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Partizanai išeivijoj
Daugelyje tautų partizanai atliko svarbų, o kartais ir lemiamą 

vaidmenį. Visu platumu jie pasireiškė pastarojo karo eigoje, ypač 
jo pabaigoje ir tai ten, kur organizuota valstybė, vadovaujama 
teisėtos vyriausybės, nebuvo pajėgi priešintis likiminiams pavo
jams. Tokioje padėtyje atsidūrė ir Lietuva. Sugriauta svetimų pa
jėgų valstybinė organizacija neleido kovoti atvirame fronte. Teko 
tad rinktis uždarąjį frontą — pogrindį, kuriame ir susiformavo 
platus partizaninis sąjūdis, stiprus netiek ginklu, kiek savo ryžtu. 
Jis išliko gyvas ir rudosios ir raudonosios okupacijos laikotarpyje, 
parodydamas, kad pasipriešinimo dvasia lietuvių tautoje yra gyva, 
kad toji tauta nėra pasyvi kaimenė. Partizaninis sąjūdis pratęsė 
savo veiklą dar eilę metų po karo pabaigos, kovodamas prieš viltį 
ir atlikdamas žygius; kurių negalėjo atlikti valstybės kariuomenė. 
Vertinant naudos atžvilgiu* tenka pasakyti, kad ji — reliatyvi; gy
vybės aukų sudėjo daug, bet Lietuvos neišlaisvino. Strateginių 
laimėjimų mastu imant, tai nebuvo pasisekimas. Bet tai ne vie
nintelis vertinimo mastas. Yra dar moralinis mastas, stovįs augš- 

- čiau už naudą ir strategiją. Fizinis pralaimėjimas gali būti laimė
jimas moraliniu požiūriu. Partizanų pralaimėjimas prieš brutalią 
jėgą yra moralinis laimėjimas, nes jame atsispindi lietuvio kova 
už neįkainojamas vertybes. Kaip kankiniai yra pralaimėtojai fizi
nėje kovoje su budeliu, taip ir mūsų partizanai yra pralaimėtojai 
prieš kruviną jėgą, bet laimėtojai moraliniame fronte, kuris ga
lutinėj sąskaitoj nublukina ir didžiausias galybes.

• ••
Laisvajame pasaulyje lietuvis partizanas irgi randa tam tikrą 

veiklos plotą. Tik čia jo veikla yra visai kitokia. Čia jam nei gink
las, nei pogrindis, nei gyvybės rizika nereikalinga. Vienintelis 
ginklas, kurio jam reikia — tai ryžtas. Jei šis ginklas nesurūdijo, 
visi kovos plotai lengvai prieinami, atviri. Fizinis ginklas musų 
sąlygose netgi pavojingas — įkarščio momentais galėtų būti pa
naudotas savųjų adresu. Moraliniu ryžtu ginkluoti žmonės yra mū
sų išeivijos partizanai. Jų nesiunčia jokia vyriausybė, jų niekas 
nefinansuoja, nežada jokių privilegijų, ir visdėlto jie mato prasmę 
tęsti likiminę tautos kovą, išlaikyti moralinę ištikimybę svetimuo
se plotuose. Tokių partizanų eilėse yra visi idealistai veikėjai, ku
rie to ryžto dvasios vedami netik patys išsilaiko savo pozicijose, 
bet ir kitus išlaiko, štai, kad ir lietuviškų šeštadieninių mokyklų 
bei kursų mokytojai. Jie pluša lietuviškose mokyklose kiekvieną 
šeštadienį, kai kiti arba ilsisi arba uždarbiauja. Taipgi organizacijų 
veikėjai. Jie planuoja, stato, organizuoja kartais sėkmingai, kar
tais nesėkmingai, bet niekad nepameta ryžto dvasios. Kultūrinių 

--.vienetųžmonės visą-atliekamą nuo^duoninio 4arbo.laiką aukoja 
lietuviškai kultūrai puoselėti ir kartu savo tautai nuo mirties gel
bėti! Dirbantieji su lietuvių jaunimu parodo nepaprastos ištvermės 
besistengdami uždegti jį nematytos tėvynės meile, nors kartais 
tas jaunimas pasirodo esąs iš nedegamos medžiagos. Tai vis žmo
nės, kuriuos galėtume pavadinti mūsų išeivijos partizanais. Jų yra 
ir tai gana daug. Tik jie mažiau pastebimi, nes dirba tyliai. Jie 
yra kaip skruzdės, kurios neša vieną šapeli po kito i bendrą skruz
dėlyną — tautos lobį. Daugiausia girdimi yra rėksniai. Bet ar jų 
rėksmas yra ryžto dvasios padaras, tenka klausti?

• • •
Tokia išeivijos partizanų dvasia yra likiminės kovos įžiebta, 

ir ją reikėtų visais galimais būdais palaikyti. Ji yra tas variklis, 
kuris neleidžia užsnūsti savo automobiliuose, savo namuose, vilo
se, versluose. Tokie žmonės yra būtini. Ir juo bus jų daugiau, juo 
geriau.

Deja, šalia tokių partizanų, kovojančių už religines ir tauti
nes vertybes, yra ir pseudopartizanų. Pastarieji kovoja panašiai 

/ kaip ir tikrieji partizanai, tačiau jų kovos pagrinde glūdi grupinė 
ar egoistinė dvasia. Jie neišsitenka tautinėje bendruomenėje, ko
voja už ryškesnę poziciją, siekia nustumti kitus, vyrauti. Jie kovo
ja prieš savo brolius, kelia triukšmą, tačiau pozityvaus nedaug te
padaro. Tai ypač būdinga politinio pobūdžio grupėms, kurios iki- 
šiol neranda savo kelio. Jos dyla tarpusavėse grumtynėse. Jei ta 
energija, lėšos ir žmonės būtų panaudota reikšmingiems darbams, 
kurie nesibaigia memorandumų rašymu, išeivijos frontas šian
dieną atrodytų kitaip. Ir juo blogiau, kad pseudopartizanai savo 
triukšmu užgožia tikruosius partizanus, kurių darbas nepalyginti 
reikšmingesnis. Laikas tad Įvertinti tuos, kurie dirba, ir pritil
dyti tuos, kurie šaukia. Pr. G.

RINKIMINIS VAJUS
trunkąs 8 savaites, laikomas per- 
ilgu. Ateityje norima tą laiką su
trumpinti iki 4 savaičių. Už su
trumpinimą laiko pasisako ypač 
konservatoriai. Politikai perdaug 
įvargsta bevažinėdami su kalbo
mis.

KANADOS KINIEČIAI 
paprašė feder. valdžią, kad būtų 
įleisti giminės, pabėgę iš Raud. 
Kinijos ir gyveną Hong Konge. 
Tokių giminių susidarytų apie 
3000. Kiniečiai pradėjo drabužių 
vajų pabėgėliams Hong Konge.

RINKIMINĖS NUOTAIKOS
QUEBECE nepajėgė išjudinti 

gyventojų, kurių dauguma nusi
vylę premjeru J. Diefenbakeriu, 
kuriam nepavyko sužavėti pran
cūziškos Kanados nei savo dar
bais, nei savo prancūzų kalba. Nė
ra perdaug jie susižavėję ir libe
ralais, nors Pearsono prancūzų 
kalbos mokėjimas jiems padarė 
didesnį įspūdį. Dėl nežinomų 
priežasčių į rinkiminį vajų ne
įsitraukė nė premjeras Lesage, 
kuris pats yra liberalas. Social 
Credit partijos populiarumas ten 
didėja, nes jie ateina su šūkiu 
“Rien a Perdre” — “Nieko ne- 
pralošit”.

DIDŽIAUSIA KANADOS
PROBLEMA nuo karo pabaigos

Kas naujo Kanadoje?
yra Europos Bendroji Rinka, pa
reiškė užs. r. min. H. Green. Bi
joma Britanijos įsijungimo. Li
beralų partija į Europos ekono
minę sąjungą žiūri gana palan
kiai.

VITAMINŲ GAMINTOJAMS 
uždrausta reklamose ar ant eti
kečių garantuoti vitaminų nau
dingumą. Daugelis įvairių vitami
nų gamintojų iki šiol tokias ga
rantijas skelbdavo, tačiau dažnai 
jos būdavo bereikšmės ir tik klai
dindavo vartotojus.

AUTOMOBILIO IŠLAIKYMUI 
vidutinė kanadiečių šeima išlei
džia daugiau negu aprangai. Do
minijos statistikos biuras paskel
bė, kad 4 asmenų šeima aprangai 
išleidžia 9% visų savo išlaidų, 
tuo tarpu automobilio išlaikymui 
— 9,3%.

QUEBECO PRIVINCIJOS 
separatistų grupė, kurios tikslas 
Quebecą padarai nepriklausoma 
valstybe, ragina boikotuoti 
želio 18 d. rinkimus.

bir-

KANADIECIU FIRMOS
BRAZILIJOJE bus suvalstybin

tos pagal Brazilijos ministerių 
kabineto nutarimą. Tas nutarimas 
liečia ir amerikiečių firmas. Di
džiausia kanadiečių firma Brazili-

Maskvos baimė ir siautėjimas Lietuvoje
Mūsų korespondentas ŠvedijojNėra abejonės, jog Chruščio

vas savo stiliumi žymiai skiriasi 
nuo savo nuvainikuotojo pirmta
ko. Apie Staliną buvo sakoma — 
aišku, perdėtai, — jog jis nebuvo 
iškėlęs kojos užsienin ir neišei
davęs iš Kremliaus mūrų. Tuo 
tarpu Nikita vietoję nenusėdi: 
mėgsta keliauti. Neseniai aplankė

“Tž” skaitytojus, jis jau turėtų 
būti pasirengęs keliauti Rumu
nijon.

Tikrina satelitų ištikimybę
Ko jam ten reikia? “Dagens 

Nyheter” .Maskvos koresponden
tas savo pranešime iš Sofijos tvir- 
tino, jog Chruščiovas atvykęs vie-'kad nuolaidos tokioje padėtyje 
toje pakontroliuoti, kaip vykdo-į galinčios būti palaikytos silpnu-
mas “nustalinimas”. Stalininiu 
atpirkimo ožiu padarytas buvęs 
Bulgarijos kp pirmasis sekreto
rius červenkov, pastaruoju metu 
pažemintas į eilinius ck narius, 
ligi bus galutinai išstumtas.

Chruščiovą Bulgarijon lydėjęs 
Sniečkus turėjo gerą progą iš ar
ti pastudijuoti, koks likimas lau
kia jo paties. Juk sekretoriaus kė
dėje jis išsėdėjo daug ilgiau, ne
gu červenkov, todėl ir “asmeny
bės kultu” neturi būti mažiau su
sitepęs už pastarąjį. Iš kitos pu
sės, jį vis labiau skandina ant 
kaklo užkabintas akmuo — asme
ninė atsakomybė už žemės ūkio 
padėtį Lietuvoje. Todėl nelinks
mos turėjo būti Sniečkaus min
tys, nors jam buvo skirta gana 
žymi vieta oficialioje “partijos - 
vyriausybės” delegacijoje: po Po-

joje yra “Brazilian Traction, 
Light and Power Co.”

KANADA PASIRAŠĖ
su Britanija sutartį, pagal kurią 
pastaroji nupirks iš Kanados 
£24 mil uranijaus.

Lietuvoje liko tik 25.000 žydų
1962. VI. 3. NYT koresponden

tas T. Shabad, lankydamasis Vil
niuje, turėjo pasikalbėjimą su 
kompartijos biuro — prezidiumo 
nariu ir “Tiesos” redaktorių G. 
Zimanu. Kalbėjosi jidiš kalba. Pa
aiškėjo, kad iš prieškarinių 80. 
000 žydų tėra 15.000. Iš jų tik 1. 
000 seni miesto gyventojai; kiti 
— atsikėlę iš įvairių Lietuvos ir 
Rusijos vietovių. Vilniuje nesą 
nei žydiškų laikraščių, nei mo
kyklų. Pasak G. Zimano, buvusio 
žydų mokyklos mokytojo Kaune, 
tokių institucijų steigimas Lietu
voj būtų nepateisinamas dėl per- 
mažo žydų skaičiaus. Be to, žy
dai esą linkę įsisavinti bendrą so
vietinę kultūrą nei pasilikti bu
vusioj izoliacijoj. Besidomintiems 
žydų kultūra esąs Maskvoj leidžia
mas žurnalas “Sovietisch Heim- 
land”. Sov. Sąjungoj esą 2.300. 
000 žydų, kurių tik 21% prisipa- 

nomariovo ir Gromyko ...
Maskvos baimė Pabaltijy

Kaip keistai beskambėtų, Snieč
kų ir kitus stalininio laikotarpio 
kvislingus Lietingoje, palaiko ne
slepiamos ir atviros nepasitenki
nimo nuotaikos krašte. Panaši pa
dėtis ir kaimyninėse Pabaltijo 
valstybėse. Tai ir yra tikroji prie
žastis, kodėl Maskva, pasimokiu
si iš Vengrijos sukilimo, delsia 
atleisti vadeles Pabaltijy. Tik bai
mė. ir niekas kitas kaip baimė, 

mu.
štai kodėl tuo pačiu metu, kai 

Chruščiovas lanko “paklusnius” 
satelitus ir tikrina jų ‘nustalini- 
mo” pulsą, užkietėjusiai Lietuvai 
atsiųstas jo patikėtinis Popovas 
kieto kumščio politika beviltiškai 
siekia sukurti “tvirtybės pozici
ją”, kuri vėliau įgalintų nepavo
jingas nuolaidas. Kumštis nu
kreiptas pirmoj eilėj į Kat. Baž
nyčią.

Isteriškas kumštis Lietuvoj
Iš tikrųjų, jokiais pokario me

tais antireliginė propaganda ne
buvo pasiekusi tokio isterijos 
laipsnio, kaip šiuo metu. Stalini
nis nuožmumas nublanksta prieš 
tą, kurį dabar demonstruoja Po
povo prižiūrimi Kremliaus užgai
dų tenkintojai Lietuvoje. Žinant, 
kokiomis, palyginti, didelėmis 
laisvėmis naudojasi kaimyninės 
Lenkijos katalikai, kurie turi sa
vo spaudą, universitetą, net parla
mentinę grupę raudonajame sei
me, negalima tikėti, jog iki pasiu
timo įdūkusi valstybinė bedievy
bė būtų tikra politikos priemonė. 
Esmėje komunistai niekad neau
kojo realios politikos reikalavi
mų ideologijai, kokia šventa ji 
jiems bebūtų.

žino laiką jidiš gimtąja kalba. 
Lietuvoj priskaitoma 25.000 žydų, 
kurių 70% laikosi senosios tradi
cijos. Pasak Zimano, žydų kultū
ra neišnyksiahti, nes perdidelis 
esąs tradicijos svoris. Oficialaus 
antisemitizmo Sov. Sąjungoj nesą. 
Rusijos žydai esą nesijaudina dėl 
užsienio antisemitinių kalbų, kad 
ir ryšium su spekuliantų byla 
Vilniuje; jie daugiau reaguoją į 
priekaištus dėl butų stokos ir 
augštų drabužių kainų. Tie prie
kaištai esą pagrįsti.

Korespondentas paliečia ir Lie
tuvos istoriją, mini, kad Vilnius 
1920 m. buvo Lenkijos okupuotas 
ir 1939 m. vėl sujungtas su Lietu
va, kuri buvusi inkorporuota Sov. 
Sąjungon 1940 m. JAV šio akto 
nepripažįstančios. Klaidingai ra
šo korespondentas, matyt Zima
no taip informuotas, kad D. Lie
tuvos kunigaikštystė buvo Rusi
jos imperijoj.

Dabartinis antireliginis siautė
jimas daugiau siekia įbauginti ir 
įgąsdinti atsakingus Kat. Bažny
čios vadus, kad jie taptų “sukal
bamesni”. Galimas dalykas, jog 
tuo pačiu mėgina atsikeršyti ir 
išlieti pykti Tisi-tie, kurie jaučia, 
kad jiems nepavyko pravesti 
“naujojo kurso” ir teks už tai at
sakyti prieš Maskvą. Tuo tarpu 
katalikiškoji Lietuva kartoja sa
vo ganytojo žodžius: “Manęs jūs 
neįbauginsite!”

Paskutinė korta — žydai
Kaip labai beviltiška padėtis 

palaužti lietuvišką atkaklumą ro
do ir tai, jog griebtasi tukapsin-,1 
do ir tai, jog griebtasi paskutinės 
kortos — žydų klausimo. Ligi šiol 
šis argumentas buvo laikomas at
sargoje. Pastaruoju metu triukš
mingai iškeltas tiek vidaus, tiek 
užsienio plotmėje. Tikslas aiškus 
— sujuodinti vadovaujančius as
menis ir išprovokuoti tokią lietu- 
vių-žydų įtampą, kad Maskva vė
liau galėtų pasirodyti lietuvių 
tautos garbės gynėja.

Praeitą kartą jau minėjau apie 
tariamą bolševikų “dokumentinę” 
medžiagą, kurioje užsipultas vysk. 
V. Brizgys, Laik. Vyriausybės na
riai: J. Ambrazevičius, gen. Raš
tikis, pik. Šlepetys ir kt. žymios 
mūsų asmenybės. Naujausias puo
limas nukreiptas prieš ilgametį 
VLIKo pirmininką prel. M. Kru
pavičių. Pagrindą, matyt, davė 
šiame laikraštyje perspausdintoji 
jo medžiaga Lietuvos žydų sunai
kinimui nušviesti. Toji medžiaga 
labai nepatiko maskvinės propa
gandos režisoriams, nes pajuto 
sprūstant pagrindą iš po kojų. Juo 
daugiau tokių faktų šiapus bus 
paskelbta apie tikrąją lietuvių 
laikyseną žydų tragedijos dieno
mis, juo sunkiau bus jiems tapa
tinti lietuvių tautinę rezistenciją 
su kolaboracija naciams. Apgai
lestauti reikia, kad prel. Krupa
vičiaus savo metu surinktoji me
džiaga nebuvo papildyta gauses
niais faktais ir liudijimais. Gali
mas dalykas, jog vardiniai kalti
nimai privers užpildyti spragą to
kiu opiu klausimu.

Kuo kvepia tuo ir tepa
“Tiesoje” pasirodė A. Bružo 

“laiškas” apie vad. Studijų biu
rą, veikusį vokiečių okupacijos 
metais. Redakcijos prieraše nusa
kytoji charakteristika mutatis 
mutandis, puikiausiai tinka čekis
tiniams “tyrinėtojams”. Prašau:

Britai statys tekstilės įmonę Lietuvoje
Plastiniu ir sintetiniu medžia

gų b-vė “Courtaulds” pasirašė su
tartį su Maskvos “Techniashim- 
port” pastatyti Lietuvoje už $18 
mil. sintetinių tekstilės medžiagų 
įmonę. “Courtaulds” yra britų 
b-vė; jos centras yra Britanijoje* 
Visą statybą Lietuvoje vykdys

Į “Archyviųianis dokumentams 
: skelbti komisija prie Lkp ck yra 
šlykščių antiliėtuviškų prasima
nymų ir melo skleidimo, antilie
tuviškos propagandos centras. Ir 
tai nėra Įstaiga, kuri būtų buvu
si sukurti Sniečkaus ar kurio 
nors kito partiečio užgaida, tai 
yra politinis įrankis lietuviškųjų 
kyįslingų rankose tariamų “istoį.
n jos studijų” priedanga klastoti] m. šūkilimūs, VLIKo, kaip'Orga 
istorijos faktus, lietuvių tautos 
valią, šmeižti nepriklausomybi- 
ninkus, aprūpinti klastotėmis da
bartinių okupantų leidžiamus gel- 
tonlapius” (plg. “Tiesa” 1962. V. 
19.).

Tegul atleis man skaitytojai to
kią ilgą citatą, bet, kaip sakoma, 
“kas tiesa, tai ne melas” ..

Savaitės įvykiai
AMERIKOS PREZIDENTAS KENNEDY, KALBĖDAMAS PER 

TELEVIZIJĄ, PAGRINDINAI PALIETĖ EUROPOS BENDRĄJĄ 
RINKĄ. Jis išvedžiojo, kad pastaroji yra svarbi netik Europai, bet 
ir Amerikai ir visam pasauliui. “Mes turime daryti viską, kad mūsų 
prekės galėtų patekti už tarifų sienos”, — sakė prezidentas.

Europos rinka yra svarbi JAV, nes jos ten parduoda prekių už 
vieną bilijoną devynis šimtus milijonų dol., o perka tik už $200.000. 
000. “Jei mes negalėtume įeiti į šią rinką, kiekvienas Amerikos ūki
ninkas, auginąs medvilnę, tabaką, kviečius, riešutus ir visa kita, 
turėtų nukentėti. Jei mes ten negalėtume parduoti savo automobi
lių, mašinoms dalių ir viso kito, netektume milžiniškos rinkos, kuri 
mums yra esminė”, — tęsė Kennedy. Anot jo: “Mes kalbame apie 
ūkį, bet tai kartu ir politika”. Pa
minėjęs komunistinį pasaulį, ku
ris šiuo metu yra susiskaldęs, nu
rodo “milžinišką Vakarų Euro
pos jėgos augimą, o V. Europa 
kartu su Amerika bus didžiausios 
gamybos pajėgos pasaulyje, kokių 
dar niekad nėra buvę”. Jis mano* 
jei Amerika nesugebės susitarti 
dėl tarifų su Europa, tai bankro-
tas neišvengiamas. Esą Amerika' nebuvo Izraelio piliečiai. Izraelio 
turi tik 6% viso pasaulio gyven- teismas ir vyriausybė kuria teisė- 
tojų, bet jos 6 divizijos ir dabar je revoliucinę sampratą, nesideri- 
tebėra V. Europoj. V. Europa pri- nančią su esama tarpt, teise. Tai 
lygstanti Sov. Sąjungai ploto at-! lyg ir pabrėžia staigus suėmimas 
žvilgiu. JAV esą gynė V. Europą, Eichmanno bylos prokuroro Bo- 
kurią dabar “mes prašome jungtis; ror, kuris nėra baigęs un-to ir vis- 
su mumis šiose pastangose, ir tai. dėlto dedasi advokatu.
nelaukiant, nes šis kraštas, kad Į Turkijoj įvyko vyriausybės kri- 
ir kaip yra turtingas, tėra pašau- j pasitraukus iš jos min. pir
ko maža dalis; mes nepajėgiame mininkui Ismet Inonu. Koalicijos
žygiuoti vieni..., jie turi jungtis 
su mumis; jei ne, visi praloš ir 
nukentės. Anose šešiose valstybė
se nėra nedarbo. Ten aukso ištek
liai auga. Ten didėja nuolatinės 
pastangos mūsų visų gerovei. Mes 
rasime šimtus ir tūkstančius nau
jų darbų — tiek, kiek mes ir ne
svajojome”, — baigė prez. Ken
nedy.

anglų specialistai. R. Europoje 
“Courtaulds” b-vė stato tekstilės 
įmones įvairiose vietose ir turi 
pasirašiusi sutartis už $87 mil. 
Ji tebesidera dėl panašių įmonių 
statybos su Rumunija, Lenkija, 
Jugoslavija, Kinija, Japoniia, Ar-
gentina ir Italija. B-vės skyrius! tas Afrikos tautas supančiotas”, 
yra ir Toronte. i Nukelta į 8 psl. .

KOVODAMI 
LAIMĖSIME!

o

Birželis — Lietuvos dramatinių 
įvykių ir pergyvenimo mėnuo: 
sovietinė okupacija, valstybės su
žlugimas, baisiosios trėmimų die
nos ir visuotinis tautos sukilimas.

Visi šie faktai, įvykę prieš 22- 
21 metus Lietuvoje, yra labai ryš
kūs, labai skaudūs ir tautos tra
giškai išgyventi. Tie įvykiai ir iš
gyvenimai tegul dabar mus visus 
jungia į vieningas demonstraci
jas, nukreiptas prieš pikčiausiąjį 
Lietuvos priešą — Sovietų Sąjun
gą, kuri yra atsakinga už Lietuvos 
valstybės sužlugdymą, už lietuvių 
tautos pralietus ašarų ir nekalto 
kraujo klanus. Visur ir visuomet 
laisvasis lietuvis turi kelti savo 
protesto balsą prieš sovietinę 
priespaudą, prieš sovietinę Lietu- 
vos okupaciją. Birželio mėnesių 
tragiškųjų įvykių grandinėje, pir
miausia turime prisiminti ir įver
tinti didžiąją ir ryškiausiąją pro
švaistę — 1941 m. birželio 23 d. 
visuotinį tautos sukilimą, kai visa 
tauta netik dvasia, bet ir ginklu 
rankose sukilo prieš raudonąsias 
pajėgas ir jas mušė lauk iš kiek
vieno tėvynės kampo.

Visos šios kovos ir kančios bu
vo apvainikuotos didžiausiu lai
mėjimu— Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymu. Nors ir trum
pam, bet nepriklausomybė buvo 
iš naujo atkurta: laimėjo tautos 
pastangos ir pasišventimas.

Didieji ir ryžtingieji tautos žy
giai juo toliau, juo didesniais ir 
negęstančiais švyturiais šiandien 
matomi. Tokius švyturius mato- 
me: 183U1863,1918-1820 ir 1941 

nizuotos tautos 1944 m. pradėtuo
sius vieningos kovos žygius ir 
1944-1951 m. partizanų ryžtingą
sias kovas tautos laisvei ir nepri
klausomybei atkurti.

Minėdami tuos visus birželio 
įvykius, savo gausiuose susirinki
muose ir demonstracipose siek- 

(Nukelta į 8 psl.)

Pakartas A. Eichmann už nužu
dymą 6 mil. žydų Europoj. Ne

paneigiant jo nusikaltimų, reikią 
konstatuoti, kad jis pakartas vals
tybės — Izraelio, kurios nebuvo, 
kai tie nusikaltimai buvo vykdo
mi. Pakartas pagal įstatymus, ku
rių tuo laiku nebuvo. Pakartas už 
nusikaltimus prieš žmones, kurie 

partija pareikalavo, kad sušaudy
to Menders partijos nariai, kurie 
dar yra kalėjimuose, būtų amnes
tuoti.

Europos Bendrosios Rinkos 
valstybės veda intensyvias de
rybas su Britanija. Praeitą sa

vaitę jau pasirašyta pirmoji su
tartis dėl pramoninių gaminių. 
Tai buvo lengviausia dalis, nors 
ir tai paliečia Britų Common- 
wealtho valstybes, ir yra padari
nys abipusio kompromiso. Pra
monės Rūmų 21-sis kongresas šių 
visų valstybių pareiškė, kad Bri
tanijos įėjimas į Europos B. Rin
ką ves prie Commonwealtho su
irimo. Chruščiovas gi prasitarė: 
Europos ūkinis apsivienijimas yra 
“taikai grasinanti imperialistų 
agentūra, skirta laikyti išlaisvin-

Nukelta į 8 psl.
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Italijos kompartijos lūžiai
Kodėl kompartija neišnaudojo progų užvaldyti .Italiją?

Italiį kompartijos taktika i kimus, šiame bare jam pavyko Į atvykusioms darbininkams jieško- 
Italijos kompartija, protarpiaisInežymiai pasistūmėti. Praėjusių'ti darbo kompartija stengiasi pa

rodžiusi tariamą savarankiškumą,; metų rinkimuose, kai sovietai' dėti. Kalkiniuose miestuose, pvz.

Religiniamegyven ime
• Persekiojimas pagyvino Baž

nyčios veiklą Kuboje, tikinčiuo
sius suvedė į didesnį vieningumą. 
Iš 700 kunigų liko 123. Daugely
je bažnyčių jau nėra Mišių sek
madieniais. Komunistinė valdžia

• Uždarė katalikiškas organizacijas, 
spaudą, mokyklas.

• Naujasis Italijos prezidentas 
Antanas Segni yra giliai tikintis 
žmogus. Pirmas jo žingsnis buvo 
nueiti į bažnyčią, išklausyti šv. 
Mišių ir primti šv. Komuniją. 
Prieš pradėdamas pareigas pa
reiškė: “Su Dievo pagalba steng
siuos atlikti naujas ir sunkias pa
reigas”.

• “Palaidotos gyvos”, taip va
dinamos vienuolės, gyvenančios 
Asyžiuje. Jos miega ant nuogų 
lentų, dėvi labai šiurkštų drabu
žį, koplyčios be suolų, klūpoja ant 
grindų be jokio atsirėmimo. Kal
basi tik vieną kartą savaitėje, se
ka šv. Pranciškaus regulą. Viso 
yra 40 seserų, atstovaujančių de
vynioms tautybėms. Viršininkė 
Elena, kuri prieš 30 metų studi
javo dainavimą Paryžiuje, yra 
baigusi Sorbonos universitetą. 
Buvo išlaikiusi lėktuvo piloto eg
zaminus. Viską metė ir įstojo į 
griežčiausią šv. Klaros vienuoly-

• na Asyžiuje.
• JAV-bių r katalikų mokyklose 

mokslas pastatytas geriau, negu
• • viešosiose. Šią nuomonę par eiškė

900 tėvų, suvažiavusių Miami 
mieste, šeimoms atstovavo dele
gatai iš 47 valstijų, įvairaus išsi- 

•• lavinimo žmonės: advokatai, gy-
— dytojai, architektai ir kitų profe- 

sijų atstovai.
• Iš Amerikos i Romą š.m. rug

pjūčio 3 d. ruošiasi vykti apie 12.
-• 000 tremtinių, vadovaujant vysk, 
i- E. Swanstrom, NCRC pirminin- 
•• kui. Bus paminėta “Exul Fami-
- • .lia”. enciklikos dešimtmetis.
"" ‘ •’.P, Amerikos Bažnyčiai pagal- 

■ ba reikalinga penkiais frontais.
Kun. J. Considine, MM, kalbėda- 
mas 22-me metiniame Pan-Ame- 
rikos susirinkime, kurios jis yra 
pirmininkas, išdėstė penkis pa-

• • grindinius būdus padėti Pv Ame
rikos Bažnyčiai, būtent: mobili- 
zuoti kunigų ir pasauliečių perso
nalą; masiškai organizuoti reli
gijos mokymą; stiprinti katalikiš- 
ką auklėjimą; pravesti tvirtą 
krikščioniškosios socialinės akci
jos programą; katalikybės sąjū
džiui panaudoti visas propagan
dos priemones. P. Amerikai sku
biai reikia bent šimto tūkstančių 
tikybos mokytojų.

• t Velykoms planuojama nusta
tyti pastovią datą, šis klausimas 
bus svarstomas visuotinėj Bažny
čios santarybo j. Tada ir visos ki
tos povelykinės šventės būtų pa-

... stovios. Klausimas jau buvo dis
kutuotas 1923 ir 1931 m. Numato
ma pastovi data Velykoms — ba- 

' -landžio 8 d.
• Ar įmanoma kalba su komu

nistais? šiuo klausimu kilo viešos
• diskusijos olandų katalikų spau

doje. Prof. Delfgaauw paskelbė 
nuomonę, esą atėjo laikas už-

: megzti kalbą su sovietiniais komu
nistais ir sustabdyti veiklą prieš 
komunistų žygius Rusijoj ir kt. 
kraštuose. Jam įtikinamai atsakė 
Tėvas Van Straaten, rūpinąsis pa
galba R. Europos kunigams. Esą, 
krikščionys šiuo metu turi eiti ge-

rojo samariečio pareigas — glo
boti persekiojimo aukas. Tam 
kasmet esą reikia surinkti 3 mil. 
dol. Antra, persekiotojus reikia 
vadinti tikraisiais vardais; kaip 
Neronas nebuvo giriamas, taip ir 
sovietiniai persekiotojai negali 
būti neužtarnautai giriami. “Mes 
norime pagelbėti nukentėjusiems, 
o mūsų broliai katalikai iš kairės 
nori kalbėti su plėšikais”. Sude
rinti krikščionybę ir komunizmą 
neįmanoma. T. Van Straaten tai 
patyręs pats lankydamasis už ge- 
lež. uždangos, kur kalbėjęsis su 
16 vyskupų. Be to, ir patys komu
nistai esą skelbia, kad religija ne
suderinama su marksizmu, nors 
kunigai būtų ir labai palankūs.

• Misijoms 1960 m., kąip dabar 
paskelbta, buvo surinkta $20.341. 
437. Ši suma buvo paskirstyta 
1961 m.: $3.930.819 kunigų pa
ruošimui; $951.882 — rytų apei
gų bendrijai; $691.314 — P' Ame
rikos katalikams; $7.848.941 — 
būtinoms išlaidoms 770 misijų 
vietovių; $6.730.000 — nepapras
toms išlaidoms; likutis buvo pa
skirstytas 1962 m. įvairiems rei
kalams.

• Suomijoj, Helsinki mieste, 
įsteigtas katalikų informacijos 
centras vysk. P. B. Cobben rūpes
čiu. Jis stengiasi informuoti ypač 
protestantus apie katalikybę.

vykdo Maskvos nurodymus. Ji tu
rėjo progų revoliucijos būdu 
krašte įsigalėti. 1947 m. šiaurinė
je Italijoje prasidėjo komunistų 
sukelti neramumai. Kai vidaus 
reikalų ministeris Mario Scelba 
skambino policijos vadui-prefek- 
tui Milane, atsiliepė kominterno 
narys Giancarlo Pajetta. Komu
nistai staiga šiaurinėje Italijoje 
įsigalėjo, bet netikėtai pasitrau
kė. Sprendžiamąjį žodį tarė Mas
kva. Stalino taktika buvo aiški: 
vietos komunistai daro pervers
mus tik sulaukę sovietų kariuo
menės paramos. Sovietai turėjo 
apsčiai darbo “suvirškinti” pa
vergtuosius kraštus. Jie rėmė 
graikus, bet leido graikus komu
nistus sunaikinti. Anuo metu 
Maskva nebuvo nusistačiusi įsi
velti į karą dėl Italijos. Ji gerai 
žinojo, kad JAV- remia Italiją dėl 
jos strateginės padėties ir dėl jos 
gali įsijungti į netiesiogini karą 
parblokšti komunistams sukilė
liams. Italų kompartijos vadas 
Palmiro Togliatti, buvęs Maskvo
je kominterno prezidiume ir sek
retoriate, ėjęs nepaprastai svar
bias pareigas, daręs sprendimus 
nužudyti neklusniuosius komunis
tus, Stalino bendras ir ramstis 
privalėjo klusniai vykdyti Mas
kvos įsakymus. Jis gerai žinojo 
kas jo laukia Maskvai nepaklusus.

Togliatti nepavyko ilgai likti 
laikinojoje Italijos vyriausybėje. 
Jis labai stengėsi turėti bent ke
lis atstovus vyriausybėje. Tuo 
tikslu jis įsakė balsuoti uz kon
kordatą ir kitais klausimais tei
giamai pasisakyti, nors žygiai 
prieštarautų kompartijos politi
kai. Jis dėjo didelių vilčių į lin-

bandė atominius sprogmenis, o I Bolonijoje, jau 16 m. miesto rei- 
Stalinas buvo dar kartą pažemin-" 
tas, italų kompartija surinko 27,9 
% balsu, kai 1958 m. tegavo 
22,7%.

Kompartijos įtaka
Kompartija naudoja įvairias 

priemones italams palenkti. Ji lei- ____ __________________ 7 _
džia 50 laikraščių, daug knygų, čiau sulaukė nevieno smūgio. Di- 
Agitatoriai siuva po kraštą. Par- džiausiąs smūgis — Vengrijos su- 
tijos vadovaujamasis ir techniška- kilimas ir Stalino pažeminimas, 
sis personalas milžiniškas. Tiesa, Ryšium su Vengrijos sukilimu

kalus tvarko komunistas Giusep
pe Dozza. Jis geras administrato
rius, mieste giliai šaknis įleidęs. 
Jį palaiko net komunistų priešai, 
kuriuos jis sugeba atitinkamai su
dominti ir riekę “pyrago” krikš
čionims ar liberalams skirti.

Partijos taktika yra lanksti, ta-

žymia dalimi jis apmokamas iš 
mokesčių mokėtojų kišenės. Ta
čiau kompartija turi armiją ir sa
vų pareigūnų. Metinis partijos 
biudžetas siekia $25 mil. šią su
mą surenka iš narių, komunistų 
įmonių, komunistų valdomų ko
operatyvų pelno ir Italijos preky
bos su sovietais. Iš visų sandėrių 
tarp šių kraštų kompartija gauna 
2-5 %- užsienio prekybos apyvar
tos. Sovietai yra linkę komparti
jos veiklą remti iš priešų kišenės. 
Vieša paslaptis, kad stambios 
siuntinių rinkliavų sumos atiten
ka užsienio atitinkamoms organi
zacijoms.

Kuriuo būdu kompartija pavei
kia balsuotojus?

Ji sugeba išnaudoti valdančios 
partijos negalavimus. Jos politi
ka yra puolama ir visomis prie
monėmis palaikoma vidinė spar
nų trintis democristiani partijo
je. Komunistai gerai žino, kad 
vien /šauksmu apie klerikalus 
daug ko neatsieksi. Jei mieste iš
tinka gaisras, kompartijos parei
gūnai pit mutiniai atvyksta nu- 
kentejusiems padėti. Berasčiams 
ūkininkams jie užpildo anketas 
pensijoms gauti Iš kitu miestų

I

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Studijų savaitė

LF Bičiulių šeštoji studijų savaitė 
įvyks 1962 m. rugpjūčio 5-12 d. Kana
doj, Wasaga Beach ir Springhurst ap
linkoje. Studijų centras — šv. Jono 
Kr. parapijos salė Springhurste ir pri
vačios vilos vienos mylios atstume.

