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Dvejopa ugnis
Mes gerai pažįstame karo bei gaisro ugnį — baisi, naikinanti 

jėga. Nuo jos bėga visi kaip nuo siaubo. O ir pats pragaras vaiz
duojamas kaip naikinančios ugnies vieta, kurion įeinant reikia 
palikti betkokią viltį. Bet antra vertus yra ir kitokia ugnis, būtent, 
kurianti bei įkvėpianti. Jos dėka atsiranda poezija, menas, kultūra. 
Dar daugiau: be natūralinės įkvėpiamosios ugnies, yra antgamtinė 
ugnis, kurios dėka kyla didvyriniai žygiai, platūs užsimojimai, 
pasiaukojimas idėjai, žmogui ir Dievui. Tai ugnis, kurią galėtume 
pavadinti Sekminių ugnimi. Ji nėra pagaminama jokioj laboratori
joj, jokioj jėgainėj ir neišskeliama iš jokio titnago. Tai ugnis, kuri 
sužėri žmogaus sieloje nuostabiais darbais. Ji nužengia jon kaip 
įkvėpta mintis, kaip šviesa, kaip neaptariama jėga ir prasiveržia 
tokiu entuziazmu, kuris palieka labai apčiuopiamus pėdsakus. 
Tokių pėdsakų pilnas yra krikščionijos gyvenimas. Pvz. pirmai
siais jos amžiais evangelijos skleidėjai buvo kupini tos kuriančios 
ugnies, kuri neleido jiems nurimti ir vedė per didžiausias klūtis. 
Jei net ta Sekminių ugnis, Galilėjos žvejai nebūtų palikę savo tink
lų ir nebūtų metęsi į tokią avantiūrą, kuri grėsė mirtimi. Savo 
pačių valios pastangomis jie būtų galėję atlaikyti pavojus žvejų 
ežere, bet ne pasaulinės reikšmės misijoje — evangelijos skleidi
me. O ir mūsų laikais tie asmenys, kurie tęsia krikščionybės sklei
dimą pasaulyje, gyvena ta pačia Sekminių ugnimi — nematoma 
savo esme, regima savo darbų pėdsakuose.

• • • X
Lietuvą Sekminių ugnis pasiekė vėlai: kai visa Vakarų Euro

pa buvo jos jau senokai paliesta ir tai tokiais keliais, kuriuose blyk
čiojo ir naikinanti užkariavimų ugnis. Pastaroji neleido Lietuvai 
patirti gryno Sekminių ugnies dvelkimo, ir todėl krikšionybės pri
ėmimas buvo toks sunkus, ilgas, aptemdytas įvairių šešėlių. Tie
sa, buvo pavienių prasiveržimų, nuostabių pavyzdžių, bet masės 
stovėjo atokiau nuo krikščionybės sąjūdžio. Nauju proveržiu Sek
minių ugnis suspindėjo nepriklausomoj Lietuvoj, kai drauge su 
tautiniu entuziazmu kilo ir religinis. Nihilistinėj rusų nuotaikoj 
užaugęs lietuvių senimas dar tebebuvo pilnas ateizmo raugo, ta
čiau jaunimas, besidairąs į Vakarus, veržėsi į visas Lietuvos gyve
nimo sritis su šūkiu "Visa atnaujinti Kristuje”. Tai buvo Sekminių 
ugnies laioktarpis atgimstančioje Lietuvoje. Tada iškilo visa eilė 
entuziastų, kurie dar ir šiandieną tebėra nuostabūs švyturiai. Jie 
nėra garsinami jokiuose leidinuose, tačiau minimi daugelio šir
dyse. Jie pasklido po Rusijos plotus ir tapo kankiniais. Juos su
naikino siaubo ugnis, bet iškėlė Sekminių ugnis. Naikintojai tapo 
budeliais, sunaikintieji — didvyriais. Tie, kurie tebėra gyvi, veikia 
Lietuvos katakombose. Sekminių ugnis jiems nebėra plačių užsi
mojimų vadovė, o tik ištvermės dvasia, kuri turi atlaikyti perse
kiojimo kančias.

■f _ ■' ••• . .'.
Kas'gi yra Sekminių ugnis mums išeiviams? Gal plačių, en- 

tuziaztingų užsimojimų vadovė? Taip, iš esmės ji yra, bet tiktai 
tiems, kurie tai vadovei paklusta, čia ir glūdi visa mūsų silpnybė. 
Mes -— "yvoji dvasia, įdeganti
idealistiniams žygiams. Mes jaučiame, kad ji dvelkia mūsų širdyse, 
bent pakilimo momentais, tačiau pajudėti plačiau ir stipriau ne
siryžtame. Kažkoks akmuo yra prikibęs prie mūsų kojų, ir nepa
jėgiame pajudėti stipresniu žingsniu. Tiesa, yra paskirų švyturių, 
bet praplaukiame pro juos palikdami kol kas juos vienus. Telkia- 
mės apie vaišių stalus, medžiotojus, žvejotojus, bet retai apie 
dvasinius švyturius. Dvasinis mūsų gyvenimas ne gilėja, o seklėja. 
Dar laikomės priimtų tradicijų, formų, bet giliau nesiryžtame 
žvelgti. Religiniai vadovai stengiasi išlaikyti nusistovėjusias for
mas. bet neįveda i gilesnį turinį. Gyvosios dvasios sąjūdžių Ame
rikoj netrūksta. Pvz. kad ir liturginis sąjūdis. Ir amerikiečiai ir 
kanadiečiai rodo jam nemažai entuziazmo, kuris yra pasiekęs jau 
ir parapijas. Mes gi tai sutinkame skeptiškai ir velkamės iš paskos. 
Daug yra naujo krikščionijos gyvenime, bet mes beveik nepaste
bime. Sekminių dvasia mumyse lieka nustelbta “svarbesnių” rū
pesčių ir taip slenkame telkdamiesi apie antraeilius dalykus, pa
likdami nuošaliai esminius. Tad neužmirškime: “First things first”.

Pr. G.

El Greco Sekminių ugnis — šv.. Dvasios atsiuatir'as

Kas naujo Kanadoje?
Liberalų vyriausybei parla

mente buvo iškeltas nepasitikėji
mo klausimas atominių ginklų 
reikalu. Liberalai turėjo 6 balsų 
persvarą. Kartu su liberalais už 
atominius ginklus pasisakė 2 
konservatoriai ir 4 kreditistai. 
Prieš konservatorių pasiūlytą 
nepasitikėjimą balsavo kreditis
tai ir n. demokratai.

Ryšium su Kvebeke vykstan
čiais fanatikų bombardavimais 
premjeras Lesage buvo sukvie
tęs platų pasitarimą, kuriame 
dalyvavo policijos ir kariuome
nės atstovai. Nutarta bendromis 
jėgomis kovoti prieš teroristus. 
Premjeras pareiškė, kad bombos 
ir neramumai pakenks provinci
jos ūkiui, nes pasiturintieji susi
laikys nuo investavimų.

$400 mil. fondas sudarytas fe- 
der. valdžios nutarimu darbams 
plėsti. Iš to fondo bus duodamos 
paskolos savivaldybėm, kurios 
galės vykdyti įvairius projektus 
ir tuo sumažinti nedarbą.

Bus bandoma priimti Įstaty
mą. kad Kanadoje būtų legali
zuotos loterijos. Didžiausią opo
ziciją sudaro United Church of 
Canada. Per metus kanadiečiai 
išperka “Irish Sweenstake” bi
lietų už $15 mil., kurie tenka Ai
rijos ligoninėms. Kodėl tad ne
palikti tu ninigų Kanadoje? Val
džios prižiūrimos loterijos yra 
daugelyje kraštų, kaip Skandina
vu valstybėse. Australijoj. Pran
cūzijoj, Ispanijoj, Portugalijoj, 
Italijoj, Austrijoj, Olandijoj, 
Belgijoj ir kt.

Lietuvių vaikų 
kongresas Hamiltone Savaitės įvykiai

Kanados Lietuvių Kunigų Vie
nybės ruošiamas vaikų kongre
sas įvyksta Hamiltone, birželio 15 
d., šeštadienį, sekančia tvarkau

1. Šv. Mišios Šv. Patriko bažny
čioje (ne St. Mary’s, kaip anks
čiau buvo skelbta) 12 vai., kurias 
atlaikys Jo Ekscelencija vyskupas 
V. Brizgys.

2. Vaikams pietūs ir meninė
i programa Cathedral Girls High 
j School.

3. Šv. Patriko bažnyčia yra tarp 
King ir Main prie skersinės Vic
toria St. Į rytus pora blokų prie 
Loblaws yra mergaičių gimnazi
ja, Main St.

4. Parapijų ir vietovių klebonai 
prašomi pranešti dalyvaujančių 
skaičių šiuo adresu: Kun. J. Ta- 
darauskas, 58 Dundurn St. N., 
Hamilton, Ont., tel. JA 2-5272.

Nuoširdžiai kviečiame iš visų 
parapijų ir kolonijų dalyvauti la-, komunistų partiją ir paskelbė 

i bai gausiai.
Kun. J. Tadarauskas,

Kanados Kunigų Vienybės pirm, liepos 7 d. rinkimuose.
Italijos prezidentas paprašė 
krikščionių demokratų partijos

; sekr.i Aldo Moro sudaryti naują 
i Italijos ministerių kabinetą.

ŠIAURĖS ATLANTO SĄJUNGOS IŠTEKLIAI IR STRATEGIJA 
BUVO PERSVARSTYTI OTAVOS KONFERENCIJOJE, KURIOJE 
DALYVAVO 15 KRAŠTŲ UŽS. R. MINISTERIAL Nutarta peror
ganizuoti atomines pajėgas ir jų vadovavimą pavesti Atlanto S-gos 
karinio vado padėjėjui, kuriuo numatomas vienas olandų karinin
kas. Kol kas atomines pajėgas sudarys: 3 JAV povand. laivai su 
Polaris raketom, britų bombonešiai ir kitų kraštų lėktuvai su takti
niais atominiais ginklais. Kanados įnaša sudaro 8 CF-104 lėktuvų 
eskadrilės, laikomos Europoj. Tikimasi, kad šios pajėgos ateityje 
bus padidintos. Tai bus svarstoma gruodžio mėn. konferencijoj Pa
ryžiuje. JAV ragina savo sąjungininkus prisidėti prie bendros gy
nybos didesniu finansiniu įnašu. •----------------------------------------

„ _ v..„, ' ., i ryšius su Amerika. Girdi, nuo to-Popieziaus Jono XXIII sveika- kl0 susįjaikymo kenčia Amerikos 
ta kelia susirūpinimą. V įsos au- žmonės, kurių vyriausybė nutrau- 

diencijos sustabdytos; taip pat ir kg su jęuija p'rekvba. Taip kalbė- 
paruosiamiej]i darbai JAV prez. j is Maskvį. ' ' 
Kennedy vizitui birželio men. Gy-
dytojai nebepajėgia sulaikyti Kuboje maistas jau 14 mėnesių 
kraujavimą skilvyje, dėl kurio ky- racionuojamas, bet ir to neužten- 
lanti anemija. ’ ----- —

Argentinos vyriausybė uždarė
ka. Dabar duodama: kasdien 
penktoji dalis kvortos pieno, bul
vių į savaitę vienas svaras, kaulų 
sriubai vienas svaras mėn., mėsos 
% sv. savaitei, 5 kiaušiniai, 1 sv. 
taukų, viena ar dvi uncijos sūrio 
mėn., pusė svaro žuvies dviem sa
vaitėm. Juodoji rinka klesti, bet 
kainos didelės: mėsos svaras $2-3, 
vienas kiaušinis 25 et. Plinta plė
šikavimas: gatvėse išvelkami žmo
nės iŠ drabužiu! Už plėšikavimą 

. . . . į baudžiama mirtimi — balandžio
diplomatai konstatuoja, kad N. mėn. trys vyrai sušaudyti, gegu- 

tgijo. Per Ku- žės mėn. vėl vienas.

; bausmes už priklausymą jai. Tuo 
' norima-sukliudyti jos dalyvavimą

RYTPRŪSIAI LIETUVAI, 
VILNIUS — LENKAMS

TWA aviacijos b-vės lėktuvui
' keleiviams dalinami Europos že- j Maskvoje svetimų valstybių 
; mėlapiai, kuriuose apstu netiks-j
i lumų. Tuose žemėlapiuose Lietu- i Chruščiovas vėl
Svai priskirti Rytprūsiai, tačiau i bos Castro išleistuves kalbėjo
■ Vilnius atsidūręs Lenkijos ribo-; daugiau apie save ir gyrėsi, kad Kubos diktatorius — Maskvos
:se, o Kaunas esąs Lietuvos sosti-jjo pozicijos yra visai geros. Cast- daktaras! Castro, viešėdamas
nė. Atrodytų, kad žemėlapio au- i ro vizitas Rusijoj buvo išnauoo- Rusijoj, buvo pagerbtas Maskvos 

I toriai — amerikiečiai simpatijas tas pilnai propagandos tikslams ir un-to — pakeltas i garbės dakta- 
Į reiškę lenkams, nes be Vilniaus, i viduje ir užsieniui, ypač raud. rus už “nuopelnus” marksizmo - 
Lenkijai priskirtos dar Baltgudi- i Kinijai. Castro už tai gaus ūkinę leninizmo moksle, 
jos ir Galicijos pasienio sritys, į pagalbą, 
jau seniau prijungtos prie Sovie-1 
tų Sąjungos.

ie.t Amerikos astronautas Cooper
E i Vokietijos armija yra stipriau- po priėmimo oas JAV prezidentą

' I šia šiapus geležinės į nuvyko i km ma
nors ji neturi atominių ginklų. < sake kalbčfif pa skaitė maldą, ku-

;o posėdį, kur pa- 

„ ..................... i-ii Iria parašė skriedamas 17 kartąĮkopė įaugsciauąi pasaulio kai-į i^k žeme 0 rusai skriej ‘ 
ną Himalajų Everestą net 4; .>0,nn Di^vn “^rade”

. amerikiečiai. Įlipę Į kalną iš dvie-, ' ’ ” ' ‘
jų pusių, susiliko, bet buvo pa-j . _

Vienos kardinolo Koenigo ke-i J. GRIKIS . Ino laikais. Be ypatingo leidimo | metę net ir savo palapines. Du iš ruošias karališkas paradas,kuria-
lionė Vengrijon ir Lenkijon, po: Mūsų korespondentas Švedijoj i jie negali dalyvauti kitos parapijų taip nusilpo, kad atskridę heli-, i*ie dalyvavo per 4.UJU.UU0 zmo-

Vatikano laikysena ir Lietuva

to sekę kardinolo Višinskio pasi-į ------
tarimai su Gomulka buvo naujas
akstinas spaudai spėlioti dėl gali- moję Kalėdų išvakarėse ir kiti 
mų permainų Vatikano ir komu- maži ženklai galėtų Įtaigoti, jog 
nistų kontroliuojamojo bloko san- sovietų okupuotuose kraštuose 
tykiuose. Kaikuriė komentatoriai j pradedama į religiją kitaip žiūrė- 
su neslepiama pikto džiaugsmo' ti, negu praeityje. Galbūt pasikei- 
gaida siejo Italijos komunistų lai-! tė antireliginės kovos taktika, ta- 
mėjimą paskutiniuose rinkimuo- čiau pagrindinis tikslas pasiliko 
se su tariamai pakitusia Vatika-' tas pats, būtent, visiškai sunaikin-, 
no laikysena. Tokie paviršutiniški i ti Bažnyčią ir tikėjimą netik pa
ir vienašališki atgarsiai gresia su-1 viršutinėse apraiškose, bet ir tau- 
kelti klaidingą įspūdį, ypač tuose; tos sąmonėje.
sluogsniuose, kurie šiaipjau la
bai menkai ar net visiškai nesido- metu buvo pavadinęs “kataliky- 
mi Vatikanu.

i

Lietuvoje, kurią Pijus XI savo

“'‘J perlui buvo su

Lėktuvais keliaujantiem kai
nos Kanadoje nebus pakeltos, 
nors buvo daromas spaudimas iš 
Europos lėktuvų bendrovių, kad 
ir Kanada pakeltų kainas trans
atlantiniams skridimams. JAV 
prisitaikė prie Europos ir kai
nas pakėlė.

Apdraudinis dantų gydymo 
planas bus bandomas Br. Kolum
bijoje, kur iniciatyvos ėmėsi pa
tys dantų gydytojai. Atrodo, kad 
po sveikatos apdraudos, kuri 
greitu laiku gali būti įvesta viso
je Kanadoje, seks dantų gydymo 
apdraudinis planas. '

bės avangardu Šiaurės Europo- 
Kas pastoviau seka Vatikano je”, galima skirti tris Bažnyčios 

' radijo programas, nesunkiai pa- i persekiojimo tarpsnius. Pirmaja- 
I stebi, jog sensacijų gaudymo tiks- me — Stalino laikais — kunigams 
! lais ar tiesiog tendencingai skel- likvįduoti ir religiniam gyveni- 
I biamos žinios neatspindi tikrųjų mui užslopinti buvo naudojamos 
rūpesčių, kurie verčia išmėginti deportacijos, kankinimai, kalėji- 
visas įmanomas priemones skau-i mai. Tuo metu deportuoti visi 

Lietuvos vyskupai, išskyrus vie
ną. ir apie 600 kunigų.

