
prie “French River” 5 lietuvių turimo
se vasarvietėse.

Pradžia 2 vai. p. pietų.
Apylinkės valdyba.

PADĖKA

Mes, tėvai Emilija ir Vincas Šurkai, 
esame didžiai sujaudinti sūnaus Ričar
do ir Dianos Elenos Balaz vestuvių gra
žiu pasisekimu ir reiškiame gilią padė
ką asmenims, prisidėjusiems prie to 
gražaus ir tvarkingo vestuvių pavyki
me:

1. Tėvui Barnabui Mikalauskui O. 
F. M, už iškilmingų Mišių atnašavimą 
jungtuvių intencija.

2. St. Andrews bažnyčios klebonui 
kun. A. Botek už suteikimą moterys
tės sakramento.

JA Valstybės
DAIL. ADOMAS VARNAS, apsi- 

rūpinęs drobėmis ir teptukais, išva
žiavo į Sidney, Nebraska, ilgesnėms 
atostogoms. Jis ten pabūsiąs gal mė
nesį ar kiek ilgaiu. Dailininkas ke
tinąs kopti į kalnus ir tapyti kalnuo
tąjį gamtovaizdį. Esą, jam nusibodę 
maišyti dumblus Čikagoje. Jis pano
ręs pakvėpuoti sveiku kalnų oru, at
sigaivinti tyrais kalnų vaizdais, pa
sidžiaugti lūžtančiais saulės ir besi
skleidžiančiais mėnulio spinduliais.

VYSK. P. BRAZYS, lydimas kun. 
Duobos, Bostone aplankė prel. P. 
Virmauskį, kai šis sirgo ir buvo li
goninėje. Vysk. P. Brazio motina 
prieš pirmąjį pasaulinį karą gyvenu
si So. Bostone.

VIDA BIČIŪNAITĖ, metus studi
javusi Sorbonnos universitete Pran
cūzijoje, grįžo į Čikagą. Ji turėjo 
progą aplankyti visą Europą. Nuo 
rudens studijas tęs Illinois universi
tete.

ANTANAS STELMOKAS, baigęs 
Medill žurnalizmo mokyklą, dirba 
dienraščio “Sun-Times” redakcijoje 
Čikagoje. Jam tenka suredaguoti in
formacijų tekstus ir aprinkti jiems 
antraštes.

KUN. J. K. MILIAUSKAS, Wilkes- 
-Barre, Pa., švč. Trejybės parapijos 
klebonas, žymus visuomenininkas ir 
lietuvis patrijotas, liepos 15 d. at
šventė auksinę (50 metų) kunigystės 
sukaktį.

J. J. BACHUNAS, Sodus, Mich., P. 
L. B. Centro v-bos pirmininkas, da
lyvaus LB Vakarų apygardos suva
žiavime, kuris įvyks rugpjūčio 7 ir 8 
dienomis Statler Hilton viešbutyje, 
Los Angeles mieste. Tą savaitgalį ten 
vyks ir Vyčių seimas.

RAŠYT. K. GRIGAITYTĖ, po sa
vaitės atostogų, išleidusi sūnų Rai
mundą į kariuomenę, lygiai kaip O. 
B. Audronė, kurios sūnus Algiman
tas, kaip aviacijos seržantas, jau ii- 
gesnis laikas raižo padanges ir van
denynus, bando būti ištvermingomis 
karių motinomis, atiduodamos kūry
bai ir skausmą, ir džiaugsmą.

Italija
augščio, meniškas, panašus į New 
Yorko Pasaulinės Parodos liet, kry
žių. Stovės pakelėj prie lietuvių sale
ziečių vasaros stovyklos, gražiajam 
Aostos slėny, netoli Monblano, prieš 
pat Alpių karalaitį červiną - Matter- 
homą. Jis bylos patiems lietuviams, 
ypač gi jaunimui, ir gausiems vasa
rotojams bei pakeleiviams, apie Lie
tuvos kankinius, apie lietuvių ištiki
mybę, apie jų meilę laisvei ir sava
jam kraštui. T. P.

ASTRA MICHELEVIČIUTĖ (Mi- 
chels) birželio 10 d. Romoj su pagy
rimu baigė tarptautinę augštesnią- 
ją m-klą. Nors ji ir nematė Lietuvos, 
bet taisyklingai kalba lietuviškai ir 
laisvai vartoja kitas keturias kalbas. 
Į Europą Asta atvyko su tėvais, Al
dona ir Bronium Michelevičiais, ku
rie trejus metus dirbo Tunise, Afri
koj, ir dabar kartu su dukrele’ grįž
ta į JAV, kur Asta toliau studijuos 
tarptautinius dalykus Rollins kole
gijoj, Floridoje. Jos diplomo gavimo 
proga Šv. Kazimiero lietuvių kolegi
jos svečių namuose buvo surengta 
jauki vakarienė, kurioje dalyvavo 
vadovybė ir kviestiniai svečiai.

KUN. P. URBAIČIO pranešimu, 
lietuvių gimnazijoj Italijoj dabar yra 
penkios klasės ir spaudos darbų sky
rius. Iš viso mokykloje yra apie 60 
vaikų ir 13 dėstytojų. Mokyklai dabar 
vadovauja kun. Pranas Gavėnas.

Patalpas ir mokytojų personalą 
duoda saleziečių kongregacija, tačiau 
lieka dar stambus rūpestis — moks
leivių ir visos įstaigos išlaikymas. 
Ypač tas dalykas pasunkėjęs pasku
tiniu metu, kai Italijoj pakilo pragy
venimo kainos. Metams vienam ber
niukui išlaikyti reikia apie $540, o 
60 vaikų išmaitinimas reikalauja S 
32.000 su viršum. Italijoj tai jau ne
maža suma. Paruošė Pr. A.

skelbdamas savo darbo 
nuoširdžios paramos iš 
visuomenės, kai ji bus 

š. F. informacija
bendro turi.

— O kaipgi! Visai neseniai jo vie
toje buvo tik pelenų krūva.

— šit kaip! Gal pridursi, kad su
degęs buvo? — nusišaipiau.

— Visiškai supleškėjęs, — patiks- j dek pat deficito. ‘
lino pažįstamas. — Jis dirbo staty-j Esant lėšų mažėjimo tendencijai, 
bos kolūkiuose viršininku. Neregėto komitetui tenka jieškoti naujų kelių ir

t būdų joms papildyti.. Būsimo šių me- 
Ir ką? j tų aukų telkimo vajaus metu, tautie-
Sudegė vieną gražią dieną. O ^įaį t>us prašomi silpnesnes aukas ga- 

netrukus atgimė statybos miestuose : 
viršininku. j

— Žiūrėk tu man! Daugiau nebe-;
kiš pirštų į ugnį j

— Tu taip galvoji? Jis jau šešioli-, 
ka kartų taip degė ir vis puikesnis 
atgimsta.

— Na ir paukštis! — nusistebė
jau. Ir pridūriau: — Ir ko tik nėra 
tame zoologijos sode!” V. Kst.

Jis dirbo staty Esant lėšų mažėjimo tendencijai

WINNIPEG, Man.
Gyvenimas bėga risčia, ir greit mes nebūsime čia...

WELLAND, Ont.
ŠAUNIOS VESTUVĖS. Š. m. liepos 

mėn. 10 dieną, Wellande įvyko tikra 
to žodžio prasme šaunios Ričardo Bur
kos ir Diana Balaz vestuvės.

Tos dienos rytą 11 valandą iškilmin
gų mišių metu, kurias atnašavo Tėvas
Barnabas Mikalauskas, OFM, buvo su-: Hamiltonas, Torontas, St. Catharines, 
tuokti Ričius ir Diana Elena.

Sutuoktuvių metu buvo prisirinkusi! 
pilna St. Andrews bažnyčia žmonių.

Prasidėjus iškilmingoms mišioms, 
pasigirdo galinga “Avė Marija” gies
mė, giedama mūsų visų taip mėgiamo 
solisto Vaclovo Verikaičio. Toji gies-

, mė pasitiko Dianą-Eleną ir Ričių žen
giančius į naująjį gyvenimą.

Solistas V. Verikaitis mišių metu 
sugiedojo keletą giesmių, kurios tik
rai sujaudino visus ir padarė tą die
ną šventišką bei didingą.

Tos pat dienos 6 vai. vakaro Slova
kų salėje įvyko vestuvių puota. Į salę

susirinko virš.keturių šimtų žmonių..
Vestuvės pasižymėjo tvarkingumu, 

vaišingumu ir visų dalyvių labai links
ma nuotaika.

Vestuvėse buvo matyti svečių iš įvai- 
, riaušių vietovių, kaip Čikaga, Bufalo,

| Port Colborne ir t. t.
Dabar tenka pastatyti mažą klausi

mėlį, kas gi sutraukė tą milžinišką 
skaičių žmonių? Atsakymas aiškus — 
ponų Emilijos ir Vinco Šurkų bei jų 
gražiai išauklėtų sūnų Aliaus ir Ričio 
gražus taktas ir nuoširdumas su vi
sais lietuviais.

Dabartiniu metu mūsų maloni Dia- 
na-Elena mokytojauja, o Ričius tar
nauja vienoje Niagara Falls firmoje.

Baigiant norisi palinkėti mieliems 
Dianai - Elenai ir Ričiui gražaus ir sau
lėto gyvenimo, kad jų visus kelius ly
dėtų Aukščiausiojo palaima. Dalyvis

NAUJI MUITAI — SENOS KAINOS!
Nepaisant to, kad eilei dovanų muitai pakeliami nuo š. m. liepos mė

nesio 1 dienos,
visuomet stengdamiesi savo tautiečiams patarnauti, iki rugsėjo 1 d. 

siunčiame į Lietuvą vilnonius nertinius, skareles, medžiagas, avalynę ir t. 
t. senomis kainomis.

Naudokitės šia išimtine proga ir paskubėkite, kol dar galima, pasiųsti 
savo giminėms ir pažįstamiems mūsų didelio pasisekimo turėjusius siunti
nius:

V—3: 10% jardų tvirtos, gražios, vilnonės angliškos medžiagos, trims 
eilutėms; tik 55 dol.

N—4: 16 jardų sunkaus, nepermatomo, labai gražaus gėlėto nailo
no keturioms suknelėms; tik 45 dol.

V—3 ir N—4 jungtinis; tik 91 dol. (susitaupo pasiuntimo išlaidos);
SM: 3 labai gražūs šilti, stori, grynos škotiškos vilnos, susegami nerti

niai, 6 kašmirinės vilnos skarelės, 6 itališko šilko skarelės, tik 65 dol.
ypač vertingas: ZP—3: 9 jardai “super velour” šiltos švelnios vilno

nės medžiagos trims apsiaustams, žieminiams arba rudeniniams, juodos, 
mėlynos arba rudos spalvos; tik 60 dol.

Siųskite užsakymus nedelsdami, reikalaukite pavyzdžių, rašykite:
BALTIC STORES, LTD.

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. GREAT BRITAIN.
Seniausioji šioje srityje lietuvių bendrovė Anglijoje.

Garantuotas ir greitas pristatymas.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA. Ir tik- 
‘ rai laikas bėga nesulaikomai, nes mes 
patys jį stumiame pirmyn. Kaip grei
tai prabėga ta diena, savaitė, mėnuo ir 
metai. Ir taip jie kartojasi be pradžios 
ir be galo.

Visi mes užimti begaliniais kasdie
niniais reikalais. Neturime laiko, ne
turime to brangaus pertrumpo laiko. 
Tačiau, kad ir tuo pačiu trumpu laiku 
vieni nieko nepadarome, o kiti prirašo 
ištisus tomus knygų, nuveikia dide
lius darbus, nors tas pats laikas mums 
visiems yra trumpas ir vienodas.

žmogus nespėjai ryte dar atsikelti 
iš lovos, jau lauki vakaro, jau lauki 
dienos pabaigos. Nespėjai pradėti dirb
ti bet kokioje darbovietėje, ir štai vis 
seki laikrodį, seki tą laiką, kada baig
sis diena; ir lauki, kad tik kuo grei
čiau pradėtumei vėl iš naujo kitą die - 
na, kitą savaitę, kitą mėnesį ir vėl 
kitus metus, ir tuo būdu mes patys tą 
savo brangų ir trumpą laiką nepaliau
jamai stumiame į priekį.

šiandien mums ir tenka pasižiūrėti į 
keturženklį skaičių 1952, ir dar į kitą 
1965, kuriais atžymima kai kurių nu
veiktų darbų laiko tarpas, arba teisin
giau pasakius saikas, kuriuo atseikėja
mi nuveikti darbai arba užaugintos 
sėklos vertė.

1952 m. Winnipego lietuvių koloni- 
jon atkeliamas kun. J. Bertašius, kuris 
nepalaužiama energija čia imasi di
džių darbų. Pirmiausia jie skverbiasi 
per senimą (tėvus) į jaunimo širdis, 
sėja į jas nerūdyjančią sėklą ir ati- 
tinamai ją ruošia ateičiai.

Tuojau jis perreformuoja vaikų mo
kyklėle, iš kurios padaro šeštadieninę 
mokyklą ir čia suburia 23-ius vaikus, 
kai anksčiau jie lakstė gatvėmis, šian
die mokomi neužmiršti lietuviško žo
džio, lietuviškos kalbos.

Po to, Winnipege išauga lietuviška 
parapija, kurios centre šiandie jau ma
tome šv. Kazimiero bažnyčią, pasirin
kimams salę, mokyklai ir kitiems rei
kalams patalpas.

Vos baigęs bažnyčios statybą, para
pijos kleb. kun. J. Bertašius suranda 
prie Winnipego ežero puikų vasarna
mį su dideliu plotu žemės, kuris tęsia
si palei ežerą apie vieną mylią pločio. 
Tai gražiausia vietovė maudytis bei va
saroti. Tuojau jį nuperka ir įrengia 
lietuviškam jaunimui vasaroti stovyk-

lą. Oak Point vasarvietė pasidarė ne 
tik jaunimo, bet ir visokių kitokių lie
tuviškų parengimų bei pramogų cent
ru.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 
šiemet parapijos klebonas š. m. liepos 
2 d. surengė Manitobos provincijos lie
tuviškam jaunimui stovyklą, kuri tęsė
si iki liepos 11 dienos. Žinoma, kad 
tokiai stovyklai priruošti nemažai rei
kėjo ir pašalinės jėgos, kuri parapijos 
klebonui mielai atėjo į pagalbą. Tau
tietis V. Stankevičius ir Ant. Koncai- 
tis sutvarkė stovyklautojams lovas ir 
matracus. Studentas J. Grabys išliejo 
vėliavų stiebams pamatus, Timmerma- 
nas sutvarkė vandens vamzdžius, Eug. 
Kalasauskas padovanojo dviem vėlia
voms 30 pėdų ilgio metalinius stiebus, 
Br. Janučiukienė nupirko kanadiškai 
vėliavai medžiagą, o Alf. Jančiukas lie
tuviškai, vėliavas pasiuvo Vyt. Jančiu
kas, M. Sarauskas padovanojo virtuvės 
reikalams puodą.

Stovyklaujančiam jaunimui šeimi
ninkavo: A. Rutkauskienė, M. Marozie- 
nė ir T. Timmermanienė. Šiais me
tais stovyklavo 16-ka berniukų ir 12-ka 
mergaičių, kuriems stovyklos mokes
tis atsiėjo tik po 13 dolerių asmeniui.

Berniukams vadovavo Alg. Dielinin- 
kaitis, o mergaitėms įmik Timmerma- 
naitė. Tai nauji vadovai iš paties jau
nimo tarpo.

Liepos 11 d. (sekm.) įvyko stovyklos 
uždarymo iškilmės, į kurias atvyko ir 
vysk. Vincentas Brizgys iš Čikagos: 11. 
30 vai. atlaikė mišias, išdalino komu
niją, o po to įvyko stovyklos uždarymo 
ceremonijos.

Atatinkamą kalbą pasakė pats sto
vyklos vadovas kun. J. Bertašius. ku
ris trumpai apibūdino ir vysk. V. Bliz
gio 25-kių metų vyskupystės jubiliejų. 
Ta proga vyskupui buvo įteikta puokš
tė gyvų gėlių ir gintarinė Vilniaus ka
tedros stovylėlė..

Po to, trumpą kalbą pasakė mok. Br. 
Bujokienė. Užbaigiant, stovyklos vado
vas kun. J. Bertašius šeimininkėms 
įteikė atitinkamas dovanas, o jaunimo 
vadovams: H. Barkauskaitei, Im. Tim- 
mermanaitei ir Alg. Dielininkaičiui po 
užrašų knygą.

Plevėsuojant Lietuvos trispalvei ir 
Kanados vėliavoms sugiedamas Tau
tos Himnas, o stovyklaujančio jaunimo

3. Solistui ponui Vaclovui Verikai- 
čiui už taip žavintį ir jaudinantį gie
dojimą iškilmingų Mišių laiku.

4. Ponui P. Brasui ir p. B. Farkas 
už atvežimą ir parvežimą solisto Vac
lovo Verikaičio.

5. S. Brasienei ir E. Mačiukaitei už 
šeimininkavimą, priimant mūsų. Sve
čius, atvykusius iš tolimesnių Ameri
kos bei Kanados vietovių.