šioje studijų savaitėje dalyvaus JA 
V-bių ir Kanados Liet. Fronto bičiu
liai. Tikimasi susilaukti dalyvių net iš 
Europos, kaip dr. J. Grinius. Taip pat 
bus kviečiama dalyvauti studijų savai
tėje Toronto apylinkės lietuvių visuo
menė. Studijų savaitės programa bus 
įvairi: paskaitos, literatūros popietės, 
vakariniai pasilinksminiai, net ir mu
zikos koncertai, kur dalyvaus sol. L. 
šukytė ir sol. V. Verikaitis. Bus pasi

rodymas jaunimo, vadovaujamas kun. 
B. Pacevičiaus. Bus partizanų vakaras.

Viena pagrindinių paskaitų bus skir
ta paminėti Maironio šimtmečio sukak
čiai, palyginant didžiojo poeto ir mū
sų gyvenamąjį laikotarpį bei aplinką.

Paskaitininkų tarpe bus dr. A. Mus
teikis, dr. J. Grinius ir K. Skrupskelis.

Smulkesnė studijų savaitės progra
ma bus paskelbta vėliau. Registracijos, 
stovyklos, vilų išsinuomavimo reikalais 
prašome kreiptis:

LFB Registracijos ir. Rengimo -.k-ja
19 Rosemount Ave.,
Toronto 4, Ont.,. Canada.

LFB Registracijos ir Rengimo 
, komisija

Rašykime laiškus Amerikos senatoriams
Sąjūdis Baltijos valstybėms 

laisvinti vis daugiau Įsisiūbuoja. 
JAV kongrese Įvestos šiuo reika
lu ikišiol 10 rezoliucijų, reikalau
jančių iškelti Baltijos valstybių 
okupaciją Jungt. Tautose. Dauge
ly vietovių sudaryti paramos ko
mitetai, apjungti bendru vardu: 
“Americans for Congressional 
Action to Free the Baltic States”, 
902 West 34th St., Los Angeles 7, 
Calif., USA. Šis komitetas birže
lio 22 d., Baltijos kraštų okupaci
jos 22 metinių proga, lankysis 
JAV kongrese. Jo veiklai paremti 
reikia daugybės laiškų, kurie ro
dytų Įvestų rezoliucijų reikalin
gumą. Komitetas ragina rašyti 
laiškus senatoriams netik iš JAV, 
bet ir kitų kraštų. Gaunami tuo 
reikalu laiškai, ypač iš užsienio, 
daro jiems dideli Įspūdi, nes ma
to, kad visur gyveną lietuviai tuo 
reikalu yra vieningi. Tik. deja, 
ypač iš kitų kraštų, ne iš JAV, tų 
laiškų dar vis permaža.

Pirmieji laiškai turėtų būti pa
rašyti senatoriui Fulbright ir 
kohgresmanui Morgan. Pirmasis 
jų yra užs. reik, k-to pirm, senate, 
o antrasis — tokio pat k-to pirm, 
kongrese.

Laiškų pavyzdžiai:
The Honorable J. William Fulbright 
United States Senate 
Washington 25, D.C., USA

Dear Senator Fulbright:
I urge you, as Chairman of the

riams. Štai jie ir jų rezoliucijos: sen. 
Thomas H. Kuchel — S. Con. Res. 12 
(toks rezoliucijos vardas); sen. Frank 
J. Lousche — S. Con. Res. 63; sen. 
Bourke B. Hickenlooper — S. Con. 
Res. 64; sen. Jack Miller —S. Con. 
Res. 64; rep. Glenard P. Lipscomb — 
H. Con. Res. 153; rep. F. Bradford 
Morse — H. Con. Res. 163; rep. Glenn 
Cunningham — H. Con. Res. 195; rep. 
James Roosevelt — H. Con. Res. 439; 
rep. Gordon L. McDonough — H. Con. 
Res. 444; ir rep. Charles B. Hoeven — 
H. Con. Res. 456.

Laiško pavyzdys:
The Honorable (autoriaus pilnas Var
das ir pavardė)
United States Senate (arba House of 
Representatives)
Washington 25, D.C., USA

Dear Sir:—
Thank you for introducing a resolu

tion (nurodyti rezoliucijos pavadini
mą) in behalf of the enslaved Baltic 
States. You have made a great con
tribution to the cause of freedom. 
Please continue to do all you can to 
expedite the adoption of your Tesolu- 
tion by the Congress'.

Gratefully, (Jūsų parašas)
Ryšium su šia akcija JAV reikalin

gos lėšos. Finansų komitetas prašo 
skubiai siųsti aukas šiuo adresu: G. A. 
Petrauskas, 3442 Madera Avė., Los An
geles 39, California, USA. Finansų ko
mitetą sudaro: dr. P. Pamataitis pirm., 
nariai — J. Ąžuolaitis, V. Kazlauskas, 
L. Lašas, K. Liaudanskas, J. Motiejū
nas: G. A. Petrauskas — ižd.'

Pr. Alšėnas

partijos eiles paliko apie 0,5 mil. 
Šis skaičius netrukus pasiekė be
veik milijoną, kai Chruščiovas 
ėmė skelbti Stalino žiaurumus. 
Suprantamas italų susijaudini
mas, nes išaugštintasis buvo paže
mintas ir jo nuopelnai susieti su 
dideliais nusikaltimais.

Nusikaltėlis Togliatti 
gerbiamas
Italų kompartija jau du kartu 

pertvarkė savąjį centro komitetą. 
Partijos sekretorius ir jo artimie
ji bendrai liko vadovybėje. Pal
miro Togliatti, buvęs Bucharino 
šalininkas, bet didžiausias Stali
no gerbėjas, jo talkininkas ir da
lyvis nusikaltimuose, pagarbiai 
sutinkamas Italijos valdinėse įs
taigose. Kai jis atvyksta į valsty
binį radijofoną, pagarbiai sutin
kamas — su vynu ir pyragaičiais.

Togliatti nelengvas vaidmuo. 
Buvęs ištikimas stalininkas nūnai 
turi bendrauti su Stalino prie
šais Maskvoje ir jiem paklusti. 
Nelengvesne jo padėtis pačioje 
Italijoje. Tiesa, kompartija pra
veria veiklesniems komunistams 
duris į parlamentą, senatą ir kitas 
gerai apmokamas vietas, tačiau ji 
yra “nuosaikioje” demokratinėje 
opuzijoje. Ji nebijo jokių prie
monių tikslo siekti. Pvz. kompar
tija pasitelkė, net fašistus — Mo- 
vimento Sociale Italiano, kad iš
rinktų Giovanni Gronchi prezi
dentu'. kuris buvo nepriimtinas 

i krikščionims demokratams. Pana
šiu būdu pavyko išrinkti naują 
prezidentą š.m. gegužės 6 d. ir 
kaikuriuos pareigūnus Sicilijoje. 
Jos taktika aiški, — balsuoti už 
kiekvieną nekomtinistą, kurio ne
remia democristiani.

Esminis kompartijos tikslas — 
gauti balsų persvarą ir teisėtu bū
du atsisėsti į vyriausybės kėdes. 

King Kongas praleido kalėjimo Jie gali tikslo atsiekti krašte įvy- 
celėje. Plaučių peršovimas iššau- kus didesniems sutrikimams ir 

. jkė džiovą Kalinį teko perkelti į pasįreiškus ūkiniams negalavi- 
Silpnadusis Verloop si judesį j specialų kambarį, kur jį pradėjo S. Valdančiai nartiia «erai ...... : lankyti medicinos personalas. ^ams- Valdančioji partija ^erai

Patyrusio šnipo atsiminimai “

Paruošė VYT. KASTYTIS

DIDYSIS ŠNIPU MEDŽIOTOJAS

12.
j VOKIEČIŲ AGENTAS
' IŠDUODA KING KONGĄ

King Kongo kaltę įrodanti me
džiaga atsirado po kelių mėnesių. 
Pinto apklausinėjo vokiečių kil
mės agentą Cornelius Verloop, 
kuris jau buvo prisipažinęs savo 
pagalbą vokiečiams.

— Mane sušaudysit?
Pinto truktelėjo pečiais. Atsa

kymas ir be žodžių buvo aiškus.
— Aš turiu jauną žmoną Ams

terdame. Ji nekaltą. Galiu pri
siekti.

— žmonų mes nešaudome.
— Ponas pulkininke, jeigu jūs 

man dovanotumėt gyvybę, aš 
jums suteikčiau svarbių žinių.

— Nebūk kvailys! žinias mes 
sugebėsime išpešti be jokių prie
saikų ir pažadų.

— Jūs galite mane priversti 
pasakyti, ką jūs įtariate, kad aš 
žinau... Tas tiesa ... Tačiau yra 
dalykų, apie kuriuos jūs net ne
sapnavote ...

čia vokiečių agentas pradėjo 
vardinti visus pagrindinius sąjun
gininkų žvalgybos karininkus ir 
apibūdinti kaip jie atrodo.

Pinto buvo nustebintas: jeigu 
paprastas vokiečių agentas žino 
tiek pavardžių, kiek tada jų yra 
žinoma vokiečių kontražvalgybos 
vadams? !

— Iš. kur gavote šias žinias?
— Man jas davė vokiečių Ab

wehro pulkininkas Kiesewetter. 
Tačiau aš jums nepasakysiu, iš 
kur jis šias pavardes sužinojo, kol

Įman negarantuosite, kad nebūsiu jo darbą vokiečių naudai, chrono
logine tvarka patvirtindamas vi-I sušaudytas...

Pinto numojo ranka. Jam buvo sus Qreste Pinto,spėliojimus.
nusibodusios derybos su agen
tais, kurie pavojaus atveju sutin
ka išduoti savo darbdavius, drau
gus ir tėvynę. Tai pati žemiausia 
žmonių rūšis. Nusivylęs Verloop 
laikysena, jis nutarė ji tuojau pat 
grąžinti Į kalėjimo celę. Kad su
imtasis nemėgintų pabėgti. Pinto 
išsitraukė pistoletą iš kabūro.

Tačiau dėl suprantamų priežas
čių teismas buvo atidėliojamas, 
neš juk nelabai smagiai pasijuto 
žmonės, savo laiku garbinę King 
Kongą ir jame .neįžiūrėję vokie
čių agento. Aštuoniolika mėnesių

• • • į Lietuva. Latvija.
Siuntiniai Estija, Ukrainą

Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-.15- I\a Ha a OS •. paprastu ir oro pastų draustus {vairius; < ■ 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. ’
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

SINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešima. Musu patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
» i ’ 5 • ♦ .% ’ * * i • • ' * ’ c’

" \ ; 849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA
V Si Telefonas LE. 1-3098 , f

" • <• ' ? • J ■ • »'. < v ■

BARDO-VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nno 9 vii- ryto iki
7 vai. vakaro. ĄeŠtadeiniais nuo 9 Vai. ryto Iki 5 yal. po pietų

y

105 Cannon St. E„ Hamilton, Ont. 94 Douglas Street, Sudbury, Ont- 
Tel. JA. S4686. Ponia V. Jnraitis. Tel. OSA-5315, p. M. Venskevičienė.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

suprato kitaip:
— Nešaukit! Aš pasakysiu. Vis

ką pasakysiu. Pulkininkui Kiese- 
wetter pavardes davė Chris Lin
demans — King Kongas ...

Taip visiškai netikėtai dėl klai
dingai suprasto judesio yla išlin
do iš maišo.

— Kaip su Arnheimu?. Ar jis 
pranešė ir apie parašiutininkų 
planuojamą nuleidimą?

— Taip. Nusileidimo išvakarė
se King Kongas lankėsi Abwehro 
štabe ir pasakė, kad sekantį rytą 
britų oro divizija bus nuleista 
Eindhoven laukuose-...

. VIETOJE MEDALIO — 
KALĖJIMAS

Uždaręs agentą Verloop kalė
jimo celėje. Pinto nuskubėjo - į 
olandų žvalgybos štabą, čia jis 
trenkė kumščiu į stalą:

— Aš buvau jums pranešęs, 
kad įtariu King Kongą! O-ką. jūs 
padarėte? Jūs jį išsiuntėte su 
svarbiausia karo žinia į vokiečių 
fronto užnugarį...

Nustebusiems karininkams jis 
papasakojo apie savo pasikalbėji
mą su vokiečių agentu Verloop ir 
pareikalavo, kad jie padėtų suim
ti King Kongą.

Suimti ginkluotą milžiną netaip 
jau lengva. Teko griebtis klastos 
priemonių. Du olandų karininkai 
nuvyko į pilį, kurioje buvo įsikū
ręs pogrindžio štabas. King Kon
gui jie pareiškė, kad už jo po
grindžio kovas jam bus įteiktas 
medalis. Į pilį, girdi,, jau yra at
vykę augštieji britų karininkai su 
medaliu. Tačiau šia proga King 
Kongas turėsiąs užsivilkti gražiau
sią uniformą ir nusiimti savo 
ginklų arsenalą. King Kongas pa
klausė patarimo. Kada jis begink
lis įžengė į “apdovanojimo” kam
barį, ten jo jau laukė Pinto su de
šimt augščiausio ūgio karo žan
darų, kurie jį po trumpų grumty
nių paguldė ant grindų. Suraki- 
nimui skirtos grandinės' pasirodė 
ešančios per mažos King Kongo 
riešams. Rankas teko suraišioti 
elektros laidais...
-Jš Antverpeno aerodrdmo spe

cialus RAF lėktuvas jį tą pačią 
dieną išgabeno į Londoną. Dvi sa
vaites geriausi britų kontražval- 
gybos agentai kamantinėjo King 
Kongą. Tada jis vėl buvo gražin
tas į Olandiją. Kartu su juo buvo 
atgabentas dokumentas, kuriame 
King Kongas savo parašu paliudi-

lankyti
Tris dienas prieš teismo pradžią 
jis buvo rastas negyvas savo lovo
je. šalia jo gulėjo dar teberodanti 
gyvybės ženklus gailestingoji se
suo. Ją pavyko atgaivinti, ir ji pri
sipažino. kad King Kongui buvo dar neaišku, ar kairiajam dėmė
davusi išgerti 80 aspirino table- i cristiani sparnui pavyks pastaty- 
čių. pati išgerdama lygiai tokį pati ti nuolatinę-užtvanką prieš komu- 
kiekį. Taip savo dienas užbaigė di-; nizmą Viduržemio srityje.
dysis Arnheimo išdavikas, dau- Bandymas svarbus. Nuo jo 
giausia sąjungininkams nuostolių sėkmės priklausys Italijos toli- 
padaręs vokiečių agentas Chris- mesnė raida, o vakarinės Europos 
tian Lindemans — King Kongas... tvirtybė ir saugumas.

žino ką reiškia kompartijos Įsiga
lėjimas. Nors ir pavėlintu posū
kiu i kairę norima sulaikyti kom
partijos veržia. Posūkio metu Ita
lijoje prasidėjo ūkinis atolydis. Ir

NESURASTI NACIŲ TURTAI
Kur nors centrinėje Europoje 

yra paslėptų turtų. Tai buvusių 
nacių vadų .turtai, kuriuos Hitle
rio armijos suvežė iš daugelio už
grobtų kraštų. Daug tų turtų jau 
buvb sąjungininkų atrasta, tačiau 
didesnė dalis dar yra kur nors 
paslėpta neprieinamose Austrijos 
Alpėse.

1945 m. baigiantis karui, visi 
turtai, kuriuos naciai per 6 gro
bimo metus buvo prisivežę, Hitle
rio įsakymu buvo išvežioti po įvai
rias slėptuves ir buvo įsakyta, kad 
jie jokiu būdu nepatektų sąjungi
ninkams. Tie turtai gali kurią die
ną padėti kokiam fuehreriui at
siekti tai, ko Hitleris neatsiekė.

Turtų vertė ir kiekis niekam 
nėra žinomi. Austrijos policijai, 
apklausinėjusiai buvusius nacius 
karininkus, kurių žinioje buvo 
auksas ir kitos brangenybės pavy
ko šiek tiek sužinoti. Sužinoti duo
menys nustebina nevieną. Pvz. 
Himmlerio padėjėjo Ernst Kal- 
tenbrunner, kuris buvo pakartas 
Niurnberge, turtas siekė 50 dėžių 
aukso, kuris svėrė net 2000 kg., 5 
dėžės deimantų ir kitų brangeny
bių, 50 kg. aukso plytelių, pri
klausančių Vokietijos bankui, 2 
mil JAV dol.. 2 mil. šveicaru fran
kų; 300.000 dol vertės pašto ženk
lų rinkinys ir begalės brangių me
no paveikslų, pagrobtų iš Louvro 
ir Italijos muzėjų.

Visa tai guli kur nors paslėp
ta Salzburgo Alpėse, bet niekas 
nežino kur.

Nelabai seniai buvo atrasta 
Grundl ežero dugne dėžė su pi
nigais. kuriais tačiau, niekas ne
galėjo pasinaudoti. Tai Hitle
rio ištisų metų gamyba, gražiai su-

dėtų angliškų 5 sv. banknotų dė
žė. Visa valiuta buvo taip vyku
siai padaryta, kad sunku buvo at
skirti nuo tikrų banknotų.

Taip pat kur nors ežero ar upės 
dugne guli paslėptas visas nacių 
slaptosios žvalgybos iždas — 18 
dėžių, kuriose yra virš 10 mil. ver
tės valiutos ir gryno aukso. Dau
gelis vertybių buvo atrasta neti
kėtai, nes tie, kuriem buvo paves
tas turtų slėpimas, nevisada sąži
ningai savo pareigas atlikdavo. 
Vienoje paveikslų galerijoje Salz- 
burge buvo atrasta keletas vertin
gų paveikslų, kurie anksčiau 
prancūzų ir italų muzėjų buvo 
“padovanoti” Goeringui. Galerija 
priklausė vienam grafui. Garsus 
Mozarto portretas, priklausęs 
Goeringui. buvo atrastas vienoje 
palėpėje Vienos mieste. Penki ki
logramai auksinių dantų, surink
tų koncentracijos stovyklose at
rasta pas vieną dantistą, kuris dar 
ir dabar verčiasi praktika.

Sąjungininkams nepavyko su
rasti visų paslėptų turtų dėlto, 
kad dažniausia iš tų, kuriems slė
pimas buvo pavestas, teišliko tik 
po vieną liudininką. Esesininkai 
sušaudydavo visus užsieniečius 
darbininkus, dalyvavusius slėpi
me, kai viskas būdavo paslėpta. 
PO to staigia mirtimi mirdavo ir 
slėpime dalyvavę SS kariai, išsky
rus vieną iš viso būrio.

Austrijos policija jau per eilę 
metų patruliuoja tuose rajonuo
se, kur spėjama, yra paslėpti tur
tai. Jų atrasti gali ir niekam ne
pavykti, tačiau vargu pavyks jais 
pasinaudoti ir tiems, kurie jų tiks
lią vietą žino. V. K.

House Committee on Foreign Affairs, 
Senate Committee on Foreign Rela
tions, to expedite the passage of Senate 
Concurrent Resolutions 12, 63 and 64 
.which will be a significant step toward 
the liberation of the Baltic States.

Sincerely (Jūsų parašas)
The Honorable Thomas E. Morgan 
House of Representatives 
Washington 25, D.C., USA

Dear *Representative Morgan:
I urge you. as Chairman of the 

House Committee on Foreign Affairs, 
to expedite the passage of House Con
current Resolutions 153. 163. 195. 439. 
444 and 456 which will be a significant 
step toward the liberation of the Bal
tic States.

Sincerely (Jūsų parašas)
Rašytini laiškai ir partijų vadovams 

senate ir kongrese. Senate jie yra: sen. 
Mike Mansfield — daugumos vadovas 
ir sen. Everett M. Dirksen —. mažu
mos. Kongrese: rep. Carl Albert — 
daugumos ir rep. Charles A. Halleck 
— mažumos. Sugestijonuoj^mo laiško 
pavyzdys: (adresas kaip augščiau nu
rodyta).

My Dear Senator:
(arba My Dear Representative)
I ask you. as a leader in the Con

gress to support Concurrent Resolu
tions which urge the President of the 
United States to bring the question of 
the enslaved Baltic countries before 
the United Nations. Your aid in 
achieving the adoption of the resolu
tions will be greatly appreciated. 
Thank you.

Sincerely (Jūsų parašas)
Reikėtų padėkoti ir rezoliucijų auto-

Vokiečiai prisipažino 
šaudę žydus

Lietuvoje
Vak. Berlyne nuo gegužės mėn. 

vidurio vyko šešių buv. SS vokie
čių pareigūnų, SS tarnyboje byla. 
SS vvrai — Alfred Filbert, Kon- 

< rad Fiebig, Wilhelm Greiffenber- 
įger ir kt. kaltinami vykdę žydų 
■ sušaudymus, moterų ir vaikų ne
išskiriant, ties Vilniumi, Vitebs
ke. Gardine ir kitur. Visi kaltina
mieji prisipažino vykdę nusikalti
mus, tačiau daugiausia kaltę veri 

į tė savo viršininkui A. Filbertui... 
i Trečiąją bylos dieną Greiffenber- 
geris pareiškė, kad trijų savaičių 
laikotarpyje Vilniuje buvo sušau
dyta apie 5.000 žydų. Penktąją 
bylos dieną vienas iš šešių “Ein- 

i satzkommando 9” dalyvių, Hein
rich Tunnat, prisipažino, kad jam 
vadovaujant, užfrontėje buvo su
šaudytos nurengtos moterys - mo
kytojos. Tunnat taip pat kaltino 
vyr. kaltinamąjį Alfred Filbertą 
— šis viename Vilniaus priemies
tyje buvo suvaręs žydus ir juos 
laikęs įkaitais. Filberto jam buvo 
įsakyta už miesto parengti vietas 
žydams naikinti. Ryšium su byla 
Vak. Europos spaudoje paskelbta 
daug skaitytojus sukrečiančių 
smulkmenų apie II D. karo metu 
vykusius nusikaltimus. E.

Atstovas darbo žmonių ir naujai atvykusių

HAIDASZ
PARKDALE-TORONTO

Tautinių Grupių Kandidatas
• GYDYTOJAS — SŪNUS DARBININKŲ ŠEIMOS.

— ROMOS KATALIKAS
• Supranta naujųjų kanadiečių reikalus
• Kalba keletą kalbų
KOVOS Už SOCIALINES REFORMAS:
• Pilną Įdarbinimą
• Visam kraštui gydymo planą
• Senatvės pensijas (kilnojamas — persikeliapt iš 

vienos darbovietės i kitą)
• Patenkinama minimumą valandinio atlyginimo 

naujai atvykusioms, apsaugant dirbančiuosius- nuo 
išnaudojimo, dėl nepakankamo anglų kalbos mo« 
kėjimo.

• KAIP PARLAMENTO NARYS 1957 M., jis rėtnė plačios imigracijos* pro- 
gramą ir yra pasiruošęs vėl už ją kovoti.

• Jis siūlė, nuolatiniam apsigyvenimui atvykusioms naujiems kanadiečiams
senatvės pensijai gauti laikas būtų sutrumpintas iki penkių metų ir- 
paveikė, kad tai būtų įtraukta j Liberaų programą. r

HAIDASZ
Gydytojas Dr. Stanley
LIBERAL PARKDALE

CENTRINE RAŠTINE RINKIMAMS VESTI: 
1556 QUEEN STREET WEST TELEFONAS 531-5743

(Spausdinama Parkdale Liberalų Sąjungos)
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Svarbu visiems

Ar jau surašėte testamentą?
Ar jau pergalvojai, jog testa

mento surašymas visiškai nereiš
kia galimą mirtį? šie klausimai 
kyla, kai patiri, kad dar daug mū
sų tautiečių nesirengia patys sau 
atsakyti į šiuos klausimus ir su
tvarkyti taip svarbų šiame krašte 
testamento surašymo klausimą. 
Vis dar girdisi, kad tai šen, tai ten 
mirė lietuvis nepalikęs artimų gi
minių ir nesurašęs testamento. 
.Tokiais atvejais paliktas turtas 
.pereina “Trust” b-vės žinion, ku
ri tik ir laukia tvarkyti takius pa
liktus išmarius turtus. Kai b-vei 
pavyksta uždėti ranką ant tokio 
turto, sunku vėliau ką nors iš jos 
atgauti, nes viskas pranyksta taip 
vadinamom administravimo išlai
dom padengti. Negalima pateisin
ti mūsų žmonių šiame reikale ne
rangumą ir neprisirengimą.

Žmogus dirba sunkiai, susitau
po pinigų ar įsigyja koki nors tur
tą, ir nelaimės atveju viskas ati
tenka svetimiems. Atrodo, vis dar 
privengiama surašyti testamentą 
galvojant, jog jo surašymas priar-__________ l oanKeno iaiKa nariai turėtų surasy- tins mirti. Manau, nėra reikalo j tus testamentus, nes dabar indėliams 
aiškinti tokio galvojimo keistumo.! pasiraŠ0mas pavedimas galioja tik iki 
Pilnas reikalų sutvarkymas visai i $500 sumos, o jei indėlis didesnis, tai elrio lro/4__________Mnn 4  iri •__ a a 1_____

Jaunimo klausimu A. VENCLOVOS BALSAS

Tegul upeliai Nemunu išsilieja
APIE "KRYŽIUOČIUS'

AL. GIMANTAS
.kiekvienas, kuris moka tai pada
ryti ir žino ko įstatymas reika
lauja. ...

Testamentą galima keisti kada reikaįu net peraaug rūpinamasi,;
tik norima. .Galima surašyti kelis ^d jau įr dabar yra užtenkamai ..... . . . , .. x ,
testamentus ir mirties atveju ga- daroma. Taip vienas kitas galvojo didžiuotųsi pries kitas tautybes.
lios vėliausiai surašytas testamen- jr prieš keturis metus ka* ši klau- iada užsimegztų ir liet, pažintys,;
tas. Surašant testamentą reikia simą mėginau iškelti’Krašto Ta- susik?„rtM daugiau liet šeimų ii . .
dviejų liudininkų, kurie būtų kar- rvbos suvažiavime. Per paskutini- laip pat turėtų būti gyves- siverzti į pavirsiu į platesnius 
tu su testatorium jam pasirašant h ketvirtmeti šioje srityje padary- nis ir daugiau planingas pasikeiti- m*™

n’.** , 1 • " a- dnuc innnimn mpnn vionptii

Šia tema daug kalbama ir ra
šoma. Kai kurie galvoja, kad šiuo

kalas turi išvirsti i visuotinį išei
vijos judėjimą — kovą dėl*kiek
vieno lietuvio!

Keturios priežastys
Kur priežastys, kad mes vis dar 

susikurtų daugiau liet, šeimų ir i nepajėgiame su šia problema pra-

E. DANILIUNAS

mas jaunimo meno vienetų (dai-testamentą. Testamente reikia nu-1 ta didelė pažanga. Dabartinė J 4 . ■
rodyti vieną ar kelis testamento' Krašto Valdvba šiam klausimui ?.os’. solS10’ vaidybos ir t.t.) gastro- _ _______ _ ______ . .. . . ' lAimic L* 1 m'll »>i n non 1 o 1 nnofrikimi

Įvairūs autoriai mūsų spaudoje 
jau pakankamai plačiai yra pasi
sakę apie Aleksandro Fordo pla- 
čiaekraninį filmą “Kryžiuočiai”. 
Beveik visų recenzentų nuomonės 
buvo panašios, o esminiais klausi
mais beveik vienodos. Tuo esmi
niu klausimu, be abejonės, buvo 

^sąmoningas lietuvių niekinimas, 
Vytauto Didžiojo ignoravimas, is
torijos klastojimas. Tie dalykai 
grandioziniame lenkų filme nega
li būti pateisinami, nes tai būta 
aiškios lenkiškos tendencijos. 
Kalbant apie “Kryžiuočius”, šioje 
vietoje teko išreikšti nustebimą, 
kad lietuviškieji autoritetai Vil
niuje, bent jau ten turimų galimy
bių. ribose, savo laiku nesiėmė jo
kių žygių, nors gerai žinojo apie 
to lenkų filmo ruošimą. Vilniškiai 
sluogsniai turėjo pasistengti už- 
megsti ryšius su filmo gaminto
jais Lenkijoje,-bent jau pasisiūly
dami kaikurių filmo vietų kon
sultantais. Tada, žinoma,- jei tokia 
sugestija būtų lenkų atmesta, šim
taprocentinė atsakomybė už isto
rijos. faktų klastojimą, netinkamą 
lietuvių vaizdavimą ir Vytauto 
vaidmens visišką sumažinimą, ga
lėtų kristi išimtinai ant lenkiškų
jų sąžinių.

Blaivokas Įvertinimas
»iš anapus

’Prieš -kiek laiko, “Kryžiuočiai” 
buvo demonstruojami ir sovieti- 
namoje Lietuvoje. Vilniuje filmas 
buvo rodomas ; iškart penkiuose 
„kino teatruose. Matė ji tautiečiai 
ir kituose. Lietuvos miestuose. Bu
vo, labai Įdomu sulaukti tenykš
čių .autoritetų pasisakymų ir nuo
monių.. Atsiliepė Antanas Venc
lova YLit. ir Menas” laikraštyje. 

■Mums Įdomu, kad pagrindiniuose 
klausimuose ir jo, ir išeivių spau
doje pasirodę balsai sutapo, kai- 
kur. ir visai vienodi buvo. Venclo
vą .tenka pagirti už drąsą, nes, 
toje vietoje, kur kalbama apie 
Žalgirio mūšio dalyvius, jis pa
eiliui, vardina tautas, pačioje pir
moje vietoje minėdamas lietu
vius, lenkus, rusus, čekus, toto
rius. Tuo tarpu, net lenkiškieji 
Šaltiniai, neretai pirmoje eilėje 
vardina lenkus, rusus ir tik trečio
je vietoje mini lietuvius.

Toliau, vilniškis balsas, lygiai 
kaip prieš ji rašę recenzentai, tei
gia, jog žiūrėdamas filmo negali 
atsikratyti minties, kad XIV a. 

Jgalo ir XV pradžioje Lenkija ne
galėjo atrodyti tokia civilizuota, 
o jos žmonės — taip puošniai ap
sirengę ir tokie-kultūringi, tokios 
augštos tautinės sąmonės. Galbūt 
dėl to. perdėto lenkiško išdidumo 
Venclova paslėptai, bet su pakan
kamai ryškia pašaipa sako, kad 

’‘Kryžiuočiai” — tai perdėm pa- 
trijotiškas romanas, kupinas pa
sididžiavimo lenkais, jų tėvynės 
meile, jų neapsakomu narsumu, 
moraliniu taurumu ir neapykan
ta priešams.”

A. V. irgi pastebėjo, kad filme 
dažnai minima Lietuva, Žemai
čiai, Kaunas. Jis irgi nusivylęs 
lietuvių vaizdavimu, kur žemai
čiai parodomi susirėmimuose su 
kryžiuočiais. Jis, deja, turi apgai
lestauti, kad tie žemaičiai vaizduo
jami pagal senosios lenkų istorio
grafijos štampus — kaip labai 
narsūs, bet pusiau laukiniai, vien 
žvėrių kailiais apsirėdę žmonės. 
Venclova irgi nepatenkintas, kad 
filme vyriausiu Žalgirio mūšio va
du padarytas karalius Jogaila, o 
Vytauto, vaidinusio vieną , iš pa
grindinių vaidmenų mūšyje, as
muo aiškiai sumenkintas. Tačiau 
iš esmės, sako toliau Venclova, 
tiek Sienkevičiaus romane tiek 
filme Vytauto vaidmens Žalgirio 
kautynėse sumažinimas nėra tei
singas. Ir vaizdavimas žemaičių 
tokių, kokie jie yra filme, mūsų 
žiūrovui atrodo nepriimtinas, 
dvelkiąs lenkų buržuazinių, isto
rikų sukurtomis legendomis apie 
“pagonių” lietuviu ir žemaičių at
silikimą ir laukiniškumą.

Ar tik “buržujai” kalti?
Vieną momenta “drg.” Venclo

va! — Sakote, “buržuazinių”, bet
gi filmas buvo suktas ne jų, o so- 
vietinamų lenkų, jų institucijų, 
tad ir šis Tamstos (ir mūsų) prie
kaištas adresuotais filmo kūrė
jams, dabartiniams Lenkijos tvar
kytojams. Kas jie 'okie. manome, 
nėra ko aiškinti. Jie dar didesniu 
Įnirtimu ir dar (klešne drąsa 
reiškiasi ir Lietuvoje ....

A. Venclova toliau teisingai 
pastebi ir daro tinkamą išvadą, 
kad tos visos lenkiškos legendos 
apie viduramžių lietuvius yra vi
siškai nepatikimos, kai atsimena
me, kad lietuviai senovėje Įstengė 
sukurti stiprią savo valstybę ir su 
gerai ginkluotais kryžiuočiais 
apie porą šimtų metų vedė daž
niausiai pergalingus karus. Toji 
tauta pagaliau ir Lenkijai davė 
karalių Jogailą, vieną žymiųjų sa
vo metu Europos valdovų. Esą, 
“Kryžiuočių” filmo kūrėjai nebū
tų nusižengę H. Sienkevičiaus at
minimui ir istorinei tiesai, jeigu 
jie būtų pataisę senąją istoriogra
fiją, tendencingai nušviečiančią 
senovės lietuvius ir žemaičius. 
Kaip iš privačių laiškų teko suži
noti, Lietuvoje “Kryžiuočiai” bu
vo ^gausiai , žiūrimi, prie kino teą_ 
atrų laukė žmonės eilėse. Pama
čius, bendras Įspūdis buvo “ne
mažas nusivylimas”, kaip išsireiš
kė vienas autorius savo laiške. 
Lenkų filmų gamintojai žadą ir 
daugiau paruošti pagal H. Sienke
vičiaus raštus meninių filmų. Po 
neblogos pamokos, tikime, A. 
Venclova ir jo bent kiek Įtakos 
turi vienminčiai Lietuvoje turės 
pasirūpinti, bent jau pabandyti, 
kad lietuvius niekinančios ir ten
dencingos vietos lenkų filmuose 
nerastų daugiau vietos.

horizontus? Mano nuomone yra 
keturios pagrindinės klūtys.

Pirma jų — kaikurių mūsų au
toritetų neužtenkamas* dėmesys 
šiam klausimui. Antra — PLB 
konsolidacijos stoka., Kanadoje 
mes ją turime tinkamoje augštu-

vykdytojus, vadinamus “execu-! skyrė ypatingą dėmėsi ir rodė !em?s- zingsniai pastebimi 
tors”, kurie, testatoriui mirus,! daug didesnes pastangas, kaip jos jr platesniame darbo lauke: taut, 
vykdys testamentą. Daugiau jokių (pirmatakai. Labai daug padaryta sokJ4svente\Jaunmio įtraukimas 
formalumų nereikia. Žinoma, mūsų parapijų, vienuolvnu, orga- L Mokytojau Dienas Montrealyje, .. -.

-.r . r ■> ° Kunigų Vienybes rengtoji vaikų moję. Trecia — baime. Ketvirta
šventė Delhi (rajoninis mastas!). — stipraus užnugario stoka. $į 
Dar ryškesnis pavyzdys — Angli- liartą paliesiu tik paskutines dvi

tors”, kurie, testatoriui mirus, daug didesnes pastangas, kaip jos

formalumų nereikia. ! ,____ t___ t
kaip jau minėjau, reikia žinoti, nizaciju ir‘pavieniu asmenų. Ta
ko įstatymai reikalauja surašant čiau šis klausimas yra tiek svar- 
testamentą. Kiekvienas testamen- bus, kad ir šiandien dar yra verta
tas, mirus testatoriui, turi būti nauju keliu j ieškoti, stengtis ši j°s lietuviai organizuoja Europos, priežastis.
pateiktas teismui patvirtinti. Kai 
testamentas surašytas ne pagal 
Įstatymo reikalavimus, gali būti 
teismo nepatvirtintas ir nebega- 
lios.

Pastaba “Talkos” nariams. —
Pageidautina, kad visi Hamiltono 

bankelio “Talka” nariai turėtų sūrašy-

nereiškia, kad jau ir mirsi. Nuo 
mirties, žinoma, seni ir jauni nė
ra laisvi ir vienus ir antrus mir
tis gali paliesti netikėtai. Ramiau
siai eidamas gatve gali būti kliu
dytas automobilio ir mirti vieto
je, arba ir pats važiuodamas gali 
užkliudyti kitą ar kitas tave — ir 
mirti vietoje. O tokiais atvejais 
kiek rūpesčio lieka artimiesiems, 
kai testamentas nesurašytas. Tad 
kodėl laukti ir rizikuoti? Šiame ties atveju, 
krašte testamentą gali surašyti

tada palikimas turės būti tvarkomas 
pagal paveldėjimo įstatymus arba tes
tamentą. Sutvarkymas palikimo pagal 
testamentą yra pats parankiausias ir 
pigiausias. Visiems bankelio “Talka” 
nariams valdyba yra pasiruošusi pa
gelbėti surašyti testamentus. Taip pat 
“Talka” už $1 metams priima saugoti 
dokumentus, jų tarpe ir testamentus, 
savo turimame komercijos banke seife.

Dar, kartą “Talkos” nariai prašomi 
sutvarkyti savo palikimo reikalus mit-

E. Sudikas, “Talka” v-bos pirm.

KUR GERIAU APSIMOKA 
LAIKYTI SUTAUPĄS?

t Daugelis lietuvių nenori laikyti lie-» Be to, gaunate nemokamą S2.000 
tuvių bankuose daugiau kaip $2.300. į gyvybės apdrauda, kuri verta mažiau-

. Esą, tada dividendo išeina daugiau' šiai $20.
kaip $100 į metus, ir nuo jų reikia mo-;
keti mokestį. Tai tiesa. Pagal valdžios i 
potvarkį, jei išmokama už indėlius di- į 
videndo daugiau kaip $100, tai visi ■

b. Juos laikote kitame banke iš 2% 
% ir gaunate S82.50. ' ■

Tokiu būdu ir sumokėjus mokesčius 
bankai turi tokių asmenų pavardes . už S3.000 sutaupą “Lite” jūs gaunate 
pranešti mokesčių inspekcijai — In- Į S29 daugiau, neskaitant nemokamos 
come Tax Office. Skirtumas tik tas, i gyvybės apdraudos.
kad kituose bankuose gali laikyti iri
$3.500 ir vistiek dar $100 dividendo Pavyzdys 2. Jūs turite $10.000. 
negausi, nes jie moka tik 2% % pa-t 
lūkanų, o pvz. “Litas” moka 414% ir 
duoda nemokamą $2.000 gyvybės drau
dimą.