Antrasis tarpsnis sutapo su de- 
stalinizacija. Persekiojimas jun
tamai buvo susilpnėjęs, o tikybi
nis gyvenimas pasireiškė tokiu

džiai katalikų būklei pagerinti. 
Koks gyvas tas rūpestis, galima 
spręsti iš to. jog tikroji būklė la
bai gerai žinoma.

Mūsų skaitytojams, be abejo
nės, pirmoj eilėj svarbu patirti.

kopteriai juos turėjo išgelbėti.
Afrikiečių konferencija Etiopi

I mų.
_ __ ' Turkijoj vėl Įvyko revoliucija, 

joj nutarė įsteigti afrikiečiu kurią sukėlė buvęs pulk. Talat 
nuolatinį sekretoriatą, ministerių Aydemmr. Septyni žmonės už- 
tarybą ir komisiją, kuri spręs ki- mušti. 22 sužeisti. Sukilimas už- 
lusius ginčus tarp afrikiečių vals- slopintas.
tybių. Kartą į metus rinksis vals
tybių galvos aptarti bendru rei- ,, . - v. , ....
kalų. Radikaliausiai laikėsi Aižė- Rest°rąnaJ svečiams duoda tik po 
rijos premjeras: siūlė savo 10.000! Pus§ stiklines vandens. Kenčia vi- 
savanorių išvaduoti Afrikai iš bal-isas ^mes ūkis ir pramone Su 
tųjų valdžios. Nuosaikiųjų grupei ‘ saP,s.J a. s.lin!<l. H°ya; ^es vandeni 
atstovavo Etiopijos imperatorius1 reiKia lslveztl is kitur.
Selassie.

Rusai atsisako mokėti JT tas iš
laidas. kurios jiems tenka propor- 
cionaliai už Kongo ir Artimųjų

i jos šventėse. Žymiai padidinti 
mokesčiai kunigams ir maldos na
mams. Tuo būdu siekiama užda
ryti dar veikiančius maldos na
mus. Jeigu prieš karą jų būta 
apie 680, tai dabar apie 100 jau 
uždaryta. Vilniaus katedra pa
versta meno galerija. Lietuvos 
Globėjo šv. Kazimiero šventovė 
tame pačiame mieste nuo pernai 
metų pradžios paversta ateizmo 
muzėjum.

Velniško suktumo pavyzdžiu! 
paminėtas Klaipėdos dievnamio 
likimas. 1957 m. pasaulio spaudo
je buvo plačiai ištrimituotas ker
tinio akmens pašventinimas. O 
kai tikinčiųjų aukomis statybos 
darbai buvo sėkmingai užbaigti, 
surengtas viešas kunigų statytojų 
ir jų talkininkų teismas' o dievna- 
mis paverstas koncertų sale.

100.000 ateistinių paskaitų
Toliau smulkiai pavaizduotos 

dabartinės antireliginės propa
gandos priemonės. Vien pernai 
per pirmąjį pusmetį komunistai 
gyrėsi Lietuvoje atskaitę 100.000 
antireliginių paskaitų, kurių 
klausėsi... 6 milijonai žmonių, I 
Tuo tarpu nuo okupacijos pra
džios katalikams buvo leista tik 
1957 m. mažu tiražu išspausdinti! 
vieną maldaknygę. Visa iš užsie
nio siunčiama religinė literatūra, 
konfiskuojama muitinėse.

Masinės antireliginės propa- j 
gandos vaisiai iki šiol buvę men-. 
ki. Tikėjimas Lietuvoje nemiršta, ■ 
tačiau pavojus esąs didelis ir dėl
to nereikią turėti iliuzijų (sic!). 
Tęsiama bedievybės kampanija, 
šmeižtai, netikra pažangos misti
ka, sovietinis pirmavimas varžy
bose dėl erdvės užkariavimo, ko
munistinės sistemos augštinimas 
— visa tai turės poveikį jaunajai 
kartai.

laisvųjų pareiga
Kai šv. Petras buvo kalėjime, vi
si krikščionys be paliovos mel
dėsi. šiandien ištisos krikščionių 
tautos su savo vyskupais ir kuni
gais laikomos kalėjime, atskirtos 
nuo pasaulio geležinėmis uždan
gomis ir “gėdos sienomis”. Ta
čiau malda už sukaustytą Bažny
čią tik tada bus nuoširdi, kai bū
sime atlikę savo pareigą ir paro
dę visą solidarumą su persekio
jamais broliais. Tokiais žodžiais 
baigė savo pranešimą apie Bažny
čios padėtį Lietuvoje Vatikano 
radijas savo laidoje itališkai kal
bantiems klausytojams.

Ilong Konge trūksta vandens.

Didelis rusų judėjimas pastebi
mas Kubos daly, kuri yra arti

ma Haiti salai. Molguin mieste ir 
uoste yra rusų povandeninių lai- 

Rytų operacijas. Sako, tegu mo- VU bazė, kur žmonės dažnai mato 
ka “imperialistai”, t.y. Amerika. rusU laivus. .
Atsisako taip pat mokėti ir pri
klausoma dali už JT kariniu dali-u.,. IrakP vyriausybė paskelbė su-
nių dalyvavimą Korėjoj ir kitose se^us‘ slaptą sąmokslą ir suėmu- 
vietovėse. kur buvo reikalinga ios rengėjus, kurie buvę Egipto 
palaikvti taika. „a »apa.

ję suskaldyti kariuomenę, sukel- 
Kubos Castro pareiškė esąs pa-1 ti riaušes bei žudynes, pakirsti pa

sirengęs vėl atnaujinti prekybos' sitikėjimą revoliucine vyriausybe.

Nasserio šalininkai. Esą jie norė
ję suskaldyti kariuomenę, sukel-

g V

Toronto tautinių grupių atstovės sveikina burmistrą D. Summerville, 
paruošus) kalbą apie tautinių grupiu meno tarybos sudarymą. Tą 
kalbą jis pasakė taut, grupių atstovų posėdyje miesto tarybos po
sėdžių salėje. Nuotraukoje iš kairės: F. Seminsky — slovake, D. 
Upeslacis — latvė, P. Fenemore — škote ir pats burmistras.

kaip vertinama padėtis mūsų pa- į polėkiu, jog bedieviškasis reži- 
vergtoje tėvynėje. Ta prasme pra-: mas dėl to susijaudino ir griebėsi 
vartų, nors trumpai, susipažinti griežtesnio persekiojimo, 
su pranešimu, kuris š.m. gegužės " ' “ "
pradžioje per Vatikano radiją bu- si trečiasis Bažnyčios persekioji

mo tarpsnis Lietuvoje. Jam bū
dinga tariamai mokslinė ateistinė 
propaganda. Tačiau naudojamos 

! ir administracinės priemonės, 
. kaip suėmimai, vieši teismai, de
portacijos ir kt.

Vyskupai ir seminarija
i Paminėta, jog šiuo metu ištrė- 
į mime laikomi Vilniaus ir Panevė
žio vyskupas Julius Steponavi
čius, Kaišiadorių vyskupas Vin
centas Slatkevičius ir du kapitu
liniai vikarai — kanauninkai Mei- 
dus ir Sidlauskas.

t Vienintelė seminarija Kaune,

vo perduotas italų kalba.
Kapr’iojama taktika
Šuberto “Avė Maria” Vilniaus 

radijo klasinės muzikos progra-

Tautinių šokių festivalio informacijos
Il-sios JAV ir Kanados lietu

vių taut, šokių šventės vadovybė
je įvyko pasikeitimų. Iškilus nuo
monių skirtumui tarp rengėjų ir 
repertuaro komisijos, pastarosios 
pirm. Br. G. Shotas ir nariai — 
L. Braždienė, Br. Jameikienė, I. 
Silingienė ir R. Zotovienė iš eitų 
pareigų pasitraukė š.m. kovo 5 d^ 
Savo pareiškime spaudai Br. Sho
tas pastebi, kad “už tolimesnį pro
gramos paruošimą bei jos prave- 
dimą buv. repertuaro komisija 
nebėra atsakinga. Jos nariai, ta
čiau. yra sutikę šokių parengime 
šventės rengėjams iš šalies talki
ninkauti”. Iš rengėjų pusės buvo

Nuo 1960 m. prasidėjo ir tęsia-

Organizuojami regijoniniai taut, 
šokių grupių atstovų sąskrydžiai 
Detroite, Niujorke ir kitur. Juose 
išlyginami atskirų grupių šokamo 
repertuaro skirtumai.

Čikagos burmistras pakvietė
taut, šokių grupes dalyvauti JAV ruošianti kunigus visoms šešioms 
nepriklausomybės šventės liepos didelėms Lietuvos vyskupijoms, 
4 d. programoj Soldiers Field yra visiškoj kulto įstaigos priklau- 
čikagoj. šomybėj. Nors kunigiškųjų pašau-

Il-sios taut, šokių šventės ženk- kimų skaičius jaunime esąs dide
lei) suprojektavo dail. A. Kuraus- lis, tačiau klierikų skaičius suma- 
kas. šokėjai gaus'jį nemokamai, žintas iki 41. Tie patys esą pa
šventęs leidinį redaguoja inž. D. rinkti kulto įstaigos nuožiūra. 
Bielskus. ■ Viena priežastis, kodėl buvo su-

Kanados lietuvių taut, šokių imtas Vilniaus vysk. Steponavi- 
grupes šventės metu globos, rū- čius. buvęs jo atsisakymas įšven- 
pinsis jų nakvynėmis, programa tinti į kunigus kaikuriuos tos įs-j vz J V4 11 <4 ▼ J 1 • vz iltį J-' * VZW * * 144 V ■ • 11.1 I fY VI 111 VI O IYd 1IY VI 1 1 VI Vv

pranešta, kad taut, šokių šventės ir t.t. Čikagos Jaunimo Centro taigos siūlytus kandidatus, 
programos vadovu pakviestas L. taut, šokių ansamblis, vad. L. Išniekintos šventovės 
Sagys. Taigi, nežiūrint kaikurių Braždienės (5620 So. Claremont Kunigu veikla Lietuvoje šiuo 
nesklandumų ruoša eina pirmyn. Avė ). metu labiau suvaržyta, negu Stali-

Išniekintos šventovės
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Religiniame gyvenime
• Pearson Amerikoje. Kana

dos min. pirm. L. B. Pearson bus 
pagrindiniu kalbėtoju Notre 
Dame, Ind. un-to 118-tų mokslo 
metų užbaigimo iškilmėse. Ta 
pačia proga jam bus suteiktas 
garbės laipsnis.

• Krikščionių bendravimas. 
Vatikanas oficialiai patvirtino 
Liuteronų Pasaulio Federacijos 
pranešimą, kad Šv. Sostas pri
ėmė pakvietimą pasiųsti stebė
tojus į federacijos ketvirtąjį su
važiavimą, kurs prasidės liepos 
30 d. Helsinkyje.

• Krikščionybė Indijoje. Pagal 
oficialius statistikos duomenis, 
Indijoje dabar yra 10.498.077 
krikščionys — 24 asmenys iš 
1000 gyventojų. Prieš dešimt 
metų proporcija buvo — 23 as
menys iš 1000 gyventojų. Tarp 
visų krikščionių daugumą suda
ro katalikai — 6.282.409.

• Gydytojai misijonieriai. Pa
duvos mieste, Italijoje, nuo 1950 
gruodžio mėn. veikia kolegija, 
ruošianti gydytojus misijonie- 
rius. Kandidatais priimami vyrai 
iš Italijos ar iš misijų kraštų. 
Studentai išeina reguliarų me
dicinos kursą Paduvos un-te, 
ypač specializuodamiesi tropiki- 
nėse ligose ir chirurgijoje. Kar
tu taip pat ruošiasi ir misijonie- 
riškam pagalbiniam darbui, su
sipažindami su misijų kraštų 
kalbomis, religijų istorija ir et
nologija. Pilnai pasiruošę gydy
tojai, viengungiai ar su šeimo
mis, pasirašo sutartį dirbti misi
jų kraštuose nuo dviejų iki pen
kių metų. Nuo įstaigos veiklos 
pradžios iki-dabar jau yra išvy
kę 80 gydytojų į Indiją, Formo- 
zą, Japoniją, Indoneziją, Iraką ir 
14 Afrikos.valstybių. .

• Pirmas amerikietis altorių 
garbėje. Birželio 23 d. Šv. Petro 
bazilikoje bus paskelbtas palai
mintuoju Jonas N. Neumann, 
ketvirtasis Filadelfijos vysku
pas. Nors gimęs ne Amerikoje, 
vėliau tapo jos piliečiu. Tai bus 
pirmas amerikietis vyras, pa
skelbtas palaimintuoju. Iki šiol 
JAV turėjo tik Šv. Prancišką 
Ksaveriją Cabrini, paskelbtą 
šventąja 1946 m. ir jau Ameri
koje gimusią Elzbietą Seton, pa
skelbtą palaimintąją š.m. kovo 
17 dieną.

• Krikščionybė Ceylone. Prieš 
1964 m. pradžią visi užsieniečiai 
misijonieriai turės palikti Ceylo- 
ną ir vietiniams 240 kunigams 
teks aptarnauti 880.000 katali
kų. Apie 90% katalikiškų mo
kyklų jau yra suvalstybinta. Ne
žiūrint slaugių trūkumo, vienuo
lės seselės yra šalinamos iš ligo
ninių. Žmonių tikėjimas visdėl
to lieka stiprus. Net 300 jaunuo
lių ruošiasi kunigystei didžiosio
se seminarijose ir 600 mažosio
se. Esant dideliam kunigų trū
kumui, mišijonieriams daug pa
gelbsti pasauliečiai katekistai.

• Didžiausias kryžius pasauly
je. Katalikų šventovėje Indian 
River, Michigan valst.. skulpto
rius Marshall Fredericks paga-

mino didžiausią pasaulyje kry
žių. Kristaus statula yra 28 pėdų 
augščio, o pats raudonmedžio 
kryžius — 55 pėdų dydžio. Nuo 
pastatymo 1959 m. Iki dabar kry
žių aplankė virš 120.000 maldi
ninkų.

• Knyga apie gimdymų kont- 
. rolę. Dr. John Rock iš Brook

lyn, Mass., bendradarbiaudamas 
su dr. Gregory Princus, yra ne
maža prisidėjęs prie gimdymo 
kontrolės tablečių išradimo. Dr. 
J. Rock pakartotinai pareiškia 
esąs tikįs ir praktikuojantis ka
talikas, bet jo ką tik išleista 
knyga “The Time Has Come” 
nesusilaukė pilno pritarimo iš 
katalikų hierarchijos. Kardino
las R. Cushing kritikavo šią kny
gą oficialiame Bostono arkivys
kupijos savaitraštyje “The Pi
lot”. Kardinolas pastebėjo, kad, 
Įvertinant dr. J. Rock patirtį 
medicinos srityje, visdėlto nega
lima sutikti su kaikuriais jo tei
gimais ir išvadomis, visiškai 
skirtingais nuo Katalikų Baž
nyčios mokymo.

• Misijų klausimas Vatikano 
santaryboje. Spaudos konferen
cijoje Romoje arkkivysk. Jean 
Zoa, Afrikos vyskupų konferen
cijos sekretorius, pareiškė, kad 
antroje Vatikano santaryboje 
bus atkreipiamas ypatingas dė
mesys į misijas. Nors misijų 
veikloje ir daug pasiekta, bet 
palyginti, tai nėra pakankama. 
Arkivyskupas tarp kitko paste
bėjo, kad po 19 šimtmečių krikš
čionybės dar 96,8% Azijos ir 
77,6% Afrikos nėra krikščioniš
ki. Du trečdaliai pasaulio yra 
nekrikščioniški, ir keturi penk
tadaliai nepriklauso Katalikų 
Bažnyčiai.

Paruošė

Įvairūs

Pusšimtis metų visuomenės tarnybai
‘•Tž’’ redakcija, žinodama, kad 

birželio 1 d. judriajam visuomeni
ninkui Jonui Matulioniui rengia
mas specialus pagerbimas, kreipė
si į sukaktuvininką su eile klau- 
'Simų, liečiančių jo šakotą veiklą. 
Štai jo pasisakymai.

— Jūsų bičiuliai atrado, kad jū
sų visuomeninė veikla gali būti 
atatuoja<n& pusę šimtmečio. Rū
tų Įdomu žinoti, kaip ji prasidėjo?

— Visuomeninė veikla? Labai 
reliatyvus dalykas. Jūs pirmasis 
man pateikiate tokį klausimą, ku
riuo aš niekad nesirūpinau. Tiks
liau net ir negalėčiau atsakyti. 
Tiesa, priklausau ateitininkų or
ganizacijai nuo 1912 metų. Ji ta
da buvo slapta ir veikė kaip moks
leivių organizacija. Tikrumoj tai 
buvo rengimasis veikti: darėm su
sirinkimus, klausėm vyresniųjų j 
paskaitų, rašėm ir patys refera-' 
tus, diskutavom, mokėmės Lietu-i 
vos istorijos, rengėm vaidinimus, 
net gegužines. Ir tas viskas ėjo 
slapta. Nes nei rusų gimnazija, 
nei juo labiau rusiška policija ne
būtų tokios veiklos toleravusi.