6. Ponams Kuzavamš, Kutkams ir 
Stankevičiams už padėjimą pagaminti 
maistą ir apnakvydinimą mūsų mie
lų iš toliau atvykusių svečių.

7. Ponams Z. Izokaičiui ir Steve 
Jakus už suteikimą reikiamų susisieki
mo priemonių mūsų svečiams. Be to, 
ponas S. Jakus parūpino stalus ir kė
des pobūviui mūsų namuose.

8. Ponioms A. Kutkienei, S. Vis- 
kontienei, K. Blužienei, O. Kuzavienei, 
K. Smolskienei, M. čepukienei, M. Izo- 
kaitienei ir S. Stankevičienei už suruo
šimą priešvestuvinės staigmenos mūsų 
mielai marčiai Dianai - Elenai.

9. J. Kutkai, Z. Izokaičiui, A. čepukui 
ir K. Stankevičiui už suruošimą prieš
vestuvinės staigmenos mūsų sūnui Ri
čardui.

10. Baliui ir Algiui Sauliams už nu- 
filmavimą vestuvių -eigos.

11. Visiems mieliems svečiams už 
dalyvavimą mūsų sūnaus vestuvėse, 
ypatingai iš tolimesnių vietovių, kaip 
p.p. Nemickams iš Čikagos ir kitiems.

E. ir V. Šurkai

PADĖKA

širdingai dėkojame už suruoštą 
mums 25 metų vedybinės sukakties po
būvį, pirmiausia iniciatoriams broliui 
ir brolienei P. E. Vindašiams ir p.p. V. 
E. Galeckams.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame pri
sidėjusiems ir savo dalyvavimu mus 
pagerbusiems, už brangias dovanas, gė
les ir gražius linkėjimus ir už pasaky
tas kalbas gerbiamam mūsų klebonui 
kun. dr. J. Gutauskui ir p. B. Ston
kui.

Ypatingai dėkojame to pobūvio šei
mininkėms, brolienei E. Vindašienei ir 
p. E. Galeckienei už įdėtą triūsą ir pa
aukotą tam tiek daug brangaus laiko.

Dar kartą nuoširdus ačiū!
E. V. Vindašiai, Aylmer, Ont.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 15 

mokinių ir šiemet vasaroja Norvegi
joje. Norvegų Krikščionių jaunų vy
rų sąjunga ir šiais metais pasikvie
tė tuos 15 berniukų iš lietuvių gim
nazijos vasaroti į Strandheimą, apie 
30 km nuo Oslo. Jau vienuolikti me
tai, kai toj tarptautinėje stovykloje 
lietuviukai praleidžia 4 savaites savo 
vasaros atostogų. Vaikai jau išvyko 
Jie grįš rugpjūčio 11 d.

VYSK. PR. BRAZYS rugpjūčio 3 
d. atvyksta į Vokietiją. Dalyvaus 
lietuvių studijų savaitėje Vasario 16 
gimnazijos sodyboje ir aplankys lie 
tuvių koloniją. Rugpjūčio 9-10 d.d. 
įvyks katalikų kunigų .posėdžiai 
Huettenfelde.

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ 25 
METŲ sukakties minėjimą, įvykusį 
Vasario 16 gimnazijoj, gražiai aprašė 
“Wormser Zeitung birželio 19 d. lai
doj ir tos pačios dienos “Mannhei- 
mer Nachrichten”. Abu laikraščiai 
iškėlė gražią lietuvių gimnazijos 
veiklą ir lietuvių tautos kovas už 
laisvę.

VOKIETIJOS LB KRAŠTO VAL 
DYBA pranešė, kad š.m. rugpjūčio 
7 ir 8 dienomis Huettenfelde, Vasa
rio 16 gimnazijos sodyboje, įvyks vi 
sų Vokietijos lietuvių suvažiavimas 
Be įprastų posėdžių, kuriuose bus 
aptariami organizaciniai reikalai, 
įvyks koncertas, paskaita, pamaldos 
ir visų dalyvių pasilinksminimas pi
lies sode su šokiais ir dainomis.

ALGIRDAS PALAVINSKAS, nau 
jas Vasario 16 gimnazijos vedėjo pa
vaduotojas, pedagoginius mokslus 
yra baigęs komunistų pavergtoje 
Lietuvoje 1949 m. Vasario 16 gimna
zijoj dirba nuo šių mokslo metų 
pradžios, dėstydamas žemesnėse kla
sėse matematiką ir geografiją, eida
mas berniukų bendrabučio vedėjo 
pavaduotojo pareigas ir prižiūrėda
mas moksleivių pamokų ruošą.

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS ITALI
JOS ALPĖSE. Liepos 25 dieną sale
ziečių vasarvietėj, Alpėse, bus pa
šventintas lietuviškas kryžius, skirtas 
paminėti 25-riems lietuvių kančios ir 
kraujo metams. Kryžius bus 7 m

tėvai ir svečiai nenoromis skirstėsi į 
namus.

šiuo istoriniu įvykiu tolimosios Ka
nados šiaurės Manitobos provincijoje 
ir tokiu lietuviškojo jaunimo židiniu 
tenka pasidžiaugti mums visiems lie
tuviams. Didelė garbė ir padėka pri
klauso mūsų energingam parapijos 
kleb. kun. J. Bertašiui, o taip pat ir 
dvasios vadui vysk. V. Blizgiui, kuris 
winnipegieČių nepamiršo.

Stovyklos uždarymo iškilmėse matė
si ir iš tolimųjų Kanados vietovių sve
čių: Pranas Balsys iš North Surrey, B. 
C., J. Dambrauskas iš Langton, Ont, 
senesniosios kartos ateiviai lietuviai, 
kurie neišsiskiria į jokias grupes, bet 
kartu su visais džiaugiasi jaunosios 
kartos lietuviška atžala.

Viską padarė laikas, kurio mes visi 
tain mažai turime.

Per darbus ir pasišventimą, laisvę 
atgausime! K. Str.

Atsiųsta paminėti
Skautų Aidas. 1965 m. Nr. 6. Red 

Antanas Saulaitis. Adresas: Skautų Ai 
das, P.O. Box 222, Thompson, Connec 
ticut 06277. Oficialus Lietuvių Skautų 
s-gos organas. Prenum.: metams S3, 
atsk. nr. 40 centų.

Knygų Lentyna. 1965 m. nr. 1. Lie 
tuvių bibliografinės tarnybos biulete
nis. Leidžia JAV Liet. Bendruomenės 
Kultūros Fondas. Atsak. red. A. Ruža- 
niec - Ružancovas. Adresas: 1132 N. 
Walnut St., Danville, Ill. 61833. Prenu
merata: JAV ir Kanadoje S2.50, kitur 
$1.50.

Vytis. 1965, birželio — liepos m. Nr. 
6. Leidžia Lietuvos Vyčiai. Metinė 
prenumerata $4.

Britanija
LONDONO LIET. SCENOS MENO 

MĖGĖJAI liepos 3 d. parapijos salė
je pastatė V. Alanto 2-jų veiksmų 
pjesę “Kyla vėtra ūkanose”. Visas 
veiksmas vyksta Vilniuje, pirmosios 
bolševikų okupacijos metuose. Sce
noje veikia tik 6 asmenys. Tai po
grindžio veikėjai,, neapsisprendusieji 
ir bolševikams pataikaujantieji. Jų 
vaidmenis išpildė P. Senkuvienė, A. . 
Dėmenis, E. Šimelis, J. Baublys, J. 
čemis, V. šalčiūnas. Režisavo P. Ma- 
šalaitis, padėjėjas — V. Zdanavičius. 
Dekoracijos ir grimas P. Jokūbaičio.

Arbatėlės metu P. Mašalaitis pri
minė neseniai Amerikoj mirusį A. J. 
Kaulėną kuris, gyvendamas Londone, 
daug dirbo vaidybos meno srityje. 
Susirinkusieji už velionį sukalbėjo 
maldą. Vėliau pasidalinta mintimis 
apie veikalo pastatymo eigą. Kalbė
jo pasiuntinybės patarėjas V. Babic
kas, Londono parapijos klebonas 
kun. S. Matulis. Iš jų kalbų paaiškė
jo, kad šis veikalas gana gražus ir 
prasmingas, stiprus ir patriotiškas. 
Pageidavo, kad veikalas būtų paro
dytas provincijos lietuvių kolonijose. 
Senas aktorius P. Bulaitis papasako
jo atsiminimų, kaip 1930 m. Londone 
pastatė scenos veikalą “Vytautas pan
čiuose”.

LONDONE MIRĖ POVILAS BU- 
LEVIČIUS, 74 m. amžiaus. Tai seno
sios išeivijos lietuvis. Velionis buvo 
kilęs iš Seinų apskrities. Į Angliją 
atvyko dar prieš I Pasaulinį karą. 
Karo metu tarnavo anglų kariuome
nėje. Vėliau ilgą laiką dirbo saldai
nių dirbtuvėje. Buvo ramaus būdo, 
darbštus ir sąžiningas žmogus. Darb
daviai tas jo gerąsias savybes įver
tino ir, sulaukus senatvės, paskyrė 
jam nuolatinę pensiją.

AUSTRIJOS LIETUVIŲ SUVA
ŽIAVIMAS įvyko birželio 20 d. Salz- 
burge. Prisiminti ir pagerbti žuvu
sieji dėl Lietuvos laisvės kovotojai 
ir kankiniai bei tolimuosiuose Rusi
jos plotuose mirusieji tremtiniai. 
Priimta protesto prieš maskvinį oku- 
pantą ir jo kolonijinę politiką pa- 
vergtame krašte rezoliucija. Ji pa
siųsta Austrijos respublikos prezi
dentui Franz Jonas. Austrijoje šiuo 
metu begyvena vos apie 50 lietuvių, 
kurie yra išsisklaidę po visą kraštą, 
todėl sunku nors ir retkarčiais susi
rinkti į krūvą. Didesnis tautiečių 
telkinys dar yra Salzburge ir jo apy- 

n linkėse. Kitur, kaip Linze, Kaernte- 
ne-Steiermarke, Tirolyje ir kitur, tė
ra tik po keletą lietuvių. Veiklusis 
pirmininkas Vytautas Mitūzas sten
giasi su visais palaikyti ryšį ir su
kviesti į suvažiavimus bent svarbių
jų mūsų tautinių švenčių ir minėji
mų progomis. E.

Prancūzija
PERKŪNAS LIUTKUS, baigęs po- 

litinių mokslų institutą Paryžiuje, iš
vyko ilgesniam laikui administraci
jos tarnybai į Alžyrą.
' SVEČIAS Iš AUSTRALIJOS. Ge- 
gūžės ir birželio mėn. kelis kartus 
Paryžiuje lankėsi kun. J. Butkus iš 

j Australijos.
Paruošė Pr. AL

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA“

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI SS.OOO, mortgglų 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ StRUS mokama 4’/i % divi
dendo ii pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. — 1 vai. po pietg. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0 S H



KOVŲ DĖL LIETUVOS LAISVĖS 
25-otns metinėms atžymėti leidiniai

(E) Ryšium su Sovietų Sąjungos 
agresijos prieš Lietuvą, taip pat 
Estiją bei Latviją, 25-ąja sukakti- 
mi, paženklinusia Lietuvos lais- 
vės sutemų ir lietuvių tautos ko
vų Lietuvai laisvę sugrąžinti 25- 
tąsias metines, Lietuvos Laisvės 
Komitetas, padedamas ACEN, ir 
Pabaltijo Valstybių Laisvės Tary
ba, remiama Laisvosios Europos 
Komiteto, išleido šiuos spausdi
ntus:

1. “Manifestą”, kurio išspaus
dinta 25.000 egz. anglų k., 10.000 
ispanų, 5.000 — vokiečių, 3.000 
prancūzų bei reikiamus kiekius 
—1 portugalų, arabų ir italų 
(drauge su itališkąja ELTA) kal
bomis.

2. 8 psl. brošiūrėlę anglų kal
ba 25.000 egz.

3. Brošiūrą “Lithuania”, 48 
psl., anglų kalba, apie 6.000 egz.

4. “Baltic Review” (specialus 
žurnalo numeris), apie 3.000 egz.

5. “Revista Baltica” (spec, žur
nalo nr.), ispanų k., spausdina
mas.

6. Be to, šių metų akcijai labai 
tinka Atstovų Rūmų išleistas 
“Conditions in the Baltic States 
and in Other Countries of East
ern Europe. Hearings before the 
Subcommittee on Europe, Com
mittee on Foreign Affairs House 
of Representatives, Eighty-ninth 
Congress”. Šio leidinio gauta ke
letas šimtų — daromos pastangos 
gauti daugiau.

Nežinomoji Ontario provincija
RAŠO G. RINKŪNAITĖ

Atrodo, kad atstovauti “Tėviš
kės Žiburius” Ontario valdžios 
ruošiamoje redaktorių kelionėje, 
kuri šiemet jau yra antroji, pasi
darė mano specialybė. Taip ar ne, 
bet aną gražų trečiadienio rytą aš 
su savo bagažu buvau vėl prie 
parlamento rūmų, pasiruošusi va
žiuoti. šiemet jaučiausi jau daug 
drąsiau, negu pernai. Maždaug 
spėjau, kokie Įspūdžiai stovi prieš 
akis. Kelionės malonumas daug 
priklauso nuo draugų, taigi iš to
lo nekantriai dairiausi su klausi
mu: ar bus pernykščių pažįstamų? 
Jų buvo, bet ne visi. Šiemet neda
lyvavo mūsų pernykštis “pasi
metęs” vadovas ir “užsispyręs” 
lenkas.-Jų vietoje — nauji veidai. 
Tad viskas prasidėjo gana forma
liai. Laikiausi prie senųjų pažįs
tamų. Tik po poros dienų visus 
apėmė nuotaikingas draugišku
mas, panašus į tą, koks buvo per
nai.

Ir vėl Stratforde
Šių metų kelionės maršrutas 

ė j o. kita kryptimi — į šiaurės va
karus, bet pradėjome nuo Strat- 
fordo. Palydovas pirmiausia nuve
dė mus į teatrą ir paaiškino keis
tą scenos struktūrą. Toliau — 
įdomiau: visus nuvedė už scenos. 
Repeticijų salėje tuo metu ėjo 
fechtavimo pamoka, kuriai vado
vavo garsus fechtuotojas Mr. 
Crean, fechtavimo mokyklos Lon
done, Anglijoje, vadovas. Jis Ang
lijoje ir gyvena, bet kasmet atva
žiuoja į Stratfordą pamokyti akto
rių šio senoviško meno.

Iš čia nuėjome į garderobą - rū
binę. čia buvo daugybė vaidini
mams reikalingų drabužių, kos
tiumų, batų, kepurių ir kitokių

dalykų. Mūsų dėmesį atkreipė 
Henriko VIII kostiumas. Norėjau 
užsidėti, bet jis buvo toks sunkus, 
kad vos galėjau pakelti. Taigi ta 
privilegija teko kitam mūsų ke
lionės dalyviui — vyrui, o man 
uždėjo vieną iš daugelio vienuo
lių kostiumų. Kai kuriems iš šių 
kostiumų medžiagos yra specialiai 
austos, yra ir ranka dažytų.

Sekantis įdomesnis kambarys 
buvo knygynas. Čia po stiklu yra 
padėtas vienos iš Šekspyro kome
dijų, parašuos 1685 m., origina
lus egzempliorių. Šiame kambary
je taip pat yra surinktos visos re
cenzijos, tūpusios kada nors kur 
nors apie Stratfordo vaidinimus. 
Tam reikalui pasamdytas vienas 
žmogus, kuris per visus metus 
renka tas recenzijas iš įvairių 
kraštų, Amerikos ir Europos^ 
spaudos.

Mums besidairant, užkulisiuose 
ėjo didelis triukšmas. Nors teatro 
atidarymas dar buvo tik už dvie
jų savaičių, bet visi lakstė korido
riais, šaukdami vienas kitam. Pa
galvojau — kokia makalynė čia 
vyksta spektaklių metu.

Prieš Įeinant i teatrą ant vienos 
sienos yra didingas tapybinis kū
rinys, dail. D. Lewis - Gorden. Pa
veikslas vaizduoja dalį Anglijos 
karalių, pradedant nuo Ričardo 
II, Henriko IV ir toliau iki Hen
riko VIII.

šiais metais Stratfordo progra
moje yra Šekspyro Henrikas IV, 
Falstaffas, Julius Cesaris, šalia 
jo yra ir muzikinių veikalų, kurių 
viename, operoje “Figaro vestu
vės”, vieną iš pagrindinių rolių 
dainuoja ir mūsų L. Šukytė.

Sezonas baigiasi spalio 2 d.
(Bus daugiau)

IliustracijaS. Krasauskas

BALTOS LINIJOS JUODAM FONE
Vienas gabiausių grafikų da- tus, menine struktūra priartėda- 

bartinėje Lietuvoje, pagrindinį mos prie literatūros kūrinio, S. 
dėmesį skiriančių knygų apipavi- Krasausko iliustracijos niekada 
dalinimui ir iliustracijoms, yra netampa pasyviu priedu. Jos at- 
Stasys Krasauskas. Jo raižiniai J skleidžia, praturtina, vertina kny- 
puošia Vaižganto “Dėdes ir dė
dienes”, E. Mieželaičio “Žmogų”.

gą, aktyviai veikia skaitytoją. Ša
lia jautrios meninės intuicijos, S.