Padaryti išvadą, kad dėl mokesčių 
neapsimoka liet, bankeliuose laikyti 
didesnes sutaupų sumas yra tolygu 
tvirtinti, kad neapsimoka uždirbti į 
metus daugiau $1.000, nes jei uždirbsi 
daugiau, teks valdžiai mokesčius mo- į 
keti.

Žemiau paduodami pavyzdžiai aiš
kiai rodo, kad visokiu atveju daug ver
čiau pinigus laiky ti lietuvių bankuose, gvvvbės apdrauda

Pavyzdys 1. Jūs turite $3.000.
a. Juos laikote pvz. “Lite” ir gauna

te 4¥4 % dividendo 
Sumokate mokesčių

a. Juos laikote “Lite” ir gaunate 4Į4 
% dividendo $425.00

Sumokate mokesčių 55.00

Lieka gryno dividendo $370.00
b. Juos laikote kitame banke iš 2% 

% ir gaunate $275.00
Sumokate mokesčių 36.00

Grynų palūk. jums lieka S239.00
Tuo būdu skirtumas iš $10.000 su

taupą yra S131 ir nemokama S2.000

Jums lieka gryno dividendo 111.50

mr™ .r loonnnii ! hhkh jaunimo 16 — 30 m. suvažiavimą' Mes bijome rizikuoti. Bijome to 
sutikti, kad apylinkių ribose, ypač Pr!e Londono, šis pavyzdys yra^d^eho darbo ir galiim^nuostolių. 
boiiri.rinca hr vra .arčiausia mano minties “plačiu Jei Hamiltono apylinke tada butu
kfek įmanoma ir stenSlsi da-mastu”- Tai džiuginantys, bet.. .'taip bijojusi, tai Liet. Dienos mes 
ritiriJr dfXn štai S ir nU tik atsitiktiniai reiškiniai. Mano' neturėtume nė šiandien. O juk 
kutinės šventes paėmus iose^a- nuomone, jie turėtų būti nuolati-lji — L. Diena tiek daug naujų 
Įima rasti daus džiuginančiu nro- niaL suplanuoti PLB atitinkamo (jėgų ir liet, atsigaivinimo teikia 
ivaiUiiir nS toki skyriaus, vykdomi koordinacijos kiekvienam jos dalyviui ir net na-
X?aUka^D^y^abroHJ juod^eiiu. mie likusiems. Pvz. .galima pri-

-1 .._____  .____ . _._____ , ulpięfi kad ir mrmmi laimimo Dio.

darbą plėsti ir tobulinti. Tenka

Varniais lakstančių”, Hamiltone Knygų jauniesiems!
— energingosios G. Breichmanie- Par labiau šlubuojanti sritis — 
nes vaiku taui. šokiai. Verikaičio vaikų literatūra. Ji yra labai' ne- 
vaiku choras. Babecko jauni “mu- gausi, neapimanti visų amžiaus 
zikai” šauniai pasirodė bendrame grupių ir t. t. Susidaro įspūdis, 
koncerte: Toronte — sustiprėju- kad visas musų dėmesys yra ski- 
si taut, šokiu grupė ir t.t. ir t. t. namas suaugusiųjų spaudai. Kas 
Tai yra naujo pavasario lietuvis- gi skaitys vertingas suaugusiųjų

knygas, jei liet, žodis savo patrau
klumu to noro nebus. Įdiegęs jau
nystės dienose?! Kaikas gali pra
dėti Įrodinėti, kad mes ir dabar 
jau turime. Tiesa, ši tą turime, 
bet neužtenkamai turime ir daug 
kas yra nepritaikyta šių dienų rei
kalavimams. Malonus* reiškinys 
— mūsų laikraščių Įvedimas spec, 
skyrių vaikams. Geriausią atsaky
mą galėtų duoti statistika, kiek 
periodinių ir neperiodinių leidi
nių per paskutinius penkiolika

kai čiurleną upeliai, išsiveržę iš 
anglišku ledu rakinančios žiemos.

Platesnio masto!
Tačiau nevienas šioj progresuo

jančio j srity pasigenda plates
nio masto: ši problema turi tapti 
visuotinio dėmesio centru — pa
grindiniu reikalu greta laisvini
mo darbo. Ką veiksime su išlais
vinta Lietuva, jeigu jai neturėsi
me demokratijoje išauklėtų lie
tuvių?! šie du yra pagrindiniai.... 
mūsų uždaviniai išeivijoje. Abu i metų išleista suaugusiems ir kiek 
labai svarbūs. Jei Lietuva nebus į jaunimui ir vaikams. Tikiu, ne 
išlaisvinta mūsų kartos laikotar-į vienas 
pyje. kas ją laisvins vėliau, jei. 
tam iš anksto nebus paruošta dar
bininkų? Jaunimo problema turė
tų būti sprendžiama Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės bendromis 
jėgomis, pirmoje eilėje — suderi
nant darbą tarp JAV ir Kanados. 
Ruošti bendrus studentų suvažia
vimus, jaunimo dienas — I 
ribose ir abiem kraštams kartu Žinau, kad šie dalykai reikalauja • j j T • 1 • * V T • • 1 1 -r • •• *| T • •

’i leisti, kad ir pirmoji jaunimo Die
na gali duoti nuostabūs, nes jai 
turėtų būti mesta daug darbo ir 
pinigo, kad ji imponuotų ir Įgy
tų lankytojų ateičiai. Bet argi 
krautuvės kitaip veikia? Ir jos 
pradžioje veikia su nuostoliu, o 
paskui gautas pelnas atlygina už 
viską. Pagaliau ne pelno mes, čia 
siekiame. Juo labiau, kad kraš
to valdyba žada didelę nuostolių 
dali, rodos, padengti. Darbo bai
mė susidaro dėl ketvirtosios klū- 
ties — neturėjimo stipraus užnu
gario tokiems dalykams organi
zuoti. Keli asmenys, esą krašto 
ar apylinkės valdybose, apkrauti 
bendru organizac. darbu, vieni 
negali to Įvykdyti,. kad ir laibai 
norėdami, o kiti atsitiktinai . pa
prašyti asmenys irgi bijo darbo 
didumo. Tam reikalinga nuolati
nė talka — užnugaris, turis sti-

nustebtu tai paskaitęs, i Pr^us smogiamuosius branduo- 
Džiuginantis reiškinys — liet.! ^us didžiosiose kolonijose ir bent 
plokštelė vaikams, išleista Mont- po _ vieną “ambasadorių kiekyie- 
realio teatro, B. Pūkelevičiūtės noje apylinkėje.
ir kt. Tai tikrai didelės naudos 
ir labai vykę dalykai mūsų mažie
siems! Prie šios srities turėtų būti 
jungiama ir sisteminga programa 
mokant mūsų jaunimą liet, rank- 

krašto; darbių ir daug kt. panašių dalykų.

daug darbo ir pinigo. kad jie yra 
labai sunkūs, bet jie yra Įmanomi 
sujungus Pasaulio Liet. Bendruo- 

: menės rėmuose i vieningą darbą 
(visus mūsų gerus norus, darbo 
(entuziastus ir lėšas. Kartoju, yra 
(daug daroma ir dabar, bet daro- 

kurti ir pan. Tai būtų ir kuo jisima lyg atskirose salose. Šis rei-

Užtat visi, kurie bijodami mokesčių, 
$127.50 laiko savo sutaupąs kituose bankuose. 

16.001 daro didelę klaidą ir nustoja nemaža 
—:____ dividendu.-

D. Jurkus, “Lito” vedėjas Į

BADAS ATOMINIAME AMŽIUJE
Didesnė Azijos dalis šiuo metu 

badauja. Pagal misijonierių pra
nešimus, Indonezijoje žmonės 
dažnai nebepajėgia vaikščioti dėl 
alkio. Javos saloje matyti iš bado 
mirusių lavonai gatvėse. Borneo 
salos valdžios pareigūnai kreipė
si i britus prašydami ryžių, nes 
badas gresiąs suparaližuoti visą 
gyvenimą.

Panašiai Indijoje. Su vakarie
čių ir sovietų pagalba norima pa
keiti gyvenimo lygi, bet didesnės 
pažangos nesimato.

Per šimtmečius Azijoje badas 
stipriausiai pasireikšdavo Kini
joje. Ten jis žudo milijonus ir 
šiandien. Tikros padėties niekas 
nežino, nes ir “garbingieji sve
čiai”, lanką Kiniją, negali lais
vai keliauti.

Badas dar nereiškia, kad žmo
gus turi kristi gatvėje, kaip lapas, 
nors dažnai ir tau) pasitaiko. Žo
dyne badas apibūdinamas kaip 
“bendras ir didelis maisto taku
mas”. Jis pasireiškia įvairiomis 
formomis. Hong Konge pvz. šian-

ir 1.1. Jaunimo diena su iškilmin
gais paradais, vaizduojančiais se
novės ir neprikl. Lietuva, būtų tas 
svarbus metinis Įvykis, apie ku
ri jaunimas ištisus metus kalbėtų, 
jo lauktų, planuotų kaip pasiro
dyti. ką lietuviškame stiliuje su-

Speeiali organizacija
Toki užnugari siūlau sudaryti 

šiuo būdu. Kr. Valdyba sukviečia 
Toronte ar Hamiltone jaunimo 
entuziastus (jų mes turime, tai ir 
iš spaudos matyti), kartu su jau
nimo atstovais i kuklų darbo susi
rinkimą, kurio tikslas — aptarti 
platesnio masto šios srities klau
simus, tarp jų ir Jaunimo Dienos 
reikalą, o taip pat pasikeisti min
timis tarp vyresniosios ir jaun. 
kartos. Kiekviena apylinkė turėtų 
būti atstovaujama dviejų kartų.

(Nukelta i 9 psl.)

dien pilna motinų išblyškusiais' 
veidais, nešančių ant savo nuga-1 

i ros kūdikius, kurie jau nepajėgia I 
pakelti nei rankų, nei galvos, ta
čiau akyse dar matosi gyvybės 
ženklai. Į Hong Kongą ateina gi
minėms laiškai iš komunistinės 
Kinijos. Tuose laiškuose nieko 
daugiau neprašoma tik maisto. 
Badas jau dveji metai iš lėto ker
ta savo aukas vieną po kitos. Pa
gal Maotsetungo planą, asmeniui 
duodama pusė svaro grūdų die
nai. Nieko nebepadeda nei Kana-1 
dos, nei Australijos kviečiai. 700 
milijonų žmonių yra didelė masė, I 
kurios komunizmas nepajėgia iš-| 
maitinti. Net pats raud. Kinijos! 
užsienių reik, ministeris pasakė: j 
“Mūsų žmonės žino, kad esame' 
ekonomiškai atsilikę. Reikės dar 
keleto dešimčių metų, kol Kihija 
per sunkų darbą pasidarys pažan- ( 
gi socialistinė valstybė. O kiek i 
metų dar reikės, kol visi bus so-1 
tūs? S. Sąjunga to nepasiekė nė i 
per 40 su viršum metų. V. K.

HIGH PARK 
rinkiminėj apylinkėj

Dr. John Kuch repa 
jūsų draugas, kuris supr.jna jus 

' ir ištikimai tarnavo jum? parla
mente nuo 1957 metų. Jis.yra ži- 

I nomas kaip žymus kovotojas už 
I pavergtųjų tautų laisvę.

Birželio 18 -
paremkite Diefenbakerio vyriausybę 

Balsuokite ir perrinkite

JOJCHEREPA, John

Pasiuntiniai be savo kraštu
“The Detroit News” geg. 23 d. Į šviesuomenės nepriklausomybės 

gana smulkiai aprašė Pabaltijo (metais. Atrodo, kad tremtyje en- 
atstovybių padėti ir veiklą Vašin-lciklopedijos leidimas toliau nebe- 
gtone. Korespondentui R. J. Cro-1 tęsiamas.
wley pavyko rasti tik latvių mjn.j Pabaltijo diplomatų darbas ski- 
A. -Spekke. todėl straipsnyje dau- j rjąsįs 4aug kuo nuo laisvu valsty- 
mon ir rocnmo omo lotvriiic I iri i z o < v

VYRAS VISAI KANADAI
"John Diefenbaker giliai tiki į

asmens teises ir žmogaus vertę"

giau ir rašoma apie latvius. Lie
tuvių pasiuntinybės atstovas J. 
Rajeckas tuo metu buvo išvykęs 
i vysk. Salatkos konsekracijos iš
kilmes. Pasiuntinybės patarėjas 
S.’Bačkis su žmona aprodė kores
pondentui seną pilkų akmenų pa
siuntinybės pastatą, paaiškinę 
Lietuvos istoriją, atkreipdami dė
mesį i V. Didžiojo paveikslą ant 
sienos ir nupasakodami tų laikų 
Lietuvą, kai jos žemės tęsėsi nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros. Ypač 
korespondento dėmesį atkreipė 
įvairiai išdrožinėti lietuviškų kry
žių pavyzdžiai. Estų pasiuntiny
bės Vašingtone nesą* Jų pasiunti- Į patarėjas jam papasakojo apie už- 
nio pareigas einąs gen. konsulas šaldytus ir dabar leidžiamus pa- 
J. Kaiv, gyvenąs Niujorke. naudoti buvusių valstybių iždų

Latvių pasiuntinybėje dirba še- likučius JAV. Tai vieninteliai iš- 
ši asmenys: min. A. Spekke, jo tekliai tiek latvių, tiek lietuvių, 
pavaduotojas patarėjas A. Din- 
bergs, tarnautojas informacijos 
reikalams, konsulas; archyvo ve
dėja ir sekretorė. Korespondento 
dėmesį patraukė gražiai įrišta 
Latvių enciklopedija, kuri išleis
ta iki I raidės. Tai darbas Latvijos

bių diplomatų darbo. Nėra pa
tvarkymų iš. krašto, nebereikia iš
davinėti vizų nei tirti prekybos 
galimybių. Iškilo kiti uždaviniai: 
rūpintis pabėgėliais, skleisti in
formaciją amerikiečių tarpe apie 
savo krašto dalią, rašyti rezoliu
cijas, prašymus, reikalavimus 
Jungtinėms Tautoms, protestuoti 
prieš Maskvos žiaurumus, per ra
diją ir kitus ryšius palaikyti tė
vynėje laisvės minti.

Korespondentą labiausiai stebi
no iš ko pasiuntinybės gyvena? 
Kur gauna pinigų? Latvių pas.

tiek estų diplomatams. Kaip il
gai jų pakaks — atsakymo nega
vęs.

Sovietų Sąjungos vyriausybė 
nuolatos stengiasi tuos iždų liku
čius perimti, bet jiems vis nevyks
ta. Buvo bylų ir JAV teismuose.

BIRŽELIO 18-tą IŠRINKITE
SPADINA
apylinkėje
VIENINTELĮ 

KANDIDATĄ, KURIS 
ATSTOVAUS VISUS

GYVENTOJUS

BALSUOKITE

SPADINA 
apylinkėje

TEISINGĄ 
VYRĄ 

DIEFENBAKERIO 
VYRIAUSYBEI

BALSUOKITE

BASSETT, JOHN
Spausdinama Spadina rinkiminės apylinkės P.C. Sąjungos
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Pavergtoje tėvynėje
TENNESSEE WILLIAMS 

VILNIUJE
mas prieš žmoniją, žodis “pasipiktini
mas” — per menkas..

HAMILTON, Ont.
I SIBIRĄ IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS. G. ir L. Sknpkučių namuose sutikimo

rengiamas Hamiltono lietuvių Bend- staigmena. Didelis būrys tautiečių su 
ruomenės valdybos, susitarus su lat- užkandžiais ir gėrimais tikrai su nuo

Niagara pusiasalis
ARTĖJANT LIETUVIŲ VAIKŲ Lietuviai pasaulyje

Valstybinis akademinis dramos tea- 
• tras pastatė amerikiečių rašytojo Ten

nessee Williams pjesę “Orfėjus nusi
leidžia j pragarą”. Veikalą režisavo R. 
Juknevičius. Pagrindinius vaidmenis 
atliko jaunas aktorius A. Bružas ir ak
torė L. Kupstatė. Dekoracijas piešė 
dail. J. Surkevičius.

NUSIPELNĘS MENO
VEIKĖJAS J. GRUŠAS

Kauno dramos teatre rampos šviesą 
išvydo propagandinė rašytojo J. Grušo 
pjesė — “Profesorius Markas Vidinas”. 
Spektaklio režisorius H. Vancevičius 
džiūgauja: “Ruošdamas spektaklį, ak
torių kolektyvas turėjo didelį ir gar
bingą tikslą — prijungti savo žodį prie 
galingo kovotojų už taiką, prieš ato
minio karo grėsmę balso.. Veika
las, žinoma, pasižymi prieš amerikie
čių mokslininku^ nukreipta propagan
da. Nikita ir toliau galės žvanginti ra- 
kietomis ir savo stipriausiomis bom
bomis pasaulyje. Jis, mat, nėra ameri
kietis ...

Vos spėjus nusileisti spektaklio už
dangai, Augšč tarybos prezidiumo pir
mininko pavad. J. Baltušis ir sekr. S. 
Naujalis pranešė visuomenei: “Už nuo
pelnus vystant lietuvių tarybinę dra
maturgiją rašytojui Juozui Grušui su
teikiamas Lietuvos TSR nusipelniusio 
meno veikėjo garbės vardas ...”

PABALTIJO
EKONOMINE TARYBA
Pr. metų pabaigoje buvo įsteigta tri

jų Pabaltijo respublikų — Vakarų eko
nominio rajono koordinavimo ir plana-1 
vimo taryba. Ją, žinoma, sudaro komu- i 
nistinių vyriausybių atstovai, komu
nistų partijų CK pirmieji sekretoriai, 
mokslų akademijų prezidentai ir ko
munistinio ūkio darbuotojai. Tarybos: 
nuolatinė būstinė — Ryga. Atskiri ta
rybos posėdžiai šaukiami iš eilės kiek- į 
vienos respublikos sostinėje. Komunis
tinė spauda skelbia, kad pagrindą šios 
tarybos sudarymui davė bendra kova 
prieš “buržuazinę valdžią”.

GROBŠTYTOJAI IR
KYŠININKAI VILNIUJE
Augščiausiojo teismo baudžiamųjų 

bylų teisminė kolegija Vilniuje baigė 
nagrinėti grobstytoji! ir kyšininkų by
lą. šią tarybinių veikėjų grupę suor
ganizavo statybos valdybos prie Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos planavi
mo ir medžiaginių fondų sk. virš. F. į 
Sokolskis, pasikvietęs į pagalbą vy
riausios tiekimo ir realizavimo valdy
bos cheminių produktų valdybos vir. 
pavaduotoją M. Trettjaką, vald. vyr. 
ekonomistą J. Gasėną ir “Lietkoopsą
jungos” prekybos valdybos statybinių 
ir ūkinių prekių sk. virš. A. Stančiką. 
Pasinaudodami tarnybiniais postais, 
jie grobstė statybines medžiagas ir trą
šas, kurias paskui už kyšius pardavinė
davo kolūkių vadovams.

Pavenčių cukraus fabrike išgarsėjo 
P. Žemelis ir R. Daukša. Į juodąją rin
ką jie paleidę stambius kiekius cu
kraus, o gautąjį pinigą susikimšdami į 
nuosavas kišenes.

Grupė nubausta kalėjimo bausmė- į 
mis — iki 10 m. laisvės atėmimo. Prie 
jos buvo prijungti geriausieji statybi
nių medžiagų ir trąšų pirkėjai — Jo
niškio rajono “Jaunosios Komunos” ko
lūkio pir. P. Gavorka. Savo darbą ko
lūkiuose jie buvo priversti nutraukti 
penkeriems metams ...

PROPAGANDINIS 
PASIPIKTINIMAS 
Komunistinė Lietuvos spauda. Mask

vos įsakyta, pradėjo akciją prieš ame
rikiečių atominius bandymus. Laikraš
čių puslapiai užversti mokslininkų, ra
šytojų ir darbininkų propagandiniais 
pareiškimais.

Fizikos-matematikos mokslų dakta
ras Boleslovas Styra šaukia: “Rūsčiai 
pasipiktinusi respublikos mokslinė vi
suomenė sutiko žinią, kad karingieji 
Jungtinių Amerikos Valstijų imperia
listai atnaujino branduolinius bandy
mus atmosferoj. Kaip specialistas-me- 
teorologas, aš prisijungiu prie visų do
rųjų pasaulio žmonių protesto balso. 
Pentagono atomininkams atnaujinus 
branduolinio ginklo bandymus Kalė
dų saloje, gali kilti didžiulės nelaimės. 
Oro užteršimas radioaktyviais produk
tais, kurie ilgiems mėnesiams užnuo-

Šie ir kiti propagandos šaukliai, ži
noma, užmiršta paaiškinti, kodėl so
vietų atominio ginklo bandymai atmos
feroje nebuvo “nuožmiu nusikaltimu 
žmonijai”, nors tada Nikita sprogdino 
žymiai galingesnes bombas, į atmosfe
rą išmesdamas nepalyginamai didesnį 
kiekį radioaktyvių medžiagų.. .

KUN. IGNACAS SPUDAS, 86 m. 
amžiaus, mirė Tryškiuose š.m. balan
džio 23 d.; ten ir palaidotas.

VILNIAUS MOKSLEIVIŲ 
SKUNDAS
Vilniaus 38-sios aštuonmetės m-los, 

Raudondvario g. nr. 6, mokiniai para
šė graudų skundą “Tarybinio Mokyto
jo” redakcijai: “Pabėgioti per per
traukas nėra kur... Žiemą mes per 
pertraukas stumdomės klasėse ir ko
ridoriuose, o pavasari išbėgame į gat
vę. Tarp dviejų tvorų prisirišame vir
velę ir žaidžiame tinklinį, šitaip tęsia
si jau daug metų. Dėdės iš miesto vyk
domojo komiteto sako, jog prie mūsų 
mokyklos nėra vietos žaidimų aikštelei 
įrengti. Taip mes ir žaidžiame dulki
noje gatvėje. Tiesa, negalime nusi
skųsti, jog mumis nesirūpina. Kiti dė
dės iš autoinspekcijos iš abiejų gatvės 
pusių mašinoms perspėjamuosius ženk
lūs pastatė. Girdi, jūs ten, kurie už 
vairo sėdite, nevažiuokite per greitai 
palei mokyklą — čia maži vaikai žai
džia ...”

Dėdėms iš miesto vykdomojo komi
teto moksleiviai pridėjo nuotrauką 
prieš mokyklą esančio daržo, kur gy
ventojai sodina bulves ir pomidorus. 
Iš šio daržo, esą, būtų labai gera žai
dimų aikštelė...

TRĄŠŲ KALNAS ALEKSOTE
Lietuvos geležinkelio Vilniaus apy

gardos komercinis revizorius V. Geru
laitis skundžiasi, kad Kauno geležin
kelio stoties iškrovimui skirtos aikš
telės užverstos kalnais trąšų, kurių 
nenori atsiimti Kauno apyl. kolūkiai. 
Aleksoto iškrovimo aikštelėje jau išti
si metai genda 250 tonų kalkių purvo. 
Už jo pervežimą kolūkiai sumokėjo di
delius pinigus. Kada geležinkelio va
dovai užpuola kolūkio pirmininkus, pa
starieji teisinasi, kad jie seniai trąšas 
atsiėmė ir išbarstė laukuose.

Devyni Kauno rajono kolūkių pir
mininkai gyvena Kaune. Kiekvieną ry
tą kolūkio mašinomis ir keleiviniais 
autobusais jie skuba Garliavos ir Ven- 
džiogalos kryptimi į savo kolūkius, šie 
vadovavimo iš tolo specialistai yra ge
rokai nusmugdę kolūkius. “Tiesos” fel
jetonistas A. Kažiulis jiems siūlo pa
sistatydinti augštą bokštą ir kolūkiams 
vadovauti per žiūronus. Bokštui, atro
do, geriausiai tiktų trąšų kalnas Alek
sote ... —vkst—

‘ 21.000 EGZ. “PRAVDOS” 
LIETUVAI
Vilniaus radijas paskelbė, kad į Lie-

vių ir estų draugijų atstovais birželio 
14 d. su eisena mieste. Eisena prasidės 
7.30 vai. vak. nuo liuteronų bažnyčios 
18 Victoria Ave. S. ir bus einama King 
S. iki Royal Connaught viešbučio. Mi
nėjimas įvyks Royal Connaught vieš
bučio Cristal Ballroom salėje.

Visus tautiečius nuoširdžiai prašome 
gausiai dalyvauti eisenoje ir minėjime.

Apylinkės valdyba
72 SLA HAMILTONO KUOPA ren

gia išvyką į gamtą birželio 9 d., šeš
tadienį, 2 vai. p.p. į Br. Eselskio ūkį, 
Erie ežero pakrantėje. Šeimininkės pa
ruoš skanių sumuštinių, iškeps švie
žios žuvies, tortą. Bus loterija ir dar 
šis tas. Gyv. patalpos ir laiveliai meš
keriotojams bus rezervuoti išvykos sve
čiams. Tautiečius, norinčius praleisti 
laiką gamtoje su draugais bei pažįs
tamais ar pameškerioti, maloniai kvie
čiame visus atsilankyti. Įėjimas lais
vas. Valdyba

VAJUS TAUTOS NAMAMS 59 toje 
savaitėje davė $400 ir pasiekė $65.200. 
Nuoširdus ačiū Dang. Rakauskaitei, 
M. Kaupienei ir Vitoldui Stankevičiui, 
įstojusiems nariais su $100. Ypatinga 
padėka mielajai Ir. Kažemėkaitei, pri
dėjusiai trečią šimtinę. J. Kažemėko, 
115 East Ave. So., šeima dabar lAT tu
rės $500.

Miesto statybos skyriuje patirta, kad 
statybai leidimas bus duotas apie bir
želio vidurį.

Kai LN statyba artėja, nelikime nė 
vienas nuo šio didžiausio lietuviško 
darbo nuošaliai. Tai yra netik tautinis, 
bet ir visų mūsų asmeninis reikalas.

LN PLYTŲ VAJUS jau pradėtas. 
Kai LN v-bos paskiri asmenys rodo 
daugeliui sunkiai suprantamą pasiau
kojimą, mes padėkime bent paimdami 
nemažiau 10 LN plytų.

LN V-BOS ekstra posėdis šaukiamas 
šį pirmadienį, birž. 11 d. 7.30 v.v. pas 
adv. C. Gage. Visi maloniai prašomi 
dalyvauti. Bus svarstomi LN morgi- 
čių pasiūlymai ir šėrų kapitalo padidi
nimas.

LN PRIŽIŪRĖTOJAS K. Grudzins 
kas geg. 23 d. St. Joseph’s ligoninėje 
buvo operuotas, šiuo metu gydosi na
muose. Jo pareigas LN atlieka, kol jis 
pasveiks, p. Janilioniai.

G. IR L. SKRIPKUTĖŠ grįžo geg. 24 
d. iš atostoginės kelionės po Europą 
sveikos ir laimingos. Iš viso abiems ši 
kelionė kainavo apie S3.000. Jos aplan
kė Vokietiją. Olandiją, Prancūziją, 
Portugaliją, Italijoje turėjo bendrą au
dienciją pas popiežių ir per Šveicari
ją ir Austriją atvyko į Frankfurtą, iš 
kur lėktuvas, nors ir su kelių valan
dų pavėlavimu, jas atskraidino į To
rontą.

Ag. Kochankienės iniciatyva ir rū
pesčiu geg. 26 d. buvo suorganizuota

širdžių šiltumu išreiškė jų pasiilgimą.
PR. LESEVIČIUS po 11 mėn. gydy

mosi Toronto ligoninėse geg. 21 d. su
grįžo į namus. Praėjusią vasarą jis tu
rėjo didelę eismo nelaimę. Šiuo metu 
jis dar nėra visai pasveikęs, bet jaučia
si gerai. Pr. Lesevičius giliai sujaudin
tas jo draugų nuoširdumu, kurie per 
tą ilgą sirgimo laiką dažnai jį lankė ir 
neužmiršo jo sunkioje nelaimėje. Už 
tą jis labai dėkingas savo visa nuo
širdžia dzūkiška širdimi! Iš viso jį ap
lankė per 100 paskirų asmenų.

Linkime Jums, p. Pranai, greitai ir 
visiškai pasveikti! Sk. St.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame p.p. J. Aršti- 

kaičiams, F. Gujams, G. Jasevičiams, 
M. Jonikams, J. Kareckams, Petrui 
Kareckui, Konvaičiams, P. Lukošiams, 
V. Narušiams, A. Povilauskams, J. Po- 
vilauskams, A. Rickui, J. Rickams, J. 
Rimkams, Vladui Sasnauskui, P. Zu- 
bams už suruošimą mum? staigmenos - 
shower 10-ties metų vestuvių sukak
ties proga; už puikias dovanas ir ska
nias vaišes. Kun. J. Tadarauskui už do
vaną, o taip pat visiems mus sveikinu
siems šia proga, dar kartą nuoširdžiai 
dėkojame. Alina ir Kazys Žilvyčiai

Kirkland Lake, Ont.
MATIN. V. KUKORAITIS, kuris čia 

darbuojasi kasyklose, dalyvauja vieti
nių skautų veikloje. Jis dalyvavo skau
tų ir vilkiukų vadų konferencijoj 
North Bay. Kaip matininkas, jis turi 
įdomų darbą aukso kasyklose. Nuo

traukoje matyti darbininkas prie spe
cialios sprogdinamosios mašinos, kuri 
priekyje turi kastuvą. Pastarasis pri
kraunamas išsprogdintų akmenų ir, 
padaręs pusės vertikalaus rutulio apsi
sukimą, išmeta juos į šalia stovintį va
goną. ši mašina yra varoma suspaustų 
dujų.

tuvos miestus, rajonus, kolchozus kas
dien pristatoma daugiau kaip 21.500 
egz. Maskvos “Pravdos”. Į Vilnių dien-
raštis pristatomas tą pačią dieną ir jį 
skaito per 7.000 vilniečių. Kauną pa
siekia 3.500 egz., Klaipėdą — 2.300. 
Tik Vilniuje veikia per 4.000 vad. vi
suomeninių įgaliotinių, kurių pareiga 
sovietinį laikraštį ar žurnalą įpiršti 
kiekvieno gyventojo šeimai. E.

ĮVAIRIŲ PREKIŲ KAINOS
LIETUVOJE (iš paskelbtų loterijos 
laimėjimų — “Tiesa” 1962 m. kovo 
29 d.; 1 rb. lygus 90 et. JAV) 
Automašina “Moskvič” — 2.500 rb., 

turistinė palapinė — 85, motociklas — 
550, motociklas su priekaba 770, pia
ninas — 526, akordeonas su futliaru— 
158 rb., sofa-lova — 91, spinta drabu
žiams — 90, stalas — 26, lentyna kny
goms — 42 rb., tualetinis staliukas su 
veidrodžiu — 52, staliukas televizoriui
— 32-50 rb., televizorius — 210, ra
diola — 126, magnetola — 189, elekt
rinė krosnis — 7, elektrinis patefonas
— 20, dulkių siurblys — 44 rb., grin
dų blizgintuvas — 24, skalbimo maši
na — 90, šaldytuvas — 150 • 210 rb., 
elektrinis toršeras — 19, elektr. arbati
nukas — 7, elekt. ventiliatorius — 10, 
kojinė siuvamoji — 87, rankinė siuva
moje — 58 rb., vyriškas vilnonis megz
tinis — 20, moteriškas žaketas — 25, 
staltiesė — 7-10 rb., lovatiesė — 10,

St. Catharines, Ont.
IŠKILMINGAS MAIRONIO MINĖ

JIMAS. — Bendruomenės v-ba yra nu
mačiusi surengti Maironio minėjimą 
gana plataus masto birželio 16 d. Tam 
jau gauta erdvi Merrittono salė, pa
ruošta augšto meninio lygio programa. 
Daroma viskas, kad šis minėjimas būtų 
vienas pačių gražiausių.

Maironis yra mūsų tautos didysis! 
dainius. Jis gražiai aptarė garsią Lietu
vos praeitį. Jo jautrūs žodžiai pranaša
vo ir dabar pranašauja mūsų tautos 
laisvės pavasarį. Todėl yra gražu, kad 
ir mūsų B-nė yra pasiruošusi pagerbti 
šį mūsų tautos dainių galimai įspū
dingiau. Deja, mūsų B-nės ištekliai la
bai menki, nes ji turi visada daugiau 
išlaidų negu pajamų. B-nė siekia lietu
vybės darbo pirmoje eilėje, o ne pelno. 
Tai suprasdama mūsų gaji parapija 
atėjo valdybai ir tuo pačiu B-nei į 
talką.

Šalia §io Bendruomenės bus dar ir 
kitas parengimas— vilniečių Joninės, 
kur taip pat bus prisimintas Maironis. 
Ryšium su tuo buvo kilę kažkurių abe
jojimų, ar gerai du minėjimai taip arti 
vienas kito, tačiau pasvarsčius prieita 
išvados, kad viskas yra tvarkoj. Valdy
ba pirmoji pasiskelbė minėsianti Mai

ronį ir jau atliko visus reikiamus pa
siruošimus. Joninės palieka Joninėmis. 
Maironis, kaip mūsų tautos atgimimo 
pranašas, yra vertas pilno, paskiro pa
minėjimo. Nastis

BAIGIAMA PASIRUOŠTI DIDŽIA
JAM MINĖJIMUI. — Maironio minėji
mui darbai jau eina prie galo, nes ir 
pats minėjimas — birželio 16 d. — be
veik čia pat.

Žymus mūsų solistas Stasys Baras 
jau atsiuntė savo dainų repertuarą. 
Repertuaras, pasirodo, yra gausus — 
apie 15-ka dainų, įvairus ir gerai pri
taikytas minėjimui/

Tą patį jau padarė ir panelė Šukytė, 
kuri yra jau spėjusi mūsų visuome
nei užsirekomenduoti kaip labai talen
tinga dainininkė.

Mūsų vietiniai menininkai žada šiam 
minėjimui paruošti sceną, kurioje bus 
išstatytas dekoratyvinis Maironio bius
tas. Po programos yra numatytas visų 
atvykusiųjų į šį minėjimą susitikimo 
vakaras, kurio metu šokiams gros ge
ros vertės orkestras. Visi ženklai ro
do, kad minėjimas bus įdomus, gerai 
paruoštas ir todėl vertas plataus mūsų 
visuomenės apsilankymo. Vaga

dija atmosferą, yra nuožmus nusikal
timas žmonijai..

Jam pritaria poetas Justinas Marcin
kevičius: “Sunku surasti žodį, kuris 
tiksliai išreikštų tą jausmą, kokį pa
junti, išgirdęs apie naujus Amerikos 
ir Prancūzijos atomininkų nusikalti-

kilimas — 56 • 126 rb., vyriškas ranki
nis laikrodis — 7, moteriškas — 28 - 
83, laikrodis žadintuvas — 7, elektri
nis skustuvas — 22, foto aparatas — 
13 • 80 rb., skėtis — 7, teatrinis binok
lis — 7, spiningas su špule — 15, au
tomatinis plunksnakotis — 3 rb. Bf.

High Parko 
Liberalų 

kandidatas

Geresnei ateičiai
Toronto-Davenporto apylinkėje

IŠRINKITE
' r

WALTER GORDON
JIS ŽINO JŪSŲ REIKALUS:

• Tūkstančiai vyrų neturi darbo arba dirba blogose sąlygose.
• Baiminimasis nelauktų gydymosi išlaidų.
• Perskyrimas šeimų dėl labai lėtos imigracijos.
• Finansinis nesaugumas senatvėje.

JIS DIRB DĖL:
• Visų aprūpinimo darbu ir tinkamų darbo sąlygų.
• Sveikatos apdraudos.
• Pagyvinimo krašto ūkio imigracijai paskatinti.
• Saugumo senatvėje.

ŽINOMAS KAIP VEIKLUS VYRAS - VALSTYBI
NINKAS IR KOVOTOJAS UŽ SOCIALINI TESINGUMĄ. 

JIS ŽINO REIKALUS — JIS DIRBS JUMS

Pat CAMERON
9

Mokėsi Annette’s Public School, 
Humber Side Collegiate ir Osgood 
Hall.
Šeimos vyras su 4 anūkais.
Profesija — advokatas.
NARYS FEDERACINIO PARLA
MENTO iš High Park 19491953 ir 
1953-1957 m.
Jis buvo energingas kovotojas už 
High Parko reikalus, kai jis buvo 
Otavoje.

JEI IŠRINKSITE, TAI JIS 
DIRBS UŽ:

1. Geresnį imigracijos planą.
2. Pilną įdarbinimą ir visų aprūpi

nimą darbu.
3. Geresnį sveikatos apdraudos 

planą.
4. Stipendijas gabiems studentams 

ir neturtingų šeimų vaikams.
5. Pagerintas ir padidintas pensijas 

seno amžiaus žmonėms.
6. Federacinės valdžios priežiūrą 

mėsai ir patobulintą maisto 
įstatymą.

7. Panaikinimą geležinkelio perva
žų per visus kryžkelius ir Wes
ton kelio.

VYRAS, KURIS OTAVOJ BALSA
VO UŽ FINANSINĘ PAGALBĄ 
PADĖTI IŠBLAŠKYTIEMS ASME
NIMS IR IMIGRANTŲ ATVYKI
MUI I KANADĄ.