— Kuriuose veiklos baruose te
ko daugiausia reikštis?

—r Dirbau visur, kur reikėjo ir į
kiek išmintis ir sugebėjimai tęsė- savo asmeninių reikalų). Lietuviš-' Pavyzdžiui Jums gerai žinomai 
jo. Kaip atskirti organizacinę pu-; ka administracija, kurios prieky Kanados Lietuvių Bęndęuo.menė 
sę nuo kultūrinės, nuo politinės stovėjo generolas P. Kubiliūnas, nuo pat jos įsikūrimo pradžios lą- 
pusės net ir negalėčiau pasakyti, j vedė kraštą aiškia linkme, kad ka- bai sėkmingai dirbo tuos darbus 
Buvau įvairiose kad ir tų pačių rui pasibaigus, kai ir vėl turėjo ir rezultatai Tamstai žinomi. Kas 
ateitininkų organizacijos pareigo- būti atstatyta Lietuvos valstybė galėtų ją už tai smerkti? Kanados 
se. Bet ar išvardinsi? , , i (mes tuo nei kiek neabejojom), iš-; LB užsitarnavo tik viuotinės pa-

— Mokėtės ideologiniu kovų‘kart ji būtų pajėgi gyventi pilnu garbos. Dirba ne ji viena.
laikais, kai daugelis lietuvių švie- savo gyvenimu. Tad reikėjo, kad' Dėl tų pasitarimų su mūsų po- 
suolių nuėjo kairėn. Kas paskati- tauta tokio milžiniško ir viską nai-litinėmis viršūnėmis — taip, jie 
no Jus išlikti krikščiorfiškoj link- kinančio karo akivaizdoje išliktų vyko ir vyks. Atrodo, kad kliūčių 
mėj? sveika, ūkis išliktų pajėgus ga- nėra bendram susitarimui, ir aš

— Tik priklausymas tokiai aiš- minti, kad būtų, išlaikytos lietu- esu optimistas. Norėčiau tvirtinti,
kiai ir ryškiai organizacijai kaip viškos mokyklos ir taip pat visas ■ kad ligi PLB seimo, kuris įvyks 
yra ateitininkai, kuri ir audrin- lietuvišas valstybinis ir ūkinis į Toronte rugpjūčio-rugsėjo men. 
gaiš laikais išlaikė savo krikščio- aparatas. Deja, kas buvo išsaugo- ; mes prieisime ligi pilno politinio 
nišką ir lietuvišką liniją, ir kuri, ta vokiečių laikais, buvo sugriau-; apsijungimo. Verčia prie to netik 
dar savos valstybės neturint, ren- ta atėjus kitam okupantui. j mūsų lietuviški vidaus reikalai, 
gėsi Lietuvos valstybės atstaty- •• •■- • - • - ■ • ................. - • •
mui, padėjo ir man, kaip ir dauge
liui kitų, nenueiti kitais keliais.

— Esate dalyvavęs ir politinia- tebesate PLB valdybos vicepir- kai. * ~ - *■. ..
me gyvenime. Vokiečių okupaci-, mininkas. Kaip atrodo Jums: ar; —Ir dar klausimas. Ar mano- 
jos laikais ėjote atsakingas parei- Bendruomenė yra pakankamai or- te, kad išeivijoj gimęs lietuvių 
gas Lietuvos administracijoj. Ko- ganizuota ir ar atlieka esminius jaunimas gali išlieti lietuviškas 
kinmic intpnpiinmic pmpfpc tu nn- ir/d^vininc lipinvin ; iv foeti T loicvinimn
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Jeigu Ątėnąi kada nors gyyetis Clevelaųdas, Los Ąngelės). Di- 
savo ainių ntnifliimiose šhr- džiausiąs Įiuopębas, žinoųia, tęn-savo
(lyse, tai dailės tieka.

- Periklis1i

I Griūva didžiuliai Libano ked- 
irai, skirti gyventi 2-3000 metų,

sveika, ūkis išliktu pajėgus ga- nėra bendram susitarimui, ir aš

i mūsų' lietuviški vidaus reikalai,
— Atsidūręs tremtyje nuo pat bet ir pablogėjusi tarptautinė pa- 

pradžios dalyvaujate Lietuvių dėtis. Lietuviai negali leisti sau 
Bendruomenės veikloj ir dabar tokios prabangos — dirbti pakri-

— Ir dar klausimas. Ar mano-

kiomis intencijomis ėmėtės tų pa- uždavinius lietuvių išeivijoj? ; ir tęsti Lietuvos laisvinimo kovą? 
reigų Jūs ir Jūsų bičiuliai? — Iš visų lietuviškų veiksnių} — Taip. Tuo esu tvirtąįįsitiki-

— Tai ilgokas klausimas, kurį PLB yra vieni’

kai išdžiūvusioje žemėje jų šak- 
ąys nebegauna syvų, juos maiti
nusiu. Griuvo galiugds imperijos; 

•; rėmusios savo galybę kardu,‘ plą- 
ža besirūpinusios savo Įęiiltūrą ir 
tuo netekusios gyvybinio pagrin
do po savo kojomis. Mirs ir mūsų 
išeivija, persodinta į svetimą že
mę, jei jos šaknys neteks to dva- 

i sinio peno, kuriuo ji buvo maiti- 
! narna gimtojoj žemėj.

Tą dvasinį alkį ir troškulį gal 
ryškiausiai pajuto mūsų senasis 
ateivis, pabėgęs nuo maskolių ir 
pasiekęs Amerikos krantus. Nie
kieno neverčiamas ir neragina
mas, jis griebėsi statyti savas baž
nyčias, mokyklas,. salės, organi
zuoti visą lietuvišką .veikimą su 
chorais, teatrais. Jis- atliko dide
lius darbus, kuriuos liudija jo pa
statyti išlikę paminklai. Turint 
galvoje, kad dauguma jų buvo ne
mokyti, jų nuopelnai dar didesni.

Tačiau gyvenimas nestovi vie
toje. Tokio veikimo, kuris buvo 
tik partizaninis, šiandien neužten
ka. Lietuvai atgavus laiisvę, išei
vija turėjo nuolatinį kultūrinį ry
šį su tėvyne, šiandien mes to pa
sigendame. Iš ten buvo: gaunama 
spauda, mokykloms vadovėliai, 
dramos veikalai, rašytojų ir mu
zikų kūriniai, įdainuotos plokšte
lės, giesmės ir dainos ir visa, kas 
tautinei gyvybei buvo reikalinga 
arba ją papildė šalia savos spau
dos ir kūrybos, šiandieną visa tai 
turime organizuoti patys. Tuo 
tikslu yra organizuojamas Lietu
vių Fondas, kuriuo remsis pagrin
dinė mūsų veikla kovoje už lietu
vybę, už tautos teises į laisvą gy
venimą. ' v

Tvirta pradžia
Tam didžiajam ramsčiui Ame

rikoje jau pastatyti stiprūs pama
tai. Šiuo metu LF jau turi, kartu 
su pasižadėjimais, $100.000. Tai

utelė organizacija nęs. Ii' tik viena sąlyga: lietuviška yra dešimtadalis milijono, pasiek-
■aš nagrinėju pagrindinai savo at- tokio pobūdžio ir vienintelė, kuri šeima turi atlikti savo tradicinę tas palyginti per trumpą laiką, 
i siminimuose jr savo dienorašty, siekia apjungti visą lietuvišką iš- lietuvišką pareigą, kokią ji yraOrganizuotą vajų vos tik pradėjo
rašytam vokiškos okupacijos me- eiviją, esančią visuose laisvuose oavcl‘.ėjusi iš praeities. Daugiau 
tu. Dabar, trumpai tariant, gai j kraštuose. Mes laikome, kad kiek-, dėmesio mūsų šeimai!
tektų taip atsakyti: ėmiausi tų pa- vienas lietuvis tuo pačiu yra ir: Belieka tik padėkoti gerbiama- 

’nr r> ...... jubiiįatui už pareikštas min
tis ir palinkėti išlikti dinamišku 
visuomenininku ir antrąją šimt
mečio pusę.

reigų tikėdamasis, kad ir jose ga-• PLB narys. Ar lietuviai atlieka 
lesiu pasitarnauti savo tautai, savo pareigas, tai kitas klausi- 
Taio faktinai ir įvyko. (Mes, atei- mas. Ligi tobulumo dar yra geras 
tininkai, buvome įpratę tautos rei- kelias. Bet ateis laikas, kad

.__ 7___ y i kalus, organizacijos reikalus, Baž- i tikrai bus v
Kornelijus Buemys, OFM 'nyčios reikalus statyti augščiau nizacija

Prof. J. Griniaus viešnagė Amerikoj

__ 'a ji 
zienimelė pajėgi orga- 

ja lietuviška j išeivijoj. At
likti visus uždavinius, kokius ji 
pati sau s+ 
tu visko j i

keletas mažų kolonijų — Keno-

ka mūsų pirmiesiems idealištąips 
su dr. A. Razma, LF k-to p-ku, pa
aukojusiam net keletą taikstančių.

Reali atrama
Nęwtonas yra pasakęs: “Duoki

te man atramos tašką, ir aš paju
dinsiu žemę!” Tokiu atramos taš
ku. bus LF, į kurį atsirems visas 
mūsų kultūrinis gyvenimas. La
bai džiaugiamės, kad lygiagretus 
LF organizuojamas ir Kanadoje, 
kur, kartu su pasižadėjimais, jau 
surinkta $10.000. šiuo metu lan
kąsis Amerikoje žymus svečias iš 
Kolumbijos kun. V. Tamošiūnas, 
su kuriuo man teko kalbėti, žada 
pasirūpinti ir padėti surinkti 
$1000 Kolumbijoj. Lauktina, kad 
ir kitose pasaulio šalyse greitu 
laiku LF-dai ar jų skyriai būtu 
organizuojami ir neatidėliotinai 
pravedami vajai.

Ne verkšlenimais, gražiomis 
kalbomis ar barimais ir priekaiš
tais, spėjusiais daug kam įgristi, 
o darbais ir savo aukomis paro
dykime savb meilę ir ištikimybę 
pavergtai tėvynei.

Lėšos tautinei kultūrai
“Kaip bolševizmas ar genoci

das, taip nutautimas yra šiandien 
mūsų tautos didžiausi priešai”,— 
rašo dr. J. Girnius, Nevardinda
mas smulkiau LF uždavinių, ku
rie, manau, visiems žinomi, noriu 
čia tik pabrėžti, kad vienas iš di
džiųjų LF rūpesčių, kurie jo pini
gais bus remiami, ir bus kova 
prieš nutautimą. Čia tenka prisi
minti mūsų žymaus filosofo prof. 
St. Šalkauskio žodžius: “Kaip tau
tinė ištikimybė liudija žmogaus 
dvasinę didybę, taip nutautimas 
arb? išsižadėjimas savo tautos — 
dvasinę menkystę”. Mes turime 
parodyti netik savo jaunimui, bet 
ir laisvajam Vakarų pasauliui, 
kad esamė didžios dvasios tauta, 
tinkamai parodyti jos didybę ir 
tragiką. Turime parodyti subtilų 
mūsų liaudies meno, kūrybos, tau
tosakos grožį priaugančiai kartai 
ir svetimiesiems. Nelaimėję kul
tūrinės kovos, nelaimėsime ir po
litinės.

Kultūrinėje kovoje LF bus lyg 
mūsų protėvių supiltas didysis pi-

Įsha, Hartford, Rochester, New liakalnis su mažesniais piliakal- 
Heaven, gi didžiosios, kaip čika- niais kitose šalyse, kurie bylos 

' ga, Niujorkas, Clevelandas, Dėt-,' vaikų vaikams apie mūsų ištiki- 
jroitas, Bostonas, Baltimore, Los imybę tautai. Iš jos jaunoji karta 
Angeles tik pradedamos judinti i semsis netik dvasinės, bet ir ma- 
B-nės apylinkių rūpesčiu (Čikaga,1 terialinės stiprybės.

kADAS Paruošė VYT. KASTYTIS
ąmoninga visuomenė,1 

per trumpą laiką nėra įmanoma.' 
Pirmoj eilė mums reikia politinės 

kurios mes siekiame.Pernai vasarą viešėjęs Amerikoj kaip Lietuvoj, jie labiau stengiasi iš- i vienybes, kurios mes Siekiame, 
prof. J. Grinius parašė savo įspūdžius,; laikyti lietuvių krikščioniškas tradici-'Susiskaldymas kenkia visiem lie-’ . . • . . • ... I a • v, - _ • _ i__ , t_  ' _ ;

Pernai vasarą viešėjęs Amerikoj kaip Lietuvoj, jie labiau stengiasi

jas (pvz. Kristaus Karaliaus šventė te-i tuviškiem reikalam.' Antra, rėika-į 
buvo iškilminga, atžymėta specialiomis' linga tampresnis bendravimas 

‘•Ar nustebino mane Amerika ir Ka- Akademijomis, tik Toronte ir Hanulto- tarp atskirų bendruomenių, esan- į 
nada? Iš dalies taip, iš dalies ne. Ste- r* . ‘ *7 ■ __  ...L.7__. T_ ...
bino mane Amerikos ir Kanados plo- rikėj ji tebuvo eilinis sekmadienis). įjendruomenės. kaip Amer

____ i___________ •_____i- _ ___a a____ Ra ohaio tai hm.'A tiVmi liofnvičVn __ _ . %

kurie spausdinami “Europos Lietuvy 
je”. Tarp kitko jis sako:

nada? Iš dalies taip, iš dalies ne. St ne, kai tuo tarpu visoj šiaurės Ame- ’ čių‘ įvairiose valstybėse. Turtin-

tai, nedirbamos žemės plotai net Ame- į Be abejo, tai buvo tikrai lietuviškų 
rikoj, didžiuliai nuotoliai, tarp kurių • parapijų nuopelnas.
be automobilio dažnai jautiesi bejėgis,- Abi lietuvių parapijos Toronte 
bet nenustebino, kaip stebino Chruš- • spinduliuojantieji kultūros ž 
čiovą, tų kraštų geri keliai. Vokietijos niai. Jų klebonai su savo veikliais ku- 
gatvės ir autostrados siauresnės, bet - nigais-padėjėjais visur eina, dirba, pa- 
neblogesnės. Amerikos autostrados ir deda ir pataria kitiems. Dėl to Toron- 
greitkeliai. kurie perskrodžia miestus, tas lietuviškumo atžvilgiu — rimtas 
yra platesni, susikryžiavimuose auto- konkurentas Čikagai, nors jis neturi 
strados prašmatniau išraitytos ar iš-i savo parapinių mokyklų ir tokio židi-

Dviejų kraugerių kova
Hiilerio susikirtimas buvo grąžintas generolo laipsnis, mann nežinojo, kad jo praleistuo-
su generolu ir jis buvo paleistas į atsargą. Hit- sius tankus vakariniame Dono
Prieš pat prasidedant sovietų leris, atrodo, tada suprato, kad krante pasitiko sovietų šarvuo- 

ofenzyvai. Hitleris buvo davęs įsa- gen. Heim pasielgė teisingai, savo čiai. Vietoje kasdieninių pratimų 
kos. Kanados ir kitos privalo eiti kymą atitraukti iš fronto linijos paties nuožiūra pradėdamas puo-, užvirė rimta kova. Kautynėms ne

paruošti vokiečių tankistai pralai
mėjo mūšį — jie visi žuvo Savo 
sovietiniuose tankuose.

— šiandien jie anksti grįžta į 
savo lizdą, — galvojo sargybinis 
W’iedemann, pastebėjęs prie tilto 
artėjančius tankus.

Keli tankai pervažiavo per til
tą. pora pasiliko vakariniame til
to gale, nekreipdami dėmesio į 
sargybinio Wiedemann priešlėk
tuvinę patranką. Rytiniame Dono 
krante pasigirdo tankų patrankė- 
lių šūviai.

— Tankai šaudo į sargybinius! 
— nustebo Wiedemann. — Šimts 
perkūnų, juose sėdi sovietų įgu
los. Tai nėra tie patys tankai, ku
riuos aš šį rytą praleidau per til
tą ...

Sargybinis Wiedemann paspau
dė aliarmo skambutį. Iš miego pa
kelta priešlėktuvinės patrankos 
įgula suprato momento rimtumą: 
pasinaudodami visiems gerai ži
nomu faktu, kad vokiečių tankis
tai apmokomi sovietiniuose tan
iuose, sovietai maskarado keliu 

puolimą šiaurėje, kita Štalingra- mėgino užimti tiltą.
Priešlėktuvinė patranka buvo 

nukreipta į vakariniame tilto ga
le sustojusius du tankus — du 
šūviai: vienas tankas, paskendo 
liepsnos jūroje, antrasis įvirto į 
Dono upę. Rytiniame tilto gale į 
sargybinius šaudę tankai užsimas
kavo Dono pakrantės krūmuose. 
Vakarinėje Dono pakrantėje pa
sirodė nauja sovietinių tankų gru- 
nė. Ji taip pat sulindo į pakrantės 
krūmus. Sargybinio Wiedemann 
oriešlėktuvine patranką greit su- 
likvidavo sovietų artilerija, kurią 
radijo bangomis pasikvietė i pa
galbą sovietinių tankų įgulos.