J. Marcinkevičiaus poemą “krau- Krasausko kūrybai būdingas^ in- 
jas ir pelenai”, M. Sluckio knygas- 
“Milžinai nenorėjo karaliais bū
ti”, “Išdaigos ir likimai”, “Kelias! 
suka pro mus”, A. Pabijūno saty
ras “Skersvėjai”, A. Venclovos 
“Gimimo dieną”, P. Naraškevi-

telektualumas, savitas filosofinis 
tikrovės ir literatūros suvokimas, 

i Todėl lanksčiai besikaitaliojantis 
S. Krasausko braižas nepraranda 
individualumo, o atvirkščiai, kas
kart vis labiau ryškėja ir kristali-

■ i...”
Žymiausiais S. Krasausko dar-

čiaus “Į saulę” ir visą eilę kitų, zuojasi
Baltos linijos kūrybinį kelią bari^aTomV^ 

juodamestone S. Krasauskas api- Mieželaičio “žmogui ‘ Knriino Irnlzlinic 7nrl7ioiC’ “Momo . , .budina kukliais žodžiais: . 
grafikos esmę sudaro konfliktas, 
dviejų spalvų kova. Mane labai 

įdomina šitas konfliktas, kiekvie
nas jo sprendimas reikalauja fi
losofinio įprasminimo ...” Iliust
racijose jis stengiasi iškelti ir iš
ryškinti meninę literatūros kūri
nio idėją.

Lietuvoje gyvenanti meno kri
tikė I. Korsakaitė rašo: “S. Kra
sauskas — plačių-meninių gali
mybių, didelės atsinaujinimo po
tencijos dailininkas. Kiekvieną 
iliustruojamą knygą jis kūrybiš
kai išgyvena, ieško jai adekvatiš- 
kos plastinės išraiškos. Kita ver-

ir J. Mar-
Faci? cinkevičiaus poemai “Kraujas ir

pelenai”. Keturis “žmogaus” rai
žinius neseniai persispaudė R. 
Vokietijos meno savaitraštis — 
“Sonntag”, nepašykštėdamas pa
gyrimų jų autoriui, čia ypač pa
traukia dėmesį šykščiai naudoja
momis baltomis linijomis sukur
tas koncentracijos stovyklos vaiz
das — mergaitė per spygliuotas 
vielas tiesianti ranką į baltą ro
žę, kuri, be abejo, simbolizuoja 
laisvę. Kaikurios iliustracijos jam 
yra davusios idėjų didesniems 
grafikos darbams — estampams 
“Jaunystei”, “I žvaigždes” ir kt.

V. Kst.

BLOGA APLINKA
Man tai vis rūpi mūsų jauni

mas, kuri visi mylime ir "norime, 
kad jis išaugtų geresnis, kaip mes 
patys esame. Apie ji daug kas sie
lojasi, rašo, kalba, bet problema 
lieka galutinai neišspręsta. Vai
kus moko tėvai, mokykla, bažny
čia, draugai ir bendra aplinkuma, 
kurios Įtaka didžiausia. Imkime 
kad ir televiziją, šioji mokykla 
yra viena Įtakingiausių, ir ji pasi
stengia sugriauti visus tėvų, mo
kyklų, bažnyčių geriausius pamo
kymus. Visur mokoma taip, o TV 
mato kitaip. Dauguma TV filmų 
persunktos pornografija, žmogžu
dystėmis ir kt. gyvenimo iškrypi
mais. Amerikos jaunimas yra pa
kliuvęs į kryžkeles. Būriai jaunų 
bitnykų, tinginių, valkatų did
miesčiuose slegia ramius gyvento
jus. Net daugelyje miestų polici
ja jų nebesutvarko. Būriai jaunų
jų meta mokyklas, nieko nedirba 
ir trukdo ramių gyventojų gyve
nimą.

Ačiū Dievui, kad mes lietuviai 
tokių odinėmis “kurtkėmis” apsi
vilkusių jaunuolių beveik neturi
me. Tačiau yra pavojaus, kad gali 
jų atsirasti.

Kieno kaltė? Ne vien tik vaikų, 
bet ir tėvų, kurių pavyzdys yra 
pirmas faktorius. Kokie tėvai, to
kie vaikai, daug kas sako. Beveik 
visi turime TV. Dalis tėvų savo 
vaikams duoda pilną valią prie T. 
V. priimtuvo. Tėvai pataikauja 
vaikams, užtat nuo 3—4 metų vai
kai valdo TV programas. Jie mo
ka atsukti ir užsukti geriau, kaip 
tėvai.

Nueini svečiuos, vaikai apgulę 
TV. Tėvai net patenkinti, kad vai
kai juos palieka ramybėje.

TV kriminalinės filmos sužalo
ja vaikų sielas. Įvairūs pasibučia
vimai ir blogo gyvenimo nuogu
mas vaikus pergreit padaro ne
jautriais seniais, atima iš jų tik
ros vaikystės džiaugsmą.

Toliau, tėvai nepatenkinti, kad 
jaunuoliai pradeda anksti gerti 
svaiginamus gėrimus, ‘ kortomis 
lošti. O ką daro patys tėvai? Tėvai 
rūko, tėvai geria, kortomis lošia 
per naktis. Tą pati daro ir vaikai. 
Tuomet tėvai pyksta, baras ant 
vaikų.

Reformas reikia pradėti nuo sa
vęs. J. Krk.

Vasario šešioliktos 19651 vn 29 — Nr- 30 (80^ 5 PSL * Tėviškės žiburiai • 
gimnazijos reikalu
Po PLB Vokietijos Kr. Valdy

bos pareiškimo (PLB VKV Inf. 
Nr.2-3,-1965 m.) Vasario 16 lietu
vių gimnazijos reikalu lietuviško
je spaudoje vėl buvo pakartoti 
priekaištai tai gimnazijai, jos dar
buotojams ir PLB Vokietijos Kr. 
Valdybai. Taip pat buvo susilauk
ta ir suprantančių bei paaiškinan
čių balsų.

Turėdama galvoje, kad eilės 
garbingų asmenų siūloma suda
ryti komisiją, kuri ištirtų gimna
zijai daromus priekaištus ir bend
rai visą jos padėtį, PLB V-jos Kr. 
Valdyba savo 1965 m. birželio 23 
d. posėdyje nutarė pasiūlyti PLB 
Valdybai atsiųsti savo Įgaliotą as
menį ar komisiją, kurie pagrindi
nai patikrintų Vasario 16 gimna
zijos reikalus ir painformuotų 
lietuvių visuomenę. Apie tą nuta
rimą jau pranešta PLB Valdybos 
pirmininkui p. J. Bachunui.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
dar kartą pabrėžia, kad Vokieti
jos valdžios duotoji DM 500.000 
parama Vasario 16 gimnazijai nė
ra jos apsunkinimas, o tik paska
tinimas lietuviams savąją mokyk
lą galimai ilgiau išlaikyti, nes ta 
suma yra duota be procentų ir 
negrąžintina, kol tame pastate 
veiks lietuviška mokykla. Vokie
tijos valdžios atstovai pakartoti
nai yra pareiškę, kad Vokietijos 
valdžia neturi jokio intereso nei 
noro nusavinti lietuvių turtą. 
Visos Vasario 16 gimnazijos 
išlaidos ir pajamos yra kasmet 
kontroliuojamos PLB Vokietijos 
Krašto Kontrolės Komisijos, ku
rią išrenka PLB V. Krašto Tary
ba. Taip pat sąskaitos yra patei- 

i kiamos atitinkamoms Vokietijos 
Įstaigoms, atsiskaitant už iš jų 
gautas sumas.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba nuoširdžiai dėkoja viso pasau
lio lietuviams už rūpestį Vasario 
16 gimnazija ir už paramą jai. 
Ypatingai dėkoja gimnazijai rem
ti būrelių vadovams ir nariams, 
visiems rėmėjų komitetams, BAL 
Fo centro valdybai ir jo apylinkių 
vadovams bei veikėjams. Dėkoja 
lietuviškai spaudai, užleidžiančiai 
savo puslapius Vasario 16 gimna
zijos reikalų svarstymui, dėkoja 
radijo valandėlėms už palanku
mą, dėkoja visiems geros valios 
lietuviams už aukas, rūpestį, pa
stabas ir talką.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba prašo visus lietuvius gausiai 
remti Vasario 16 lietuvių gimna
ziją, ypač pagelbėti galutinai iš
mokėti skolas, kurios atsirado 
vykdant naujųjų rūmų statybą.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
prašo suprasti, kad toji statyba 
buvo būtinai reikalinga, jei buvo 
norima toliau išlaikyti Vasario 16 
gimnaziją.

J. K. Valiūnas, Br. Lubinas,
E. Simonaitis, J. Barasas, 

' J. Kriščiūnas

d KULTŪRiniEJE VEIKIOJE

MONOGRAFIJOS PASIRODYMO PROGA J. A. BŪDVIETIS

Antanas Smetona ir jo laikai
Gruodžio 17 perversmo analizė

1926 metų gruodžio 17 nakties perversmas 
ir po jo sekę įvykiai pavertė Lietuvą autokra
tinio režimo kraštu, to dėliai verta prie jo kiek 
ilgiau apsistoti.

Perversmo šaknys, žinoma, glūdi trečiojo 
seimo rinkimuose, apie kuriuos A. Merkelis 
štai ką rašo: “Trečiojo seimo rinkimuose 
krikščionių demokratų blokas skaudžiai pra
laimėjo: iš 85 seimo narių tegavo tik 30. Dau
giausia laimėjo valstiečiai liaudininkai, gau
dami 22, ir socialdemokratai, gaudami 15 ats
tovų.” (306 psl.) Kaip minėjome šiame seime 
pirmą kartą dalyvavo ir tautininkai su 5 ats
tovais. Taip pat pirmą kartą dalyvavo ir klai
pėdiečiai su 5 atstovais. Likusieji balsai pri
klausė mažumoms: 4 lenkams ir 3 žydams. 
Krikščionių demokratų blokas, nors vis dar 
tebebūdamas seime stambiausias, nebesudarė 
absoliučios daugumos. “Susitarę su socialde
mokratais, rašo A. Merkelis, valst. liaudinin
kai pirmiausia tarėsi su trečiojo seimo rinki
mų bloko partneriais — tautininkų sąjungos ir 
ūkininkų partijos atstovais. Pasitarimuose 
tautininkų atstovai laikėsi kietai, statydami 
per didelius reikalavimus: A. Smetona atme
tė jam siūlomą Valstybės Kontrolieriaus vie
tą, o prof. A. Voldemaras reikalavo užsienio 
reikalų ministerio vietos, nes buvo įsitikinęs,

kad Lietuvoje tik jis vienas tesąs tinkamas už
sienio reikalų ministeris” (308 psl.)

“Nesutarus su tautininkais, kitos išeities 
nebuvo, kaip tik tartis su mažumomis, kurie 
sutiko remti kairiųjų koaliciją, laikydamiesi 
principo do ut dės — duodu, kad ir man duo
tum” (308 psl.). Tuo būdu keistoje III seimo 
daugumos sudėtyje faktiškąją valdžią turėjo 
lenkai ir žydai, prisijungę vieną kitą paraudu
si kairiojo bloko atstovą.

Vos pradėjus kairiųjų koalicijai valdyti 
kraštą, jos pagrindu susidariusios negerovės 
tuoj pradėjo aiškėti visiems, net ir tiems, ku
rie tų pavojų iš ankto nebuvo įžiūrėję. Įsidrą
sinusios mažumos, o ypač lenkai, pradėjo rei
kalauti didelių lengvatų ir jas gavo, ypač so
cialdemokrato prof. Čepinskio valdomoje švie
timo ministerijoje. Iš pogrindžio drąsiai paki
lo komunistai, išeidami su raudonomis vėlia
vomis net ir į gatves. Kairiųjų koalicijos val
džia, pasirinkusi bendradarbiauti geriau su 
lenkais ar žydais negu su krikščioniškuoju blo
ku, visa tai gana ramiai toleravo, o tų visų 
įvykių dengimui prieš užsienį Eltos direkto^ 
riumi paskyrė komunistą Justą Paleckį (316 
psl.). Visi šie nelemtieji įvykiai smarkiais šuo
liais priartino perversmą.

Pati perversmo eiga A. Merkelio mono
grafijoje gana plačiai ir vaizdžiai nupasakoja
ma, suminint labai daug pavardžių ir cituo

• “Burlokas“ yra rusų kalbos 
žodis. Rusijoje jis reiškia sezoni
nius artelėmis organizuotus Vol
gos upės darbininkus, kurie savo 
pečiais vilkdavo prekių prikrau
tus laivus. Lietuvoje burlokais 
vadindavo rusus ar Nemuno sie
lių plukdytojus nelietuvius. Da
bar šitaip vadina Įvairius iš Rusi
jos atgabentus kolonistus Lietu
voje, kurių vien 1863—1893 m. 
Lietuvoje buvo įkurdinta 2093 
šeimos, gavusios 33.566 dešimti
nes žemės. Kai kur Lietuvoje bur- 
loku vadinamas ir katinas, kuris 
vasarą išeina iš namų, o taip pat 
ir kiekvienas bastūnas žmogus ar 
gyvulys. Rusai buvo ir tebėra 

1 Lietuvoje pajuokos objektu. O jie 
stengiasi suvaidinti lietuvių drau
gus, netgi brolius, nukaldami net 
“vyresniojo brolio” terminą. De
ja: “Pagaliu meilės neigysi” — 
sako lietuviškas priežodis. Pr. Al.

jant visą eilę dokumentų (320—338 psl.). Dėl 
vietos stokos visų tų faktų nebeminėsime, pa
sitenkindami visiems žinoma išvada, kad per
versmą suruošė dešiniųjų grupių žmonės pasi
telkę kariuomenę, studentus ir net mokslei
vius.

Kalbant apie monografiją, tenka jai padary
ti didelis priekaištas, kad A. Smetonos vaid
muo perversme yra visai neišryškintas. Tam 
yra skirtos tik kelios eilutės, vienoje vietoje 
cituojant R. Skipitį: “Apie perversmą organi
zavusių pasitarimus su A. Smetona man nete
ko girdėti”; (327 psl.); kitoje vietoje pačiam 
Merkeliui teigiant, kad “Smetona nebuvo nei 
to perversmo inspiratorius, nei jo organizato
rius” (340 psl.). O visdėlto dar tą pačią per
versmo naktį A. Smetona pasirašė atsišaukimą 
į tautą, save jau tituluodamas Valstybės Vadu, 
kai konstitucinis Lietuvos Prezidentas dr. K. 
Grinius dar tebebuvo neatsistatydinęs. (320 
psl.).

Bandymai gelbėti konstituciją
Didžioji perversmo vykdytojų dalis, ypač 

žmonės iš krik, demokratų bloko, nesiekė įves
ti Lietuvoje diktatūrą. Buvo daugiau siekia
ma tik privesti prie naujų seimo rinkimų, ti
kintis kad tauta, pasimokiusi iš pereitų rinki
mų klaidų, išrinks tinkamesni seimo sąstatą. 
To dėliai- Prezidentas dr. K. Grinius, pasirė
męs konstitucija, priėmė ministerio pirminin
ko M. Šleževičiaus atsistatydinimą, ir tuo pa
čiu paragrafu pasiremdamas, pakvietė prof. A. 
Voldemarą sudaryti naują ministerių kabine
tą. Gruodžio 19 d. buvo sušauktas nepapras
tas seimo posėdis, kuriame buvo perskaitytas 
Prez. dr. K. Griniaus atsistatydinimo raštas,

M. ČIURLIONIO VAKARAS. Birže
lio 12 d. Vasario 16 gimnazijoj, Vokie
tijoj, septintoji klasė surengė M. Čiur
lionio vakarą. Paskaitą skaitė moki
niai Mečys Landa ir Juozas Milinis. 
Atskiroje patalpoje buvo rodomos M. 
Čiurlionio paveikslų kopijos. Vakaras 
buvo suruoštas su nuotaikingais šo
kiais. Jį globojo mokyt. Alfonsas Kri
vickas.

“THE TEMPTATION” yra viena ge
riausių V. Krėvės knygų, kurią angliš
kai išleido Manyland Book leidykla. 
Knyga turi politinį atspalvį, vaizduo
ja, kaip Maskva pajungia savo naudai 
vakarietį žurnalistą. Amerikiečiai kri
tikai ją labai gerai įvertina. Jos kaina 
— $3.00. ♦ j?

“CHICAGO AMERICAN” liepos 9 d. 
išspausdino įdomų Adolfo Blakio laiš
ką apie Jungtines Tautas. Laiške nu
rodoma, jog jos jau griūvančios, ir 
tai yra todėl, kad jos palaiko vergiją 
ir neiškelia Sovietų s-gos kolonializmo, 
kurs yra pavergęs Pabaltijį ir kt. tau
tas, buvusias Tautų Sąjungos nares.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDĖLĖ
URUGVAJUJ “Lithuania en Urugvay” 
šiemet rugpjūčio 6 d. švenčia 5-rių me
tų sukaktį. Prieš penkerius metus, la
bai sunkiomis sąlygomis, pradėjo šios 

į1 radijo valandėlės darbą Juozas Vašta- 
kas. Tame darbe jo didelis pagelbinin- 
kas buvo ir yra Aidų choras, tautinis 
ansamblis Gintaras ir visa eilė susipra
tusių lietuvių, kurie savo aukomis re
mia pusvalandžio veiklą. Tų rėmėjų 
tarpe matomi Alfonsas Bartašiūnas, 
A. Jusys, Svetikas, Lingis, Aleksejū- 
naitė, ilgametis buvęs Kultūros dr-jos 
p-kas Julius Jazauskas ir eilė kitų.

