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Didieji ir mažieji XI Kanados Lietuvių Diena
Tarptautiniame gyvenime visdėlto vyrauja didieji. Nors 

pastaraisiais metais įsisteigė daug naujų valstybių ir jų skaičius 
gerokai padidėjo Jungtinėse Tautose, tačiau dauguma jų dairosi 
vienon ar kiton pusėn pagalbos. Oficialiai jos bando laikytis neu
tralumo, bet ūkiniu požiūriu jaučiasi priverstos jieškoti pagalbos 
vienoj arba kitoj didžiųjų stovykloj, o kartais net abiejose.

•Ti/a

Lietuvių išeivijos gyvenime taip pat vyrauja didžiosios kolo
nijos, kuriose yra susitelkusios stipresnės lietuvių pajėgos — re
liginės, kultūrinės ir ekonominės. Jose lietuviškasis gyvenimas 
yra žymiai stipresnis negu mažose. Reikia visdėlto pasakyti, kad 
ir mažose kolonijose yra labai gražių pastangų. Jų veikėjai, kad 
ir negausūs, daro ką gali, kad išlaikytų lietuviškąją veiklą. Labai 
galimas dalykas, kad mažųjų kolonijų veikėjai rodo net daugiau 
pastangų, nes jiems reikia organizuoti veiklą turint labai negau
sias ir silpnas pajėgas. Tai mūsų dienų savanoriai, kurie lietuviš
kosios veiklos fronte laikosi nepaisydami didėjančių sunkumų, 
nepagrįstos kritikos, stokos bendradarbiavimo. Jie kažkodėl ne
apeliuoja į didesnes kolonijas ir primygtinai neprašo pagalbos. 
Gal būt iš kuklumo, o gal mano, kad ir didžiosios kolanijos reika
lingos nemažesnės pagalbos. Be to, yra veikėjų, kurie mano, kad 
reikia išsiversti vietinėmis pajėgomis, kad nedera kreiptis į pa
jėgesnes lietuviu apylinkes. * * ★

Apsilankius visoje eilėje mažųjų lietuvių kolonijų susidaro 
vaizdas, kad jos yra apsipratusios sii savo mažuma, mato tautinio 
nykimo pavojų, atslenkantį per jaunąją kartą, tačiau atsispirti 
tam pavojui nepajėgia, nes stovi labai stiprios tirpstančios Įtakos 
atokaitoje. Ten, kur nėra jokios lietuviškos mokyklos nei bažny- 
nyčios, lietuviškai šeimai tenka milžiniškas uždavinys, ir jo aki
vaizdoje neviena suklumpa. Tokiose vietovėse reikia paspirties 
ne tik šeimom, bet ir aplamai visiem lietuviam. Jiems reikia 
dvasinio ir tautinio atsinaujinimo, lietuviškos kultūros pūstelėji
mo. Jie gyvena izoliuotai nuo lietuviškojo gyvenimo tėkmės ir 
mažai turi progų dalyvauti kultūriniame lietuvių gyvenime. Net 
Lietuvių Dienos, kurios paprastai sutraukia didesnes mases lie
tuvių, nepaliečia tolimų, mažųjų lietuvių apylinkių, nes jos yra 
Įsikūrusios už tūkstančių mylių. Vienintelis jų ryšys su bendrąja 
lietuvių veikla yra spauda, bet ji ten ateina gerokai pevėlavusi — 
už savaitės. Tuo būdu domėjimasis lietuviškaisiais reikalais ma
žėja. Tokių apylinkių lietuviai vis daugiau Įsitraukia į vietinį ka
nadiečių ar amerikiečių gyvenimą ir atitolsta nuo lietuviškojo. 
Jiems darosi nebeįdomus nei lietuviškas laikraštis, nei knyga. 
Tokių atitolusių arba tolstančių lietuvių, ypač mažose kolonijose, 
yra daug. Dalis jų yra jau pakeitę pavardes ir išsiskyrę iš lietu
viškojo gyvenimo. * * *

_ Didžiosios lietuvių kolonijos, tiesa, turi savo'problemų, bet 
dar pajėgia daugiau ar mažiau jas spręsti. Mažosios gi yra dau
geliu atveju nepajėgios. Jos visai pagristai laukia pagalbos iš di
desniųjų. Prieš dvejetą metų “T.Ž.” buvo paskelbta visa eilė pa
sisakymų tuo klausimu. Visi pripažino, kad tokią kultūrinę ir su 
ja susijusią finansinę pagalbą reikia organizuoti, kad jos laukia 
ne tik mažosios Š. Amerikos lietuvių apylinkės, bet ir didžiosios 
Pietų Amerikos kolonijos. Buvo nurodyta, kad tokią pagalbą tu
rėtų organizuoti Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, o Kanadoje — 
Kanados Lietuvių Bendruomenė. Deja, reikia konstatuoti, kad 
iki šiol žymesnio pajudėjimo ta linkme nematyti. Kanadoje, tiesa, 
padaryta graži pradžia — paruošta magnetofoninė juosta Vasario 
16 minėjimams. Ji buvo panaudota jau keliose vietovėse. Bet to 
maža. Reikėtų rasti priemones pagyvinti ryšiams su mažosiomis 
apylinkėmis, sudaryti sąlygas paskaitininkams ir menininkams, 
kad jie bent retkarčiais galėtų jose apsilankyti ir gaivinti savo 
tautiečius nauju lietuvišku žodžiu, muzika, daina. Juk tokių pa
jėgų didžiosios kolonijos turi. Lėšų klausimas turėtų būti spren
džiamas plačiu mastu. Lietuviuose šiuo metu dolerių yra. Ko gi 
tad trūksta? Organizacijos! Dejuojame, kad Bendruomenės biud
žetas mažas. Bet ar dėlto, kad lietuviai yra vargšai? Anaiptol! 
Apylinkėse, kur atsiranda pajėgios valdybos, ypač iždininkai, at
siranda pakankamai ir lėšų! Taigi, mums trūksta ne kultūrinių 
pajėgų, ne lėšų, o energingo organizacinio variklio.Pr. G.

Sovietai perka duona
Sovietų prekybos delegacija, 

kuriai vadovavo N. G. Osipovas, 
pasirašė sutarti su Kanados vy
riausybe pirkti šiais metais kvie
čių dar 187.000.000 bušelių. 
Kanados prekybos ministeris M. 
Sharp pareiškė, kad už juos bus 
gauta grynais $450.000.000. Jo 
manymu, 1965-66 metais Kana
dos kviečiu eksportas pasieks 
600.000.000 bušelių, t. y. 63.000. 
000 daugiau nei 1963-64 m. Tuo 
būdu Kanados ūkis laimės 
$1 >200.000.000. Kol kas yra sun
kumų su transportu, nes strei
kuoja kai kurių uostų ir elevato
rių darbininkai. Tikimasi, kad 
su jais bus netrukus susitarta. 
Javai sovietams bus gabenami 
per Atlanto ir šv. Lauryno upės 
uostus. Iki 1966 m. liepos 31 d. 
sovietams reikia atgabenti 222. 
000.000 bušeliu.

Toks gausus kviečių pardavi
mas laikomas dabartinės libera
lų vyriausybės nuopelnu. Kaikas 
mano, kad tai paskatins vyriau
sybę ši rudeni skelbti rinkimus. 
Opozicijos vadas J. Diefenbake- 
ris pareiškė, kad Kanados kvie
čiai parduodami perdaug pigia 
kaina, esą sovietai juos parduo
da kitiem kraštam brangiau ir 
nemažai uždirba. Kaip ten be
būtų, sovietiniame “rojuje” 
trūksta duonos, ir jos reikia 
pirktis kitur.

Moterų kalėjimą nutarė staty
dinti Saskatčevano prov. vyriau
sybė. Jis bus statomas Prince 
Albert vietovėje, turės 76 vienu
tes ir kainuos $932.000.

Gimnazijų mokiniai Kvebeko 
prov. nustebo gavę baig. egzami

nų rezultatus: vieni gavo pažy
mius už visai nestudijuotus da
lykus, kiti — neužtarnautai 
augštus pažymius, 11-tojo sky
riaus mokiniai gavo 10-tojo sky
riaus pažymius, šie duomenys 
lietė tiktai protestantiškųjų gim
nazijų mokinius. Ištyrus paaiš 
kėjo, kad kaltas elektroninis 
skaitytuvas, į kuri pateko kaiku- 
rie klaidingi duomenys.

Nedarbo apdraudos fondas 
pirmą kartą nuo 1956 m. rodo 
normalų augimą, š. m. birželio 
pabaigoje fondas turėjo $38.006. 
000; praeitais metais tuo pačiu 
metu turėjo deficitą $15.723. 
000.

Kobalto vagystėje Belleville 
mieste apkaltinti šeši asmenys, 
jų tarpe buvęs viršaitis ir skau
tų draugovės pirmininkas. Pa
vogto metalo vertė — $600.000. 
Policija pavogtąjį kobaltą rado 
Britanijoj ir JAV.

Užsienio kapitalas vis dar do
minuoja Kanadoje. Vyriausybės 
paskelbtais duomenimis net 57 
% visų kasyklų ir pramonės fab
rikų yra užsieniečių rankose. 
Grynai kanadiečių nuosavybėje 
yra daugumoje mažesnės firmos. 
Kas liečia darbo unijas, tai net 
66% visų unijų narių priklauso 
tarptautinėms unijoms, kurių 
centrai yra JAV. Kas metai virš 
$22 mil. unijų narių mokesčio iš
mokama unijų centram JAV.

Kanada davė Paklstanui $ 
5.300.000 paskolą pirkti elektros 
jėgainės reikmenims iš Kanados 
Įmonių. Jėgainė jau pastatyta 
Rytų Pakistane ir baigiama 
Įrengti.

Kanacros Taikos bokštas, stovįs Otavoje ant uolos. Jis yra 291 pė
dos augštumo. Jame yra įrengtas kambarys su specialiu altoriu
mi, ant kurio sudėtos knygos su dviejuose karuose žuvusiųjų kana
diečių pavardėmis. I D. kare žuvo 66.651, II D. kare — 44.891 ka
riai. Virš to kambario įrengti 53 varpai, kurių sunkiausias sveria 
11 tonų. Jais skambinama didžiųjų iškilmių progomis. Tai Kana
dos sostinės Otavos įdomybė. Pats Otavos miestas buvo parinktas 
sostine 1867 m. Pradžioje ten buvo tik kariniai įrengimai, vėliau 
prisidėjo medžio apdirbimo pramonė. Nuo 1899 m. Otavos mies
tas buvo pradėtas planuoti ir dabar yra federacinio distrikto komi
sijos priežiūroje. Ji rūpinasi, kad Otava būtų tinkama didelio kraš
to sostine. Telegram nuotrauka

DIDYSIS LIETUVIŲ ŽYGIS NIUJORKE
Po pasisekusio žygio i Vašing

toną, kur buvo pareikšta kovin
ga lietuvių valia už tautų laisvę, 
kilo mintis organizuoti didesnio 
masto žygi Niujorke i Jungtines 
Tautas lapkričio 13 d. Iniciatoriai 
sudarė Komitetą Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti ir energin
gai dirba. Amerikos Lietuvių Ta
ryba savo posėdyje pritarė žygio 
idėjai ir paskyrė $1000. Be to, ji 
išdavė garantiją $1000, kuri yra 
reikalinga sudarant sutarti su pa
talpų — Madison Square Gar
dens administracija. Tarybos po
sėdyje dalyvavo gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis ir JAV Liet. Bend
ruomenės valdybos pirm. J. Ja
saitis. Juodu pareiškė pilną pri
tarimą rengiamam žygiui ir pa
žadėjo savo bendradarbiavimą.

Minimam žygiui į Jungt. Tau
tas savo paramą pažadėjo ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Jos pirmininkas J. Ba- 
čiūnas pažadėjo skatinti visų kraš
tų PLB vienetus bei veikėjus, 
kad jie telktų tam žygiui dalyvius 
ir lėšas. Be to, jis Įteikė rengėjų 
komitetui asmeninę $3000 garan
tiją, reikalingą sudarant sutarti 
su patalpų savininkais.

žygio iniciatoriai A. Mažeika, 
kuris yra ir organizacinio komi
teto pirmininkas, ir Alg. Budrec- 
kis, lankydamiesi Čikagoje, suta
rė su jaunimo veikėjais — dr. 
T. Remeikiu, Vyt. Germanu, J. 
Stanulyte, Alg. Avižienių ir ki

tais, kad jie informuos Čikagos 
angliškąją spaudą apie rengiamą
jį žygi į Jungt. Tautas. Komiteto 
atstovai tam padarė pradžią ap
silankydami “Chicago Tribune” 
redakcijoj, kuri pažadėjo infor
muoti apie žygį. Rugpjūčio pra
džioje buvo įdėta pirmoji žadėta 
informacija.

Šiuo metu didesnėse JAV ko
lonijose lankosi žygio komiteto 
atstovas Vyt. Radzivanas, kuris 
organizuoja žygio vienetus. Ka
nadoje kol kas dar negirdėti apie 
toki sujudimą. O reikėtų ir Ka
nados lietuviams tame žygyje da
lyvauti. Niujorkas nesunkiai pa
siekiamas, ir todėl kanadiečių da
lyvavimas būtų Įmanomas.

žygiui, žinoma, reikės ir nema
žos sumos lėšų. Organizacinis ko
mitetas prašo tautiečius, ypač 
tuos, kurie žygyje dalyvauti ne
gali, prisidėti lėšomis, čekius ar
ba pašto perlaidas siųsti šiuo ad
resu: Committee To Restore 
Lithuania’s Independence, 29 
West 57th St., 10th floor, New 
York, N.Y. 10019, USA.

Beirutas. Sirijos vyriausybė už
draudė masonų organizacijas bei 
jų ložes, neišskiriant nė Rotary 
klubų. Jei kas bandys tęsti drau
džiamą veiklą, bus perduotas ka
riniam teismui kaip priklausąs 
slaptoms tarptautinio pobūdžio 
organizacijoms.

XI Kanados Lietuvių Diena 
šiais metais įvyks St. Catharines 
mieste, netoli Niagaros krioklio, 
rugsėjo 4-6 d.d. Vienas svar
biausių programos punktų — 
Čiurlionio ansamblio koncertas.

Čiurlionio ansamblis š. m. at
šventė savo veiklos 25 m. sukaktį. 
Jis buvo Įkurtas 1940 m. sausio 
15 d. A. Mikulskio prie Vilniaus 
šaulių rinktinės. Ligi pirmos so
vietinės okupacijos, kaip atskiri 
Šaulių S-gos vienetai, veikė vyrų 
choras — A. Mikulskio vadovau
jamas, ir kanklių orkestras — 
vad. Onos Mikulskienės. Bolševi
kams šaulių Sąjungą uždarius, 
šie meniniai vienetai 1942. IX. 22 
susitelkė Į lietuvių meno ansamb
lį, pasirinkdami M. K. Čiurlionio 
vardą ir ryždamiesi puoselėti sa
vąją liaudies kūrybą.

1940 - 44 m. Čiurlionio an
samblis kasmet davė per 20 kon
certų; aplankė ne tik didžiuosius, 
bet ir mažesnius Lietuvos mieste
lius. Darbas nutrūko 1944 m. ru
sų bolševikams antrą kartą Vil
nių okupuojant. Ansamblis buvo 
atgaivintas Vienoje (Austrijoje) 
1944. VIII. 28.

Čiurlionio ansamblis tremtyje, 
vadovaujamas energingo muziko 
A. Mikulskio, greitai sustiprėjo 
ir dalyvavo 5-se tarptautiniuose 
festivaliuose. Jis aplankė 150 
miestų ir per 25 metus da
vė 297 pasaulinės ir 122 religi
nės muzikos koncertus.

1949. VI. 18 su Stp. Nasvyčio 
ir Klevelando lietuvių pagalba 
ansamblis persikėlė i JAV, grei
tai atsikūrė, susiorganizavo ir su 
lietuviška daina garsina Lietuvos 
vardą bei skleidžia Lietuvos lais
vės kovos idėją svetimų tarpe. Jis 
dalyvavo tarptautiniuose tautinių 
šokių festivaliuose. 1954.III. Kle^ 
velando muzikos festivalyje iš 
daugelio tautų ansamblis laimėjo 
pirmą vietą. 1954. VII. 9 ansamb
lio programa buvo visai Ameri
kai perduota per spalvotąją tele
viziją.

Čiurlionio ansamblio pasirink
tas kelias — puoselėti liaudies 
dainas yra vienas didžiausių užsi
mojimų. Tai pats gražiausias mū
sų tautos kraitis, kuri laisvame 
pasaulyje globoja čiurlioniečiai.

Kai Lietuvą sukaustė svetimų
jų replės ir nutilo laisvas žmo
gaus žodis, Čiurlionio ansamblis 
ir tada dainavo apie mūsų tautos 
gyvastį ir jos prisikėlimą. Oku- 
pocijos laikmetyje Čiurlionio an
samblis gyveno, kentėjo ir auko
josi drauge su visa tauta. Už tai 
ji mylėjo ne tik sostinė Vilnius, 
bet ir visa kenčianti Lietuva. Ir

Lietuviškas 
koncertas per radiją

Rugpjūčio 11 d., 7.30 v. v., To
ronte per CBC radiją sol. V. Veri- 
kaitis davė lietuviškų giesmių ir 
dainų rečitalį, užtrukusi visą pus
valandį. Radijo pranešėjas pir
miausia padarė Įvadą, kuriame 
trumpai apibūdino solistą ir jo 
perteikiamą dabartinę lietuvių 
kūrybą. .Sol. V. Verikaitis pra
džioje pagiedojo Br. Budriūno 
komponuotą giesmę “Marija, Mo
tina malonės” (žodžiai F. Kiršos) 
ir “Per vieną tamsumą keliauju” 
(žodžiai St. Santvaroj. Antroje re
čitalio dalyje solistas padainavo 
K. V. Banaičio dainą “Atsimini
mas” (žodžiai Kl. Jurgelionio) ir 
“Liūdnas eilėraštis” (ž. Br. Buivy- 
daitės). Trečia dalis buvo skirta 
liaudies dainoms, komponuotoms 
VI. Jakubėno: “Sutemo naktis”, 
“Plaukia antelė”, “Piemenų ralia
vimas”, “Oi, mergyte” ir “Tėvas 
su motina savo”. Radijo pranešė
jas kiekvieną kūrinių grupę trum
pai apibūdino. Akomponavo — L. 
Barkin. Rečitalis buvo pasigėrėti
nas ir kūrinių parinkimu ir geru 
išpildymu, ir technišku perdavi
mu. Klausantiems jis sudarė pui
kų vaizdą apie dabartinę išeivijos 
lietuvių muzikinę kūrybą. Už tai 
verta padėkos CBC vadovybė ir 
pagyrimo pats sol. V. Verikaitis, 
kuris šiuo metu baigia pedagogi
nius vasaros kursus ir nuo rudens 
pradės dėstyti kanadiečių gimna
zijoje Toronte. Gaila tik, kad “T 
Ž” dėl atostogų negalėjo iš anks
to pranešti tos programos savo 
skaitytojams. Ypač vakarų Kana
dos lietuviai pageidauja, kad to
kie radijo koncertai būtų prane
šami gerokai iš anksto, nes juos 
spauda pasiekia žymiai vėliau.

kai paskutinė viltis užgeso išlik
ti savoje žemėje, Čiurlionio an
samblis drauge su didele tautos 
dalimi iškeliavo į nežinią su tvir
ta viltimi išsaugoti tautos gyvas
tį, kad ir sunkiose sąlygose.

Per tuos okupacijos ir trem
ties 25 metus Čiurlionio ansamb
lis buvo pirmaujantis ir tebėra 
veikliausias išeivijoje. Keičiasi 
dainininkai, solistai, bet jų vie
tas tuojau užpildo nauji. Visa ei
lė Amerikos lietuvių kolonijų pa
gerbė čiurlioniečius jų 25 metų 
veiklos sukaktyje. Šiais metais 
Kanadoje St. Catharines lietuviai 
ruošia jiems pagerbimą XI Lie
tuvių Dienos proga.

Šiais metais jau eilė lietuvių 
apylinkių laisvajame pasaulyje 
suruošė viešas demonstracijas. 
Rugsėjo 4-6 d. XI-toji Kanados 

Savaitės įvykiai

donezija, kuri visą laiką grasina

AMERIKOS NEGRŲ SUKELTOS RIAUŠĖS VĖL SUKRĖTĖ 
VISĄ KRAŠTĄ. Didžiausios riaušės įvyko Los Angeles mieste: 
7000 minia ėmė siausti pietinėje miesto dalyje, padeginėti namus 
ir automobilius, plėšti krautuves, šaudyti, bei mėtyti akmenimis į 
policiją. Riaušės truko 5 dienas. Nusigando net patys negrų va
dai ir kreipėsi į policiją, prašydami užblokuoti pagrindines gatves, 
nes riaušės grėsė išsiplėsti visame mieste. 700 policininkų grūmė
si su Įšėlusią negrų minia, bet buvo bejėgė atstatyti* tvarką. 
Skubiai buvo iškviesta kariuomenė, kuriai netrukus pavyko numal
šinti riaušininkų minias. Tos riaušės padarė nuostolių už $175 mil., 
paliko 31 užmuštą ir 762 sužeistus. Nukentėjo daug policijos pa-
reigunų.

Mažesnio masto riaušės Įvyko Čikagoje, Springfielde. Nežiū
rint naujai priimto Įstatymo, duodančio teisę negrams balsuoti ir 
pašalinančio ligšiolines kaikurių 
valstijų daromas kliūtis, negrai 
tebereiškia savo protestą dar
pries egzistuojančią jų diskrimi
naciją, pažeminimą. Los Angeles 
katalikų grupė, 'toto j anti už neg
rų teisių sulyginimą, pareiškė vie
šą nepasitenkinimą kardinolo Mc 
Intire laikysena, kuri nesanti pa
lanki negrams.

Nagrinėjant riaušių priežastis 
paaiškėjo, kad Watts negrų rajo
ne, kur 90% gyventojų yra neg
rai, veikia vad. juodieji* mahome- 
tininkai, kurie skelbia neapykan
tą baltiesiems ir kursto riaušes. 
Be to, pasak psichiatrų, tame ra
jone du trečdaliai gyventojų yra 
menko išsilavinimo; vienas aštun
tadalis jų — beraščiai; jų paja
mos — mažiausios visame mieste; 
ten gyvena daug narkotikų, alko
holikų, prostitučių; per 3 mėn. 
policija užregistravo 1000 nusi
kaltimų, jų tarpe 196 žmogžudys
tes. Negrų vadas dr- L. King siū
lo gerinti negrų gyvenimo sąly
gas ir šalinti neapykantą kelian
čias kliūtis.

Graikijoj tebevyksta pol i ti n ė 
kova tarp karaliaus Konstantino 
ir buvusio premjero Papandreou. 
Ligi šiol pastarojo pozicijos buvo 
gana stiprios, nes už ji demonst
ravo minios žmonių, ji palaikė 
parlamento dauguma ir jo atsto
vaujamoji centro vienybės parti
ja. Pastaruoju laiku jo pozicijos 
susvyravo, nes keli jo partijos va
dai ir buvę jo ministerial paskel
bė pasitrauksią nuo Papandreou 
linijos. Konfliktas nuėjo tiek to
li, kad grasina sužlugdyti Graiki
jos monarchiją ir demokratiją. 
Pats Papandreou buvo priimtas 
karaliaus Konstantino ilgam pasi
tarimai, kurio metu buvęs prem
jeras siūlė karaliui arba grąžinti 
ji i premjero pareigas, arba skelb
ti naujus rinkimus. Karalius abu 
siūlymus atmetė. Prisibijoma, 
kad Graikijoj neisigalėtų komu
nistai, prisidengę demokratijos 
vardu. Visi politikai ypač dairosi 
i kariuomenę, dėl kurios ir iškilo 
susikirtimai. Papandreou norėjo 
paskirti gynybos ministeriu savo 
žmogų, o karalius, palaikomas de
šinės politikų, tam pasipriešino.

Singapūro miestas atskilo nuo 
Malezijos federacijos ir pasiskel
bė nepriklausoma valstybe - res
publika. Miestas ir sala yra 27 
myliu ilgio, 14 myl. pločio, turi 
1.775.000 gyv., kurių 75% — ki
niečiai. Atsiskyrimo priežastis aiš
kiai neskelbiama, bet politiniai 
sluogsniai mano, kad prie to pri
vedė rasiniai ir politiniai nesuti
kimai. Centrinės vyriausybės 
premjeras Tunku Abdul Rahman 
yra malajų kilmės, o Singapūro 
— kinietis^ Malezijos federacijoj 
liko dar dvi salos — Sarawak ir 
Sabah, kuriose tebėra apie 3 mil. 
kiniečių, sudarančių trešdalį da
bartinės Malezijos gyventojų. Sin
gapūro atsiskyrimu džiaugiasi In- 

Lietuvių Diena įvyks protesto ir 
demonstracijos ženkle: bus pa
siųstos rezoliucijos vyriausybių 
premjerams, reikalaujant Lietu
vai laisvės. Ruoškimės iš anksto 
Į šį didįjį sąskrydį ir paremkime 
Lietuvos laisvės kovą.

Šiais metais gautas pelnas iš 
Kanados Lietuvių Dienos bus ski
riamas KLB krašto tarybos veik
lai paremti. St. Catharines, bū
dama viena iš mažųjų B-nės apy
linkių, prašo didžiąsias apylinkes 
ir pavienius lietuvius paramos 
savo atsilankymu.

St. Catharines lietuviai yra pa
siruošę pagelbėti atvykstantiems 
svečiams į Kanados Lietuvių Die
ną. Kas neturi nakvynės, kreip
kitės į: Kazys Stundžia, 2a Wiley 
St., St. Catharines, Ont., Canada. 
Telefonas 684-3035. J. Š.

sunaikinti Maleziją. Singapūras 
jau paskelbė laikysiąsis neutralu
mo politikos, stengdamasis palai
kyti draugiškus santykius su In
donezija ir komunistiniu bloku. 
Jausdamas visdėlto savo padėties 
silpnumą, Singapūras paprašė 
Britaniją ir toliau laikyti savo ka
rines bazes saloje.

Partizaninis karas prasidėjo 
Kašmire, kurį valdo Indija. Pas
tarosios premjeras šastri paskel
bė, kad tai kašmiriečių sukilimas, 
o Pakistano atsiųsti partizanai, 
kurių per vieną savaitę tose sri
tyse atsirado 2.000. Indijos prem
jeras pareiškė, kad tai prideng
tas Indijos teritorijos užpuolimas, 
kuris gali sukelti atvirą karą. Pa
kistano vyriausybė skelbia, kad 
Kašmire gyvena mahometonų ti
kėjimo žmonės, kurie kovojo už 
savo krašto išlaisvinimą. Slapta 
radijo stotis skelbia, kad partiza
nai sunaikino vieną indiečių ba- 
talijoną ir puolė jų brigados šta
bą, kur užmušė 40 indiečių karių, 
sužeidė 30. Indijos kariuomenė 
skelbia sunaikinusi 109 pakista
niečius partizanus ir netekusi sa
vo 41 kario.