Vokiečiai mėgino tiltą susprog
dinti, bet priėjimą prie tilto abie
jose upės pakrantėse kontroliavo 
krūmuose gulinčių tankų patran- 
kėlės. Vakarop pasirodė sovietų 
pėstininkai. Nesusprogdintas tib 
tas per Dono upę ties Kalač mies
teliu pateko i sovietų Tankas. Ki
tus Dono tiltus viena po kito ar
šiu kautynių metu užėmė sovietų 
divizijos, niitraukdamos vokiečių 
ryšį su Stalingrade kovojančia 
6-tąja gen. Paulus armija.

_ pagalbon neturtingom bendruo- 22-rą tankų divi 
menėm, kuriom yra sunku išlai- fi rezervin 

j kyti net ir tą patį švietimą tinka-? kerpa, km
moj augštumoj. nes jie nesugeba cijas rumunų armijos užnugaryje, 
įsigyti knygų, vadovėlių ir kitų Įsakymas buvo gerokai pavėluo.- 
mokslo priemonių. PLB vaidybos tas—iki sovietinės ofenzyvos pra- 
pirmininkas dr. J. Sungaila šie-įdžios tik divizijos dalis spėjo at- 
met apvažiavo Pietų Amerikos vykti į paskyrimo vietą. Savo ži- 

; lietuviu bendruomenes ir buvo nioje gen. Heim turėjo 31 lengva- 
JAV, nors uždarbiai Kanadoj menkes-! konstatuota kad ■ jie deda daug jį tanką ir 13 vidutinio dydžio tan
ui. Jie Čia turi savo turtingų ūkių, pa- i pastangų įsukti lietuviais ir kovo- kų. Numatyeamas 6-tajai armijai 
togių namelių miestuose, automobilių, j už Lietuvos islaisvinirna, bei s^- gresianti pavoju, jis tuojau pra- 
nuosavų vasarnamių, o kai kurie imi-' lygas turi labai sunkias. Taigi aiš- dėjo puolimą šiaurės-rytų krypti- 
tuoja Lietuvos bajorus — šeštadieniais kiai iškyla pareiga — savitarpi- mi. Tačiau už valandos gen. Heim 
-sekmadieniais vyksta medžioti. Tuo nė pagalba. Po šiais metais Įvyks- pasiekė generalinio štabo virsi- 
paseka ir JAV lietuviai. Mačiau, kaip tančio PLB seimo, reikia tikėtis, ninko įsakymas puolimą vvkd}rti 
žymus asmuo, nekartą uždirbąs,iš lietu- bus paimta tokia kryptis, kuri Ši ‘ ‘
vių kultūros, iš-Čikagos atvykęs i Wa-; j * '
sagą, kur vyko LF bičiulių studijų sa- į 
vaite, pasielgė bajoriškai 
dęs” nė viena paskaita, jis greit išvyko 
medžioti ar žuvauti, kai tuo tarpu kiti , - . . . _ . . , ~ , . , ,
Wasagoj vasarojusieji lietuviai gausiai valdybos pirmininkas gerai pa-j maloavo, kad Įsakymas butų at- 
dalyvavo paskaitose. Apskritai ,Kana- žistate abi viršūnes. Girdėti, kad į šauktas, bet generalinis štabas 
dos* lietuviai dar vis žvalgosi į JAV ir pastaruoju metu tarp jų vyksta; įsakymo atšaukti nesutiko. Kai 
ten po truputį išvyksta. Man sakė, kad pasitarimai. Ar tai reiškia, kad pagaliau divizija buvo nukreipta 
juos ten traukiąs doleris, kuris JAV PLB pereina i politinę veiklos i šiaurės-vakarus, iš vyriausios 
yra šiek tiek riebesnis. ■ sriti? j būstinės atkeliavo naujas Hitlerio

Pykau ant Kanados lietuvių, kad jie ’ — PLB visi padaliniai, kaip j Įsakymas — žygiuoti į šiaurę ir 
nepalaiko Kanados prancūzų^ 
be išimties katalikų, kuriuos, kad ir 
turinčius autonomiją, spaudžia anglai 
su savo kalba ir amerikiečiai su savo 
kapitalais. Todėl Kanados prancūzai 
nori prie savęs pritraukti ateivių ma
žumas, stengiasi joms padėti, Mont- 
realy padeda lietuvių šeštadieninei mo- kuris pas mus suvedamas į Lie-Įvisus jsakyrhus,gen.Heimpradė-

keltos, susisiekimas, ypač sunkvežimių’ ni°- kaip Jaunimo Centras Čikagoj. Ka-1 
trafikas, didesnis, ir tiek. Stebino ma-’nados lietuviai gyvena neblogiau negu-
ne Amerikos materialinių gėrybių per
teklius, pramoninės gamybos gausy
bė, kurios liudija apie krašto galybę, 
bet nestebino dirbtuvių ir fabrikų vaiz
das ...

Kanadoj šiek tiek tempas lėtesnis, 
gyvenimo stilius europietiškesnis. Jos 
gražiausias miestas — Montrealis. Bet 
lietuviai kažin kodėl jo nelabai mėgsta, 
mieliau traukia i negražų Torontą. 
Nors čia lietuvių intelektualinių pa
jėgų mažai, bet jie Toronte kompak
tiškiausi, gal labiau išlaikę savo lietu
višką veidą — jų bažnyčiose pamaldos

• . • • • i Lietuva, Latvija,siuntiniai Estija, Ukraina

le Siunčiame _ j*,.. Jūsų sudarytus ir ap-IS TvunGuOS. paprastu ir OFO PGSi U draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakvmus reikmenims iŠ Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
M9 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietą

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 

Ponia V. Juraitis.
SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

rės-vakarų kryptimi. Divizijos 
daugiau apjungs esamas bendruo- apsukimas 90 laipsnių kampu vi- 

o i menes. Pirmajai PLB valdybai siškoje radijo tyloje nėra lengvas 
• •- - reikėjo viską dirbti nuo pradžios, uždavinys, kuris pareikalauja 

— Kaip buvęs VLIKo ir PLB‘daug.brangaus laiko. Gen. Heim

ir iš jos padary- Įima šiaurės-rytų kryptimi, kur 
Heim ;šarvuočių grėsė didžiausias pavojus Stalin- 

urėjo užimti pozi- gradui; 1944 m. Hitleris gen. 
Heim vėl pašaukė į aktyvią karo 
tarnybą savo paskutiniam pasi
spardymui.— Ardėnų ofenzyvai. 
Gen. Heim vadovavo šarvuočių 
divizijai, kuri buvo atkirtusi ame
rikiečius Boulogne mieste.

Dono tiltai
sovietų rankose
Lapkričio 20 d. sovietų šarvuo

čių divizijos pradėjo puolimą į 
pietus nuo Stalingrado. Vokiečių 
daliniai mėgino laikyti savo pozi
cijas, bet jų pastangos nuėjo nie
kais, nes ir šį kartą kelią sovietų 
prasilaužimui atidarė rumunai — 
6-tasis rumunų armijos korpusas. 
Pagauti panikos, rumunai pradė
jo trauktis į vakarus, 30 kilomet
rų fronto ruožą beveik be kauty
nių atiduodami sovietams. Šis 
sovietų prasilaužimas ir nulėmė 
Stalingrado likimą, nes juk buvo 
tik laiko klausimas, kol prie Do
no upės susitiks abi sovietinių 
armijų grupės — viena prasėjusiK3U jie j * vioi 11 idi, į iSciKy uitis —• zygiuvii i didinę ii

, beveik' apylinkės, kraštų bendruomenės j pulti priešą, nepaisant pavojaus 
divizijos šonams ir užnugariui. Di- 

__ ____ , _ _________ , vizija vėl buvo priversta pakeisti 
politinius, ir dar kitokius. Jos vi- žygio kryptį. Savo kelyje ji suti- 
sos dirbo kas reikėjo dirbti ir kas, ko šimtus sovietinių tankų. Po il- 
ių manymu, buvo galima. Taigi, gų kautynių gen. Heim šarvuočių 
Bendruomenė negalėjo nedirbti korpusas buvo atskirtas nuo vo^ 
ir taip vadinamo politinio darbo, kiečiu linijų. Numodamas ranka į

tuvos laisvinimo darbą, keliant vi-: jo organizuoti prasilaužimą. Išti- 
sur Lietuvos vardą ir jos dabartį- są 11 valandų jo tankai važiavo 
nius vargus. Esu įsitikinęs, kad. lygiagrečiai šu sovietų šarvuo- 
šie darbai yra privalomi kiekvie- į čiais, vengdami įsivelti į kauty- 
nam lietuviui išeiviui, juo labiau nes, kpl pagaliau pavyko pasiek- 
organizacijoms. Taigi PLB žmo- ti vokiečių pozicijas. 
nės seniai dirba “politinį” darbą

ir jų visų valdybos niekad ne
skirstė savo darbu i kultūrinius,

sos dirbo kas reikėjo dirbti ir kas,

kyklai, bet lietuviai jiems solidarumo 
nerodo, prancūziškai nesimoko, ver
čiau savinasi “bajorų" anglų papro
čius, nors Lietuvos interesai kitokie. 
Kai kuriems Kanada nepatinka ir to
dėl, kad sekmadieni visos svaigalų 
krautuvės ir smuklės uždarytos. Visi1 
vieši baliai Toronte turi baigtis 12 va-j 
landą nakties. Nors tai nevisada pato-1 
gu, bet tai sutaupo daug pinigo ir svei- į 
katos žmonėms. Nepatenkintieji, ma
tyt, to nesupranta ir svajoja apie di- • 
desnę laisvę JAV, kur galima pasi- Į 
gerti prie kiekvieno kampo. Tiesa, ir j 
čia už automobilio sudaužymą ncblaiJ 
viame stovy teismai griežtai baudžia, 
arba nusikaltėlis turi pakloti gerą su
mą dolerių advokatui, kad šis nusikai-j 
timą kaip nors nudailintų.”

LIETUVIO ADVOKATO 
įstaiga

NEIMAN, BISSETT
SEGUm

Advckatai — Notarai
35 HAYDEN ST.. Toronto.

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Te’ef. Įstaigo
WA. 4-9501 BE. 3-0978

Į čižt gen. ’Heim latikė Hitlerio 
jitūžijnas: kaltę dėl rumunų tre- 
' čiosios armijos subyrėjimo “geni
jus” suvertė tanku generolui, už
miršdamas. kad dėl jo paties pa- 

: vėluoto įsakymo divizija savo pil- 
i no j e sudėtyje dar nebuvo spėjusi 
, pasiekti rumunų užnugario. Iš 
’gen. Heim buvo atimti vtsi pasi
žymėjimo ženklai", karinis laips
nis. ir jis pats Įmestas i kalėjimą. 
Karo lauko teismas turėjo išspręs
ti tolimesnį jo likimą. Karo lau

po teismo gen. Heim nesulaukė. 
1 Po Stalingrado kapituliacijos jam

do pietuose.
Pagrindinis tiekimas 6-tajai ar

mijai Stalingrade vyko per Dono 
tiltą ties Kalač miesteliu. Vokie
čių 6-toji armija čia turėjo tan
kistų mokyklą, kuri savo vyrų ap
mokymui naudojo apsupimų me
tu paimtus sovietinius tankus. 
Kiekvieną rytą šie naujai perda
žyti, bet dėl baltų dažų stokos vo
kiečių kryžiais dar nepaženklinti 
tankai važiuodavo į vakarinę Do
no pakrantę šaudymo pratimams, 
o vakare per tiltą grįždavo atgal 
į Kalač miestelį. Tilto sargybiniai 
buvo įpratę prie šių tankų, netu
rinčių jokių ženklų. Kiekvienas 
žinojo*, kad juose sėdi vokiečių 
įgulos.

Lapkričio 20 d. rytą priešlėktu
vinės 88 mm patrankos sargybinis 
Wiedemann tankus praleido į va
karinį Dono krantą. Po kurio lai
ko jo ausis pasiekė tankų patran- 
kėlių šūviai.

— Šiandien jie nesigaili para
ko! — nusišypsojo Wiedemann.

šaudymas atrodė stipresnis, ne
gu paprastai. Sargybinis Wiede-
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jaunimo aktualijos^
Mano širdis Lietuvai!

mas Lietuvai padarys daug gero: 
krašto kultūra ir administracija pa
kils ir Lietuva staiga pasidarys dide
lis žinomas kraštas. Tai didelė netei-

Aš esu lietuvaitė. Nors ir gimus Vo
kietijoj, niekad nemačiau to gražaus, 
apdainuoto kryžių ir smūtkelių krašto 
— Lietuvos, širdyje jaučiu, kad ji yra 
mano brangioji tėvynė ir joks kitas sybė. Okupantas naikina mūtų tautos 

. kultūrą ir senuosius papročius, naiki
na mūsų kalbą ir garbingą istoriją, 
kad neliktų nei lietuvių, nei Lietuvos.

■ Mes turime saugoti tuos senuosius 
. papročius, kurie yra naikinami Lie

tuvoj, turime išlaikyti tą garbingą 
kultūrą ir gražią kalbą, kuri yra viena 
seniausių Europoj. Mes, jaunimas, 
turime studijuoti, įsigyti geras vietas 
gyvenime ir parodyti, kad mes lie
tuviai esame augšto išsilavinimo ir 
kultūringi žmonės. •

Jeigu mažos afrikiečių tautos, be 
jokio išsilavinimo ir kultūros gali iš
kelti savo vėliavas, tai sena, garbin
ga Lietuva turi būti išlaisvinta ir leis-

kraštas to širdies jausmo nepakeis. 
Dievo įkvėpta lietuviška dvasia ma
nyje liepsnos ir žibės, nes pas mane 
nėra kitokio jausmo, kuris gali ją su
stabdyti. Gyvendama šia mintimi, aš, 
kaip’ir visi lietuviai, turiu tam tikrų 
pareigų savo tautai ir tėvynei.

Mūsų tėvynė Lietuva yra pavergta 
didelio ir žiauraus priešo. Daugelis 
žmonių, gyvendami šiame laisvame 
krašte, nežino apie mūsų tautą ir jos 
tragediją. Jie nežino ką reiškia iš
bėgti iš savo tėvynės paliekant viską. 
Mano pareiga, gyvenant Kanadoje ir 
naudojantis jos .gėrybėmis, supažin
dinti laisvų kraštų žmones su okupan
tų rusų žiaurumais, atseit, žudymais, .£ £££ ™ 1^*7^ “j^ 
trėmimais ir įvairiais persekiojimais. 
Mes lietuviai niekad neturim nustot 
vilties, kad mūsų tėvynė bus išlaisvin
ta per mūsų kova, per mūsų sujung-, tikrais susipratusiais lietuviais ir pri- 
tas jėgas, nepalaužiama viltį ir darbą, klausysime prie tų, kurie drįsta už-

Yra dalis lietuvių paraudonavusių, traukti: “Lietuviais esame mes gi- 
kitaip tariant, simpatizuojančių komu- mę, Lietuviais turime ir būt”, 
nizmui, kurie galvoja, kad komuniz-

tinėse Tautose.
Atlikę savo pareigas, mes būsime

Vieną vakarą, užsukęs po gegužinių 
pamaldų į Hamiltono VAV parapijos 
salę, radau berepetuojantį “Gyvatarą” 
— pažibą netik vietos lietuvių koloni
jos, bet ir visos Kanados. Jis yra pa
garsėjęs savo gražiais pasirodymais te
levizijoj, angliškai kalbančios visuome
nės scenoje, Toronto “Laisvės Festiva
lyje” ir kt. Pasinaudodamas repetici
jos pertrauka, pateikiau keletą klausi
mų vadovei G. Breichmanienei.

1. Kada tenka jieškoti jūsų tau
tinių šokių grupės užuomazgos? Į

— 1950 m. atvykau Į Hamilto
ną. Čia radau tautinių šokių gru-' 
pę vad. V. Panavaitės. Dirbom pa-Į 
sikeisdamos su ja (1950-1953 m.; 
vad. G. Breichmanienė, K.B.); ga
lutinai grupę perėmiau 1956 m. ir 
jai vadovauju iki šios dienos.

2. Ar netrūksta kandidatų “Gy- 
vatarui”?

4? i

— Šiuo metu pasiruošusių vyk- j 
ti į Čikagą yra 34 asmenys. Prisi- į 
pažinsiu — norinčių įsijungti i j 
grupės sąstatą yra labai daug jau
nimo. Bet su didesne grupe sun
kiau ir dirbti. Be to, vyrams 
trūksta tautinių drabužių.

3. Prieš kelis metus “Gyvata-

Jūratė čeponkutė

Nesimokysi - darbo neturėsi!
Pradedant aštuntuoju skyriu

mi, daugelis moksleivių svarsto 
klausimus, liečiančius ateitį. 
Baigę Vili skyrių, vieni nuspręs 
mokytis toliau, kiti mes mokslo 
suolą ir bandys įsijungti į dir
bančiosios masės eiles. Tie, ku
rie galvoja nutraukti mokslą, 
nors mokytis ir galėtų, turėtų 
labai rimtai pagalvoti apie ateitį.