VIETOJ ŠERMENŲ VAINIKO nese
niai mirusiai mokytojai Onai Krikš- nės gaminių modeliavimo specialistų, 
čiūnienei pagerbti būrelis jos buv.
Šiaulių gimnazijos mokinių—G. Biels
kienė, S. Jakubonienė, B. Kalvaitienė, 
L Kazlauskas, V. Kažukauskaitė, J. 
Našliūnas, M. Ročkuvienė, A. Tirvienė, 
L. Tverienė, A. Urbonas, A. Velbasie- 
nė ir O. Zailskienė per St. Jakubonie- 
nę Pędag. Lituanistikos Institutui at
siuntė $60, kad už juos būtų įgyta 
bent viena kita parankinei bibliotekai 
reikalinga lietuviška knyga, kaip ne- 
nykstančios vertės atminimo ženklas. 
Kadangi velionė buvo istorikė, tai jos 
atminimui pirmoj eilėj bus pasirūpin
ta istoriniais veikalais.

VINCO KRĖVĖS VEIKALŲ insce
nizavimą rengia ALT S-gos Bostono 
skyrius rugsėjo 26 d. Pr. Al.

LIET. LITERATŪROS ISTORIJA
ANGLŲ KALBA. Lituanistikos Insti
tuto literatūros sekcija raštu prašo 
JAV LB valdybą rūpintis lietuvių li
teratūros išleidimu anglų kalba. Isto
riją paruošti sutinka instituto litera
tūros sekcija.

“ALEKSANDRYNO” III tomas ką- 
tik išėjo iš spaudos. Juo užbaigiamas 
didelis, svarbus ir reikšmingas darbas.

MIKALOJUS IVANAUSKAS š. m.
rugpjūčio 28, 29 ir rugsėjo 4 ir 5 die
nomis rengia originalios liepsnos ta
pybos bei grafikos parodą Cicero mies
to Theodore Roosevelt mokyklos salėj.

Parodoje numatoma išstatyti dau
giau šimto darbų, kurie apima jo 30 
metų naująją - savitą technika — kū
rybos laikotarpį, šiai parodai rengia
mas platus, gausiai iliustruotas su 
liepsnos tapybos istorija, raide ir tech
nikos aprašymu katalogas. Tekstas pa
ruoštas lietuvių, anglų, prancūzų, vo
kiečių, italų ir portugalų kalbomis. Iš
leistas dviejų spalvų plakatas.

Autorius parodos vietą pasirinko 
naujoj, moderniškai pastatytoje mies
to mokykloj, kuri yra Cicero liet, ko
lonijos centre. Didelį dėmesį Ivanaus
kas kreipia į mokslą einantį jaunimą, 
todėl dar prieš mokslo mėtų užbaigi
mą jau įteikė Chicagos ir Cicero mo
kyklų mokytojams ir studentams - abi
turientams 3000 pakvietimų į parodą.

ir seimas, taip pat remdamasis konstitucija, 
naujuoju prezidentu išrinko A. Smetoną. Ta
me seimo posėdyje iš 85 seimo narių dalyvavo 
43, vadinasi absoliuti dauguma. Po to, arkiv. 
metropolitas J. Skvireckas prisaikdino A. Sme
toną prezidento pareigoms, kaip to reikalavo 
konstitucija.

Tikroji autoritetinio (kai kas sako — dik- 
tatorinio) laikotarpio pradžia yra ne pervers
mo data, bet tada, kai prez. A. Smetona, pa
leidęs III seimą, nebepaskelbė naujų rinkimų 
konstitucijos numatytu laiku, o vėliau, savo 
Įsakymu pakeitė ir pačią konstituciją.O o o

Apskritai paėmus, A. Smetonos vaizdas de
mokratinės Lietuvos laikais monografijoje yra 
miglotas, praleidžiant, kaip jau buvo minėta, 
daug būdingų momentų. Vietoje to, A. Mer
kelis duoda daug retos ir dokumentuotos me
džiagos apie didžiuosius and meto mūsų Įvy
kius: Vilniaus netekimą, nepriklausomybės ko
vas, Klaipėdos krašto atgavimą, sutarčių su 
Sovietų Sąjunga ratifikavimą ir seimų darbus, 
pagristus retais išrašais iš seimo stenogramų.

III LIETUVA AUTORITETINIAME 
REŽIME

Konstitucijos klystkelėse
“Rizikingoj padėtyje A. Smetona atsidū

rė, rašo Merkelis, kai gruodžio 17 d. pervers
mo metu buvo jo vadovybės pakviestas ir suti
ko būti Valstybės Vadu. Kuo jis turėjo remtis 
bei vadovautis, eidamas tas konstitucijoje ir 
jokiame įstatyme nenumatytas pareigas? Pa
neigus įstatymus ir tesivaduojant savo užma
čiomis, lengva patekti į diktatūros klystkelius”

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS VALSTYBINĘ KON- 

SERVATORIJĄ šiais mokslo metais 
baigė 46 studentai — pianistai, chor
vedžiai, muzikologai, pučiamųjų ir 
styginių instrumentų specialistai. Dip
lomus su pagyrimu gavo: pianistė R. 
Žakienė, altistas D. Katkus, muzikolo
gė D. Vainauskaitė, smuikininkai P. 
Kunca, E. Vasiliauskaitė ir keletas ki
tų. Didelių gabumų oboistas J. Rimas 
žada tobulintis Leningrade. Konserva
torija išleido pirmąją vargonų muzi
kos specialistę — E. LiutkeviČiūtę, 
kuri kartu yra baigusi ir fortepijono 
studijas. Konservatoriją baigusieji 
chorvedžiai jau paskirstyti darbui kul
tūros namuose: B. Baniulytė — Šven
čionėliuose, D. Jablonskytė — Pabra
dėje, Z. Makarskaitė — Radviliškyje, 
A. Mameniškis — Raseiniuose.

PROF. STANISLOVAS MASTAUS- 
KIS, ilgametis dėstytojas žemės Ūkio 
Akademijoje, paminėjo 75 m. amžiaus 
ir 45 m. pedagoginės veiklos sukaktį. 
Akademijoje jis dirba jau nuo 1924 
m. — yra buvęs asistentu, lektorium, 
docentu, o šiuo metu vadovauja auga
lų apsaugos katedrai. Ilgame veiklos 
laikotarpyje prof. S. Mastauskis para
šė apie 300 mokslinių straipsnių, bro
šiūrų, knygų. Lietuvoje paplitę jo va
dovėliai “Taikomoji zoologija”, “Lau
ko kultūrų apsauga nuo kenkėjų”, 
bet vertingiausias įnašas yra trijų to
mų stambus veikalas “Bestuburių že
mės ūkio kenkėjų fauna Lietuvos 
TSR”, už kurį jam buvo suteiktas bio
logijos mokslų doktoratas.

VILNIAUS DAILĖS INSTITUTĄ 
šiemet baigė beveik 40 įvairių dailės 
sričių menininkų. Išleista pirmoji lai
da pastatų vidaus apdailos ir pramo-

Eilė jaunųjų dailininkų sukūrė vertin
gus diplominius darbus: V. Mazūras
— dekoracijas Kauno lėlių teatro pa
statymui, K. Ramonas — įpakavimo 
pavyzdžius chemijos gaminiams, N. 
Šimkūnaitė — iliustracijas patarlių 
motyvais, A. Belevičius — paminklą 
komunistiniams aktyvistams, žuvu
sioms Plungėje. Dailės instituto vaka
rinis Kauno skyrius į gyvenimą išlei
džia 7 dailiosios tekstilės specialistus. 
Dalis jaunųjų dailininkų dirbs peda
goginį darbą vidurinėse mokyklose, o 
kiti — pramonės ūkyje.

M. K. ČIURLIONIO 90 M. GIMIMO 
SUKAKČIAI paminėti ruošiamas jau
nųjų pianistų konkursas. Vertinimo 
komisijos pirmininku išrinktas kom- 
poz. E. Balsys. Jubilėjinio komiteto 
pirm. J. Banaitis pranešė, kad ta pro
ga bus išleistas visas muzikinis M. K. 
Čiurlionio palikimas, pasirodys į plokš
teles įrašyti jo kūriniai, ir bus paga
minta spalvota kino apybraiža. Pa
grindinis minėjimas įvyks Vilniaus 
filharmonijos salėje rugsėjo 22 — di
džiojo menininko gimimo dieną. Mi
nėjimai taipogi organizuojami ir ki
tose vietovėse, kurios yra susijusios 
su M. K. Čiurlionio gyvenimu — Kau
ne, Druskininkuose, Plungėje, Varėno
je. Druskininkuose bus atidarytas dar 
vienas M. K. Čiurlionio namelis. Jubi- 
lėjui paminėti išleidžiamas specialus 
ženklelis, vokas ir pašto ženklas.

VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ, gabi jau
nosios kartos satyrikė ir feljetonistė, 
kuri savo talentu, atrodo, yra užėmu
si Liūnės Janušytės vietą moterų gru
pėje, išleido feljetonų, humoreskų ir 
parodijų rinkinį “Ir aš ožius ganiau”.

VILNIAUS BALETO TEATRAS pa 
statė kompoz. Juozo Gruodžio “Jūratę 
ir Kastytį”, šį vieno veiksmo baletą 
dirigentas Ch. Potašinskas papildė ki
tais rinktiniais kompozitoriaus kūri
niais, kuriuos instrumentavo kompoz. 
Teisutis Makačinas. Libretą ir choreo
grafinius sprendimus praplėstam ba
letui pateikė baletmeisteris Bronius 
Kelbauskas. Scenovaizdžių ir drabu
žių eskizus sukūrė dail. J. Jankus. Pa
grindinius vaidmenis atlieka: Jūratės
— T. Sventickaitė, Kastyčio — H. Ku-
navičius. V. Kst.

(346 psl.). Tų klystkelių neišvengė A. Smeto
na, nors, anot Balučio, “Smetona savo prigim
timi turėjo ko mažiausiai pamėgimo ar palin
kimo i diktatūrą” (373 psl.) Svarbus A. Sme
tonos kaip Lietuvos politiko gyvenime momen
tas, pasiryžimas nebesilaikyti konstitucijos, 
yra, deja, monografijoje visai nenušviečiamas.

Sulaužius pirmąją Lietuvos valstybės kons
tituciją 1927 m., kraštas vienerius metus bu
vo valdomas be konstitucijos. Tik 1928 m. A. 
Smetona savo paties aktu paskelbė naująją 
konstituciją, kuri jau daug kuo skyrėsi nuo 
pirmosios. Seimas, tiesa, ir šioje konstitucijo
je dar nebuvo visai išbrauktas, tačiau jo galia 
labai susiaurinta. Svarbiausia, iš seimo buvo 
atimta teisė rinkti Respublikos Prezidentą, 
kuri pagal naują tvarką turėjo rinkti atskirai 
ypatingieji tautos atstovai. Be to, nesant 
seimui, prezidentui buvo leidžiama pačiam ei
ti seimo pareigas, netgi leisti įstatymus ir 
tvirtinti biudžetą. Bet ir šios konstitucijos 
vykdyti A. Smetona neskubėjo, valdydamas 
Lietuvą vienas dar 8 metus. Seimas buvo iš
rinktas tik 1936 metais. Kadangi prieš tai bu
vo uždarytos visos politinės partijos, tad ne
nuostabu, kad, kaip rašo Merkelis, “daugumas 
nariu buvo tautininkai arba jiems prijaučią” 
(45 nslj.

Įdomu, kad bevaldydamas Lietuvą diktatū
riniais pagrindais A. Smetona ir pats pradėjo 
toms idėjoms tikėti. “A. Smetona koalicijai bu
vo priešingas”, — rašo Merkelis (508 psl.), to
liau cituodamas paties A.S. žodžius: “Koalici
nė vyriausybė pas mus, kaip ir daug kitur, yra 
Įrodžiusi savo nesugebėjimus. Europos žemy
ne ji retai kur beišlikusi” (508 psl.).

(Bus daugiau)



A ILTORONT®"
Iškili diena “Romuvos” stovyklose

Sekmadienį, liepos 25 d., skau- pirmoji savaitė buvo šalta ir lie- 
tų-čių d. ir Lietuvos pavergimo tinga, bet stovyklautojų nuotai- 
minėjimas atšvęstas iškilmingai, kos buvo linksmos ir darbingos. 
Prieš pamaldas pakeltos vėliavos, Spėta paminėti Dariaus ir Girė- 
po to sekė Mišios, kurias atnašavo no diena su specialia programa ir 
ir pamokslą pasakė s. T. St. Kul- laužu, o liepos 24 — jūros-Klai- 
bis, SJ. Toliau vėliavų aikštėje pėdos diena. Stovyklos dvasios 
vyko minėjimas. Atidarymo žodį vadas s. T. St. Kulbis, SJ, pa
tarė Kanados rajono vadas v.s. V. šventino valtį “Naras”, kuri bus 
Skrinskas, pakviesdamas didž. naudojama jauniams su irklais, 
gerb. Lietuvos gen. konsulą Ka- ir būrinę valų “Nida”. Kūmais 
nadai dr. J. Žmuidziną, kuris pa- buvo mecenatas dr. J. Yčas ir jū- 
sakė pritaikytą kalbą ir padėjo ros sk. skyr. vedėja s. B. Mažei- 
vainiką prie paminklo žuvusiems kienė, ps. J. Sernienė ir kūrėjas - 
už Lietuvos laisve. Kanados rajo- savanoris VI. Kazlauskas. Po to 

valtys buvo įleistos į vandenį, su
daužant šampano bonkas ir gei
džiant vainiką už žuvusius skau
tus-tes. Sekė sporto varžybos ir 
p. Balsienės vad. tautiniai šokiai. 
Užbaigai Kanados rajono vadas 
v.s. V. Skrinskas tarė sveikinimo 
ir padėkos žodį. Svečiai buvo pa
vaišinti skaniais pietumis.

Vakarais stovyklose muz. ps.

SVARBU PRERIJŲ 
ŪKININKAMS

Kanados kviečių taryba kątik 
paskelbė kainas už kviečius, avi
žas ir miežius, pirktus 1965-66 m.

nitobos, pristatyti į Fort 
William arba Vancouver), 
$1.50 bušelis.

Avižos — Nr. 2 C.W., pristaty
tos į Fort William, 60 c. 
bušelis.

Miežiai Nr. 3 C.W. šešių ei
lių, pristatyti į Fort Wil
liam, 96 c. bušelis.

Kitų rūšių grūdams kainos bus 
nustatytos vėliau.

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

eksportas
Sąjungos žiniai ir spaudai.

PRANEŠIMAS NR. 15
Pabaltiečių Krepšinio Pirmenybių 

metu Čikagoje, š.m. gegužės mėn. 15 
—16 d. d., p. Cezaris Modestavičius, sa
vo statomais ultimatyviniais reikalavi
mais Centro Valdybai, kaipo sporto 
klubo Vadovas, peržengė visas sportiš
kumo ribas, klubo reikalus pastatyda
mas prieš visos Sąjungos ir net repre
zentacijos reikalą.

P. C. Modestavičiaus arogantiška lai
kysena kai kuriais atvejais yra prašo
kusi net Centro Valdybos kompetenci
ją, kaip kreipimasis vienu, kitu klau
simu į AAU Sąjungą liečiančiais klau
simais.

Centro Valdyba, pasėkoje minimų 
faktų, p. C. Modestavičiui reiškia vie
šą papeikimą ir labai griežtai įspėja 
ateityje laikytis Sąjungos Valdomųjų 
Organų nustatytos disciplinos.

Centro Valdyba.

Š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 
LENGVOSIOS ATLETIKOS IR 

PLAUKYMO PIRMENYBĖS
Liepos 17-18 d. Lakewood, N.J., bu

vo pravestos pabaltiečių lengvosios 
atletikos ir plaukymo pirmenybės. 
Lengvojoje atletikoje dominavo lietu-

už Lietuvos laisvę. Kanados rajo
no vadeivė ps. Ir. Meiklejohn iš
kvietė kūrėjų-savanorių atstovą 
p. V. Kazlauską, mažlietuvių p. 
E. Jankutę, vilniečių p. Br. Sap- 
lį, Sibiro tremtinių vardu p. Tei- 
šerskių šeimą, šaulių sąjungos at
stovą p. J. Preikšaitį, skautus-tes, 
jūros skautus, vilkiukus ir paukš
tytes uždegti žvakutes, šio mo
mento prasmė daugeliui išspau
dė ašarą. Dr. J. Yčas stov. fondo 
vardu dėkojo vadovams ir tėve
liams už aukas ir įdėtą darbą 
stovyklai, kuri naudojama jauni
mo auklėjimui. Minėjimas baig
tas stovyklautojų paradu, kurį ly
dėjo s. B. Rėkaus maršai. Į šventę 
buvo atvažiavę daug svečių ir tė
velių.