BIRŽELIO 18-tą BALSUOKITE už

WALTER GORDON X
Remiamas Davenport Liberalų Sąjungos

CAMERON, Pat
Advokatas

X
Informacijai skambinkite: 762-7591-2

Spūdinama High Parko Liberalu Sąjungos

KONGRESUI. — Vaikų kongresas šie
met įvyks mūsų pusiasalyje, Niagaro
je. Pernai jis pirmą kartą įvyko Delhi 
— tabako augintojų centre ir turėjo 
daug sėkmės. Vaikų dalyvavo gana 
daug, buvo turtinga programa; kongre
są plačiai aprašė net kanadiečių spau
da. “Globe and Mail” įsidėjo kelias ge
ras nuotraukas. Viena jų — dvi lietu
vaitės tautiniais drabužiais. Taip pat 
geras straipsnis pažymėjo, kad vaikų 
kongresai gana retas dalykas;jis paro
do gilų lietuvių supratimą savo jauni
mo auklėjimo reikaluose.

Reikia laukti, kad panašiai bus ir 
šiemet. Užtat mums labai svarbu, kad 
tas kongresas praeitų galimai sėkmin
giau. Turėtumėm prisidėti visi — ypač 
vaikų tėvai. Šį kongresą juk galima 
būtų palyginti su Lietuvių Vaikų Die
na. Tiek jis yra reikšmingas mūsų lie
tuvybės kelyje. Nastis

PARAPIJIEČIŲ SUSIRINKIMAS.— 
Praeitą šeštadienį mūsų parapijos kle
bonijoj įvyko parapijiečių pasitarimas 
artėjančio vaikų kongreso reikalu. Tuo 
pat metu kitoje salėje vyko kongreso 
programoje dalyvaujančių vaikų pasi
ruošimai vadovaujant muzikui A. Pau- 
lioniui. Gražiai skambėjo giesmės ir 
dainos ir atrodo mūsiškiai išeis su ge
rai paruoštais dalykais.

Jau dabar paaiškėjo, kad kongrese 
dalyvaus pats Niagaros pusiasalio vys
kupas Tomas McCarthy ir atlaikys pa
maldas, pasakys pamokslą. Lietuviškai 
pamokslą pasakys iš JAV -atvykęs Tė
vas Juvenalis Liauba, OFM, — visų 
čia mėgiamas pamokslininkas. Po pa
maldų tolimesnėse iškilmėse dalyvaus 
ir Niagaros miesto burmistras.

Kongrese dalyvaus ir svečiai vaikai 
iš Buffalo ir Ročesterio. Laukiama gau
sių svečių iš visur, nes Niagarą vasaros 
metu yra tikrai verta vaikams pama
tyti, o vaikų pobūvis po pamaldų įvyks 
prie pat Niagaros krioklio esančiame 
parke.

Pasitarime dalyvavo gražus būre
lis parapijiečių labai malonioje klebo
nijos aplinkoje. Pasitarimui pirminin
kavo T. Barnabas Mikalauskas, OFM, o 
sekretoriavo S. Šetkus. Mastis

Delhi, Tillsonburg
Birželio 23 d. Delhi-Tillsonburg apy- 

! linkės L.- Katalikių Moterų dr-ja ruo- 
' šia linksmus Joninių šokius Delhi 
miestelyje — lenkų salėje. Pradžia 
7 vai. vak.

Yra numatyta turtinga loterija ir šo
kiai su paįvairinimais. Veiks bufetas, 
moterys pavaišins visus kava ir užkąn- 

! džiais.
Maloniai kviečiame visus lietuvius iš 

arti ir toli atvykti į šį pobūvį. Iki pa
simatymo birželio 23 d. Valdyba

WELLAND, Ont.
WELLANDO LIET. TAUTINĖS SĄ

JUNGOS JONINĖS. — Clevelando vy
rų oktetas, vad. R. Babicko, atvyksta 
birželio 23 d. į Wellanda ir duos kon
certą Joninių proga. Kanadoje jis pa
sirodys pirmą kartą. Programoj taipgi 
pasirodys Detroito išeivijos atžalynas 
— tautinių šokių grupė, vad. G. Go- 
bienės. Yra pagrindo manyti, kad šios 
iš toliau atvykstančios meninės pajė
gos į Jonines apsilankiusiems svečiams 
bus maloni staigmena.

Joninių vieta: St. Stephen's Hall, E. 
Main St. — Port Robinson Rd. kam
pas, Welland, Ont. KLTS skyrius

LONDON, Ont.
MIRĖ PRANAS SKVARNAVI- 

ČIUS. — Velionis buvo žinomas dau
gumai Londono lietuvių. Jis staiga mi
rė darbe gegužės 28 d., sulaukęs 66 m. 
amžiaus. D. E.

WINNIPEG, Man.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

• įvyko gegužės 13 d. 11 vai. buvo atlai
kytos šv. Mišios už motinas ir pasaky
tas tai dienai pritaikytas pamokslas.

3 vai. p.p. parapijos salėje įvyko mi
nėjimas, kurį atidarė ir pravedė šeš- 
tad. m-los mokytojas St. Ramanšaus- 
kas. Paskaitą skaitė liet, šeštad. m-los 
mokyt, agr. J. činga.

Meninėje dalyje pasirodė: šeštad. 
m-los mokiniai, jaunimas ir suaugę. 

, Deklamavo: I. Rutkauskaitė, I. Maro- 
zaitė. Solo dainavo I. Galinaitytė. 
Smuiku grojo Algis ir Imike Timmer- 
manai. Pianinu skambino: L. Federai- 
tė, P. Stankevičius, Daiva ir Lina Čin- 
gaitės. Akordeonu grojo Br. Mališaus
kas, T. Markus ir V. Virkutis. Išraiš
kos šokį pašoko O. Jauniškytė. Šeštad. 
m-los mokiniai pašoko Noriu miego ir 
suktinį, pianinu skambinant D. Jariuš- 
kaitei. Suaugusiųjų taut, šokių grupė 
pašoko rugelius, kubilą ir kalvelį. Tau 
tinius šokius moko J. Kriščiūnienė, va 
dovauja T. Lukas ir groja K. Stonkus

I PAVASARINIS PARAPIJOS BAN 
KETAS įvyko gegužės 12 d. vakare 
Šeimininkavo Judita Barkauskaitė. Gė
rimų bufetą tvarkė Vai. Rutkauskas 
ir Kaz. Mažeika. Prie įėjimo budėjo 
V. Micpovilis. Gėles pardavinėjo Jul. 
Ramanšauskienė ir J. Činga. Drabuži 
nę prižiūrėjo VI. Armanavičius. Gau

i ta $101 gryno pelno, kuris paskirtas 
valstybiniams mokesčiams sumokėti.

PAKRIKŠTYTA: Ruth Krista Bežy 
tė, Monikos ir Jono Bežių dukrelė 
Christopher Martin Nagy, Doris ir An 
thony Nagy sūnus.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA _____

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

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

JA Valstybės
LAISVĖS PAMINKLĄ numatyta 

statyti prie Maspetho liet. par. naujo
sios bažnyčios. Jis turėtų liudyti, kad 
gyvieji neužmiršo žuvusių ir nukankin
tų už Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės idėjos išpažinimą bei gynimą.

Sudarytas k-tas: pirm. J. Šlepetys, 
vicepirm. V. Alksninis, A. Diržys, sek. 
D. Penikas, iž<L K. Vasiliauskas, ižd. 
sekr. A. Kaunas ir inf. tvarkytojas A. 
Dimas.

VILKAVIŠKIO GIMNAZIJAI 55 
METAI. — Rugsėjo 12 d. Čikagoje, 
Jaunimo Centre, rengiamas 55 m. Vil
kaviškio gimn. jubilėjaus minėjimas. 
Į iškilmes kviečiami visi buvę tos gim
nazijos mokytojai ir mokiniai, nežiū
rint ar baigė gimnaziją ar ne. Rugsėjo 
1 d. vakare — literatūros bei muzikos 
vakaras; rugsėjo 2 d. iškilmingos pa
maldos T. jėzuitų koplyčioje; Vakare 
šokiai ir linksma meninė programa.

Minėjimo komitetą sudaro: J. Šva- 
baitė-Gylienė, dr. L. Kriaučeliūnas, dr. 
V. Tauras^ K. Bradūnas ir K. Povilai
tis. Visais reikalais kreiptis — K. Bra
dūnas, 4545 W. 63rd Štr., Chicago 29, 
Ill. USA.

JUOZAS J. BACHUNAS, bebaigiąs 
70-tuosius metus, anot jo, bemindžio- 
jąs Amerikos žemelę 67-tuosius metus, 
apie savo veiklą Amerikoje sako: “Aš 
turėjau malonumo ir džiaugsmo dirbti 
su lietuviais ir dėl Lietuvos. Visada 

t didžiuodavausi kitataučių tarpe, kad 
• esu lietuvis ir. žinote ką, aš niekad 
! nuo to nenukentėdavau. Gal net laimė- 
I davau, nes seni amerikiečiai už tai ma- 
į ne tik labiau pagerbdavo, daugiau ne- 
; gu kokį labai ūdų “išverstskūrį”. Ir 
! naudos turėjau, pasilikdamas lietu- 
1 viškoje visuomenėje, didelės dvasinės 
naudos ir džiaugsmo, ką aš labiau ver
tinu, negu medžiaginę naudą”.

DR. A. AVIŽIENIS, studijuodamas 
Urbanos n-te pasižymėjo, ir jo pavardė 
buvo Įrašyta u-to bronzinėj lentoj. Bai
gęs studijas buvo pakviestas matema
tiku erdvės skraidymo srityje. Salia to, 

i jis yra “Mūsų Vyčio” redaktorius,.
J, GALIŪNAS su šeima atvyko iš 

Kolumbijos ir apsigyveno 182 Law
rence Place, Paterson, N. J. Kolumbi
joj Galiūnai gyveno toli nuo kitų lie
tuvių, bet jų vaikai gražiai kalba lie
tuviškai. ”

TALLAT-KEIPSAITĖ po dviejų me
tų studijų Marymount Manhattan ko
legijoj, Niujorke, ateinanti rudenį iš
vyksta pagilinti studijų į Paryžiaus 
un-tą.

DR. BR. JUCYS. “L. Lietuvoj” ats
paustam straipsnyje “Keistas burlio
kas” rašo apie Titovą, “nemačiusį nei 
Dievo, nei raketos erdvėje”: “žymiai 
geriau būtų buvę, jei jis būtų pasižiū
rėjęs į savo batus ir būtų pagalvojęs: 
jei yra batai — turi būti ir batsiuvys. 
Taigi, jei yra žemė ir kosmos — tu
ri būti ir jos Kūrėjas.”

Argentina
A. A. JONAS RYMAVIČIVS. Po ii- 

gesnės ligos balandžio 15 d. mirė ilga
metis šv. Cecilijos choristas, muz. V. 
Rymavičiaus brolis. Velionis buvo gi
męs Panoterių par., Ukmergės apskr. 
Argentinon atvyko prieš 35 metus.

A. A. JONAS VITĖNAS mirė gegu
žės 4 d. Avellanda mieste.

A. A. BARBORA POCIENĖ mirė 
kovo 21 d., sulaukusi 87 m. amįiaus.

H. VARNECKAS, chemikas-inžinie- 
rius, nesenai pakviestas profesoriauti 
į Santa Fe un-tą.

BERISSE ĮSIKŪRĖ LIETUVIAI 
GYDYTOJAI: dr. Grucė, baigęs un-tą 
La Platoje, taip pat dr. P. Leipus. Abu 
jauni gydytojai yra sukūrę lietuviškas 
šeimas. Dr. Zubauskaitė turi dantų ka
binetą. La Platos un-tą yra baigusios
— V. Bukauskaitė, jau profesoriaujan
ti tame pačiame un-te ir chemijos mok
slų d-rė Rakūnaitė.

MADŲ SALIONĄ Buenos Airetf 
mieste turi Ben. Survila su žmona. 
VI. Malėlaitė-Survilienė tris mėnesius 
keliavo po Amerikos ir Europos kraš
tus. Grįžę rodė naujus modelius tele
vizijos programose ir madų parodose.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT- 
RAS paskelbė apyskaitą už 1961 m. 
Turi 456 aktyvius narius. Metinis ba
lansas — 1.471.184,51 pezų (18 pez.
— $1.), o metinis pelnas per 178.000 
pezų. Per 1961 m. kultūriniai parengi
mai davė per 26.000 pezų gryno pelno. 
Vadovybę sudaro: pirm. K. Deveikis- 
Pipiras, vicepirm. — A. Ruplėnas, sek- 
J. Ziberka. Metiniame susirinkime nu
tarta pagyvinti kultūrinę veiklą; kiek 
pasigesta jaunimo talkos. E.

Australija
MIRĖ ALB. A. KIJAUSKAS — VIN- 

GĖLA bal. 23 d. nuo širdies smūgio 
Sydney mieste,58 m. amžiaus. Į Austra
liją iš Eichstaedto stovyklos atvyko 
1949 m. Domėjosi kalbiniais dalykais, 
buvo lietuviškos spaudos Australijoje 
bendradarbis.

“MŪSŲ PASTOGĖ” 18 nr. paskyrė 
Melburno lietuvių kolonijai. Numerį 
parengė red. komisija: A. Krausas, A. 
Vaičaitis ir A. Zubras.

DAIVA LABUTYTĖ pakviesta lek- 
toriauti Sydney un-te.

L. ZAREMBAITĖ pernai baigusi 
Sydney un-te odontologiją pasirašė su
tartį su australų sveikatos.departamen
tu, sutikdama tarnauti kaip keliaujanti 
mokyklų dantų gydytoja Australijos 
N. S. W. krašto gilumoje. Šioje tarnyb- 
boje Zarembaitė (ji ir veikli lietuvių 
visuomenininke) dirba nuo šių metų 
pradžios. E.

Amerikiečiai
K. JAŠĖNAS įsijungė i Pasaulio 

Lietuvių Archyvo Čikagoje talkininkų 
eiles. Kiekvieną savaitę jis skiria šios 
įstaigos reikalams 10 vai.

KUN. JUST. KLUMBYS, statąs Ma
rijos šventovę Rincon, N. Mexico, jau 
kuris laikas gydomas ligoninėj. Pada
lyta skilvio operacija.

praranda draugus
Filipinai visada buvo ištikimi 

amerikiečių draugai-, tačiau pas
kutiniu laiku antiamerikinės nuo
taikos pradėjo plisti Filipinų sa
lose.

JUOZAS STILSONAS mirė gegužės 
18 d. Brooklyne, N.Y. Velionis buvo 
senas Amerikos liet. laikraštininkas, 

į redagavęs “Naująją Gadynę” ir “Kelei- 
;vį”. Daugiausia darbavęsis laikraščių 
spaustuvėse. Pastaruoju metu buvo 
liet, socialistų s-gos sekr. Paliko žmo
na, dukteri ir keletą anūku.

MOTIEJUS SKRODENIS, sulaukęs 
87 m. amžiaus, mirė gegužės 16 d. | 

i Velionis priklausė Angelų Karalienės 
parapijai, Brooklyne, N.Y. Gimęs Lie- 

į tuvoj, Nemakščiuose. /Imerikon atvyko 
1901 m.Išaugino tris sūnus, kurių du 

į kunigai: Pranas ir Jonas. Palaidotas 
Kinsman, Ill., kur kun. J. Skrodenis 
klebonauja. Pr. Al.

Britanija
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. B-VĖ, ku

ri leidžia “Europos Lietuvį” ir Nidos 
Knygų Klubo leidinius nusiskundžia, 
kad tautiečiai šiuo metu tai bendrovei 
yra skolingi ir neatsiteisia S4627 ir 
524 sv. Britanijoj.

TOMAS PRESTON, buvęs 1940 m. 
Britanijos atstovas Lietuvoje, parašė 

■ “Daily Telegraph” laiška, kuriame dė- 
koja laikraščiui už Rusijos kolonijų 
klausimo kėlimą. Pabrėžia, kad jis yra 

> liudininkas Pabaltijo valstybių užgro
bimo ir jų pavertimo kolonijomis, 
vuriems nesimato vilties atgauti ne-j 
iriklausomybę. T. Preston matė, kaip 
.940 m. rusai nežmoniškose sąlygose 
■švežė 40.000 lietuvių tik dėlto, kad 
:e buvo Įtarti esą priešingi komuniz- 
nui. Nuo to laiko šimtai tūkstančių 
lietuvių, latvių ir estų kentė kančias, 
kurios primena blogiausias 1917 m.
evoliucijos dienas. P

Viena santykių atšalimo prie
žasčių: JAV kongreso nutarimas 
nebemokėti filipinams praėjusio, 
karo metu padarytų nuostolių. \ 
1946 m. JAV prižadėjo filipinams \ 
apmokėti visus karo nuostolius, \ 
padarytus JAV kariuomenės ko
vose su Japonija. Jau atmokėta 
$400 mil., bet to neužteko ir kon
grese buvo svarstoma papildomų 
$73 mil. suma. Kaikurie kongres- 
manai taupumo sumetimais ir sa
kydami, kad “Filipinuose nėra 
mūsų balsuotojų“ nutarė tos su
mos nebemokėti.

Kita priežastis — JAV nerealus 
pasipriešinimas komunistų Įtakai 
Azijoje, i ką Filipinai kreipia 
daug dėmesio.

Ryšium su tuo Filipinai savo 
nepriklausomybės šventę perkėlė 
iš liepos 4 d. Į birželio 12 d. 1898 
m. birželio 12 Filipinai gavo ne
priklausomybę iš Ispanijos.

Filipinų prezidentas Macapa
gal atidėjo savo vizitą Į JAV neri
botam laikui.

Galimas daiktas, kad visa Fili
pinų užsienio politika pasuks Į 
daugiau nepriklausomą pusę.

Šiuo metu, kai amerikiečiams 
ypatingai reikalingos bazės Fili
pinuose ryšium su kovomis Laose, 
Tailandijoj ir Vietname, santykių 
atšalimas verčia susirūpinti. Prez. 
Kennedy siekia, kad ta “garbės 
skola” kongrese būtu persvarsty
ta. ‘ V. K.

Visais draudimo reikalais
PRAŠOME KREIPTIS Į 

LIETUVIŠKA DRAUDIMO IŠTAIGĄ

TRI REALTY LIMITED - Insurance Dept
Draudimo atstovai: J. G. SKAISTYS ir ANT. PRANCKEVICIUS 

RASTINE: 1127 MAIN ST. E.. HAMILTON. ONT. * 
Telefonas LI. 9-3594 (Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

Į Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000, mor. 
gičiu paskolos iki 00% turto vertės. Nemokamas gyvybės-ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS. ; ■>

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų.
Antradieniais fr penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
20 KING STREET EAST, ROOM 13. -------- Telefonas JA. 74575
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Kremlius tyli prieš audra ?į TORONTO, Ont
Kas slepiasi po ta tyla ir rainiu 

tonu? Vakarų politikai bando at
spėti Chriuščiovo ramios laiky
senos priežastis. Ar tai spąstai 
| kuriuos jis nori įvilioti Vakarus 
ir staiga pastatyti savo reikalavi
mus, ar padėtis krašto viduje 
verčia keisti toną?

Jau keletas mėnesių, kai nebe
sigirdi iš Kremliaus jokių grasi
nimų bei reikalavimų. Net ir ma
rinai Laose neiššaukė griežto 
protesto. Tradicinis gegužės 1 d. 
paradas Maskvoje teužtruko 9 
min. ir neparodė nieko naujo, kuo 
galėtų pagąsdinti Vakarus.

Kaikurie politikai spėlioja, kad 
tai yra spąstai Vakarams; esą pra
dėjus kalbėti apie taiką, Chruš
čiovas staiga pastatytų savo reika
lavimus. Kiti, kurių yra dauguma, 
tvirtina, kad Kremlius turi savo 
vargų bei krizių — politinių, eko
nominių ir socialinių.

Politinė kova
Vidaus politikoje Sov. Sąjun

ga nebegali girtis vieningumu. 
Chruščiovas yra puolamas Stali
no šalininkų likučių, kurie yra re
miami senų karininkų ir kitų rau
donųjų. Kova tebeina. Chruščio
vas valdo, nors jam priešinga gru
pė nėra sunaikinta.

Politinės problemos yra susiju
sios su ekonominėmis. Krašto iš
teklių panaudojimas yra dažnai 
kritikuojamas. Norint išlaikyti 
ginklavimąsi ir rungtynes su JAV 
erdvių srityje, sunku pagerinti 
krašto ekonominę būklę. Maisto 
krautuvės kartais ištuštėja, ir daž
nai vėl pasirodo prie jų ilgos ei
lės. Jautriausia Chruščiovo poli
tikos vieta — krašto ūkis. Jam 
toje srityje nepavyko. Mat, reikia 
pasirinkti vieną iš dviejų: arba 
sumažinti ginklavimosi išlaidas, 
arba dar labiau suspausti diržus. 
Amerikiečiai labai gerai žino, 
kiek kainuoja vienos raketos iš- 
šovimas erdvėm Su nemažesnė
mis išlaidomis susiduria ir sovie
tai; dėl to turi nukentėti kitos sri
tys.

Ekonominiai rūpesčiai
Kaip Stalino taip ir Cruščiovo 

tikslas — suskaldyti V. Europą 
ir neleisti jai ekonomiškai Įsigalė
ti. Jau dabar aišku, kad tas bandy
mas nepavyko. Europa sustiprė

jo ir pasuko vienijimosi linkme. 
Ekonominė sąjunga darosi kas
kart stipresnė. Didesnis Maskvos 
spaudimas gali kitas neutralias 
Europos valstybes tik pastūmėti 
į tą sąjungą. Valstybės, kurios, 
kaip Chruščiovas tikėjo, prisidės 
prie komunistų, šiandien džiau
giasi augštu gyvenimo lygiu, tuo 
tarpu kai visa sovietų valdoma 
R. Europa skundžiasi maisto ne- 
datekliu.

Amerikiečių tvirtas nusistaty
mas Berlyno byloje taip pat pri
sidėjo prie dabartinės Chruščiovo 
nuotaikos. Sovietam aišku, kad 
Berlyno nebus galima laimėti be 
karo, kurio jie bijo ir nenori.

Mokslininkai, važinėję po Sov. 
Sąjungą praneša, kad Rusija im
portuoja moderniškas mašinas iš 
Prancūzijos, Danijos ir kitų Euro
pos kraštų. Chruščiovas mokslo 
pažangoje nenori atsilikti nuo 
amerikiečių. Jis ir sovietų moksli
ninkai gerai žino, kad tai galima 
padaryti tik palaikant ryšius su 
Vakarais.

Nauja socialinė klasė
Socialinė padėtis taip pat pri

sideda prie Kremliaus tylos. Iš 
sovietinių universitetų ir techni
kos mokyklų išeina nauja sociali
nė klasė. Ta naujoji karta užaugo 
su viltimi, kad valstybė duos 
jiems geresni gyvenimą. Jie to 
ir pradeda reikalauti. Senų bolše
vikų tikslai ir pasaulinė revoliu
cija jiems atrodo pasenę dalykai.

Vienas amerikiečių politikas, 
sekąs sovietų gyvenimą, taip api
būdina dabartinę Chruščiovo 
nuotaiką: “Chruščiovas paragavo 
pralaimėjimo vaisius. Azijoje, 
Afrikoje ir Vid. Rytuose jo viltys 
neišsipildė. Jėgų balansas nebėra 
jo pusėje. Europos, JAV ir Japo
nijos ekonominis augimas sugrio
vė seną marksizmo teoriją, kad 
kapitalizmas eina prie žlugimo. 
Badaujanti Kinija gali būti ti
kru komunizmo pavyzdžiu. Chruš
čiovas. yra labiau subrendęs, ne
gu jis pasirodė prieš kelerius me
tus. Tai parodo jo nebesisvaidy- 
mas žodžiais ir grasinimais.”

To paties eksperto nuomone, 
“Chruščiovas yra perstiprus, kad 
žaistų silpnumu ir persilpnas, kad 
žaistų jėga.” V. K.

KLK Moterų dr-jos centro vai-1 
dyba, išrinkta suvažiavimo gegu-j 
žės 19 d., pirmajame posėdyje pa-! 
siskirstė pareigomis: Liuda Imb- 
rasienė — pirm., Sigita Aušrotie- 
nė — vicep., Leonida Ramanaus
kienė — sekr., Petronėlė Urbo
nienė — ižd., Zuzana Daugvainie- 
nė “Moters” reikalams, Sofija 
Butkevičienė — socialiniams rei
kalams. Dvasios vadas — kun. Pr. 
Gaida.

Toronto P. šaulių kuopos val
dyba gegužės 15 d. posėdyje pa
reigomis pasiskirstė: pirm. J. 
Preikšaitis, I vicep. VI. Jokūbai
tis, II vicep. J. Cesėkas, sekr. M. 
Valiulienė, ižd. M. Petrulis, pa
rengimų vadovas M. Jarašiūnas, 
šaudymo sekcijos vadovas J. Za- 
vys, šaulių moterų vadovė S. Za- 
vienė. Kuopos valdyba

Iškilmės lietuvių kapinėse
Praėjusį sekmadienį, esant pui

kiam pavasario orui, gausus bū
rys lietuvių susirinko į šv. Jono 
lietuvių kapines Port Credit. Be 
torontiečių, matėsi nemaža ha- 
miltoniečių, oakviliečių, ošavie- 
čių, o taip pat keletas iš St. Ca
tharines, Windsoro ir net gana to
limos Belleville, prie Kingstono. 
Birželinės pamaldos įvyko nau
jai Įrengtoje terasoje prie centri
nio kryžiaus kapinių aikštėje. 
Abiejų parapijų kunigams vado
vaujant, atgiedota Jėzaus Širdies 
litanija. Kun. P. Ažubalis tarė 
dienai pritaikintą žodi. Adv. A. 
Maloney savo žodyje pasidžiaugė 
lietuviškų kapinių vietos dailu
mu ir pagyrė, kad lietuviai, toli 
nuo savo krašto gyvendami, ir po 
mirties stengiasi būti kartu. 
“Viešpaties Angelas” ir Lietuvos 
himną gražiai sugiedojo jaunimo 
choras drauge su visais pamaldų 
dalyviais. Kapinių lankymo die
nos išvakarėse mirusiųjų artimie
ji puošė kapus gyvomis gėlėmis. 
Jau palaidota 51 tautietis.

Atsilankę i kapines galėjo pasi
džiaugti naujais paminklais. Už 
poros savaičių dar du paminklai 
bus pastatyti. Pageidaujama dau
giau pasinaudoti lietuvių dailinin
kų projektais. Patirtis rodo, kad 
pagal specialų projektą pas pa
minklų gamintoją užsakyti pa
minklai savo kaina labai nežymiai 
skiriasi nuo standartinių. Pagal 
lietuvio dailininko projektą pa
statytas paminklas tikrai bus ar
timas širdžiai mirusiojo artimie-

REIKĖTŲ PASKUBĖTI
Iš spaudos išėjo H. Tautvaišienės 

1 dalis atsiminimų iš tremtinių gyveni
mo Sibire pavadinta “Tautų kapinynas 
Sibiro tundroje”, 135 psl., kaina $1.25.

Lietuvių spauda objektyviai tos kny
gutės pasirodymą įvertino. Viena jos 
dalis siūlo būtinai išleisti anglų kal
ba dėl jos svarbumo, kita dalis siūlo 
papildyti, daugiau medžiagos surinkti 
iš tremtinių gyvenimo Sibire, arktikos 
tundrose ir pagaminti negirdėto ko
munistų žiaurumo dokumentinį filmą. 
Knygą išleido Amerikos Liet, social
demokratų S-gos Literatūros fondas. 
Toronto lietuvių kolonija tos knygutės 
gavo 200 egz. Gaunama: J. Beržinsko 
dovanų ir suvenirų krautuvėje; pas A. 
Kuolą LN bibliotekoje penktadienių 
vakarais; abiejų liet, parapijų knygy
nuose; J. R. Simanavičiaus dovanų 
krautuvėje; pas J. Novog (Literatūros 
fondo atstovas), 87 Windermere Ave., 
Toronto 3, Ont. Iš provincijos prašan
tiems ir atsiuntusiems pinigus ar mo
ney orderį knygas siunčiu paštu. (Kny
gos 135 psl. spaustuvės padaryta klai
da mano adrese; atspausta 37, o turi 
būti 87 Windermere Ave.).

Pas minėtus platintojus dar galima 
gauti Literatūros fondo anksčiau iš
leistų knygų: Vasario 16 Akto signa
taro prof. Stp. Kairio I t. atsiminimų 
apie tautinį lietuvių tautos sąmonėji
mą; kaina $5.50; J. “Bieliako”, Bielinio 
sūnaus, Kipro Bielinio atsiminimai 
“Dienojant” I t.; atsiminimai apie 
spaudos draudimo laikus; kaina $6; 
antras tomas “Penktieji metai”, atsi
minimai apie penktųjų metų revoliu
ciją Lietuvoje; kaina $6.

J. Novog, Literat. fondo atst.

Lietuvių Namuose penktadienį 
alučio metu vėl bus rodomas fil
mas. Ateityje seansai bus trum
pinami iki vienos vai. ir stengia
masi gauti įdomesnių bei aktua
lesniu filmu. LNfe

Ant. Šeputis iš Br. Kolumbijos 
atostogų metu lankėsi Toronte 
pas savo bičiulius. Taipgi aplan
kė “TŽ” redakciją ir užsisakė 
laikrašti dviem metam. Kitimat 
vietovėje jis dirba didelėj atiumi- 
nijaus Įmonėj.

Kun. A. Jonušas atvyko iš Ita
lijos i Ameriką ir dalyvaus Ma
žeikių gimnazijos rengiamame su
važiavime Hamiltone.

Viktoras Pundzius su žmona ir 
sūneliu iš Windsoro, kur turi nuo
savą drabužių valyklą “Lido 
Cleaners”, aplankė “TŽ” redak
ciją ir spaustuvę. Ta proga apmo
kėjo “TŽ” prenumeratą ir nupir
ko vieną šėrą, turėjo 6 šėrus.

Dėkojame p. Pundziams.
žurn. H. Žemelis iš Ročesterio 

aplankė Toronte savo bičiulius ir

įsteigta gydytojų draugija
Prieš dvejus metus viename ( 

gydytojų pobūvyje buvo iškeltas 
sumanymas steigti Toronto mies
te ir apylinkėje gyvenančių lietu
vių gydytojų draugiją. Tam rei
kalui buvo išrinkta komisija: dr. 
dr. A. Užupienė, A. Pacevičius ir 
J. Sungaila.

Š.m. gegužės 30 d. įvykusiame 
pobūvyje pas dr. A. Pacevičių to
kia dr-ja buvo įsteigta, įsijungiant 
į JAV Lietuvių Gydytojų dr-ją, 
kaip Ontario skyrius. Nutarta 
kviesti įsijungti ir praktikuojan
čius dantų gydytojus Ontario pro
vincijoje.

Išrinkta valdyba: pirm. J. Yčas, 
ižd. M. Arštikaitytė, sekr. A. Sal- 
kus-Šalkauskas, ketvirtas narys 
kooptuajamas iš praktikuojančių 
dantų gydytojų. Nutartas nario 
mokestis metams $5. Nusistatyta 
įsteigti gyd. kultūros fondą; na
rio įnašas — $50 metams. Į kul
tūros fondo apimtį įjungtas Vasa
rio 16 gimnazijos šelpimas ir ki
ti kultūriniai bei karitatyviniai 
liet, reikalai.

Po viešo susirinkimo buvo gy
dytoju ir jų šeimų vaišės, kurias 
paruošė Z. Pacevičienė. Pobūvis 
praėjo labai jaukioj nuotaikoj. 
Dalyvavo 16 gydytojų.
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Tautinių laikraščių redaktoriai
DISKUTUOS: — IMIGRACIJĄ,

— TAUTINIŲ GRUPIŲ BALSUS,
— RINKIMŲ KLAUSIMUS

3 vai. p.p., SEKMADIENĮ, birželio 10 d
PROGRAMOJE “AROUND THE WORLD”

Lietuvių studentų žinios
GERBIAMAS REDAKTORIAU, |
Neseniai čia, Montrealyje, įvyko mo-: 

kytojų suvažiavimas. Jie čia suvažiavo 
ir taip pat išvažiavo, nieko naujo ne- 
nusprendę.

Tuo atveju mes prašome “Tėviškės 
Žiburių” pagalbos mums padėti susi
pažinti su pačiu jaunimu, ne su moky
tojais. Mums yra aišku, kad pats jauni. 

Svečias J. Kr. mas turi spręsti savo problemas.
1 Toronto Jaunime, .

L Kundrotienė - Conrads, dir-« Mes, Montrealio Seminaro nariai, 
busi Yukone lėktuvų b-vės tarny- kviečiame jus į Montreal! rudenį da
boje 5 metus, nekartą rašiusi “T Jyvąutį seminaro atidaryme ir diskusi- 
Ž” iŠ tolimos Šiaurės, turėjo pro-!j°se- Mes nuoširdžiai tikime, kad jūs 
gos padaryti kelionę po V. Euro-1 P3.1??’ pani3tę .s^in.y° lietuviška 

- -- . • • — ‘veiklą, neužilgo įsteigsite seminarą ir
Toronte.

Pastebėta, kad Torontas neturi net 
Augštesniųjų Lituanistinių Kursų. To
ronto Mokytojai kol kas vis negali jų 
pradėti. Aišku, pradžia sunki su jau
nimu. Jūs turit būti veiklūs, jei jūs 
tikrai norite lietuviško veikimo. Ar ga
li būti, kad jūs nenorite likti lietuviais 
vis keliaudami anglišku keliu?

Tikime, kad yra tokių, kurie atsilieps 
į mūsų pakvietimą. Juos kviečiame ra
šyti šiems seminaro nariams:

Kazys Barteška,
1271 Allard Ave., Verdun, Que.,
Antanas Keturka,
1555 De Seve St., Montreal 20, Que. 
Ačiū.

geriausiai perkamas

kadangi yra

geriausio skonio!

DAUGIAU 
ŽMONIŲ GERIA 

MOLSON’S EXPORT 
KAIP BETKURĮ 

KITĄ ALUI

Molson's — Independent Brewers since 1786
FE-2

siems ir visiems lietuviams, 
pat atkreips dėmesį ir šio krašto —--
žmonių. Bendradarbiaukime su 
lietuviais dailininkais; jie tikrai 
yra pasiryžę visiems padėti. Ab.

kur irgi rado pažįstamų iš gimna
zijos laikų.

Padėka
Mano išvažiavimo į JAV-bes, Kali

forniją, proga, už surengtą man malo- 
I nu pobūvį - atsisveikinimą ir įteiktą 

. _ . . ! prisiminimui gražią dovanėlę, žemiau
Reiškiame nuoširdžią padėką Prisi- išvardintiecs maloniems bičiuliams 

kėlimo parapijai, ypač D. GerK klebo- reiškiu nuoširdžiausią padėką: ponui 
nui Tėvui Placidui, OFM, už auką j Beliūnui ir poniai, p.p. J. Dambarui, 
$1.500. ....................... A. Basalykui, V. Misevičiui. J: Mor-

Taip pat P. Komunijos ėjusių vaiku- kūnui, J. Žaliaduoniui, J. Stanaičiui, 
čių tėvams už aukas ir nuoširdų bend- Kiršinui, J. Šarūnui, J. Urbonui, 

p-lei M. Petraitytei, J. Vilkui, P. Au- 
gustinavičiui ir St. Janušauskui.

Stasys Dūda

Padėka
maloniems bičiuliams

radarbiavimą.
Viešpaties palaima telydi visus.

Nek. Pr. M. Marijos seserys

pą. Šiuo metu ji yra sustojusi To
ronte pas savo gimines.

Adv. Arthur Maloney perėmė 
tvarkyti Kandos Liet. Bendruo
menės oficialų įkorporavimą 
krašto valdžioje. Anksčiau tą rei
kalą tvarkė kitas advokatas, bet 
ikišiol reikalas nebuvo sutvarky
tas. Tikimasi, kad jis netrukus 
bus galutinai sutvarkytas. Adv. A. 
Maloney, pagarsėjęs G. Janušo
nio bylos laimėtojas ir daugelio 
kitų bylų, yra feder. parlamento 
narys. Ir ši kartą jis kandidatuo
ja konservatorių sąraše Parkdale 
rinkiminėje apylinkėje. -

Dr. St. Haidasz, lydimas “Zwiaz- 
kowiec” — lenkų laikraščio red. 
Fr. Glogowskio, lankėsi “TŽ” re
dakcijoj. Dr. Haidasz yra Park- 
dale rinkiminės apyl. liberalų 
kandidatas Į feder. parlamentą. 
Jis yra 39 m. amž., gimęs Kana
doj, lenkų darbininkų šeimoj; dir
ba kaip gydytojas šv. Juozapo li
goninėj. Mokslus, ėjęs šv. Myko
lo kolegijoj, Otavos, Toronto ir 
Čikagos un-tuose. Aktyvus politi
niame gyvenime. Į feder. parla
mentą buvo išrinktas 1957 m. Do
misi ypač, naujųjų ateivių prob
lemomis.

Dr. J. Kucherepa, gydytojas, 
atstovavęs High Park apyl. feder. 
parlamente kandidatuoja ir šiuo
se rinkimuose konservatorių par
tijos sąraše. Dirba šv. Juozapo 
ligoninėj. Gimęs 1919 m. Toron
te, ukrainiečių šeimoj. Katalikas. 
Dalyvauja daugelyje ukrainiečių 
ir kanadiečių organizacijose.

KAS GALI GAUTI PREMIJAS? — 
LSR Būrelio valdyba nustatė galutines 
taisykles, pagal kurias studentai ir 
abiturientai gaus premijas už gerus 
pažymius 1961-62 mokslo metais.