Sovietų raketos Vietname nu
šovė penkis JAV lėktuvus netoli 
Hanoi miesto. Amerikiečių laivy
no žiniomis, jie buvo nušauti iš 
judomųjų bazių. Praėjusį mėne
sį netoli Hanoi buvo nušautas vie
nas JAV lėktuvas Skyhawk. Ta
da 46 amerikiečių bombonešiai 
puolė raketų bazes, kurių vieną 
sunaikino, o antrą apgadino, nors 
neteko 6 F-105 bombonešių. Pa
sak JAV gynybos min. R. McNe- 
mara, per pastaruosius 3 mėn. 
Viet Kongo karinės pajėgos ne
teko 7.500 karių, P. Vietnamo — 
3.100, amerikiečių — 130. Jo 
nuomone, karas Vietname bus il
gas ir kietas. Nauju ambasado
rių P. Vietname antrą kartą pa
skirtas H. C. Lodge. Ta proga 
prez. Johnsonas pareiškė, kad 
JAV kariuomenė neatsitrauks iš 
P. Vietnamo, kol vietinė valdžia 
to pageidaus, šiuo metu ten yra 
86.000 karių.

Amerika keičia savo politiką 
Jungtinėse Tautose. Naujasis am
basadorius A. Goldbergas, žydų 
kilmės, pareiškė kaikurioms de^ 
legacijoms, kad JAV nespaus 
Sov. Sąjungos, Prancūzijos ir kt. 
kraštų mokėti duoklę JT taikos 
kariuomenei išlaikyti. Pernai 
JAV delegacija JT bandė kalbin
ti daugelio kraštų delegacijas, 
kad balsuotų už JAV rezoliuciją, 
Įpareigojančią visus kraštus mo
kėti nustatytą duoklę ir tuo pri
verstų Sov. Sąjungą arba sumo
kėti, arba netekti teisės balsuoti. 
Deja, nepavyko sutelkti pakan
kamos daugumos. Kaikurios dele
gacijos tokiame JAV ėjime Įžiū
rėjo pavojų net JT egzistencijai.
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RAŠO IŠ MADRIDO KUN. KAZ. PATALAVICIUS

ISPANIJA ATSTATĖ PAMINKLĄ
Šių metų birželio 25 d., liturgi

nės Jėzaus širdies šventės proga, 
ispanams katalikams buvo didelis 
įvykis. Jie geografiniame šalies 
centre, kuris paprastai čia vadi
namas “Cerro de los Angeles” — 
Angelų kalneliu, atidengė naują 
ir gražų Dieviškajai Kristaus Šir
džiai skirtą paminklą ir atnauji
no savo tautos Jai pasiaukojimą. 
Ispanų tautos pamaldumas Jė
zaus širdžiai yra senas ir gilus. 
Dar tolimais 1900 m. katalikiško
ji Ispanija sumanė pastatyti Kris
taus Širdžiai paminklą ant Cerro 
de los Angeles kalnelio, 15 km į 
pietvakarius nuo Madrido. Prabė
go daug laiko, bet sumanymas 
nebuvo atidėtas nei užmirštas. 
1916 m. buvo padėtas paminklui 
kertinis akmuo, ir 1919 m. gegu
žės 30 d., dalyvaujant paskuti
niam Ispanijos karaliui Alfonsui 
XIII, visai karališkajai šeimai, 
vyriausybės, valdžios, kariuome
nės ir administracijos pareigū
nams, tuometinis popiežiaus nun
cijus paaukojo Ispaniją ir jos 
žmones švč. Jėzaus širdžiai ir pa
šventino Jos garbei 28 metrų 
augščio ir 32 metrų pločio pa
minklą, kuris ir buvo aiškus ispa
nų tautos simbolis ir pamaldumo 
ženklas.

Tačiau užėjo tan katalikiškan 
kraštan sunkūs ir tamsūs komu
nistų valdymo laikai — 1934-36 
m. Raudonųjų kurstomos karštos 
ir neramios minios nepaliko ra
mybėje taiką ir meilę ispanams 
skelbiančios Jėzaus širdies statu
los ant Cerro de los Angeles kal
nelio. Grupė ginkluotų komunis
tų ir komunisčių 1936 m. liepos 
mėn. paskutinėmis dienomis už
sipuolė sušaudyti švč. Jėzaus Šir
dį ir ispanų tautos jai pastatytą 
paminklą!. . Vargšeliai, jie už
miršo, kad Jėzaus Širdis pamal- 
džiam ispanui kunigui Hoyos ke

lerius metus prieš tai buvo regė
jime pasakiusi: “Aš karaliausiu 
Ispanijoje!”

Tiesa, komunistams pasisekė 
kulkomis ir bombomis sunaikin
ti paminklą, bet Jėzus, pažadėjęs 
karaliauti, savo žodį išlaikė. Tų 
pačių ispanams kruvinų 1936 m. 
lapkričio 6 d. garsusis antikomu- 
histų generolas Varela su savo ar
mija po neilgos kovos užėmė Cer
ro de los Angeles kalnelį ir jo 
viršūnėje iškėlė naujosios Ispani
jos vėliavą. Ten pat buvo atlaiky
tos specialios Jėzaus širdžiai at
siprašyti Mišios ir perskaitytas 
permaldavimo aktas. Kristus, nu
galėjęs komunistus ir jų kerštą, 
vėl viešpatavo Ispanijos" žemėje!

Vos trejiems metams tepraslin- 
kus (1939 m.), tuometinis Madri
do vyskupas patriarchas Eijo 
y Garay, lydimas milžiniškos 200 
tūkstančių tikinčiųjų minios, pa
šventino dabartinio- Švč. Jėzaus 
širdies ant Cerro de los Angeles 
kalnelio paminklo kertinį akme
nį, o 1944 m. gegužės 30 d. prie 
statomo paminklo suklupo visa 
ispanų tauta permaldauti dieviš
kąją Jėzaus širdį už savo kaltes 
ir paprašyti palaimos.

Pats paminklas yra gana sudė
tingas ir didelis. Jis matomas 
nuo Madrido iš keliasdešimt kilo
metrų atstumo. Po paminklu yra 
pastatyta Jėzaus širdies garbei 
42 metrų ilgio ir 11 metrų pločio 
bažnytėle. Iš viso paminklas turi 
56,5 m augščio, o Jėzaus širdies 
statula 12 m augščio. Ją supa Ne
kalčiausios Marijos Širdies ir vi
sos eilės Kristaus Širdį ypatingai 
garbinusių šventųjų statulos. Be 
to, čia dar yra. dvi labai tipiškos 
statulų grupės. Vienos vaizduoja 
Ispaniją misijonierę, o kitos Is
paniją tikėjimo gynėją. Nepasku
tinėje vietoje matyti Kalifornijos 
apaštalas Junifero Serra, skleidęs 
Kristaus-karaliją Amerikoje.

Kažkas neseniai yra pasakęs: 
‘Kinijos raudonieji kovos Vietna
me Ugi paskutinio šiaurės Viet
namo kareivio”. Mintis nėra ori
ginali, bet teisinga. Galima ją bū
tų tik kiek praplėsti, būtent, “ko- 
imimistai kovos ligi paskutinio 
Vietnamo kareivio”.

Kova su nykštukais
Šiuo metu mes stebimės para- 

doksaline padėtimi — Amerika 
kovoja su nykštukais. Bet tai ir 
yra šių dienų juokinga ir kartu 
tragiška tikrovė. Tragiška ta pras
me, kad Vietnamo suskaldyta 
tauta veda tarpusavį karą už pa
saulinių idėjų įgyvendinimą. Ko
munizmas kovoja su demokrati
ja tautoje, kuri atrodo, nėra per
pratusi nei vienos, nei kitos idė
jos. Amerika davė pažadą demo
kratinei Vietnamo pusei apsau
goti ir apginti ją nuo komunisti
nio agresoriaus — šiaurės Viet
namo, kuris yra palaikomas, pa
dedamas ir kurstomas raudono
sios Kinijos, o kartu ir bolševiki
nės Rusijos.

Jei ne Amerikos tvirtas paža
das panaudoti atominius gink
lus, tai į ši karą ir oficialiai ir 
faktinai būtų įsivėlusios ir Kini
ja ir Rusija. Tik atominio gink
lo baimė sulaiko nuo tiesioginio 
įsikišimo į pageidaujamą sukel
tą suirutę.

Pasislėpęs priešas
Karas eina neįprastomis for

momis — pagal Kinijos vyriau
sios galvos Maotsetungo parašy
tus receptus. Amerikos kariuo
menė, jau paskutiniu metu ir ak
tyviai įsivėlusi į karo veiksmus, 
ligi šiol nesuranda priešo. Ka
rui įprasto fronto ten nėra. Yra 
teroristinis partizaninis karas, 
kuris faktinai vyksta visoje Pie
tų Vietnamo valstybėje ir net pa
čioje sostinėje Saigone.

Miškai, krūmai, negyvena
mi plotai, apžėlę augšta žole, il
gos liūtys sudaro geras sąlygas 
partizaninei kariuomenei veikti. 
Manoma, kad į P. Vietnamo te
ritoriją yra atsiųsta netoli 200. 
000 šiaurės partizanų. Jie veikia

J. M. ŠIUGŽDA Kodėl nenori derybų? KflllfldOS llCta fltStOVŲ pOSėdZISIHS SrtČjSIlt
nedideliais būriais — batalijo- Mums visiems Čia ir kyla klau- Š. m. spalio 9 — 11 d. įvyks Kanados Lietuvių Bendruomenės naujai
nais. Jie puola tam tikras, jų nu- simas: kodėL komunistai, siekda- išrinktosios tarybos pirmoji sesija. Ta proga krašto valdyba specialiu raš- 
matytas, vietas naktį ir retai ka- mi tos jų skelbiamos ir dievina- tu kreipėsi į tarybos narius ir apylinkių valdybas. Atsižvelgdami į kelia- 
da sulaukę ryto pasitraukia. Dr- mos taikos, nenori sėsti prie de- mų klausimų aktualumą, minimąjį bendraraštį pateikiame “T. ž.” skai-
ganizacija, atrodo, yra gera. Ry- rybų stalo? Čia susiduriame su tytojams. Antraštės — redakcijos. Red. 
šiai tarp vadovybių ir atskirų da-'pagrindine bolševikų - komunistų
tinių puikūs. Gyventojai žiaurių' taktika — Ir Maskvai ir Pekin- 
komunistų priemonių yra įgąs- gui šis mažas karas, į kurį paso
dinti ir, atrodo, daugiau padeda sekė įvelti net ir Ameriką, jiems 
komunistams, negu saviems.1 yra naudingas net keliais sume- 
Amerika šio karo pradžioje buvo timais. Pirmiausia, jis daugiau 
tik patarėja. Dabar ji savo ka-,ar mažiau alina Amerikos pajė- 
riuomenę vis didina ir aktyviai gas. Antra, sukelia prieš Ameri- 
įsitraukia į šį neįprastą karą.

Raudonasis širšynas
Amerikos tiesioginis įsikišimas grindinio tikslo — pasaulio užka- 

sukėlė pačioje Amerikoje ir visa-jriavimo.
Įsivaizduokim, kad šis mažas 

karas komunistams pasiseka. Kas 
tada? Amerika praranda visą sa
vo įtaką Azijoje, kuri paskubo
mis rieda į komunizmo glėbį. O 
jei jis nepasiseks? Tai kas čia to
kio? Ar pirmą kartą toki bandy
mai komunistams nepasiseka? Jie 
eina užsimaskavę. Jie eina ir da
bar Š. Vietnamo, net P. Vietna
mo sukilėlių vardu. Gavę į kailį 
apsilaižys ir vėl kaip niekur nie
ko dairysis naujų bandymų: už
sidės kitas kaukes ir vėl bandys.

Įvėlimas Amerikos į tokios rū
šies karą, kur jie negali panau
doti visų savo ginklų ir kur rei
kia kovoti vyras prieš vyrą, jiems 
yra naudingas, pageidaujamas. 
Bolševikai jau yra užplanavę pra
dėti ir antrąjį tokios rūšies tero
ristinį karą Pietų Korėjoj. Jokios 
atsakomybės jie nejaus, o Vaka
rams kompromituoti bus gera 
proga.

Dabar Amerika, nori ar neno
ri, turi tęsti šį karą ligi tam tik
ro aiškumo. Kai ji pradės kaip 
reikia mušti komunistų partiza
nus pietuose ir juos vyti laukan, 
tada komunistai patys paprašys 
derybų. Dabar dar jie tikisi per
galės, tad kam jiems derybos, ku
rios suvaržys jų veiksmus? Grei
tu laiku, atrodo, ryškių laimėji
mų netenka laukti, ypač" kai prie
šas" nesugaudomas ir neranda
mas.

me pasaulyje daug kalbų, daug 
triukšmo, daug protestų. Visas 
komunistinis širšynas puolė Ame
riką už puolimą “taikingo” šiau
rės Vietnamo. Prie aiškių bolše
vikų prisidėjo visas neaiškus ko
munistams pritariąs elementas, 
visokio plauko liberalai, taikos 
trokštantieji pastoriai, reikalau
dami: “n u s t o k i t bombarduoti 
Vietnamą”. Kol komunistai puo
lė slaptai ir atvirai P. Vietnamą, 
tai visi jie tylėjo. Tai nebuvo “tai
kos ardymas”, nes tą taiką ardė 
komunistai.

O Amerika per savo augščiau- 
sius pareigūnus irgi yra aiškiai 
pasisakiusi už taiką: “sėskim prie 
derybų stalo”. Bet komunistai 
derybų nenori. Ėjo į pagalbą ir 
kitos valstybės. Britų Bendruo
menė net pasisiūlė siųsti taikos 
delegaciją. Amerikos prezidentas 
pasiuntė specialų ambasadorių 
Harrimanną į Sov. Sąjungą tų 
derybų siekdamas. Jis pasiuntė ir 
specialų raštą Jungtinių Tautų 
gen. sekretoriui, prašydamas im
tis iniciatyvos taikos reikalu. Bet 
komunistai vienbalsiai nuo dery
bų atsisakė, atsisakė net priimti 
taikos delegaciją. Jie visi vienin
gai pasisakė, kad derybų nenori. 
Kodėl?

Komunistai reikalauja, kad 
Amerika pasitrauktų iš P. Viet
namo ir nustotų bombarduoti š. 
Vietnamą. Tada jie esą sutiks de
rėtis dėl taikos.

ką nesusipratusių tarpe neapy
kantą. Trečia ir svarbiausia, jis 
padeda siekti komunistams pa-

Dr. Petras Lukoševičius, 
dabartinis Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos

Per savo gyvavimo laikotarpį 
Kanados Lietuvių Bendruomenė 
pergyveno keletą sunkių ir svar
bių perijodų, apie kuriuos nori
me pakalbėti ryšium su šeštosios 
tarybos išrinkimu ir jos darbais.

Ginčų laikotarpis
Pirmieji dešimt metų galima 

pavadinti kūrimosi ir organizavi
mosi laikotarpiu, šiandien, lai
ko perspektyvoje matome, kad 
daug energijos ir laiko buvo pa
švęsta kartais ir labai bereika
lingiems ginčams. Tačiau viena 
yra dabar mums aišku, kad KLB 
organizavimosi stadijoje buvo pa
rodyta daug geros valios ir noro 
dirbti ne tik iš tada veikusių or
ganizacijų, jų centrų, bet ir iš 
pavienių tautiečių. Buvo norima 
padaryti visa kuo tobuliausia, o 
laiko nebuvo daug susipažinimui 
su šiame krašte vyraujančia dva
sia. Trūko gerų ir savo srityje 
pasiruošusių specialistų, kurie

gausūs straipsniai laikraščiuose 
ir žurnaluose, kad kažkas netvar
koje, kad reikia ką nors daryti. 
Tačiau maža kam buvo aišku, 
kas reikia daryti padėčiai patai
syti. Juo labiau, kad jaunimo 
auklėjimo ir mokymo būdai ma
žai kam buvo arčiau pažįstami ir 
labai dažnai, net patiems vai
kams girdint, kritikuojami šio 
krašto ir papročiai ir bendrai vi
sa sistema. Tai buvo daroma daž
niausia be piktos valios, bet no
rint kokiu nors būdu savo dalią 
apraudoti. Jaunimui visa tai dar 
labiau padarė blogą įspūdį ir jis 
pamažu dar labiau tolo. Savaime 
suprantama, kad nevisi, ir nevi- 
sur taip įvyko. Tai parodo Ka
nadoje vykstančių jaunimo šven
čių ir kongresų dalyvių skaičius, 
tačiau padėtis yra ir "bus labai 
rimta ir verta susirūpinimo. Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
tarybos sesijose buvo paskirta 
vietos nagrinėjimui priežasčių ir 
jieškojimui būdų, kaip susidariu
sią padėtį gelbėti. Vienoje iš ta
rybos sesijų buvo nagrinėta lie
tuviškosios šeimos pareigos lie
tuvybės išlaikyme, nes čia, dau
gumos manymu, glūdi didelė da
lis ir atsakomybė bei pareigos. 
Posesijinės diskusijos spaudoje 
ir organizacijose išryškino daug 
dalykų. Gaila, kad KLB taryba 
tuo metu tolimesnį reikalo nag
rinėjimą ir studijavimą paliko 
augštesnėms PL Bendruomenės 
institucijoms ir taip buvo praleis
ta gera proga. Penktosios tary
bos paskutinėje sesijoje Delhi- 
Tillsonburg apyl. buvo pakviesti 
jaunimo atstovai pasisakyti, kaip, 
jų manymu,, KLB turėtų organi
zuotis, kad jaunimui būtų dau
giau priimtina ir suprantama. Jų 
pasisakymai kaikam pasirodė la
bai originalūs ir suprantami, ta
čiau dalis žmonių vis dar pasili
ko nuomonės, kad: “kiaušinis viš
tos negali mokyti”. Tai dar kar

AMERIKIEČIŲ ŽVALGYBOS KATASTROFA Paruošė VYT. KASTYTIS

KUBOS INVAZIJOS PASLAPTYS
<

Kanados krašto apsaugos ministeris Paul Hellyer (su Northrop lėk
tuvo modeliu) sėkmingai pertvarkė kariuomenę ir aprūpino moder
niais ginklais. Pastaruoju metu jo ministerija įvedė du naujo tipo 
lėktuvus — Northrop ir CF-5. šis ministerio sprendimas susilau
kė kritikos, ypač iš tų, kurie nori didžiojo tipo lėktuvų, tinkamų 
gabenti atominėm bombom. CF-5 tipo lėktuvai numatomi gaminti 
Kanadoje už $215.000.000. Jie tinka judriems taktiniams daliniams 
paremti
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Lėktuvai nusvilusiame 
danguje

Po tamsios nakties grėsmingo 
chaoso išaušo giedras rytas. Bri
gados narams nežmoniškų pastan
gų dėka buvo pavykę paruošti 
siaurą kanalą koralų uolose, ku
riuo prie kranto priartėjo išsikė- 
limo laivai su tankais,, patranko
mis ir kitais sunkiaisiais" ginklais. 
Pirmuosius tankus pavyko lai
mingai iškelti į krantą, bet tada 
nušvitusiame danguje pasirodė 
B-26 bombonešis. Kadangi jo lie
muo buvo paženklintas Kubos vė
liava, brigada ji palaikė savosios 
aviacijos dalimi. Lėktuvas, apsu
kęs ratą aplink laivus, smigo že
myn, ir iš jo kulkosvaidžių ėmė 
spjaudyti karštas švinas. Į puoli
mą greitai Įsijungė du mokomojo 
tipo T-33 sprausminiai lėktuvai 
ir propelerinis “Sea Fury” nai
kintuvas. Castro aviacija pradėjo 
darbą.

Lėti išsikėlimo laiveliai buvo 
puikus taikinys lėktuvų kulko
svaidžiams. Puolimo metu kilu
sioje panikoje jie su sunkiaisiais 
ginklais užplaukė ant koralų 150 
pėdų atstume nuo kranto. Briga
dos vyrams teko šokti Į vandeni, 
kuris toje vietoje siekė iki pažas
tų. Ant pečių jie išsinešė į pa
krantę vieną kitą minosvaidį ir 
tik nežymią dali amunicijos. Visa 
kita teko palikti kulipkų ir rake
tų sukapotuose laivuose. Į krantą 
brendantieji vyrai, lėktuvams 
užskridus, pasinerdavo po van
deniu, tuo šiek tiek sumažindami 
Castro lakūnų taiklumą, šis nar
dymas, kaip vėliau paaiškėjo, ne
išėjo į naudą, nes sušlapo visi ma
žieji radijo siųstuvai, kuriais bu
vo numatyta krante palaikyti tar
pusavio ryšius.

Laivai pasitraukia i jūrą
Sustabdžiusi sunkiųjų ginklų 

iškrovimą, Castro aviacija atsisu
ko prieš didžiuosius transporti
nius laivus. Į “Houston”, prie 
Plaja Larga pakrantės, pataikė 
raketa, kiaurai pereidama per lai
vą, bet nesprogdama. Tai buvo 
neįtikėtina laimė šiam aviacijos 
benzinu pakrautam laivui, juo la
biau, kad ant jo denio vis dar pui
kavosi iš Nikaragvos atvežti ir į 
krantą neiškeldinti vyrai. Kilusį 
gaisrą užgesino per raketos pra
muštą skylę į laivo vidų besiver
žiantis vanduo. Kapitonas, nema
tydamas kitos išeities, laivą pa
suko arčiau kranto ir užplukdė jį 
ant pirmos pasitaikiusios seklu
mos.

Ties Plaja Giron liūdnesnio li
kimo susilaukė kitas transport- 
laivis — “Rio Escondido”, į kurį 
taip pat pataikė raketa, šį kartą 
laive įvyko sprogimas, padangėn

išmetęs tirštą dūmų debesį. 
Tiems, kurie nebuvo užmušti, te
ko strimgalviais nerti į vandenį 
ir plaukti į krantą. “Rio Escondi
do” paskandinimas buvo didžiau
sias smūgis brigados vyrams, nes 
jame liko visas tiekimas dešim
čiai pirmųjų invazijos dienų — 
amunicija, maistas, benzinas, li
goninės įrengimai. Su šiuo laivu 
į jūros dugną nugarmėjo ir vie
nintelis sunkvežimis, aprūpintas 
radijo siųstuvais, kuriais turėjo 
būti palaikomas ryšys ne tik su 
paskirais invazijos padaliniais, 
bet ir pačia baze Nikaragvoje.

Dėl šios tragedijos didžiausioji 
kaltės dalis taipogi tenka ameri
kiečių žvalgybai, kuri organizavo 
ir pravedė laivų pakrovimą. Jau 
paprasta kaimo bobutė žino liau
dies posakį — nesukrauk visų 
kiaušinių į vieną pintinę ...

Brigados vadą San Roman ra
dijo bangomis pasiekė nemalonus 
pranešimas:

— Gautas įsakymas atitraukti 
laivus į atvirą jūrą, tarptautine 
zoną. Sorry, old boy, kad taip iš
ėjo ... Stengsimės sugrįžti nak
ties metu. Good luck!...

Dėl laivų pasitraukimo teko at
sisakyti invazijos planuose numa
tyto brigados vyrų iškėlimo tre
čiame taške — tarp Plaja Giron 
ir Cienfuegos, kur jie turėjo sau
goti dešinįjį invazijos sparną. Jie 
buvo paskubomis iškeldinti ties 
Plaja Giron.

Laimėjimas ar tragedijos 
pradžia?

Žiūrėdamas į horizonto užuo
lankoj dingstančius laivus, briga
dos vadas Jose San Roman ne
puolė į paniką, bet pradėjo kon
soliduoti savo pozicijas, šiam ka
rininkui buvo suprantamas takti
nis pasitraukimas, nes juk būtų 
buvusi dar didesnė tragedija 
Castro aviacijai lęisti nuskandin
ti visus laivus. Turimais ištekliais 
jis tikėjosi pajėgsiąs sulaikyti 
Castro kariuomenę ir miliciją, o 
nakčia juos vėl papildys į pakran
tę sugrįžę laivai.

šalia San Roman stovinčiam 
Kubos Revoliucinės Tarybos civi
liniam atstovui dr. Manuel Arti
me taktinis pasitraukimas buvo 
mažiau suprantamas. Nerimo kir
minas jam buvo pradėjęs grauž
ti širdį — laimėjimas ar tragedi
jos pradžia? Portfelyje jis tebe
turėjo amerikiečių žvalgybos 
įteiktus $10.000 amerikietiškais 
ir $25.000 kubietiškais, kuriuos 
jam buvo liepta panaudoti, jeigu 
būtų reikalas.

Plaja Giron civiliams gyvento
jams ir ten paimtiems belais
viams jis pasakė patriotinę kal
bą. šiems kubiečiams doleriai ne

buvo reikalingi — didesnė jų pu
sė pasisiūlė padėti brigados" vy
rams. Tačiau komunistinė Castro 
įtaka buvo jaučiama jaunimo ir 
netgi vaikų tarpe. Milicijos uni
formoje į belaisvę buvo paimtas 
sužeistas 12 m. amžiaus berniu
kas. Dr. Artime mėgino jam iš
aiškinti invazijos tikslus.

— Aš esu komunistas, — atsi
kirto berniukas, kuriam, galima 
sakyti, dar pienas nuo lūpų nebu
vo spėjęs nudžiūti.

Dr. Artime šiam dvylikame- 
čiui bendė atskleisti komunizmo 
dviveidiškumą, Maskvos sudary
tą pavojų visam laisvajam pasau
liui, komunizmo polinkį žiauriau
siomis priemonėmis likviduoti 
opoziciją. Berniukas neabejojo 
dr. Artime nuoširdumu:

— Atrodo, kad tu tiki tuo, ką 
man dabar pasakoji, bet, matai, 
man mokytojai ir mano tėvas vis
ką kitaip išaiškino, o aš tikiu 
jais...

šis susitikimas su 12 metų “ko
munistu” dr. Manueliui Artime 
buvo skaudus smūgis, parodęs 
kaip giliai Castro komunistinė 
propaganda yra įleidusi šaknis 
galvoti nesugebančiųjų širdyse.

Pirmoji pergalė
Vidurdienį brigados vado pava

duotoją Olivą pasiekė žinia, kad 
į Plaja Larga artėja pirmasis 
stambesnis Castro kariuomenės 
dalinys. Tai buvo 339-tas Castro 
milicijos batalijonas, kuris į kau
tynių istoriją Įėjo žuvusio batali- 
jono vardu.