“Romuvos” skautų-čių stovyk
la sėkmingai tęsiama 2-rą savai
tę, kuriai vadovauja s. P. Balsas 
— viršininkas, ps. Viliūnienė — 
pavaduotoja, komendantas ps. P. 
Šetikas ir skaučių pastov. virši- 

viai, išsikovodami 23 pirmąsias vietas ninkė ps. S. Gotceitienė. Su nauja 
(vyrai ir berniukai — 12, mergaitės vadovybe pasikeitė ir oras, nes
— 11), 19 antrųjų ir 14 trečiųjų vie
tų. Estai laimėjo I-jų vietų 18, II-jų
— 15 ir III-jų — 14; latviai — 4 pir
mąsias, 3 antrąsias ir 2 trečiąsias vie
tas.

Plaukyme pirmavo latviai: Iv. — 
18, II v. — 8 ir III v. — 7; lietuviai 
I v.

8), II v. — lt ir III v. — 4; estai — 
I v. — 7, H v. — 1 ir III v. — 3.

Pirmenybėse buvo pasiekta keletas 
naujų rekordų. Paminėtas L Janeliū- 
naitės ir T. Tabulėnaitės 200 m bėgi
mo rekordas — 27.2, pagerinęs net 
0.8 sekundės kadaise Mockutės pasiek
tą pasekmę. Su šiuo laiku mūsiškės 
lengvaatletės gali sėkmingai dalyvau
ti betkokiose kanadiečių ir amerikie
čių pirmenybėse.

D. Skrinskaitės pravedami laužai 
yra tokie puikūs, kaip iki šiol 
dar nėra buvę. Jai talkina s. B. 
Mažeikienė ir ps. Simonaitis. Taip 
pat leidžiamas stovyklos laikraš
tėlis, kuriame telpa visi stovyk
lautojų pėdsakai.

šį šeštadienį bus paskutinis 
stov. užbaigimo laužas, o sekma
dienį jau nuo pietų stovyklauto
jai vyks namo.

TORONTO MIESTAS SKELBIA
1965 CIVIC HOLIDAY

12 (berniukai 4, mergaitės

kad šiame turnyre mūsų jaunimas su
sitiko ir kartu varžėsi su taip vadina
ma “senąja karta”.

T.L.S. Klubas Vytis varžybom pa
skyrė dailią pereinamąją taurę. Jos 
laimėtoju tapo S. Šileikis, užbaigęs 
su 87 smūgiais. Toliau sekė: A. Šilei
ka — 88 taškai, V. Šiminkevičius — 
89, A. Žutautas — 91. S. Kėkštas, J. 
Šileika, V. Vaičaitis (Klevelandas) ir 
J. Balsys sužaidė žemiau šimto.

Ateityje tikimasi geresnių pasek
mių, nes kaikurie dalyviai šiame kur
se žaidė tik pirmą kartą. J. B.

Toronto miesto korporacijos atstovai savo susirinkime 1965 m. 
gegužės mėn. 25-ją dieną priėmė sekančią rezoliuciją:

“Pirmadienis, 1965 m. rugpjūčio 2-ji diena, bus, kaip šiuo 
yra skelbiama, nedarbo diena (Civic Holiday). Miesto bur
mistrui pavedama šį reikalą paskelbti, kaip paprastai yra 
daroma”.

Laikantis augščiau paminėtos rezoliucijos, didžiai gerbiamas 
Phillip G. Givens, Q.C., skelbia pirmadienį, 1965 m. rugpjū
čio 2-ją dieną CIVIC HOLIDAY šiems metams, ir visi žmonės 
yra prašomi tai įsidėmėti ir atitinkamai laikytis.
City Hali, > ’ C. E. NORRIS,
Toronto 1965, liepos 5. City Clerk

GOD SAVE THE QUEEN

TORONTO VASAROS MUZIKOS FESTIVALIAI

GOLFO TURNYRAS
Pirmasis Toronto lietuvių golfo tur

nyras sekmadienį, liepos 18 d., į Wasa- 
gą sutrauė net 24 žaidėjus.

Nors lietingas oras Toronte atbai
dė kaikuriuos golfininkus nuo dalyva
vimo varžybose, tačiau įvykęs turny
ras, žaidėjų bei organizatorių nuomo
ne, laikomas pilnai pasisekusiu.

Taipogi džiugu ~ suminėti ir faktą,

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-140
Tree. uždarytas
Ketv. 10 -1.30 ir 4 JO - 7
Penkt. 10 -1.30 ir 4 JO-8

Sešt.9-12
Sekm. 9 JO -1

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — atviri iš 6% %.

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas: 
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

Parduodamos banko perlaidos ir keliautojų čekiai (travelers cheques) 
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje 
1965 m. birželio mėn. 30 d. KAPITALAS — $1.700.270,67

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
ROYAL YORK — BLOOR. $10.000 įmokėti, mūro, split-level, bungalow, 
baigtas rūsys, išklotas kilimais, mod. virtuvės, gražus kiemas.
JANE—ST. CLAIR. $4.000 įmokėti, mūro, atskiras 5 kamb., vienaaukštis, 
garažas, privatus įvažiavimas, prašo $18.900, liks viena skola balansui 10 
metų, atvira.
KEELE — EGLINTON. $7.000 įmokėti, mūro atskiras 3-pleksas, prašoma 
$29.900.
MIMICO. $9.000 įmokėti. Mūro, atskiras 6 butai po 2 miegamus, prašoma 
$48.000.
RONCESVALLES — GRENADIER. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 12 
kambarių, 3 garažai, didelis, gražus kiemas.
BLOOR — PALMERSTAN. $15.000 Įmokėti, muro, atskiras, 3 butų pasta
tas (viena daktaro įstaiga) mėnesinės pajamos $500). Prašoma kaina $ 
39.000. Metinės išlaidos: mokesčiai $700, apšildymas $350, elektra $154, 
vanduo $165.
Nendę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambta 
Ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaim 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105^

Ateitininkų žinios
Ateitininkų vasaros stovykla buvo 

oficialiai atidaryta sekmadienį, liepos 
25 d, nors jau šeštad. vakare buvo su
sirinkę apie 100 stovyklautojų.

Sekm. 1 vai. aikštėje išsirikiavo 
167 stovyklautojai. Atidarydamas sto
vyklą ir pristatydamas stovyklos va
dovybę moksleivių kuopos globėjas 
V. Kolyčius pažymėjo, kad tai gau
siausia iš visų iki šiol vykusių ateiti
ninkų stovyklų. Reikia tikėtis, kad ji 
bus geriausia. Tam yra pagrindo, nes 
stovyklos programa jau iki detalių 
buvo paruošta prieš stovyklai prasi
dedant. Stovyklai vadovauja net 18 
vadovų, kurie yra pasiskirstę visus 
stovyklautojus mažomis grupėmis, nes 
dirbant mažais būreliais visi įsijun
gia į programą.

Seštad., liepos 31 d., vakare bus lau
žas. Sekmadienį tėvams ir svečiams 
bus duodami pietūs — norintieji už 
$1 galės pavalgyti. Kitomis dienomis 
tėvai ir kiti lankytojai nėra pageidau
jami, išskyrus atvykusius iš toliau.

Alg. Puteris Toronto moksl. at-kų 
kuopos pirmininkas, gimnazijos buvo 
parinktas ekskursijai į Yukon terito
riją. Visas išlaidas apmoka Kanados 
vyriausybė. Stovyklon įsijungs tik ant- 
trą savaitę.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Neringos tunto jūrų skautai ir 

skautės beveik kiekvieną savaitgalį 
vyksta buriuoti į vasarinę bazę. Tiki
masi, kad dauguma tunto skautų-čių 
atliks buriavimo apmokymą dar prieš 
stovyklą.

— Ilgo savaitgalio proga rengiama 
tradicinė Neringos tunto kelionė Al
gonquin parko ežerais.

— Jachtos-škūnerio dažymo darbai 
beveik baigti, ir dabar tvarkomas ta
kelažas. Norima dar šią vasarą atlik
ti porą savaitgalio kelionių.

— Mūsų rėmėjas E. Sabaliauskas 
sutaisė motorui benzino tanką, taip 
pat pažadėjo padaryti užbortiniam mo
torui priekabą. Ačių jam.

— Čikagos Baltijos tuntą iš j.ps. A. 
Butkevičiaus perėmė j.ps. L. Slėnys, 
buvęs korp. Gintaras pirmininkas.

— Jūrų skautijos įgaliotinio parei
gas Australijoje perėmė j.s. 
kus.

— J.s. M. Manomaitis su 
ninkais paruošė ir išleido
iliustruotą konspektą, kuriame paaiš
kinamos jūrų skautų programos.

— V.s. Z. Juškevičienė paruošė ir 
išsiuntinėjo nurodymus kaip rašyti į 
laikraščius korespondencijas.

— Neringos tunto kapelionui Tėvui 
Kornelijui negalint vykti į Neringos 
stovyklą, stovyklos kapeliono parei
gas sutiko eiti Tėvas J. Raibužis iš 
Čikagos.

— Stovyklos administratorius s. V. 
Morkūnas jau baigia paruošti stovyk- ■ 
laujantiems įvairius nurodymus ir iš
siųs tiems, kurie jau užsiregistravo. 
Liko tik kelios savaitės iki stovyklos. 
Mieli tėveliai, nenudelskite registra
cijos. Registruojamasi pas s. V. Mor
kūną, 277 Evelyn Ave., tel. RO 2-.
oi74. i i inn .

V. Vait-

pagalbi- 
gausiai

RENGIAMI TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO DEPARTAMENTŲ, BENDRADARBIAU
JANT SU TORONTO MUZIKANTŲ SĄJUNGA, REMIANT PLOKŠTELIŲ GAMINIMO PRA
MONEI IR TORONTO DIENRAŠČIUI "STAR"

SEKMADIENI, RGPJŪČIO 1 D.

411-to Eskadrono R.C.A.F. orkestras
Benny Louis orkestras
Ronnie Padgett — vargonais
Vasaros koncertas dirig. Boris Brott 
su svečiu sol. Sheila Henig

PIRMADIENI, RUGPJŪČIO 2D.
8.00 v. v. — Exhibition Parke -'The Vagabond King"
B.3O v. v. Ramsden Parke kadriliaus šokiai — Bob Scott

ANTRADIENI, RUGPJŪČIO 3 D.
8. 00 v.v. — Allan Gardens Queen's Own Rifles of Canada orkestras
8. 30. v.v.— Withrow Parke kadriliaus šokiai — Bob Scott

TREČIADIENI, RUGPJŪČIO 4 D.
* Hootenanny — su: The York Cauty Boys, 

Al Cromwell, Elise Cromwell ir Klaas Van Graft, 
kadriliaus šokiai — Bob Scott

KETVIRTADIENI, RUGPJŪČIO 5 D.
Peter Appleyard kvartetas, Don Thompson orkestr. 
kosmopolinis koncertas 
kadriliaus šokiai — Bob Scott 
kadriliaus šokiai — Al. Ward

PENKTADIENI, RUGPJŪČIO 6 D.
Round šokiai — Art Hallman orkestras

2.30 v. p.p. — High Parke
2.30 v. p.p. — Kew Gardens
5.30 v. p.p. — High Parke
8 v. v. ■— Exhibition Parke

8.30 v.v. — Riverdale Parke 
(rytinėje dalyje)

8.30 v. v. — Monarch Parke

7.30 v.v. — Eglinton Parke
8 v.v. — Nathan Phillips Square
8.30 v.v.— High Parke
8.30 v.v. — Kew Beach

8.30 v.v. — Riverdale Parke
(Dirbt, ledo čiuožykloje)

ŠEŠTADIENI, RUGPJŪČIO 7 D.
8 v. v. — Wilowvale Parke Toronto Įgulos artilerijos orkestras

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 8 D.
H. M. C. S. York (laivyno) orkestras 
Queen's Own Rifles of Canada orkestras 
Ronnie Padgett — vargonais
Vasaros koncertas dirig. Ernesto Barbini 
su svečiu sol.: Ermano Mauro.

2.30 v. p. p. — High Parke
2.30 v. p.p. — Kew Gardens
5.30 v. p.p. — High Parke
8 v. v. — Exhibition Parke

CANADIAN ART MEMORIALS LTD

Res. Louis Temporale CR 8-4529
Dabar yra pats geriausias laikas užsakymams, nes nesame priversti 
skubinti išpildyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau atlikti darbą.

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS :
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584 >
QUEBEC — BLOOR — apie $6.000 

įmokėti, 9 kambarių atskiras 1, 
namas, dviguDas garažas, di- ' 
delis sklypas.

ELLIS AVE — SWANSEA, apie $ J 
5.000 įmokėti, 6 kambarių 
atskiras namas, kvadratinis , 
planas, garažas su privačiu < 
įvažiavimu, gražus didelis ' 
kiemas. 1

KINGSWAY — PRINCE EDWARD j 
DR.—$5.000 įmokėti, gražus < 
5 kambarių bungalas, van- 1 
dens alyvos šildymas, garažas ' 
su privačiu įvažiavimu, už- ' 
baigtas rūsys, viena atvira ' 
skola lOčiai metų. ,

PARKLOWN — BARNE RD. — $ J 
5.000 ar mažiau įmokėti, apie i 
12 metų senumo 5 kambarių < 
bungalas, 2 vonios, užbaigtas 1 
poilsio kambarys, garažas ' 
su privačiu įvažiavimu. ,

GLĖNLAKE — BLOOR, $8.000 
įmokėti; 9 kambarių per du , 
augštus, rupių plytų, atskiras < 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, * 
garažas, viena atvira skola * 
balansui, graž* vieta.

JANE — BLOOR apie $10.000 ar ' 
mažiau įmokėti, puikus 8 ' 
kambarių per du augštus , 
atskiras namas, didelis poil- < 
šio kambarys su atviru ugnia- < 
kuru, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6J1M

RETA PROGA !
$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 

įstaigos viršuje; $9.500 meti
nių pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotos, 
žema kaina.

$10.000 įmokėti, reguliarus dviejų 
šeimų (dupleksas) namas 
High Park rajone. Abu bu
tai po 6 kambarius. Du ga
ražai ir privatus įvažiavi
mas. 50 pėdų pločio kiemas.

$12.000 įmokėti, High Park rajone, 
naujas trijų šeimų pastatas 
(tripleksas). Didelis kie
mas. Garažai ir privatus įva
žiavimas.

$20.000 įmokėti, gražus 26 batų pa
statas, tik 5 metų senumo. 
Gražūs butai, parketo grin
dys, kilimai koridoriuose, 
“intercome” sistema. 85x308 
kiemas ir privatus įvažiavi
mas. Neaugšta kaina.

$25.000 įmokėti, puikus 15 butų na
mas labai patogioje vietoje 
Bloor-Jane rajone. $22.300 
metinių pajamų; investuoti 
pinigai atneš 16% gryno pel
no apmokėjus išlaidas ir 
mortgičius.

$30.000 įmokėti, tik 4 metų senumo 
modernus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

A L G ARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont. 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU, 9-1543.

ŪKIS 37 HEKTARAI

$14.500. Įmokėti apie $3.000, vienas morgičius balansui, 70 mylių nuo To
ronto, Dunville, Ont., su visais įrankiais", gražus sodas, 7 kambariu na
mas, gerame stovy.

DUPLEKSAS — INDIAN RD.

$25.900. Įmokėti apie $7000, vienas morgičius balansui, viso 11 kambarių, 
vandeniu-alyva šildomas, platus įvažiavimas, arti Bloor gatvės.

DUNDAS — RUSHOLME
$17.900 pilna kaina; atskiras, mūrinis dupleksas, 2 atskiri butai, vande

niu alyva apšildomas, 8 dideli kambariai Įmokėti apie $3.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
» įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
» Atlieam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrius, krautuves, 

namus

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK 
AVĖ.

JUNCTION RD. £

w.
Sav. B. Saulėnas

SKULPTORIUS LOUIS TEMPORALE
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada, 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia ir 
Archives Bldg.)
Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus 
Skambinti dieną ir naktį!
176 Lakeshore Road West — Port Credit

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
TAISYMAS — MONOGRAMOS
Latviška brangenybių 
krautuvė (Jeweller)

964% BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone i
Tel. 535 - 9468 — Lietuvis Savininkas
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo ; 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8504 <
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai, j

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3, 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 ’ A. B. Beresnevičius

F. SENKUS REAL ESTATEt

I

1997 Dundas St. W Tel. 533-4414

SUPERTEST
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 

__ ___ TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ AUTOSUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
ALI CANADIAN APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 

KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲGAMINIAI PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prf® Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

mod. virtuvės, vand. apšild. Gara
žas, šoninis įvažiavimas, 1 mrgt 

PRIEŠAIS HIGH PARKĄ. $4.000 
įmok. Geram stovy 12 kamb. dup
leksas, 2 verand. (uždaros), labai 
puikioj vietoj, šilt. vandeniu - 
alyv. šild., geros pajamos; gara
žui vieta. Vienas 6%%, lOčiai 
metų atviras mortgičius.