Konservatorių priešrinkiminis 
susibūrimas Įvyko praeitą antra
dieni šv. Jono Kr. par. salėje. Da
lyvavo apie 80 lietuvių ir keletas 
anglų. Iš anglų kalbėjo S. Frolic, 
konservatorių kandidatas Toronto 
- Trinity apyl', D. Morton, konser
vatorių kandidatas Davenport 
apyl. ir A. Maloney, konserv. kan
didatas Parkdale apyl.

Iš lietuvių kalbėjo dr. Kaške- 
iis ir B. Marijošius.

J. Bassett, dienraščio “The Te
legram” leidėjas, yra konserva
torių kandidatas i feder. parla
mentą. Jis domisi taut, grupių 
veikla, ją skelbia spaudoj ir tele
vizijoj. Anglikonas, bet pasisakė 
už diplomatinius santykius su Va

I Premijos bus duodamos:
1. abiturientams, kurie per XIII sk. 

birželio mėn. egzaminus gaus vidurkį 
nemažiau 70 taškų iš 9 dalykų.

2. Toronto un-to, Ryerson instituto, 
mokytojų kolegijos studentai, perėję į 
augštesnį kursą su honour pažymiu.

LRS Būrelio valdyba, skirstant pre? 
mijas, atsižvelgs į studento ekonomi
nę būklę bei lietuvišką veiklą, priklau
symą liet, organizacijoms ir pridės prie 
vidurkio taškų (1 taškas už priklausy
mą liet, studentų s-gai).

Prašymus premijoms gauti reikia 
paduoti iki 1962 m. rugsėjo 1 d. Prašy
mų formos gaunamos Prisikėlimo ir šv. 
Jono Kr. parapijų raštinėse. Neturte 
atsidūrusiems studentams LSRB val
dyba duos vienkartines pašalpas.

LSR Būrelio valdyba

STUDENTŲ PREMIJŲ IR ŠALPOS 
FONDUI jau suaukota S750. Aukojo: 
Prisikėlimo par. — S300; J. Tumosa 
— $100; po $50: šv. Jono Kr. parapi
ja, dr. J. Yčas, dr. A. Pacevičius, dr. 
A. Valadka, dr. J. Sungaila, dr. J. Vin
gilis; po $25: dr. V. J. Meiluvienė ir 
dr. A. Salkus-šalkauskas.

Tai pirmieji intelektualai lietuviai, 
kurie tiesia ranką savo kolegoms stu
dentams, norėdami juos nuvairuoti i 
mokslo viršūnes, palaikyti su jaunąja 
karta netik materialini, bet ir morali
ni ryši. Lietuviškas ačiū.

LSR Būrelio valdyba

KANADOS LIETUVIŲ STUDENTŲ 
I DIENĄ nutarta rengti spalių 6-7 d;, 
t Toronte. Manoma sukviesti visuose Ka
nados universitetuose ir augštosiose 
mokyklose studentus lietuvius. Tam 
jau ruošiamasi.

DAUG LIETUVIŲ MOKINIŲ pra
ėjusią savaitę laikė muzikos egzaminus 
muzikos konservatorijoje. Rezultatai 
bus žinopti po 2-3 savaičių.

VISOSE GIMNAZIJOSE vyksta eg
zaminai XII skyriaus, o XIII-jo prasi
deda birželio 11 d.

KUN. DR. F. JUCEVIČIUS, Mont- 
realio šv. "azlrucn) parapijos admi
nistratorius. McGill un tc gavo filoso
fijos magistro laipsni. Parašė tezę — 
“Filosofija apie medžiagą”. Teologijos 
daktaro laipsni jis yra gavęs Romoje.

ALG. RUDINSKAS Montrealy už pa
sižymėjimą moksle gavo Nepriklauso
mos Vaistininkų dr-jos — Independent 
Retail Drugist Association premiją. 
Baigė I farmacijos kursą Montrealio 
un-te.

VISA

KANADA

PRIKLAUSYS

JIEMS

Enciklopedija

CANADi 4h A
— KANADOS TAUTINIS ŽINIŲ LOBYNAS —
praturtins kiekvieno lietuvio intelektą, pakels jaunuomenės mokslo pažan
gumą. Visi lietuviai įsigykite CANADIANA už labai pigią kainą. Ten rasite 
žinių apie Lietuvą ir Kanados lietuvius. Iškirpkite iš šio skelbimo kuponą 
ir pasiųskite nurodytu adresu.

CANADIANA yra raktas į 
jūsų ateitį Kanadoje

NEMOKAMAS

naujas, pilnas Kanados 
žemėlapis.
32 spalvoti lapai.
Pasaulio žemėlapis.
Kanados fizinis ir politinis 
žemėlapis su visomis 
provincijomis ir 
teritorijomis.

Į • Pasiųsk kuponą šiandien! j
I THE CANADIANA COMPANY LIMITED
| 311 RICHMOND ROAD, OTTAWA, ONTARIO
i I

Prašau prisiųsti man NEMOKAMAI Kanados žemė- I
I lapį bei informacijas apie enciklopediją CANADIANA. |

I Pavardė ir vardas..... .................................... ...........................

| Adresas ................. ....________ ___________ ____ J
I Įf
I Miestas.   Prov. į j

M

tikanu.
P. Ryan, advokatas, kandida

tuoja Spadina apyl. į feder. parla
mentą kaip liberalų partijos atsto
vas. Jis yra žymus visuomenės 
veikėjas, baigęs šv. Mykolo ko
legija bei Toronto un-ta ir Osgood 
Hali.

A. Loescher, vokiečių kilmės, 
buvęs du metus E. York liberalų 
partijos pirm., perėjo pas konser
vatorius. Nesklandumas su libe
ralais iškilo, kai partijos vadovy
bė atsisakė ji nominuoti dėl jo 
kilmės liberalų kandidatu Broad
view apylinkėje, nors anksčiau 
jam nominacija buvo pažadėta.

DALIA KVIETIS - Kviecinskaitė 
baigė su honours III kursą sociologi- 

’ jos Toronto Arts and Science fakulte
te. Liko dar vieni metai. Dalia ruošia
si savo talentu poezijoje ir kartūnų 
piešime. Ji yra poetės Br. Buivydaitės 
sesers duktė ir garsiosios išraiškos šo
kio meisterės Jonės Kvietytės sesuo.

K.
VASAROS DARBUS daugumas lie

tuvių studentų gavo fabrikuose, ypač 
naktinėse pamainose; vieni dirba gu
mos fabrike, kiti kepyklose, pakavimo 
sandėliuose, o studenčių dauguma — 
raštinėse. Kelios studentės išvyksta į 

I vaikų vasaros stovyklas kaip vadovės.
Keli dirba prie statybos darbų — 

nešioja plytas bei blokus. Vienas kitas 
dirba skerdyklose virimo ir šaldytuvų 
kambariuose.

Palengvinkite žiemos išlaidas su

ROGERS
ASMENINIO MOKĖJIMO PLANU 

pirkdami kurui alyvą
Jokių nuošimčių ar kitokių ekstra išlaidų 
betkokiu atveju—jūs mokate tik už kurą. 
Skambinkite mums šiandien, kad galėtu
mėte pradėti gauti ši patogų planą.

KURUI ALYVA • KROSNYS • ALYVOS BURNERIAI • ANGLYS

2221 YONGE STREET • TEL. 481-2221
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PASTABOS, pastabėlės...
EDVARDAS SŲLAITIS

RŪTOS" ANSAMBLIS KANADOJE 2500 išradingu mokslininkų

riose dideliam būriui žmonių buvo su
teikta JAV pilietybė. Naujųjų piliečių 
vardu čia kalbėjo vienas anglas, žymus 
mokslininkas, kuris savo žodyje taip 
pat nepaminėjo Sov. Sąjungos kaip

Vienas mano bičiulis prieš kiek lai
ko buvo pabėręs minti, girdi, eidami į 
krikštynas, vestuves ar įvairias sukak
tuves vietoje bonkos neškime lietuviš
ką knygą. Tokiu badu būsime tikri, . _ _ „
kad bonka nesuduš pakelyje, o taip laisvojo pasaulio priešo, o pasitenkino; 
pat ir lietuviškai knygai bus atidaryta panašiais išsireiškimais į augščiau pa- 
didesnė rinka. minėtus, čia, beabejonės, buvo toks pa

st mintis susilaukė atgarsio Europos geidavimas “iš viršaus”.
lietuvių spaudoje. “Europos Lietuvy-į Nėra paslaptis, kad Amerikoje pat- 
je” 1962 m. balandžio 24 d. tuo klau- rijotizmas yra sunkiai suvokiama sąvo- 
simu taip išsireiškiamą: ka. Žinoma, čia sunku yra išauginti

“Mintis baisiai gera. Idėja, kuri ne- patrijotus, kai bijomasi prasitarti, kas 
turėtų mirti. Nelaimė tik, kad tos yra krašto priešai, šis darbas yra pa- 
naujos, tegu ir šaunios, idėjos labai liekamas kraštutiniams asmenims, ku- 
sunkiai įgyvendinamos. Kaip ėjo mū- rie savo netaktu maža naudos bendrie- 
sų brolis lietuvis sveikinti betkuria siems reikalams atneša.
proga su pusbuteliu ar buteliu, taip ir •• 
tebeina. Dar, turbūt, ir eis, kol knyga 
(lietuviška) bus priversta mirti. O, ro- dėmesio kreipė į svetimas kalbas, da
dos, knygą nunešti būtų ir mažiau rizi- bar vis po truputį daugiau rūpinasi 
kinga (butelis toliau nešamas ir su 
dužti gali), ir nebrangiau už šnapselį”.

Amerikos valdžia, kuri iki šiol maža

šiuo reikalu.
JAV valdžia dabar finansuoja pro

jektą — tyrimus, pavadintus "Lan
guage Resources Project”, kuriuo no
rima patirti apie svetimų kalbų padėtį

Yra keista, bet tikra, jog Amerikos 
herojų (jeigu juos taip galima pava
dinti) eilėse iki šiolei tėra buvę pro- • Amerikoje ir tada daryti žygių, kad 
fesionalai sportininkai, menkaverčiai jos būtų labiau puoselėjamos. Tam 
dainininkai, daugiau pažinčių turintie- reikalui, augščiau minėta institucija, 
ji kino artistai ir kiti pramoginių pro- veikianti prie Pennsylvanijos un-to ir 
fesijų žmonės. vadovaujama dr. Joshua A. Fishman,

Tik paskutiniu metu “šaltojo karo” j yra paruošusi anketas, kuriomis renka, 
lenktynėse su Sov. Sąjunga čia vis po ------- -- :x •
truputį i herojų eiles pretenduoja Kai 
kurie mokslininkai ir erdvės lakūnai. 
Galbūt, vienu geriausiu šios srities at
stovų buvo John Glenn, kuris po savo 
kelionės erdvės laive apie mėnesį lai- džiaugti, kad JAV valdžia pirmą kartą 
ko Amerikoje buvo populiariausias savo istorijoje susirūpino emigrantų 
žmogus. Jo garbei suruoštas paradas 
Niujorko mieste pralenkė kitų hero
jų paradus savo didingumu ir... šiukš
lių kiekiu.

Tai buvo savotiškas JAV padangės 
pragiedrėjimas. Po Elvis Presley bei j 
kitų kinkų judintojų “viešpatavimo' 
šiame krašte pagaliau į horizontą įsi
stiebia ir kitos žvaigždutės, kurios 
Amerikai bei žmonėms atneša užtar
nautos garbės. Ar čia bus tik laikine 
permaina ar pastovus vertybių perkai- 
navimas, dar pamatysime.

-V •
< V

“Rūtos” ansamblio valdyba. Iš kairės į dešinę I eilėj: pirm. O. Klimašauskai- 
tė, direktorius bei muzikinis vadovas A. Kačanauskas, vicepirm. Br. Venckie
nė. II eilėj: A. šalkauskaitė, koresp. O. Skurvydienė. III eilėj: adm. R. Mili
nis, ižd. sol. F. Schirm, sol. ir direktoriaus pavad. L. Stukas.

duomenis iš įvairių tautinių vienetų/i
Be abejonės, iš šių tyrimų bus rta- L

Iios naudos ir mums lietuviams, ypač i jungOi> Niagaros pusiasalyje rengiamos , viską plokštelę, kuri turi didžiausią

i Per septynis metus visoj Kanadoj ir j m. ansamblis su sol. Lione Juodyte 
'Amerikoj garsiai skambėjo VKL Są-' įdainavo pirmąją ilgo grojimo lietu-

jeigu lietuviai pasistengs apie save kuo! Jonfnės . j;uoimo šventė Yra g’azi;;u. I pasisekirną. 19ėi m. išleista antroji il- 
gausiau painformuoti. en a pasi- sj atsiliepimu net iš Čikagos, Niujor-igo grojimo plokštelė: "Dainuojame su
džiaugti kad JAV valdžia pirmą kartą | ko įr tolimesniu Kanados vieloviu. ši ,.Rūta.» kurioje> al ydint orkestrui> 
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tautinių grupių ir jų kalbų likimu.

Kanados Tyrimų Institutas Otavoje
National Research Council yra ■ mentą, kuris Įgalintų greit dirb-1 prašoma. 

Otavoje; Įsteigtas daugiau kaip ti prie kraujo indų. Buvo paga-j vumoc

Dar viena keistenybė, kuri yra sun 
kiau suprantama stebinčiam JAV gy
venimą ir norą užimti bei išlaikyti pir
maujančią vietą pasaulyje, yra baime 
viešai pasisakyti, kas yra šio krašto 
priešai.

Jau žinome, kad JAV karinių pajė
gų gana augšti pareigūnai savo kalbo
se neturi teisės minėti Sov. Sąjungos 
kaip Amerikos bei kitų laisvę mylin
čių kraštų prieše. Vietoj to jų kalbo
se užtinkami nekalti išsireiškimai — 
“k’U pasaulio galybe”, “komunistinės 
jėgos” ir panašiai. Taiklūs išsireiški
mai iš kalbų cenzorių yra išbraukiami, 
o kurie tam nenori paklusti — gauna 
atleidimą ir pažeminimą tarnyboje.

Neseniai teko matyti apeigas, ku-

Skaitant mūsų spaudą, dažnai ten
ka užtikti prie pavardžių pridėtus prie
delius — dr., inž., žurn., red. ir t.t. 
Tuo, matyt, norima išskirti aprašomus 
asmenis iš paprastų žmonelių minios.

Tai, žinomasis dalies yra gražu ir 
girtina. Tačiau ir čia reikėtų turėti 
saiką ir nepersūdyti. Pvz. yra tekę ma
tyti, kad inžinerijos skyriuje dirbantis 
braižytojas vadinamas “inž”, laikraš
čio tarnautojas - reporteris žymimas 
kaip “red.” ir panašiai.

Ypatingai a^i rėžia, kai prie pavar
džių yra prisegami Lietuvoje ar kitur 
turėti kariniai laipsniai ar jais žymi
ma dabartinė profesija. Žinoma, bio
grafinėse apybraižose tai butų visai 
tvarkoj, bet kai paprastose trumputė
se žinutėse matome generolas ar ka
pitonas toks ir toks, kažkaip nelabai 
tinka.

Taip pat ir "dr?’ priesagą reikėtų 
vartoti su saiku. Pvz. jeigu spaudoje 
rašantis inžinerijos aaular^. i»u ir ?uv 
?u straipsniu apie techniškus dalykus, 
prie jo ardės “dr.” priedėlis pade
da mums suvokti, kad čia pūoiįvdu ži
novas, bet jeigu tas daktaras rašo apie 
sportą, jo pristatymas su “dr.” titulu 
skaitytojams atrodys juokingas.

šventė žinoma Anglijos, Australijos ir 
net Lenkijos lietuvių. Ji Įgavo vardą 
nebe Joninių, bet Jaunimo šventės, 
ir išaugo i lietuvišką jaunimo ma
nifestaciją. Todėl ir rengėjais tapo 
nebe skyrius, bet Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos Kanadoj valdybą.

Ši šventė ypatinga, kaip ir pridera 
Maironio metuose. Joje dalyvauja mo
kyklinio amžiaus jaunimas su konkur
siniais rašiniais ir rengėjams talkina 
jauninto organizacija — Hamiltono 
sporto klubas ‘‘Kovas".

Šventėje programą išpildys is Niu
jorko garsus Rūtos ansamblis su vi 
sais solistais ir žymiu pianistu A. Mro 
zinsku.

“Rūtos* ansamblis uisteige 1941 m., 
kai Jokūbas Stukas prie savo \ ėdamom 
lietuviškos radijo valandėlės ouorgani 
zavo mišrų chorą su 35 nariais; 1942 
m. choro dirigente pakviesta M. Šie- 
kaiėytė. Lo keieto pasikeitimų bei re
formų, 1951 m. pilnam “Rūtos' an
sambliui pakviečiamas dirigentu.muz.

įdainuota 17 populiariausių liaudies 
dainų. Be kitų, net ir prof. J. Žilevi
čius šį ansamblį yra augštai įvertinęs.

Šis ansamblis į Kanadą atvyksta pir
mą sykį ir išpildys vien lietuviškos 
muzikos kūrinius.

Iš anksto platinamos šventės prog
ramos: jei kas jomis nepasinaudotų, 
maloniai prašome perduoti kiliems 
Taip pat prie programų turime at
spausdinę pageidavimų lapelius, ku
riuos šventės metu prašysime užpildy
ti, kad rengėjai galėtų orientuotis, ko 
plačioji visuomenė iš šventės daugiau 
pageidauja.

Šventė įvyksta birželio 23 d. Merrit- 
ton Community Centre Hall. St. Ca
tharines. Ont Jnf

prieš 40 metų, šiuo metu dirba 
apie 2500 mokslininkų ir inžinie
rių. Instituto tikslas pritaikyti 
naujas idėjas pramonėje ir spręs
ti Įvairiausias pasitaikiusias pro
blemas: nuo atominio reakto
riaus pastatymo iki metodo grei
tai pešti paukščių plunksnas. In
stitutas turi apėmęs daug sričių, 
bendradarbiauja su 22 Kanados 
un-tais, subsidijuojamas iš $30 
mil. biudžeto.

1945 m. vienas skyrių — Tech
nical Information Service — bu
vo praplėstas. Stengiamasi netik 
problemas spręsti, bet ir naujų 
jieškoti. Instituto inžinieriai lan
kosi fabrikuose ir praktiškai su
sipažįsta su pritaikytais projek
tais. Informacijos teikiamos ne
mokamai, ypač mažoms Įmonėms.

MILIJONAI IDĖJŲ
Nuo 1951 m. institutas padarė 

160 patentuotų išradimų ir tūks
tančiai naudingų idėjų tapo pa
naudota praktikoje. Charakterin
ga, kad išradimai arba idėjos kyla 
netikėtai dirbant prie visai skir
tingų projektų- Inžinieriai dirba 
grupėmis. Neseniai viena grupė 
dirbo su geležinkeliečiais ir iš
rado būdą sutaupyti kurą dyzelių 
varikliams. Didžiulės sumos per
eis iš bendrovių išlaidų i pelno 
sąskaitas. Arba vėl, pagamintas 
instrumentas, pranešąs sniego ju
dėjimą kalnuose; tai patentuotas 
brangus mechanizmas, turis svar
bios reikšmės uostams ir laivinin
kystei. Instituto specialistai davė 
patarimą, kaip pešti greit viščiu
kų plunksnas: naudoti karštą vaš
ką ir saitą vandeni.

Otavos gydytojai dr. W. Gor
don Beattie ir dr. 1. G. Vogelfan- 
ger paprašė pagaminti instru-

Vienas Winnipeg© tekstilės ga
mintojas gavo informacijų apie 
naujos medžiagos gaminimo pro
cesą, kurio suradimas Danijoje 
kainavo $14.000.

Retkarčiais tarnybai sunkumų 
sudaro tingūs studentai, kurie no
ri, kad tezėms tiriamuosius dar
bus atliktų minėtoji Įstaiga. Kita 
problema tai jaunų raketų klu
bai, kurie reikalauja informacijų 
apie raketų kurą ir kaip paleisti Į 
žemės orbitą. Panašūs tyrinėji-

Institutas taipgi atliko Įrengi- msi, kur naudojamas sprogsta
mus ir pirmajam atomo reakto- tosios medžiagos kuras, yra ne
riui Chalk River vietovėje neto-

Otavos.
NEMOKAMI

TECHNIŠKI PATARIMAI
Informacijos tarnybai vado

vauja aviacijos vicemaršalas 
Ralph McBurney, elektros inži
nierius- Jam talkina 10 ekspertų, 
kurie keliauja po visą Kanadą, 
reguliariai lankydami Įmones, 
vietoje diskutuoja problemas ir 
padeda jas išspręsti. Tarnyba sa
vo žinioje turi didžiulę bibliote
ką, ir ekspertai gali duoti atsaky
mą kone i kiekviena klausima. 
Nuo tarnybos pradžios atsakyta i 
50.000 paklausimų. Paprastai pa-;

mintas segtukas, kuris susega ir 
mažiausias nutrūkusias venas ar 
arterijas vienu sykiu net šešiose 
vietose. Susegimas toks nežymus 
— kaip adatos galvutė. Segtukas 
pramatomas plačiai naudoti ne
laimingų atsitikimų operacijoms; 
taip pat tikimasi, kad tai paleng
vins perkelti ištisus organus, 
kaip inkstus ar kepenis iš vieno 
asmens i kitą, kur greitis esti gy- 

Į vybihis.

I legalūs.
Tik syki per keliolika metų tar

nyba negalėjo duoti tikslaus atsa
kymo. Tai atsitiko, kai vienas 
vancouverietis nusipirko namą ir 
negalėjo pašalinti nemalonaus 
kvapo 25 kačių, kurias laikė bu
vęs savininkas Mr. McBurney pa
tarė:

— Rip out the woodwork!
NEUŽTENKA IŠRASTI
Kartais nelengva panaudoti iš

radimą praktikoje. Neseniai tyri
mų institutas pasiūlė Kanados 
bendrovėms naują pigų metalą 
gaminti žemėlapiams pagal iš lėk- 

j luvų padarytas nuotraukas. Ne- 
tarfmai^duodamrnemokam ^atsirado norinčių gaminti naujas 
bent kreipiantysis prašo papildo-: masinas. Vienas pramonininkas

Ii

mai ir pakartotinai informacijos. 
Klausimų būna įvairiausių, pvz. 
kaip suliedinti medžių pjuvenas, 
kad būtu galima naudoti statybai 
arba, kaip megzti nyloninius žve
jojimo tinklus? Arba vėl: kaip 
įrengti drabužių valymo dirbtuvę.

pareiškė, kad produkciją gali
ma tik tada planuoti, kai atsiran
da pasaulinė, rinka. Pagaliau bu
vo susitarta su italų firma Ottico 
Mechanica Italiana. JAV karo 
aviacija irgi atėjo pagalbon. Nors 
Kanados tyrimų institutas pasi-

Atsiusta paminėti
Skautų Aidas, nr. 5. 1962 m. Lietu

vių skautų ir skaučių mėnesinis žurna
las.

' Ąteitin! nr.z 4, 1962 m. Vokietij*os 
SAS neperiodinis leidinys.

Ateitis, nr. 4. 1962 m. Turinyje: A. 
mės. Novelės, išleido Lietuviškos Knv- Liulevičius, Tremtis — nelaimė ar pa
gos Klubas 4545 W. 63 St.. Chicago 29, laima jaunimui: R. Šliažas, Rytprūsių 
III., USA. Kaina S2; 205 psl. Aplankas ”' 
— P. Jurkaus.

LX Stasys Pilka. Iliustruotas jubi- 
lėjinis leidinys. Redagavo A. T. An
tanaitis. Leidinio komp. V. O. Virkau. 
Čikaga, 1962 m., 20 psl. Tai iš viso 
ketvirtas lietuvių kalba panašus leidi
nys, kur pateikiama veikimo* metrika 
(K. Glinskis, A. Vainiūnaitė, P. Ku- 
bertavičius, išeivijoje — S. Pilka). 
Metrikos duomenų yra maždaug 85%, 
nes nebuvo galima patikslinti faktų, iš 
dalies varžė ir leidinio apimtis.

šaltinis, 1962 m. Velykos, nr. 2-3. 
Dvimėnesinis katalikiškos ir tautinės 
minties laikraštis. Redaguoja kun. S. 
Matulis. MIC. Adresas: Lit h. Church. 
21 The Oval, Hackney Rd., London 
E. 2, England.

Apuokas, 1962 m. balandis nr. 6. 
Fabrikantų, farmerių bei mainerių 
opozicijozas.

The New Review, nr. 3, May 1962. 
Published by the World Federation 
of Ukrainian Former Political Prison
ers and Victims of the Soviet Re
gime.- šiame numeryje yra Pr. Alšėno 
straipsnis — Soviet Colonialist Ex
pansion in Africa.

Dr. Juozas Prunskis, Vyrai klystke-Į 
liuose. Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas, 4545 W. 63 St., Chicago 29, Iii., 
USA. Kaina S3: 308 psl. Aplankas — 
dail. J. Pilipausko.

Kotryna Grigaitytė, Veidu prie že-

i lietuviškumo klausimas: K. ž.. Skam
ba plėšikų daina ... Iliustracinės nuo
traukos A. Urbonavičiaus. Iliustracijos 
— G. Žumbakienės.

Lietuvos pajūris, nr. 1, 1962 m. Lei
džia Mažosios Lietuvės Bičiulių C. Val
dyba Kanadoje. Adresas: 7116 Cartier 
St., Montreal, P.Q., Canada.

Rinktinė, nr. 10. Nidos knygų klu
bo leidinys. 1962 m.

The Ukrainian Bulletin, nr. 7-8, Ap
ril 1-15, 1962.

Vytis, nr. 5, gegužis, 1962 m.

LIETUVIŲ MOKSLININKŲ DAR
BAIS, ypač fizikos chemijos, matema
tikos, biologijos srityse vis daugiau 
susidomima už Lietuvos ribų. Pasak 
Vilniaus radijo, neseniai So v. Sąjun
gos Mokslų akademijos prezidiumas 
apsvarstė Lietuvos fizikų darbus pus- 
laidininkų srityje. Gerai įvertinti kai- 
kurie laimėjimai. S. m. vasarą Londo
ne įvyks tarptautinė fizikų konferen
cija puslaidininkų klausimais. Į ją pa
kviestas ir Lietuvos pavad. Požėla. Į 
Londoną buvo nusiųstos jo busimojo 
pranešimo tezės ir gauta žinia, kad 
pranešimas įtrauktas į konferencijos 
dienotvarkę.

Mohawk Furniture i™
f. O . - - •

137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

2448 DANFORTH AVE.
• Telefonas OX. 9-4444 

Atidaryta nuo 9 vai. ryto 
. iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai / 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas/

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus

Valome, taisome ir atremontuojame įvairins baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačiu apylinkių.

AR REIKALINGI EGZAMINAI?

kaip statyti margarino fabriką, I ^ai^° Patentą ir gauna gamybos 
viešbuti, kaip veikia savikainos Procen^a’ kraštui reikalinga 
skaičiavimo sistema ir pan. Nuro-: pramone tapo prarasta. Kitas pa- 
domos net ir gaminimo ar įrengi- i pasus atvejis įvyko 19q8 m. Kai 
mo išlaidos arba net geresni pro-! mst’tuto fizikas Paul Redhead 
dūktai ar patobulinimai negu pagamino naują instiumentą 

iaugstoms oro tuštumoms matuo
ti. Šiuo metu JAV firma gamina 
tuos instrumentus ir juos pelnin- 

įgai pardavinėja po SI.100. Kaip 
i tas pats fizikas pastebi, nenoras

auvavęs Sietyno ansambliui Vokieti
joje ir muzikos vienetams neprikl. Lie
tuvoje Jr dėk? ansamblis fapo žymiau
siu netuviskos dainos puoselėtoju New 
Jersey valstijoje ir job apylinkėse, ji 

pamėgo ne tik lietuviai, bet ir ameri
kiečiai. Ansamblis nuolat pasirodo 
“Lietuvos Atsiminimų” radijo progra
mose, daugelį kartų televizijoje ir ne
suskaitomą kartų yra koncertavęs lie
tuviams ir nelietuviams meno paren
gimuose, tarptautinėse parodose ir 
kitur. Ansamblis ir pats dažnai rengia 
koncertus, minėjimus, spektaklius ir 
yra pastatęs keletą muzikinių vaizde
lių. Savo repertuare jis turi per 150 
dainų, jų tarpe apie 25 giesmes. Be 
lietuvių kompozitorių, turi ištraukų iš 
lietuviškų ir tarptautinių operų. 1959

Mokslo metai baigiasi, o un-te 
jau pasibaigė. Studentai laukia 
kiekvieną dieną pasirodančio lai
kraščio, nes iš ten sužino ar iš
laikė egzaminus. Daugelis nusivi
lia, nes turi atkristi po pirmų ar 
antrų studijų metų, arba, kur ga
lima, kartoti kursą..

Visiems’aišku, kad atranka tu
ri būti daroma, tačiau daug kas 
abejoja, ar egzaminai yra vienin
telė ir reikalinga priemonė stu
dentų patikrinimui.

Egzaminų klausimas gana pla
čiai buvo nagrinėjamas gegužės 
mėn. žurnale “Atlantic”. Dr. Os
car Handlin, istorijos profesorius 
Harvardo un-te, iškėlė egzaminų 
neigiamas ir teigiamas savybes. 
Pagal ji. visi metiniai universitetų

... . . .. UIS llALKut^ UdblUUl, neriui <15
egzaminai yra praeities palikimas, Jis užtat siūlo un-tams panaikinti ban(jvfį nors naujo Kanados 
kai tik turtuolių vaikai galėjo metinius egzaminus. Jaunuoliai J pramonininku tarpe yra dažnas 
lankyti universitetus. Tuo laiku jau įpratę į egzaminus gimnazijo- peiškiA-s ' F ?
egzaminai buvo daugiau tik dis
ciplinos Įrankis, o ne auklėjimo 
priemonė. Tada i universitetus 
pakliūdavo visi, kas tik turėjo pi
nigų. Daugelis jų po metų ar dvie
jų turėjo iškristi, nes arba Į mo
kymąsi jie nerimtai žiūrėjo, arba 
buvo visiškai be jokių gabumų.

Šiuo metu, sako minėtas profe
sorius, tikrinimo priemonė esanti 
visiškai nereikalinga. Šiandien va
dinami “playboys” esą labai retai 
pakliūva į universitetus, nes prieš 
priimant jau daroma atranka. La
bai retai susiduriama ir su disci
plinos problema. Dažni egzami
nai trukdą pastoviom studijom.

TAIKOS
SAUGOTOJAI*”

i’ t ■ . * ■

Šiandien, labiau kaip betkada nuo 1940 metų, mes 
atiduOdakne ypatinga pagarbu tiems draugams - 
L’ Kanados piliečiams Ginkluotose pajėgose* 

” kurie yra pasirengę ginti mūsų 
laisves ir gelbsti išsaugoti pasaulio taiką.

DEPARTMENT 0F NATIONAL DEFENCE

je, ateina į un-tus, galvodami, kad 
visas mokymosi tikslas ir tėra eg
zaminai. Į tuos, kurie jų neišlaiko, 
žiūrima net i kaip savo rūšies iš
davikus.

Dr. Handlin toliau išvedžioja, 
kad viena iš un-tų teigiamų savy
bių, yra jų neformalumas ir su
darymas sąlygų įvairių talentų pa- ‘ 
sireiškimui bei savęs atradimui.' 
Į tas vertybes esą turėtų būti 
kreipiamas dėmesys, o ne į statis- kraujuje randama 15/100% alko- 
tinius duomenis, kiek studentų holio. Tas nuošimtis gaunamas
baigia su “honors”, kiek viduti
niškai ir kiek krinta. Pavyzdžiu 
statomi Europos un-tai, kur eg
zaminai būna tik užbaigus visą 
un-to kursą. Jie esą sunkūs, bet 
nėra klūtis gauti išsilavinimą bei 
išsiauklėjimą ir tuo pasiekti pa
grindinį un-to tikslą. Jeigu stu
dentas ir neišlaiko baigiamųjų 
egzaminų, esą turi daugiau nau- | 
dos, negu kad jis būtų buvęs iš
mestas po pirmų ar antrų metų. 
Nauda yra ne iš paties laipsnio 
gavimo, bet iš to, ką un-te mokėsi, 
pačios un-to aplinkos ir metodų. 
Jeigu šiuo metu reikalingi jauni 
intelektualai, tai jiems neturi bū
ti atimta proga tokiais tapti. Kiek
vieno pavasario egzaminai esą de
graduoja pačias mokslo vertybes.

Daug yra kitaip galvojančių. 
Bet kai pažiūrime į šiandieninius 
augštus reikalavimus pakliūti uni
versitetan ir matome didelį nuo
šimtį neišlaikančių metinių egza
minų, kyla klausimas, ar egzami
nai tikrai yra ideali priemonė stu
dentų patikrinimui? V. K.

lotus

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor J 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 
europietiškamc ir kanodiškome stiliuje.
įvairiausių rusių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Užtat McBurney pareiškė:,
— Susidaro Įspūdis, kad kana

diečiai nesidomi NRC nemoka
mais patarnavimais, kurie atneš
tų pelno tik jiems. J- A.

Perdaug alkoholio 
vairuotojams

Pagal Įstatymą, autovežimio 
vairuotojas yra sulaikomas, kai jo

150 svarų vyrui išgėrus 12 unci
jų degtinės dviejų valandų laiko
tarpyje. Viešųjų kelių saugumo 
pareigūnai atranda, kad toks al
koholio kiekis yra perdidelis ir 
bus Įvesta nauja norma — .05%, 
arba 4 uncijos degtinės dviejų va
landų laikotarpyje. Alkoholio - 
nuošimtis kraujuje nustatomas 
kvėpuojant i specialų aparatą. 
Tikrinimas tuo aparatu nėra Įsta
tymo Įvestas, ir vairuotojas turi 
teisę atsisakyti. Kanadoje yra tik 
viena provincija, Saskatchewan, 
kur Įstatymu vairuotojas yra Įpa
reigotas leisti save tuo aparatu 
patikrinti. Be to. atskirose pro
vincijose yra skirtingų nuostatų 
šioje srityje.

Jaunuolių 
nusikaltimai didėja
Kanadoje ir JAV kas aštuntas 

vaikas ar jaunuolis turi reikalų 
su policija. Nusikaltimų skaičius 
per paskutinius 10 metų padidė
jo 100%. Vien tik JAV tie jau
nuoliai per metus pavagia $115 
mil. vertės gaminių.

APATINIAI BALTINIAI --- KOJINĖS 
MARŠKINIAI --- T-SHIRTS*



VI. 7. Nr. 23 (647) aMMMHMaaaiaKssasHMonaasaK

Lh’

7 PSL.
~ i *

Kun. Antano M ilukpf monografiją 
perskaičius

Tokia jau nedidutė ta mūsų 
biografinė literatūrą, jog jos pa
pildymas naujuįnašu knygos mė
gėjui suteikia daug džiaugsmo. 0 
ką bekalbėti apie V. Mingėlos 
darbą, sutelkusį tiek daug me
džiagos apie kun. A. Miluko gyve
nimą ir jp veiklą. Tegul jis meto
diškai ir nevisai tobulas, bet la
bai naudingas ir vertas puošnios 
vietos lietuviškos knygos lenty
noje.

Pirmas įspūdis. — Vos paimi 
knygą į rankas, pajunti jos svori
— pirmiausia, žinoma, medžiagi
nį. Manytum, jog koks 1000 pus
lapių slegia tavo delną. Betgi ne
— 384. Vaidnasi, toks sunkus yra 
popierius. Šia, tat, proga ir kyla 
klausimas, kodėl mūsų leidėjai 
pamėgę prabangų popierių, daž
niausiai naudoją kreidini. Juk be 
jo yrą ir kitokio, labai gero ir 
brangaus, kuriame ir tekstas yra 
lengviau skaitomas, ir klišės iš
eina švelnesnių tonų.

Pąil. J. Juodžio aplankas yra 
šimoniškas — nešimoniškas, čiur
lioniškas — nęčiųrlioniškąs ..., 
o greičiausiai tai šių dviejų mo
kyklų sintezė. Ar aplankas vykęs 
ar ne, galėtų pasakyti šios srities 
speciąlistas. čia tiek daug sim
bolių ir motyvų (jie visi yra vieno
do charakterio!), išreiškiančių 
kun. A. Miluko idėjini pasauli, 
jog net nežinia, kuris jų yra vy- 

' rąująntis. Visa tai apjungta geo
metrinėmis linijomis ir stereo- 
metrinėmis plokštumomis, ku
rios, tąčįau, visą darbą dar labiau 
supainioja.

Paskui jau imi versti lapą po 
lapo. Skaitydamas susiduri su 
mažute kliūtimi, būtent: tokio 
apydidžio formato knygai truputį 
persmūlkus šriftas. Senesnio am-

Kuji. A. Miluko tautinis nusitei
kimas neabejotinai buvo gilus. 
Si a pi nusiteikimui išryškinti auto
rius ir skyrė šį veikalą. Betgi 
kaip tik dėl to ir nukentėjo jo 
asmens pilnatvė. Juk A. Milukas 
buvo netik gilus patrijotas, orga
nizatorius ir kultūrininkas, bet ir 
dvasininkas. Kunigo pašaukimą 
jis priėmė savo laisvu apsispren
dimu ir dargi entuziastingai. Kny
goje jo pastoracinis darbas ir ap
skritai religinė veikla nušviesta 
tik prabėgomis.