Castro milicijos vyrai, matyt, 
nebuvo gerai paruošti, nes į Pla
ja Larga jie žygiavo viduriu ke
lio, nematydami jokio reikalo pa
siųsti žvalgus į priekį. Toje vieto
je, kur buvo išsidėstę Olivos bri
gados nariai, milicininkai susto
jo ir ėmė ruošti kautynėms sun
kiuosius minosvaidžius. Iš abiejų 
kelio pusių brigados kulkosvai
džiai pradėjo kryžminę ugnį.

Kaip tik tuo laiku virš kauty
nių zonos pasirodė pirmieji du 
B-26 bombonešiai, atskridę iš Ni
karagvos į pagalbą brigados vy
rams. Laimingo sutapimo dėka 
padangėje nesimatė nei vieno 
Castro lėktuvo.

Radijo bangomis Olivą pasiekė 
lakūno balsas:

— Norit paramos?
— Ne, čia mums pagalbos ne

reikia, bet mes norėtumėm žino
ti, kas vyksta ant kelio toliau nuo 
mūsų.

— Nieko ypatingo. Tūkstantis 
Castro vyrų žygiuoja jūsų kryp
timi. Gal perduoti jiems brigados 
linkėjimus?

— Žmogau, ko lauki? Sveikink 
juos raketomis ir bombomis!

būtų galėję patarti ir pakoreguo
ti darbus. Tačiau organizacinė 
stadija buvo atlikta labai gerai 
ir daugelio kraštų lietuviai džiau
giasi ir sau pavyzdžiu stato mū
sų sistemą.

Nukentėjo jaunieji
Atvykę į šį kraštą pavieniai 

tautiečiai, karo Įbauginti, griebė
si sunkaus ir nevisada pakeliamo 
fizinio darbo, kad užtikrintų pra
gyvenimą ir saugumą savo šei
moms. Kaikurie jų per anksti gy
venimo buvo palaužti ir paliko 
tuos, kurie jiems buvo brangūs 
ir dėl kurių jie aukojosi. Kiti, 
pajutę pinigo galią ir vertę, pa
simetė ir dingo lyg prekiautojų 
masėje visai pamiršdami, kad ša
lia kasdieninio gyvenimo fabri
ke ar kitokioje darbovietėje dar 
yra ir lietuviškasis gyvenimas. 
Šiame laikotarpyje daugiausia 
nukentėjo jaunoji mūsų karta, 
nes jų lietuviškuoju gyvenimu, 
pritaikytu jų jaunai dvasiai ir po
lėkiams, daugelis šeimų ir orga
nizacijų palyginti mažai rūpino
si. Jie buvo priversti jieškotis 
sau draugų dažniausia užsienie
čių tarpe ir užsieniečių organi
zacijose. Kartą atitrūkę nuo lier 
tuviško kamieno, jie taip ir pasi
liko arba labai sunkiai pasiekia
mi, arba visai žuvo lietuvybei, 
pasilikdami tik lietuviškas pa
vardes.

Bandymai atitaisyti
Antrojo dešimtmečio pradžio

je daugumas tėvų ir visuomenės 
veikėjų lyg ir išsigando, kad su 
savo vaikais pasidarė sunku su
sikalbėti lietuviškai. Pasirodė

— Raketos jau pakeliui!...
Abu lėktuvai ėmė atakuoti 

Castro milicininkų koloną. Rake
tų, napalmo ir bombų sprogimuo
se visas kelio ruožas virto ištisa 
ugnies jūra. Per kelias minutes 
339-tas Castro batalijonas buvo 
nurašytas i nuostolius.

— Tokiam ugnies pragare nė 
katė neišliktų gyva ... — konsta
tavo darbą užbaigę lakūnai.

(Bus daugiau)

tą parodo, kad reikalas nėra vi
siems pakankamai aiškus ir ne
visi mato pavojus, kurie gręsia 
lietuvybei Kanadoje. Penktosios 
tarybos padaryti nutarimai Jau
nimo Dienų reikalu liks ilgiems 
laikams tikras gyvasis pamink
las, bylojąs mūsų rūpesti lietu
viškuoju prieaugliu ir lietuvybės 
tęstinumu.

Jaunimas taryboje
Tokioje dvasioje buvo pradėta 

ruoštis šeštosios tarybos rinki
mams ir tokioje dvasioje tie rin
kimai praėjo. Ta proga norime 
pasveikinti Jus, mieli tarybos 
nariai, pasiėmusius didelę atsa
komybę ir neišsigandusius sun
kaus darbo, kuris laukia ateityje. 
Mums ypač malonu pasveikinti 
jaunuosius mūsų draugus ir pa
linkėti jiems, kad jie būtų ta tik
rąja jungtimi tarp senesnės kar
tos, kuri gyvenimą pradėjo Lietu
voje ir jau subrendę atvyko į šį 
kraštą ir tarp jaunosios kartos, 
kurie jau čia gimę ar visai ma
žyčiai pasiekė mums draugiškos 
Kanados krantus ir čia kuria 
savo gyvenimą. Mums reikia 
asmenybių, kurios galėtų jung
ti ne tik skirtingas generacijas, 
bet ir skirtingas tautas bend
ram tikslui. Mes tikime, kad 
mūsų jaunimo tarpe tokių as
menybių gausu ir tiktai reikia 
sūdayti jiems sąlygas geram 
ir produktyviam darbui. Lietuvių 
Bendruomenės akys nukreiptos i 
Jus ir iš jūsų tikimasi daug gerų 
ir gražių darbų. Jūsų atėjimas Į 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
veiklos tvarkymą užtikrina Bend
ruomenės tęstinumą. Malonu 
taipgi pažymėti, kad daug naujų 
pavardžių pasirodė tarybos narių 
tarpe. Dar kartą sveikiname ir 
kartu ta proga norime paprašyti, 
kad jau dabar pradėtumėte ruoš
tis tarybos sesijai bei pamažu ap- 
svarstytumėte tiek spaudoje, tiek 
savo sugestijomis laiškais mums, 
kokių darbų Kanados Lietuvių 
Bendruomenė turėtų imtis, kad

(Nukelta Į 6 psl.)
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Australijos grėsmė
J. GOBIS

Kolumbija (plotas 439.828 kv.| Studentų minia
mylių, gyventojų apie 12 mil.) 
yra viena turtingiausių Pietų 
Amerikos respublikų. Jos turtą 
sudaro dideli derlingos žemės 
plotai, miškų produktai, nafta, 
kava, iškasamieji metalai — 
auksas, platina ir emeraldai. 
Pastaruoju laiku tas kraštas yra 
atsidūręs socialinėje ir ekonomi
nėje krizėje, ir socialinė revoliu
cija pasidarė aktualiu dienos 
klausimu. Turtingi žmonės, va
žiuodami automobiliu, pasiima 
pistoletus ar net automatinius 
šautuvus, nes krašte ėmė siausti 
žmonių grobimo (kidnaping) 
banga. Žmonių grobikai vėliau 
už gerus pinigus “parduoda” pa
grobtąjį asmenį jo artimiesiems, 
o jei tie “neperka”, tai pagrob
tasis nužudomas. Turtuoliai savo 
šeimas siunčia į užsienį ir jos 
ten pasilieka, kol Kolumbijoje 
pasibaigs krizė. Sostinėj Bogota 
daug fabrikų uždaroma dėl žalia
vų trūkumo*. Auga bedarbių 
skaičius ir skurdas. Ne tik tur
tuolių šeimos, bet ir kapitalas 
bėga į užsienį, todėl Kolumbijos 
pezo vertė krinta, valstybės iž
das tuštėja, jo kreditai išsemti.

Tai visa vyksta dėlto, kad į 
parlamentą pastoviai išrenkami 
konservatoriai ir liberalai, kurie 
socialinių reformų nenori ir per 
tai Kolumbija socialiniu atžvil
giu yra labai atsilikusi, o gyve
nimas vietoj nestovi. Dėlto for
muojasi ir stiprėja krašte revo
liucinės nuotaikos, kurios veržte 
išsiveržia augštųjų mokyklų stu
dentijoje.

Po to kun. Torres buvo išvy
kęs į Limą (Peru resp.). Kai jis 
grįžo, 2.000 studentų minia jį 
pasitiko ir procesijoj iš aerodro
mo į universitetą nešte atnešė, 
tuo jį pagerbdami kaip nepap
rastą didvyrį. Jis buvo pasvei
kintas šūkiu “Tegyvuoja revo
liucija!. Kai kun. Torres buvo at
neštas į universiteto rajoną, ku
nigas Amaya pasakė jiems kal
bą, pabrėždamas, kad jo konf- 
ratras yra “drąsus ir nuoširdus” 
vyras. Po jo prabilo pats kun. 
Torres. Jis savo kalboje pareiš
kė įsteigęs “naują sąjūdį, naują 
programą ir sutelkęs vyrus, pa
siaukojusius iki galo įvykdyti 
Kolumbijos revoliuciją. Esą ar
mijoj, kunigijoj ir turtuolių tar
pe yra palankių revoliuciniam 
sąjūdžiui elementų, kurie palai
ką jo sąjūdį. Kun. Torres toj de
monstracijoj buvo be sutanos, 
tik su juodais marškiniais ir 
švarku, bet be kuniginės apykak
lės. Jis paaiškino, “Tai kas ma
ne daro kunigu, yra socialinė re
voliucija, kuri yra krikščionybės 
esmė.” Spaudos atstovams po 
demonstracijos ir mitingo jis pa
reiškė, nemanąs kurti politinę 
partiją, veržtis į politinį postą ir 
pabrėžė, kad jis negalįs būti ko
munistu; nors komunistų social- 
ekonominė bazė gera, bet jų pa
saulėžiūra (filosofija), materialis
tinė, o jis (kun. Torres) krikščio
nis.

Trois Rivieres vyskupas Pelletier kalba su įvairių tautinių grupių atstovais, suvažiavusiais į Cap de 
la Madelaine Marijos šventovę dalyvauti tradicinėse iškilmėse

Nežinomoji Ontario provincija
RAŠO G. RINKŪNAITĖ

Du kunigai
Štai atsiranda du jauni (dar 40 

metų nesulaukę) kunigai, kurie 
randa, kad Kolumbijai socialinė 
■ir ekonominė revoliucija būtinai 
reikalinga, kad ji išeina iš krikš
čionybės dvasios bei jos princi
pų. Tai yra kun. Camilo Torres 
(is Bogotos) ir -kun. Martin Ama
ya (iš Tunja). Kun. Torres kape- 
lionavo ir dėstė sociologiją vals
tybiniame Bogotos universitete, 
bet prieš dvejus metus buvo at
leistas iš universiteto už “polin
ki į kairę”. Prieš 3 savaites jo 
viršininkas arkivyskupas kardi
nolas Luis Concha pasmerkė jo 
revoliucinius “polinkius”, kai jis 
paprašė leidimo dirbti revoliuci
jai. Vyskupas savo neigiamą at
sakymą motyvavo tuo, kad Baž
nyčia niekad kunigams neleidžia 
veikti politikoje, o kun. M. Am- 
ayo viršininkas arkivyskupas 
Angel Mario Ocampo net su
spendavo jį nuo kuniginiu parei
gų, uždraudė sutaną nešiot, kol 
jis neįrodys, jog gailisi nusikaltęs 
bažnytinei drausmei, nepaklau
sęs savo vyskupo. Sostinės uni
versiteto studentai sužinoję, kad 
kardinolas pasmerkė jų mylimą 
dvasios vadą kun. Torres, išėjo Į 
miesto centrą demonstruoti 
prieš savo respublikos preziden
tą Valencia ir kardinolą L. Con- 
chą. Demonstrantų plakatuose 
buvo šūkiai “Mirtis prezidentui 
Valencia! ir “Mirtis kardinolui 
Concha!”

Vyskupų laiškas
Porai savaičių praėjus nuo tos 

triukšmingos * demonstracijos, 
Kolumbijos vyskupai sutiko (ma
noma, kad gavo direktyvų iš Va
tikano) su tų dviejų kunigų so
cialinėmis idėjomis ir pastoraci
niame laiške kunigams ir pasau
liečiams pasisakė už radikalių 
socialekonominių gyvenimo re
formų reikalingumą, pabrėžė, 
kad “kiekvienas turi teisę teisin
gai dalyvauti materialinių gėry
bių padalinime, bet griežtai at
metė smurtinę revoliuciją, kuri 
yra “joks sprendimas”. Turtai ir 
jų eikvojimas greta didelio skur
do esą priešingi Evangelijai ir 
žmoniškai sąžinei. Vyskupų pa
storaciniame laiške remiamasi 
popiežiaus Jono XXIII mintimi, 
kad kiekvienas žmogus turi tei
sę į tikrą žmonišką gyvenimą, ir 
Pijum XII, kurs pasmerkė socia
lines sistemas, “priešingas Die
vo tvarkai ir neigiančias darbo 
žmonėms padorų pragyvenimą”.

Vyskupai pasmerkė smurtinę 
revoliuciją, kuri nieko neišspren
džia, o tik baisiai kenkia morali
nei ir ekenominei gerovei, atne
ša vargą ir sukelia žmogaus ne
apykantą žmogui.

Kun. C. Torres pagaliau gavo 
savo vyskupo leidimą dirbti nau
jai socialekonominei santvarkai 
Kolumbijoje. Iš to fakto prašo
si išvada, kad kun. Torres revo
liuciją supranta ne kaip smurtą, 
o tik kaip radikalų socialekono- 
minės santvarkos pakeitimą, ne
sinaudojant brutaliomis smurto 
priemonėmis.

(tęsinys iš pereito “TŽ” numerio)
Ten, kur gamina dantų 
krapštukus
Jei iki šiol kelionė buvo dau

giau mokslinė, tai dabar prasidė
jo linksmesnė josios dalis, kurią 
pradėjome su vakariene Owen 
Sound miestelyje. Čia buvome 
ypatingai šiltai priimti geriausia
me vietos viešbutyje. , Miesto pa
reigūnai, o ypač pats burmistras, 
buvo mums tiek draugiškas, kad 
labai greitai paliko savo garbės 
stalą ir atsisėdo prie mūsų — jau
nųjų kelionės dalyvių. Po vakarie
nės-jis mūsų stalo dalyvius savo 
automobiliu pavėžino po miestą. 
Nors buvo dar netamsu, bet mūsų 
garbei liepė uždegti miestelio gat
vių iliuminacijos šviesas. Gražus 
tas Owen Sound miestas, prisi
glaudęs ežero pakraštyje, tik pra
monės nedaug. Pagrindinis čia ga
minamas dalykas yra dantų 
krapštukai. Be to, yra dar aliar
mų aparatų fabrikas.

Ant bangų
Buvo čia Kanadoje toks papro

tys, kad ežeruose plaukiodavo ge
rai įrengti garlaiviai, kuriuose ga
lima buvo praleisti atostogas, 
žmonės, kurie neturėdavo laiko 
ar pinigų atostogauti tolimuosiuo
se vandenyse, pasinaudodavo tais 
garlaiviais. Dar aš atsimenu to
kius garlaivius, plaukiojusius 
tarp Toronto ir Niagara Falls. Da
bar . tas paprotys baigia išnykti, 
nors kai kur tokių garlaivių dar 
yra. Vienas jų plaukioja tarp To
bermory, Bruce pusiasalio gale, į 
Manitoulin salą, skiriančią Huron 
ežerą nuo Georgian Bay.

Atvažiavome į tą uostą jau su
temus ir tuoj perėjome į didžiulį anksti baigtis, nors net pats kapi-

galvojo man vėl kokį pokštą iš
krėsti. Praskleidžiau popierius ir 
žiūriu — universiteto egzaminų 
rezultatai. Iš susijaudinimo pra
džioje neradau savo pavardės (tai 
būtų reiškę, jog neišlaikiau), bet 
paskui pamačiau, kad viskas ge
rai. Tada ir vakaro programa bu
vo aiški: ekskursijos dalyviai man 
iškėlė baliuką... Gaila, kad ant 
laivo buvo pašalinių žmonių. To
dėl mūsų pasilinksminimas turėjo

Atlyginimai nukentėjusiems Vokietijoj
Dar ir dabar galima reikalauti 

ir gauti atlyginimus bu v. rep atri
jau tams ar jų teisių paveldėto
jams, tarnavusiems vokiečių ka
riuomenėje ir nustojusiems joje 
nemažiau 25% darbingumo; dar
bo ir sargybų kuopose tarnavu
siems pensijas, už konfiskuotas 
brangenybes bei tauriuosius me
talus ir pan. Be to, pagal Bundes
tago priimtą naują atlyginimo įs
tatymo papildymą, išleidus vyk
dymo taisykles liberališkiau bus 
sprendžiamos bylos nuo nacinio 
režimo nukentėjusių ir prievartos 
darbininkų, nustojusių sveikatos. 
Bus galima pradėti bylas ir tiems 
asmenims, kurie praleido prašy
mų padavimo terminus ir atnau
jinti bylas, kurios buvo vok. įstai
gos Koelne atmestos. Pagal minė
to įstatymo papildymą, prievartos 
darbininkas turi turėti 50% ne
darbingumo pensijai gauti ir jų 
pensija prasideda nuo 1960 m*, 
spalio 1 d. Gi asmuo pripažintas 
persekiotu dėl tautybės gali gauti 
pensiją nuo 1949 m. sausio 1 d. 
ir jam užtenka turėti 25% nedar
bingumo (žinoma, nedarbingumas 
turi būti persekiojimo rezultatas 
abiejuose atvejuose).

Be to, jeigu nukentėjusis mirš
ta dėl nuolatinių kūno ar svei
katos pažeidimų, tai žmona ar vy
ras (vaikai, jei nėra žmonos ar vy
ro) gali gauti pensiją, priklausiu-

šią mirusiam nuo 1949 m. sausio 
1 d. arba nuo 1960 m. spalio 1 d. 
iki jo mirties, šiems prašymams 
paduoti naujas terminas baigiasi 
1966 m. rugsėjo 30 d. (reikia 
kreiptis i Bundesverwaltungsam- 
tą Koelne).

Persekiotieji dėl tautybės, bet 
ne prievartos darbininkai, kurie 
turi pastovaus kūno ir sveikatos 
pažeidimus, bet priėmė naują pi
lietybę prieš 1953 m. spalio 1 d., 
gali gauti vienkartinę pašalpa iki 
6.000 DM.

Jeigu prievartos darbininkas 
gali kvalifikuoti kaip persekiotas 
dėl tautybės, tada užtenka 25% 
nedarbingumo. Šiaip jau prievar
tos darbininkas turi turėti bent 
50%. Taigi, tai svarbu Įrodyti, 
nes nuo to priklauso atlyginimo 
dydis. Kadangi atlyginimo bylos 
dažniausiai yra komplikuotos, tai 
reikalinga prityrusio advokato pa
galba. Smulkesnių informacijų 
galima gauti pas L.B. socialinio 
Klubo valdybos reikalų vedėją A. 
Čepulį, 3548 S. Emerald Ave., 
Chicago Ill., 60609 USA. Kadangi 
patarnavimai teikiami tik klubo 
nariams, reikia pasiųsti 1 dol. me
tinio mokesčio su 2* tarpt, pašto 
kuponais atsakymui. Priimami 
nauji nariai, o senieji nariai iš 
Kanados prašomi atsiųsti mokestį 
už šiuos metus, kad reikalui esant 
galėtų gauti klubo patarnavimus.

Klubo valdyba

laivą pavadintą “Nor-Isle”. Nors 
laivo krovinių skyrius yra tiek di
delis, kad gali paimti apie 20 au- 

I tomobilių, bet mūsų autobusas 
! buvo peraugštas, ir jam teko va- 
! žiuoti tuščiam aplinkui į kitą Ge
orgian Bay pusę mūsų laukti.

Nakvynei kiekvienas gavome 
mažą kambarėlį — vienutę, kaip 
tikrame vandenyno laive. Tokių 
vienučių laive yra 65. Galvojau* 
kokia gi čia bus vakaro progra
ma? Bet tas klausimas labai grei
tai išsisprendė. Man vos spėjus 
pasidėti lagaminą, priėjo vieno 
vokiečių laikraščio redaktorius ir, 
duodamas kažką suvyniotą į po
pierių, pasakė, kad tai yra man 
dovanėlė. Pagalvojau, kad jie su-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai; spindulinės ir 

garą vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, PsDJRJf.NJH.

Trys didelės nelaimės persekio
ja turtingą, labiausiai vienišą pa
saulio kontinentą.— Australiją. 
Tos nelaimės yra: gaisrai-sausros, 
potvyniai ir... triušiai. Gaisrai 
siaučia vasaros karščių ir sausrų 
metu; išdega didžiuliai plotai, nu
šluodami namus, miškus, pasėlius 
ir miestelius. Nyku matyti tuos 
neaprėpiamus ir gaisro nusiaub
tus plotus, kaikur nuklotus avių, 
karvių ir kitų naminių bei lauki
nių gyvulių sudegusiais lavonais. 
Potvyniai siaučia lietaus perijo- 
du — tada apsemiami didžiuliai 
krašto plotai ir padaromi milži
niški nuostoliai. Sausros paver
čia ištisas sritis dykumomis. Tre
čioji nelaimė yra triušiai, kurie 
siaučia ištisus metus.

Ateiviai ir triušiai
Prieš porą šimtmečių pirmieji 

ateiviai Australijon atsivežė ke
lias poras triušių iš Europos. Pa
leisti į laisvę triušiai pradėjo ne
paprastai veistis ir po keliolikos 
dešimtmečių New South Wales 
valstijos laukuose knibždėjo mi
lijonai triušių. Iš čia jie ėmė plis
ti visoje Australijoje. Pietinės ir 
vakarinės Australijos valstijos, 
norėdamos apsisaugoti nuo triu
šių antplūdžio, pradėjo tiesti 
skersai Australijos vielinę tvorą. 
Kai tvora jau buvo baigiama sta
tyti iš vakarinės Australijos ūki
ninkų pasigirdo šauksmas, kad jų 
laukuose jau vaišinasi triušiai. 
Kaip šie maži gyvulėliai šimtus 
kilometrų dykumomis perėjo į 
kitą Australijos kraštą — lieka 
paslaptis. Faktas tėra tas, kad 
šiandien triušiai užkariavo ne tik 
Australijos kontinentą, bet suge
bėjo persikraustyti ir į aplinkines

darė, tad buvome patenkinti, kai 
priplaukėme krantą.

Kontrastai tarp indėnų
Važiavome dulkėtu keliu Mani

towaning link, kur laukė pietūs. 
Mūsų šoferis, kelionės fotografas, 
buvo čia jau buvęs, tad pasakojo 
ir aiškino. Didžioji salos dalis pri
klauso indėnams. Daug apie indė- ^.^kas^nerinoTėek AustrZ 
nūs esu skaičius, girdėjus ir ma- Hj -e triušiu ^-^3 
cius tačiau vis dar neteko visai kįdJ d/ugiau kaip’ du 
is arti jų gyvų pažinti. Buvau pa-važiuojant tuščiais Australijos 

plotais, jeigu jau nieko kito ne
sutiksi, tai triušių būtinai maty
si. Jie straksi keliu arba pastatę 
ausis stebi prišvilpiančius auto
mobilius, nevengdami pakliūti po 
ratais.

Ir šunes nepadeda
Australijos ūkininkai bandė vi

sokias priemones apsaugoti savo 
laukus nuo triušių, kurie nuėda 
pasėlius, daržus ir pievas; bandė 
šaudyti, bet neįmanoma visų iš
pyškinti. Kurį laiką buvo many
ta, kad laukinis šuo “dingo” pa
deda kovoti su triušiais, tačiau 
pasirodė, kad “dingo” mėgsta 
pjauti avis, bet nę triušius. Įsisu
kęs į avių kaimenę “dingo” pjau
na avis tol, kol pavargsta. Pailsė
jęs vėl “darbuojasi”.

Tas laukinis šuo “dingo” irgi 
savotiška Australijos įdomybė. 
Jis yra kilęs iš naminių šunų, ku
rie yra pabėgę nuo pirmųjų 
Australijos ateivių ir dešimtme
čių laikotarpyje tapę laukiniais. 
Tai rudos spalvos, į lapę panašus 
šuo. Kol Australijoje nebuvo iš-

• -'į

Burtininkas piktai žiūrėjo į Giedrę ir latviu red. A. Kundrats

tonas į galą buvo prie mūsų pri
sijungęs. ..

Rytą pabudau keistame supi
me. Mums bemiegant laivas paju
dėjo — i Manitoulin salą. Pats 
praplaukimas užima apie tris va
landas, bet kaip tyčia tą dieną 
vanduo buvo labai banguotas. Nu
ėjusi i valgyklą matau, kad apeti
tas visiems nekoks. Vienas geria 
gryną kavą, kitas sėdi rimtai su
sirūpinęs. Negeresnis vaizdas bu
vo ir ant denio. Pasitaikė šalta 
diena. Draugai sėdėjo susisupę i 
šiltas antklodes. Tai vienas, tai ki
tas pabalusiu veidu greitai atsi
prašė iš draugijos. Tokia kelionė 
visiems didelio malonumo nesu-

Ontario prov. indėnė Fisher (stovi>, o jos draugė gimnazistė, taip 
pat indėnė, sėdi viduryje. Vyras su indėno kepure yra anglas, 
vienas iš Toronto taut, grupių laikraščių ekskursijos vadovu. 
Kraštinė iš kairės — G. Rinkūnaitė, atstovavusi “TŽ”.

siryžusi šį kartą tą padaryti. Su 
tokiomis mintimis žiūrėjau pro 
langą. Matėsi gėlėti laukai, uolos 
ir nearta žemė. Šen bei ten — ap
leistas namas, o prie kiekvieno 
gyvenamo namo — šuo. Palydo
vas aiškino, kad indėnas ir šuo 
yra neatskiriami draugai. Esą in
dėnas pats badaus, bet šunį visa
da pamaitins.

Begalvodama apie indėnus ir jų 
vargingą gyvenimą, atsidūriau 
prie Manitowaning Lodge. Stovi 
ši vasarvietė iškilmingai ant kal
nelio. kaip kokia šventykla. Puiki 
iš lauko ir iš vidaus. Įėjus, šeimi
ninkai sutiko su labai draugišku 
pasveikinimu. Degė ugniakuras, 
virš kurio kabėjo didžiulė bronzi
nė legendinio indėnų “gydytojo”
— “medicine man” galva. Nors 
visur buvo jauku ir šilta, bet 
skulptūra ant sienos piktai juokė
si.

Pavalgius, kelionės fotografas 
pasisiūlė įvykdyti mano troškimą
— susitikti su tikrais indėnais. 
Tad ir vėl atsidūriau automobily
je. Blogas, dulkėtas kelias. Paga
liau už kalnelio pasirodė ir pats 
“tikrųjų kanadiečių” miestelis. 
Gatvės ir čia blogos (turbūt mažai 
kas čia automobiliais važinėja). 
Vaikai ką tik buvo paleisti iš mo
kyklos. Nors buvo šaltoka, bet jų 
drabužėliai — nekokie. Kaikuriė 
ėjo basi. Liūdni vaikai, liūdni ir 
jų namai: skylėtais langais, kai- 
kurie ir visai be langų, apiplyšu
siais stogais, aptrupėjusiu tinku. 
Kaip vėliau sužinojau, nevisi na
mai turi net vandenį. Miestelyje 
yra vienas pagrindinis šulinys, iš 
kurio vaikai parsineša vandenį.