Buvo laikas, kada jaunas vy
rukas ar mergaitė, nelankę augš- 
tesniųjų mokyklų, galėjo užsi
dirbti pragyvenimą ir vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėti prie 
krašto gerovės. Deja, tobulinant 
gamybos ir prekių paskirstymo 
metodus, darbo galimybės žmo
nėms, neturintiems amato ar ko
kios nors specialybės, mažėja ne
paprastu tempu. Tiems, kurie 
galvoja mesti mokyklos suolą, 
reikėtų gerai pasvarstyti Ontario 
premjero J. P. Robarts perspė
jimą, kuriame nurodoma, kad

1960 m. Kanados dirbančiųjų ei
lėse buvo 31% darbininkų be 
profesijos ar amato. Šis procen
tas kasmet mažės ir 1975 m. Ka
nados darbo jėga tokių žmonių 
tegalės panaudoti vos 12%. On
tario provincijoj šiais metais yra 
daromi įvairūs bandymai bei pa
keitimai, kad mokiniai, baigę 8 
skyrius, galėtų trumpu laiku Įsi
gyti amatą, jei jie negalvoja ar 
negali toliau mokytis. Daugelyje 
vidurinių mokyklų yra bandoma 
nauja sistema,, duodanti gan pla
tų pasirinkimą dalykuose, kad 
mokinys po dvejų ar trejų metų 
vidurinėje mokykloje būtų pajė
gus užsidirbti sau duoną. Naujo
ji sistema apima tokį platų 
mokslo lauką ir siūlo tokį dide
lį dėstomųjų dalykų įvairumą, 
kad kiekvienas jaunas žmogus, 
kuris turi nors šiek tiek ambi
cijos, gali rasti sau patinkamą 
amatą bei profesiją. P. B.

Kaip galvojate?

Going steady" - gerai ar ne?
ir jaunų santuokų, kurios taip 

■ dažnai baigiasi skyrybomis, pra- 
. dedi galvoti kodėl taip yra? At- 
! ' sakymas gana aiškus — todėl, 
• kad jaunuoliai peranksti prade

da eiti “steady”. Tas nuolatinis 
buvimas kartu, kompanijoje ir 
atskirai veda i pagundas, kurių 
yra neįmanoma išvengti ir sun-

Amerikos ir Kanados gimna
zistinis jaunimas turi įprotį ei
ti “steady” — tai yra susirasti 
sau nuolatinį draugą ar draugę 
ir tik abu draugauti, šiame raši
nėlyje mėginsiu trumpai pateik
ti argumentus už šį paprotį ir 
prieš jį.

Pradėsiu argumentais už jį. „ 
Kiekvienas jaunuolis, jaunuolė ku atsisakyti. Tada perjauni pa
nori dalyvauti jaunimo gyveni- siima vedusių pareigas, nebaigia 
me. Tai gali padaryti pvz. atsi
lankydami į gimnazijų ruošia
mas pramogas — šokius, pikni
kus ir t.t. Bet į šiuos parengi
mus dažniausia gali eiti tiktai 
poromis. Mergaitė, kuri neturi 
nuolatinio draugo, dažnai turi 
likti namuose ir svajoti kaip su
medžioti sau berniuką, kad kitą 
kartą galėtų tenai nueiti. Todėl 
beveik kiekvienos mergaitės 
tikslas yra sau tokį susirasti, kad 
nereikėtų sėdėti namuose ir su 
sukryžiuotais pirštais laukti prie 
telefono kokio nors pakvietimo. 
Dažniausiai tai yra vienintelė 
priežastis kodėl jauni gimnazis
tai eina “steady”. Trumpai, tai 
yra statuso simbolis — nes visi 
nori būti populiariais, o tie yra 
populiarūs, kurie visur eina, da
lyvauja.

Iš kitos pusės, kai perskaitai 
laikraščiuose statistikas apie au- 
gąntį skaičių nevedusių motinų

mokslo, net ir gimnazijų, ir lie
ka nelaimingi, žinoma, yra ir iš
imčių, bet, apskritai paėmus, ei
ti “steady” gimnazistams yra la
bai nepatartina.

Jaunieji turėtume imtis ini- | 
ciatyvos ir ruošti tokius pobū
vius, į kuriuos visi galėtų ateiti 
vieni ir grupėmis, maišytis su vi
sais ir drauge linksmintis, o ne 
sėdėti kampuose porelėmis. Aš 
manau, tai būtų daug sveikiau, 
ir visi tikrai daug linksmiau lai
ką praleistų. Nereikėtų nė vie
nam sėdėti namuose prie telefo
no! Su naujom pažintim būtų di
desnis pasirinkimas, susirasti 
sau gyvenimo draugą ar draugę, 
kai ateis laikas, ir būsime pasi
ruošę rimtai apie ateitį galvoti.

Žinoma, yra daugiau argu
mentų, bet čia yra pagrindiniai. 
Ką jūs galvojate? Parašykite sa
vo nuomones. Jūsų Klausutė

Gaisras burnoje! STOP!
Kanadoje labai įsigalėjo mada 

rūkyti. Rūko ir mergaitės ir 
berniukai. Jie rūko, nes nori pa
sirodyti suaugę vyrai ir moder
nios mergaitės. Rūkymas nie
kam nereikalingas daiktas. Tai 
tuščiausias žmogaus užsiėmimas.

Įrodyta, kad rūkymas suke
lia vėžį. Tai baisi liga, dar ne
pagydoma. Per metus JAV mirš
ta apie pusė milijono gyven
tojų.

Kanados draugija kovai su vė
žiu skelbia viešą kovą prieš rū
kymą. Jie konstatuoja, kad plau
čių vėžio epidemija įsigali Ka
nadoj. Priežastis — rūkymas. 
Atsišaukimą pasirašė 18 gydy
tojų, vėžio ligų tyrinėtojų. Jie 
sako, kad plaučių vėžio liga pa
didėjo 8 kartus per paskutinius 
20 metų. 1931 m. nuo plaučių 
vėžio mirė 3%, 1960 m. — 19%.

Dr. Delarne — vėžio ligų tyri
nėtojas — pasakė: “turime su
laikyti žmones nuo rūkymo”. Jo 
žiniomis, jau daugiau 50% Ka
nados gydytojų nustojo rūkę.

Didelis nuošimtis lietuvių stu-

dentų-čių rūko. Tai gaisras bur
noje! Pypkės ir cigaretės lūpo
se rodo ne vyriškumą, o beždžio- 
niavimą. - Jonas Pavojus

Studentai Stratfordo 
festivaliuose

Šio sezono Stratfordo festiva
lio dieniniams spektakliams, ku
riuos studentai ypatingai mėgs
ta, visi bilietai jau yra išparduo
ti. o jų buvo net 30.000.

šie spektakliai yra labai nau
dingi, nes jie rišasi su vidurinė
se mokyklose ir universitetuose 
studijuojama anglų literatūra. 
Spektakliai studentams skiriasi 
nuo spektaklių publikai tuo, kad 
šiuose spektakliuose vienas iš 
aktorių pasirodo scenoje po 
programos ir duoda Įvairius pa
aiškinimus apie šekspyrinį teat
rą bei atsakinėja Į studentų 
klausimus.

Tiek moksleiviai, tiek aktoriai, 
labai mėgsta šiuos spektaklius.

Buvęs

3. Prieš kelis metus “Gyvata- Genovaitė Breichmanienė - Dum- 
ras” turėjo savo koncertą. Sceno- ciu^e> tautinių šokių grupes ‘ Gy- 
je pasirodė ir mažųjų grupe. Jau 
ilgesnį laiką nematome jų.

— Taip, tai buvo mūsų dešimt-

vataro” vadovė

mečio atžymėjimas. Scenoje pasi-! tolimesniam darbui. Nuoširdus 
r.i.ą;.. — visos trys gru- ačiū!

Ligšiol stengėmės “suktis” sa-
rodė 60 šokėjų
pės, talkinant Toronto vyrų kvar-

7. Tik maža dalis Kanados lie
tuvių dalyvaus kaip žiūrovai Či
kagoj. Ar nevertėtų šio krašto 
tautinių šokių grupėms padaryti 
mažą įžangą Į tą didelę šventę 
pasaulio lietuvių sostinėj ir bent 
keturioms Kanados grupėms su
važiuoti Į vieną vietą mažajam 
festivaliui su numatomais šokiais 
Čikagoj?

— Galvojau apie tai, tariausi 
ir su “Gyvataro” šokėjais. Pla
navom pasikviesti bent artimuo
sius kaimynus — Ročesterį ir To
rontą. Bet suvažiavimas didesnio 
šokėjų skaičiaus sudarytų ir dau
giau išlaidų. Visas darbas gultų 
vien tik ant “Gyvataro” pečių. 
Šiais metais turėjom daug pasiro
dymų. Pasiruošimai tautinių šo
kių šventei taip pat atėmė daug 
laiko. Dabar belieka apie tai pa
galvoti tik rudenį.

8. Tautinių šokių šventės jau
nimui tėra tiktai pramoga ar tau
tinio auklėjimo priemonė?

— t Jaunimas tautinių šokių 
šventėm domisi ir jų laukia. Ma
no manymu, tautiniai šokiai yra 
pati lengviausia forma jam pri
traukti prie lietuviškos veiklos ir 
jį sudominti lietuvišku gyvenimu. 
Jaunimas, pagautas didingo vaiz
do bei pakilios nuotaikos ima di
džiuotis savo lietuvybe. Tie išgy
venimai lengvai neišdils ir ateity
je! Reikėtų, kad tautinių šokių 
šventės būtų ruošiamos bent kas

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMŲ ge- ko samariečių surengtą diskusijų va- 
gūžės 19 d. surengtas banketas buvo Į karą jaunimo klausimais ir ten užti- 
vienas šauniausių šio sezono parengi- Į kus apie 40 galvų, teko išgirsti atsi- 
mų. I puošnią Ambassador West vieš-: liepimą, jog “šį kartą daug susirinko”, 
bučio Guildhall salę sugužėjo apie 400 • • • 
svečių — Čikagos lietuviškosios “grie
tinėlės”.

Prie gausiai apkrautų stalų buvo 
praleistas smagus vakaras — pavaka
rieniauta, išklausyta oficialioji dalis, 
meninė programa, o vėliau ir pasi
šokta.

Sveikinimo kalbą pasakė Lietuvos ruoštas pasisakymui prieš “nacius kri-

ČIKAGOS LIETUVIAI PLAČIAI 
PASIREIŠKĖ DEMONSTRACIJOSE 
gegužės 19 d., kurios buvo surengtos 
piketuojant žydų ir “progresyviųjų’’ 
susirinkimą Sherman viešbutyje. Sis 
susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 
500 žmonių, daugiausia žydų, buvo su-

konsulas Čikagoje dr. P. Daužvardis, 
kuris, kaip paprastai, pabėrė sodrių 
minčių. Rūmų pasižymėjusieji nariai— 
J. Mackevičius ir J. Kuzas buvo apdo
vanoti specialiais ženklais. Sol. A. Bra
zis, kuris pramogos atidarymo metu 
sugiedojo JAV ir Lietuvos himnus, 
vėliau publiką pradžiugino skambio
mis melodijomis.

Programai vadovavo Rūmų prezi
dentas dr. J. Jerome, kuris bene dau
giausia dirbo organizuojant šį banke
tą, jau 30-jį iš eilės. Jam talkino S. 
Balzekas, F. Bulaw, W. Kareiva, J. ninku, šį kartą jis buvo išskirtinai gau- 
Kuzas, F. Raudonis ir kt. Prie garbės sus. Taip pat buvo išdalinta nemaža 
svečių stalo matėsi: dr. P. Daužvardis informacinių lapelių, aiškinančių mi
sų žmona, kun. S. Adominas, dr. P. nimo susirinkimo tikslus.

Amerikiečių spaudoje, rašant apie 
šį susirinkimą, buvo labai sensacingai 
iškeltas atsitikimas su pelėmis, kurios 
išgąsdino susirinkimo dalyvius. Jas at
sinešė latvė Dagmara Vallens, kuri 
vėliau pasisakė esanti Toronto latvių 

i” kores
pondentė, įgaliota aprašyti šį įvykį. 
Ji esanti didelė pelių mėgėja; iš drau
go nešėsi 10 mažų sutvėrimėlių, bet 
pristigusi laiko nespėjo nusinešti juos 
į namus ir turėjo dideliame rankinuke 
atsinešti į salę. Čia jas, jos aiškinimu, 
kažkas netyčia paleido ir tokiu būdu 
sukėlė nemažą sąmyšį. Incidentui su
tvarkyti buvo iškviesta policija, kuri 
suėmė “pelių mylėtoją” už netvarkin
gą elgesį. Teisėjas ją paleido už $15 
užstatą iki teismo.

Grigaitis, L. Simutis, M. Vaidyla, L. 
Vanagaitienė, F. Daukus su žmona, 
dr. J. Jerome.

Publikos tarpe sukinėjosi įvairių 
profesijų žymūnai bei kitos stambio
sios “žuvys”. Jų tarpe buvo galima

minalistus”, kurių tarpe yra minima ir 
visa eilė lietuvių vadų pavardžių — 
vysk. Brizgys, J. Ambrazevičius, M. 
Biržiška, J. Bobelis ir kt. Prie susirin
kimo ruošimo aktyviai prisidėjo ir lie
tuviai “pažangieji”, susispietę apie 
“Vilnies” laikraštį.

Į demonstracijas buvo atvykę keli 
šimtai lietuvių, iš kurių gera šimtinė 
nešiojo plakatus, vaizduojančius sovie
tų nužudytus tautiečius ar išrašytus 
Įvairiais šūkiais. Žinant, jog anksčiau 
piketavimai susilaukdavo mažai talki-

pastebėti ir vieną kitą iš naujųjų atei- laikraščio “Latvija - Amerika 
vių. Įėjimas: $25 porai. 1 „ _ \

ŠIŲ EILUČIŲAUTORIUS gegužės 
mėnesio viduryje apie savaitę laiko 

' praleido Niujorke ir susipažino su te- 
i nykščių lietuvių gyvenimu. Nors pats

tetui ir sol. V. Verikaičiui. Taip vo jėgomis, neprašydami didesnės penkeri metai. Tuo būdu vis nau-;
pat buvo surengta dail. A. Tarno-; piniginės paramos iš visuomenės, jai užauganti karta galėtų joje da-^ ^ ^.........       _
šaitienės paroda. Didelis susido- Bet artėjant tautinių šokių šven- lyvauti. Ir į rengėjų eiles reiktų ? xiujorkaS sudaro didingesnį įspūdį ne 
mėjimas (žiūrovų buvo beveik tei ir besiruošiant į ją vykti ge- traukti daugiau jaunų veikėjų,' gu Čikaga, bet lietuvišku veikimu vis 
600) ir palankus atsiliepimas nu- rokam skaičiui jaunimo, teks kad vėliau jie turėtų praktikos ir dėlto Čikaga žymiai pranašesnė už Em 
i • _____ r ___ a.___ i bvoirtfic i mnėii.viciinmDnD noriu! Palotu užimti nnsitraiikianriinil nire State Ruildin* miestą.lėmė tolimesni “Gyvataro” ke- kreiptis į mūsų visuomenę para- galėtų užimti pasitraukiančiųjų pire State Building miestą, 
lia Dėl mažuiu srunės. Skaudu mos, nes daugumas “Gyvataro”! vietas. i Mes, kurie esame įpratę
bet neturiu iau iėeu ir laiko Šei- nariu yra moksleiviai. Be to, pa-Į Nuoširdžiai padėkojau “Gyva- lietuvius savo> gausumu laikyti antrojeS “ES & už namu geidautume, kad visuomenė ne- i taro” vadovei p: G. Breichmanie-
ribų atima brangias valandas, paliktų vien tik žiūrovu ar stebe- ne. uz informaciją, palinkėdamas J"asbįiest';S) įe|Spri2icS’s „ė„
Galvoju mažuosius pavesti N. Sta- toJu saleje, nes labai dažnai susi- grupei laimingai nuvykti į Cika-; dėkinga apraiška lietuviškos veiklos
naitytei, daug prisidedančiai prie daro toks įspūdis, kad taut, šokių gą ir ten drauge su kitomis gi u-: srjtyje. Jeigu čikagiečiai yra susibūrę, mu m hcmhu vlW « pnuciui 
mano naštos palengvinimo. grupės egzistencija rūpi tik va-, pemis gražiai atstovautu Kanados j savas kolonijas ir glaudžias parapi-į vietinio angliško laikraščio Iškarpos
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4. Kas paskatino Jus domėtis Lauktume iš visuomenės morali-Į viams amerikiečių akivaizdoje,

tautiniais šokiais? nės paramos. I K. B.
— Sunku į tą klausimą atsaky- Į 

ti. Gal būdas, gal susidėjustos ap
linkybės, gal ir pasirinkta profesi-! 
ja, nes šalia kalbų studijavau fizi
nę kultūrą. Tautiniais šokiais do-Į 
mėjausi visada. Susipažinau su 
jais dar būdama Vilkaviškio gim
nazijoj, kur fizinę kultūrą dėstė 
jauna, bet gerai pasiruošusi mo
kyt. Irena Silingienė. Vėliau kurį 
laiką šokau Čiurlionio ir liaudies 
ansambliuose, kur tautiniams šo- . 
kiams vadovavo un-to lektorė M. 
Baronaitė. Būdama antrame kur
se, pradėjau vadovauti Vilniaus 
un-to studenčių skaučių tautinių 
šokių grupei. Okupavus Lietuvą; 
ir panaikinus korporacijas, tauti- j 
nių šokių grupė ir toliau paliko Į 
un-te. Nuo čia ir prasidėjo netiki 
kaip šokėjos, bet kaip ir mokyto
jos darbas. Vėliau tremties die
nos — Flensburgas, Haffkrugas, 
Neustadtas, Kanadoj — Cadillac 
ir Hamiltonas.