ROYAL YORK. Vienaaugštis (bun
galow). $6.000 įmok. 6 dideli švie
sūs kamb., įmūryta krosnis ir šal
dytuvas, poilsio kamb., garažas, 
be mortgičių.

JANE - DUNDAS. $1.000 įmk. Atsk.
5 kamb., geras apšildymas, mo- 

__ _  ______ _ . _______ dėmi virtuvė, garažas. / 
Tarime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

DUNDAS GLADSTONE, $3.000 įm., 
6 dideli kmb., 2 modern, virtuv., 
dvigubas garažas, 9 met. mortgi
čius, savininkas nupirko verslą, 
reikia tą nuosavybę skubiai par
duoti.

$4.000 įmokėti. 2 apart, krautuvė, 
tinka investavimui (virš $3.000 
metinių pajamų), vaaruose, prašo 

$21.500.
KING — TYNDALLE. $7,000 įmo

kėti, atskiras, 11 didelių kamba
rių, 3 virtuvės, 2 vonios, vand. 
apšildomas (naujas pečius), dvi
gubas garažas, be mortgičių, la
bai geras rajonas išnuomavimui.

BLOOR — DURIE. $5.000 įmokėti.



* NORS ŠIE METAI dar tik spėjo 

metų vasaros įvykiui, kuris bus neeili
nio pobūdžio. Tai III JAV ir Kanados 
lietuvių dainų šventė, kuri yra rengia
ma 1966 m. liepos mėn. 3 <L

Pati pirmoji šios savaitės komisija- 
repertuaro komisija (ją sudaro J. Zda
nius, P. Armonas, J. Kreivėnas) jau iš
leido pirmąjį repertuaro sąsiuvinį. Šį 

(pirm. dr. S. Biežis) paprašė muz. J. 
Kreivėną išsiuntinėti chorams, kad šie 
galėtų pradėti repetuoti dainas.

šventės repertuare yra numatyta ir 
kantata, kurią parašyti yra pakviestas 
muz. Bronius Budriūnas.

Ryšium su HI JAV ir Kanados Dai
nų švente, Čikagoje tuo pačiu laiku 
yra kviečiamas Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas.

APDRAŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
:.™^3ER LUA Namų tel.: 277-0814 (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

FOUR SEASONS TRAVEL . f*
323 LAKESHORE RD. EAST, “ O IT VreClIt

V n A AĖkl AC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• D/Aw tiXAXw'Iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

ĮVAIRIŲ SIUNTINIŲ PERSIUNTIMUI

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA

Telefonas LE 1-3098
ŠIAIS METAIS ATOSTOGAUS

NUO LIEPOS 20 D. IKI RUGPJŪČIO 7 D. IMTINAI.
TUO METU ĮSTAIGA BUS UŽDARYTA.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A ' su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service - Dirbtuvė 

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko. 
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas St W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami i tolimesnę kelionę, patikrinti Ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

296 BROCK AVE. (tarp Dun- Dioor Autorite (jarage das u- couege). Tei. 531-1305

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažm-
tas plomberis, atlieka įvair. plum- DlindoS Alito Bodv bing ir vandens apšildymo darbus. ****«»ww^ r-iwiv **'*'***7
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave, Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių .... , „ ,,,, 

Kredito Kooperatyve PARAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už sutaupąs moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V4%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dieno# meta nuo 10 v>L iki 1 vaL 30 min. kiekvieną

ČIKAGOS LIETUVIAI daUės mėgė
jai netrukus turės progą stebėti lietu
vių meno parodų. Rugpjūčio mėnesio
paskutini ir rugsėjo mėnesio pirmąjį mų> tautietis, sumanęs pasiųsti savo 
savaitgalį Ciceroje - Roosevelto pra- ūminėms siuntinį ir nuėjęs tai pada- 

džios mokyklos salėje yra rengiama
inž. Mykolo Ivanausko originalios ta- vo giminėmis nesirūpinantį kaimyną ir 
pybos paroda. tik šlamštus ir pigias medžiagas savie- 

.. . ... ,. siems siunčiantį pažįstamą.Nuo rugsėjo men. 24 d. iki spalio ,, , , . .. . . .. .“ ' y*“ Yra tekę siųsti ne vieną siuntini per
mėn- 3 d. čiurinmio Galerijoje įvyks lietuviškas įstaigas, ir, tenka pabrėžti, 
dail. Jono Kelečiaus kūrinių paroda, kad be malonaus ir sąžiningo patarna

vimo nėra tekę girdėti jokių gandų, 
tuo labiau — jokių pletkų.

Toliau Leonida teigia, kad nuėjus

dail. Jono Kelečiaus kūrinių paroda.

Taip artimiausiuoju laiku Čika
goje bus surengta dabartinių Lietuvos 
grafikų darbų paroda. Vienas privatus pas dantistą, daktaras, bekrapštinėda- 
žmogus iš Lietuvos jau yra gavęs virš mas dantis, išpasakojęs apie šykščius

Jonus ir Antanus su kreivais dantimis. 
Nors autorė mini etiką, bet savo raši
nyje jos mažiausiai laikosi. Tiesiog ne
malonu skaityti tokius neetiškus išsi
reiškimus apie mūsų dantų gydytojus, 
tuo labiau, kad visa tai yra tiesiog ne
tiesa. 7 _

Sumanius ką nors pasisiūdinti ir už
ėjus pas siuvėją, anot žvirgždais besi
barsiančios mergaitės, tuojau sužinai 
apie kuprotą Rožę ir kreivą Antosę. 
Ten iš tave matuojančio siuvėjo patiri,

100 grafikos darbų, kurie netrukus bus 
parodyti Čikagos lietuvių publikai. 
Vieta ir data dar nėra galutinai nu
statyta.

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Savininkas STAN MŪRAS 

418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

ŽVIRGŽDAIS BESIBARSTANTI 
LEONIDA

Nežinoma gražutė, pasivadinusi Rim- 
vydaitės vardu, pasisėmė žvirgždais at
mieštų trupinių (“Tėv. Žiburiai”, Nr. 
27) ir ėmė jais barstyti Toronto vers
lininkams į akis.

Anot mergaitės žvirgždėtų išvedžioji- 

ryti, parduotuvėje sužino visokių nau
jienų. Ten jis patiria'apie šykštų, sa-

(Atkelta iš 1 psl.) 
jajam . premjerui Athanasiadis 
Novas pavyko sudaryti ministe- 
rių kabinetą, bet jis neturi gy
ventojų pritarimo. Politinė krizė 
gerokai primena 1947-49 metus, 
kada Graikijai grėsė komunistų 
suorganizuotas pilietinis karasl 
Pašalintąjį premjerą G. Papan
dreou remia kairysis elementas 
ir didžioji graikų dalis, kuri no
rėtų monarchiją pakeisti respub
lika, o demonstracijomis, be abe
jo, naudojasi komunistai. Pagrin
dinis dabartinės krizės klausimas 
— kas turėtų valdyti kraštą: 
premjeras ar jokio politinio pa
tyrimo neturįs jaunas karalius? 
G. Papandreou, atrodo, yra pasi
ryžęs karalių nuversti nuo sosto.

Santykius tarp JAV ir Prancū
zijos įtempė amerikiečių žvalgy
binio lėktuvo piloto bandymas 
fotografuoti prancūzų atominių 
ginklų fabriką Pierrelatte vieto
vėje. Antro praskridimo metu 
amerikiečių lėktuvui kelią mėgi
no pastoti prancūzų naikintuvas, 
bet amerikietis lakūnas padidino 
greiti ir pabėgo, o paskui grižo 
atgal dar dviems praskridimams. 
Po diplomatinio protesto Prancū
zijos vyriausybės atstovams bu
vo grąžintas filmas su 175 nuo
traukomis, kurių 28 buvo labai 
gerai pavykusios.

Maskvoje nuteistas britų mo
kytojas Gerald Brook, i Sov. Są
jungą atvykęs su turistų grupe 
praėjusi pavasari. Jis apkaltin
tas špionažu pabėgėlių organiza
cijos Liaudies Darbo Sąjunga 
naudai. Sovietų tvirtinimu, ši or
ganizacija daug-padėjusi vokie
čiams II D. karo metais, o dabar 
ji mėginanti organizuoti pogrindi 
Sov. Sąjungoje. Kaltinamasis pri
sipažino turėjęs savo lagamine 
antisovietinių atsišaukimų, mat
ricų rotatoriui ir kodą į radijo ži
nias Įterptiems pranešimams de
šifruoti. Pas amerikiečius pabė
gęs Nikolajus Koklovas jau 1954 
m. liudijo kongreso komisijai, 
kad minėtoji sovietinių pabėgė
lių organizacija turi savo celes 
raudonojoj armijoj ir reguliariai 
siunčia savo kurjerius Į Sovietų 
Sąjungą.

Britų konservatorių partijos va
das Sir Alec Douglas-Home pasi
traukė iš partijos vado pareigu.

4143 DUNDAS ST. W, TORONTO 18, ONT.
Vienintelė alyvos šildymo b-vė, pristatanti kuro alyvą su “KLEEN-FLO 
priedu. • Skubus krosnių taisymas. • Mechanikai pasiunčiami' radijo 
centrinės, kai tik gaunamas užsakymas.

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ VALYMAS.
DABAR PATS LAIKAS KEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ!

Susitarkite DABAR dėl krosnių valymo su mūsų atstovu:
H. ROŽAITIS

Tel. Verslo: 763 - 3874

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eteaua varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

kurio pažįstamo petys žemesnis ir ku
rio kaimyno figūra visai šleiva. Neži
nia, kokias intencijas turi jaunoji Le
onida, bet tokius dalykus pasakoti apie 
mūsų siuvėjus yra tikrai neetiška ir, 
svarbiausia, kad tai nėra tiesa. Yra te
kę ne kartą naudotis savųjų siuvėjų 
patarnavimais. Ar tai malonioje Ar- 
davičiaus siuvyklos atmosferoje, ar 
gan prabangiai įsikūrusioje Beresne
vičiaus krautuvėje, nieko kito šalia 
malonaus patarnavimo nėra tekę pa
tirti ar ką nors išgirsti. Kokia tai bū
tų amatininko etika naujai atėjusiam, 
gal ir artimesnės pažinties piliečiui, 
pasakoti apie kurio klijento nevykusią 
figūrą.

Dar blogiau autorė nurašo apie kir
pyklas ir čia įjungtus grožio salionus. 
Ten užėjęs klijentas sužino apie kieno 
tai slenkančius plaukus ar kurias ki
tas žmogiškas negadas.

Skaitai laikraštį ir netiki, kad to
kiais žvirgždais atmieštais trupiniais 
žarstoma į gražiai, net ištaigingai 
įrengtas kirpyklas ir grožio salionus. 
Užtenka tik paminėti gerai užsireko
mendavusius Jotauto, Astrausko, p. 
Kaunaičių, p. Sekonienės vardus, ir 
tenka pradėti abejoti korespondentės 
tikslais...

Rašinio pabaigoje Leonida reiškia 
gėrio troškimą, kai tuo tarpu dėsto
mos mintys yra dviprasmiškos ir visai 
tam priešingos. S. Pranckūnas

Jausdamas didėjanti susiskaldy
mą partijos eilėse, jis nori, kad į 
šį postą būtų išrinktas naujas 
žmogus. Pirmą kartą Britanijos 
istorijoje konservatoriai naująjį 
vadą rinks balsavimo keliu.

JAV ambasadoriumi Jungtinė
se Tautose prez. Johnsonas pa
skyrė augščiausio teismo teisėją 
Arthur J. Goldberg, kuris prez. 
Kennedžio kabinete yra buvęs 
darbo sekretoriumi. Jam tenka 
sunkus uždavinys — pakeisti ne
seniai mirusį A. Stevensoną šia
me nevisada'dėkingame poste.

Prez. De Gaulle nusiuntė į Pe- 
kingą savo artimą draugą ir Pran
cūzijos ministerį kultūros reika
lams Andre Malraux. Oficialiai 
skelbiama, kad kelionė esanti tik 
privataus pobūdžio, nors kiekvie
nam yra aišku, jog De Gaulle, at
rodo, nori pateikti savo nuomonę 
Vietnamo karo reikalu Maotse- 
tungui.

Kaire buvo suimtas žymus laik
raštininkas Mustafa Amin ir ap
kaltintas špionažu amerikiečių 
Centrinės žvalgybos Agentūrai. 
Egiptiečių saugumo organai tvir
tina, kad jis buvo nutvertas per
duodant pranešimus amerikiečių 
diplomatui B. T. O’Dell.

Domininkonų respublikoj Ame
rikos Valstybių Organizacijos at
stovams pavyko prikalbėti ir su
kilėlius ir karinę valdžią pripa
žinti Hector Garcia Godoy kandi
datu naujai vyriausybei sudaryti. 
Jis reikalauja, kad pirmiausia iš 
Domininkonų būtų atitraukta vi
sa svetima kariuomenė, ko tuo 
tarpu, deja, vis dar neįmanoma 
padaryti dėl retkarčiais įvykstan
čių susišaudymų.

IR POLIUJE ATŠALO
Pietų poliaus JAV Amundsen- 

Scott mokslinė stotis praneša, kad 
liepos mėn. 21 čia buvo užregist
ruota žemiausia iki šiol buvusi 
temperatūra — 113.2 žemiau nu
lio. Stotis yra ant ledyno plokš
tumos 10.000 pėdų virš jūros ly-

Pajieškojimai
Giminės iš Lietuvos paieško Onos Ci- 

marman, gim. Vaidotaitė. Jei kas pa
žįsta ar žino tokį asmenį, prašau rašy
ti: Ip. Kazlauskas, 972 Maher St., 
North Bay, Ont.

namų: LE 3-4908

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealį, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1463

A —ALFA RADIQ & TV

Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

VITRINA VAŠINGTONO 
AERODROME

Lietuvių atstovybė Vašingtone 
yra gavusi vitriną tarptautinia
me Dulles vardo aerodrome, kur 
š.m. rugpjūčio—lapkričio mėn. 
Federal Aviation Agency ruošia 
įvairių tautų kultūrinių bei me
ninių eksponatų parodą. Per Šį 
aerodromą vyksta svarbiausias 
Vašingtono, kaip JAV sostinės, 
judėjimas. Todėl mūsų vitrinos 
įrengimas greta kitų tautų bus 
svarbus ir reikšmingas.

Neseniai įsikūrusi Vašingtono 
Lietuvių Bendruomenės apylinkė 
finansiniai dar nėra pajėgi vitri
ną įrengti, todėl prašė LB centro 
valdybos paramos. Centro valdy
ba vitrinos įrengimui Vašingtono 
apylinkės valdybai paskyrė $175. 
Tikimasi, kad vitrina atliks savo 
paskirtį lietuvių kultūrinių ver
tybių demonstravime, o Vašingto
no apylinkė sustiprėjusi ateityje 
galės ne tik be paramos išsiversti, 
bet ir kitus bendruosius reikalus 
paremti.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ ČIKAGOJE

%,

(Atkelta iš l psL) 
ir natūralizacijos bendrojo komi
teto dire k torius dr. Edward 
O’Connor. Jis gyrė ’■prez. Johnso- 
ną už jo tvirtą nusistatymą ginant 
Amerikos ir laisvojo pasaulio in
teresus Vietname ir Karibų jūros 
srityje, tačiau nesiūlė pradėti at
viro karo prieš agresorius.

Buvo perskaitytas prez. John- 
sono atsišaukimas, išleistas šių 
metų Pavergtųjų Tautų Savaitės 
proga. Jame sakoma:

“Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybės ir tautos pagrin
dinis siekimas tebėra pripažinti 
ir skatinti konstruktyvią veiklą, 
kuri stiprintų valstybių nepri
klausomybės ir asmeninės laisvės 
augimą.”

Kalbėtojų tribūnoje šalia žy
miųjų amerikiečių buvo ir lietu
vių* atstovai: gen. konsulas Čika
goje dr. P. Daužvardis su ponia, 
ALTos pirm. L. šimutis ir kiti.

E. Šulaitis

• Avys vis dar ganosi tuščiuose 
sklypuose Romos miesto ribose. 
Auštant visada galima pastebėti 
piemenis, genant avis miesto gat
vėmis į ganyklą.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R-O 
Wiktoria BUKOWSKA, R-O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Buvo
arklys, ant jo antkapio iškaltas 
šitoks įrašas:

“čia guli Bėris, kuris įspyrė 
dviem pulkininkam, keturiem ma
joram, dešimčiai kapitonų, dvide
šimt keturiem leitenantam, ketu
riasdešimt dviem viršilom, ketu
riems šimtams aštuoniasdešimt 
šešiems eiliniams ir vienai bom
bai. Dėl pastarojo įspyrimo jis 
čia tūrėjo atsigulti“.

Indijos priežodžiai
Amerikietis lietuvis D. Kurai

tis, būvodamas Indijoj, užsirašė 
šiuos Indijos išmoningus, su filo
sofijos ir humoro atspalviu, prie
žodžius:

— Pinigai yra geriausi, kai pats 
užsidirbi. 'Jie negeri, kai juos pa
veldi. Jie blogi, kai priklauso bro
liui. Bet pinigai yra blogiausi, kai 
priklauso moteriškei.

— Pietūs, kai nesi alkanas; 
švarkas, kai praeina šaltis; mote
ris, kai praeina jaunatvė, tai vis 
dalykai, be kurių galima apsieiti.