Mūsų automobiliui pakilus vėl į 
kalną, įvažiavome į geresnių na
mų rajoną. Pagaliau sustojome 
prie dailaus ir švaraus namelio, 
miestiško vienaaugščio “bunga
low”. ši graži rezidencija priklau
sė taip pat indėnams. Tuoj pasi
rodė ir šeimininkė — indėnė Mrs. 
R. Fisher. Įėję į jaukų vidų, susi
pažinome su šeima — šešiais vai
kais. Jos vyro, taip pat indėno, ne
buvo namie. Jis — laivų inžinie
rius dar nebuvo grįžęs iš darbo.

(Bus daugiau)

plėstas avių ūkis, “dingo” maiti
nosi triušiais ir kitais gyvulėliais, 
tačiau priveisus avių, “dingo” 
įgijo neapykantą šiems gyvulė
liams ir pradėjo jas be pasigailė
jimo pjauti — ne maistui, bet 
šiap sau —malonumui. “Dingo” 
yra nepaprastai gudrus ir jį nu
šauti reikia daug pavargti. Nuo 
žmogaus “dingo” labai sumaniai 
pasislepia. Už “dingo” nušovimą 
valdžia skiria 25 svarų premiją. 
Yra prityrusių medžiotojų, kurie 
iš to ir gyvena. Būdingas šio lau
kinio šuns pavadinimas — “din
go”. Juk tai lietuviškas žodis — 
prapuolė! Turint mintyje “din
go” sugebėjimą prapulti žmogui 
iš akių taip, kad jo negali suras
ti, šis vardas labai vykęs.

Nuodų neišsigando
Prieš kelerius metus buvo iš

rasti kažkokie nuodai triušiams. 
Šie nuodai buvo pradėti plačiai 
naudoti, net iš lėktuvų barstyti 
triušių apgyventuose plotuose. 
Žuvo milijonai triušių, tačiau li
kusieji įgijo tam tikrą imunitetą 
ir nuodus pradėjo ėsti kaip mais
tą, be jokios žalos sau. Net buvo 
kilę balsų, įrodinėjančių, kad 
nuodai padidina triušių vislumą. 
Nežiūrint ginčų, ūkininkai barstė 
savo laukuose* nuodus, triušiai 
juos pasigardžiuodami ėdė ir vei
sėsi, kol pakilo triukšmas, kai pa
aiškėjo, kad karvės ir avys prade
da sirgti kažkokia nežinoma liga. 
Nutarta, kad tą ligą sukelia triu
šių nuodai, išbarstyti ganyklose. 
Dabar imta vengti tų nuodų var
tojimo, o triušiai sau toliau augi
na gausias šeimas ir pasigardžiuo
dami ėda ūkininkų pasėlius bei 
daržus, žmonės suka galvas, kaip 
šių, iš išvaizdos gana malonių, 
gyvulėlių atsikratyti.

Sala pavojuje
Paskutiniu laiku australų spau

doje pasirodė kita nelaukta žinia
— Macquarie sala pavojuje. Ši 
sala priklauso Australijai. Ji yra 
900 mylių atstume nuo Melbour
ne. Sala turi 22 mylias ilgio ir 3 
mylias pločio. Tyrinėtojai paskel
bė, kad sekančių 50 m. laikotar
pyje ši sala dings vandenyne. 
Priežastis—triušiai, kurių milijo
nai yra saloje ir yra išrausę tiek 
urvu, kad vandenyno bangos salą 
tiesiog gabalais skaldo ir naiki
na, net uolos neatlaiko, kadangi 
triušiai išjudina požemį, ir uolos 
virsta į vandenyną. Skelbiama, 
kad panašus pavojūs gresia Rab
bit ir Citadel saloms. Keliamas 
klausimas, kas salų likimu turi 
susirūpinti — Australijos federa
cinė valdžia ar valstijų valdžia
— Viktorijos bei Tasmanijos, ku
rioms tos salos tiesiogiai priklau
so. Tuo tarpu triušiai maitinasi 
tų salų augmenija, rausia pože
miuose milijonus urvų bei urve
lių ir turbūt nusigąsta tik tada, 
kai salos pakrantė triukšmingai 
nugriūva į vandenyną (b.). "
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Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS

Lietingas oras labai trukdė pabal- 
tiečių žaidimams ir gal ne vieną at
baidė nuo dalyvavimo. Vyru grupėje 
buvo susirinkę 22 dalyviai; jaunių — 
6, jaunučių — 3. Pas moteris atsirado 
tik viena norinti daužyti kamuoliuką. 
Pas vyrus pirmą vietą užėmė latvis 
Cakans, kuris baigmėje lengvai įvei
kė Čikagos lietuvių turnyro laimėtoją 
Pikeliūną. Vyrų dvejete ir jaunučių 
grupėje nugalėtojais irgi buvo latviai. 
Tik pas jaunius laimėtoju išėjo lie
tuvis Ringus.

Vasaros mėnesiais taip pat kiek re
čiau pasirodo ir Čikagos Litaunicos 
futbolininkai, kadangi nuolatinių pir
menybių dabar nebeturi, šiuo metu 
jie rengiasi kelionei į Kanadą, kur 
rugsėjo mėnesio pirmąjį savaitgalį 
dalyvaus Kanados XI-os Lietuvių Die
nos programoje. Ten jie rungtyniaus 
su Niujorko lietuviais futbolininkais. 
Šios rungtynės bus š. Amerikos lie
tuvių žaidynių dalis.

PREL. IGNAS ALBAVIČIUS, Šv. 
Antano parapijos klebonas, Cicero, 
UI., liepos 31 d. minėjo savo 75-jį gim
tadieni ir vardines. Jis savo darbais 
lietuviškoje srityje yra plačiai žino
mas visoje Amerikoje. Tai žmogus, 
kuris yra daug veikęs ir dar tebevei
kia daugelyje lietuviškųjų organizaci
jų ir kuris yra parėmęs kiekvieną ver
tingesni tautiečių užsimojimą prita
rimu ir pinigu.

Ilgą laiką gyvenant sukaktuvininko 
parapijoje, teko iš arti pažinti jo ma
lonų būdą ir stiprų lietuvišką nusi
teikimą, kuris, deja, ne pas visus 
Amerikos lietuvių parapijose dir
bančius kunigus yra užtinkamas. Prel. 
Albavičius, nors ir nemažos amžiaus 
naštos slegiamas, randa energijos ir 
laiko dalyvauti lietuviškuose parengi
muose, kur pasako gražius linkėji
mus ir tautini susipratimą keliančius 
žodžius. Sukakties proga, prel. Alba- 
vičių aplankė daug tautiečių ir įvai
rių organizacijų atstovų, kurie jam 
linkėjo ilgų metų dirbant religinį ir 
tautinį darbą. Cicero lietuviškųjų mo
kyklų vardu sveikino: J. Kreivėnas, 
dr. Z. Ašoklis, ateitininkų — V. Kup
rys, Liet. Bendruomenės Cicero apyL 
— A. PupeMs ir kiti. Į jo sukaktuvinę 
vakarienę buvo atvykęs kun. Ant. Va- 
liuška iš šv. Kazimiero par. Los An
geles mieste, šis, neseniai savo sidab
rinį kunigystės jubilėjų minėjęs ku
nigas, pas prel. Albavičių viešėjo grįž
damas iš kelionės po pasaulį. Kun. 
A. Valiuška kelionėje išbuvo daugiau 
kaip du menesius ir patyrė daug įdo
mių įspūdžių. Daugelyje vietų ke
liautojas buvo susitikęs lietuvių ir su 
jais praleido nemaža laiko.

VASAROS MENESIAIS Čikagos lie
tuviai sportininkai irgi truput} atos
togauja. Tad sporto rungtyn^ čia 
mažiau galima matyti, negu pavasario 
ar rudens mėnesiais. Kiek aktyvesni 
pasirodė lauko tenisininkai, kurie ne
seniai buvo surengę Čikagos liet te
nisininkų turnyrą, o liepos 31 ir rug
pjūčio 1 d. tenisininkai išmėgino jė
gas S. Amerikos pabaltiečių pirmeny
bėse, kuriose tačiau rungėsi tik lietu
viai ir latviai.

ČIKAGOJE GYVENANTIS spaudos 
ir visuomenės darbuotojas Bronius 
Kviklys yra autorius šiomis dienomis 
iš spaudos išėjusio “Mūsų Lietuva” 
II-jo tomo. Tai plačios apimties kapi
talinis veikalas, kuris išeivijoje gy
venantiems primena tėviškės žemę ir 
skatina dar labiau ją pamilti.

šis tomas turi 750 puslapius, kietais 
viršeliais, iliustruotas Lietuvos vie
tovių vaizdų nuotraukomis. Čia apra
šoma Kauno miestas, jo apylinkės, 
Kauno apskritis, Utenos, Rokiškio, 
Kėdainių, Ukmergės, Panevėžio ap
skritys ir kt

Autorius dabar rengia kitus du to
mus, kuriais bus užbaigtas šis didžiu
lis užsimojimas. Juose bus atžymėta 
Sūduva, Žemaitija ir Mažoji Lietuva. 
Tiems tomams yra reikalingos nuo
traukos, vaizduojančios minėtas sri
tis.

“Musų Lietuvą” leidžia Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapo
čius. Ją spausdina Lietuvių Enciklo
pedijos spaustuvė Bostone.

DEDfcS ŠAMO ŽEMĖ — Jungtinės 
Amerikos Valstybės trankia žmones 

(Nukelta į 7 psl.)



® PAVERGTOJE TEVfflEJE
klausimą dėl Pabaltijo tautų apsi
sprendimo teisės pažeidimo. Jungti
nių Amerikos Valstijų prezidento 
nurodymu pravedamos vadinamosios 
“Pabaltijo tautų savaitės”, kuriose 
puolama tarybinė santvarka Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje. Tai yra gru
bus kišimasis į mūsų vidaus reika
lus. Lietuvių tauta niekada neleis, 
kad ponai iš užjūrio nurodinėtų, ko
kiu keliu ji turi eiti. Lietuvos darbo 
žmonės griežtai smerkia provokaci
nius JAV reakcinių sluoksnių veiks
mus...” Šie kantrybę praradusio 
A. Sniečkaus žodžiai Lietuvos dar
bo žmonėms atskleidė lig šiol kom
partijos rūpestingai slepiamą fak
tą — net ir po 25 skaudžios vergi
jos metų pasaulis nėra užmiršęs jų 
kančių, o į užsienį pasitraukusi tau
tos dalis tebekovoja už Lietuvos iš
laisvinimą ir savo draugų tarpe turi 
patį JAV prezidentą L. B. Johnsoną.

LENINO ORDINAS 
LIETUVAI
Bene didžiausias Lietuvos sovieti

nės okupacijos 25 m. minėjimo ku- 
rijozas buvo Sov. Sąjungos augščiau- 
sios tarybos prezidiumo pirmininko 
A. Mikojano ir sekr. M. Georgadzes 
pasirašytas įsakas: “Už didelius lai
mėjimus, kuriuos lietuvių tauta pa
siekė socialistinėje statyboje ir ry- daugelis Edmontono lietuvių atosto

gauja. Vieni šias atostogas pralei
džia gražioje Albertos provincijoje, 
kiti pavažiuoja į kaimyninę Br. Ko
lumbiją, treti į rytų Kanadą aplan
kyti didžiųjų lietuvių centrų — To
ronto; Montrealio, Hamiltono. Yra ir

DOKTORATAS
KOSTUI KORSAKUI
Maskvos Mokslų Akademijos M. 

literatūrosvardo
instituto mokslinė taryba akademi
kui Kostui Korsakui suteikė filolo
gijos mokslų daktaro laipsnį. Dokto
ratas buvo parūpintas be disertaci
jos gynimo — už nuopelnus litera
tūrai. Didžiausiu nuopelnu laikoma 
K. Korsako paruošta “Lietuvių lite
ratūros istorija” ir kiti panašaus po
būdžio raštai, kuriuose daug sveria 
autoriaus komunistinis žvilgsnis į 
literatūrą, jo marksistinė pasaulė
žiūra ir prisitaikymas prie komparti
jos linijos.

NAUJI PASTATAI
Vilniuje baigtas statyti penkių 

augštų, 210 kambarių viešbutis “Gin
taras”, kuris pirmiausia yra skiria-
mas iš užsienio ir sovietinių respub
likų atvykstantiems svečiams. Bal
dus paruošė liaudies ūkio tarybos 
medžio apdirbimo ir baldų pramo
nės valdybos eksperimentinio biuro 
kolektyvas. Naujajame pastate įreng
ti du liftai, restoranas, kavinė, kios
kai, buitinio aptarnavimo kambariai. 
Komjaunimo ir Basanavičiaus gatvių 
sankryžoje baigiamas statyti plačia
ekranis kino teatras “Lietuva”, ku
riame taipogi bus rodomi ir 70 mm 
pločio filmai. Šis naujas pastatas, 
aprūpintas stereofoninio garso apa
ratūra, vienu metu galės aptarnauti 
virš 1.000 žiūrovų.

KAUNO ZOOLOGIJOS
MUZĖJUS

Edmontono lietuviai Šmitai, laimėję vietos kanadiečių draugijos premiją už gražiausią vejos sutvar
kymą. Ši nuotrauka buvo įdėta vietinėje spaudoje

EDMONTON, Alta.
ESANT PAČIAM VIDUVASARIUI

e LIETUVIAI PASAULYJE'

šium su Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 25-osiomis metinėmis ap
dovanoti Lietuvos Tarybų Socialisti
nę Respubliką Lenino ordinu.. .” 
Kultūringuose kraštuose yra į įsta
tymų knygas neįtraukta tradicija iš
pildyti paskutini pasmerktojo mi-

tokių, kurie patraukia į JAV, Meksi
ką arba net Europon nuskrenda.

Vieni keliauja aplankydami įvab 
rias vietoves ir kraštus, kiti Kanada 
pasitenkina ir pailsi darbuodamiesi 
apie savo namą, daržą ar sodybą. Vie
na tokių Edmontono lietuvių šeimų 
yra Adas ir Ona Šmitai, kurie jau 
antri metai iš eilės laimėjo Edmon
ton Horticultural Society’s pirmą 
premiją už gražiausią veją (lawn)

mieste. Darbštusis Adas šiemet taip 
pat buvo apdovanotas pirma premi
ja už gėlyną ir sutvarkymą namo 
priekio ir kiemo. “Edmonton Jour
nal” rašydamas apie laimėjusius pir
mas premijas, pažymėjo, kad Šmitų 
kiemas yra originalus tuo, jog turi 
specialiai dekoruotą dalį vaikams 
žaisti. Laikraštis įdėjo taip pat di
džiulę dailią kiemo nuotrauką kartu 
su šeimininkais ir šeima. J.P.

Kauno zoologijos muzėjus, kuriam 
vadovauja V. Kuodis, gauna daug 
eksponatų iš R. Vokietijos, Čekoslo
vakijos ir kt. kraštų. Muzėjaus salė
se yra apie 7.000 faunos pavyzdžių. 
Eksponatų tarpe — Lietuvos girių 
karalius briedis, gulbė, didysis apuo
kas, Afrikos liūtai, tigrai, smauglys 
iš Brazilijos — anakonda, strutis, 
mažieji kolibriai, baltosios meškos, 
ruoniai, pingvinai ir t.t. Sekančiais 
metais bus perstatomos muzėjaus 
patalpos. Jas norima padaryti mo
derniausiomis visoje Sov. Sąjungoje.

A. SNIEČKAUS
PIKTI ŽODŽIAI
Lietuvos susovietinimo 25 m. su

kakties minėjime ilgą kalbą pasakė 
Lietuvos politrukas ir ilgametis 
Maskvos garbintojas A. Sniečkus. 
Šviesiomis spalvomis piešdamas da
bartinį Lietuvos gyvenimą, kalbos 
pabaigoje jis prisiminė didžiausią 
savo skaudulį — politinių pabėgė
lių veiklą užsienio kraštuose. Dau
giausia nemigo naktų A. Sniečkui, 
atrodo, teikia JAV lietuviai: “... 
Jiems į pagalbą mielai ateina Jung
tinių Amerikos Valstijų radijo ir te
levizijos kompanijos. Dar daugiau. 
Ryšium su Tarybų valdžios 25-tosio- 
mis metinėmis JAV kongreso atsto
vų rūmai priėmė rezoliuciją, ragi
nančią prezidentą Džonsoną iškelti 
Suvienytųjų Nacijų Organizacijoje

riop pageidavimą. Ir Mikojanui, ir 
Georgadzei turėtų būti aišku, kad 
lietuvių tauta Lenino ordino nepa
geidavo, nes jai didžiausia dovana 
būtų tik laisvės sugrąžinimas.

IŠNIEKINTA ĮGULOS 
BAŽNYČIA
Savaitraštis “Liter, ir Menas” skel

bia trumpą pranešimą, papuoštą ne
kalta antrašte “Naujas dailės židi
nys”. Po šia antrašte atskleidžiama 
dar viena lietuvių tautai ir jos kata
likiškoms tradicijoms padaryta 
skriauda — Kauno Įgulos bažnyčia 
paversta vitražo ir skulptūros muzė- 
jumi. Daug žodžių komunizmo gar
bintojai yra skyrę ginti tariamajai 
religijos laisvei dabartinėje Lietu
voje, ir dabar juos visus kaip muilo 
burbulus susprogdina nachališkas ne
siskaitymas su tikinčiaisiais.

JUBILĖJINIAI MEDALIAI
Lietuvos augščiausios tarybos pre

zidiume buvo įteikti sovietiniai me
daliai “Pergalės 194145 metų Di
džiajame Tėvynės kare dvidešimt
metis”. Prezidiumo pirm. J. Palec
kis juos įteikė S. Aleksandravičiui, 
V. Veličkai, M. Gedvilui, Š. Liubec- 
kiui, E. Kutorgienei, A. Kiudului, J. 
Ruseckienei, L. Sačinai, B. Tokerie- 
nei ir kitiems sovietinei armijai pri
klausiusios XVI šaulių divizijos ka
riams. V. Kst.

ONTARIO

ONTARIO
Ligoninių Drauda

DABAR APIMS IR
IŠLAIKOMUS VAIKUS

g HAMILTON
" f

Mirus brangiam tėveliui Lietuvoje, 
JULIUI PAŠKEVIČIUI ir šeimai 
reiškiame gilia užuojauta -—

EI. Tiknienė
R. Reg. Bagdonai ir šeima

LN SKLYPO pajamos iš auto aikš
tės per liepos mėn. — $315.75 arba 
$77.70 mažiau nei birželio mėn. Jos 
staigiai sumažėjo dėlto, kad City 
Chev išsivežė 25 naujus automobilius. 
Priežastis — vagys, kurie per liepos 
1 d. ilgąjį savaitgalį numaustė net apie 
40 padangų su visais ratais. Dėl šio 
įvykio Liet. Namų b-vė tiesiogiai ne
nukentėjo, nes ji už statomus sklype 
automobilius neatsakinga, bet šis ne
malonus įvykis sumažino LN sklypo 
pajamas po $62.50 į mėnesį.

Privati klijentūra per liepos mė
nesį išsilaikė maždaug ta pati. Ji nu
matoma ir rugp. mėn., nes šie du 
mėnesiai yra atostogų ir automobi
lių skaičius miesto centre visur bu
vo mažesnis.

Nuo liepos 19 d. LN sklypą prižiū
ri ir jo reikalus tvarko v-bos pirm. St. 
Bakšys be atlyginimo.

ERNAI IR JONUI BERZINš liepos 
31 d. jų 15 m. vedybinės sukakties 
proga jaukioje Alberto Gudelio rezi
dencijoje Virg. ir Alb. Juraičių ini
ciatyva buvo suruošta staigmena, ku
rioje dalyvavo per 40 svečių. Sukak
tuvininkams šia proga nuo visų da
lyvių buvo įteiktas gražus paveikslas, 
kuris, tikiu, jiems ilgai primins šios 
staigmenos dalyvių ir rengėjų gražiau
sius linkėjimus. Nuoširdžią ir jautrią 
padėką savo ir žmonos vardu daly
viams išreiškė J. Berzinš.

Linkime mieliesiems sukaktuvinin
kams Emai ir Jonui ilgiausių metų!

Sk.St.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠERUS mokama 4!4% 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 pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511

WELLAND, Ont.
RAMOVĖNŲ IR SKAUTŲ GEGU

ŽINĖ. — Liepos 11 d. ramovėnų 
ruošta V. Bieliūno ūkyje šeimyninė 
gegužinė praėjo gana gražiai. Diena 
buvo nepeišilta, saulėta, žmonių pri
važiavo nemažai, nes ta proga ir skau
tai padarė savo sueigą gegužinės vie
toje, kurioje buvo* jaunesni skautai 
pakelti j augštesnį laipsnį ir paruoš
ti vasaros stovyklai. Si skautų suei
ga A. Zubricko buvo nufilmuota. Ra
movėnų daugumos nuomonė yra ta.

kad reikia veikti su Hamiltono ir To
ronto atsargos karių organizacijomis 
centralizuotai, nesiskirstyti j kitokias 
grupes ir perdaug veikimo planų ne
ruošti, bet daryti kas galima esamo
mis sąlygomis.

Skautų ir ramovėnų valdybos p. 
Bieliūnams nuoširdžiai dėkoja už lei
dimą susirinkti sodelio pavėsyje; p. 
Bieliūnienei — už skanius pietus, Jer. 
Bieliūnui už gražiausios plokštelių 
muzikos transliaciją ir p. Skeivelienei 
už loterijos prąvedimą. Koresp.

iki 21-jo gimtadienio

JA Valstybės
KOMP. LAPINSKAS SUŽEIS

TAS, JO SESUO UŽMUŠTA. Ispani- 
joj, Palencijos mieste, automobilio 
katastrofoje, sužeistas komp. Da
rius Lapinskas. Jo sesuo Audronė, 
kuri vairavo automobilį, buvo vie
toje užmušta. Palencijos miestas yra 
apie 100 mylių į šiaurę nuo Madri- 
do.Studentė Audronė Lapinskaitė 
atskrido iš Bostono pas savo brolį 
į Štutgartą, ir abu automobiliu ke
liavo po Europą ir šiaurės Afriką. 
Nelaimė atsitiko jiems grįžtant na
mo. Komp. D. Lapinskas yra leng
vai sužeistas, bet turės išgulėti 14 
dienų Palencijos miesto ligoninėje. 
Jis labai sukrėstas sesers mirties.

LIETUVIAMS STUDENTAMS va
saros stovykla įvyks nuo rugpiūčio 
25 d. iki rugsėjo 6 d., Dainavoje 
(15100 Austin Rd., Manchester, 
Mich.)._ Studentai ateitininkai, šios 
stovyklos ruošėjai, yra suplanavę 
įdomią programą, kurioje numato
mos paskaitos, studentų referatai, 
diskusiniai būreliai, sporto rungty
nės, literatūros ir humoro vakarai, 
laužai, šokiai ir iškylos. Stovyklos 
vadovu bus Antanas Vainius, jr., o 
komendantu — Jonas Šalčius. Užsi
registruoti galima pas A. Vainių, jr., 
80 -39 87 Rd., Woodhaven 21, N.Y.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJE 
Kennebunkporte, Maine, mokslo me
tai prasidės rugsėjo 7 <L Mokiniai 
gali atvažiuoti rugsėjo 6 d. po pie
tų. Šiemet šv. Antano gimnazijoje 
bus žymiai daugiau mokinių.

Gimnazijos pastatais ir per vasarą 
naudojosi lietuvių jaunimas. Visą 
liepos mėnesį buvo berniukų vasa
ros stovykla. Rugpiūčio mėnesį čia 
vyksta dvisavaitinė moksleivių atei
tininkų stovykla. Taip pat ir skau
tai stovyklauja prie gimnazijos miš
kely.

KUN. B. SUGINTAS, kuriam dr. 
K. Bobelis padarė operaciją Elgin, 
I1L, jau grįžo į namus ir pamažu 
sveiksta. Jis vėl rengiasi pradėti 
rinkliavą Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje.

JONAS ŠIMUTIS, karo aviacijos 
kapitonas, savo vadovybės siunčia
mas, išskrido į Tolimuosius Rytus. 
Jo žmona (Marcelė Beržinytė iš 
East Chicago, Ind.) su šeima — sū
num ir dviem dukterim — laikinai 
apsigyveno Park Forest, HL Sūnus 
lanko Marianapolio augštesniąją m- 
klą, Thompson, Conn.

JUOZAS J. BAČIUNAS, PLB v- 
bos pirmininkas, rugsėjo 16 d. iš
vyks į Europą lietuvių ir Jaunimo 
Metų reikalais.

LIETUVA PRIIMTA Į TARPTAU
TINĘ KRIMINOLOGŲ S-GĄ. Liepos 
19 d. Long Beach mieste, Kalifor
nijoj, Lietuva priimta į Tarptautinę 
Kriminologų S-gą. Lietuviškoji tri
spalvė 50-jame šios S-gos kongrese 
Įsijungė į kitų vėliavų šeimą. Suva
žiavime buvo atstovaujamos 22 lais
vojo posaulio valstybės, jų tarpe Lie
tuva, vienintelė iš tų, kurias aptvin- 
dė raudonas tvanas. Lietuvai atsto
vauti kongrese buvo pakviestas dr. 
Petras Pamataitis, kuris tapo pilna
teisiu tos S-gos nariu.

PROF. VYTAUTAS MANELIS, 55 
m. amžiaus, staiga mirė rugpiūčio 2 
d. gavęs širdies smūgį. Palaidotas 
rugpiūčio 6. Velionis gyveno Lock- 
porte, I1L Jo mirtį ypatingai pergy
vena visuomenės veikėja jo žmona 
Faustina ir sūnus daktaras.

DR. ADOLFAS ŠLEŽAS liepos pa
baigoje Vokietijoje, Mainco univer
siteto medicinos fakultete labai ge
rai išlaikė valstybinius egzaminus. 
Daktarato darbą jau buvo paruošęs 
prieš egzaminus. Naujasis gydytojas 
yra gimęs 1924 m. Žemaitijoj. Medi
cinos studijas buvo pradėjęs Tuebin- 
gene prieš emigravimą į JAV. Prieš 
keletą metų kartu su žmona nuvyko 
Vokietijon tęsti studijų, žmona su 
dukrele Silvija šiuo metu gyvena Či
kagoje.