5. Gal suminėsit stambesnius 
pasirodymus?

— Malonu, kad lietuviško liau
dies meno įvertinimo susilaukia
me ir iš svetimtaučių pusės. O 
tokių progų buvo labai daug ir 
pas kanadiečius ir pas amerikie
čius ir kt. Iš jų gauti padėkos laiš
kai, sveikinimai įrodo lietuviškų 
tautinių šokių populiarumą. 1957 
m. Kiwanis muzikos festivalyje 
laimėjom aukso medalį. Įspūdingi j 
pasirodymai buvo Buffalo, N.Y. 
Tarptautiniame Insitute ir Lais
vės Festivaliuose Toronte. Pasta
rieji buvo pravesti varžybų for
ma. Abu kartu “Gyvataras” pa
teko i geriausiai šokančių grupių 
skaičių, nors varžovų tarpe buvo 
baleto ir šokių studijų atstovai. 
Toronto “The Globe and Mail” II 
Laisvės Festivalio proga įsidėjo 
“Gyvataro” šokių grupės nuotrau
ką su parašu: “Lithuanian cos
tumes were a hit at Freedom 
Festival”. Mūsų šokiai yra kultū
ringi, gražūs, išskirtini. Tad šioje 
srityje atsiekti laimėjimai nėra 
vien “Gyvataro”, bet visų lietuvių 
laimėjimas.

6. Turite rėmėjų ar išsiverčiate 
savo ištekliais?

— Per visą mūsų egzistencijos 
laikotarpį nuolatinę paramą jau
čiame iš Hamiltono kolonijos kle
bono kun. dr. J. Tadarausko, ku
ris netik leidžia visada nemoka
mai naudotis parapijos sale, bet 
taip pat padrąsina, paskatina mus

! Mes, kurie esame įpratę Niujorko

J. IR E. GORBAI, gyv. Čikagoje, 
laiške “Tž” red. rašo, kad informaci
ja “T2” 20 nr. apie jų dukros tragišką 
mirtį nesanti visai tiksli. Iš pridėtos 

, '-'o~------- ; a ~ o ■ . . . ? nuivriijao u įiauur.iao ayi- į vawauav ariįiionv iciam aovrv tonai pvS

dovui ir keliems padėjėjams. į ir viso laisvojo pasaulio lietu- jas, tai Niujorko lietuviai tuo negali matyti, kad p-lė Rita Gorbaitė važiavo 
* ““ ** i—-i j 'automobiliu su H. Witkurni; Rockwell

; - Marquette Rd. sankryžoje į jų auto- 
; mobili trenkė M. Diamond, 17 m., vai- 

.j ruojamas automobilis, kurį vijosi po
licija. Nelaimėje žuvo R. Gorbaitė ir 
H. Witkus. M. Diamond buvo lengvai 
sužeistas, o su juo važiavęs McDonald 
— sunkiai. R. Gorbaitės tėvai priduria, 

• kad ji važiavusi su savo kaimynu. P. 
: Gorbus atsiprašome už nevisai tikslią 
; informaciją ir kartu reiškiame gilią 
‘ užuojautą, juoba, kad p-lė Rita buvo 
Įžymi vyčių veikėja. Red.

; rias miesto dalis bei priemiesčius nėra

j pasigirti.
| Nuėjus šeštadienio vakare į įJiujor

Tautinių šokių grupės “Gyvataro” šokėjai smarkiai ruošiasi festivaliui

Serovas atleistas 
iš pareigų

Po Berijos egzekucijos jo parci- 
i gas perėmė Serovas, savo karjerą 
■ pradėjęs stalininio teroro laikais. 
Jis lydėjo N. Chruščiovą į Bel
gradą ir Londoną; nekartą apiba
rė vakariečius žurnalistus. Esą 
juos norėtų matyti po sovietiniu 
dangumi, kur jie turėtų progos iš
mokti santūresnio elgesio.

Pašalinus Bulganiną, Serovas 
buvo pažemintas ir padarytas so
vietų karinės žvalgybos viršinin
ku. Dabar jis jau atleistas ir iŠ šių 
pareigų. Atrodo, kad po jo kruvi
nomis kojomis lūžta ilgos karje
ros šaka, ant kurios jį buvo už
kėlęs jo geras draugas Berija. Se
rovas daug prisidėjo prie baisių
jų deportacijų iš Lietuvos. Kai 
lankėsi Londone, tie jo žygdarbiai 
buvo iškelti viešumon.

Maskva. — Ilgus metus savo 
propagandoje Kruppą koliojusi 
Sovietų Sąjunga dabar oficialiam 
10 dienų vizitui pasikvietė Krup- 
po ir B. Beitz plieno pramonės at
stovus. Hitlerį apginklavusi Krup- 
po firma įrengia du chemijos fab
rikus Tūloje ir Kurske.

POLITINIAI VAKARU EUROPOS VINGIAI
Britanija. Konservatorių die

nos, atrodo, baigiasi. Galimas da
lykas, sekančius rinkimus laimės 
darbiečiai. Naujasis Darbo parti
jos vadas Harold Wilson prem
jero pareigom jau ruošiasi. Jo 
socializmas nėra nei marksistinis, 
nei antiamerikinis. Visdėlto Wil- 
sono pažiūros nevisai sutinka su 
prez. Kennedy dėl Europos atei-į Prancūzija suka netiek į kairę, 
ties. Manoma, kad jis gerins san-, kiek į centrą. Kraštutinumai pra- 
tykius su Sov. Sąjunga ir suma-i deda išnykti. Taip pat nyksta 
žins ginklavimosi išlaidas. Wil- j įvairios kraštutinės ideologijos, 
šono darbiečiai nevisai pritaria anksčiau taip labai skaldžiusios 
Jungtinei Europos idėjai, tačiau tautą ir visą Europą. De Gaulle

šiuo metu ne nuo Britanijos tai vyriausybė kreipia ypatingą dė-'čia juos jieškoti glaudesnio ben- 
priklauso. Įmesi i ekonominį planavimą, i'dradarbiavimo su kaire. Pradžiapriklauso. Įmesi Į ekonominį planavimą.i’dradarbiavimo su kaire. Pradžia

Prancūzija. Amerikiečiai de Šiais metais koncentruojamasi Į ■ buvo gana sėkminga, ir buvo ti- 
Gaulle įsivaizduoja kaip karalių' statybą, mokyklas, socialinį drau- j kėtasi, kad tauta tam pritars di- 

.» rnnmn onio TiVrnmAiA Hima ir nacralhij vareret q nrinm HpIp dancriima P^ęf^ripii rinki-ir dešinio sparno šulą. Tikrumoje 
toks jis nėra. Generolas laviruo
ja taip, kad turi viso krašto prita
rimą. Jis nėra užsispyręs visose 
srityse. Paskutinis angliakasių 
streikas gali būti pavyzdžiu.

ŠILUVOS ŠVENČIAUSIOS MARIJOS GARBEI 
LIETUVIŲ PAMINKLINEI KOPLYČIAI 

WASHINGTON, D.C.
. Pritardamas pasiryžimui Įamžinti šv. Marijos apsireiškimo Šiluvoje
. atminimą ir lietuvių vardą Nekaltai Pradėtos Sv. Marijos šventovėje Va-
. šingtone siunčiu savo auką $ kaip lietuvių pagarbos Sv. Marijai

ir vieningumo ženklą.
. Rašyti: COMMITTEE FOR THE CHAPEL OF OUR LADY OF ŠILUVA.
I . 6727, S. California Avenue, Chicago 29, III., USA.
• Aukotojo vardas ir pavardė__
I Adresas: gatvė______ ______
! City. Zone State.....

dimą ir pagalbą vargstančiom i dele dauguma. Pastarieji rinki- 
provincijom. Edgar Faure, pran-imai betgi parodė vienų slinkimą . 
cūzų politikas, pareiškė: “Kairė nuo centro toliau į dešinę ir į kai- 
ir dešinė pas mus jau pranyko.-rę. Ketvirtadalio balsų atidavi- 
Problsmų sprendimas šiandien 
priklauso nuo techninių priemo
nių, bet ne nuo ideologinių ki
virčų”.

Vakarų Vokietija. Adenauerio 
krikščionys demokratai dar yra . . ...
laikomi konservatoriais, tačiau i Skandinavų valstybėse socialisti- 
partijos politika sukama vis la- nės partijos vyrauja. Socializmas 
biau į kairę socialinėje srityje, ir ten nebėra toks, koks buvo 
Opozicijoje esą socialistai taip: ’ 
pat keičiasi. Jų tarpe yra daugiau 
amerikiečių simpatikų, negu pas 
kr. demokratus. Komunizmas nė
ra populiarus. Įmonių suvalsty-

! binimas iš partijos programos yra * ic’iviAč’fač* A rlAnaiia iF\A/liniii

mas už komunistus verčia per
svarstyti visos dešinės ir centro 
pozicijas ir nedelsti su socialinė
mis reformomis.

Kitos valstybės. Šveicarijoje,

išmestas. Adenauerio įpėdiniu 
numatytas kr. demokratas L. Er- 
hardas. Jis turės suderinti visas 
socialines reformas, kad užimpo
nuotu jaunajai kartai.

Italija. Italija yra atsidūrusi 
kryžkelėje. Dešinės partijos yra 
smulkios, suskilusios, negalėjo su
tilpti vienoj vyriausybėj su kr 
demokratais. Pastarųjų dešinysis 
sparnas yra gerokai konservaty
vus, stabdąs socialines reformas. 
Kairysis jos sparnas su Fanfani 
priešakyje veržiasi į reformas, 
kurias rema socialistai. Tai ver-

prieš 15 metų. Marksistinės idėjos 
yra atgyvenusios. Laisva ir priva
ti nuosavybė tapo socialistam pri
imtina. Surastas bendras vidurys: 
dešinieji konservatoriai pasuko 
kairėn, socialistai — dešinėn.

Bendra visų V. Europos parti
jų tendencija yra nepriklausomu
mas nuo JAV, nors tai nereiškia 
izoliacijonizmo. Santykių su JAV 
nė viena valstybė ar partija ne
nori nutraukti.

Darbo unijų vadai taip pat yra 
už santykių palaikymą su ameri
kiečiais. Pažymėtinos tokios as
menybės, kaip Belgijos Henri 
Spaak arba Norvegijos Halvard 
Lange, kurie jau eilė metų yra 
žinomi kaip vakarų vienybės ša
lininkai ir prez. Kennedy idėjų 
skleidėjai Europoje. V. K.
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Lietuviai pasaulyje
Lituanica" ruošia didelį

Klubo valdyba

HAMILTON, Ont
A. Lukoševičius yra antrasis iš LN. šimtine 1956 m. rugp. 15 d., o p. Pr.

• - •» * • ? —___ • .. • v ■*. ▼ • •

TAUTINIU

Š.m. birželio 1 d.z šeštadienį, 
Wellando Medžiotojų - Meškeriotojų Klubas

S

ANTROJI JA K IR KANADOS 
LIETUVIŲ

šokiu(Švente
ČIKAGOJE 

(International Amphitheatre, S. Halsted 
& 42nd Street)

Bilietai gaunami:
Cicero delikatesu krautuvė, 

1425 So. 49th Avė.
J. Karvelis, 3322 So. Halsted St. 
Marginiai, 2511 W. 69th St.
Royal Blue maisto krautuvė, 
' 4359 So. Campbell Ave.

Visose JAV ir Kanados LB apylinkėse 
Paštu:
V. Grėbliūnas. 6941 So. Washtenaw Ave. 

Chicago 29, Ill., USA.
Bilietų kainos: 2, 3. 4, 5. 6 dol.

Pavergtoje tevyneįe
SUŠAUDYTAS PRŪSAITIS
Kėdainiuose išvažiuojamoji Augšč. 

Teismo sesija, pirmininkaujama L. 
Miežėno, nagrinėjo buvusio “buržu
azinių nacionalistų gaujos” dalyvio 
Prano Prūsaičio bylą. Pagal “Tie
są” 107 nr.. Prūsaitis su sėbrais bu
vo pasižymėjęs žudynėmis, smurtu, 
plėšimais Kėdainių, Ariogalos, Radvi
liškio rajonuose. Gegužės 8 d. teis
mo nuosprendžiu Pr. Prūsei aitis nu
baustas sušaudyti. Kaip ir kitais pana
šių bylų atvejais, paskelbta, kad nuo
sprendis buvęs galutinis ir neapskun
džiamas. Matyt, savo laiku buvo par
tizanas-ir kovojo prieš bolševikus. E.

MATĖ “LAISVUS ŽMONES”
Vilniuje apsilankė didelė JAV tu

ristų grupė — “pažangieji žydai”. Bu
vo Kijeve, Maskvoje, Leningrade. 
Vilniuje jie aplankė žydą rašytoją, 
bet su lietuviška pavarde — Mejerį 
Jeliną-Egfinį, kalbėjosi. su kitais žy
dais, buvusiais sovietiniais partiza
nais, komunistiniais veteranais Lietu
voje ir pripažino, kad, esą. žmonės 
Lietuvoje rengiasi, ir maitinasi gerai, 
o žydai visoje-Sov. Sąjungoje gyveną 
laisvai ir gerai nusiteikę ... (visai 
kitokios “nepažangiųjų” žydų nuomo
nės — E.). Čikagos advokatas Leonas 
Koven dar radęs ir optimizmą ir iš
girdęs, kad su amerikiečiais sovieti
niai gyventojai nenorį keistis, nes jie 
turį labai vertingą dalyką — tikėji
mą rytdiena... (gaila, kad Sovieti- 
joje neturima tikėjimo į laisvę...—E.)

STUDENTAI VAGILIAUJA
Valstybinės konservatorijos studen

tai — Gediminas Šimulynas. Vitali
jus Petronis ir Rusų dramos teatro Profsąjungų Kultūros rūmuose, ateis 
scenos darbininkas Romualdas Ditke- 
vičius, prisisiurbę vodkos, Antakalnio 
gatvėje ištuštino 9 sandėliukus, iš
nešdami viską, kas pakliuvo po ranka. 
Kaltinamąjį žodį teisme tarė konser
vatorijos studentas komjaunuolis Jo
nas Lamauskas, pareiškęs, jog svar
bu netik išmokti groti smuiku, bet 
ir tapti tarybiniu žmogumi. Minėtieji 
jaunuoliai, girdi, pamynė po kojom 
savo kolektyvo garbę, nors turbūt ir 
pačiam Lamauskui yra aišku, kad pa
grindinė tarybinio žmogaus žymė 
šiandien yra girtuokliavimas, kyšių 
ėmimas ir svetimo turto grobstymas.

ŽIOBRIAI IR BRAKONIERIAI
Lietuvos Sportinės žūklės federa

cijos pirm. A. šaulys kreipiasi į vi
suomenę, prašydamas pagalbos šį pa
vasarį pervėlai pradėjusiems neršėti 
žiobriams. Į augštupius keliaujančių 
žiobrių laukia brakonieriai, įrengę 
specialias narštavietes ir į jas įkišę 
bučius. A. šaulys ragina visus sporti
nės žūklės mėgėjus, visuomeninius 
gamtos apsaugos inspektorius ir šiaip 
jau padorius piliečius ištraukti bučius 
iš vandens, bet neišardyti dirbtinių

nerštaviečių, kad nebūtų sunaikintas 
žiobrių nerštas. Už rankos nutvertus 
brakonierius jis skatina perduoti 
gamtos apsaugos inspektoriams.

MUZĖJUS MASČIO 
PAKRANTĖJE
Telšių kraštotyros muzėjus yra vie

nas iš geriausių visoje Lietuvoje. De
šimtyje salių sukaupta medžiaga, lie
čianti ne vien Telšius, bet visą Žemai
tiją: liaudies kūriniai, dokumentai, 
archeologiniai radiniai. Įdomios ar
cheologinės medžiagos rasta Paplini- 
jo piliakalnyje — čia ypač vertingas 
įnašas buvo VIII-IX amžiaus metalo 
lydymo krosnies liekanos. Sukilimo 
prieš caro valdžią skyrius papildy
tas vieno sukilėlių vadovo — Cezario 
Narbuto portretu. Prieš dešimt metų 
mažėjuje buvo įkurtas gimtosios gam
tos skyrius, kuris šiandien turi be
veik tūkstantį gyvulių ir paukščių 
iškamšų, keistų formų gintaro, aptik
to apylinkės ežeruose, jau išnykusių 
Žemaitijos žvėrių ir paukščių kaulų. 
Šį skyrių tvarko Petras Snarskis.