— Akmuo vandenyje sušlam
pa, bet neištirpsta; išmintingo 
žmogaus akivaizdoje kvailys gerai 
jaučiasi, bet nesuprotėja.

— šventės išvakarės atneša 
daugiau laimės, negu pati šventė.

— Reikia daug daug paprastų 
žmonių, kad pastumtum pirmyn 
nepaprastąjį.

— Nuogalis niekada nepameta 
piniginės.

D R A U D I M A I
*13^ arba
ZoJ - JJZO RO 6 - 9811

P. BARAUSKO AGENTŪRA
Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE, 
Islington (kampas Dundas ir Royal York)

W.A. LENCKI,

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107

TELEFONAS EM 64182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT &
S E G UIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. įstaigos: WA 4-9501
Tel. namų: BE 3-0978

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
V. S. MASTIS, LLJD.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 408 Roncesvalles Avė.

(lijimos is Howard Park Avenue) 
Antrad. ir penktadieniais 6—8 v.v.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708

HAMILTON: FU 3 - 8928

dr andimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga 
X>TTX>&

Į 24 vat pat RO Mtll 
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V BIŲ Darbo vaL KO M131 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS | Namų KO 6-7111

Medaus mėnuo
— Kada baigiasi medaus mė

nuo?
— Tada, kuomet nuotaka jau

nikiui jau nebepadeda lėkščių 
plauti...

Karvelių paštas
Kartą karvelis buvo pasiųstas 

Rotšildo prekybos namams par
nešti svarbias finansines žinias ir 
grįžo su aštuonių valandų pasivė
lavimu. Paklaustas, kas atsitiko, 
karvelis atsakė:

— Nieko neatsitiko, tik kadan
gi diena buvo tokia graži, aš nu
tariau pėsčiomis eiti.

žodžio vyras
— Gal galėtum, pagaliau, grą

žinti man tuos penkis dolerius, 
kuriuos tau anuomet paskolinau?

— Žinoma, žinoma, ateinančią 
savaitę gausi.

— Bet juk jau tą patį praeitą 
savaitę sakei!

savaitę savo žodį keičiu?!
Irgi studijos...

90 metų seniokas sėdi įsistebei
lijęs į dailios merginos paveikslą. 
Kaimynas jį klausia:

— Seneli, ką tu čia veiki?
— Aš, vaikei, studijuoju filoso

fiją. - -
Parinko Pr. Al.

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4198

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTUJA 

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. v., 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

D R. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronto 

(j rytus nuo Dufferin St.)

BATHURST 
DENTAL CLINIC

794 Bathurst St.
(Bloor a. Bathurst)

Tel. 534-8814
Dr. N. Novošickis
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis
Dr. P. Vytė
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TORONTO"
Šy. Jono Kr. pat. žinios

— A.a. Juozas Gritėnas iškil
mingai palaidotas antradienį iš 
parapijos bažnyčios Šv. Jono lie
tuvių kapinėse. Velionies sese
riai K. Margienei ir visiems na
miškiams nuoširdi užuojauta.

— Praėjusį sekmadienį 11 vai. 
pamaldas laikė svečias iš Mont- 
realio — AV parapijos klebonas 
Tėv. Kaz. Pečkys, SJ.

— Parapijos Gerojo Ganytojo 
stovykla veikia trečia savaitė. 
Praėjusį savaitgalį dalis vyresnių
jų stovyklautojų išvyko, o į jų 
vietą suvažiavo mokyklinio am
žiaus vaikai. Stovyklautojų nuo
taikos geros, visi sveiki, gražios 
programos. Stovyklavietės telefo
nas: Stayner, Ont., 112-705-428- 
6533. Stovykla veiks iki rugpjū
čio 11 d.

— Ateinantis savaitgalis yra 
ilgasis rugpjūčio mėn. Pamaldos 
Springhurste: sekmadienį — 9.10 
ir 11 vai., šiokiadieniais — 9 vai. 
ryto. Šv. Jono bažnyčioje sekma
dieniais pamaldos — 9.30 ir 11 
vai., o šiokiadieniais — 8 vai. r. 
Pirmąjį rugpjūčio mėn. penkta
dienį, rugpjūčio 6 d., pamaldos 
vakare — 7.30 vai. Po rytinių pa
maldų tą penktadienį lankomi li
goniai*. i

— Praėjusį sekmadienį 11 
vai. pamaldose prisimintas a.a. 
sol. Kostas Orentas jo mirties 
dešimtųjų metinių proga. Pamal
das užsakė velionies našlė.

A.a. Juozas Gritėnas, 69 m. am
žiaus ankstyvesnės emigracijos 
lietuvis, po ilgesnės ligos mirė 
pr. šeštadienio rytą šv. Juozapo 
ligoninėje.’ Velionis buvo kilęs 
iš Pagyrio valsčiaus, Ukmergės 
apskr. Kanadoje virš 16 metų To
ronte buvo mokyklų sargu. A.a. 
J. Gritėnas palaidotas antradienį 
įš Šv. Jono Kr. bažnyčios lietuvių 
■kapinėse. Velionies laidotuvėmis 
rūpinosi jo sesers K. Margienės 
šeima.

Toronto lietuvių kapinėse pa
statyti trys dėmesio verti pa-, 
minklai: J. Petrauskų, A. Ancevi- 
čiaus ir P. Strazdo šeimų. Pet
rauskų antkapyje gražiai išryš
kinta kryžiaus forma, Ancevičių 
paminklas dekoruotas stilingu ka
dugiu. vainiku, o P. Strazdo pa
minkle dail. T. Valius išryškino 
kūr.-savanorio aukos mintį.

Atvyksta J. Gailiaus šeima. — 
Gautomis paskutinėmis žiniomis, 
apie rugpjūčio 10 d. Torontan iš 
Vokietijos atvyksta Juozo Gai
liaus šeima su šešiais vaikais, ku
rių vyriausiasis yra lankęs Vasa
rio 16 liet, gimnaziją, o mažasis 
sūnelis — vos 10 mėnesių. J. Gai
lius savo laiške rašo: “Atvyksta
me be pinigų ir be drabužių, bet 
turime gerus norus dirbti ir savo 
darbu užsidirbti sau ir savo dide
lei šeimai duoną, o kartu tikimės 
moralinės paramos iš Toronto 
brolių lietuvių, apie kuriuos tiek 
daug gražių dalykų teko girdėti.” 
J. Gailių šeimos atvykimu rūpina
si šv. Jono parapija, kuri tikisi, 
kad Toronto lietuviai, prisimin
dami savo įsikūrimą Toronte ir 
pirmąsias dienas šiame kontinen
te, lietuvišku nuoširdumu pagel
bės šiai šeimai tiek moraliai, tiek 
ir medžiaginiai, ypač kas liečia 
drabužius vaikams.

P. Bražukas, ilgus metus dir
bęs “TŽ” redakcijoje, spaustuvė
je ir administracijoje, dėl laiko 
stokos iš pareigų pasitraukė. Ta 
proga laikraščio leidėjai reiškia 
jam gilią padėką už atliktą dar
bą, ypač už paaukotas ilgas va
landas besikeičiant laikraščio per
sonalui. KLK Kult. D-jos valdyba

Petronėlė Urbonienė nuo lie
pos 6 d. pradėjo dirbti “Tėv. ži
buriuose”.

Tarptautiniame Institute 709 
College St. pasikeitė vadovybė. 
Ilgus metus šiam institutui vado
vavusi Mrs. Nell West išėjo į 
pensiją. Jos vieton yra pakviestas 
estas Mr. Kreem, M.S.V., iki šiol 
dirbęs Children’s Aid Society so
cialiniu darbuotoju. Lietuviai, de
ja, yra Vieną nedaugęlio Toronto 
tautybių, kuri instituto veikla ma
žai iki šiol domėjosi. Ar nevertė
tų mūsų apylinkės valdybai at
kreipti dėmesio į šią įstaigą?

Prisikėlimo par. žinios
— Šį sekmadienį, rugpjūčio 1 

d., nuo 12 vai. dienos prasideda 
pranciškonų taip vadinami Par- 
ciunkulo atlaidai, kurie truks iki 
pirmadienio 12 vai. nakties. At
laidams gauti yra šios sąlygos: 
aplankant bažnyčią sukalbėti 6 
“Tėve mūsų”, 6 “Sveika Marija” 
ir 6 “Garbė Dievui Tėvui” popie
žiaus intencija, išpažintis ir ko
munija. Tačiau kas neseniai yra 
atlikęs išpažintį ir yra malonės 
stovyje, tam užtenka priimti tik 
komuniją. Visuotiniai atlaidai 
gaunami kiekvieną kartą, kada 
aplankoma bažnyčia ir kiekvieną 
kartą sukalbami virš minėti 6 po
teriai. Šiuos atlaidus’galima pel
nyti kiekvienoje pranciškonų baž
nyčioje ir visose parapijinėse 
bažnyčiose. Atlaidus galima pel
nyti už save asmeniškai ir už mi
rusiųjų vėles.

Prisikėlimo parapijos kredito

Susituokė torontiškė J. Juozaitytė 
ir J. Valevičius. Jaunoji 1963 m. 
Toronto Freedom Festivalyje bu
vo išrinkta Miss Freedom. Su
tuoktuvių apeigas atliko T. Placi
das, OFM, Prisikėlimo parap. To
ronte klebonas. Mišių metu giedo- 

kooperatyvas rugpjūčio mėn. 2 jo sol. p. Verikaitis. Po to, Sea- 
j ---- j.-—x-----ti-------- u.._ way Towers hotelyje įvyko vaišės,

dalyvaujant apie 200 svečių. Jau
nieji atostogauja Amerikoje.

d., pirmadienį, šventės proga bus 
uždarytas. Prašome narius savo 
finansinius reikalus susitvarkyti 
darbo valandomis (žiūr. anksty
vesnį skelbimą “TŽ”).D.

Dr. Edvardas Ragauskas (Ra
gan), kuris neseniai medicinos 
mokslus baigė Londono, Ont. uni
versitete, dirba gydytoju Toron
to Western ligoninėje. Jis yra gi
męs Kanadoje.

Mūsų ligoniai. — šv. Mykolo 
ligoninėje serga: V. Bačėnas — 
kamb. 447A, Vingevičienė — 
kamb. 620B ir M. Dervinis. Prin
cess Margaret ligoninėje — Z. 
Laurinavičienė, Grace ligoninėje 
— Spudienė.

PADĖKA

Reiškiame gilią padėką už suruoš
tą staigmeną mūsų 10-ties vedybinio 
gyvenimo metų sukakties proga. Ačiū 
už įteiktas ir atsiųstas dovanas, svei
kinimus ir gražias gėles. Ilgai nepa
miršime Jūsų parodyto nuoširdumo.

Ačiū dalyvavusiems ir prisidėju- 
siems prie šios mūsų šventės: p.p. T. 
V. Bačėnams, A. Bačėnui, V. Bačėnui, 
M. A. Bumbuliams, Z. Daugvainienei, 
J. P. Dovidaičiams, M. Girčienei, J. 
Juozaičiui, O. T. Krasauskams, A. 
A. Kuolams, B. Latauskienei, T. V. 
Macams, O. V. Mamaičiams, B. Pabe- 
dinskienei, I. R. Paškauskams, D. M. 
Reginoms, R. A. Simanavičiams, V. J. 
R. Simanavičiams, V. V. Stukams, L. 
H. Bukauskams, E. J. Švėgždoms, L. 
Švėgždaitei, I. V. Turūtams, F. V. Ur
bonams, St. Vaškiui, J. Č. Valiukams, 
E. L. Vaštokams, R. Vaštokui, E. St. 
Vaštokams, G. J. Verbyloms, J. Ži-u- 
rinskui, seseriai Reginai ir broliui Vy
tui su šeimomis.

Dėkojame tėveliams A. A. šmigels- 
kiams už užprašytas šv. Mišias, gerb. 
klebonui T. Placidui, OFM, už jų at
našavimą, muz. V. Mamaičiui už gro
jimą vargonais, J. R. Simanavičiui už 
perduotus per radiją sveikinimus ir 
plokštelę.

Ačiū visiems!
Loreta ir Petras Murauskai

GAISRAS TORONTE
Pereitą trečiadienį torontiškiai 

galėjo pamatyti labai spalvingą 
gaisrą — uoste degė graikų 
transportinis laivas, pakrautas 
gumos žaliava. Gaisras kilo lai
vui bestovint-prie krantinės. Jis 
buvo nuvilktas sudegti į įlankos 
vidurį, kad tuo būdu būtų iš
vengta didesnės nelaimės.

Nuo įlankos pučiąs vėjas nešė 
juodai geltonus dūmus ne tik į 
krantinę, bet ir tolokai gilyn į 
miesto centrą. Krantinėje susi
rinko apie tūkstantis stebėtojų. 
Kaikurie įsidrąsinę sėdo į laive
lius ir plaukė arčiau degančio lai
vo. Tokius policijos motorlaiviai 
turėjo nuolat vaikyti.

Pagaliau laivas sudegė pusiau 
paskendęs. Niekas iš žmonių ne
nukentėjo. Tai buvo pirmas gais
ras uoste po 1949 m. tragedijos, 
kai liuksusinio laivo liepsnose 
žuvo 119 žmonių.

REIKALINGA moteris gyventi šeimo
je gražioje aplinkoje ir pagelbėti mo
tinai su vaikučiais. Tel. LE 6*3532.

Laboratorijai reikalingas nepilnam 
laikui STIKLO ISPŪTEJAS (glass 
blower). Kreipdamiesi nurodykite 
patyrimą, rekomendacijas ir norimą 

atlyginimą. 
POLYTRONICS CO.

582 Bathurst St. Toronto, Ont.

Tėviškės Žiburių" skaitytojams ir 
bendradarbiams

“Tėviškės žiburių” bičiuliai, prašydami padėti išlaikyti laikraščio 
cirkuliaciją:

KONKREČIAI PRAŠOME:
TORONTIŠKIUS — atsiimti laikraštį iš administracijos ant

radieniais nuo 4—9 v. v., kitomis dienomis darbo valandomis, 
kartu atnešant ir norimą laikraštyje skelbti medžiagą.

HAMILTONIŠKIUS — atsiimti laikraštį iš Aušros Vartų pa
rapijos, kartu ten pat paliekant norimą spausdinti medžiagą.

MONTREALIEČIUS — atsiimti iš šv. Kazimiero ir Aušros 
Vartų parapijų.

VISUS TAUTIEČIUS, važiuojančius iš Toronto į kurią nors 
kitą liet, koloniją, paimti iš administracijos tai kolonijai laikraš
tį ir, jei galima, parvežti korespondenciją.

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE ir kitur užsienyje 
gyveną “Tėviškės Žiburių” bendradarbiai prašomi siųsti mūsų 
laikraščiui medžiagą, naudojantis šiuo adresu:

MEMORIES OF LITHUANIA, 
c/o Mr. J. Simanavičius,

Radio Station WHLD, Niagara Falls., N. Y., U. S. A.
“Tėviškės žiburių” leidėjai

PASIRUOŠIMAS PARODAI APIE NIAGAROS KRIOKLĮ
Montrealio pasaulinėje parodo

je 1967 m. bus stengiamasi rasti 
santykį tarp žmonijos maitinimo 
ir jos augančio skaičiaus. Tam 
reikalui paVoda turės 7 akrų pa
rodomąjį ūkį, įrengtą pagal mo
derniausius reikalavimus.

Olandų paviljonas savo tema 
turės žmogaus kovą su jūra. Tam 
tikslui bus demonstruojamas di
delis modelis olandiškų pylimų, 
sulaikančių jūros vandenis.

Naujų miesto namų natūralaus 
didumo "modeliai bus parodos vie
ta, dažnai lankoma moterų. Jiems 
skiriama 11 milijonų dolerių, ir 
bus parodoma 15 atskirų namų 
tipų, pradedant nuo mažų su vie
nu miegamuoju ir baigiant dide
liais — keturių miegamųjų.

Otava. — 1964 m. Kanadon 
imigravo 112.606, o 1963 m. — 
93.151. Jų 59% — įvairių sričių 
specialistai. Tai reiškia, kad at
renkami imigrantai, kurie bus 
pajėgūs integruotis greitai į Ka
nados darbo paklausą. Ministeri
jos išleisti pranešimai rodo, kad 
anglų įvažiavo 29.279 (24.603) 
(1963 m. skaičiai skliausteliuose); 
italu — 19.297 (14.427); vokiečių 
— 5.992 (6.744); portugalų — 
5.309 (4.000). Prancūzija buvo šeš
tiniais ketveriais metais imigra
cija iš jos padvigubėjo. C. Sc.

Kai žvelgi į Niagaros krioklį 
iš Kanados pusės, matai visą jo 
didybę ir galią. Masė vandens, 
maždaug po 750.000 galionų per 
sekundę, krinta per uolas. Taip 
krisdamas, vanduo griauna kran-

Fort William - Port Arthur, Ont
Praeitą savaitę buvo tikrai ma

loni staigmena. Čia buvo sustojęs 
ir pasimatė su vietiniais lietu
viais Dr. Kun. Gaida, “Tėviškės 
Žiburių” redaktorius.