Britanija
ŠV. ONOS MOTERŲ DRAUGIJA 

sparčiai ruošiasi minėti savo veiklos 
50 metų sukaktį. Sukakties proga 
moterys nutarė paaukoti: Tautos 
Fondui 5 svarus, “Šaltiniui” —.25 
sv. ir kt. Plačiai aptarta 50 m. su
kakties minėjimo iškilmės, kurios 
jau galutinai numatytos ruošti spalio 
17 d. Pasibaigus susirinkimui, įvyko 
bendra arbatėlė. Ta proga visos mo
terys, susirinkusios ant scenos, pa
dainavo keletą įvairių dainelių. V. 
Sinskienė ir K. Noreikaitė deklama
vo. Visą eigą foto nuotraukose įam
žino M. Balčiūnas.

LIETUVIAI MARIJONAI ruošiasi 
Anglijoje pirkti namus. Tinkamiau
sia vieta parinkta Nottinghamas, nes 
tenai beveik Anglijos centras. Na
mai jau yra numatyti ir einama prie 
jų užpirkimo. Nupirkus namus, pir
moj eilėj bus įruoštas Anglijoj gy
venančių lietuvių berniukų bendra
butis. Jie ten gyvendami galės lan
kyti įvairias anglų mokyklas. Vasa
rą tenai galės atostogauti jaunimas.

LONDONE MIRĖ Elena Motiejū
nienė, 80 m. amžiaus ir Pranciška 
Valinskienė, 76 metų. Palaidotos 
Leytono kapinėse.

POVILAS BULEVIČIUS, senosios 
išeivijos narys, sulaukęs 73 m. am
žiaus, plaučių uždegimu mirė birže
lio 23 d. Ilgus metus dirbo Tate ir 
Lyle cukraus firmoje. 1957 m. išėjo 
pensijon. Dalyvavo kun. P. Dauknio, 
MIC, suruoštoje ekskursijoje į Liur- 
dą 1958 m.; lankėsi Romoj. Mirda
mas paliko lietuvių bažnyčiai parem
ti 20 sv. auką. Palaidotas Leytonsto- 
ne kapinėse.

Italija
DIDELĖ AUDRA CASTELNUO- 

VE. Šią vasarą Europoj dažnai ky
lančios audros liepos 20 dieną skau
džiai palietė ir šiaurinės Italijos As
ti apskritį, išgarsėjusią savo vynuo
gynais. Ir Castelnuovo saleziečių 
įstaigoj viesulas su ledais nugenėjo 
kiemo medžių visus lapus ir aplam
dė šakas, nugriovė vieną gražios go- 
tinio stiliaus koplyčios kampą, apga
dino mokyklos ir bendrabučio sto
gus, išmušė 52 langų stiklus ir stro
piai puoselėto darželio gėles su že
me sumaišė.

Paruošė Pr. AL

Sault S. Marie, Ont.
Nuo 1965 m. rugsėjo 1 d. šeiminė 

Ontario Ligoninės Drauda bus pra
plėsta ir apims išlaikomus nevedu
sius bei nedirbančius vaikus iki jų 
21-jo gimtadienio (iki šiol apėmė iki 
19-jo gimtadienio). Tai bus taikoma 
taipgi papildomiems, taip vadina
miems ‘semi-private’ atvejams, už 
kuriuos nevienas gyventojas siunčia 
imokėjimus privatiems draudėjams 
ar Komisijai.

Atskiri įmokėjimai bus reikalau
jami, kai tokie išlaikomieji šeimos 
nariai pasieks 21 metus amžiaus ves 
ar ištekės, arba gaus nuolatini dar
bą. Registracijos prašymai gaunami 
ligoninėse, bankuose, Ontario pro
vincijos taupymo ir draudos komisi
jos Įstaigose.

Šeimos drauda visdėlto apims as
menį virš 21 metų, kuris priklauso 
apdraustajam gimdytojui arba glo
bėjui dėl savo fizinio ar psichinio 
nepajėgumo, jeigu jis ar ji buvo ap
drausto asmens išlaikomi prieš su
einant 21 metams amžiaus.

ĮMOKĖJIMŲ GRĄŽINIMAS
Pagal naująjį patvarkymą, turi tei
sę pasiųstą Įmokė j imą gauti atgal 
asmuo, kuris yra šeimos išlaikomas, 
nevedęs, nedirbantis, dar neturįs 21 
metų amžiaus ir už kuri yra pasiųsti 
atskiri Įmokėjimai už laiką po 1965 
m. rugsėjo 1 d. Grąžinimo reikia 
prašyti, nes tai vienintelis būdas nu
statyti tam turinčius teisę. Žemiau 
pateikiamoji forma tinka “Pay 
Direct” nariams, prašantiems grą
žinti imokėjimus. Įmokėjimai per 
grupę (ne per tarnautojų) bus grą
žinami per ją.

PASTABA:
Komisijos išleistuose leidiniuose da
romi pakeitimai, liečią naują am
žiaus ribą. Kol kas išleistose brošiū
rose prašome skaityti amžiaus ribą 
vietoj 19 metų 21 metus.

GEGUŽINĖ, JAUNIMAS, SPOR
TAS. — Liepos 18 d. Skaržinskų ūky
je įvyko pirmoji š. m. lietuvių bend
ruomenės gegužinė-piknikas. Tą die
ną iš ryto buvo pradėję lynoti ir jau 
atrodė, kad gegužinė neįvyks, bet vė- 
iiau išsiblaivė ir oras buvo gana pa
lankus. Apylinkės valdyba parūpino 
malkų ir, porai tautiečių padedant, 
buvo sukrautas didelis laužas, kuris 
pavakarėje buvo uždegtas, šį kartą 
apylinkės valdyba pravedė sporto 
varžybas, lenktynes lygiame lauke, 
bėgimą maišuose, kiaušinių nešimą ir 
t.t. I rungtynes buvo įsijungęs ir se
nimas. Laimėjusiems buvo skiriamos 
premijos, kurias parūpino V. Staškū- 
nas, V. Skarzinskas, Z. Girdvainis ir 
J. Girdzevičius. Gegužinėje dalyvavo 
gražus būrys tautiečių. Jų tarpe ma
tėsi iš Hamiltono p. Sakalai, kurie 
buvo atvykę pasisvečiuoti pas J. E. 
Skardžius, ir S. T. Urbantai iš Šar
mos, Ont., kurie viešėjo pas Z. Gird
vainį.

Jei oras leis (pas mus š. m. ypatin

gai lietingas oras), tai apylinkės val
dyba galvoja suruošti dar vieną to
kią gegužinę.

IŠLOŠĖ ŠIMTĄ DOLERIŲ. — J. 
Kvoščiauskas laimėjo $100 “Loblaws” 
maisto krautuvių laimės rate. Jam 
pasisekė gauti abi puses laimingo bi
lieto, kuriuos dalina užmokant už 
maistą. Sunku pakliūti į tų laimingų
jų skaičių, nes jis labai mažas.

PUIKIOS VESTUVĖS. — Liepos 
31 d. Sv. Andriejaus bažnyčioje pri
ėmė Moterystės sakramentą John 
Merling ir Donaldą Liudavičiūtė. 
Jungtuvių metu buvo prisirinkusi pil
na bažnyčia žmonių. Dalyviai buvo 
pakviesti į lenkų salę pietums. 6 v* 
p.p. įvyko vaišės, į kurias susirinko 
apie 400 žmonių. Vestuvės praėjo la
bai tvarkingai ir vaišingai.

L. BENDRUOMENĖS VARDU Ig. 
Girdzevičius įteikė gėlių iš okup. Lie
tuvos lėktuvu atskridusiai M. Svilpie- 
nei ir palinkėjo jai laimingo gyveni
mo šiame laisvės krašte (plačiau apie 
ją buvo rašyta pr. ‘T.Ž.” nr.). V.S.

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION
TORONTO 7t ONTARIO
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* To Ontario Hospital Services Commission, 2195 Yonge St., Toronto 7, Ontario

DEPENDANTS 
TWO INITIALSOEPENOANFS SURNAME (FAMILY NAME) Rease pnnt

NEWARK,
PIANISTĖ JULIJA RAJAUSKAI- 

TĖ turi nemažą mokinių būrį ir ren
gia jų koncertus. Kartais surengia ir 
savo pačios koncertus. Didžiausias tal
kininkas yra jos vyras inž. L. šušys.

RAŠYTOJA K. GRIGAHTTĖ, išlei
dusi sūnų Raimundą į kariuomenę, 
lygiai, kaip O. B. Audronė, kurios sū
nus Algimantas, kaip “flight surge
on”, jau ilgesnį laiką raižo padanges 
ir vandenynus, — bando būti ištver-

N. JERSEY
užimti naujų, gražių, ištaigingų na
mų statybomis ar kūrimusi juose, o 
K. Trečiokas, savo apdraudos įstai
gos pavyzdingu vedimu, talkinant Ge
rulaičiui, bei modemiškiausio buto 
įsirengimu ir Įstaigai patalpų pasi
gėrėtinu sumodeminimu. Vargonin
kas Klem. Bagdonavičius, šalia var- 
goninkavimo, tapo pasigėrėtinu spe
cialistu šildymų įrengimo: visiems 
greitai ir gerai atlieka užsakymus.
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oeriod beyond September 1.1965

.urn rcoms ot twu ro»« mnutAUU crow kqocsi

PROVINCE

SignM.

MTt.

I □ Miss

DEPENDANT'S DATE of BIRTH

AGE DAY MONTH YEAR

194

DEPENDANTS HOSPITAL INSURANCE 
NUMBER

mingomis karių motinomis, atiduoda
mos kūrybai ir skausmų ir džiaugs
mų, o bėgamiesiems šeimos reika 
tams namų šeimininkės kruopštumų. 
Miškų inž. Fredas (Graudis, dukra Rū
ta, lygiai kaip inž.-arch. Bronius Bal
čiūnas ir Rytis, sėkmingai dirba sa- 
TO tarnybose.

M. D. GIEDRIKIENĖ ir D. D. KUN- 
GIENĖ, darbščios ir sėkmingos savo 
praktikoje bei kultūriniuose ar drau
giškuose pobūviuose, suprantama, tal
kinant inž. Giedrikui ar Juozui Kun- 
giui.

GRAŽIAI PRASIKŪRĘ kiti newar- 
kiačiai, kaip: Sišai, Jančiauskai ir kt,

Paminėtina jo dukros Katrynos pr. 
mokyklos baigimo pobūvis su apie 90 
svečių, kurių tarpe spalvoti klasės 
draugai ir mokytojas, taipogi spalvo
tas. K.

Padeda nugalėti

Dirbtinių dantų
liuosumą ir baimę



C KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
OPEROS SOL. LILIJA ŠUKYTĖ su 

didžiausiu pasisekimu dalyvauja Šeks
pyro festivalyje, Stratford, Ont. dai
nuodama vieną pagrindinių grafie
nės Almavivos rolių “Figaro vestu
vių” operoje, čia ji yra įsipareigoju
si 31 spektakliui (po 4 kiekvieną sa
vaitę). Uždaromasis spektaklis bus 
šeštadienį rugpiūčio 28 d., 2 v. p.p., 
Avon teatre. Apie mūsų solistę po 
šios operos atidarymo liepos 6 d. 
puikiausias recenzijas paskelbė To
ronto, Montrealio, Bostono, Detroi
to, Londono, Ont. Stratfordo, Brant- 
fordo ir kitų miestų didžioji spauda. 
Ilgą ir puikų straipsnį rugpiūčio 6 
d. su 2 nuotraukom įsidėjo ‘The Ha
milton Spectator” su didele antraš
te: “Figaro grafienė vietos mergaitė 
pakelyje į viršūnes”. Straipsnio au
torė M. Wild, be kitko sako: “Hamil
tonas išugdė gėlės pumpuru besi
skleidžiančią operos žvaigždę, bet ne
atrodo, kad jis žino apie tai”.

“Figaro vestuvių” operos šiemeti
nis pasisekimas yra toks didelis, kad 
norint į ją patekti, bilietą reikia įsi
gyti mažiausiai savaitę iš anksto 
(praėjusiais metais ją po 11 spektak
lių uždarė). Hamiltone jų galima 
gauti Royal Connaught Ticket Agen
cy II augšte. čia pat gaunamos ir 
programos. Pirmosios vietos $5.50.

Sol. Lilija Šukytė visur pabrėžia, 
kad ji lietuvaitė. “Hamiltono Spec
tator” bendradarbė pastebėjo, kad 
jos “kalbamasis balsas yra žemo to
no, tamsus, muzikalus ir su jos gim
tosios Lietuvos akcentu”.

Mik. Ivanauskas Augštyn širdis 
(Liepsnos tapyba medyje)

MIKALOJAUS IVANAUSKO dailės 
darbų paroda bus atidaryta rugpiūčio 
28 d., 7 v.v., Cicero, III., Teodoro 
Roosvelto mokykloje. Ją galima bus 
lankyti: rugpiūčio 28, 29, rugsėjo 4 
ir 5 dienomis nuo 2 iki 9 v.v. Šioje 
parodoje autorius pademonstruos vad. 
liepsnos tapybos darbus, sukurtus nau
jos technikos priemonėmis.

ŽURNALUI “VYTIS” 50 METU. 
1915 m. spalio 21 d. žurnalas “Vytis” 
išvydo pasaulį; pati vyčių organizaci
ja prieš dvejus metus atšventė savo 
gyvavimo auksinį jubilėjų.

DAIL. JONAS RIMŠA iš Buenos 
Aires šių metų spalio mėnesį tikisi 
atvykti į JAV ir surengti keletą sa
vo kūrybos parodų — Klevelande, Či
kagoje ir gal Los Angeles.

“LITHUANIAN DOLLS” — lietu- 
viškos vestuvės su lėlių figūromis 
įrengtos Niujorko pasaulinėje paro
doje’Better Living Center paviljone. 
Jas paminėjo ir “New York Times” 
dienraštis. Vestuvių inscenizavimą su
kūrė dail. K. Petrikaitė-Tulienė, ku
rios jau nebėra gyvųjų tarpe — mirė 
Sibire kankinės mirtimi. Kaimo ^‘ves
tuvės” parodoje rodomos vien dvie- 
jij lietuvaičių dėka. Tai Kazimiera 
Genevičienė - Karpavičiūtė ir Elena 
Kulber - Vizytė. Jos savo rūpesčiu ir 
triūsu visa tai įrengė, nuoširdžiai tal
kininkaujant Lietuvos pasiutinybei 
Vašingtone, D.C. Šios lietuvaitės nė
ra mačiusios Lietuvos, abi gimusios 
šioje Atlanto pusėje. Pr. AL

“MUSŲ LIETUVAI” REIKIA NUO
TRAUKŲ. Esu labai dėkingas visiems 
tautiečiams, kurie padėjo man paruoš
ti “Mūsų Lietuvos” I ir II tomus, pri- 
siųsdami medžiagos, nuotraukų. Šiuo 
metu baigiu ruošti spaudai šios kny
gos III tomą, kuris apims Šiaulių aps. 
ir Sūduvos vietoves. Trūksta šių vie
tovių nuotraukų: Juodeikiai, Lygu
mai, Gaščiūnai, Stačiūnai, Sideriai, 
Polekėlė, Pakapė, Žarėnai-Latveliai, 
Gardai, Skardupiai, Patašinė, Mindau
gai, šeštokai, Igliškėliai, Igliauka, Gu
deliai, Naujoji Ūta, Višakio Rūda, 
Sasnava, Patilčiai, Rumbonys, Krokia
laukis, Riečiai, Pilviškiai, Lankeliš
kiai, Gražiškiai, Žalioji, Didvyžiai, 
Bagotoji, Alksninė, Sutkai, Lekėčiai, 
Ž. Panemunė, Jankai, Slavikai, Pa
luobiai, Plokščiai, Paežerėliai, Ilguva 
ir kt. Nuotraukų motyvai gali būti 
įvairūs: bendrieji miestelių - bažnyt
kaimių vaizdai, svarbesnieji pastatai 
(paminklai, bažnyčios, mokyklos), 
upės, ežerai, piliakalniai, organizaci
nė veikla, etnografinės nuotraukos ir 
kt. Jei kas iš skaitytojų tokių nuotrau
kų turėtų ar galėtų kur gauti, prašomi 
neatsisakyti paskolinti, prisiunčiant 
jas paštu. Gautieji originalai bus sau
gomi ir grąžinami. Asmenys, galį su
teikti apie Sūduvos ir Žemaitijos vie
toves kurių nors žinių, taip pat pra
šomi atsiliepti. Rašyti: Bronius Kvik
lys, 5747 So. Campbell Ave., Chicago, 
III., 60629, USA.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
KOMPOZITORIUS JUOZAS KARO

SAS atšventė 75 m. amžiaus sukaktį. 
Jo kūrybinius laimėjimus apibūdina 
prof. Stasys Vainiūnas: “Lietuvių

liaudies meloso jaudinanti jėga ir gro
žis tapo J. Karoso kūrybinio gyveni
mo kelrodžiu. Kompozitoriaus kūry
bai būdingos aiškios mintys, tvirtos 
estetinės pažiūros, idėjiškumas, me
ninė tiesa ir įtaiga. Sunku būtų išvar
dinti visus muzikos žanrus, kuriuose 
entuziastingai dirba ir kuria jubilia
tas. Nuo mažų instrumentinių pjesių 
vaikams iki koncertų ir simfonijų, 
nuo mūsų liaudies dainų harmoniza
vimo iki stmbių kantatų ir oratori
jų — štai šio, taip vaisingai dirban
čio kompozitoriaus kūrybinis akira
tis ...” Nemažų nuopelnų J. Karosas 
turi pedagoginėje veikloje — visa ei
lė jaunesniosios kartos kompozitorių 
ir muzikų yra jo mokiniai, šiuo metu 
jubiliatas, nepaisydamas senoko am
žiaus, dirba Vilniaus konservatorijos 
chorinio dirigavimo katedroje.

APIE DAIL. ANTANĄ GUDAITĮ, 
laimėjusį respublikinę premiją, ir jo 
kūrybą meno kritikė R. Krukaitė ra
šo: “1960-63 metų darbuose Gudaičio 
paletė pašviesėjo, bendras koloritas 
sodrus, džiaugsmingas, raiškus. Vie
nas geriausių portretų — “Dailinin
kas Surgailis”, kuriame spalva lieja
si džiaugsminga šviesa. Ir peizažuose 
jo tapybos maniera ženkli energingu 
potepiu, ne impresionistiniu išsisklai
dymu, o veikiau dekoratyviniu kom
paktiškumu. Tiesa, portretuose šiek 
tiek jaučiamas pastatymo vienodu
mas, bet dailininkas jį kompensuoja 
drąsiu, tačiau kruopščiu drobės pa
viršiaus apdorojimu. Etapiniais dar
bais Gudaičio kūrybos kelyje stovi 
jo stambūs tematiniai paveikslai — 
drobė “1863 metų valstiečių sukili
mas”, kur kovinė pasipriešinimo dva
sia išreikšta kompozicijos ir kolorito 
sintezėje, bei kt.”

DZŪKIJOS EŽERUS TIRIA biolo
gai O. Nainaitė, E. Žukaitė, doc. M. 
Valius, R. Sanvaitytė, B. Gaivenis, J. 
šeštokas ir kt. Dėmesio centre — eže
rų gyvūnija, jų pašarinė bazė, van
dens paukščiai ir žvėreliai. Tyrimo 
darbuose dalyvauja ir Vilniaus peda
goginio instituto studentai biologai, 
vadovaujami doc. O. Pečiulienės. Žal- 
tyčio ežere pastebėtas retas paukš
tis - flamingas.

LIETUVIŠKAS FILMAS “Paskutinė 
atostogų diena” Lokarne, Šveicarijoje, 
įvykusiame XVIII tarptautiniame ki
no festivalyje laimėjo “Sidabrinių bu
rių” prizą už lyriškumą, jausmų tyru
mą ir puikų gamtos pavaizdavimą. Fil
mo režisorius A. žebriūnas nemažai 
nuopelnų skiria Vikos vaidmenį sukū
rusiai Vilniaus A. Vienuolio- viduri
nės m-klos moksleivei Linai Brakny- 
tei, kuri šiuo metu atlieka pagrindi
nį vaidmenį Leningrade A. Balatovo 
statomame filme “Trys dručkiai”. 
Vyr. filmuotojas J. Gricius pasiseki
mo - priežastimi laiko filmo juostoje 
užfiksuotus vaizdus: “Stengėmės įti
kinamais vaizdais atskleisti žmonių ir 
gamtos santykius, operatorinėmis prie
monėmis parodyti žiūrovui, kaip ma
žoji tyros sielos burtininkė priverčia 
bendrauti su savimi kalnus ...” L

ANTANAS GIMŽAUSKAS, žinomas 
chorų vadovas ir lietuviškos dainos 
populiarintojas, paminėjo 50 m. am
žiaus sukaktį. Pokariniais metais jis 
yra buvęs Vilniaus filharmonijos 
chormeisteriu, o paskutiniuoju metu 
vadovauja radijus ir televizijos komi
teto chorui Vilniuje. Muzikinėje veik
loje jis aktyviai reiškiasi jau virš 20 
metų.

RAŠYTOJAS MYKOLAS SLUCKIS 
atskleidė spaudai savo kūrybinius pla
nus: “Aš pradėjau romaną. Drauge 
rašau pasakas vaikams. Jokia knyga 
man nėra suteikusi tiek laimingų aki
mirkų, kaip pasakėlės mažiausiam 
skaitytojui, šios akimirkos palengvi
na pagrindinį mano darbą, kuris ei
na vis pirmyn. Atvesti veikėjus iš re
alybės į vaizduotę ar, atvikščiai, iš 
vaizduotės į realybę, kad jie imtų al
suoti, — sunkus, alinantis darbas. Jei
gu kūrinys man pavyks, tai jis bus 
daugiau psichologinio plano ir vaiz
duos vidurinės kartos inteligentą”.

MOKSLINĖ KONFERENCIJA dvi
pusio dirvų drėgmės reguliavimo 
klausimais įvyko Lietuvos hidrotech
nikos ir melioracijos institute Vilai
niuose. Be lietuvių šios srities specia
listų, dalyvavo Maskvos, Leningrado, 
Gudijos, Estijos ir Latvijos moksli
niai darbuotojai. Buvo išklausyta 12 
pranešimų, susipažinta su instituto 
bandymų laukais, aplankytos Nemu
no žemupio užliejamos pievos Šilutės 
rajone.

A. BELAZARAS, Panevėžio muzikos 
technikumo direktorius, kuria operą- 
pasaką “Kupriukas muzikantas” ir yra 
paruošęs spaudai romansų rinkinį. 
Nuo jo neatsilieka ir kiti technikumo 
dėstytojai — K. Brundzaitė parašė 
“Šventinį rondo” liaudies instrumentų 
orkestrui, o V. Švedas užbaigė simfo
ninę poemą E. Mieželaičio ir J. Degu
tytės tekstais “Žemei ir žmogui”.

FOTO ALBUMĄ “VILNIAUS ŠIO
KIADIENIAI” išleido “Minties” lei
dykla. R. Rakauskas ir A. Sutkus savo 
nuotraukose pateikia Vilniaus senuo
sius architektūrinius paminklus, nau
jąsias gyvenvietes, pramonės įmones.

. PETRO VAIČIŪNO 75-to gimtadie
nio proga Lietuvoje buvo paskelbta 
keletas lig šiol niekur nespausdintų 
jo miniatiūrų, kuriose jaučiamas filo
sofinis atspalvis, giedri meilė gimti
nei:

Ar teko girdėt tau, kaip žąsys gagena, 
Kai rudenį vėjai kažin kur jas gena? 
Net ašarą šluosčiau. O tu ar regėjai, 
Kaip nešė namo jas pavasario vėjai? 
Ir kaip dar regėjau! Ne vėjai jas ginė, 
Bet noras greičiau pamatyti gimtinę.

V. ZABORSKAITĖS knyga “Eilėraš
čio menas” analizuoja daugelio lietu
vių poetų kūrinius, autorių mintis ir 
pergyvenimus, padėdama skaitytojui 
įsijausti į kiekvieną detalę. Leidinys 
skiriamas mokytojams lituanistams ir 
turi tikslą palengvinti lietuvių litera
tūros dėstymą.

V. Kst.

Lietuvių gydytojų 
suvažiavimas

Rugsėjo 4 ir 5 d. Detroite šau
kiamas laisvojo pasaulio lietuvių 
gydytojų suvažiavimas. Jo inicia
torius — Amerikos Lietuvių Gy
dytojų valdyba. Ji tikisi, kad šia
me penktame gydytojų suvažia
vime dalyvaus gausiau nei iki 
šiol Kanados liet, gydytojai, ku
rie neseniai persitvarkė į Kana
dos Lietuvių Gydytojų Draugiją 
ir pradėjo veikliau reikštis pro
fesinėje bei visuomeninėje veik
loje. Suvažiavimo vieta — Stouf
fer’s Northland Inn, 21000 North
western Highway, Southfield, 
Michigan. Suvažiavimo pradžia: 
1 v. p.p. registracija, 2 v. p.p. — 
posėdžiai. Programoje numatyti 
organizaciniai, profesiniai ir vi
suomeniniai reikalai, med. leidi
nių paroda, korporacijų, kursų 
ir draugų susirinkimai, banketas, 
koncertas, šokiai. Sekmadieni 
9.30 -10.30 v. r. Providence ligo
ninės koplyčioj pamaldos už mi
rusius bei žuvusius gydytojus. 
Profesinių klausimų srityje nu
matytas simpoziumas vėžio ligos 
tema; pranešimus padarys dak
tarai: Vyt. Pavilanis, J. Valaitis, 
Ed. Ringus, V. Vaitkevičius. Iš
kilmingajame posėdyje kalbės: 
dr. Vyt. Vardys tema “šių dienų 
pavergtoji Lietuva ir išeivija”; 
dr. Vyt. Tauras — “Lietuvių gy
dytojų draugijos ir jų visuomeni
nė veikla”. Koncerto programą 
atliks sol. D. Stankaitytė.

ILGESYS
štai dangum melsvieji debesėliai 
Skuba, traukia vėjo genami.
Tik širdis manoji lieka vėlei 
Ilgesyje baisiai nerami.

Ko ilgiuosi, kas atspėti gali: 
Mylimos ar tėviškės brangios? 
Debesėliai, skriedami pro šaB, 
Man kas dieną pamojuos.

O kad būčiau lengvas kaip pūkelis 
Ten su jais pakilčiau aš augštai 
Ir nuskrisčiau į manosios šalį, 
Išbučiuočiau mylimą karštai!

O dabar širdyje lieka vėlei 
Neramus, bekraštis ilgesys, 
Kai dangum melsvieji debesėliai 
Skuba, traukia Į visas šalis...
Punskas 1965 m.

Mykolas Vaitkus, ŠIAURĖS 
ŽVAIGŽDĖ. 1965, 297 psl. Atsimini
mai, III. Išleido Nida, 1, Ladbroke 
Gardens, London, W. 11, Britain. Kai
na — minkštais viršeliais nenariams 
$3, kietais — $4.