Niekur monografijoje Milukas 
nėra aptariamas kaip žmogus su 
savo dvasiniais, socialiniais ir es
tetiniais charakterio bruožais. 
Dėlto skaitytojas pilnos jo asme
nybės ir neatpažįsta, štai dėlko 
nevisai ir yra suprantami moty
vai, kodėl jis buvo netoleruoja
mas net savo labai gerų draugų.

Gimtoji aplinka. — šeštokai 
nieku nepasižymėjo. Net ir apra
šytoji idilija, kuri tikrai savo nuo
stabumu užbūrė ne vieną šešto
kietį, vyko kiek atokiau — Kirs
nos upės pelkynuose. O šios di
džiulės pelkės skaidriadienio iš
vakarėse apsidengdavo balta mig
la, iš no kurios verždavosi įvairių 
paukščių giesmės. Ir kas tas gies
mes kartą girdėjo, jų nepamirš 
niekados. Jų žavesio turbūt nebū
tų išsakęs nė pats Baranauskas, 
tain puikiai aprašęs Anykščių ši
leli. Reikia manyti, jog ir kun. A. 
Milukui anie paukščiai, kaip ir 
visa Lietuvos gamta, bus igiedoję 
savo šalies meilę, kurią jis išsau
gojo iki paskutinio akimirksnio.

Paskutinį lapą užvertus. — O 
visdėlto, kai perskaitai paskutinį 
puslapi ir susimąstai, prieš tavo 
akis išnyra didi kun. A. Miluko

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Sigita O. Skirgailaitė - 
Ramanauskienė

baigė Toronto un-to psichologijos 
4-rių metų — Honour Psycholo
gy — kursą B.A. laipsniu. Apdo
vanota šv. Mykolo kol. aukso me
daliu. Gimė 1939 m. rugsėjo 11d. 
Kaune. Lankė Bloor Collegiate. 
Institute gimnaziją, kurią baigus 
laimėjo keletą stipendijų, tarp jų 
keturiems metams universiteto 
stipendiją.

Į skautų sąjungą įstojo 1946 m. 
Vokietijoj. Paskutinius dvejus 
metus ėjo tuntininkės pareigas 
Toronte. Taip pat buvo Lietuvių

Dalia Skrinskaitė, 
baigė šį- pavasarį Toronto un-to 
muzikos fakultetą su honour ir 
gavo muzikos bakalauro laipsnį. 
Gimusi 1942 m. kovo 27 d. Kau
ne; pr. m-lą ir gimnaziją baigė 
Toronte. Visą laiką reiškėsi lietu
vių veikloj, priklauso skautų or
ganizacijai ir Liet. Studentų Są
jungai. Dažnai akomponuoja kon
certiniams pasirodymams. Rude
nį Dalia tęs studijas Toronto un- 
to pedagoginiame skyriuje; vė
liau ruošis muzikos magistro 
laipsniui.

Studentų S-gos valdybos narė ir 
studenčių skaučių pirmininkė. 
1960 m. ištekėjo už inž. V. Ra
manausko iš Niujorko. Planuoja 
dirbti savo srityje Hartforde, 
Conn., JAV.

Marija H. Tauteraitė, 
gimusi 1941 m. liepos 31 d. ša
kiuose; šiemet baigė Sir George 
Williams un-tą Bachelor of Arts 
— B.A. laipsniu. Ji yra susižieda
vusi su inž. R. Sinkum, Kingsto- 
ne. Ji žada toliau gilinti studijas 
ir ruoštis magistro laipsniui.

Dainų ir šokiu 
ansamblis

Muz. J. Švedas “Tėvynės Balse” pa
sakoja apie valstybinio dainų ir šokių 
liaudies ansamblio atsikūrimą . ir jo 
veiklą pokariniais metais.

Praūžusi karo banga ansmabliui at
nešė daug nuostolių, išblaškydama jo 
narius, sudegindama visus tautinius 

; drabužius ir liaudies muzikos instru- 
i mentus. Teko viską pradėti iš naujo, 
į Ansamblio eiles papildė iš Sov. Sąjun
gos grįžusi dabartinio kultūros nūn. 
J. Banaičio komunistinė grupė, kuri 
sovietų-vokiečių karo metais buvo įkur- 

l ta Perejeslavlio-Zaleskij mieste. Ligi 
1946 m. ansamblis buvo laikomas Vals
tybinės Filharmonijos dalimi. Tais me
tais jis padarytas savarankišku kon-

žigus ar silpnesnio regėjimo skai
tytojui gali šiek tiek nuvarginti 
akjs.

Knygos struktūra. — Veikalas 
yra suskirstytas i 6 skyrius. I sky
riuje aprašoma Antanuko vaikys
tė ir aplinkuma, kurioje jis au
go. Toliau mokslas, tautinio dar
bo pradžia ir jo vyksmas; II — ap
ima veikla Amerikoje ir iš dalies 
Šveicarijoje- III — nušviečia 
spaudos darbus: IV — aptariami 
bendradarbiai ir kaikurie įvykiai; 
V — apima gyvenimo išvakares, 
mirtį ir nekrologus: VI — patei
kiamas kun. A. Miluko leidinių 
sąrašas ir kaikurie šaltiniai.

Taigi, monografijos planas — 
chronologiškas. Toks metodas, ži
noma, ir pritiko, nes autorius ne
tiek stengėsi išryškinti kun. A. 
Miluko asmens bei jo charakterio 
bruožus, kiek pateikti jo kartos 
istorinį foną, kuriame jis buvo 
žymus veikėjas. Betgi, iš kitos pu
sės, turint galvoje, jog ano meto 
lietuviu tremties istorija yra ge
rokai išnagrinėta ir mums per
teiktą. tai lyg ir norėtųsi daugiau 
patirti anie asmenis, kurie tą is
toriją kūrė — šiuo atveju apie 
narsųjį dzūką kun. A. Miluką. 
Dėlto, ar nebūtu buvę geriau 
klausimą nagrinėti pagal charak
teringas asmens žymes, pvz.: kun. 
A. Milukas natrijotas - politikas - 
visuomenininkas - kultūrininkas - 
kunigas ir t.t. Tada gal ir paties 
veikalo monografinis pobūdis bū
tų labiau išlaikytas ir aprašomoji 
asmenvbė taousi aiškesnė.

Nepilnai išryškintas veidas. —-

figūra. Tegul knygoje ir nevisa ji 
yra išryškinta, bet jau ir iš to. kas 
atskleistą, išvysti jos grožį. Gi dėl 
vieno kito nesklandumo knygoje 
autorius nevisada peiktinas. Kas 
gi yra parašęs tokį veikalą, prie i 
kurio negalėtum prisikabinti?

Taigi V. Mingėlos darbą tenka 
laikyti dideliu užmoju ir jį pri
imti su dėkingumu. Jis yra ypač į 
rekomenduotinas mūsų jaunimui.; 
kuris pamatytu, kaip ano meto 
tremties jaunuolis- mylėjo savo 
kraštą, jam aukojosi ir dirbo ir 
kaip pats vienas įvykdė savo gy
venimo uždavinį.

Vladas Mingėla, KUN. ANTA
NAS MILUKAS. Jo gyvenimas 
ir darbai. Detroitas, 1962. 384 
psl. Išleido specialus komitetas. 
Spausdinta Liet. Enciklopedijos; 
spaustuvėje, Bostone. Kaina ne
pažymėtą.

A. Kalnius

Nauja maldaknygė 
mokyklų vaikams

"DIEVO VAIKAS77
Paruošė kun. dr. J. Gutauskas.
Mišių maldos, rožinis. Kryžiaus 
kelias, poteriai ir populiariau

sios giesmės.
Kaina $1.85

Spaudos B-vė “Žiburiai”, 
941 Dundas St. W., Toronto, 

Canada.

Gedas A. Sakus, B.A.Sc., 
diplomuotas elektros inžinierius. 
Gimė 1939 m. birželio 10 d. Kau
ne. Pirmuosius pradžios mokyklos 
3 skyrius baigė oanų mokykloje

Henrikas Dauderis, 
gimęs 1941 m. gegužės 25 d. Ver-

Gediminas Jonas Vėlyvis, 
gimęs 1932 m. sausio 2 d. Vilka
viškio apskr., Varpininkų kaime. 
Baigė Vilkaviškio pr. m-lą ir I 
gimnazijos klasę. 1944 m. atsidū
rė Vokietijoj, kur iki 1949 m. 01- 
denburge lankė lietuvių Unterm- 
bergo gimnaziją. 1949 m. su tė
vais atsikėlė į Kanadą; 1952 m. 
baigė Parkdale Collegiate Institu
tą. šešis metus dirbo Dunlop Tire 
& Rubber b^vėj. Per tą laiką pa
dėjo finansiškai savo tėvams ir 
jaunesn. šeimos nariams. 1958 m. 
įstojo į Toronto un-tą mechaninės 
inžinerijos fakultetą, kurį sėk- 

| mingai. baigė šį pavasarį bakalau
ro laipsniu. Gavo dąrbą savo pro
fesijoj Amerikoje Šprague elekt
ros b-vėje. Nuo pat jaunystės — 
ištikimas sportininkas, pasižymė
jęs Vokietijoj ir Kanadoj bokse; 
norėjo netgi tapti profesionalu. 
Jau 13 metų priklauso Toronto 
lietuvių “Vyčio” sporto klubui 
kaip futbolo žaidikas. Be to, pri
klauso SLA organizacijai; . pri
klausė Liet. Stud. S-gai, skautų 
akademikų org-jai.

certiniu vienetu.
Ansamblis 1957 m. gastroliavo Len

kijoje ir 1958 m. svečiavosi Rumuni
joje. Šiaipjau kasmet duodama iki 200 
koncertų, kurių didžioji dalis tenka 
Lietuvai. J. švedas yra suharmonizavęs 
apie 200 liaudies dainų ir šokių ir 
taipogi parašęs arti 100 dainų pagal 
poetų eilėraščius. Dalis J. švedo kū
rybos išleista atskiru leidiniu — “Anoj 
pusėj Nemunėlio”.

Savo veiklos ateities planus muzikas 
J. švedas apibūdina keliais kukliais 
sakiniais: “Kūryba ir dar kartą kūry
ba. Liaudies ansamblis, kuriam vado
vauju, ir toliau populiarins lietuvių 
liaudies dainas bei šokius ir kūrinius, 
pritaikytus liaudies instrumentams. 
Kai dėl manęs, tai ir toliau su tokiu 
pat entuziazmu stengsiuosi kurti tokius 
kūrinius, kuriuose atsispindėtų lietu
vių liaudies buitis ir dvasia ...”

Čia galima pridėti, kad komunistinė
je Lietuvos spaudoje jau buvo pasiro
dę balsų, Vilniaus un-to ansamblį lai
kančių vertingesnių vienetu, nes un-to 
ansamblis didelę programos dalį yra 
paskyręs sovietinių kompozitorių šo
kiams ir dainoms, kai tuo tarpu J. Šve
do liaudies ansambliui dar ir dabar rū
pi lietuvių liaudies buitis ir dvasia ...

Kultūrinėje veikloje

Gytis Jonas Vazalinskas, 
gimęs 1940 m. gruodžio 5 d., Kau
ne, šiemet baigė McGill un-tą ir 
gavo inžinieriaus mechaniko var
dą — B.Eng. Inžinerijos studijas 
jis pradėjo Loyola College, kurią 
baigė 1960 m. Bachelor of Sci
ence laipsniu —- B.Sc.

Kopenhagoje. 1948 m. atvyko Ka- 
nadon. 1958 m. baigė De La Salle 
gimnaziją ir tų- pat metų rudenį 
pradėjo inžinerijos studijas To
ronto un-te, kurias baigė 1962 m. 
pavasarį, gaudamas elektros inži
nieriaus diplomą su laipsniu B.A. 
Sc. Gyvendamas Toronte lankė ir 
baigė lietuvių šeštadieninę mo
kyklą. Universitete dalyvavo lie
tuvių studentų veikloje.

dun, Que., šiemet baigė Loyola" 
College komercijos fakultetą ir 
gavo Bachelor of Commerce — B. 
Comm, laipsnį su pagyrimu (eum 
Įaudė). Jis ketina dar dvejus me
tus vakarais tęsti studijas McGill 
un-te. kartu atliekant atskaitomy
bės vedimo praktiką darbovieteje. 
Po to galės laikyti egzaminus 
Charted Accountant — C.A. laips
niui gauti.

Leidinys apie Vilnių angliškai
Dr. A. Šapokos knyga “Vilnius In 

The Life Of Lithuania” išėjo iš spau
dos. Autoriaus ji buvo parašyta lietu
vių k., i anglų k. išvertė E. J. Harri
son. Autorius peržiūrėjęs vertimą, ra
do kaikurių trūkumų ir paprašė dr. K. 
Jurgėlą peržiūrėti, “žiburių” spaustu
vei surinkus knygą, autorių ištiko mir
tis. Likusi redagavimo darbo dalis lei
dėjų buvo-pavesta prof. S. Sužiedėliui, 
kuris, dr. K. Jurgėlos talkinamas, ją 
rūpestingai atliko. Knygą išleido Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjunga. Aplan
ką piešė dail. T. Valius. Spausdinimo

darbais rūpinosi “žiburių” spaustuvė. 
Atspaustą 2000 egz. Dalis jų kietais 
viršeliais. Atrodo labai dailiai.

PRASIDEDANT VASAROS ATOS- 
TOGOMS pagal Vilniaus radiją, dalis 
Lietuvos mokytojų pabuvos Bulgari
jos. Vengrijos, Vokietijos “demokrati
nės respublikos” kurortuose, o kitos 
dalies laukiąs sunkus darbas. Birželio 
1 d. iš visos Lietuvos kviečiama i Vil
nių apie 450 mokytojų dalyvauti vad. 
kvalifikacijos kursuose.

SKUBIAI REIKALINGI JAV ėję 
liet, studentų, anksčiau vadintų moks
leiviais. žurnalai: “Moksleivis”. “Gied
ra” — abu leisti Amerikos Liet. R. 
Katalikų Moksleivių Susivienijimo — 
“Studentų žodis”, leistas Amerikos 
Liet. Katalikų ir Studentų ir Profesio
nalų Sąjungos: “Jaunimo Sapnai” ir 
“Moksleivių Keliai” — abu leisti Ame
rikos Liet. Moksleivių susivienijimo.

Jei kas turėtų ir norėtų paskolinti 
moksliniam darbui panaudoti, prašo
ma siųsti: Pasaulio Lietuvių Archy
vas. 2655 West 69th Str., Chicago, Ill., 
USA. Panaudojus tuoj bus grąžinti, 
jei lydraštyje nebus parašyta, kad tie 
žurnalai dovanojami Pasaulio Lietu
vių Archyvui. Suprantama, Archyvo 
vadovybė būtų labai dėkinga, jei tie 
žurnalai liktų įstaigoje ir tarnautų 
mokslo reikalams. Archyvas mielai pri
ima ir pavienius numerius.

VILNIAUS OPEROS - BALETO te
atre valst. konservatorijos studentai- 
diplomantai pastatė Klovos operą “Pi
lėnai”.

Stasys Yla
A*

Suprastas ir 

nesuprastas 

vyras

Kiekvienas gina savo laisvę; purtosi pajutęs, kad kitas 
nori jam ką primesti. Nesvarbu ką — gal geriausią daly
ką, švenčiausią valią.

Profesorius taip motinos ir žmonos
Vienas mūsų universiteto buvusių profesorių pasako

jo, kaip buvo su juo atsitikę. Tėvas gydytojas neturėjęs 
laiko rūpintis vaikais. Viskas buvę palikta motinai, kuri 
buvo labai uoli ir pamaldi. Ji kas sekmadienis vesdavosi 
vaikus j bažnyčią ir pasilikdavo su jais per visas pamal
das ligi po mišparų. Vaikams būdavo sunku ištverti ra
miai ir laikytis pamaldžiai. Parėjusi namo ji bardavo:

— Jūs darote gėdą man ir tėvui, ką galvos žmonės, 
kad jūs, inteligentų vaikai, nemokate elgtis bažnyčioje!

Mano visas rūpestis bažnyčioj, — pasakojo profeso
rius, — būdavo kaip nors išsisukti iš motinos akių. Kai 
tik ji paskęsdavo maldoj ir valandėlę užmiršdavo mus, aš 
tuoj sėsdavausi arba stodavau, nors tuo metu reikėjo klū
poti. Bet vos tik ji bandydavo gręžtis ir žiūrėti, ką mes 
darome, aš tuoj prisitaikydavau. Bažnyčia man pasidarė 
nemiela, ir aš galvodavau: kai užaugsiu, niekad i ją 
nebeisiu.

Iš tikro, kai tik pradėjau lankyti gimnaziją ir pasie
kiau augštesniųjų klasių, jau stengiausi išvengti bažny

čios. Studentaudamas jaučiausi visiškai ‘‘laisvas” ir dau
giau bažnyčion nebeidavau. Tą savo laisvę, žinoma, ban
džiau pagristi “moksliškai”, nes tada ir mokslas bandė 
būti laisvas nuo religijos. v '

Negreit ir netaip lengvai aš pradėjau suvokti, kad 
vis dar veikiu pagal motiną — pirma vaikiškai prięšgi- 
niaudamas, o dabar jaunuoliškai. Nežinau, kaip mano 
reikalai su bažnyčia būtų susitvarkę, jeigu mano žmona, 
būtų pradėjusi panašiai elgtis, kaip motina. Gal mano 
užsispyrimas ir opozicijos dvasia būtų dar labiau sustip
rėjusi ir, galimas dalykas, būčiau galutinai nutraukęs^ry-" 
šius su religija. Dabar mano žmona, pati tikinti,,paliko' 
man laisvę ir aš šiandien lankau bažnyčią ir tal"4ajraif 
visiškai noriai.

Įkyrus uolumas sukelia vyro pasipriešinimą
Yra motinų ir žmonų, gal ypač žmonų, kurios iš reli

ginio uolumo vartoja keistą prievartą savo vyrams. Jų 
taktas būna nedidelis. Jos ima nuolat ir Įkyriai prašyti, 
paskui reikalauja, o kai tas nepadeda — erzinasi, pyksta, 
priekaištauja. Kartais palenkia šiai akcijai vaikus, pamoko 
juos kaip kalbėti. Deja, ir vaikų elgsena būna dažnai ne
vykusi, kaip ir motinos.

Vyrui nelieka nieko kita, kaip kapituliuoti arba užsi
kirsti. Bet koks vyras nori kapituliuoti! Gal jis ir supran
ta, kad religija nėra žmonos reikalas. Gal jis lenkiasi 
Dievui savu būdu, ypač kai žmona nemato; gal net ir i 
bažnyčią užeina. Bet pabandyk daryti, kaip ji nori, nusi
leisk, ar žinosi, ką ji paskui darys? Ji pames galvą, girsis 
savo vyrą “atvertusi”, pradės toliau diktuoti, vedžiosis 
lyg vaiką už rankos i visas pamaldas-pamaldėles,-vers 
kalbėti visokiausias novenas, Įrašys ko gero j tretinin
kus. Ji neberas ribos ir draugai ims šaipytis: štai Jonas 
ir sijonas, baigta su juo — jis nebe vyras!

Vyras, daug negalvodamas, pasirenka priešingą ke
lią. Tegu ji sau kalba, pyksta, nerimsta. Geriau tylėti, 
pasilikti vietoj, nedaryti, ko ji nori; geriau tokia padėtis, 
negu visiškai netekti savo laisvės ir vyriško charakterio.

Paliesta vyro ambicija užsikerta
Kartais moteris apsakinėja vyro “netikėjimą savo gi

minėms ir pažįstamiems, jieško jų pagalbos arba bent 
užuojautos. Viena lietuvė moteris kalbėjo savo sūnui, 
kad jo žmona, čia gimusi slovake, neinanti bažnyčion ir 
savo vaiko nemokanti religjjps. Sūnus buvo tikintis; jis 
pats .tai žinojo ir laukė, kotŽmona pamažu savo reikalus 
sutva&ys. Bet motina jam •‘nedavė ramybės, pradėjo sū- 
nit,’-savo vienturti, stačiai graužto gfaužtr. Pagaliau ji 

r išnešė-:lą. reikalą {'Visą giminę, ir sūnlis, tokio elgesio 
iskaud^ta? pa$uko žmonos pusėn. Ne tik pats nėjo, bet 

Jr šavūsVafKO nebevedė į bažnyčią ir nebeleido eiti Pirmos 
Komunos; Vyras pasielgė “vyriškai” — užsikirto.

Moters įkyrumas sunkina kelią ir kunigui
O kiek tokių moterų, kurios neįveikusios savo vyro, 

puolasi pas kunigą, prašylamos, kad jis padėtų. Jos pa
diktuoja kunigui net būdą, kaip jis turis jų vyrą “atversti”.

— Jūs ateikit, išbarkit — gal paklausys!
Arba:
— Pasikv'ieskit ą^is ;$»ve, liepkit jam klauptis, ir tegu 

čia pat atlieka išpažintį.
Kartais jos tokį kunigą, kuris su vyru pa

žįstamas, su - juo/sąsiĮinka, pasišneka.
— Kunige, jis jūmįš pasitiki. Bandykit jį palenkti. Ne

praleiskit progų ir nedelskit. Jeigu jūs jo nelaimėsi!, nie
kas jo nebepalenks religijai.

Iš tikrųjų, čia reikia jie kunigo ir ne ypatingo kunigo, 
ar ypatingos jo pažinties, bet visai ko kita. Pirmiausia 
reikia, kad pati.žm$Ū» pradėtų kitaip elgtis. Ką gali 
padėti kunigas, jeigu žmona per ilgą laiką viską sugadi
no. Arba kas iš to, jei kunigas ir padėtų, o žmona ir to
liau veiktų savu keliu, gadindama pakitusį vyro santykį 
su religija. Vyras rastų būdą pats susitvarkyti, jei tik 
žmona susitvarkytų. Bet žmoną sutvarkyti, jos pažiūras 
ir taktiką pakeisti, turbūt jokiam kunigui dar nėra pa
vykę įtikinimo keliu.

SUKAKTUVINIS KONCERTAS. — 
Prieš 50 metų JAV vargoninkai įkūrė 
savo sąjungą. Joje dalyvavo ir lenkai. 
Tarp lietuvių ir lenkų susidarė nes
klandumų, todėl vieni nuo kitų atsisky
rė.

Šią sukaktį ALRK Vargoninkų Są
junga nusistatė tinkamai paminėti. No
ri išleisti monografiją, kuria ruošia 
prof. J. Žilevičius. Birk. 3 d. Čikagoje 
Marijos Augšt. Mokyklos salėje suren
gė didžiulį koncertą. Dalyvavo Čikagos 
prov. bažnytiniai chorai, “Dainavos” 
ansamblis, Lietuvių Operos vyrų ir 
moterų chorai, Vyčių choras, solistai 
— Pr. Bičkienė, G. Giedraitienė ir A. 
Brazys. Taipgi moterų trio: A. Gied
raitienė, G. Poškienė ir G. Maczis. 
Dirigentai: A. Aleksis, B. Budriūnas, 
Alice Stevens, dr. L. šimutis ir A. 
Gečas. Akompanavo: J. Byanskas. Da
lyvavo virš 300 asmenų.

Pavarčius Muzikologijos Archyve 
esančius Amerikos lietuvių vargoninkų 
veiklos lapus, iškyla jų daug nuveiktų 
darbų. Jeigu kam būtų įdomu, mielai 
juos galėtų pastudijuoti muzikologijos 
Archyve 2345 W. 56 Str., Chicago 36, 
Tėvų jėzuitų patalpose. Prieš tai pra
šoma susisiekti su archivaru J. Naru- 
kynu; tel. PR 8-3849 kasdieną 12-3 
vai.

KAZIO BINKIO SUKAKTIS. — Ba
landžio 27 d. suėjo 20 metų kai Kaune 
mirė poetas K. Binkis, kuris per trum
pą savo gyvenimo laikotarpį spėjo at
sižymėti modernioje lietuvių literatū
roje. Jis yra parašęs ir dramatinių kū
rinių, kurių žymiausias yra “Atžaly
nas”.

LITERATŪROS VAKARAS MENO 
GALERIJOJ. — Chicago Savings and 
Loan Ass. meno galerijoj, kur buvo 
surengta ir dail. Igno darbų paroda, 
buvo surengtas literatūros vakaras Liu- 
nės Sutemos išleistos naujos poezijos 
knygos “Nebėra nieko svetimo” proga. 
Poetės kūrybą aptarė Alg. Mackus, Pa
ti poetė paskaitė visai naują ciklą sa
vo eilių dail. Igno paveikslų temomis. 
Savo kūrybą skaitė ir K. Almenas.

MUZ. A. KUČIŪNAS Roosevelt u-te, 
Čikagoj, gegužės 23 d. su savo studen
tais turėjo operinį: pasirodymą. Pro
gramoje buvo vįenavęiksmė 1946 m. 
Romoje premijuota-Pierre Petit ope
ra “Le Jeu de L’amour ėt du Hasard”, 
scena iš Puccini “Bohemos* ir Hąydno 
2 v. opera “La Caterina’\ ’ :' *

’ re. Ta proga metraščio bendradar* 
biams buvo įteiktos premijos už ge
riausius rašinius ir už Maironio Jū
ratės ir Kastyčio” iliustracijas.

VILNIAUS PROF. S-GŲ kultūros 
namų salėje gegužės 10 d. pastatyta 
B. Sruogos drama “Pavasario giesmė”. 
Suvaidino kultūros namų dramos ko
lektyvas ir veikalas pastatytas to ko- 

, lektyvo 10-mečio ir rašyt. B. Sruogos 
mirties 15-mečio progomis. E.

PED. LITUANISTIKOS INSTITUTO 
išlaikymui JAV LB Centro V-ba pasky
rė $500. LB Centro v-bai pirminin
kauja Jonas Jasaitis. C. švietimo Tary
bai — Jer. Ignatonis.

ALEKSANDRUI RUŽANCOVUI su
ėjo 50 metų bibliografinio darbo. Lin- 

i ketina jam dar ilgus metus dirbti svam
bų šios paskirties darbą.

L. ŠIMUTIS, “Draugo” vyr. redakto- 
j rius, kultūros kongreso spaudos sekci- 
I joj sutiko skaityti paskaitą “Mūsų pe- 
; rijodinės spaudos ir laikraštininkų 
: ateities uždaviniai”, šios temos kore- 
; ferentu sutiko būti neseniai iš Lietu
vos atvykęs Juozas Miklovas. Pr. AL.

J. LINGIS, be kitų darbų, dėsto lie
tuvių kalbą Stockholmo ir Upsalos 
un-tų studentams filologams. Stock- 
holme jis yra surinkęs labai vertingą 
lietuviškų leidinių biblioteką, kuria 
kartais pasinaudoja netik švedai, bet ir 
kitų kraštų žmonės.

BALTIJOS JŪROS KRAŠTŲ VAD. 
TAIKOS SAVAITĖ rengiama liepos 
mėn R. Vokietijoje, Rostock mieste 
Bus ir dailės paroda. Pabaltijo kraš
tų dailininkai vėl atstovaus toje paro
doje Sov. Sąjungą. Iš tapytojų numa
toma pasiųsti Gudaičio. Savicko ir kt. 
darbus, iš grafikų —- Jukūno, Kuzmins- 
kio, Steponavičiaus ir kt. darbus.

TRAKŲ PILIES MUZĖJUJE įvyko 
mokslinė konferencija praeities tyri
mo klausimais, dalyvaujant iš Sov. Są
jungos mokslų akademijos bendradar
biui Kobeckiui. Susipažinta su karaimų 
tautos kilme, jų istorija Lietuvoje, Uk
rainoje z ir Kryme. Nutarta pradėti 
rinkti karaimų tautos kultūros ir bui
ties daiktus, istorinius dokumentus, 
tautosaką.

VILNIAUS UNIVERSITETE įvyko 
stud, akademinio choro koncertas, ša
lia sovietinių klasikų dainų, buvo iš
pildytos ir lietuvių liaudies dainos, šis 
studentų choras yra koncertavęs stu
dentams Ukrainoje ir kitur E.

VYT. VOLERTAS parašė romaną 
“Upė teka vingiais”, kuris šiuo metu 
spausdinamas “Draugo” atkarpoj. Au
torius ligi šiol mums tebuvo žinomas 
kaip žurnalistas, beletristinėj kūryboj 
nepasireiškęs. šis romanas yra jo pir
mas debiutas šioj srityj.

“TĖVYNĖS PAŠVAISTĖS”, trečiojo 
Čikagos Augšt. Lituanistinės M-klos 
moksleivių metraščio, krikštynų vaka
ras įvyko gegužės 27 d. Jaunimo Cent-

IMPREGNUOTAS DIONYZO 
POŠKOS BAUBLYS
Iš Leningrado “Ermitražo” meno ga

lerijos pakviestas medinių pastatų 
konservavimo meistras L Rumiance- 
vas sheminių preparatų pagalba im
pregnavo Dionyzo Poškos baublio ąžuo
lines sienas, kurios jau buvo pradė
jusios minkštėti ir prarasti savo at
sparumą. Sovietiniai chemikalai bau
blį žada apsaugoti nuo saulės, lietaus, 
sniego ir kirvarpų.

Geriausias 
atostogų poilsis
CAPE COD KURORTE lietuviškoje 
viloje. Prie Atlanto. Ištaiginga vila. 
Erdvūs kambariai. Gražus pušynas 
— parkas. Paplūdimis peštiem 5 
minutės, šilta Golfstromo srovė.

Rami aplinka. Daug vietos žaidimams. Geras lietuviškas maistas. 
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 16 DIENOS.

SAVININKAI LIETUVIAI DR. ED. IR M. JANSONAI
Kreiptis: Dr. Ed. Jansonas,

89 Mt Ida Rd.. Boston 22, Mass., USA. Tel. AV. S-5999. 
Nuo birželio 16: -Audronė” — Jansonas,

87 East Bay Rd, Osterville, Cape Cod, Mass, USA.
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Mann & Martel Ltd
Kovodami laimėsime! SPORTAS

2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilną kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

MIMICO
$12.500 pilną kainą. Gražus 5 metų 

senumo keturių kambarių mūri
nis bungalow su garažu ir priva
čiu įvažiavimu. Vandeniu apšildo
mas, arti susisiekimo ir krautu
vių. Tuojau galima užimti. Viena 
skola balansui.

DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

VAIKŲ RŪBŲ KRAUTUVE
$4.900 pilna kaina. Moderni krau

tuvė naujam rajone. Savininkė 
parduoda dėl ligos. $30.000 meti
nė apyvarta. Pastovus biznis be 
konkurencijos.

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

BLOOR — MARGUERETTA
50 pėdų pločio prie 135 pėdų gylio 

sklypas su 10 kambarių mūriniu 
namu. Visai arti Bloor gatvės. Ga
lima statyti 6 butų apartamentą. 
$5.600 įmokėti. Viena skola balan
sui. Įvažiavimas ir du garažai.

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.

LIETUVIŲ KOLONIJOS VAIZDAS 
PRIEŠ 50 METŲ

GYVENIMAS CICERO PLOTUOSE PRIE ČIKAGOS

(Atkelta iš 1 pusi.) 
darni Lietuvai laisvės:

1. IŠKELKIME tautos ryžtin
guosius prieš svetimąją priespau
dą sukilimus;

2. IŠRYŠKINKIME sovietinės 
okupacijos žiauriuosius darbus — 
tautos naikinimą, tautos teisių pa
neigimą, žmogaus teisių ir paties 
žmogaus nuvertinimą, ūkinį api
plėšimą, socialinę nelygybę ir 
klaikią komunistinę indoktrina- 
ciją; dvasinį, religinį persekioji
mą ir rusifikaciją.

Priimamose rezoliucijose:
3. PRAŠYKIME laisvojo pasau

lio vyriausybes, kad jos remtų 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą ir kiekvienu atveju reika
lautų, kad Sovietų Sąjunga tuo
jau atsitrauktų iš Lietuvos terito
rijos;

4. REMKIME JAV senatorių ir 
kongresmanų rezoliucijas, kurio
mis reikalaujama Lietuvai lais-

I vės, darykime žygius, kad ir kitų 
'kraštų parlamentai panašias re
zoliucijas pravestų;

5. PASIŽADĖKIME visomis sa
vo galiomis — kova, darbu ir au
komis — padėti pavergtajai tau
tai nusikratyti bolševikine prie
spauda ir atgauti laisvę bei vals
tybės nepriklausomybę.

Vyriausias Lietuvos 
išlaisvinimo Komitetas 
Pirm. dr. A. Trimakas, 
vicepirm. J. Audėnas, 
sefcj- jt stikliorius

VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos sezono atidarymo 

pirmenybės jaun. lengvatlečiams įvyks 
šį penktadienį Rennie parke. Pirmeny
bėse galės dalyvauti berniukai ir mer
gaitės gimę 1950-51-52 m. ar jaunesni. 
Rungtynių pradžia 7 vai. Programoj: 
šuoliai, bėgimai, sviedinuko ir jieties 
metimai.

Birželio 23 d. jaunieji Vyčio lengat- 
lečiai dalyvaus Metro Toronto Tykes 
and Atoms pirmenybėse, kurios įvyks 
Don Mills.

Kanados liet, lengv. atletikos pir
menybėms, kurias š.m. praveda LSK 
Vytis, teužsiregistravo Ročesterio Sa
kalo lengvatlečiai. Pirmenybės grei
čiausiai bus nukeltos į rudenį.

Jaun. lengvatlečiai J. Žolpys ir L. 
Plačiakis savo mokyklose laimėjo pir
mas vietas bėgimuose.

Mūsų rėmėjams p. Šileikienei ir R. 
Paškauskui nuoširdžiai dėkojame.

A. S.

Sportas Lietuvoje
Lietuvos krepšinio 40 metų sukaktį 

gana plačiai paminėjo* visi Lietuvos 
sporto vienetai bei sporto spauda. Ta 
proga įvairiose Lietuvos vietovėse bu
vo rengiamos varžybos, turnyrai ir pa
minėjimo aktai. Ta proga buvo prisi
minti ir apdovanotoi ištisa eilė iškiles
nių krepšinio veteranų: V. Kulakaus
kas, V. Variakojis, V. Saunoris, V. 
Grieškovas, S. Butautas, J. Lagunavi- 
čius, S. Stonkus, A. Lauritėnas, K. Pet
kevičius, J. Daktaraitė, G. Sviderskaitė 
ir daugelis kitų. Nors spaudoje daž
nai prisimenami 1937 ir 1938 m. Eu
ropos krepšinio nugalėtojai, tačiau 
spaudoje ir paminėjimuose tremtyje 
gyvenančių iškilesnių krepšininkų nuo
pelnai bei pavardės visiškai nutylimos. 
Net ir po dviedešimties metų Lietuvos 
okupantai bijo supažindinti 
jantį jaunimą su tikraisiais 
krepšinio iškėlėjais.

Kas pakeis senuosius vadus?

sportuo- 
Lietuvos

G.

R. CHOLKA
X. REAL ESTATE J

S. LIMITED’

REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 24404
Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 

j šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Naujai į Cicero miestą atvykusieji 
lietuviai, galbūt, galvoja, kad čia šim
tai metų verda A panašus gyvenimas, 
kaip šiomis dienomis. Tačiau tai ne
tiesa. čia dar prieš 50 metų būta vaiz
dų, kurie toli gražu neprimena da
barties.

Ciceroje dar gyvena Jonas Rainis, 
kuris čia atskėlė gyventi 1905 m. Štai, 
ką jis pasakoja apie tų laikų Cicero 
vaizdus.

Tušti laukai
“Cicero tada buvo labiau panašus į 

kaimą negu į miestą, šiandien tirštai 
lietuvių apgyventoje vietovėje buvo 
tik keliolika namų. Kur dabar yra 16- 
ta ir 12-ta gatvė, nesimatė nė vieno 
pastato. Aplinkui, kur tik užmatė akis, 
driekėsi vešlia žole apaugę laukai. Da
lis iš jų priklausė čia esančioms far- 
moms. Tokia pat didelė žolė dengė že

minės plotą, ant kurio dabar stovi šv. 
Antano parap. bažnyčia, mokykla, kle
bonija ir seserų namas. Žemės sklypai 
-tada buvo parduodami po 200-300 do
lerių, o gražius namus buvo galima 
pasistatyti už 2.500-3.000 dol.”

• Kas šiandien mato didžiulius (kai- 
Jkurie patys didžiausieji Amerikoj) fab
rikus Ciceroje, turbūt, nepagalvoja, 

'kad prieš 50 metų jų nė kvapo čia ne
buvot

*. “Marmoiiejus”
“Tada dar nebuvo ir fabrikų Cice- 

.ro ribose”, — toliau pasakoja J. Rai
nis. Tik prie 52-ros gatvės stovėjo lo
komotyvų fabrikėlis, kurį lietuviai va
dino “Marmoliejum”. Puikiųjų West
ern Electric pastatų vietoje stovėjo 
tik mažytis tos įmonės namelis.

“Vykstantieji iš Čikagos į Cicero ga
lėjo atvažiuoti tik iki 40-tos gatvės, da
bar Pulaski gatve vadinamos. Automo
bilių tada dar beveik niekur nesimatė, 
ir nė vienas iš lietuvių neturėjo ir ne
mokėjo važiuoti”.

“Nurimkit, lubos įlūš!”
1905 m. Ciceroje buvo vienas — Juo

zo Juknio saliūnas. Vėliau to saliūbo 
viršuje buvo įruošta salė su scena ir, 
kada atsirado lietuviškos organizaci
jos. ten vykdavo vaidinimai. Salės vi
duryje buvo stulpas, kuris rėmė lubas, 
kad jos neįgriūtų. Tačiau, kai jauni
mas pradėdavo šokti khimpakojus, 

'kadrilius, Juknis bėgdavo iš saliūno į

viršų, šaukdamas: ‘"Dėl Dievo meilės, 
nurimkite — lubos įlūš, sugrius na
mai!”