Pasižadėjo vėl čia sustoti rug
pjūčio 7 d. ir sekančią dieną, t. y. 
rugpjūčio 8 d., specialiai lietu-* “OF JV*V*V V sJ^TVrVvM******

viams laikys šv. Mišias St. Eliza- Į kalbėti. E. J.

iobeth bažnyčioj Fort Williame, 
vai. ryte. Prieš tai klausys išpa
žinčių. Po pietų 1 vai. prasidės 
piknikas p. p. Giedraičių ūky.

Visus prašome kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Gerb. svečias 
Kalbės ne tik bažnyčioje, bet ir 
piknike ir nori asmeniškai su kuo 
daugiau lietuvių susitikti ir pasi-

Mylėsi Lietuvą iš tolo..
(Savaitgalis Aušros stovykloje)

. - . Stovyklos uždarymo metu dvasios vadas Tėvas Paulius, OFM, įteikia
tus, tad ir pats krioklys nestovi dovanėlę vienai iš vadovių dr. Ramūnienei iš Otavos
vietoje — vis slenka augštyn
priešsrovę. ! ___ ___ ______  ____ _____________ _r____

Eidami nuo krioklio pasroviui dantas Staškevičius uždega1 pagaunantis, vientisas, bet taip
NT v a a . . — JL __ _______1________ a__  __ 1 /"I T 11 A 11 erne 1 Iri z v*l o o Ir i a o 4- 1 nRn z o ž TTzrlrz z rz r Ir 1

SILVESTRUI NALIVAIKAI mirus,
jo žmona, dukterį, brolį JUOZĄ GIRĖNĄ ■ 

ir kitus artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime —-
Adelė ir Juozas Visockiai

kelionėms po visą pasaulį
O. K. JOHNSON & CO. LIMITED

697 Bay Street, Toronto 2. Tel. EM 6 - 9488

ATITAISYMAS
Pereitame “Tž” numeryje 

skautų veiklos aprašyme įsibrovė 
klaida pavardėje. Viena iš šeimi
ninkių buvo p. Barisienė, o ne Bo- 
risienė, kaip klaidingai parašyta.

Gerb. ponią atsiprašome
“Tž” Redakcija.

Seru rinka pastarųjų savaičių 
laikotarpyje pasidarė laabi nepa
stovi, su tendencija į nuostoli. Pe
reitą antradieni Toronte pakilo 
136 Šerai ir krito 230. Ryšium su 
tuo labai sumažėjo šėrų prekyba.

MtTtO FAMKt

PLEASE WALK 
ON THE MASS

Kviečio me jus posivoikščioti po žalios 
pievas, žaliuojančius darželius ir me
džiais apaugusius slėnius, kurie jeino ; 
metropolinio Toronto 15 parkų plotų, 
įkirtų poilsiautojoms. 
Nepamirškite pamatyti Metropolitan 
Folk Art festivalį centrinėje Saloje.

METROPOLITAN TORONTO 
PARKS DEPARTMENT 
Tel. 4587-5291

V. STOCKUS 
LE 5 - 4183 

WEST TORONTO BODY 
WORKS — 27 EDWIN AVE. 

Įvažiavimas iš kiemo. 
Atlieka visus viršutinius 

autovežimių taisymo darbus. 
Taip pat — mechaninis taisymas.

UŽSAKYKITE DOVANŲ SIUNTINIUS TIESIAI II SAVO NAMŲ, TIK PASKAMBINKITE 

“TAURO” atst.
J ST. PRAKAPUI, 

] Tel. R0 7-9088
18 BROOKSIDE AVE.,

-------- ---------------------- Toronto 9. Ont.
atvyksta tu daugybe pavyidtig, H ko galėsite pasirinkti kas patikt. Medtiagos, bate- 
fiat; tkarelėt. ps^amiati dalykai ir kt. MAISTO siuntiniai tiesiog H Anglijąs AKORDt- 

ONAI H Švedijos pigiau nei kur kitur. Pristatymai S—-S tavatts. Viskas apdrausta.

Pelenų ir šiukšlių išvežimo reikalu
Pirmadienis, rugpjūčio 2-ji diena yra oficiali (Civic) nedarbo 
diena ir todėl Toronto mieste nebus surenkamos šiukšlės bei 
pelenai. Bus prisilaikyta sekančiai:

JEI PIRMADIENIS JŪSŲ RAJONE YRA REGULIARI ŠIUKŠLIŲ 
SURINKIMO DIENA, ŠIUKŠLES BUS SURENKAMOS ANTRADIENĮ. 
JEI ANTRADIENIS JŪSŲ RAJONE YRA REGULIARI ŠIUKŠLIŲ 
SURINKIMO DIENA, ŠIUKŠLES BUS SURENKAMOS TREČIADIENĮ.

Nepalikite vejos pagrėbstų, nupjautos žolės ar atmatų ant van
dens nuovadų. Sudėkite visas tokias liekanas į tvirtas dėžes, 
kad būtų paruoštos reguliariai surinkimo dienai.

H. F. ATYEO, P. Eng. 
Gatvių priežiūros viršininkas

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas 
garsiame CAPE COD—OSTERVILLE kurorte prie atviro Atlanto jūros 

pliažo — gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje.
A I I P\ n I Ė 87 Bay Rd ’ Orrville, 

ZX Į J I ) b? ( J r\l f" Cape Cod., Mass., 02655, USA.
1 X V,Z 1 1“ Tel. (Area 617) 428 - 8425.

• Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.

Visa tai suteiks jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą. 
Atidaryta vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Iš anksto kreiptis: ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, MASS. 
02-124, USA. TEL. 288-5999, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI Į 

VILLA AUDRONE — MRS. MARIJA JANSONAS

Niagaros upės pakrante, rasime 
vietą, kur krioklys prasidėjo. Aiš
kiai matome krioklio prieš srovę 
kėlią, kuriuo jis jau nukeliavo 7 
mylias.

Pirmieji europiečiai Niagaros 
krioklį išvydo XVII š. — Tėvas 
Louis Hennepin ir jo draugai 
prancūzai misijonieriai. Sakoma, 
kad nuo to laiko Niagaros kriok
lys paslinko prieš srovę 500 pėdų.

Nuo 1841 m. Niagaros krioklys 
yra inžinierių priežiūroje. Jie ap
skaičiuoją, kad jis kas metai pa
slenka maždaug 5 pėdas, šių die
nų technika jam tą darbą dirbti 
padeda, sprogdindama pavojingas 
atsilikusias uolas ir gražindama 
jo veidą.

Kaip toli krioklys nueis prieš 
vandenį?- Į tą klausimą atsako 
krioklį vandeniu maitinanti Nia
garos upė, tekanti iš Erie ežero. 
Jei krioklys pasiektų tą ežerą ir 
atlaisvintų jo vandenis greitam 
ištekėjimui į Ontario ežerą, galė
tų įvykti katastrofa — vanduo 
gali užlieti didelius plotus že- i 
miau krioklio, net nušluodamas 
kaikuriuos miestelius. Ar taip at
sitiks? Aišku, kad ne! šių dienų 
protu galvojant ir žinant, kur 
Niagaros krioklys keliauja, ką jis 
gali atnešti, ką jis duoda ir kokį 
grožį suteikia Niagaros mies
tams, žmogaus protas ir technika 
neleis jam išeiti iš Niagara Falls. 
Inžinieriai jį laikys maždaug ten, 
kur jis dabar yra. Net jeigu kriok
lys ir būtų paliktas be žmogaus 
kontrolės, leidžiant jam eiti augš- 
tyn, tai ir šiuo atveju jis pasiek
tų Erie ežerą tik už kokių 3000 - 
5000 metų, nors keliautų grei
čiau, kaip iki šiol — toliau upės 
dugnas yra minkštesnis.

Visą tą Niagaros krioklio nu
eitą kelią ir jo daromą savęs su
naikinimo darbą galima bus pa
matyti atvykus į XI-tą Kanados 
Lietuvių Dieną, kuri įvyks š.m. 
rugsėjo 4-6 d.d. St. Catharines 
mieste. J. Š.

JAV PANAIKINS KVOTAS
Atstovų rūmai kątik priėmė 

įstatymo projektą, pagal kurį bū
tų panaikinta jau 40 metų senu
mo imigracijos kvotų sistema. 
Vietoje to yra nustatoma 170.000 
asmenų metinė kvota, tačiau ji 
jau nebepaskirstyta atskiriems 
kraštams — visi bus lygiai trak
tuojami. Manoma, kad pagal nau
ją sistemą metinis imigrantų prie
auglis padidės 50.000 asmenų, 
nes pagal senąją sistemą kaikurie 
daugiau privilegijuoti kraštai sa
vo kvotos neišnaudodavo, kai tuo 
tarpu kitiems jos neužtekdavo.
Išnuomojamas kambarys Roncesvalles 
ir High Park Blvd, rajone vienam as
meniui suaugusių šeimoje. Skambinti 
po 7 v.v. šiokiadieniais teL 535-8764.

STARLITE 
Driving School 
Vokiška vairavimo mokykla 

ved. Rody Wolfinger
330 Queen St. W. Tel. EM 6-2957 
Parengiame egzaminams įvairiomis 

kalbomis.

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuven

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 2-3656

šeštadienis. Stovyklos komen-' istoriją, buvo ne tik įspūdingas,
_ _ J

didįjį Aušros laužą, kuris skirtas pat labai retas įvykis stovyklų 
kovojančiai Lietuvai. Tylus vaka- laužų programose. Jo skriptą pa
ras išsitiesęs Huron ežero šiauri- ruošė stovyklos kultūrinių paren- 
niu pakraščiu. Laužo liepsnos girnų vadovai dr. M. Ramūnienė, 
braškėdamos kyla tiesiai aukštyn.1 J. Stempužis. Dainas išmokė Al- 
Apie porą šimtų tėvelių ir svečių dona Kuolienė, pranešinėjo Danu- 
ir tiek pat stovyklautojų apgulę tė čiuberkytė, Kristina Martinku- 
laužą iš visų pusių.

Aukštumėlėje tviska Geležinis 
Vilkas — Lietuvos sostinės Vil
niaus įkūrimo simbolis. Laužo pa
kraščiu praeina artojai su žagre, 
Baltijos žvejai. Melsvaakės audė
jos, vadovaujamos Rūtos Macke
vičiūtės, šoka Audėjėlę... Seno
sios Lietuvos vaizde pasirodo ka
riai su žibančiais skydais, žilabarz
dis kanklininkas, vaidilutės su 
Krivių Krive skaisčiai degančio 
laužo ugnį smilko gintaro gabalė
liais. .. Pagaliau, liepsnos apšvies
tas, pasirodo pirmasis Lietuvos 
karalius Mindaugas su savo žmo
na Morta, dviem sūnumis ir didi
kų svita.. Tai karūnacijos scena 
Vorutoje. Po karūnacijos, puoto
je visi šoka lietuvių tautinius šo
kius.

Dabar suskamba daina — Kur 
lygūs laukai. Griausmingai, nes 
dainuoja visi — stovyklautojai ir 
svečiai, kai Aldona Kuolienė pa
kelia lazdelę, laužo vadovės galios 
ženklą. Štai pasirodo D. L. kuni
gaikščiai Gediminas, jo sūnūs — 
Algirdas ir Kęstutis. Senosios Lie
tuvos didingą istorijos lapą už- 
skleidžia Vytautas Didysis. Laužo 
liepsna pamažu blėsta. Ilgi ir sun
kūs metai prislegia Lietuvą. Pra
nešėjas Gidas Marcinkevičius, 
dainai “Ant kalno mūrai” 
skambėjus, pakiliai sušunka 
eto žodžius:
Ir vieškeliai sudundo, 
Net beržai žemėn sviro — 
Žagres palikę dirvoj, 
Karan išjojo vyrai.
Dabar išsilieja laimingos laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpis: žygiuoja moksleiviai, spor
tininkai, mokslo ir meno vyrai — 
tai gyva ir kurianti Lietuva!

Naktis jau buvo apglėbusi Nau
josios Wasagos parkraščius ir Tė
vų pranciškonų Aušros stovyklos 
giraitę. Po eglių ir beržų liemenis 
paslaptinga ilga eilė jaunimo ar
tėjo prie laužo su degančiomis 
žvakutėmis... Suskambėjo parti
zanų daina “Stoviu aš parimus”. 
Žvakutės tyliai praėjo pro lauža
vietę, apšviesdamos jaunų mer
gaičių ir berniukų degančias akis 
ir veidus, ir tęsė savo kelionę to
lyn. Pranešėja Danutė Ciuberky- 
tė nakties tyloje prabyla: “Tūks
tančiai partizanų žuvo herojiška 
mirtimi, bet jų atminimas lydės 
mūsų kelius, skatindamas mus pa
kilti naujam ir laisvam gyveni
mui”. Stovykla dainuoja “Tėviš
kėle, tėviškėle...”

tė, Egidijus Marcinkevičius, Auš
ra Sapijonytė, Rimas Danaitis, Jū
ratė čeponkutė ir Almis Kuolas.

Penktadienį liepos 23 d., IX 
Aušros stovykla savo laužą pasky
rė Atlanto nugalėtojams lakū
nams Stepui Dariui ir Stasiui Gi
rėnui. Pradedant laužą, pranešė
jas Almis Kuolas gražia kalba ta
rė: “Jie žuvo Soldine, kai visa 
Lietuva laukė Lituanicos Kaune. 
Kadangi jie paliko didvyrių saka
lų testamentą Lietuvos jaunimui, 
todėl mes jų žygio paskatinti su 
kiekvieno rytmečio aušra jaunys.- 
tės sparnais taip pat kilsime dirb 
ti Lietuvos laisvei ir garbei. Visa
galis Dievas savo malone ir pas
kutinysis Aušros laužas savo 
liepsna tegu uždega mūsų širdis 
šiam pasiryžimui”. Po jo žodžių 
stovykla sušuko:
Lituanicai valio, 
Dariui ir Girėnui — ei, valio! 
Tam, tam, tam, 
Garbė sakalam!
Ir šis laužas buvo kupinas jaunys
tės jėgos, nerimo ir gražaus hu
moro.

Iš viso 185 stovyklautojai pali
ko palapines šeštadienį, liepos 24 
d., užleisdami vietą ateitininkų 
stovyklautojams. IX Aušros sto
vyklą globojo tėvas Paulius ir tė
vas Ambrozijos, kurie parodė 
daug rūpesčio ir meilės, kad ji 
būtų sėkminga. Mergaičių vadovė 
stovykloje buvo Aušra Sapijony
tė, o berniukų Bronius Vrublevi- 
čius. Sportui vadovavo Albina 
Grigaitė, plaukymo instruktorė 
buvo Nijolė Kėkštaitė, stovyklos 
sekretorė — Dana Jurkšaitytė, 
ligonius slaugė gailestingosios se
selės — V. Vytienė ir A. šešku- 
vienė, jaunesniaisiais grupių va
dovais buvo — Roma Bilkytė, Jū
ratė Čeponkutė, Danutė Ciuber- 
kytė, Rita Narušytė, Lilija Rėvai- 
tė, Rimas Danaitis, Algis Juzuko- 
nis, Algis Kryžanauškas, Edis 
Staškevičius, Linas Stempužis, 
Antanas Stirblys, Jonas Vaškevi
čius ir Saulius Kernius. Paštą 
tvarkė Milda Ramanovaitė ir Janė 
Simonaitytė.

Stovyklos ūkvedyba rūpinosi J. 
Raškauskas, skaniai ir sočiai val
gydino darbščiosios šeimininkės: 
M. Jurėnienė, G. Kaknevičienė, S. 
Martinkienė, A. Ožinskienė, A. 
Raškauskienė, M. Ražgaitienė, S. 
Rėvienė, J. Vingelienė ir E. Ba
belienė.

Į stovyklą buvo atvykę daug 
o degančios jaunimo iš Cleveland© ir šiek tiek 

žvakutės padedamos kiekviename iš Čikagos. Dvi savaitės prabėgo 
Lietuvos kampelyje, kur tik vyko' intensyviai dirbant, sportuojant, 
partizanų kovos. Dabar naktis dar 
gilesnė, 6 dideliame Lietuvos rel
jefe, kuris puošia Aušros stovyk
lą, spinksi daugybė žiburėlių apie 
stovyklautojų meilę ir pagarbą 
kovojančiai Lietuvai.

Didysis Aušros laužas, vaizda
vęs septynių šimtmečių Lietuvos

su
po-

mokantis lietuvių kalbos, žai
džiant, dainuojant i šokant. Kai 
paskutinį kartą nuo stiebų leidosi 
žemyn Kanados klevas ir Lietuvos 
trispalvė, vadovų ir stovyklautojų 
akyse pasirodė gailios ašarėlės... 
Iki pasimatymo, Aušros jaunime!

(Tst.)

T T’T’ A Adresas: 1465 De Seve Street1 JI 1 Montreal 20, Que., tel. 766-5827

4.5% už indėlius 
4.0% už ein. s-tas 
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas. 
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask. 
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $16,000.

KASOS VALANDOS: 144S D* Save S»., sekmodienioi* nuo 10.30 Iki 12.30 dto*
nomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; vakarais — trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 7 »ki 9 vai.
3907 Resemawet Blvd., M. 771 - 7477: diena — penktadienio* nuo 1 iki 6 vai. k vaka
rais pirmadieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vol.