ACEN News, nr. 118, July^August, 
1965. A Bimonthly Review of the Ac
tivities of the Assembly of Captive 
European Nations. Published by Press 
Bureau of ACEN, 29 W. 57th St., New 
York, N.Y., 10019. Kaina: $3 metams.
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Dalia Sakevičiūtė, B.A.,
ši pavasarj Toronto universite 
te baigė humanitarinius moks 
lūs bakalauro laipsniu. Pagrin 
diniu dalyku ėmė angliškai va 
dinamą “Household Science” 
Dalyvavo lietuvių studentų są 
jungos ir ateitininkų veikloje

Trečioji lietuviu dainų šventė
JAV ir Kanados Lietuvių 

Bendruomenės centro valdybų 
yra nutarta III-ją Dainų Šventę 
suruošti Čikagoje 1966 m. liepos
3d. International Amphitheatre 
talpioje ir vėsinamoje salėje. 
LB Čikagos apygardos valdybos 
yra sudarytas IlI-sios Dainų 
Šventės vykdomasis komitetas iš 
gausių choru ir LB apylinkių at
stovų, kuris jau pradėjo darbą. 
Jau siuntinėjamas ir dainų šven
tės repertuaras.

Šia proga visi chorai ir visa 
lietuviškoji visuomenė yra kvie
čiami prisidėti prie dainų šven
tės paruošiamųjų darbų ir gau
saus dalyvavimo pačioje šventėje.

Dainų šventės repertuaro rei-

Atsiųsta
R. Spalis, TARP DANGAUS IR ŽE

MĖS. Feljetonai. 1965, 142 psl. Išlei
do Nida. Adr. 1, Ladbroke Gardens, 
I<ondon, W. 11, Britain. Kaina: 
minkštais viršeliais $1.50, kietais $2.

Evangelijos Šviesa. 1965 m. gegužis- 
birželis, nr. 3. Redak. kun. K. Burbu- 
lys. Adresas: 656 West 35th St., Chi
cago 16, Ill., USA.

Mūsų Vytis, nr. 2, 1965, birželio 15. 
Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis.
Red. Vyt. Germanas. Adresas: 3418 
West 66th St., Chicago, Ill., 60629, 
USA.

Lithuania — Past and Present, iš
leido American-Lithuanian Literary 
Association, Ozone Park 17, N.Y. 1965, 
188 psl. Tai komunistinis leidinys, gi-

Gražina Irena Grabošaitė, B.A., 
šį pavasarį baigusi McMaster uni
versitete Hamiltone bakalauro 
laipsniu prancūzų kalbą. Per va
sarą lankė mokytojų kursus Onta
rio CoHege of Education Toronte. 
Rudenį pradeda mokytojauti 
Adult Training Centre—aukštes
nėj suaugusių mokykloj

kalais chorus bei jų vadovus pra
šome kreiptis į repertuaro komi
sijos pirmininką šiuo adresu: Jo
nas Zdanius, 823 Brummel.,
Evanston, Illinois, 60202, USA. 
IlI-sios Dainų Šventės vykdomo
jo komiteto adresas: dr. Stp. Bie- 
žis, 3241 West 66th Place, Chi
cago, Illinois, 60629, USA.

IlI-sios Dainų Šventės pasise
kimas yra chorų ir pačios visuo
menės rankose, todėl komitetas 
kviečia sekti visus jo pranešimus 
spaudoje ir gausiai į juos atsi
liepti.

Dr. Steponas Biežis, 
IlI-sios JAV ir Kanados Lietuvių 

Dainų šventės vykdomojo 
komiteto pirmininkas

paminėti
riąs sovietinę okupaciją Lietuvoje.

Problems of Communism. 1965, Ju
ly-August. Leidžia: U.S. Information 
Agency, 1776 Pennsylvania Ave., 
N.W., Washington 25, D.C. Redakto
rius: Abraham Brumberg. Atskiras 
numeris 50 et. Kaina metams $2.50.

Laiškai Lietuviams, 1965, nr. 7. Lei
džia Tėvai jėzuitai. Red. Kęstutis Tri
makas, SJ. Adresas: 2345 W. 56th St., 
Chicago, HL, 60636. Prenumerata me- 
tams $3.00.

Lietuvių Dienos, 1965, birželio mėn. 
Vyr. red. B. Brazdžionis, leidėjas: A. 
F. Skirius. Adresas: 4364 Sunset Bou
levard, Hollywood, California 90029. 
Prenumerata metams $6. Atskiras nu
meris 65 et
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FELJETONAS BALYSJONAS ARŪNAS

Iliustracijos Antano Laurinaičio
Prietelius Polikarpas, po ankstyvųjų Mi

šių, užrėmė mane šventoriaus kampe ir ėmė 
saldžiai gundyti:

— Ateik subatoje i mūsų balių. Nesigailė
si. Dūšiai ir kūnui bus saldybės... Žinai, Mac- 
kienė žada būti, o dėl jos akių ir sijono, tu sa
kei, keliais i Ararato viršūnę šliaužtum... Kai 
dėl kepsnio* tai nėra ko čia ir kalbėti! Toronte 
dar niekas nėra ne tiktai valgęs, bet ir matęs 
“bafalo” mėsos!...

— Prisipažinsiu, Polikarpėli, aš irgi negir
dėjau apie tokią mėsą, o zakristijonu pusę am
žiaus išbuvau ir tarp didelės ponstvos teko 
maišytis... Ar tai kokios naujos veislės avie
na? ..

Čia Polikarpas truputi sumišo. Jo Adomo 
obuolys, kurio dydžio galėjo pavydėti žąsies 
kiaušinis, kelis kartus nervingai pakilo ir nusi
leido.

— Na, — pagaliau prabilo Polikarpas, — 
kaip čia tau išklomočijus. Bafalas — laukinis 
galvijas, kas tai panašaus tarp arklio ir brie
džio, be to, turi augštą sprandą ir storus, tar
si rato stebules, sieksnio ilgumo, ragus. Ale 
mėsytė, matytum, saldi, tarsi meduje mirkyta 
ir stačiai tirpsta burnoje. Sako, kad mūsų ge
neral gubernatorius tokio garbingo amžiaus 
sulaukęs tik dėl to, kad nuo mažens bafaliena 
mitęs...

— Polikarpėli, — ploju prieteliui per petį, 
— nuokarniai ačiū už kvietimą, ale nebe mano 
amžiuje po vakaruškas trankytis. Pakinkliai 
linksta po darbo, sunkumas ant krūtinės gu
la ir nebevilioja jokios akių mėlynės ir sijo
nų kvoldai, o tiktai saldi pagunda liejasi: iš
sitiesti lovoje ir kokią nors linksmą istorijė- 
lę paskaityti... šabas svajonėms keliais į kal
nus dėl šmaikščių blauzdelių šliaužioti!...

Polikarpas, uždusintas mano juodai pesi
mistiškų išvedžiojimų, abiem rankom įkibo 
man į atlapus:

— Ką tu čia dabar ašaras per gvoltą spau
di! Tu ir sapnuote nesapnavai, kad tą bafalą 
tai aš nudėjau. Brolyti, bafalą pakloti, tai tau 
ne gaidžiui skiauterį nukirsti! Aš savo gy
vastį ir visą šeimyną ant kortos buvau pasta
tęs, o tu dabar dėl kažkokio ten atsiprašant, 
sunkumo ant strėnų, nenori nei manęs, nei 
mūsų medžioklinio sajūzo pagerbti! Pimpeli, 
tu tiktai bafalo nosį išvydęs pilnas kelnes tu
rėtum! .. Einam i kafeteriją ir aš tau smul
kiai papasakosiu kiek vargo ir su tuo bafalu 
turėjau...

Nedrįsau Polikarpui priešintis, nes iš loc- 
no patyrimo žinau, kad bent kokios veislės 
medžioklė yra nelengvas sportas. Aš, va, 
prieš keletą metų bandžiau medžioti menkutę 
sumelę namo “down paymentui”. Ir pas savo 
simpatijas puoliau ir pas turtingus gimines 
landžiau ir net į baptistų eiles įstojau, ale pi
nigėlio niekur nesumedžiojau... __

Medžiojau kartą ir tokio Vyturėlio širdelę. 
Eilėraščius ėmiau rašyti, barzdelę užsiauginau, 
kojas kasdien ploviau, kvepiančiu vandeniu 
pausius tryniau, o tas Vyturėlis ėmė ir nuskri
do prie altoriaus su tokiu grynai plikeliu, tu
rinčiu trijų miegamųjų bangalovą ir blizgantį 
Pontiaką.

Nepavyko man narių medžioklė, steigiant 
persenusių viengungių klubą. Aiškinau viso
mis išgalėmis, kad organizuotai bus lengviau 
Barboroms, Aldonoms, Saliutėms ir kitoms 
Jievos dukterims susukti galvelę ir sužavėti 
šeimyninio gyvenimo linksmybėmis. A, visi 
viengungiai man kalbėjo, ką tu čia nervus ir 
laiką gaišini! Senos panos ir ožkos neperdirbsi: 

pirma mirs dėl skaistybės, antra dėl kopūsto...
Taigi, visokių medžiotojų yra ir visų duona 

nėra lengva, todėl nutariau kantriai išklausyti 
Polikarpo pasakojimo, kaip jis tą bafalą nu
kirto.

Prie garuojančio kavos puoduko Polikar
pas aiškiai išdėstė medžioklinę istoriją.

— Vadinasi, brolyti, — kalbėjo Polikarpas, 
— su sunkvežimiu devyniese nusigrūdome net 
1500 mylių...

— Tokią tolybę, apsaugok Viešpatie!..
— Tai ką tu manai, — pyktelėjo Polikar

pas—-bafalai šniukštinėja po Toronto High 
Parką?..

Po valandėlės Polikarpas vėl ramiu balsu 
tęsė pasakojimą.

— Prieš leisdamiesi Į girią, artimiausiame 
bažnytkaimyje pasamdėm Salaveišen armijos 
pilno sąstato orkestrą ir dar su ekstra baraban- 
čiku, idant galėtumėm išbaidyti tuos bafalus 
iš tankumynų. Teko gražų pinigą už kapeliją 
pakloti, nors* žinai, tie salaveišen žmonės ir 
prie Dievo, ale už dyką nenorėk, kad klampo
tų iki kaklo per sniegą ir iš natų gražiausias 
polkas, maršus raitytų. Tasai ekstra baraban- 
čikas irgi gerą pinigą* mums kaštavo, bet jis 
buvo mirtinai reikalingas, nes bafalas iš pri
gimties yra toksai galvijas, kuris nepasižymi 
dideliu muzikos supratimu ir jo su kokiomis 
nors simfonijomis bei minorinėmis natomis 
iš girios neiškrapštysi. Reikia trenksmo. Tai, 
va, mes su šautuvais išsirikiuojame per gerą 
mylią vienas nuo kito girios pakraštyje ir 
laukiame. O visas miškas tik skamba, tik 
ūžia. Salaveišen vyrai pučia dūdas nesigailė
dami plaučių, o barabančikai muša būgnus 
taip stipriai, kad net nuo eglių viršūnių snie
gas byra. Až užtaisau šautuvo abu vamzdžius 
su grankulkėmis ir tripinėju apie kadugio 
krūmelį.

Diena, kaip iš seno prancūziško romano: 
aplink, kaip akys aprėpia, žaižaruoja sniegas, 
kažin kur, poetiškame nuotolyje, vampsi šuo 
ir kudakina vištos, mėlyname, kaip mano 
Barboros šventadieninė suknelė, danguje vi
su plačiu veidu juokiasi saulė. Jokie žvėrys 
iš miško nesirodo, ir mano dūšią, kaip šiltos 
duknos, užgula tolimos praeities prisimini
mai. Menu, prieš daugelį metų, tokią pat 
sidabru blizgančią žiemos dieną (tada berna
vau pas šauniausią mūsų parapijos gaspado- 
rių Grigalių) kieme susidūriau akis i akį su 
Grigaliaus vienturte dukryte Saliūne*. O, tai 
buvo mergytė. Dėl jos akyčių ir blauzdelių 
maišėsi protas penkių parapijų bernams!.. 
Nežinau, ar dangaus mėlynė, ar rudos Galiū
nės, akys, ar pagaliau mano jauna širdis čia 
kalta buvo, tačiau staiga aptemo man protas 
ir aš stvėriau Saliūnę į glėbį, patsai nežinoda
mas ar noriu ja pabučiuoti ar tiktai pakilnoti 
tą žemišką angelėlį. O tasai angelėlis turėjo 
rankoje šluotražį ir kad jau durs tuo nero
mantišku įrankiu man į veidą, tai aš, bro
liuk, tuojau atgavau proto šviesybę ir aukš
tielninkas nuvirtau į baltus sniego patalus.

Visą mėnesį negalėjau nei bažnyčion eiti, nes 
mano veidas, nuo to angelėlio šluotražio, at
rodė, tarsi ant jo būtų morčiuje susipjovę ge
ros veislės katinai, žinai, šluotražis, tai tau 
ne pinavijų puokštė!...

Dar man nebaigus raizgyti tą švelnų jau
nystės svajų siūlą, iš girios pasipylė įvairiau
sios veislės gyvūnija: lapės, barsukai,* stirnos, 
kiškiai. Kiškiai, matyti, Salaveišen armijos 
kapelijos garsų sužavėti, stačiai maišėsi po 
kojomis. Kelis juos mirtinai nuspyriau, ta
čiau nebuvo kada ta smulkia gyvūnija užsi
imti, nes dabar kiekvienu akimirksniu galė
jo pasirodyti bafalai. Ir va, mano nujautimas 
buvo nemeluotas — po valandžiukės matau 
lengva ristele per krūmus trepsena bafalas. 
Jo sprandas, dydžio suling Žagarės piliakal
niu, švysteli tarp eglių šakų. Girdžiu, kaip 
lūžta šakos po milžino* kojomis. Nieko ne
laukdamas prispaudžiu šautuvą prie peties ir. 
trenkiu iš abiejų vamzdžių. Pasigirsta praga
riškas riksmas ir* iš girios iššoksta bafalas. Jo 
šnervės rūksta garo kamuoliais, kruvinos 
akys iššokusios iš kaktos, uodega užriesta į pa
danges. Amen, pagalvojau, sužeidžiau besti
ją, o dabar jis mane gražiai pasmeigs ant 
ragučių arba sutrins galinga kakta, kaip ko
kį nuskurusį uodelį. Ir jis neria brolyti, tie
siai į mane!... Ale mirti niekas, broli, ne
nori, taigi ir aš šautuvą blinkt ant kaklo, 
abiem rankom capt už bafalo ragų ir šast be- 
sėdžiu ant to Liucipieriaus sprando. Pajutęs 
raitorių bafalas ėmė įmantriausiu stiliumi 
spardytis, maivytis. Nieko nebus, linksmai 
galvoju, brolyti, tu manęs nenupurtysi!.. Aš 
lietuviškoje raitarijoje tarnavau ir ne taip 
iau lengva mane iš balno ir karčiamos išspir
ti! ..

Taigi bafalas neria lauku, sniego verpetus 
sukdamas, o man visa baimė praėjo ir links
mybė po dūšia ėmė kilti. Tai, va, aš sau ir 
ėmiau dainuoti “šėriau žirgelį per nedėlė- 
lę ...” Taip nešė mane lauku bafalas geras 
tris mylias, o paskui, biesas, ėmė vėl į girios 
pusę sukti. Aha, pamaniau, įlėks velnias į 
krūmus, tai, ko gero, dar į koki medį man 
plikę perskels. Taigi aš šautuvą* nuo kaklo, 
suspaudžiu kojomis bafalo šonus ir pykšt iš 
vieno vamzdžio į bafalo petikaulį, drokšt iš 
kito vamzdžio į antrą, ir brač mano bafalas 
nosimi susmunka į sniegą. Dabar aš kara
lius, nusirioglinu nuo to galvijo nugaros ir iš 
priekio trenkiu į tarpuakį dar vieną šūvį. Ba
falas bejėgiai nuleidžia uodegą ir viskas baig
ta...

Paskui, miestelyje mane patsai burmist
ras sutiko. Išsibučiavome, išsiglamonėjome, 
tarsi viename sodžiuje gimę. Jis visą laiką 
plojo man per petį ir nykščiu dūrė į pilvą:

— Maladiec esi, — kalbėjo burmistras,— 
per 20 metų, čia niekas bafalo nėra ne tiktai 
nušovęs, bet ir matęs!...

Fotografai iš visų pusių tiktai pikčirius 
daro, orkestras karališkus himnus groja ir 
mane toksai graudulys suėmė:

— Duokite, — sakau vyrams, -— burmist
rui bafalo kulšį!..

Čia Polikarpas nutilo ir susimąstęs pakė
lė prie burnos puoduką su jau spėjusią at
šalti kava. Nurijęs to kartaus skystimo porą 
gurkšnių tarė:

— Tai ką, ar ateisi i mūsų balių?
— Būtinai... — atsakiau tokiu tonu, tar

si mano dešinė būtų ant šventos biblijos...
Tą vakarą, prieš pat balių, drabužinėje 

susidūriau su prieteliumi šermukšniu.
— Tai ką, — sako jis man, — tu irgi atė

jai gelbėti strielčių?!
— Kaip tai gelbėti? Atėjau bafalienos už

kąsti ir Polikarpą, šauniausią medžiotoją, pa
gerbti! ...

Šitoje vietoje šermukšnis timptelėjo mane 
už rankovės į drabužinės kamputį ir sako:

— Brol, tegu lieka tarpe mūsų, tačiau 
strielčiai i didelę bėdą yra puolę. Tūkstan
čius mylių važiavo buivolų medžioti, o Poli
karpas pykšt ir paklojo farmerio veislinę 
karvę. Policija vyrukus vos į kalėjimą nesu- 
kišo. Gaspadoriui visus keturis šimtus už 
karvę turėjo sumokėti... Farmeris, matyti, 
su dūšia žmogus buvo — karvę mūsų vyru
kams vistik atidavė. Taigi, strielčiai šiandien 
ir tą vakarušką čia surengę, gal vyručiai nors 
dalį pinigų atgaus. Žinai, keturi šimtai tai 
jau ir vyskupui pinigas!..

Toksai šermukšnio pasakojimas visai su
maišė man protelį, nes nebežinau kur čia 
prasideda teisybė ir kur baigiasi medžiok
linė fantazija. Į šį klausimą turbūt nepajėgtų 
nei mūsų parapijos klebonas atsakyti...



2320 Bloor St. W.
EGLINTON — OAKWOOD

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandens-alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alu- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 Įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.
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GRĮŽDAMAS IŠ ATOSTOGŲ kun. 
dr. Pr. Gaida, “Tėviškės Žiburių” 
red., aplankė mūsų apylinkę rugp. 
8 .d. čia jis laikė šv. Mišias lietu
viams ir pasakė tikrai aktualiais lie
tuviams klausimais pamokslą. Daug 
lietuvių atliko' išpažintį savo gimtą
ja kalba. Pamaldos įvyko St. Eliza-

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, modemiška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply- 
aapaitamentinis pastatas — four- 

ex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

ms PORTAS
- XV-jų š. Amerikos lietuvių sporti
nių žaidynių — lengvosios atletikos 
ir lauko teniso varžybos įvyks 1965 
m. rugsėjo 11-12 d. Klevelande, Ohio. 
Varžybas vykdo Klevelando LSK žai
bas. šios varžybos yra automatiškai 
oficialios 1965 m. š. A. lietuvių leng
vosios atletikos ir lauko teniso pir
menybės.

Dalyvių registracija vykdoma per 
sporto klubus bei paskirai iki š. m. 
rugsėjo 6 d. šiuo adresu: A. Bielskus, 
15321 Lake Shore Blvd., Cleveland, 
Ohio 44110, USA

šaudymo varžybos. XV-jų š. Ame
rikos lietuvių sportinių žaidynių pir
mosios lietuvių šaudymo varžybos 
įvyks š. m. rugsėjo 4 d. (pradžia 10 
vai. ryto) St. Catharines, Ont., Ca
nada, Kanados Lietuvių Dienos metu, 
Varžybų rengėjai iš techniškosios 
pusės yra St. Catharines ramovėnai. 
Varžybine šaudymo pirmenybių dali
mi rūpinasi SALFAS. Šaudymo sek
cijos vadovas J. Zavys. šaudyklos ad
resas: R.R.1, Thorold, St. Catharines 
(prie naujo Wellando kanalo Governe- 
ment Rd. ir Glendale East).

Vyriausias šaudymo varžybų teisė
jas yra SALFAS šaudymo sekcijos 
vadovas J.Zavys.

Visi suinteresuoti šaudymo varžy
bomis registruojasi iki š. m. rugpjū
čio 27 d. imtinai adresu: Mr. J. Za
vys, 18 Havelock St, Toronto 4, Ont., 
Canada. Rengėjai nesiima jokios at
sakomybės betkuriuo nelaimingu at
veju. šios paskirties varžybos yra 
pirmosios SALFAS istorijoje. Daly
viais kviečiami ir ne Sąjungos na
riai. . .

XV-jų sportinių žaidynių futbolo 
(soccer) pirmenybės tarp Niujorko 
“Atleto” ir Čikagos “Lituanica” į- 
vyks rugsėjo 5 d., 2.30 v. p.p., St. 
Catharines, Ont, “Club Heidelberg” 
stadijone.

šachmatų turnyras Havanoje vyks 
nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 25 
d. Dalyvaus 22 žaidėjai, jų tarpe 4 
sovietų didmeisteriai: Geleris, Tai- 
manovas, Polugajevskis ir Šteinas; 
iš V. Vokietijos — didmeisteris 
Wolfgangas Uncikeris, iš R. Vokieti
jos — didmeisteris Uhlmanas. Dar 
neturima žinių apie kitų kraštų 
siunčiamus didmęisterius.

Ontario meškeriotojų ir medžioto
jų federacija leidžia mėnesinį biule
tenį “Official Monthly Bulletin”, ku
riame informuoja narius apie ateities 
projektus ir skelbia informacijas.

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 BENDROVĘ 

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

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 
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 -1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8 
šešt.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 skolą 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 {mokėti, mūro, atskiras, 3 butų pasta
tas (viena daktaro įstaiga) mėnesinės pajamos $500). Prašoma kaina $ 
39.000. Metinės išlaidos: mokesčiai $700, apšildymas $350, elektra $154, 
Neradę atSnkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambta 
ir Joms bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105^

KANADOS LIET. ATSTOVŲ 
POSĖDŽIAMS ARTĖJANT

(Atkelta iš 2 psL) 
veikla būtų pagyvinta ir visi be 
išimties, nežiūrint nei religijos, 
nei asmeniškų įsitikinimų, stotų 
j bendrą darbą. Lietuviško darbo 
barai labai platūs ir visiems už
teks vietos.

Tarybos posėdžiai
Pirmoji šeštosios tarybos sesi

ja bus šaukiama Toronte Padė
kos Dienos savaitgalį. Tai daro
ma tam, kad būtų galima jungti 
pirmąsias Kanados Jaunimo Die
nas — Kongresą su krašto tary
bos sesija, tuo pabrėžiant svarbą 
jaunimo problemoms. Tarybos 
nariams kongreso metu bus gera 
proga savo pačių ausimis išgirs
ti, ką iš tikrųjų mūsų jaunimas 
nori daryti ir ką siūlo mums da
ryti. Tokiu būdu tikrasis kontak
tas bus užmegztas jau pirmojoje 
sesijoje ir jis tik dar labiau rei
kės išryškinti. Pranešimai apie 
sesiją bus išsiuntinėti atskirai, 
duodant smulkesnes detales. Šį 
kartą tik norėjome priminti, kad 
visi ruoštųsi ir kitus ragintų vykti 
Į kongresą.

Kas bus svarstoma?
Būtų malonu išgirsti, ką tary

bos nariai norėtų matyti darant 
kultūrinėj ir jaunimo lietuviško
jo švietimo srityje. Ar dabartinis 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
vyriausias vykdomasis organas su 
savo padaliniais atlieka dabarties 
skiriamą darbą? Kaip yra su pa
galba mažosioms ir tolimesnėms, 
ypač vakarų Kanados apylin
kėms? Ar pirmieji mūsų žings
niai ta kryptimi, paruošiant juos
teles, ir kaikurias aplankant da
vė ar duoda pakankamų vilčių 
ateičiai? Kaipgi su mūsų finan
sine padėtimi, nes nuo jos men
ko veikimo priklausys ir pagal
bos organizavimas ir dalinis pa
sisekimas? Ar šiandien dar vis 
opus seniau keltas lietuviškos 
gimnazijos reikalas Kanadoje? 
Gal nepasisekęs organizavimas 
lietuviškų bendrabučių vėl reikė
tų pajudinti iš naujo didesniuose 
miestuose? O kaipgi su mūsų 
vaikučių -priešmokykliniu lietu
višku švietimu ir rėmimu insti
tucijų, kurios tą darbą dirbo To
ronte ir Montrealyje? Tai tik ke
letas klausimų, kuriuos čia Jums 
suminėjome ir kuriais teks tary
bos sesijoje pasisakyti, todėl jau 
dabar reikia skirti laiko jų pa
ruošiamam nagrinėjimui spaudoj 
bei privačiuose pokalbiuose.

Dar kartą sveikiname šeštąją 
tarybą ir linkime sėkmės jos dar
buose, kurių tikrai nebus ma
žiau, negu kitoms taryboms ir 
nuo kurių didele dalim priklau
sys Kanados Lietuvių Bendruo
menės ir aplamai lietuvybės liki
mas išeivijoje.

Jūsų —
I)r. P. P. Lukoševičius, 

krašto valdybos pirmininkas
Iz. Mališka, sekretorius

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemo rojų s

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji ,per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą. ,

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” ' 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi- , 
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten- j 
kinti.

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
, Siųskite pinigus Į USSR 

Tegu jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO 

: LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

Mūšų firma yra VIENINTELĖ, ku-l 
ri visada siuntėjui persiunčia gavė-i 
jo pasirašytą KVITĄ. Pristatoma1 
per dvi savaites. Jokių atskaitymų., 

Vertė: 9 rubliai už $10.00. 1
Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75, ( 

virš $30.00 —10%.
GRAMERCY SHIPPING INC. I 
744 Broad St Newark, N. X

angliškai arba lietuviškai. 
GRAMERCY SHIPPING CO.

118 E. 28 St, New York 
MU 94)598 

Įsteigta 1945 m.
Atdara kasdien 9—5:30;

mtn. •Maryte

beth bažnyčioj. Vietos klebonas Rev. 
Carrol pranešė savo parapijiečiams 
sekančių pamaldų metu, esą jiems 
yra malonu, kad lietuviai turėjo ga 
limybę jų bažnyčioj išklausyti savo 
pamaldų. Po pamaldų visi nuvyko
me p. Giedraičių ūkin pietums ir pik
nikui. čia užkandus, svečias kun. dr. 
Gaida kalbėjo mums labai svarbiais 
klausimais: religiniais, lietuvybės iš
laikymo ir kt. Po to jis pasimatė ir 
pasikalbėjo su mūsų tautiečiais as 
meniškai. 4 vai. p.p. lėktuvu grįžo 
Torontan. Be galo džiaugiamės mes 
visi kun. dr. Pr. Gaidos atsilankymu 
ir patarnavimu mums taip svarbiais 
reikalais. Už tai svečiui reiškiame 
nuoširdžiausią padėką. Mūsų žmonės 
yra išblaškyti kelių šimtų mylių plo
te; tik savaitgaliais gali čia atvykti. 
Taip pat svarbu žinoti IŠ anksto, kad 
būtų pakankamai laiko jiems praneš
ti.