Degtinė ąžuolinėse statinėse
J. Rainio pasakojimu, tada saliūnai 

turėjo kitokią išvaizdą negu dabar. 
Degtinė buvo atgabenama ąžuoliniuo
se bosuose ir tik vėliau pilstoma i bu
telius. Už degtinės galioną mokėdavo 
2 dol., didelis stiklas stipriosios kai
navo 10 et., alaus galionas — 5 et. Kas 
pirkdavo alaus nors už “nikelį”, galė
davo valgyti, kiek tik telpa. Paprastai 
miesto saliūnuose visuomet ant stalo 
būdavo padėtas kumpis ar jaučio kul
šis. Viskas buvo pigu, bet ir už 1 vai. 
darbo mokėjo tik 10 et., o kas gavo 15 
et., džiaugėsi, jog labai gerai uždirba.

Pirmasis verslininkas
Juo buvo Gelumbickas, kuris turėjo 

smulkių reikmenų ir drabužių krau
tuvę. Apie jį J. Rainis taip pasakoja:

“Gelumbickas buvo kilęs iš žemaičių 
bajorų. Nešiojo barzdą, mokėjo kelias 
kalbas. Jį lietuviai kviesdavo į teis
mus, pas advokatus. Jis buvo teisingas 
žmogus ir žmonės pas jį pasidėdavo už
darbį, nes tada bankų nebuvo. Gelum- 
bicko krautuvėje “čeverykai’\ kainuo
davo 1 dol., baltiniai 30-40 et., geras 
kostiumas apie 15 dol.

Vežimais ir kadilakais į...
kapines
Beje, tais laikais nebuvo ir “grabo- 

rių”, tad mirusius pašarvodavo namuo
se. Prie mirusiųjų giedodavo tas pa
čias ilgas giesmes, panašiai kaip Lietu
voje. Karstus veždavo arkliais ir ka
dangi Čikagoje lietuviškų kapinių dar 
nebuvo, juos laidodavo airių ar lenkų 
kapinėse.

Daug įdomių dalykų pripasakoja 
žmonės, kurie Ciceroje išgyveno 50 ar 
daugiau metų. Šiandien jų jau nedaug 
belikę ir jų eilės vis retėja, nes iške
liauja lietuvių “graborių” pagalba į 
lietuviškas kapines ne arkliais, o puoš
niais “kadilakais”. Jie su savim nusi
neša ir daug prisiminimų bei įspūdžių 
apie senųjų ateivių gyvenimą Cicero 
lietuvių kolonijoje, kuri šiandien yra 
viena žinomiausių visoje Amerikoje.

Po 50 metų apie Cicero lietuvių 
gyvenimo praeitį jau pasakos kiti, ku
rie nežinia kaip atsilieps apie šių die
nų judėjimą šioje vietovėje. Nežinia, 
koks bus Cicero vaizdas tomis dieno

jai imas daiktas, žmonės tada ste
bėsis primityviu gyvenimu 1962 me
tais! Edv. Šulaitis

DELHI, Ont.
Padėka

Už dalyvavimą puikioje pagerbimo 
puotoje, brangią dovaną bei sveikini
mus, švenčiant mudviejų 25 m. vedy
binio gyvenimo sukaktį, nuoširdžiai dė
kojame giminėms ir visiems bičiu
liams.

Didelė padėka gerb. kun. dr. klebo
nui J. Gutauskui už gražius linkėjimus 
ir dovaną. Taip pat dėkojame p. J. R. 
Simanavičiui už sveikinimus per “Tė
vynės prisiminimų” radijo valandėlę 
ir p. V. Treigiui už puikų vadovavimą 
vaišių metu.

Ypatingai nuoširdžiai liekame dėkin
gi šio pagerbimo rengėjams: p. Šur
noms, p. Laureckams, p. Galeckams, 
p. Vindašiams, p. Jurėnams ir p. Žio
gams.

Jūsų visų parodytas toks didelis nuo: 
širdumas, taip gražiai mus pagerbiant, 
niekuomet neišdils iš mudviejų atmin
ties ir visuomet primins, kad turime 
daug gerų bičiulių.

Antanina ir Benediktas Stonkai

Šiandien visas pasaulis, išsky
rus prezidentą Kennedy, yra val
domas senesnės kartos. Kennedy, 
44 m. amžiaus, tėra vienintelis iš 
didžiųjų valstybių vadų žemiau 
68 metų.

Seniesiem vadam pasitraukus, 
ar mirus, gali būti gana daug pasi
keitimu. Kokiu — niekas nežino.

Chruščiovas neseniai atšventė 
68 m. gimtadieni; Britanijos Mac- 
milan irgi yra 68 m.; de Gaulle 
— 71, Raud. Kinijos Mao-tse-tun- 
gas — 68, Indijos Nehru — 72, 
nacionalistinės Kinijos Čiangkai- 
šekas — 74, Jugoslavijos Tito — 
70, Ispanijos Franco — 69 metų.

Chruščiovo sostą gali užimti 
kas nors, noris grįžti prie Stalino 
taktikos. Krašto viduje tada ga
limi betkokie sukrėtimai.

De Gaulle valdo beveik vienas 
Prancūziją jau 4 metus. Priešų 
jis turi ir, sprendžiant iš Prancū
zijos praeities, galima lengvai ti
kėtis, kad netvarka ir chaosas ga
li vėl sugrįžti.

Komunistinėje Kinijoje pasi
keitimų sunku tikėtis. Pas juos 
nesigirdi apie priešus valdžios vir
šūnėse.

Adenaueris vairavo Vokietiją 
Vakarų link ir vis tolyn nuo ko
munizmo. Jo pasekėjas gali būti

Kas po Tito? Nežinia, ar jo pa
sekėjai pasuks labiau i Rytus, ar 
Vakarus. Nehru bandė Indijos po
litiką vairuoti į demokratini so
cializmą. Niekas negarantuoja, 
kad po jo bus laikomasi tos pa
čios politikos.

Amžino nėra nieko. Senieji už
leidžia vietą jauniesiem. V. K.

Billie Sol Estes 
skandalas

JAV kongresas pradėjo tirti 
vieną didžiausių skandalų vald
žios aparate. Texas demokratas 
Billie Estes, kurio sandėliuose 
valdžia laikydavo savo javų at
sargas ir kuris prekiavo medvilne, 
buvo vietinio laikraščio pastebė
tas kaip vedąs nesąžiningą vers
lą. Neegzistuojančių grūdų san
dėlių pagrindu jis buvo gavęs apie 
$22 mil. paskolos. Ūkininkai, ku
rių pavardės būdavo ant tų neeg
zistuojančių morgičių, gaudavo iš 
Estes dovanas.

Kyšiais būdavo paperkami aug- 
šti valdžios pareigūnai. Ryšium su 
pradėtais tyrimais, daug augštų

netaip sužavėtas Vakarais. Jau pareigūnų jau atsistatydino. Estes,
dabar daug kas bijo, kad su Ade- didelėmis sumomis remdavo de- 
nauerio pasitraukimu gali būti 
sukrėsta visa sąjungininku politi
ka..

mokratų partiją, ir tas Kennedy 
administracijai sudaro dabar 
daug nemalonumų. Keletas neiš
aiškintų žmogžudysčių taip pat 
siejama su Billie Estes korupcija.

INDIAN RD. — BLOOR 
DUPLEKSAS 
$2.000 įmokėti, 10 kambarių per du 

augštus, atskiras, mūrinis namas, 
vandens alyvos šildymas.

BABY POINT ~
$2.300 įmokėti, gražus 6 kambarių 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, privatus įvažiavimas, ilgos ir 
lengvos išsimokėjimo sąlygos.

KINGS WAY — BLOOR — -
$3.000 įmokėti, puikus 5 kambarių, 

atskiras, mūrinis bungalas, van
dens alyvos šildymas, didelis 
gražus kiemas, namas be skolų.

HIGH PARK — BLOOR
$3.000 įmokėti, 5 kambarių atski

ras mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, garažas, vienas at
viras morgičius 10 metu.

DOVERCOURT RD. — BLOOR
$2.000 įmokėti, geras 8 kambarių 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, alyvos šildymas, 2 virtuvės, 
vienas atviras morgičius 10 metų, 
žema kaina.

RUNNYMEDE — BLOOR
$7.000 įmokėti, 7 kambarių, atski

ras, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 
2 modernios virtuvės, recreation 
kambarys rūsyje, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu, vienas 
atviras morgičius 10 metų.

BERESFORD — BLOOR
$4.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, garažas.

SWANSEA — BLOOR
$7.000 įmokėti, puikus 7 kambarių, 

atskiras, modernus mūrinis bun
galas — splitlevel, kaip namas, 
maždaug 7 metų senumo, 2 vo
nios, recreation kambarys rūsyje, 
garažas su privačiu įvažiavimu, 
gražus kiemas, pirmą kartą par
davimui, vienas iš puikiausių pir
kimų dabartinėje rinkoje, nepra
leiskite progos, vienas atviras 
morgičius 10 metų.

OAKMOUNT RD. — BLOOR
$10.000 įmokėti, didžiulis, gražus, 

14 kambarių, atskiras mūrinis na
mas — 4 butai, vandens alyvos 
šildymas, 4 vonios, 4 modernios 
virtuvės, garažai su privačiu įva
žiavimu, puikus didelis kiemas, 
arti Bloor, gera nuoma.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
sikspleksų ir apartamentinių namų.

COLLEGE — RUSHOLME
$2.000 įmokėti, geras 8 kambarių 

namas, 3 virtuvės, $120 mėnesinių 
pajamų ir butas pirmam augšte 
savininkui. Viena atvira skola ba
lansui 15 mėtų. Tik $103 mėnesi
nių mokėjimų. Kaina $15.500.

RETA PROGA
$3.000 įmokėti. Bloor — Kingsway 

rajone modernus 6 kambarių na
mas. Gražūs ir dideli kambariai. 
Recreation kambarys rūsyje. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas. Ba
lansui viena atvira skola 15 m.

BLOOR — DURIE ST.
$3.000 įmokėti, puikus 6 kambarių 

atskiras namas. Dvi modernios 
virtuvės. Garažas ir šoninis įva
žiavimas. Pilna kaina $20.500.

BLOOR — RUSHOLME RD.
$4.500 įmokėti, gražus 10 kambarių 

atskiras namas. Karšto vandens 
šildymas. Didelis kiemas. Garažas 
ir platus šoninis įvažiavimas. Vie
na atvira skola. Pilna kaina 
$22.500.

RONCESVALLES RAJONE
$3.000 įmokėti. Labai geras 9 kam

barių pajamų namas. Labai gra
žūs ir dideli kambariai. Dvi mo
dernios virtuvės. Balansui viena 
atvira skola. Pilna kaina $20.500.

BLOOR — HIGH PARK
$3.000 įmokėti. Puikus 7 kambarių 

atskiras namas. Karšto vandens- 
alyva šildymas. Recreation kam
barys rūsyje. Platus, didelis kie
mas. Garažas ir šoninis įvažiavi
mas. Pilna kaina $21.000.

ORIGINALUS TRIPLEKSAS
$8.000 įmokėti. Puikus 3 metų se

numo 3-jų šeimų pastatas. Karšto 
vandens alyva šildymas. 3-jų ma
šinų pastatymo vieta ir šoninis 
įvažiavimas. Viena atvira skola 
balansui. Pilna kaina $33.000.

LABAI GERAS INVESTAVIMAS 
$10.000. 10 butų naujas pastatas.

Viši butai išnuomoti. Virš $12.000 
metinių pajamų. Labai lengvos iš

mokėjimo sąlygos. Prašoma kaina 
$75.000.

LABAI RETA PROGA
$10.000 įmokėti, pastatas — biznio 

įrengimas ir prekės. Geras senai 
įsteigtas Hardware biznis. Pilna 
kaina $24.000.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namu.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

- i mis:

Hollywood
Apartments

1724 BUCHANAN STREET 
HOLLYWOOD, FLORIDA.

Gražiausia ir patogiausia vie
ta praleisti

vasaros ir žiemos 
atostogas

palmių pavėsyje llollywoodc, 
Floridoje. Apartmentai įvai
raus dydžio su visais patogu
mais. Kviečiu lietuvius atsi
lankyti, nes čia vasarą vėsu, 
o žiemą šilta.

Sav. pNA ir JUOZAS JASAUSKAI

Otava. — Hepatitis — kepenų užde
gimo liga š.m. serga Kanadoje dvigu
bai daugiau kaip pernai. Numatoma 
30.000 susirgimų, jei seks pernykštį 
mirtingumo procentą, mirs — 200.

Vasarotojų 
dėmesiui!

Ant gražaus Georgian Bay ežero 
kranto Wasagoje — Oakview Beach 
“Nida” vasarvietėje išnuomojamos 
kabinos, butai ir kambariai su vi
sais patogumais kaip ir. mieste.

Teirautis: 37 Mountview Ave., To
ronto 9, Ont. Tel. RO. 9-6198 arba 
vietoje Oakview Beach 4-tos gat
vės kampas.
Savininkai P. ir B. Dambrauskai

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas nąmų, farmų, žemės sklypu, apartamentų, biznių.

RUNNYMEDE — DUNDAS. $1.500 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių, 
2-jų augštų. 2 virtuvės, garažas, užpakalinis įvažiavimas. Parduodama 
kaina $10.500.

QUEBEC — BLOOR. $4.000 įmokėti, atskiras, mūro, 5t5 kamb. dupleksas. 
Kaina $18.000.

BATHURST — GLENCAIRN. $2.000 įmokėti, mūro. 4 kamb.. gražus ban- 
galiukas, labai geras susisiekimas, apsipirkimas. Labai gražus 50x150 
kiemas. Prašoma kaina $12.000.

r
IEŠKAU PIRKTI pirmą ar antrą mnrgičių sumai $3.000 ir $8.000.
WASAGOJE — LIET. RAJONE, prie vandens parduodamas vasarnamis 

5 kambarių. $2.900.
DURIE — BLOOR. $3.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių, 2 virtuvės, 

garažas, geras įvažiavimas. Kaina $16.300.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

(Atkelta iš 1 psl.)
Niujorko biržoj vyko didelė kri
zė, kokios nebuvo per paskuti- 

’ niuosius 32 metus. Ji persimetė i 
Europą. Buvo parduota 9.350.000 
akcijų su $28 bil. nuostolių. Se
kančią dieną birža pasitaisė ir vėl 
akcijos pakilo 60%. Vyriausybės 
intervencijos nebuvo, pati birža 
sugebėjo atsistoti ant kojų. Dau
guma Vašingtono ūkio žinovų sa
ko, kad toks biržos rinkos kriti
mas esanti kovos tarp Amerikos 
prezidento ir plieno b-vių išda
va. Infliacija negresianti ir pra
monės bei prekybos sąlygos esan
čios visai geros.

Prancūzija turės savo atomi
nius ginklus jau 1964 m. Taip 

pareiškė Prancūzijos oro pajėgų 
virš. gen. Stenlin. Amerika neno
ri dalintis atominiais ginklais su 
antraeilėmis valstybėmis. Žinio
mis iš Vokietijos, Amerika esanti 
susitarusi su Rusija neduoti nei 
Rytams, nei Vakarams atominių 
ginklų. Reiškia, negaus jų nei 
Raud. Kinija.

Maskvoje šaukiami visų sateli
tinių valstybių komunistų parti
jos atsakingi pareigūnai aptar

ti pasunkėjusiems ūkio reika
lams. Ketina kurti pasaulinį ko
munistini centrą. Visi komunisti
niai kraštai jau seniai ragina 
Maskvą susirūpinti Europos Ben
drosios Rinkos augančia Įtaka, ku
ri komunistiniams kraštams jau 
atrodo pavojinga, šioje konferen
cijoje dalyvaus ir Jugoslavijos at
stovai.

“Karo paliaubos” sudarytos Al
žyre tarp europiečių slaptosios 
armijos ir mahometonų nacio* 
nalistų. Kelios priežastys leng

vina tas “paliaubas”: neaiški pa
dėtis nuteisto mirti slaptosios ar
mijos generolo Prancūzijoj; bėgi
mas prancūzų iš Alžerijos į Pran
cūziją; noras slaptosios armijos 
tiesiogiai kalbėtis be savo vyriau
sybės su arabų nacionalistais. 
Prancūzai iš Alžerijos bėga ma
sėmis. Per 24 vai. Į Marseilles 
uostą atvyko lėktuvais ir laivais 
6.000 asmenų. Slaptoji armija eu
ropiečių tarpe nustojo pasitikė
jimo.

Britanijos premjeras buvo at
vykęs j Prancūziją ir derėjosi 

su De Gaulle. Prancūzija nori, 
kad Britanija įstodama į šią są
jungą visiškai įsijungtų į Euro
pos reikalus ir nestovėtų viena 
koja savo Commonwealthe ir JA 
V-bėse, o kita — Europoj. Visos 
6 Europos valstybės sutartinai 
nenori priimti Britanijos su visu 
jos “bagažu”, t.y. su Common- 

! wealthc valstybėmis- Kanada, In-

dija, Australija ir visomis kito
mis. Kartu Britanija Įtaria Pran
cūziją, kad ši nenori Įsileisti jos, 
bijodama nustoti vadovavimo. 
Tarpe šešių yra sutarta, kad poli
tiniai reikalai yra atidedami atei
čiai. De Gaulle pažadėjo nekliudy
ti Britanijai Įstoti Į Bendrąją 
Rinka. V

Amerikos santykiai su Vokieti
ja atsileido. Ir tai todėl, kad 

Rusija paskutiniu laiku nerodo 
didelio susirūpinimo Berlynu. JA 
V-bių užsienio r. min. D. Rusk 
dar šį mėnesį lankusis Vokietijoj 
ir turės pasikalbėjimų su Adenau- 
eriu, o vėliau ir su De Gaulle.

Rinkimai i PLB Vokietijos 
Krašto Tarybą — liepos 8 d.
PLB Vokietijos Krašto Tarybos 

Rinkimų komisija pranešė, kad 
rinkimų i Kr. Tarybą data nukel
ta Į liepos 8 d. Rinkikai, gyveną 
toli nuo balsavimo vietos arba ku
rie bus sutrukdyti atvykti balsuo
ti, gali balsuoti ir už akių. Į Kr. 
Tarybą iš viso laiku ir teisėtai yra 
pasiūlyti 36 kandidatai. E.

Latvių kultūros 
dienos Vokietijoje

Gegužės 24-26 d. V. Vokietijoj, 
Miunsterio mieste, Įvyko latvių 
kultūros dienos. Jose dalyvavo 
latviai netik iš Vokietijos, bet ir 
iš Austrijos. Britanijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Danijos, Prancūzijos, 
šalia posėdžių, referatų, diskusi
jų. Įvyko koncertas, teatro vaidi
nimas, literatūros vakaras ir su
rengta eilė parodų. Posėdžiams 
vadovavo Latvijos buv. ministeris 
ir buv. vyr. Rygos burmistras R. 
Liepinš. Pasveikino kultūros die
nas globojęs Miunsterio miesto 
vyr. burmistras dr. Peus. Atvykęs 
iš Londono Latvijos pasiuntinys 
min. Karlis Zarinš sveikinimo kal
boje pasidžiaugė kultūros dieno
mis, nurodė, kad Miunsteryje vei
kia vienintelė latvių gimnazija 
laisvajame pasauly. Jo žodžiais, 
“tautinė kultūra sudaro stipriau
sią jungiančią pajėgą”. Buvo 
krašto valdžios ir eilės latvių ir 
kt. tautybių atstovų sveikinimų. 
Iš pranešimų minėtini: pabaltie- 
čių bičiulio Miunsterio un-to prof, 
dr. M. Hellmanno “Latvijos isto
rija latvių ir vokiečių akimis”, O. 
Bong “Latvių folkloras” ir kt. E.

KITŲ NUOSAVYBIŲ.PASITEIRAUKITE DĖL
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

kcbv a & b tailors
SIUVĖJAS A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

F. SENKUS Real Estate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

GERAS ŪKIS prie didelės upės. Dirbamos žemės 170 akrų. Geri trobesiai. 
Netoli Wasagos. žemė prie upės tęsiasi per 2000 pėdų. Kaina tik $18.000. 
Pajamos ir iš meškeriotojų. Gera proga ūkininkams.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Malonios atostogos 
savo tėvynėje!

VIETOS DAR GAUNAMOS LAIVE

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD.
Atstovos

H. ROžAITIS
Greitos kuro-alyvos pristatymas Ir 

pato movimos. 
Telefonas LE. 3-4908.

A4. S. BATORY
išplaukiančiam iš Montrealio liepos 6 d.

Raminančiai patogi kelionė į Southamptoną, Kopenhagą ir Gdynia (Len
kijoje), ir iš ten traukiniu ar automobiliu į visus Rytų* Europos kraštus.

Kitų kelionių datos iš Montrealio:
rugpjūčio 10, rugsėjo 14, spalio 15 ir lapkričio 13.

Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su nepaprastai 
gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis erdviomis ka
binomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, tradiciniais val
giais ir mandagiu patarnavimu, siekiančiu patenkinti keleivius 
ir jiems padėti.

275 svarai bagažo nemokomai.
Dėl vietų rezervavimo ir informacijų 

pasitarkite su savo vietiniu kelionių biuro agentu arba

GDYNIA AMERIKA LINE
220 Bay Street Toronto 1, Canada

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

VENUS
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 34037 

231 RONCESVALLES AVĖ.

DUNDAS — OSSINGTON
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 

moderni virtuvė, nauja šildymo 
krosnis, balansui' morgičius 10 
metų. Pilna kaina $11.900. Turi 
būti parduotas.

BLOOR — JANE
$15.700 pilna kaina, gerų plytų. 6 

kambarių namas, 2 modernios vir
tuvės, nauja šildymo krosnis. 2 
vonios kambariai, šoninis įvažia
vimas, garažas. Vienas morgičius 
balansui.

40 AKRŲ ŽEMĖS SU UPELIU
60 mylių nuo Toronto, augštoj, sau

soj vietoj, su tekančiu per vidu
rį žemės upeliu ir miškeliu. Pil
na kaina $5.000.

LANSDOWNE — QUEEN
$3.500 įmokėti, atskiras. 7 didelių 

kambarių namas per du augštu, 
moderni virtuvė, naujai dekoruo
tas, 10 metų morgičius balansui, 
pirmą kartą parduodamas.

KRAUTUVĖ SU 2 BUTAIS
Geroj vietoj, ant pagrindinės gat

vės, arti susisiekimo susikirtimo, 
tinka betkokiai prekybai, gerų 
plytų, garažas, įvairių tautybių 
rajone. Įmokėti $8.000.

MISRUS ŪKIS PRIE PLENTO
$15.900 pilna kaina, 87 akrai geros 

žemės, labai geras 7 kambarių 
gyvenamas namas, didelė daržine 
su įvairiais kitais pastatais, arti 
Stayner, seni anglai savininkai.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose vietose ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. (taškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd
1064Bloor St. W Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.)

JANE — ANNETTE
$1.500 įmok., 7 kamb. per du augš

tus, mūr., atsk., mod. virt., gara
žas. Sav. išvyksta ir parduos už 
$15000.

BLOOR — INDIAN GROVE
82JMX) įmok., mūr., atsk., 8 kamb. 

mod. virt., 2 vonios, 2 garažai 
geras ivaž., vienas morgjčjus. Ver 
tas dėmesio, prašo tik $16.500.

BLOOR — HIGH PARK
$2300 įmok., 8 kamb., mūr., atsk.,

2 virt., 2 vonios, vand, alyva šild., 
garažas su priv. įvaž. Geras pirki
nys, nes parduos už $14.500.

BLOOR — BERESFORD
,$3.000 įmok., 6 gražūs kamb., 

pių pi., kvadrat. planas, naujos 
statybos. Gražus kiemas, šoninis 
įvaž., garažas. Vienas atviras 10 
metų išmokėjimas.

ru-

INDIAN RD. — HIGH PARK
$3.500 įmok., 10 kamb., originalus 

dupleksas, reikia mažo remonto, 
skubus ir pigus pardavimas.

DOVERCOURT — COLLEGE
S3.5C0 (mok., 10 kamb., mūr., 4 k. 

pirmame augšte, vand. alyva šil
domas, 3 mod. virt., geras nuoma
vimui, vieta 2 'garažams.

ANNETTE — RUNNYMEDE
$3J>90 įmok., atsk., mūr., 9 kamb. 

per tris augštus, 2 mod. virt., aly
va šild. Geras ir pigus pirkinys, 
nes parduos už $16.500. Apžiūrė
kite.

3LOOR — DUNDAS
$4.000 įmok., mu'-., atsk., 9 kamb., 

vand. alyva šild.. 3 mod. virt., 3 
garažai, arti Bloor kraut, ir susi
siek. Puikus nuomavimui — ge

zas pirkinys.
RUSHOLME RD. — COLLEGE
$5.000 Įmok., 7 kamb. per du augš

tus, anūr., atsk., rupių pi., vand. 
alyva šild., did. kamb. Vienas at
viras 10 metų morgičius.

HIGH PARK BLVD. —
INDIAN ROAD
$8.000 įmok., 5 butų, atsk.. gražus 

namas, viskas įrengta kaip nauja
me name, labai švarus iš lauko ir 
vidaus. Mėn. pajamos $400. Sau
gus ir pelningas investavimas. 
Kas pirks — džiaugsis.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, ivairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

Frederick F. MARTIN Namu: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai 
1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - inorgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visu nariu gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

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

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, Įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, Įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS,' KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO 
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

1076/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

vs (buvęs 
.Wally’s)

Naujas savininkas

.726 Lansdowne Ave
(Tarp Bloor ir Dupont)(Tarp Bloor ir Dupont)garage Tei. le. 3.0631

VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATI.IEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR įVAIRIOS POMPOS.

507 Dove r court Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

Skaitytojai pasisako PANIKA BIRŽOJE ŠYPSENOS.. J
DĖL RINKIMU SŪKURIO » Toliau seka dar nesuprantamesnis 

“TŽ” nr. 21 nr. M. S-s rašo apie ma- tvirtinimas: “Keistai atrodo, kad šiuo 
žąjį žmogų rinkimų sūkuryje. Visos labai svarbiu momentu, kai gamina- 
pastabos gana teisingos ir iškeltinos, *mos mirtį žadančios visai žemei rake- 
išskyrus apie mažumas ir naujuosius (tos, Kanados vyriausybė nežino kuriuo 
ateivius. j keliu eiti. Už bušelį kviečių parduoda

Tiesa, kad prieš rinkimus į etnines geriausią kaimyną. Kai viskas taip aiš- 
grupes kreipiama daugiau dėmesio, ku, Kanada neturi tvirtos užsienio ir 
betgi tas pats yra ir su visa kita visuo- vidaus politikos. Negi liberalams ir 
mene. Prieš rinkimus skaitomasi su konservatoriams dar neaišku, kad neikonservatoriams dar neaišku, kad nei 

Castro nei Maotsetungas nebus jų 
draugai: nei kviečiai nei auksas niekas 
nepadės, jeigu Kanada nueis Kubos 
keliais”.

Noriu vėl paklausti: kas leido užaug
ti tai didžiausiai pasaulyje pabaisai? 
Kas tas, kuris dažnai pats nežino ką da
bar daryti? Ar ne geriausias mūsų kai
mynas? Juk yra jau žinoma, kad dėl

Gegužės 28 d. daugeliui inves
tuojančių pinigus i šėrus liks at
mintyje. Dėl nežinomų priežasčių 
žmonės pradėjo pardavinėti savo 
šėrus ir ta manija, prasidėjusi 
Niujorko “Stock Exchange”, tuoj 
pat persimetė Į Torontą ir Mont
real}. Šerų kainos pradėjo kristi 
kas pusvalandis ir parduotų šėrų 
suma siekė bilijonus dolerių, Se
rų laikytojai, pastebėję staigų kri
timą, skubinosi savo šėrus par
duoti ir tas jų kainas dar labiau 
numušė. Daugiausia nukentėjo 
smulkūs investuotojai, kurie bu-

yo investavę po keletą tūkstančių; 
jie savo šėrus pardavė žemomis 
kainomis.

Panikos priežastys nežinomos. 
Manoma, kad tai kapitalo pasiruo
šimas prez. Kennedy politikai, ku
ri siekia jį pažaboti. Prez. Kenne
dy nusistatęs skirti komisiją ištir
ti reikalui. Kiti kaltino bendrą 
ekonominę padėtį ir augštas kai
nas. Daug kas tą dieną pigiai Še
rų prisipirko. Dabar tų pačių šė
rų kainos vėl pradėjo kilti. Mas
kva džiaugiasi, kad kapitalistai 
bankrutuoja, nors maisto kainos 
pačioj Sov. Sąjungoj pakeltos.

Blogas valytuvas I
Valytuvų pardavėjas demonst-11 

ruoja valytuvą būriui moterų. Jis 
paberia ant kilimo smėlio ir gra
žiai jį valytuvu vėl išvalo. (

— Na, puikus aparatas, — sako 
pardavėjas. — Niekas nenorit 
pirkti?

— Ne, — taria viena moteris, 
— nenorime, nes jis mums netin- 

>ka, mes nė viena neberiame smė
lio ant kilimo ...

kiekvienu, kas tik turi balsą. M. S-s iš
kelia naujųjų ateivių pranašumą ir 
skundžiasi, kad kam nors su užsienie
tiška pavarde neįmanoma pateikti į 
jokią augštesnę tarnybą ir aplamai 
prasimušti. Toliau M. S-s rašo, kad 
Kanadoje yra augštas vietas Europoje 
turėjusių asmenų, mokančių kelias kal
bas, bet jie šluoją “eatonų”, bei“simp-j 
šonų” krautuves, o diplomatinėn tar-1 maisto trūkumo Kuboje, pirmoje vie- 
nybon parenkami menko išsilavinimo toje nukenčia Castro priešai. Prisimin- 
vietiniai.

Čia M. S-s -prasilenkia su tikrove, nekaltų žmonių mirusių badu. Gerą 
Pirmiausia, pavardė nereiškia tiek, atsakymą, kaip daryti, skaičiau 1962.

kime komunistinėje Rusijoje milijonus

Tvistas- ne kapitalistų šokis

kiek M. S-s mano, įvairiose augštose 
vietose yra pilna asmenų užsienietiš
kom pavardėm. Jie nėra ateiviai, bet 
čia gimę. Net ir į parlamentą kandi
datų tarpe matome eilę lenkų, ukrai
niečių ir net lietuvį Hamiltone.

Argi M. S-s galvoja, kad kas nors 
turėtų pas augštas vietas turėjusius 
dabartinius šlavikus ateiti ir kviesti ko
kiom atsakingom pareigom? Vargas, 
kad tie ponai nemoka prisitaikyti prie 
naujų sąlygų. Norint iškilti politikoje 
ar kur kitur, reikia pačiam padirbėti. 
Kodėl tik kelintas iš jų teįsijungia į 
vietinę politiką, kur jie mielai priima
mi? Reikia daugiau pasisukinėti kana
diečių tarpe, kad kas nors pastebėtų. 

‘ Čia tokia tvarka, kad politikon ir ki
tur neprasimušama iš karto, bet tik po 
ilgo darbo. Prieš rinkimus kandidatai 
eina iš namo į namą, kviesdami už jį 
balsuoti. Augštus postus turėjusiems 
ateiviams tas nepriimtina. Tas juos 
“pažemintų”. Jie laukia, kad kas at-j 
eitų, išimtų šluotą iš rankų ir paskirtų: 
diplomatinėn tarnybon.

Vargas, kad mes negalime pamiršti 
senųjų partijų ir čia laikomės jų Įsi
kibę. lyg skęstantis kokio laivelio. Pa
miršti reikia senąsias partijas ir jomis 
negaišinti laiko. Daug daugiau naudos 
turėsime sau ir savam kraštui įsijun
gę i vietines partijas, kur tie. kurie 
turės gabumų ir energijos, tikrai liks 
pastebėti, nežiūrint jų pavardės.

! M. S-s mini, kad užsienio misijom 
siunčiami 19-20 metų jaunuoliai su

V. 26. “The Canadian Register” str.: 
“Ar reikia aukoti Fideliui?” Suglaus
tai straipsnio mintis: “Man nepatinka 
aukojimas F. Castro komunistiniam re
žimui, tačiau, kai bus renkamos aukos, 
aš pasiryžęs aukoti kiek tik išgalėsiu. 
Išpirkimas belaisvių yra labai kilnus 
darbas. Neužmirškime, koks bus dide
lis suraminimas motinų ir tėvų, brolių 
ir seserų, žmonų ir draugų. Po II D. 
karo galėjote daryti priekaištą už pyli
mą pinigų buvusiems priešams vokie
čiams, japonams ir italams, kad nepa
liktų skurde. Žinoma, buvo iš dalies 
daroma ir dėlto, kad grėsė komuniz
mas. Šiais laikais pavojingiausia pa
gunda yra perdėtas žmogiškas apskai
čiavimas. Pvz.: kiniečiai badauja ir 
daugelis abejoja ar juos maitinti? ži
noma, mes privalome juos maitinti, jei 
galime”.

Baigdamas noriu paprašyti mūsų 
gausius politikierius, kad atsargesni 
būtų politikuodami, nes mes patys pa
darėme politinių klaidų gyvendami 
laisvėje, o taip pat darome ir tremtyje.

Juozas Kaknevičius

Sovietų rašytojų organe “Lite- 
raturnaja Gazieta” jaunas ir la
biausiai šiuo metu Sov. Sąjungoj 
pagarsėjęs poetas Eugenijus Jev- 
tušenko apie tvistą rašo:

“Aš girdėjau visokių pasakoji
mų apie tą šoki. Daug kas man sa
kė, kad tai kapitalistinės visuo
menės padarinys. Aš nesuprantu, 
kaip šokiai gali būti skirstomi Į 
kapitalistinius ir socialistinius. 
Lankydamasis Britanijoj stebėjau 
prikimštose ir prirūkytose salėse 
barzdotus jaunuolius ir juodai ap
sirengusias mergaites šokant tvis
tą. Vaizdas nebuvo perdaug este
tiškas. Bet ten pat aš stebėjau 
tvistą šokančią negrų porą. Jie šo
ko su ypatingu lengvumu ir grak
štumu, lyg jie būtų jau įpratę i 
tą šokį pačioje vaikystėje.”

Toliau Jevtušenko rašo, kad 
nors tvistas yra reklamuojamas 
kaip atominio amžiaus išdava, ti
krumoje tai yra tik sumodernin
tas pakartojimas to, kas buvo su
kurta prieš tūkstančius metų. Ne
grų ritualiniai šokiai nebuvo va

dinami tvistu ar kitais vardais, 
bet jie egzistavo, kai apie atomą 
dar niekas nekalbėjo.

Vakariečių stebėtojai pažymi 
Jevtušenko drąsą dažnai pakriti
kuoti socialistinę santvarką. Jis 
yra jaunimo ir naujosios sovieti
nės klasės labiausiai mėgstamas 
poetas. Ta naujoji klasė, kuriai jis 
atstovauja, stengiasi atsiplėšti 
nuo oficialiosios ideologijos ir ter
minologijos. Jiems nėra nusikalti
mas pasisavinti iš Vakarų atei
nančius papročius.

Nereikia manyti, kad jie atme
ta komunizmą. Jo doktrinas jie 
pripažįsta, ’tačiau marksizmas 
.jiems nėra tikslas, o tik riba kurti 
savo pasireiškimui. Taigi, ir tvis
tas jiem priimtinas. Ji šokdami, 
jie nejaučia nusikalstą marksiz
mui.

Juoktis ar verkti?
“New Yorker” su dideliu nusi

stebėjimu rašė, jog amerikiečiai 
studentai augštosiose mokyklose 
labai mažai domisi, kas dedasi pa
saulyje. Esą, pvž. Cleveland© un- 
te, didžiuma baigusių teisės sky
rių, nežinojo, kad Dean Rusk yra 
valstybės sekretorius, o ne fakul
teto dekanas. Taipogi daugelis 
manė, kad Churchillis yra ameri
kietis, de Gaulle — britų premje
ras, o Macmillan — jo pavaduo
tojas.

PASAULIS iš MOLIO

3-4 klasių išsilavinimu. Tie. kurie Indo- j kiemais ir siauromis gatvė- 
kinijoje buvo pagauti narkotikų pre- mis dalinasi karvės ir žmonės — 
kybą nebuvo diplomatai, bet tik pa- vaikai ir suaugę. Taip gyvena 70- 
prasti kariai. Mūsiškiai, augštas vietas 
turėję ponai, gal tom pareigom nebū-

Rašytojas ir redaktorius
Rašytojas Jack London pavėla

vo nusiųsti apysaką, kurią buvo 
pažadėjęs vienam Niujorko žurna
lui. Redaktorius, po pakartotinų 
mėginimų gauti apysaką, paga
liau atvyko pas Jack Londoną i 
viešbuti ir, jo neradęs, paliko to
kio turinio rašteli:

*!Brangus Jack: jeigu per dvi
dešimt keturias valandas negau
siu apysakos, atvyksiu vėl i vieš
buti ir nuspirsiu Tave nuo 1?> >tn. 
Aš visuomet ištesiu savo,; pasižadė
jimą”.

Jack London atviruku jam at
sakė: •

“Brangus Diek: jeigu visą savo 
darbą galėčiau, atlikti kojomis, aš 
taipogi tesėčiau savo pažadus,..”

Parinko Pr. Alšėnas

Vašingtonas. — JAV kongrese 
skeliama mintis, kad Elizabeth 
Taylor:ir R. Burton būtų uždraus
ta .grįžti i JAV. Taip pat norima 
griežčiau prižiūrėti filmų gamini
mą, kad nebūtų pažeidžiama jau
nimo moralė;

• Mexico City katalikų katedra 
yra didžiausia vakarų pusrutuly.Moliu grįstos gatvės, moliniai i plėsti pramonę ir mokėti skolas, 

namai, molio kiemai... Jokių'Tačiau jau dabar matyti, kad iki 
medžių gatvėse, jokios žolės ar to laiko, dėl didelio gyventojų 
gėlės apie namukus. Tais purvi- prieauglio, tas nebus įmanoma pa

daryti. Ekonomistai nustatė nau
ją datą — 1980 m. Tuo laiku 
Indija turėtų būti pajėgi atsistoti 
ant savų kojų.'