BOMBA PRIE NERIES
Kasant duobę naujam pastatui, Vil

niuje, Neries pakrantėje prie tilto į 
Dzeržinskio gatvę, buvo aptikta karo 
metu nesprogusi aviacijos bomba. Iš- 
krausčius vietinius gyventojus, bom
ba buvo pakrauta į sunkvežimį, išvež
ta už Vilniaus ribų ir ten susprog
dinta. šią operaciją atliko rusiškas 
karių-pionierių būrys, kuriam vado
vavo papulk. S. Stepanavičius.

ATEISTU SĄSKRYDIS
Kaune buvo pravestas miesto jau

nųjų ateistų sąskrydis. Susirinkę

PREL. DR. J. TADARAUSKAS nuo 
latos rūpinasi Hamiltono ateitininkų 
ir sąjungos reikalais. Neseniai aukojo 
$100 “Ateičiai” paremti, štai ir vėl 
mūsų tik praėjusiam kartūno baliui 
paaukojo $10 loterijai. Nuoširdžiausiai 
dėkojame prelatui, kuris yra drauge 
kuopos dvasios vadas. Jis nekartą yra 
parėmęs važiuojančius vasaros stpvyk- 
lon, nuostolį padengęs po ruoštų Kris- 

j taus Karaliaus ar šv. Kazimiero minėji- 
| mų, skyręs lėšų velykinių margučių 
i premijai ir loterijoms. Tad dar kartą 
nuoširdžiausias ačiū.

Taip pat dėkojame “Aukuro” vado
vei rež. E. Kudabienei-Dauguvietytei 
ir visiems artistams už parėmimą mū
sų su vaidinimu “Amerika pirtyje”.

Ta pačia proga norime padėkoti ir 
I visiems tautiečiams, prisidėjusiems 
prie kartūnų baliaus pasisekimo: atsi
lankiusiems, prisidėjusiems darbu ir

■ pinigais. Ypatingai dėkojame aukoju
siems suknelių premijoms (jų pavar-

i dės jau kelis kartus buvo skelbtos), 
taip pat ir aukojusiems loterijai: J. 
Mikšiui, Mikalauskienei, Orvidienei, 
J. Varanavičiui, V. Simonavičiui, B. 
Aušrotienei, A. Liaukui, A. Pilipavi- 

! čiams, Jurgutienei, Borusienei, V. Su- 
batnikaitei, D. Stukui, D. Gutauskie- 
nei, Urbonavičienei, A. Kpchankienei 
ir p. Milerienei.

Ateitininkai sendraugiai
NAUJA SKAUTŲ TUNTO VADO- 

: VYBĖ. — G. Breichmanui atlikus vie- 
; nerių metų įsipareigojimą, tuntas liko 
be vadovo. Specialiame vadovų ir rė
mėjų susirinkime, po ilgų svarstymų, 
pagaliau sutiko eiti tuntininko parei
gas P. Enskaitis bent vieneriems me
tams su sąlyga, kad niekas neatsisaki
nėtų nuo pagalbinio darbo. Sutikus su 
sąlyga, buvo sudarytas štabas: a. ūkis, 
transportas ir finansai — skaut. remti 
dr-jos v-ba, b. tuntininko pavad. — J. 

j Svilas ir adjutantas — V. Verbickas, 
j c. korespondencijos — V. Pašilys, d. 
! skanių vienetų v-vai — vilkiukų A.
Tomaitis, skiit. — G. Breichmanas ir

■ A. Stosius.
Dėl Toronto liet, skautų stovyklavie-

■ tės įrengimo visų buvo vienoda nuo- 
i monė, kad reikia padėti. Tam tikslui 
; sudaryti aukų rinkimo štabą sutiko P. 
! Breichmanas ir D. Stukas.
I V-bos pirm. A. Paukštis užbaigai šio 

' svarbaus posėdžio pareiškė nuoširdžią 
j padėką visiems už reikalo supratimą 
ir palinkėjo geriausios sėkmės. V. P.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 110-toje 
i savaitėje davė S2000 ir pasiekė SIU. j 

9CG. Po tūkstantinę pridėjo X iš Lon
don, Ont. ir J. Klipčius iš Oakville. Re
to nuoširdumo vilnietis J. Klipčius, 
kilęs iš Ignalino. įteikdamas per v-bos 

; narį A. Lukoševičių S1000 čeki, pa
reiškė — jo didžiausias noras, kad LN 
Hamiltone kuo greičiau atsistotų. Jis 

! jau anksčiau į Liet. Namus buvo idė-
■ jęs S500. Priimkite didieji mūsų lie- 
i tuviško židinio
v-bos padėką!

kūrėjai gražiausią LN

Kariūno Baliu,
gerai žinomoje ST. STEPHEN’S SALĖJE, WELLAND ONT. 

(kampas E. Main Street ir Port Robinson Rd.).
• Gros p. Babecko lietuviškas orkestras.

• Trims ponioms ar panelėms, dėvinčioms gražiausias
• sukneles, skiriamos vertingos dovanos.

• Veiks turtingi bufetai.
• Kviečiame visus atsilankyti.

• Pradžia 6 valandą vakaro.

v-bos, įvykdęs jos kovo 31 d. nutari
mą, kuriuo kiekvienas v-bos narys bu
vo įpareigotas surinkti LN po $2000. 
Priimkite p. Antanai LN v-bos gilią 
padėką!

JAUNBIAS KURIA LIETUVIŠKAS 
ŠEIMAS. — Gegužės 18 d. hamiltonie- 
čiai turėjo puikią progą pasiclžiaugti 
nauja jauna ir gražia lietuviška šeima. 
Lionė Vindašiūtė sujungė savo gyve
nimą amžinuoju ryšiu su Pranu Cipa- 
riu. Sutuokė kun. dr. J. Tadarauskas. 
Jaunuosius prie altoriaus lydėjo ketu
rios pabrolių poros: N. Vitkauskaitė iš 
Woodstocko su Br. Blekiu iš Čikagos, 
D. Rakauskaitė ir Edm. Dervaitis, S. 
Martinkutė'su Vyt. Apanavičiumi ir B. 
Sarpaliūtė su jaunosios broliu Arv. 
Vindašiumi.

Puikios vestuvių vaišės buvo suruoš
tos gražioje Knights of Columbus sa
lėje, dalyvaujant apie 150 svečių iš 
Rodney, Woodstock, Delhi - Tillson- 
burg, Hamiltono, Toronto ir kitų vie
tovių. Jų metu jaunuosius nuošir
džiais žodžiais ir linkėjimais oficialiai 
pasveikino parapijos klebonas kun. dr. 
J. Tadarauskas.

Man, kaip dideliam Liet. Namų en- 
tuzijastui, šia proga malonu konsta
tuoti, kad p. Ėl. Ciparienė yra pirmoji 
LN narė iš jaunimo tarpo, įstojusi 
kartu su broliu Arvydu su sudėtine

Ciparis yra irgi LN narys, įstojęs juo 
1959 m. spalio 16 d.

Jaunuosius šia proga savo ir LN 
v-bos vardu pasveikino jos p-kas St. 
Bakšys.

Jaunajai lietuviškai porai išvykusiai 
povestuvinei kelionei į JAV, linkime 
gražiausių, ilgiausių ir laimingiausių 
ateities metų ir kartu su pagarba len- 
kame galvas jaunosios tėveliams Ge
nutei ir Leonui Vindašiams, kurie sa
vo vienturtės dukrelės ateitį įstatė į 
lietuvišką kelią! Sk. St.

EUGENIJA REPČYTĖ, dirbanti kaip 
bibliotekininkė Hamiltono viešojoj bib
liotekoje, š.m. gegužės 16 d. buvo pa
kviesta skaityti paskaitą apie Lietuvą 
tarpt, augštąjį mokslą baigusių mote
rų klube. Paskaita truko virš pusantros 
valandos. Pasirodo, kad auditorija yra 
gerai susipažinusi su Pabaltijo vals
tybėmis. Klausimuose daugiausia do
mėtasi kuriuo būdu Rusija aneksavo 
Lietuvą ir apie žiaurumus, kuriuos pa
tyrė lietuviai rusams juos okupavus. 
Paskaitai pasibaigus, buvo kuklios vai
šės. E. Repčytė yra paprašyta paskai
tos tekstą palikti Hamiltono viešojoj 
bibliotekoj ir kataloguoti kaip svarbų 
politinį pranešimą asmens, išgyvenu
sio rusų-sovietų žiaurumus. Padaryta 
graži ir naudinga propaganda Lietu
vos reikalu. A. Z.

WELLAND, Ont
KARTŪNŲ BALIUS ČIA PAT. —Į 

Ar jau žinote, kad birželio 1 d., 6 v.v. 
Wellando medžiotoju ir meškeriotojų 
klubas “Lituanica” ruošia didžiuli kar
tūnų balių?

Jau laikas susitarti su draugais ir 
šeštadienį visiems kartu vykti į Wel- 
landą, į Stephen's Hall East Main St. 
ir Port Robinson Rd. kampas.

Norime dar priminti ponioms ir pa- j Joninės įvyks St. Stephen's Hall, 
nelems pasipuošti gražiomis kartūno'Wellando užmiesčio miškelyje. East 
suknelėmis, nes yra didelė galimybė | Main St. — Port Robinson Rd. kam- 
laimėti vieną iš vertingų 3-jų dovanų, j pas. Programos pradžia 6 v.v. J. ž.

Be to, primename ir jaunimui, kad į 
garsusis Hamiltono lietuvių orkestras, į 
vadovaujamas p. Babecko, yra pasiruo-: 
šęs smarkiai groti, tad nepraleiskite 
retos progos gerai pasišokti!

Iki pasimatymo WELLANDE!
Klubo "Lituanica” valdyba

JA Valstybės
DR. M. GIMBUTIENĖ Bostono un-te 

kalbėjo apie Lietuvą. Tenai buvo ir 
lietuviškų darbų paroda. Programa 
Lietuvių Dienos proga buvo transliuo- 
ma per radiją. Dalyvavo ir Bostono 
liet, mišrus choras, vad. J. Gaidelio 
ir taut, šokių grupė, vad. O. Ivaškienės.

SU O. PRUNSKIENE, buv. Sibiro 
kankine, pasikalbėjimą išspausdino 
Day tono laikraštis “Journal Herald”, 
įdėdamas ir jos nuotrauką. O Pruns
kienė buvo nuvykusi į Daytoną aplan
kyti savo brolio sūnaus dr. Gineičio, 
su kurio tėvais ir broliais ji buvo iš
vežta į Sibirą.

DR. J. BRIEDIS, nelabai seniai at
vykęs iš Australijos, Čikagoje ties Le- 
montu, III., nusipirko stambesnį plotą 
žemės ir įrengė dažų įmonę.

A.A. VYT. NAVICKAS, čikagietis, 
34 m. amžiaus, gegužės mėn. 9 d., stai
ga mirė darbovietėje. Velionis nese
niai buvo atvykęs iš Britanijos.

PROF. INŽ. J. ŠIMOLICNUI gegu- 
žės 21 d. sukako 85 metai amžiaus. Su
kaktuvininkas gimęs Panevėžio apskr., 
Pušaloto valse., Jusėnų km. 1878 m. 
gegužės 21 d. Jis yra išvaręs gilią va
gą netik profesinėj, bet mokslinėj ir 
tautinėj srityse. Ne be reikalo prof. S. 
Kolupaila sukaktuvininką vadina inži
nierių patrijarchu.

“MARGUTIS”, lietuviška radijo 
programa Čikagoj, kuri savo darbą 
buvo sustabdžiusi dėl atsakymo laiko 
radijo stotyje, gegužės 20 d. vėl pra
dėjo transliacijas iš stoties WTAQ — 
1300 kl., AM banga. Programos — nuo 
8.30 ligi 9.30 v.v. visomis savaitės die
nomis, išskyrus šeštadienius ir sek
madienius. Vėliau numatoma trans
liuoti visas septynias dienas.

L. AVIŽONIENĖ dirba kaip moksli
ninkė chemikė Kirtland aviacijos ba-! 
zėje. Jos vyras Įeit. dr. Petras Avižo
nis taip pat tarnauja aviacijoj ir yra 
chemikas. L. Avižonienė dirba atomo 
laboratorijoje, tiria daugiausia radia
cijos veikimą. Iš moterų ji tenai, be
rods, tik. viena.

DR. ALF. KISIELIUS yra vienas 
pirmaujančių lietuvių chirurgų Ame
rikoje; gyvena Sydney, Ohio; išlaikęs 
American Board of Surgery egzaminus 
ir yra tos įstaigos patvitrintas kaip 
diplomuotas chirurgas.

Paruošė Pr. Al.

Iškilmingų pietų metu J.E. arkiv. Sa- 
morė padarė kun. V. Mincevičiui staig
meną — perskaitė raštą, kuriuo jis 
Šv. Tėvo yra pakeliamas į prelatus ir 
įteikė pirmas insignijas.

KUN. V. MINCEVIČIUS pakviestas 
darbuotis Studijų ir Dokumentacijos 
Institute, įsteigtame Nouvelles Eųui- 
peš Internationales bei Italijos kr. 
dem. įsteigtame Institute Europos 
problemoms studijuoti. Jo pranešimai 
apie Lietuvą spausdinami prancūzų 
kalba ir išsiuntinėjami įtakingiem as
menim.

’ šokiams gros Hamiltono lietuviška
sis orkestras “Aidas”, vedamas V. Ba- 
becko.

Niagara pusiasalio lietuviai skautai 
j organizuoja ir patys praveda loteriją. 
Loterijos pelną jie žada sunaudoti sa
vo vasaros stovyklai. Taigi kiekvienas, 
atvykdamas į šias Jonines turės pro- 

! gos paremti ir skautiškąjį jaunimą.
V r* c • T -r

Italija
J.E. ARKIV. SAMORĖ pasikvietė 

kun. V. Mincevičių, PLB Italijos kr. 
v-bos pirm., į savo tėviškę Bardi mies
te, kur buvo padėtas kertinis akmuo 
Jaunimo Namams. Į kertinį akmenį bu
vo įdėtas raštas, kurį lietuvių vardu 
pasirašė kun. V. Mincevičius ir stud. 
Vyt. Fuksas. Taip pat, be Vatikano ir 
Italijos pinigų, buvo įmūryta ir lietu
viškų pora litų.

ROMOJE ĮVYKO TARPT. KRIKŠ
ČIONIŠKŲJŲ PARTIJŲ biuro posė- 
džiai, kuriuose Lietuvai, negalint at
vykti min. Turauskui, atstovavo kun. 
V. Mincevičius. Posėdžių metu, ku
riems pirmininkavo Belgijos min. 
pirm. Lefevre, Lietuvos kr. dem. at
stovas padarė pranešimą apie esamą 
padėtį Pabaltijo kraštuose.

“LIETUVIŲ KATALIKŲ DELEGA
CIJA” iš 10 asmenų, lydima vieno ru
so, bal. 26 — gegužės 10 d. lankėsi 
Romoje. Jai vadovavo kuh. Jonas Že
maitis, buvęs salezietis, dabartinis 
Rumšiškių klebonas ir Kauno kun. se
minarijos prof. Tarp kitų yra pažymėti
na Aleškevičiūtė, Vilniaus operos so
listė. “Delegacija” slėpė savo buvimą 
Romoje nuo lietuvių ir atsisakė turėti 
su jais betkokių reikalų. Pagrindinis 
tikslas, greičiausia, buvo studijuoti ga
limybes užmegzti santykius su Vatika
nu tiesiogiai, be lietuviškos dvasiški- 
jos tarpininkavimo. Tas jai nepavy
ko, nes netik kad nebuvo priimti po
piežiaus ir atneštą dovaną paliko pas 
durininką, bet net augštesnių šv. Sosto 
pareigūnų. Dalyvavo tik bendroje po
piežiaus audiencijoj Šv. Petro bazili
koj.

“Delegatai” lankėsi Florencijoj, Ve
necijoj, Milane, Torine. Visur mėgino 

j gauti audiencijas pas kardinolus, ta
čiau be rezultatų, išskyrus Venecijos 
kardinolą Urbani. Kai pastarasis suži
nojo, kad tai sovietų delegacija, bet ne 
lietuvių (jie taip prisistatė), kardino
las labai bendrai tarė porą žodžių apie 
Venecijos santykius su Rytais praeity
je. ‘‘Delegatai” pasikalbėjimuose su 
lietuviais nieko nenorėjo kalbėti apie 
Lietuvą, bet tik apie Sov. Sąjungą ir 
“taiką”. Negalėjo atsitolinti nei poros 
žingsnių vienas nuo kito. Visur buvo 
sekami ruso Malahov ir lietuvio polit? 
ruko Sprindžiūno Romualdo, sovietinių 
kepyklų inspektoriaus.