A. A. KOSTAS BINDOKAS, 62 m., 
senosios kartos ateivis mirė staiga 
liepos 25 d. ir palaidotas Port Ar
thur kapinėse. K. Bindokas yra gi
męs 19OL m. Muskabudžių k., Ke
turvalakių valsč., Vilkaviškio apskr. 
Kanadon atvyko 1929 m. Dirbo miš
kuose ir kasyklose. Pastaraisiais me
tais niekur nedirbo ir gyveno iš savo 
santaupų. Testamento nepaliko, todėl 
ir laidotuvės, ir palikimo klausimas 
sudarė keblumų. Hamiltone gyvens 
velionies brolio duktė A. Pilipavi- 
čienė, o Čikagoje — sesuo F. Mikalo- 
jūnienė. Jos su šeimomis dalyvavo 
laidotuvėse, kurios įvyko liepos 31 d.

Velionies sesutei, jos šeimai, ir ki
tiems artimiesiems reiškiame užuo
jautą. E. J.

PORT ELGIN, ONT.
LIETUVIŲ VASARVIETĖJE Holi. 

day House (P.O. Box 160) prie Hu
ron ežero mėlynų bangų, atostogau
ja: p. Motiejūnai iš Klevelando, p. 
P. F. švabauskai iš Windsoro, p. V. 
Lekavičiūtė iš Hamiltono. J.

I LSS pirmijos vadovių-vų kursus 
Romuvoj rugpjūčio 14-22 d. suvažiuo
ta gražaus skautiško jaunimo iš Či
kagos, Niujorko, Bostono, Klevelan
do, Detroito, Worcesterio, Ročesterio, 
Montrealio, Londono, Niagaros pusia
salio, Hamiltono ir Toronto. Sį šešta
dienį ■ suvažiuoja, užsiregistruoja, įsi- 
mošia ir vakare pradeda susipažini
mo laužu abi pastovyklės. Sekmadie
nį prasidės paskaitos, pašnekesiai ir 
užsiėmimai. Programa LSS vadovy
bės paruošta labai turininga ir plati. 
Ją perduos jauniesiems vadovams 
prityrę sąjungos skautininkai. Pilnai 
išklausę ir vedę užrašus jaunieji va- 
dovai-vės gaus pažymėjimus ir Ąžuo
lo mokyklos ženklą. Į šią stovyklą 
priimami tik pirmo patyrimo laips
nio. Yra užsiregistravę 160 skautų- 
čių. Džiugu pastebėti, kad dauguma 
atkeliauja iš tolimesnių kolonijų.

Kanados rajono vadas v. s. V. 
Skrinskas lankėsi Montrealio skau- 
čių-tų stovykloje “Baltija” prie Lac 
Sylvere. Jis sveikino stovyklautojus 
ir jų tėvelius. Jis džiaugėsi, kad 
Montrealis neatsilieka nuo Toronto 
ir jo apylinkės tuntų. Taip pat su 
juo lankėsi Romuvos stovyklavietės 
pirm. ps. G. Stanionis, ps. J. Kara- 
siejus ir ps. muz. D. Skrinskaitė.

Stovyklos viršininku yra v. s. T. J. 
Vaišnys, SJ, komendantas ps. A. Se- 
tikas, adj. ps. D. Skrinskaitė, ūkio 
vedėjas ps. B. Žolpis, pavad. ps. P. 
Butėnas; skaučių stovyklavietės virš, 
s. M. Jonikienė, pav. ps. B. Vindo- 
šienė; skautų pastovyklės virš. s. J. 
Bružinskas, adj. sk. v. v. si. dr. A. 
Dailydė (kartu ir stovyklos gydyto
jas). Instruktoriai: v. s. j. s. Br. Juo
delis, s. Banionis, v. s. V. Statkus, 
ps. A. Saulaitis, v. sk.v. si. I. Vilga- 
lienė, ps. R. Bagdonienė, ps. L. Ver- 
bickaitė, s. S. Statkienė, s. V. Alek
navičienė, s. Z. Dubinienė. Pr. sek
madienį pamaldas laikė T. Paulius, 
OFM. Stovyklos virš. T. J. Vaišniui 
susirgus, pradžioje viršininko parei
gas ėjo V. Skrinskas.

TORONTO VASAROS MUZIKOS FESTIVALIAI
RENGIAMI TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO DEPARTAMENTŲ, BENDRADARBIAU
JANT SU TORONTO MUZIKANTŲ SĄJUNGA, REMIANT PLOKŠTELIŲ GAMINIMO PRA

MONEI IR TORONTO DIENRAŠČIUI "STAR".

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 22 D.

2.30 v. p.p. — High Parke
2.30 v. p.p. — Kcw Gardens
5.30 v. p.p. — High Parke

Royal Canadian Army Service Corps orkestras 
Governor General's Horse Guards orkestras 
Ronnie Padgett — vargonais

ANTRADIENI, RUGPJŪČIO 24 D.
8.30 v. v. — Withrow Parke kadriliaus šokiai — AL Ward

KETVIRTADIENI, RUGPJŪČIO 26 D.
7.30 v.v. — Eglinton Parke Charlie Rollo Trio, Paul Hoffer kvintetas

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 29 D.
Toronto jgulos artilerijas orkestras
48-to Higlanders pulko pučiamųjų ir būgnų orkestr.
Ronnie Padgett — vargonais

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

ANTRADIENI, RUGPJŪČIO 31 D.
8.30 v. v. — Withrow Parke kadriliaus šokiai — Al. Wa^

KETVIRTADIENI, RUGSĖJO 2 D.
7.30 v. v. — Eglinton Parke Bernie Black Trio, Lorry Dubin ir jo Big Muddys

SEKMADIENI, RUGSĖJO 5 D.
2.30 v. p.p. — High Parke
2.30 v. p.p. — Kew Gardens
5.30 v. p.p. — High Parke

48-to Higlanders pulko karinis orkestras 
Toronto simfoninis orkestras
Rennie Padgett — vargonais

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmR.

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai. _ .
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ- 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944-

MARGIS DRUG STORE
MnforieLne LaHUPC — Ny’0“ seamless — reg. $1.00 pora fYlOreriSKOS KO] ineb —speciaM nuolaida—2 poros už $1.00

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 

f Tel. RO 6 - 8503
W) Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po‘ 7 v. v. RO 6 ■ 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS 

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

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
ū I 1

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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 < 
namas, dvigubas garažas, di- 
delis sklypas.

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

KINGSWAY — PRINCE EDWARD
DR.—$5.000 įmokėti, gražus 
5 kambarių bungalas, van
dens alyvos šildymas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, už
baigtas rūsys, viena atvira 
skola 10-čiai metų.

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

GLENLAKE — BLOOR, $8.000 
įmokėti; 9 kambarių per du 
augštus, rupių plytų, atskiras 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
garažas, viena atvira skola 
balansui, graž4 vieta.
— BLOOR apie $10.000 ar 
mažiau įmokėti, puikus 8 
kambarių per du augštus 
atskiras namas, didelis poil
sio kambarys su atviru ugnia
kuru, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

527 Bloor St. West
J. RUKŠA

Namų teL LE 6-9165
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 butų 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.

JANE

A L G ARBENS
REAL ESTATE

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 kambarių 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

OME CJWNERS
ST.CLAIR ST. W.

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVE. 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 Sav. B. Saulėnas

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI —
-I rr >»™ Ir- TAISYMAS — MONOGRAMOS

Latviška brangenybių
krautuvė (Jeweller)

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

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

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 
TLMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 

SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
All CANADIAN APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 

KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ
GAMINIAI PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie 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%%, 10-čiai 
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
derni virtuvė, garažas.

DUNDAS GLADSTONE, $3.000 įm., 
6 dideli kmb., 2 modem, 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.
Gerų plytų, atskiras, 6 kamb. 2uerų piyių, o Kainu. * __ uwhi vuwjc,

Turime krautuvių, namų, vasarviečhL kotelių, moteHų Įvai
riose vietose fr įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mp. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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WINNIPEG, Man
€> SKAITYTOJAI PASISAKO —“ SUDBURY. °--

TRADICINE PARAPIJOS GEGU
ŽINE rengiama šį sekmadienį, rug
pjūčio 22 d., Oak Point vasarvietėje. 
Gros orkestras “Astrade”. Bus ge
ras bufetas su gaivinančiais gėrimais.

K. L. B. APYLINKES VALDYBOS 
rengtoji gegužinė įvyko V. Januškos 
vasarvietėje rugpjūčio 8 d.

SEKMADIENIO MIŠIOS lietuvių

bažnyčioje, prisitaikant prie naujų 
reformų, pradedamos laikyti lietuvių 
kalba.

RENGIAMA LIETUVIŠKA PRO
GRAMA pasirodymui televizijoj. Ją 
išrūpino, berods, Pabaltiečių Fede
racija. Programos paruošimu rūpina
si p. V. Smaižienė.

P. JANČIUKAI pardavė turėtą res
toraną.

NESIDOMIME LENKUOS
LIETUVIAIS?

S. m. liepos 1 d. “T.Ž.” pirmame 
puslapyje pabarami lietuviai, kad ne
sidomi Lenkijoj esančiais tautiečiais. 
Jei tai vadinti pabarimu, gal jis tin
ka tik Kanados lietuviams, jokiu bū
du ne JAV.

Man tenka dirbti nedidelėje, bet 
judrioje BALFo centro įstaigoje. į ją

kasdien atnešama beveik dešimt laiš
kų iš Lenkijos lietuvių. Tai sudaro 
arti 4,000 į metus. BALFo centrą ap
lankė per metus keliolika iš Lenki
jos atvykusių lietuvių. Keletas Ameri
kos lietuvių lankė Lenkiją ir turėjo 
BALFo įgaliojimus ten pasitarti dėl 
šalpos teikimo.

Vienų metų laikotarpyje BALFas 
(juk tai Amerikos lietuviai) nusiun-

LONDON, ONT.

APDRAPDA
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
ER LUA Namų tel.: 277-0814 (13 METŲ PATIRTIS)

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

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL r* .
323 LAKESHORE RD. EAST, FOIT VreaiT

Vd a A C Visais kelionių reikalais, visame pašau* 
• DAvtiNAO lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

SKAUTŲ STOVYKLA šiemet nepa
sižymėjo dalyvių gausumu, bet užtat 
buvo viena tvarkingiausių ir švariau
sių. Ji įvyko Dragunevičių ūkyje, Mt. 
Brydges; truko vieną savaitę ir buvo 
baigta didžiuoju laužu, kuriam vado
vavo kun. B. Pacevičius. Laužo pro
gramoje, be liet, dainų ir stovyklos 
humoristinio laikraštėlio, buvo dar ir 
pora vaidybos dalykų, vykusiai paruos
tų viešnios iš Detroito — vyr. skau
tės B. Rauckienės. Tai Vytės Nemu
nėlio “Meškiukas Rudnosiukas” ir 
Maironio “Čičinskas”. Stovyklai tal
kino ir kita viešnia vyr. skautė A. 
Markow. Stovyklos vadovybę sudarė: 
viršininkas — vyr. skitn. A. Dragūne
vičius, jo pavad. — skitn. E. Blyskis, 
adjutantas — skautas V. Navickas, 
mergaičių raj. vadovė — skautė R. 
Blyskytė ir berniukų raj. vadovas — 
skautas L. Butkus. Skiltininkių parei
gose — skautės: R. Markow, L. Petra- 
šiūnaitė ir Gr. Ignaitytė. Berniukų 
skiltis prižiūrėjo V. Navickas, L. But
kus ir P. Kojelaitis. šiemet ypač daug 
stovyklautojų buvo iš Rodney ir Mt. 
Brydges apylinkių. Davė skautų įžo
dį: Gr. Ignaitytė, A. Ignaitytė, V. Pet- 
rąšiūnaitė, S. Chainauskaitė, A. šefel- 
das ir A. Albrechtaitė. Pakelti į augš- 
tesnį laipsnį: skilt. E. Blyskis į vyr. 
skitn. ir skautai V. Navickas ir L. 
Butkus į pskltn. laipsnį. J. Eimantie- 
nė ryžosi ir šiemet pasirūpinti sto
vyklautojų maitinimu, o kaip žino
me, lauko sąlygose šios pareigos yra 
tikrai nelengvos. Jai talkino ir kitos 
ponios. Klebonas ir šiemet visą savai
tę praleido stovykloje. Jo dėka sto
vyklautojai galėjo kiekvieną rytą gam
tos prieglobstyje išklausyti šv. Mišias. 
Stovyklą pradedant ir uždarant nema
ža darbo atiteko ir vietininkui sktn. M. 
Chainauskui. Taip pat užteko darbo 
ir ten stovyklavusiai psktn. D. Chai- 
nauskienei. Buvo malonu stebėti, kaip 
jaunieji vadovai rajono stovyklautojus 
ragino kalbėti lietuviškai arba kaip 
skautas S. Dragūnevičius pats labai

gražiai susitvarkė visus savo daikte
lius, susidėjo į kuprinę ir nužygiavo 
per stovyklą labai tvarkingoje skauto 
uniformoje. Vienas teisingai pastebė
jo: “Tai tikras lietuviškas skautas”. 
“Toks, kokius matydavome Lietuvo
je”. Daugumos dėmesį atkreipė ir Vai
doto Jonyno ir Vytauto Valaičio pa
lapinė išsiskirianti iš kitų tikrai pa
vyzdinga švara ir tvarka. Nuoširdi 
skautų vadovybės, stovyklautojų ir jų 
tėvų padėka priklauso visiems, parė- 
musiems stovyklą aukomis arba dar
bu. Reikia manyti, kad stovyklauto
jai nepamirš savo viršininko vyr. sklt. 
A. Dragūnevičiaus paskutinio žodžio 
uždarant stovyklą: “Stenkimės rytoj 
būti geresni, negu buvome šiandien”.

SKAUTŲ ORGANIZACIJAI Londo
ne šiemet sueina 15 metų. Ji čia pra
dėjo veikti 1950 m. ir tada daugiau
sia apėmė tik suaugusiuosius. Įstei
gus šešt. mokyklą, buvo suorganizuo
ti vilkiukai ir paukštytės ir po to vi
si padaliniai sujungti į vieną viene
tą — mišrią skautų draugovę, pava
dintą Simano Daukanto vardu. Mo
kyklos vedėjas ir pirmasis drauginin
kas buvo tas pats asmuo, būtent, 
sktn. L. Eimantas. Tais pačiais me
tais čionykštei skautų organizacijai 
buvo suteiktos skautų vietininkijos 
teisės ir sktn. L. Eimantas paskirtas 
pirmuoju vietininku. Po jo vietininko 
pareigas ėjo psktn. O. Gešventas, 
trumpai vyr. skitn. A. švilpa ir da
bar sktn. M. Chainauskas. Iš skautų 
veiklos ypač žymėtinos Kalėdų eglu
tės ir Vasaros stovyklos visiems Lon
dono ir apylinkių vaikučiams. Skau
tams rūpestingai talkino rėmėjų pir
mininkas V. Gudelis ir kiti Londono 
bei apylinkių lietuviai. Dabar jiems 
talkon ateina ir klebonas kun. B. Pa- 
cevičius. Linkime su nemažesne ener
gija irtis dvidešimtmečio kryptimi!

P. J. EIMANTIENE nuoširdžiai dė
koja Londono sk. vyčiams bei vyr. 
skautėms už dovaną stovyklos metu.

D. E.

tų siuntinių buvo pasiųsta iš JAV 
privačių asmenų. BALFas per metus 
nusiuntė 72 siuntinius su vaistais; jų 
vertė — $528. BALFas veda kelias
dešimt imigracinių bylų, turi net 
stalčių, kuris vadinasi: “Lenkija — 
Vedybiniai projektai”. Tas stalčius 
turi gražių laiškų, dar gražesnių fo
tografijų.

Ar tai galima pavadinti nesidomė- 
jimu? Vien paštui už siuntinius į Len
kiją BALFas sumokėjo per metus 
$5381.91.

Ta pačią proga tenka labai santū
riai vertinti Kultūros Draugiją bei 
“Aušros” laikraštį, kuris per tarpi
ninkus gaunamas ir BALFe. Visa ta 
vieša ir organizuota veikla yra len- 
kų-komunistų jei ne kontroliuojama, 
tai atidžiai sekama. Bent šiuo tarpu 
Amerikos lietuviai vengia viešų Len
kijos institucijų, jų spaudos ir sten
giasi privačiai ar per BALFą santy
kiauti tik su privačiu lietuviu ir leng
vinti jo dvigubą nedalią: gyvenimą po 
raudonu stogu ir gyvenimą svetimoje 
(ir dažnai nesvetingoje) šalyje, kurio
je vaikai nekalba lietuviškai net su 
tėvais, nes bijo išsiduoti, kad yra lie
tuviai.

Kun. L. Jankus,
BALFo reikalų vedėjas 

prierašas. Dėkojame gerb. 
reikalų vedėjui už papildo-

Red.
BALFo
mas informacijas. Jos rodo, kad šal
pos srityje Lenkijos lietuviai nėra 
užmiršti, kad JAV ir Kanadoje daro
ma tai, kas esamom sąlygom įmano
ma. “T.Ž.” 26 nr. paskelbtoje infor
macijoje atkreipiamas dėmesys į ki
tas sritis, kurios tebelaukia sprendi
mo.

VANCOUVER, B.C
PR. GAIDA atostogų proga 
Vankuveryje, atlaikė lietu-

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
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

KUN.
lankėsi
viams trejas pamaldas Holy Name 
bažnyčioje ir dalyvavo: bendruose 
pietuose “Airport Inn”, ekskursijoj 
į Peace Arch, gegužinėje; aplankė 
ligonius ir visą eilę šeimų. Atsisvei
kinimo kavutės metu rugpjūčio 1 d. 
jam įteikė dovaną apyl. valdyba ir 
kultūros būrelis. Vaišių metu vietos 
veikėjai pasakė kalbų išreikšdami 
įvairių minčių ir linkėdami, kad šis 
jo atsilankymas nebūtų paskutinis.

Kor.

TELEVISION-R AD10-H i-F i -DM>tiirt
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. ^sienos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St W.

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

PASKIRTAS NAUJAS KULTŪ
ROS FONDO ĮGALIOTINIS. Rug
pjūčio 8 d. KLB-nės Br. Kolumbijos 
ir Vankuverio apyl. valdyba turė
jo posėdį pirm. dr. J. Sakalausko rezi
dencijoje Cloverdale, B.C. Į posėdį bu
vo atsilankę visi v-bos nariai ir kviesta, 
kaip busimoji Vankuverio lietuvių apy
linkės Kultūros Fondo įgaliotinė p. Z. 
Kaulienė, kuri kartu yra ir Vanku
verio lietuvių kultūros būrelio pir
mininkė. Jai šias atsakingas parei
gas eiti sutikus, apylinkės valdyba 
jai tas pareigas pavedė* ir apie tai 
pranešė centriniams organams. Jos 
adresas: 3256 West 3th Ave., Van
couver, B.C. Be to, Z. Katilienei bu-

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

ČIKAGOS ...
(Atkelta iš 3-čio pusi.) 

iš visų žemynų. Dažnai spaudoje skai
tome, jog čia žmonės važiuoja apsi
gyventi iš okup. Lietuvos, Vokietijos, 
Kanados, Australijos ir kitur. Būtų 
sunku suminėti visus tuos asmenis, 
kurie paskutiniais mėnesiais iš tų vie
tovių atvyko vien tik į Čikagą. Vieni 
iš naujausiai Į Čikagą atvykusių lie
tuvių yra Griganavičių šeima, kuri 
čia atvažiavo iš Australijos. Tai Zig
mas ir Ramunė Griganavičiai su sa
vo dviem mažamečiais vaikais. Jiems 
atvykimo dokumentus sudarė Grigą- 
navičiaus brolis Petras, pas kurį at
vykėliai laikinai apsistojo. Griganavi
čiai Australijoje išgyveno 16 metų, 
tačiau jiems ten nelabai patiko ir 
panoro laimės jieškoti. Į Ameriką 
keliavo laivu: kelionė nuo Sidnėjaus 
į Sanfrancisko užtruko dvi savaites.

DR. VL. SULMA su ponia iš Saska- 
čevano aplankė savo sūnų inžinierių 
Julių, kuris jau kelintas mėnuo dir
ba INCO įmonėse. Pas A V. Jašiūnus 
buvo suruoštos jaukios vaišės.

V. ŽUKAUSKAS IR K. RIAUKA iŠ 
Sault Ste. Mane šią vasarą dirba 
INCO įmonėse; iš čia vyks dar sta
tybos darbams į Levack'ą. Nors tik 
keletą mėnesių čia. gyveno, bet įsi
jungė į mūsų kolonijos gyvenimą.

BENDRUOMENES RENGTA ant
roji šios vasaros gegužinė įvyko prie 
French River, kur penki mūsų tau
tiečiai turi savo vasarnamius.

VISI Į "FRENCH RIVER” GEGU
ŽINĘ! — Medžiotojų ir žūklautojų 
“Geležinis Vilkas” klubas rugpjūčio 
28-29, šeštadieni ir sekmadienį, ren
gia didelę gegužinę - pikniką French 
River VenskeviČių-Krivickų-Gabrėnų- 
Paulaičių - Juozapavičių vasarvietėse. 
Bus prizinis šaudymas iš 22 kai. šau
tuvo: stačiomis, stačiomis nuo atra
mos, gulint 25-50 m. atstume. Geriau
siai šaudę gaus Br. Dūdos pereina
mąją taurę. Taip pat bus priziniai 
šaudymai jauniesiems klubo nariams. 
Po to — bendri pietūs, lietuviškų 
plokštelių muzika, turtingas ir įvai
rus bufetas.

Maloniai kviečiami klubo nariai ir 
nenariai. Taip pat maloniai , kviečia
mi Toronto-Hamiltono medžiotojų ir 
žūklautojų klubo nariai apsilankyti 
pas mus, arčiau susipažinti, aptarti 
bendrus medžioklės ir žvejybos reika
lus. Iš Toronto važiuoti H.W. 69; per
važiavus French River tiltą už 4 
mylių sukti dešinėn į H.W. 64 (Al
ban) ir maždaug už 9 mylių priva
žiavus Qvellette, sukti dešinėn į Grin- 
bei Lage. Nuo H.W. 64, ligi Grinbei

šypsenos
Kaune, besiruošiant minėti 47- 

tą Spalio revoliucijos sukaktį, vie
nam partiečiu! buvo pavesta iš
puošti dirbtuvės klubo salę. Jis 
bandė atlikti kuo geriausiai, iška
bindamas didelius Lenino, Chruš
čiovo, Brežniovo ir Kosygino pa
veikslus.

Vietinės partijos org-jos atsto
vas, atvykęs inspekcijai, pažvelgė 
į sienas ir net pašoko vietoj:

— Ar jūs pašėlote? Nukabinki
te tą niekšą, pakvaišėlį, išdaviką!

— Nustebęs, apstulbęs ir išsi
gandęs dekoratorius - aktyvistas 
drebančiu balsu ir tik vienu žo
deliu paklausė:

— Kurį?
Ir tik už tą vieną žodelį — jis 

buvo pasmerktas ir išmestas iš 
partijos.

Nėra ko rūpintis
Petras Juodelė aplankė vaka

rop savo kaimyno namus. Jis ra
do moteriškę, kurios vyras buvo 
išėjęs. Jiems besikalbant, suskam
ba telefonas. Nerimaudamas sve
tys paklausia:

— Pasakykit, su kuo kalbėjot?
— Nieko tokio. Vyras paskam

bino ir pasakė, jog greitai nesu
grįš, nes sakė lošia kortomis su 
tavim...

Parinko Pr. Al

Lage yra 1 m. Iš čia jau kiekvienas 
bus atvežtas į gegužinės vietą. Ligi 
pasimatymo.

Stasys Krivickas, 
“GV” klubo sekretorius

vo valdybos pavesta sušaukti šeštad. 
mokyklos vaikų tėvus ir išrinkti tė
vų komitetą, kad jis galėtų rūpintis 
šeštad. mokyklos reikalais, kuri nu
matoma atidaryti š. m. rugsėjo mėn. 
antroje pusėje. Taip pat Z. Kaulie
nė apsiėmė vaikus mokyti tautinių " 
šokių su pagalba ponios E. Norman
tienės ir platinti lietuvišką spaudą. 
Apylinkės valdyba sutiko užsakyti 
žurnalus: “Lithuanus”, “Liet. Die
nos” ir “Pasaulio Lietuvis” ir juos 
drauge su kaikuriom lietuviškom 
knygom (anglų ir lietuvių kalbomis) 
pasiųsti Vankuverio universiteto ir 
miesto centrinei bibliotekoms.

Apyl. valdyba per praėjusį pusme
tį surengė keletą pobūvių bei gegu
žinių, Motinos Dieną ir dviejų kuni
gų, lankiusių Vankuverį, gražias iš
leistuves, būtent kun. Kulbio, SJ, per 
Atvelykį, ir kun. dr. Gaidos š. m. rug
pjūčio 1 d.

Tenka džiaugtis, kad apylinkės lie
tuvių vieningumas stiprėja, kuris 
ateityje, tikimasi, atneš gerų vaisių.

ŠEŠTAD. MOKYKLOS MOKYTO
JA p. Radzevičienė buvo susirgusi 
ir gulėjo ligoninėje, kur ją lankė 
gausus būrys tautiečių. Dabar, ačiū 
Dievui, jau iš ligoninės grįžo. Linki
me jai geros sveikatos.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

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 1-3 924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. 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
CANADIAN ART MEMORIALS LTD

Sav. P. Uzbalis

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į 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 Aurorite (ja rage das ir couege). Tei. 531-1305

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Savininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

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

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 84529

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

Dėmesio namų 
savininkai!

Dabar yra pats geriausias laikas užsakymams, nes nesame priversti 
skubinti išpildyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau atlikti darbą.

Taupyk ir skolinkis

VALAU FOTELIUS
LR IV AIRIUS KILIMUS.

Automatinis eteM.ru varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

Toronto Lietuvių ... ...
Kredito Kooperatyve PARAMA

Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2*8723

Už sutaupąs moka nuo 4 Vi % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Vi %. 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.

International

KASOS VALANDOS: dieno# meta nao 1® v*L M 1 v*L U min. kiekviena 
diena, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL, o vakare

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2*5461

. Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę J 
Montreal!, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburį Ir kitur.