Joks civilizuotas kraštas pasau
lyje neleistų savame krašte to
kios žmogiškos tragedijos. Kas 
darytina, jeigu nėra jėgų tam 
skurdui nugalėti? Vienintelė vil
tis, kad pasaulis, ar didesnė jo 
dalis, gali kada tapti viena eko
nomine bendruomene, kur gėry
bėmis bus dalinamasi nemokant 
už jas augštų muitų.

-80% Indijos gyventojų, kurių 
yra 440 milijonų. Statistikos ži-

= tų sutikę vykti i Laosą ar Indokiniją, j niomis, vieno gyventojo uždarbio 
v- K- į vidurkis — $78 metams. Žinoma, 

lyra milijonai, kurie nieko neuž
dirba. Tie gatvių gyventojai at
rodo lyg paleisti iš koncentraci-

AR VISKAS TIKRAI AIŠKU?
1962. V. 24. "Tž” pasirodė straips- 

i nis “Mažasis žmogus rinkimų sūkury
je”. Pavadinimas kuklus, ________

tant toliau, autorius nesijaučia tuo
tačiau ska'i j°s stovyklų: veiduose matosi ži- , tačiau sKai- bančios akvs įr bado iškankintį 

mažu žmogum. Perjuodai atvaizdavęs kūnai primena AUSVICO ar Bu- 
Kanados visas didžiąsias partijas ir 
politiką, liūdnai užbaigia: “Kanada dar 
neturi vyro, kuris nugalėtų minėtus 
sunkumus ir išvestų Kanadą į vyrau
jančias pasaulyje valstybes".

Vienoje vietoje straipsnio autorius 
M. S-s rašo: “Jei tuos žemės turtus pa- 
vėstų kas vokiečiams, jie nukonkuruo
tų visą pasaulį ir surastų darbo dar ki
tiems 18 milijonų!”

Noriu panašiai galvojančius paklaus
ti:-ar vokiečiai nedarytų dar didesnės 
diskriminacijos užsieniečiams? Ar ne
tektų vėl būti jų tarnais ir valyti vo
kiečių puskarininkių batus? Tai, žino
ma, nebūtų kaikuriems 3-5 kalbas mo
kantiems naujas darbas. Ar vokiečiai, 
tapę vyraujančia valstybe, vėl nesugal
votų ko nors baisaus? Verta būtų pri
siminti, kad Kanada yra tarpe pirmau
jančių pasaulyje valstybių tiek eks
portu. tiek ir gyvenimo lygiu.

chenvaldo kacetus.
Apie darbą mažesniuose mies

teliuose nėra nė kalbos. Nėra pra
monės, nėra elektros. Tik elek- 

; tros jėgos Įvedimas i-miestelius 
; ir kaimus pastūmėtų juos iš 12 
šimtmečio i 20-jį.

Indijos 5 metų plane pagrindi
nis dėmesys skiriamas elektrai. 
Kiti tikslai yra: švietimas, susisie
kimas, pramonė ir sveikatos rei
kalai.

Per paskutiniuosius 10 metų 
JAV kasmet skirdavo Indijai 400 
mil. dolerių. Suma didelė, bet ji 
pranyksta, kaip lašas jūroje. In
dijos ekonomistai numatę, kad 
nuo 1970 m. kraštas galės pats 
išsilaikyti, iš savų uždarbių bus 
galima palaikyti krašto augimą,

Tegul upeliai Nemunu išsilieja
(Atkelta iš 3 puslp.) i ir kt. panašiu darbu, surinktų 

susirinkimas turėtų Įsteigti jaunimo bičiulius entuziastus iŠis „ .
nuolatinę organizaciją, talkinan- pastovią organizaciją, palengvin- 
čią Liet. Bendruomenei jaunimo tų Kr. V-bos ir apylinkių dar- 
srities darbe, šie jaunimo bičių-' bą, išplėstų reikiamą propagan- 
liai bendradarbiautų su visomis dą visose apylinkėse. Dar geresnį 
liet, organizacijomis ir pasiimtų atsakymą i šį klausimą duoda 
sunkiausią naštą jaunimo reika-lLiet. Fondas Amerikoj. Kol jis 
lams skirto darbo. Kaip skautai i ėjo per iškilmingus kongresus, su
turi savo rėmėjus, taip Bendruo- sirinkimus ir kt. oficialiais keliais 
menės jaunimo sritis turėtų savo — darbas slinko tik neįžiūrimu 
bičiulius. Jie veiktų kaip talki-; vėžlio žingsniu. Kai įsijungė entu- 
nanti organizacija Kr. Valdybos!
vadovybėje — priežiūroje ir turė
tų vyresniosios ir jaunosios kar
tos sekcijas. Negali būti dvilypu
mo. nes užtenkamai paralelizmo 
turime kitose srityse. Tai būtų 
tik talka. Kodėl aš siūlau šią keis
tą organizaciją? Ši organizacija 
savo darbo srityje turėtu tik viena .................. . , - .
klausimą — jaunimo darbą, nebū '̂ tuviškai čiurleną atskiri upe-

I ziastai. Fondas šiandien jau realy
bė su $30.000 kapitalu! Ten reikė
jo noro ir tūkstančių, o čia vien 
gerų norų užteks. Taigi, lengves
nis klausimas.

Mes matome daug upelių, bet 
nejaučiame mūsų upių karaliaus 
tėkmės ... Tegul tie sraunūs lie-

tų apkrauta Įprastais minėjimais liai... vienu Nemunu išsilieja!

Namu^ automobiliu
ir kitokie visu rūsiu

draudimai
iI 
t1

i

PRANO BARAUSKO agentūra

International 
Driving School

W. A. LENCKI

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagcnais.
I val. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

B.A., L.L.B.
TEISININKAS — 

ADVOKATAS - NOTARAS
100 ADELAIDE ST. W.

Roc^i 107
Telefonas EM. 6-4182

Ą Toronte

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BURKUS atiteka įvairias pija- 
ninu. remonto darbns ir sustyęavi
ntus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-3782.

A.P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)
Visą rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas. ‘~~

Sav. Ant. Paškevičius
*

Paj ieškojimą i
Kanados Raud. Kryžius jieško 

šių lietuvių
Gudelis, Vytautas, gimęs 18. 11.1927 

m., jieško Gudelis, Jonas, tėvas;
Jurkus, Elena, 1922 m., jieško Dikta- 

nienė, Valerija, sesuo:
Kurtse, Alvina, g. Tsilke, apie 1898 

m., jieško Tsilke. Anna Alexandrova, 
sesuo;

Lukošiūnas, Stanislovas, g. 1909 m., 
jieško Galkutė, Angelė, duktė Vinco, 
giminaitė;

Naujokaitė, Julija, g. 31. 5. 1926 m., 
jieško Naujokas, Juozas, brolis;

Prokopovicz, Pavel, g. 13. 5. 1916 m., 
jieško Prokopovicz, Mihalina Ivanov
na, motina;

šimanauskas, Bronius, g. 1897 m., 
jieško Šimanauskienė, Michalina;

šimanauskas, Bronius, g. 1900 m., 
jieško Šimanauskienė, Michalina;

šulskus, Simonas, g. 1894 m., jieško 
šulskienė, Sofija;

šutas, Jonas, g. 1902 m., jieško Kal
velis, Antanas, s. Jono, giminaitis;

Šlakaitytė Virginija, g. 6. 6. 1939 
m., ir Šlakaitis, Raimondas, g. 6. 6. 
1939 m., jieško Šlakaitis, Andr., tėvas;

Sriugis, Ewoldas, g. 7. 7. 1925 m.,’ ’ 
jieško Sriugienė, Marija, motina.

Kreiptis i artimiausią RK įstaigą į 
arba: 95 Wellesley St. E., Toronto 5, 
Ontario.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

George BEN, B.A. į
ADVOKATAS-NOTARAS ? 

praneša, kad 
persikėlė

i naujas patalpas
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kont rektorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947 
24 Htrmberview Rd., Toronto.

___  arba

RO.6-0811 “,6;°,83!
Toronto 9.

DR. J. MATUUONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)'
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant-, 
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

Telefonas LE. 5-7025
Darbo valandos: 10-3 vai. p.p. ir 
5-8 vai. vak. Šeštadieniais 10 - 3 v.

DR. E. ZUBR1ENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1982 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS
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
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas
L. LUMSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir nėr- 
vingumų. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
popieris! šepečiai, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

891 DUNDAS ST. WEST 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. ....... -

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•% NUOLAI

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

DA JMANT DRAUDIMĄ >16 <sI®N4>81 RO. 6-7132
KOMPANIJOS.
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TORONTO Ont MONTREAL, Que.
AV parapijos žinios , Seštad. lituanistinės mokyklos 

Rir'elinės pamaldos — šiokia- praeitą savaitgalį užbaigė dar vie- 
dienių rytais po 7 vai. Mišių ir nūs mokslo metus, šeštadienio 

. vakare įvyko augšt. lituanistinių 
Ruošiasi tuoktis Juozas Mileris, kurSų mokslo metų užbaigimas— 

pasilinksminimas AV parapijos 
‘ salėje. Kursus baigė ir pažymėji
mus gavo 16 mokinių: D. Balto
ms, A. Baršauskas, I. Baršauskai- 
tė, R. Gudžiūnaitė, J. Išganaitis,
I. Kazlauskaitė, R. Kongelis, $. 
Kuncevičiūtė, V. Krujelskytė, D1 
Kudžmaitė, R. Mališkaitė, S. M£ 
kalajūnaitė, R. Rudinskas, D. Šef- 
dytė ir V. Vasiliauskaitė. Geriau
siai baigusiems buvo skirtos 3 
premijos: I — R. Kongelis, II— 
A. Baršauskas ir R. Rudinskas ir 
III — L. Giriūnas.

Sekmadieni mokslo metus už
baigė AV ir dr. V. Kudirkos mo
kyklos, organizuotai dalyvauda
mos pamaldose AV bažnyčioje. Po 
pamaldų parapijos salėje įvyko 
iškilmingas aktas, kuris buvo su
jungtas su Maironio metų pami
nėjimu. Labai Įdomią paskaitą, 
paįvairintą mokinių deklamacijo
mis ir dainomis, apie didįjį mūsų 
dainių skaitė mokyt. Gečienė. Bū
dama artima Maironio giminaitė, 
ji atskleidė kaikurias įdomias 
smulkmenas iš Maironio gyve
nimo.

AV parapijos mokyklą baigė as
tuoni mokiniai: R. Štaškevičiūtė, 
A. Staškevičius. A. Ališauskas, L. 
Gedvilaitė. V. Adomonytė, R. Bu- 
'ota. D. Gribaitytė ir A. Mažeikai
tė. Dr. V. Kudirkos mokyklą bai
gė: R. Skučaitė, V. Burčikas, D. 
Deimantas. L. Markauskas ir A. 
~kučas. Visiems baigusiems Įteik
ta po V. Augustino Lietuvos vaiz- 
iu knyga. Aktą ir minėjimą pra
vedė AV narapiios mokyklos ve- 
^ėi?s A. Blauzdžiūnas. Pamaldų 
■netu "ražu oamoksla mokiniams/ 
oasakė mokyklų globėjas Tėvas
J. Borevičus, SJ. Po oficialiosios 
dalies visi mokiniai buvo pavai
šinti tėvų komiteto, vadovaujamo 
T Ramanausko. Tiek oamaldose, 
tiek mokslo metų užbaigimo ir 
Maironio minėiimo iškilmėse da
lyvavo netik mokinių tėvai, bet ir 
labai gausus montrealięčių būrys.

KL Katalikių Moterų dr-jos 
Montrealio skyriaus susirinkimas 
i vyko birželio 1 d. A V klebonijos 
salėje. Susirinkimas išklausė 
pirm. G. Kudžmienės pranešimą

Skautininkai-ės, dėmesio!
Šį penktadienį, birželio 8 d., 81 

vai. vak., šv. Jono Kr. par. muzi
kos studijoje — virš “TŽ”, šau
kiama Toronto Skautininkų Ra
movės sueiga aptarti Toronto

kinės operacijos nėra vykdomos.
— Darbai T. pranciškonų sto

vyklavietėje, N. Wasagoje, tęsia-Į 
mi toliau: platinama aikštė prie 
virtuvės ir miegamųjų, statomi 
pastatai naujoms prausykloms ir 
vandens aptarnaujamiems pato
gumams, Įleidžiami laikini septi
niai tankai, šiais metais šioje sto
vyklavietėje bus dvi stovyklos: 
ateitininkų vadovaujama liepos 7
- 22 d. ir “Aušros” vadovaujama
— liepos 28 - rugpjūčio 12 d.

— Pakrikštyta Viktoro ir Onos 
Skukauskų dukrelė Danutė Regi
na, Edvardo ir Nijolės šepardų 
sūnus Allen Jonas, Jono ir Onos 
Grubevičių dukrelė Carol Ona, 
Donato ir Valerijos Karosų duk
relė Laima Joana.

Pakvietimai į kun. dr. J. Tada-

Šv. Jono Kr. parapijos žinios Į Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį Sekminės —: — Birželinės pamaldos Švč. J. 

Širdies garbei laikomos kasdien:
— Lietuvių kapinėse prie di- šiokiadieniais — rytą po 8 vai.

----- 1 xr-----Mišių, o sekmadieniais — po Su
mos.

— Šią savaitę nei par. suaugu
sių, nei vaikučių choro repeticijų 
nebus. Kitą savaitę par. choro 
bendra repeticija — trečiad., 7.30 
v.v., o vaikučių — penktad., 6.30 
vai. vak.

— Par. biblioteka šį sekmad. 
po 10 ir 11 vai. Mišių bus atida
ryta paskutinį kartą. Prašome ap
sirūpinti knygomis, nes ji vėl bus 
atidaryta tik po vasaros atostogų.

— Šią savaitę šiokiadieniais 
bažnyčioje Mišios laikomos tik 7 , __ . -, t. . ,...
ir 8 vai, nes parapijoje yra likę rausko 25 “etų kunigystes jubile- 
tik du kunigai? T. Placidas ir T. gaTUI^m2’. Pas ?’ £a<c V1 
Kornelijus. Kiti kunigai yra išvy
kę poilsio ir rekolekcijų. Kun. 
Jurkšas, T. Paulius ir T. Rafae- 
lis Torontan grįš šį sekmadienį. 
T. Tarcizijus grįš tik apie birželio 
15 d.

— Su padėka už daugelį darbų, 
auklėjant bei mokant parapijos 
ir kolonijos jaunimą, Nek. Pr. M. 
Marijos seselėms įteikta $1.500 
auka.

— Norinčius dalyvauti naujam 
kunigui T. Augustinui pagerbti 
iškilmingoje vakarienėje birželio 
24 d. maloniai prašome paskam
binti į Prisik. par. raštinę ir pra
nešti dalyvaujančių skaičių. Vai
šės nemokamos. Visi nuoširdžiau
siai kviečiami be specialių kvie
timų. . •

— Baisiųjų birželio dienų pa
minėjimas Prisikėlimo bažnyčio
je bus sekmad, birželio 17 d. per 
Sumą. Organizacijas, dar nepasi
žadėjusias dalyvauti kitose bažny
čiose, maloniai kviečiame daly
vauti organizuotai ir su vėliavo
mis.

— Kol prie Prisikėlimo para
pijos parapijiečių bankelis dar 
oficialiai neįsteigtas, maloniai 
prašome susilaikyti nuo taupo
mųjų sąskaitų pervedimo ir san
taupų perkėlimo. Parapijos vado
vybė yra dėkinga už parodytą pa
sitikėjimą, tačiau kartu nori pri
minti, kad šiuo laiku jokios ban-

— Sį sekmadienį Sekminės 
šv. Dvasios atsiuntimo šventė.

džiojo kryžiaus, pagal dail. Noros 
Kulpavičienės projektą, įruošta 
daili terasat kurioje pasodinta de
koratyvinių medelių ir gėlių. Šiuo 
metu vedami pasitarimai su vie
tos savivaldybe dėl patogesnių 
sąlygų. Vanduo bus įvestas iš 
miesto vandentiekio į kapines ir 
įrengtas vienas lizdas, kuris ap
tarnaus visą kapinių plotą. Vi
siems talkininkams, padėjusioms 
kapinių puošimo darbe, ypač dail. 
N. Kulpavičienei, nuoširdi padė-

— Springhurste, Gerojo Gany
tojo koplyčioje, pamaldos prade
damos birželio 17 d., sekmadienį, 
r — Vasaros stovykla jaunimui 
Gerojo Ganytojo stovyklavietėje 
prasidės liepos mėn. ir truks 4 sa
vaites. Viena savaitė stovyklauto
jui — $15, o už du iš tos pačios 
šeimos — $25. Stovyklautojų re
gistracija — klebonijoje. Stovyk
los paruošimo darbams šią savaitę 
kun. B. Pacevičius su keletu tal
kininkų išvyko į Springhurstą.

— Sveikiname T. Gailevičienę 
80 metų amžiaus sukakties pro
ga. Maloniai jubiliatei geriausi 
linkėjimai.

— Bažnyčia papuošta stilingo
mis lempomis. Jas projektavo ir 
pagamino dail. J. Bakis. Pas dai
lininką užsakytos dvi statulos, ku
rios bus pastatytos bažnyčios 
priekyje, šonuose. Viena statulų 
bus šv. Jono Kr., o kita — šv. Te
resėlės, kurią užsakė. geradarė 
Vera Steponaitienė. Keramikos 
būdu taip pat gaminami indeliai 

• švęstam vandeniui, amžinajam al
toriaus žibintui ir ornamentai šo
nuose prie altoriaus.

— Pasibaigus mokslo metams 
šeštad. liet, mokykloje, jaunimo 
choro repeticijų — šeštadieniais 
nebus. Jos bus penktadienių va
karais 6 vai. .

— Ši šeštadienį 11 vai. sutuok
tuvės architekto Vyt. Petrulio ir 
mokyt. Antonijos Jakimavičiūtės.

— Pakrikštytas Jurgis Vladas 
Zaskevičius.

u

Mielą

ZUZANĄ STANCIKIENĘ ir jos šeimą,

jos brangiai mamytei Lietuvoje mirus,

nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime

B3

T. ir A. Sekoniai
J. ir D. Kaunaitės

ZUZANĄ STANCIKIENĘ su šeima ir 
JUOZĄ PAŠKEVIČIŲ, 

jų mamytei Lietuvoje mirus,
gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame

A. A. Kcliačiai

ZUZANĄ STANCIKIENĘ ir šeimą,

jos mamytei Lietuvoje mirus,

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime
F. V. Skrinskai
L. L. Karbunai
Z. B. Sčepanavičiai

luuvcd čuuigd dpiaiu i ui viltu cnenių rytais po 1 vai. Mis 
i skautų-čių veiklos aktualijoms, šventadieniais — po Sumos.

BIRUTEI IR ŽIGUI ROMEIKAMS su šeima, 
jos mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, 

gilią užuojautą reiškia
A. ir J. Ranoniai
E. ir Ign. Juzukoniai
A. ir B. šimkevičiai

Mielam švogeriui
JUOZUI ADOMAVIČIUI

su šeima ir jo seserims M. Indrišiūnienei ir O. Žilinskienei, 
staiga mirus jų mylimai mamytei, 

reiškiame gilią užuojautą

Stepas Varanka su šeima

Mielam švogeriui
JUOZUI ADOMAVIČIUI.

jo šeimai ir seserims M. Indrišiūnienei ir O. Žilinskienei, 
staiga jų mamytei mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą
Elena ir Julius Gipai 
Stasys Gipas

Sueigos programoje: ps. B. Ma- ,* •’ • • * 1 '*• ’ • •
ir einamieji reikalai. Visus To
ronto skautininkus-kes šioje su
eigoje kviečiame BŪTINAI daly
vauti. Ramovės seniūnai

Šaulių kuopos šaudymo sekci
ja vasaros metu atlieka šaudymo 
praktiką suomių šaudykloje. No
rinčius prisijungti prie šios sek
cijos veiklos prašomi skambinti 
sekcijos vadovui tel. LE. 3-8733.

Per šaudymo rungtynes su ka
nadiečių klubais gegužės 13 d., 
Whtiby, Ont, labai gerai pasirodė 
šauliai: B. Savickas, VI. Rukšys ir 
G. Artičkonis.

Birželio 24 d. įvyks prizinis šau
dymas su suomių medžiotojų klu
bu pereinamai taurei laimėti.

TPŠK šaudymo sekc. vad..
Dr. J. Žmuidzinas, Lietuvos

žeikienės pašnekesys, diskusijos a V parapijos, su Lorraine Lalon-i
de, šv. Petro Klavero par.

įdomus pobūvis Įvyko birželio 
6 d. AV salėje. Clark Food Co. 
davė labai praktiškų patarimų, 
kaip gaminti maistą, rodė filmą 
ir pavaišino labai skania vakarie
ne. Įvykio organizatorė—šv. Onos 
dr-ja. Vyrams, žinoma, Įdomiau
sia dalis buvo vakarienė.

Sį sekmadienį, tuojau po Su
mos, įvyks šv. Onos dr-jos ir bi
čiuliu susirjnkimas posėdžių kam
baryje, klebonijoje.

Užpraeitą sekmadienį surinkta 
parapijos reikalams $164.40; baž
nyčios anlinkos puošimo reika
lams — $105,50. Visiems už ma
lonią pagalbą klebonas dėkoja.

Joninių tradicinė vakarienė, 
kurią ruošia KLK Moterų dr-jos 
Montrealio skyrius, įvyks birželio 
16 d. AV salėje.

Nuoširdžiai sveikiname AV pa- 
rap. komiteto narį Petrą Lukoše
vičių. McGill un-te pasiekusi ag
ronomijos mokslo daktaro laipsnį, 

numatąs "prisistatyti Kanados vy- i Daktaro diplomas buvo iškilmin- 
riausybei Otavoje. Pareiškė turis gai ’teiktas praeitą trečiadienį 

I mūsų tautos užtarėjas kalbėtų tik, teisę atlikti visus konsulinius ak- McGill un-to iškilmėje.
tus — išduoti liudijimus, užsienio 

Mūsų pareiga, kaip lietuvių, pasus ir pan. Netrukus numatąs 
tadienį, Massey Hall, 8.30 v.v. Į orisiminti tragiškus 1941 m. bir- Įsigyti Lietuvos konsulato iškabą; 
šį minėjimą atvyksta Kanados mi-1 želio 14 dienos įvykius, pagerbti Lietuvos vėliavą iškelsiąs atitin- 
nisteris pirmininkas J. Diefenba-: nukentėjusius. Atminkime, kad karnų švenčių progomis. Konsula- 
keris. Jis realiais žodžiais jau yra' tie išvežimai ir dabar tebevyksta, to adresas jau esąs Įrašytas ir To- 
Jungtinių Tautų pilnatyje iškėlęs; Jei prisimeni brolius ir seseris ronto telefonų knygoje.

čių. J. R. Simanavičių ir F. Sen
kaus įstaigoj.

Sol. J. Liustikaitė išvyksta kon
certuoti i Winnipegą birželio 14- 
16 d. Dainuos pabaltiečių rengia
mame Sibiran išvežtųjų minėjime 
ir vietinės liet. Bendruomenės 
koncerte.

Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. 
Žmuidzinas. Oficialų jo ir ponios 
priėmimą rengia Toronto apyl. 
Bendruomenės valdyba birželio 7 
d, šį ketvirtadienį, 8 vai. v. Prisi- , , , .. . <t_.
kėlimo salėje. Tai konsulo prista- konsulas, pr. sekmadieni Tevy- 

| tymas Toronto lietuvių kolonijai, nes prisiminimų radjo progra-

Kanados premjeras kalbės pabaltiečiams
SIBIRAN IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS — BIRŽELIO 14 DIENA 

MASINĖ DEMONSTRACIJA

i moj davė pasikalbėjimą apie savo 
tarnybinius užsimojimus. Pažy-

I mėjo. kad lig šiol vizitavo Pabal- 
‘ tijo kraštų ir V. Vokietijos konsu- 
; lūs, kitiems prisistatęs, pagal kon
sulini paprotį, raštu. Po rinkimų

MASSEY HALL.
Toronto lietuviai,
Sibiran išvežtųjų minėjimas tuščiom Massey Hali sienom? 

šiemet įvyks birželio 14 d., ketvir-

Pabaltijo tautų klausimą ir pa- j Lietuvoje ar ištremtus Sibire, jei 
smerkęs komunizmą. Jis vėl yra-esi priešingas Sovietų S-gos oku-

Suvalkų lietuviams paskutinę 
drabužių vajaus savaitę pašto iš
laidoms padengti aukojo: po $10: 
Dzūkas ir J. D.; po $5: K. Jokū- 
bauskienė ir p. Jankai; $2: J. Ado
monienė. Drabužių aukojo: V. 
Efėrtienė. Mrs. C. Weatherhead, 

Teklė Gąilevičienė, muziko St. J. Adomaitytė. J. Kvietinskas, O. 
p. Maskvydienė, A.pažadėjęs JT posėdžiuose iškelti pacijai, ateik i ši minėjimą bei Ga^ev’čiaus motina, sulaukė 80 Šmitienė,

ir ginti komunizmo pavergtu tau- vieša demonstracija ir įrodyk, kad m- amžiaus. Ta proga buvo su-. Gaunene, J. Jui gutis, p. Siniene, 
- - ■ * ....... J- - J ruoštas pagerbimas. Dalyvavo i L. Kunnapuu, Mrs. J. Tanner, K.

gausus būrys šeimos bičiulių. T. i Jokūbauskienė._ 
Gąilevičienė yra gimusi Kartenoj. ............ ’
t D. karo metu su šeima buvo nu- siųsti dar šią savaitę. Drabužių 
blokšta Rusijon, kur gimė ir Sta- vajaus apyskaita bus paskelbta se- 

ui-jus svs dabartiniš muzikas. Savo vy-Į kančią savaite.
tra«S,"dien7- maSrtbiržSo 103 vS?>.pJr» * netek0 V- VokietiW i ........
taciją — birželio 14 d, ketvirta- muzikos studijoje. Vasaros atos- , Kūno kultūros diena rengiama ! 
dieni", Massey Hall, 8.30 v.v. Ka-Hogų metu susirinkimai bus nu- Toronte rugsėjo 3 d. per Darbo 
nados nūn. pirm. J. Diefenbake- keliami iš sekmadienio į šiokia- Dieną parodų aikštėje. Planuoja- 
ris sutiko pasakyti svarbią kalbą, dieni. -- -- --

Tai pirmas atsitikimas mūsų iš- j

tų bylą.
Tautieti, ar būtų gražu, kad tas

nekapituliuoji.
Toronto apyl. inf.

Pabaltiečių moterų atsišaukimas Į Šv. Jono Kr. pašalpinės dr-jos
Mes minėsime mūsų tėvvnės mėnesinis susirinkimas — i. —

Paskutiniai 15 siuntinių bus pa-

Vajaus talkininkų vardu —
Iz. Mališka

Dr. J. Sungaila, PLB valdybos 
! ma suvežti sportininkus iš visos pirm., praėjusi savaitgali buvo 

i” L- f • t Kanados. Tam yra paskirta $75. j nuskridęs i Clevelandą dalyvauti
eiviioje, kad šalies ministeris pir-Užsakyti sudym° alyvą per L. ooo. Dienos programą sudarys di-: JAV Liet. Bendruomenės Tary- 
mininkas dalyvaus mūsų viešame ^anius sudaro daug patogumų: ^Žiulis sportininkų paradas su or- bos posėdyje, 
protesto pareiškime — išvežtųjų išvalomos nemokamai, įkestrais, vėliavomis ir išpuošto-i
minėjime. Mūsų asmeninė šird- visi pataisymai — service calls, mis autovežimių platformomis,' - . . . v. r-— -- —  ------ - r---------
gėla dėl išvežtųjų ir liūdesvs dėr~.^.ur nereikia įdėti medžiagos, į įvairūs sporto žaidimai ir sporti- PI vaV P-P- kalbės pabaltiečių Toronte ivvkusio KLK Mote- 
komunizmo auku jiems nieko ne- ?tliekami nemokamai. Įvairios, ninku pasirOdvmas didžiojoj aikš- Įed.er;. P1™- ūpeslacis ryšium su rų dr.jos suvažiavimo, aptarė tra- 
padės nei sustabdys komunizmo Įrengimo dalys daug pigiau kai-itėj gventeje bus kviečiamos da- birželio 14 minėjimu Televizijos: dicinio joninių vakaro rengimo 
t. , „ . z. , ■ .. ... ruimą nppii kifnsp b-vnsn Saskai-Į,_.r__ ■. x_._x-.-_ ____ nrnpramns varnas Around the ;»• aiHnr, hm,

service calls,' mįs autovežimių platformomis, Televizijos 9 stoty ši sekmadie

žiaurybes. Tai gali padarvti tik ne§u kitose. b-vėse. Sąskai- ĮyVautį jr tautiniu šokiu grupės.
J b -r-- jokios tas uz alyvą galima apmokėti Pa- *

i ramos” banke, kartu atliekant sa-pasaulio viešoji opinija 
privačios pastangos tiek nepadės T. St. Kulbis, SJ, iš Montrealio

;dicinio Joninių vakaro rengimo 
programos vardas “Around the į reikalus ir atsisveikino su buv. 
World”. Į skyriaus nirmininke B. Vilčins-

„ . -p . ... . . kiene. išvykstančia i Otavą-.Vasario 16 gimnazijai pasiųsta J 'S nS" T? kJL n?S 1 vo bankinius reikalus. -Be to, at- buvo sustojęs Toronte pakeliui į • - ............... ,......
nnXamhffnaSmilio snmidoi ku-■ v-vk?s Į LN §ali paskaityti laikraš- JAV. Jis lydės J.E. vysk. V. Briz-i 107 būrelio įnašai už gegužės, bir- KLK Moterų dr-jos ratelis, yei- 

i čių ir pasivaišinti su draugais alų-Kgi vizitacinėj kelionėj po vakari-į želio ir liepos mėn.: ’
! čių pobūvyje. nes JAV ir Kanados sritis. Kelio- i gp y Bačėnas $6

Kam atiduoti komisą už alyvą i nėję išbus iki liepos mėn. pra-i 
■ svetimtaučiui agentui, jei tą pa- džios.

nuskambės pasaulio spaudoj, ku
ri formuoja pasaulio opiniją.

Nepaisydamos priešrinkiminių 
nuotaikų ateikime visos ir visi — 
pripildykime Massey Hall iki Pa'itarnavima oadaro LN" kuriems skutinės vietos, atlikime lietuvis-: .naYlma Paya10 blX’ kuriems reikalinga musų parama. Uzsa- _____

kant alyvą užtenKa paskambinti (jybinio gvvenimo sukakties ps- vienė. A. Gricius, J. Mockus poką pareigą ir prisidėkime prie ko
munizmo siautėjimo sustabdymo. 
Mūsų tautos didvyriai kraują lie
jo už Lietuvą. Iš mūsų tokių kil
nių aukų niekas nereikalauja. 
Mes turime tik parodyti; kad te
besame sąmoningi lietuviai ir 
mums rūpi mūsų brolių likimas.

Kanados Pabaltiečių Moterų 
Taryba

Išnuomojamas saulėtas butas iš trijų 
kambarių ir virtuvės, II augšte, be bal
dų, tik su elektrine plyta, High Park 
rajone. Skambinti iš ryto iki 3.30 vai. 
p.p. kasdien tel. KO. 9-4291.

Bloor — High Park rajone išnuomo
jamas Il-me augšte kambarys su bal
dais, galima naudotis virtuve. Atskiras 
įėjimas. Skambinti LE. 6-6480.

Išnuomojamas vienas arba du kamba
riai su teisėmis naudotis virtuve; High 
Park rajone. Skambinti po 6 vai. vak. 
RO. 7-4917.
Skubiai parduodami šaldytuvas, sofa 
ir du foteliai, dreseris su veidrodžiu ir 
televizijos aparatas. Tel. BE. 9-3775.

DEKORATORIUS
• įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

J. R. Simanavičiams bičiulių 
grupė surengė jaukų 20 metų ve-

tel. LE. 3-3027 arba vakarais, kai 
LN neatsiliepia, LE. 4-1586.

P. Lelis — ūkio vedėjas
PRANEŠIMAS

• Pr Gvildvs Roesmounte, praeitą sekma- 
v r> v *£> i n a- i dieni buvo susirinkęs dr. V. Gi-i$l-, V. Bacenas $6, kun. P. Azu-. njengS bute atsisveikinti su iš- 

: baiis ir A. Stepaitienė po $5, J- vykstančia aktyvia ratelio nare B. 
: Stanaitis $4. K. Motušis ir P. Le-i Vilčinskiene. Palinkėta gražiai 
lis po $3, J. Kaškelis, E. Senku- ■ Įsikurti Otavoje. Atminimui įteik

ta maža dovanėlė. Ten pat buvo 
o o - c. r i u -- • i.-otA pasveikinta ratelio narė S. Pet-ir J°^u^aicl° surinkti $10. rauskjenė 25 metų vedybinio gy-minėjimą.

Arch. Vyt. Petruliui birž. 1 d. V’s* nariai moka po $1 į mėn. Šio. venimo proga. Ratelio vardu p. 
šv. Jono Kr. parapijos salėje būrelio narių jautrumo dėka Va- • Petrauskienei Įteikta simbolinė 
mokslo draugai ir pažistami su- sario 16 gimnazijai Įnašai pasiun-1 dovanėlė ir palinkėta ilgiausių^ 

A. *Lankydamiesi Amžinajame Mieste—;rengė priešvestuvinį pobūvi. Jo čiami pirmvn net už du mėn. Bū- metų, 
itn 1x011 ioi irnncfiiincn ' , • * y i •' • v« — 1 1 v

Romoje, apisistokite naujai Įrengtuose į vestuvės su a Jakimavičiūte — relis veikia iau 11 metu (oradžioi s,. šį š š į šv. Jono & bažny. «
casalmonferrat. , Daug narių per ta laika pasikeitė,

Grigaitienei V., siųstas i 126 Glen- Į būrelio Steigėjų nuo 1951 Ui.
Rasite jaukią aplinką, gerą maistą ir lake Avė., Toronto, ir Rekučiui J. siųs-jlj^O tik 5 — - Bersėnas, Simanavi- 

neperdėtą kainą. Pageidaujama, kad tas į 76 Mountview Ave., Toronto. IČ1US, Stepaitis, Kuolas ir Lelis; ■ 
dėl apsistojimo būtų susitarta iš anks- Galima atsiimti “TŽ” administraci-" 
to. Kolegijos vadovybė joje.

iši šeštadieni šv. Jono Kr. bažnyčių namuose: “VILLA LITUAN1A”,; • 
Piazza Asti 25 (Via <-----------------
33. Tel.: 78.90.33; 78.00.14), Roma 
Italia.

I4K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

✓z
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

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

kiti prisidėjo vėliau. Šiuo metu 
būrelyje yra 25 nariai. Toronte 
veikia dar du būreliai.

P. L., 107 būr. vad.

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501
Pastatai-ZcT"' D—uidimas-Paskolos 

Sąskaitos “Lite” numeris #752.
Park Extension 12 butų po 4 atski
rus kambarius. 100’ pločio, statyta 
1947 metais, nuomininkai apsišildo. 
Pajamų S9.000. Kaina S65.00.

P. Adamonis, RA. 2-2472

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI
- IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.; trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7--8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—9 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinska Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957. »
Pirm. J. BERNOTAS. UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

BALTIC MOVERS
Raidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i į 
Montreal?. Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Ray, Sndburi ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap- i 
traukiami seni pigia kaina. P. I,n-' 
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM 
1-0537.

DAŽYTOJAS
Žema kaina — augšta kokybė.

Tel. CL. 5-6451

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

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 devvnerws, ramu
nėlės. zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLF.X. KEYSTONE-RFLK HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D’FN į 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

AL GARBENS
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.
VASAROJIMO VIETA — COTTAGE. S5.000 pilna kaina. Apie 3 akrus že

mės. virš 500 pėdu upės kranto. 30 mvliy nuo Toronto. Įmokėti $2.000.
DUFFFRIN — COLLEGE RAJONAS. $12.900 pilna kaina. Arti lietuvių 

parapijos. 7 kambariai per 2 augštus. 2 modern, virtuvės, 4 kambariai 
nirmamo augšte. Garažui vieta. Įmokėti anie $3.000.

RUSHOLME — DUNDAS. $15.500 pilna kaina. 8 kambariai per 3 augštus, 
graž,iai Įrengtas, geras nuomavimui, arti susisiekimo ir krautuvių. Įmokėti 
anie $2 500. Vienas moręičius balansui.

HIGH PARK — DUPLEKSAS. $26.000 pilna kaina, 10 metu senumo, po 2 
miegamus butai. Užbaigtas žaidimų kambarys. Privatus Įvažiavimas. Gara
žas. įmokėti apie $6.000.

JANE — ANNETTE. $17.000 pilna kaina. Atskiras, rauplėtų plytų namas.
6 v^mbariai ir saulės kambarys. Garažas.

DU ŪKIAI. $18.500 nilna kaina už abu. Įmokėti anie $6.000. balansas 10 
metą iš 6%. Abu ūkiai po 100 akrų žemės su upeliu. Abu ūkiai su visais 
atskirais ūkio trobesiais, gera žemė, tinka gyvulių auginimui arba miš
riam ūkininkavimui. Randasi prie Dundetk, Ont.

Pas mus randasi dane naujai registrnotn pardavimu H’gh Park hr Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.