39 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

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
dysiu: visus trūkumus ir duosime
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

A e,I,K SALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE I-SISS. • 872 LANSDOWNE^AVĖ, TORONTO

DRAUDIMAI
00*73 arba 

X J J - J JZ J RO 6 - 0811

P. BARAUSKO AGENTŪRA
Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE, 

. Islington (kampas Dundas ir Royal York)

W. A. LENCKI, 
LJLJ8.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108 :

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių) 

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

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025

George BEN, B.A
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Advokatas 
notaras

1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 
Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

n

DR. V. SADAUSKIENE 
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. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Toronto 

(f rytus nuo Dufferin St.)

NOTARAS
A. LIUDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis: 
V. S. MASTIS, LL.D.

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

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

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708

HAMILTON: FU 3 - 8928

DENTAL CLINIC
794 Bathurst St.

(Bloor a. Bathurst)
Tel. 534 - 8814

Dr. N. Novošickis
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis
Dr. P. Vytė

KOMERCINIŲ JR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vaL pat. RO 94811 
Darbo vaL RO Mill 
Namų RO 841M

—

eteM.ru
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’J TORONTO1,
į Midlandą, kasmet ruošiama Kat. 
Federacijos, bus rugpjūčio 29 d., 
sekmadienį. Mišios šventovės baž
nyčioje — 12 vai.; Kryžiaus ke
lias, pamokslas prie liet, kryžiaus

Prisikėlimo par. žinios
— «. — Gerb. T. Jurgį Gailiušį, O.F.

Midlande įvyksta tradicinė lietu- M., 25 metų kunigystės jubilė- 
vių maldininkų kelionė į Midlan- jaus proga nuoširdžiai sveikina- 
dą, kur 12 vai. įvyks lietuviams ™

Sv. Jono Kr. par. žinios 
— Rugpjūčio 29 d. sekmadienį

vėje, o po to—susikaupimas prie

kryžiaus. Kadangi šiais metais 
minima liūdna 25 m. nepriklau
somybės netekimo sukaktis, šie
metinė kelionė verta visų dėme
sio.

— Springhurste, G. Ganytojo 
stovyklavietėje, pamaldos sekma
dieniais — 10 ir 11 vai.

—- Nuoširdi užuojauta J. Vys- 
kupaičiui, Vokietijoje mirus jo 
broliui a. a. Broniui, ir L. Pocie
nei, Lietuvoje netekusiai motinos 
a. a. Sofijos Kudžmienės. Už mi
rusius parapijos bažnyčioje atlai
kytos gedulingos pamaldos.

Atvyko J. Gailiaus šeima. Pra
ėjusią savaitę iš Vokietijos į To
rontą atvyko Juozo Gailiaus šei
ma, susidedanti iš astuonių asme
nų. Centrinėje Toronto stotyje 
juos pasitiko keletas torontiškių 
lietuvių, ši šeima apgyvendinta 
p. Vingevičių namuose 36 Indian 
Road, tel. 533-9355. Būtų gera, 
kad Toronto visuomenė ir organi
zacijos padėtų p. Gailių šeimai 
Įsikurti ir leisti vaikus į mokslą.

Mėnesį trukusi G. Ganytojo sto
vykla pasibaigė rugp. 7 d. Buvo 
iškilmingai nuleista lietuviškoji 
trispalvė, skambant Lietuvos him
no žodžiams. Stovyklos komen
dantas Zigmas Laurinavičius pa
dėkojo stovyklos vadovybei už 
gražų bendradarbiavimą, parapi
jos klebonui kun. P. Ažubaliui už 
visokeriopą paramą stovyklai ir 
pasidžiaugė stovyklautojais, kad 
jie, nors kartais ir išdykę, visdėlto 
buvo geri ir paklusnūs. Trumpą 
žodelį tarė stovyklos kapelionas 
kun. J. Staškevičius, o po to sto
vyklautojai ir apylinkėje atosto
gaują lietuviai svečiai rinkosi sa- 
lėn stovyklinei laužo programai 
(laužo lauke nebuvo dėl lietaus).'

Programa susidėjo iš vaidini
mėlių, kupletų, pašaipių deklama
cijų ir įprastinio pokalbio su sto
vyklos miškelio gyventoju — kiš
keliu. Programa buvo paįvairin
ta dainomis, kurias pravedė ir pa
čiai programai vadovavo berniukų 
vadovas Virgilijus Kasperavičius.

Programos gale žodį tarė kleb. 
kun. P. Ažubalis, tuo uždaryda
mas š. m. G. Ganytojo stovyklą ir 
linkėdamas sekančiais metais vėl 
visiems stovyklautojams susirinka

me. T. Jurgio, buvusio liet, pran
ciškonų provincijolo, o dabar 
Kennebunkporto vienuolyno vir- 
nišininko, rūpesčiu T. Pranciško
nai atsikėlė į Torontą ir čia įstei
gė Prisikėlimo parapiją. Ir toliau 
linkime darbingų metų!

— Bronių ir Mariją Matusevi
čius, Juozą ir Balbiną Tamulio- 
nius sidabrinio vedybinio gyveni
mo jubilėjaus proga nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime daug Augš- 
čiausiojo malonių.

— T. Tarcizijus yra išvykęs 
atostogų; grįš šio mėnesio pabai
goje.

— Par. namų statyba, vis dar 
negaunant plieno, trukdosi. Šiuo 
metu yra išpiltos ir išmūrytos že
mutinio ir viršutinio rūsių sienos 
ir išmūrytos vidaus sienos.

— Uždaros savaitgalio rekolek
cijos moterims ir merginoms, or
ganizuojamos K. L. Kat. Moterų 
Dr-jos Prisikėlimo par. skyriaus^ 
š. m. bus gruodžio 3, 4 ir 5 d. 
Mount Cenacle rekolekcijų na
muose, Toronte. Tokios pat 
rekolekcijos vyrams ir vaikinams, 
organizuojamos Prisik. par. Kata
likų Vyrų Dr-jos, bus gruodžio 10, 
11 ir 12 d. Marylake rekol. na
muose, King City, netoli Toronto. 
Abejoms rekolekcijoms vadovaus 
“Laiškai Lietuviams” redaktorius 
jėzuitas Tėvas Kęst. Trimakas.

— Pakrikštytas Benedikto ir 
Rūtos Urbanavičių sūnus Petras 
Danielius, Vytauto ir Emilijos 
Grabauskų sūnus Gytis Jurgis. 
Tėvelius nuoširdžiai sveikiname!

mentu — 3 vai. p.p.
Neturintiems ten vykti savų 

priemonių, ir jei tokių susidary
tų bent 35 asmenys, bus pasamdy
tas autobusas, kuris nuo Prisikė
limo bažnyčios išvyks 9 v. r. Kai
na ten ir atgal — apie $4 (pagal 
vykstančiųjų skaičių). Vaikai, ku
rie palieka ant tėvų kelių ir ne
užima vietos, vyksta nemokamai; 
vaikai iki 12 m. moka pusę kai
nos. Norį vykti autobusu, prašo
mi užsiregistruoti vienos ar ki
tos parapijos raštinėje iki rug
pjūčio 26 d., t.y. ketvirtadienio 
vakaro.

Šventovės bažnyčioje prieš ir 
per Mišias klausomos išpažintys 
lietuviškai. Per Mišias lietuviai 
užima vietas suoluose arčiau di
džiojo altoriaus ir visi balsiai ir 
energingai įsijungia į dialoginių 
Mišių atsakymus bei populiarių 
giesmių giedojimą.

Šioje maldininkų kelionėje 
kviečiame visus gausiai dalyvau
ti — iš Toronto, Hamiltono, Wa- 
sagos, Springhursto ir kitur.

Kat? Federac. Toronto 
skyrius

Ped. Ant. Rinkūnas, ištisą mė
nesį redagavęs “Tž”, su šeima iš
vyko atostogų į Kanados šiaurę. 
Taip pat atostogauja “T.Ž.” ad
ministratorė Fel. Urbonienė. Bai
gė savo atostogas K. Otto ir Vyt. 
Kastytis.

“Dainos” krautuvę, kurios sa
vininkas yra J. R. Simanavičius, 
apiplėšė nežinomi asmenys naktį 
3 vai. rugpjūčio 10 d. Jie įsiver
žė per langą ir paėmė apie $240. 
Pakviesta policija rado piktada
rių pirštų nuospaudas ir jieško 
nusikaltėlių. Netoliese buvo ras
ta apiplėšta tą pačią naktį kita — 
drabužių krautuvė.

KANADOS Gausioji p. Gailių šeima, ką tik atvykusi į Torontą, čia ji susilaukė 
daugelio tautiečių pagalbos ir tikisi pastoviai įsikurti

Nuotr. S. Dabkaus

Mirus a. a. BRONIUI LEVANAUSKUI, 
iš savo bičiulių bei pažįstamų sulaukėme gausios paguodos bei 
užuojautos. Nuoširdžiai dėkojame visiems už aukotas Mišias, 
gėles, velionies lankymą ligoninėje, palydėjimą į kapines ir 
pareikštas užuojautas. Ypač dėkojame už pagalbą ponioms: 
Kavaliūnienei, Jurkštienei, Grinskienei, Šimonienei; taip pat 
karsto nešėjams: K. Jurkštui, A. Mastui, A. Žekoniui, A. Da- 
mašiui, P. Jakūnui, G. Willet. Reiškiame nuoširdžią padėką 
Tėvui Tarcizijui, OFM, už visą jo rūpestį. Taipgi dėkojame lai
dojimo įstaigos Earl Elliot pareigūnams už patarnavimą —

Duktė Janina, žentas Jonas Vitkūnas ir šeima

KRAŠTO
PARODA
Rugp. 20 - Rugs. 6 Zt“

Niekur tiek daug visko nepamatysite, 
kaip čia vienu metu ir vienoje vietoje

Tarptautinis mišinys linksmybių, 
maisto ir nemokami spektakliai 

kiekvienam šeimos nariui

Mirus Lietuvoje a. a. ONAI PRUŠINSKIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrai 

, ADELEI VAITKEVIČIENEI
Elena ir Julius Drabatai

Vien tik už įėjimo bilietą galėsite pamatyti daug įdomybių per 
visą dieną Kanados Krašto Parodoje. Tai lyg važiuojant per 
pasaulį — pamatysite daugybę išstatytų gaminių beveik iš viso 
pasaulio kraštų. Vokietija, Švedija, Japonija, Lenkija, ČekosIo-_. 
vakija ir visa eilė kitų kraštų turi specialius savo skyrius “In

ternational” ir “Government” pastatuose. - i

Studentų ateitininkų stovykloje 
Dainavoje ‘ prie Detroito, JAV, 
rugpjūčio 25 — rugsėjo 6 d. Au
gustinas Idzelis, Saulius Sužiedė
lis, Salvinija Gedvilaitė ir Kęstu
tis Girnius skaitys referatus. Onu
tė Damaitė iš Omahos, Nebraska, 
rūpinasi rugiapjūtės vakaru, Al
dona Zailskaitė iš Cicero, III., ruo
šia meno vakarą su paroda ir fil
mais, o Toronto studentai ateiti
ninkai ruošia stovyklai ypatingus 
šokius.

Advokatas George Ben rengiasi 
kandidatuoti i Ontario provincijos 
parlamentą. šį penktadienį, rug
pjūčio 20 d., 8 v. v., šaukiamas 
Bracondale liberalų partijos no- 
minacinis susirinkimas, kuriame 
bus išrinktas tai apylinkei parti
jos kandidatas papildomiems rin
kimams į Ontario parlamentą. 
Vienas iš kandiadtų yra adv. G. 
Ben, slovakų kilmės, lietuviams 
gerai žinomas veikėjas. Jo bičiu
liai kviečia dalyvauti tame susi
rinkime ir lietuvius bei paremti 
jo kandidatūrą. Susirinkimas 
įvyks Ossingtono viešojoj mokyk
loj—Ossington Avė., tarp College 
ir Dundas gatvių. Numatoma, kad 
papildomuose rinkimuose daly
vaus visos trys partijos, ir todėl 
susidomėjimas jais yra gana gy
vas. Bracondale apylinkėje gy
vena daug naujųjų ateivių. Jie su
interesuoti turėti provinciniame 
parlamente sau artimą atstovą.

XI Kanados Lietuvių Dienos
- . 4—5 d., St.proga (ji įvyks rugs.

Catharines, Ont.) jau išleistas lei
dinėlis, spausdintas “Rūtos” 
spaustuvės Hamiltone. Viršelis — 
J. Kalmatavičiaus. Leidinė
lyje įdėta Liet. Dienos programa, 
rengėjų žodis, St. Catharines bur
mistro, gen. konsulo dr. J. Žmui- 
dzino, PLB pirm. J. Bačiūno svei
kinimai, keletas nuotraukų ir ko
mercinių skelbimų.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Šaukiant valio, jūrų skautų 

škuneris įčiuožė į vandenį. Apie 4-5 
metus jis išstovėjo krante. Tai buvo 
didelė diena Neringos tunto jūrų 
skautams-ėms, kurie jau’ seniai nebe
turėjo didesnio laivo, tinkamo toli
miems plaukiojimams. Baigus tvarky
ti takelažą, tikimasi neužilgo pradėti 
buriuoti. Nuleistą škūnerį apžiūrėjo 
tunto tėvų komiteto pirmininkas dr. 
M. Anysas.

— Į tunto veiklą įsijungė žinomas 
sportininkas R. Burdulis.

— Rugpjūčio 7-8 d. jūrų skautai- 
ės buriavo savo vasaros bazėje.

— Į stovyklą rugpjūčio 21 d. at
vyksta Klevelando jūrų skautės, šeš
tadienis yra rinkimosi diena, sekma
dienis — pirmoji stovyklos diena.

— Vyr. skautininkas j. s. E. Ven- 
gianskas ir j. s. Tėvas J. Raibužis ap
lankė stovyklaujančius Bostono Ne
muno tunto skautus.

Stovyklai vadovavo: komendan
tas — Z. Laurinavičius (4 sav.), 
mergaičių vadovė — Dalia Girčy- 
tė (4 sav.), berniukų vadovai — R. 
Laurinavičius (1 sav.), Vyt. Staš
kevičius (1 sav.), V. Kasperavičius 
(2 sav.). Stovyklos sporto progra
moj talkino: p. p. Ignatavičius, 
Duiiūnas, Supronas, Juozaitis, 
Klimas ir kiti “Vyčio” klubo na
riai. Stovyklos šeimininkės buvo: 
p. Juzėnienė, p-lė Vildžiūnaitė ir 
p. Ivanauskienė; ūkvedys — Vyt. 
Staškevičius.

Dr. A. Valadka išvyko atosto
gų ir jo kabinetas uždarytas nuo 
rugpiūčio 12 iki 31 dienos.

The Fraternal Order of Eagles
— amerikiečių ir kanadiečių or
ganizacija, turinti apie vieną mili
joną narių, rugpjūčio 20—22 d. 
Toronte turėjo didelį suvažiavi
mu, kuriame dalyvavo apie 8000 
narių. Jie čia posėdžiavo ir para
davo. Iš savo fondo jie paskyrė $ 
125.000 medicininiams tyrimams; 
S25.000 teko Ontario širdies ligų 
tyrimo įstaigoms. Organizacija 
įsteigta prieš 67 m. Seattle mieste 
kaip savišalpos vienetas.

Piggyland organizatorius J. D. 
Laun, kuris skelbėsi ir lietuvių 
spaudoje, siūlydamas dalyvauti 
kiaulių auginimo ūkyje investuo
jant pinigus, o vėliau bankrutavo,
— policijos buvo surastas Barce- 
lonos mieste, Ispanijoj. Kanados 
vyriausybė stengiasi jį atgabenti 
Kanadon ir perduoti teismui. J. 
D. Laun buvo surinkęs 1.135 in
vestuotojus, kurie sudėjo apie $ 
2.000.000, nes kiaulių ūkio orga
nizatorius žadėjo 40% pelną. Dar 
nėra žinoma, ar Ispanijos vyriau
sybė jį išduos.

Nuoširdžiai dėkojame dr. A. Valadkai ir dr. J. Yčui už Juo
zo Gritėno priežiūrą ligos metu, kun. P. Ažubaliui ir T. Korne- 
liui, O.F.M. už lankymą ligoninėje ir aprūpinimą sakramentais, 
o taip pat visiems lankiusiems ligoninėje. Mielam broliui mirus, 
nuoširdžiai dėkojame visiems už dalyvavimą laidotuvėse, už- 
prašymą šv. Mišių už velionies sielą, gėles bei visokeriopą 
mums pareikštą užuojautą. Ypatinga padėka St. Davis mo
kyklos vedėjui už lankymą, gėles ir užprašytas šv. Mišias.

Dėkinga sesuo K. Margienė ir šeima

Šimtas ir vienas skyrius bei spektakliai — visi nemokamai — 
žavės jus ištisas valandas. Štai tik keli jaudinantys dalykai:
• The Laser Light Beam mokslo 

stebuklas, kuris perpjauna plieną

• Naujosios Zelandijos valstybinis 
orkestras — pasaulinio garso vie
netas visą laiką parodos metu ly
dės muzikos garsais

• Garsūs Kanados indėnai — spe
cialus Kanados indėnų vadų pa
gerbimas

• Nuostabūs pastatai — The Bet
ter Living Centre, The Queen 
Elizabeth pastatas, The Automoti
ve pastatas
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Neužmirškite taip pat pamatyti ir šių 
jaudinančių dalykų:

Mūsų kredito unijos narei 
ANASTAZIJAI STANKIENEi

mirus, jos sūnui, anūkams, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" vaidyba

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.

Tėvas J. Vaišnys, S J, vadovau
ja skautų vadų ir vadovių sto
vyklai Romuvoje. Porą dienų sir
go; šį antradienį iš Toronto nu
vyko stovyklom *

Vytautas Abromaitis, “Darbi
ninko” linotipininkas, dalį savo 
atostogų praleidęs Romuvos 
(skautų) stovykloje kaip vienas 
vadovų, grįždamas per Torontą 
aplankė “T.Ž.” redakciją, užsi
prenumeravo “T.ž.” ir sumokėjo 
prenumeratą 2 metus priekin.

S. Druskis iš Sault St. Marie, 
Ont. pasinaudodamas atostogo
mis, važinėjo po JAV ir Kanadą. 
Lydimas savo pusbrolio iš Hamil
tono ' aplankė “T.Ž.”, pasidalino 
įspūdžiais, užsimokėjo “T.ž.” pre
numeratą už 2 metus priekin ir 
paliko $5.00 auką.

Fel. Jonynas, turėjęs restoraną 
Oakridge, Ont., vėl grižo į Toron
tą. Ten jis restoraną pardavė ir 
dabar tarnaują pusiau valstybinė
je įstaigoje kaip apsaugos parei
gūnas. *

Ona Nevulytė atskrido iš Su
valkų trikampio rugpiūčio 6 d. 
Apsigyvens Toronte. Apsilankė 
“T.Ž.” redakcijoj ir pasakojo, kad 
ir daugiau mergaičių iš Punsko 
apylinkių norėtų atvykti Kana
don laimės j ieškoti.

Juozas Verbyla, dirbęs Toron
te “Bata” firmoje kaip reikalų 
vedėjas, persikėlė Į Montreal!— 
St. Leonard, kur ir anksčiau gy
veno. Jam ir visai šeimai linki
me sėkmingai įsikurti.

G. Vailionytė iš Punsko lėktu
vu atskrido i Torontą ir čia keti
na įsikurti. Iš Suvalkų trikampio 
į Torontą atvyko jau visa eilė lie
tuvaičių ir ištekėjo už vietinių 
lietuviu.

Kas turi kalbininko P. Joniko 
parašytą knygą “Lietuvių kalbos 
istorija” ir gali ją parduoti, ma
lonėkite pranešti “T.ž.” redakci
jai arba Ign. Girdzevičiui, 132 
Farquar St., Sault St. Marie, Ont.

Papildymas: Mano padėkoje 
“T.ž.” 29 nr. praleista p. Adelės 
Vaitkevičienės pavardė. Prašyda- 
dama už tai atleisti, jai nuošir
džiai dėkoju už brandą dovaną.

O. Radzevičiūtė-Kiršinienė
Atostogų metų viešėdami pas 

savo gimines Kanadoje, “T.ž.” 
aplankė dail. J. Pautienius iš Či
kagos ir Pr. Turūta iš Grand Ra
pids, Mich. Pastarasis, žinomas 
visuomenės veikėjas, taip pat vy
rų okteto Grand Rapids mieste or
ganizatorius ir vadovas, ypač do
mėjosi “Tėviškės žiburiais”; su
mokėjo $10.00 ir tapo “T.Ž.” pre- 
numeratorium-rėmėju.

• Tarptautinę pirkėjų rinką .
• Vandens sportą — Aquarama

• Sportininkų pasirodymus
• Įspūdingą aviacijos šventę

Specialūs pasirodymai, kuriuos visi 
turėtų pamatyti

“NATIONBUILDERS ’65”—nemokami rugsėjo 6 d. Granstand. 
Pasirodys Kanados artistai tarptautinio įvairumo patraukliame 
spektaklyje. Ukrainiečių ir rusų kazokų šokiai, ispanų Flamin
go šokiai, italų dainos ir šokiai. Tie ir kiti pasirodymai pratur
tins šį spektaklį. Bus ir pučiamųjų orkestrai, čigoniškos melo

dijos ir kitos dainos, į kurias visa publika galės įsijungti.

“SIGHTS AND SOUNDS OF THE SIXTIES” —
vakariniai spektakliai Grandstande su Victor Borge (rugp. 20— 
27) ir su Bob Hope (rugp. 28—rugs. 4). Kartu su šiais vaidybos 
karaliais dalyvaus Womenfolk, Debbie Lori Kaye ir daug kitų 
tarptautinio garso žvaigždžių. Užsisakykite bilietus iš anksto 

šiems linksmiems spektakliams. .
Parodoje yra tiek daug kas veikti ir pamatyti.

Ją pamatę niekad nenorėsite išeiti.

Montrealio Liet. Bendruome
nės stovyklavietė “Baltija” iškil
mingai atidaryta rugpjūčio 8 d. 
Pamaldas atlaikė T. St. Kulbis, 
SJ, pastatus pašventino T. J. Vaiš- 
nys, SJ. Stovyklavietės komiteto 
pirm. Pr. Rudinskas ta proga pa
sakė ilgesnę kalbą, kurioje sumi
nėjo ligi šiol pasiektus rezultatus 
ir skatino tęsti pradėtą užsimoji
mą, t. y. baigti bei gerinti turimą 
stovyklavietę, kad ji būtų visiems 
lietuviams maloni. Pagrindinį sto
vyklavietės pastatą pastatė J. La- 
dyga, o projektą paruošė archit. 
V. Zubas. Atidarymo proga taip
gi kalbėjo: Kanados rajono skau
tų vadovas V. Skrinskas iš Toron
to, skautų rėmėjų ir tėvų vardu 
J. Girinis - Norvaiša, archit. V. 
Zubas, J. Ladyga ir skautų vardu 
R. Navikėnas. Iškilmėse dalyvavo 
ir vasarvietės savininkų komiteto 
atstovai. Gražų vaizdą sudarė iš
sirikiavę skautai, kurie daugiau
sia stovyklaviete naudojasi ir prie 
jos įrengimo yra daug prisidėję.

P. Skruibių vasarvietėje liepos 
25 d. Įvyko “LN” iniciatyva su
rengta išvyka - gegužinė, kurioje, 
be montrealiečių, dalyvao ir kele
tas tautiečiu iš Otavos.

• MtTtO

PLEASE WALK
ONTHE^4£T

Kviečiame jus voikčiioti po žalias pievos, 
žydinčius daržus bet medžiais apaugusius 
slėnius, kurie įeina j metropolinio Toronto 
15 parkų platų, skirtų poilsiautojams. Pa
matykite Riverdale Zoo — gyvulių H viso 
pasaulio buveinę. Naudokitės garsiaisiais 
laivais j Toronto salg, maudykitės, kaitin- 
kitės saulėje arba šiaip ilsėkitės. Teb&nie 
mėgiamas metropolinis parkas jūsų "vasar
namiu".

METROPOLITAN TORONTO 
PARKS DEPARTMENT 

Tek 4S7-5291

UtSAKYKITE DOVANŲ SIUNTINIUS TIESIAI H SAVO NAMŲ, TIK PASKAMBINKITE 

“TAURO” atst. 
ST. PRAKAPUI, 
Tel. R0 7-9088 
18 BROOKSIDE AVE., 
Toronto 9. Ont.

atvykite ta doBfybc pavyrdtte, H ko oolteito perrinkti kot patiki. Moditepot, bata- 
Bot ikare!*,, (Mpemteti dalykai ir kt. MAISTO itenttaioi timiOB H Anfllifo,. AKORDt-

Driving School
Vokiška vairavimo mokykla 

ved. Rudy Wolfinger 
330 Queen St. W. Tel. EM 6-2957 

Parengiame egzaminams Įvairiomis 
kalbomis.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEME, PASKOLOS 

A. GRAŽYS 739-9328 
P. JASUTIS — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visq pasaulį.

O. K. JOHNSON & CO. LIMITED
697 Bay Street, Toronto 2. Tel. EM 6 - 9488

suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai tr ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

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

Užsakymai priimami Ir paštu.

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 Bathunt) 

TEL. LE 2-3656

“Lito” balansas liepos 31 d. — 
$1,474,321.44. Kaip ir kasmet, 
atostoginis mėnuo “Lito” augi
mui nebuvo palankus. Praeitais 
metais per tą patį mėnesį “Lito” 
balansas sumažėjo $13,000, o šie
met $2,000. Rugpjūčio mėnuo 
pernai davė $65,000 prieauglį; 
panašaus padidėjimo galima lauk
ti ir šiemet.

“Lito” išduotos paskolos per 
liepos mėn. pasiekė $1,277,712 
(buvo $1,253,579), indėliai — 
$869,234 ($851,487), einamosios 
sąskaitos sumažėjo iki $559,120 
(583,034) ir pelnas pakilo iki 
$24,993.16 (20,829.09). Kas mėne
sį “Litas” daro netoli pusės mi
lijono dolerių apyvartą ir yra ta
pęs viena didžiųjų Montrealio 
kredito unijų. Pr. R.

Mirė: Elzbieta Stankevičienė, 
84 m. amžiaus, liepos 13 d.; Ele
na Vosyliūtė, 42 m. amžiaus, lie
pos 11 d. »

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722 -4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ

Tikslus ir greitas patarnavimas

Adresas: 1465 De Seve Street
JL/JL A 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 nekilti, turto pask. 
Visos paskolos atviros.

, Pigus paskolų draudimas iki $10,000.
KASOS VALANDOS: 1465 Do Savo $♦., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo dte- 
nomis — nuo 10 iki 3 v., ^skiriant pirmadienius k leštadienkis; vakarais — trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 7 IRI 9 vai. #
3907 Resemount Blvd., tel. 722 - 2472: d»enq — penktadieniais nuo 1 iki 6 vol. Ir vaka
rais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vol.