“Delegatai” buvo atsivežę pilnas ki
šenes “taikos balandžių”, kuriuos da
lino visiems sutiktiems asmenims. Su
sidarė įspūdis, kad tai buvo sovietams 
patikimų asmenų būrelis propagandi
niams Maskvos tikslams. M.

SUDBURY, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS, I C. A. Carter, dalyvaujant dvasinės ir 

suruoštas apyl. valdybos serbų salėje, pasaulinės valdžios atstovams. Įvai- 
praėjo gražioj šeimyniškoj nuotaikoj, rios tautinės grupės, kurių tėvynės yra 

ž geležinės uždangos, dalyvavo su vė-JONINĖS. — Kasmet Wellande vra Susirinkimą atidarė pirm. .J. Lukšys. . v .. .
ruošiamos tradicinės Joninės. Šiais; Sugiedotas Lietuvos himnas ir pagerb- kavomis ir tautiniais darbužiais pasi- 
metais jos ivyks birželio 22 d., šešta- tos mirusios motinos tylos minute. Tu- puošusios. Lietuviams atstovavo kun.
dieni, su puikia menine programa — riningą ir poezija papuoštą paskaitą Ant. Sabas. J. Bataitis D. ir V. Knau-
lietuvišku dainų ir ariju koncertu. ■ skaitė J. Kručas. Meninę dali išpildė celiunaites Buvo pasakyta daug reiks-

ir vt TAv J šeštad. m-los mokiniai, puikiai paruoš- mingų kalbų ir palinkėta, kad kardi-•CikagOs, Niujorko ir kt. JA V miestu . T -r* 4. u v A L-oin diHvvrin irlietuviškosios kolonijos laikas nuo Jai-: ° U Remmkienes. Po to buvo šokiai ncio A. Stepinac. kaip didvyrio ir kan-,
ko turi progos išgirsti Kanados geriau- i !r.™ke geras bufetas. Sekmadieni at- 
sias lietuvių meno pajėgas, jų tarpe pail?tos Pamald<>s uz g*vas ir mini3ias 
ir solistus V. Verikaitį ir p-lę Liūsti-'rnotmas- 
kaitė. Wellando Joninių rengėjams? KROATŲ DOVANA UNIVERSITE- 
pasisekė šiais metais tuos du žymius TUL — Kardinolo A. Stepinač biustą, 
solistus užangažuoti kaip tik šiai savo padovanojo Sudburio un-tui kroatų 
metinei šventei. bendruomenė: pašventino J.E. vysk.

kinio, pavyzdys, šviestų augštojo moks
lo siekiančiam jaunimui ir bylotų apie 
bedieviškojo komunizmo kraugerišku
mą. Krsp.

OTTAWA, Ont

RODNEY, Ont.
PADĖKA. — Gegužės 5 d. mūsų ko

lonijoje buvo dviguba šventė: Motinos 
Dienos minėjimas ir lietuviškos mo
kyklos baigimo iškilmės.

Apylinkės valdyba nori šia proga 
padėkoti visiems, prisidėjusiems prie 
šios šventės vienokiu ar kitokiu būdu.

Ypatinga padėka tenka p. L Kairie
nei iš Toronto už atvykimą skaityti 
paskaitos, Hamiltono teatrui “Auku- 

»rui” ir režisorei E. Dauguvietytei-Ku- 
dabienei.

Negalime pamiršti pasišventusių lie
tuvybei mūsų šeštadieninės mokyklos 
mokytojų A. čerškienės ir V. Ignaičio.

Taip pat dėkojame visiems jaunie
siems artistams ir padėjusioms paruoš
ti visą programą bei dirbusiem prie 
drabužių ir dekoracijų. Nuoširdus ačiū 
visiems! Rodney apylinkės valdyba

tai ragino visų mokyklų mokinius ir 
jaunimą plėsti ateistine programą. 
Kauno mokyklose veikia 42 jaunųjų 
ateistų būreliai, kuriems priklauso 
800 moksleivių. Taigi, didesnioji 
moksleivių dalis, atrodo, vengia pi
gaus pasitarnavimo komunistinei pro
pagandai ateistų eilėse.

KUBOS CUKRUS
Pavenčių cukraus kombinate per

dirbamas iš Kubos gautas cukrinių 
nendrių cukraus pusfabrikatis. Nau
jai sumontuota automatinė gabalinio 
cukraus gamybos ir pokavimo linija 
per parą pagamina ir supokuoja 450 
dvigubų centnerių cukraus. Šaltkal
viai Alfonsas Miečys, Stepas Kryžius, 
Liudas Sasnauskas ir Antanas Bač- 
kauskas baigė montuoti automatinius 
centrifugavimo įrengimus.

♦V

Niujorkas. — Zoologijos sodo 
beždžionių narvą puošia naujas 
užrašas: “Pavojingiausias gyvu-! 
nas pasaulyje”. Kada lankytojas; 
žvilgteri i tą narvą, veidrodžiuose 
jis pamato savo paties veidą ...

Lietuvių Fondo pionieriai Roiestery, N.Y. Tš kairės: Br. Krokys, LF sekr., skyrės S500, savanoris A. Skrai
dys, rašyt. J. Jankus, kun. Pr. Valiukevičius, LF k-to pirm., paaukojęs Fondui S500. J. Kilčiauskas, Kaz. Sa
balis, B-nės pirm, ir A. Jančys. šiuo metu Ročesteris jau turi 107 šimtininkus — aukojusius po S100 ir dau
giau. Iš viso su pasižadėjimais gauta S13.275. Tikimasi surinkti užsimotą S15.000. Nuotr. R. Bliudniko

Lietuviu Fondo suvažiavimas

APATINIAI BALTINIAf
GP2-5

KOJINĖS

š.m. gegužės 18 d. Čikagoje, Jauni
mo Centre, Čiurlionio galerijos salėje 
įvyko kuklus, bet didžiai reikšmingas 
susirinkimas. Tai Lietuvių Fondo meti
nis narių susirinkimas, kuris padarė 
neeilinį įspūdį. Susirinko virš 300 ide
alistinės lietuviškosios šviesuomenės, 
sakytum elitas, susidedąs daugiausia 
iš jaunų energingų žmonių, kurių dis
kusijų sukeltos nuotaikos daug kuo 
priminė pirmųjų lietuvių inteligentų 
susirinkimų nuotaikas tik ką atgautoje 
Lietuvoje sostinėje Vilniuje. Aiškiai 
pasisakyta už lietuvybės išlaikymą iš
eivijoje ir už sudarymą milijoninio 
lietuvių fondo, pirmoje eilėje išsaugo
jimui lietuvybės savo vaikuose — lie
tuviškajame atžalyne. Suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo atstovų iš Hartfordo, 
Conn., Ročesterio, N.Y., Jienoshos,

Wis. ir kt., praėjo pakilioje nuotaiko
je ir pasižymėjo konstruktyviais, dar
bingais sumanymais. Pripažinta, kad 
Čikaga atsilikusi nuo kitų, kad ir ma
žesnių, lietuviškų kolonijų, ir nutarta 
veiklą paskatinti, organizuojant Fon
dui remti vajus ir komitetus įvairiose 
vietovėse. Su pasitenkinimu pažymė
ta, kad Kanada jau pradėjo sėkmingai 
organizuoti savo atskirą Lietuvių 
Fondą.

Į Lietuviu Fondo Tarybą išrinkti: 
trims metams: Razma, Balukas, Kau
nas, Kisielius, Paškus; dviems metams: 
Rlinstrubas, Dailidka, Rėklaitis, Tau
ras, Simaitis; vieneriems metams: Šve
das, Sugintas, Ambrozaitis, Bagdana- 
vičius, Naudžius. Kandidatais liko: Bo
belis, Jankauskaitė, Verbickas, Juška, 
Babickienė.

Tą patį vakarą Jaunimo Centro di
džiojoj salėj įvyko jauki vakarienė,

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.— 
Gegužės 4 d. otaviškiai pagerbė moti
ną be tradicinės paskaitos bei prakal
bos. Bendruomenės pirminįnko var
du motinas pasveikino inž. J. Danys. 
Lietuviškos mokyklos mokiniai suvai-; 
dino M. Ramūnienės 3 v. insc. pasaką ■ 
“Gėlės Mamytei.” Vaidino visi Otavos • 

įliet, m-los mokiniai ir 2 kadaise buvu- 
; sios Lietuvoj pradžios m-los mokinės;
— S. Balsevičienė, M. Danytė, I. Da-1 
nytė. M: Ramūnienė, M. Ramūnas, T. 
Ramonaitė. A. Makarevičius, N. Ma- 
karevičiūtė, L. Tchoržnickaitė, V. ’ 
Tchoržnickaitė, D. Vilčinskaitė, R. Vii- į 
činskas.Režisavo ir parengė mokytoja j 
dr. M. Ramūnienė. Programas piešė 
R. Danytė ir K. Vilčinskas. Scena ir 
dekoracijos J. Danio ir K. Vilčinsko.

Po vaidinimo dainos mėgėjų choras 
padainavo 2 dainas. Dirigentas V. Ra- 
džius. akomponiatorė D. Edintaitė.

■ Minėjimas baigtas bendra kavute.
DAINOS MĖGĖJŲ CHORAS užbaigė 

pavasario sezoną vaišėm pas p. Balse- 
Svičius. P. Dainiai. Vilčinskai ir Balse
vičiai visada mielai talkina ir padeda 
tiek lietuviškai mokyklai, tiek Ben
druomenės parengimams. Otaviškis

kurioje pasidalyta aktualiomis minti
mis ir įvykusio susirinkimo įspūdžiais, j 
Meninę dalį pasigėrėtinai atliko jau! 
spėjusi pasižymėti dainininkė p. šal- 
nienė, koloratūrinis sopranas, pianu 
lydimo p. Aleksiūnaitės-Mitchell, kuri 
dar atskirai skambino Chopino preliu
dus. Nuotaikingą Motinos Dienos ir 
tėvynės ilgesio poeziją deklamavo 
Augšt. Lit. mokyklos mokinė Bobinai- 
tė. Po vaišių dar buvo ir šokiai. Visa
me vakare tesigirdėjo tik lietuviškai j 
kalbant. Tai sudarė tam tikrą staig- ‘ 
meną lankančiam lietuviško jaunimo 
parengimus Čikagoje.

Pagal LF statutą, už kiekvieną pil
nai sumokėtą šimtinę Fondo narys 
korporacijos principais turi vieną bal- j 
są. Pilnų narių dabar yra 238, o balsų 
683. Po tūkstantį ar daugiau dolerių 
jau yra paaukoję 32 nariai, šiuo metu j 
Lietuvių Fonde yra 873.251,83. J. PtrJ

ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
Į naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

Įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

vasarvietė

BANGA
CAPE COD, Mass. 

Great Marsh Rd. 
CENTERVILLE, MASS.

Ėrie Atlanto vandenyno. Golfo 
srovės šildoma garsaus Craigvillė 
Beach.
Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kuriuose patiems gali
ma gamintis valgį.
Skanūs lietuviški valgiai.
Grynas pušų oras ir rami vietovė 
poilsiui.

• Svečiams be nuosavų automobi
lių — transportacija į ir iš 
paplūdymio.

• Vaikų priežiūra tėvams išvykus.
• Salia “Bangos” yra ežeras su vie

šu paplūdymiu. žuvavimo mėgė
jams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti atosto
gas prašomi su užsakymais kreiptis 
šiuo adresu:

A. PAKŠTIENĖ
74 Alicia R<L» Boston 24, Mass, USA 

Tel. AV 2-8046
po birželio 15 d. — 

“Banga”, Box 188, Centerville, 
Cape Cod, Mass.
Tel. SP 54633

O

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000, mot- 
gičin paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. M511
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Jaunatviškąjį V. Ramoną prikėlus
J. GLIAUDĄ

KUR STUDIJUOTI LITUANISTINIUS MOKSLUS?
1958 m. Čikagoje buvo Įsteigti 

veliu rinkinį “Dailininkas Rau- slaptų sSiįitikų dar nepriėjo ir n^k^ui^^kuri^įlhuU’“Viltis” išleido V. Ramono no- ir inteligentų, salionų pažibų ir PRANYS ALŠENAS

Kultūrinėje veikloje

ba”. Novelės rašytos 1927-32 me
tais. To rinkinio pasirodymas po 
tiekos metų sukelia kaikurių 
minčių.

1927-32 m. buvo, galima tarti, 
tam tikras dar pavadinimo nega
vęs mūsų literatūros laikotarpis, 
kai dar nebuvo atėjęs su savo sen
sacingais “Altoriais” Putinas, kai 
dauguma jaunųjų literatų, ką tik 
palikusių kaimą, baigę ar bebai- 
gią augštąsias mokyklas, buvo jau 
apsipratę su sava valstybe, sava 
laisve ir sava kultūrine misija 
krašte.

Tai buvo labai jautrios “savi- 
kritikos” laikotarpis, kai po ką tik 
suskambėjusios “Keturių vėjų” 
nedidelės audros stiklinėje, paki
lo priekabesni naujosios lietuvių 
visuomenės analitikai, visi dar ža
liūkai, ir tai buvo ta pirmoji “jau
nų ir piktų vyrų” generacija.

Tada pasirodė eilė veikalų, ku
rių duomenimis ir dabar naudo
jasi, skolinasi iš jų idėjų ir “idė
jų” dabartiniai nepriklausomybės 
laikotarpio dergėjai, kaip Venclo
va, Korsakienė ir tutti quanti su
so vietintoje raštijoje.

Tada pasirodė Paukštelis su sa
vo “Vidurnakčių balade”, alma
nachas “Darbas” su visa plejada 
jaunųjų, noko Cvirka, noko Orin- 
taitės “Daubiškės inteligentai”, 
Grujįo “Karjeristai” ir kt.

Ką tik naujai susikūręs menku
tis ir kuklutis Kaunas, miestie
tiško gyvenimo aplinka tos pleja
dos rašytojų kūriniuose ėmė at
rodyti visų mirtingųjų nuodėmių 
babilonu. Po literatūrine skrais
te, nerandant saiko ir santūrumo, 
viskas buvo vaizduojama tamsiau
siomis spalvomis. Jaunasis litera
tas tada drąsiai ėmėsi visuomenės 
smerkėjo rolės, ydų demaskuoto
jo pozoje, suskambėjo tie tvirti
nimai, kurie dabar mus stebina 
savo hiperboliškais vaizdais, kada 
jau beveik ketverių dekadų srau
tas turėtų visą tą gyvenimą ap- 
sendinti, padaryti nebeįdomų, ne
vertą atkartojimo dabar.

Ta pati smerkimo tematika bu
vo savo laiku — prieš 30 metų — 
suskambėjusi Vinco Ramono 
“Dailininkas Rauba” rinkinyje. 
Tokia pat šviežia ta tematika atei
na ir i šią dieną, nes jai atžymėti 
panaudotas talentingas štrichas. 
Vadiname tai “štrichu”, nes tai 
būdingiausias Ramono rašymo 
būdas. Tai skubus bėgimas per Įs
pūdžius su nuolatiniu skaitytojo 
dėmesio blaškymu tarp dviejų 
sferų: herojaus ir jo aplinkos. Tas 
nuolatinis šokinėjimas, kuri au
torius atlieka su nemažu pastabu
mu, gana drąsus, spalvingas, bet 
per savo “mozaikiškumą” ir Įky
rus, nes besikartojąs, “Dailininką 
Raubą” išlaiko gyvą ir šiai dienai. 
Iš Ramono rašymo būdo matome, 
kad ir vėlesniame Ramone nedin
go, o tik labiau įsibrėžė visi tie jo 
rašymo būdo embrijonai, kuriais 
jis pradėjo, teturėdamas tik 20 
metų. Tai yra Įdomus ir vertas 
dėmesio prisirišimas prie tada 
madingojo impresionistinio, mo-; 
zaikinio vaizdavimo būdo, neiš- 
duodant to jaunatvės sentimento 
ir “Roudonoje skarelėje”, kai au
torius jau švenčia garbų amželi.

“Dailininko Raubos” siužetinė 
kategorija suima savin tuos “ba
biloniškus”, jaunučių rašytojų 
vaizduotėje sukurtus tipus, kurie 
dabar tokie parankūs tarybiniems 
autoriams vaizduoti “kapitalisti
nį” lietuviškos “buržuazijos” lai
kotarpi. čia skamba berno kul
tas, vėliau puoselėtas “Darbe”, 
čia visi teigiamieji personažai tu
ri būti labai bėdini, skurdūs, sen
timentalūs idealistai. Čia prasi- 
kūrę miestiečiai, plėšrūs, ištvirkę, 
vagys, sifilitikai, girtuokliai, puoš
nios salionų prostitutės, tinginiai 
studentai ir kuoinos aitrių seksu
alinių aistrų išviršiniai spindin
čios jaunos lietuvaitės. .

Tik Venclovos “Beržai vėtroje” 
buvo pavaizduota galbūt tokios 
nesveiko seksualinio alkio moters 
portretas, kuri davė Ramonas sa
vo “Linu žieduose”. O iki kariškiu * *

dabartinė tarybinė raštija • • • I
Toks yra siužetinis “Dailininko Fnsmutas^kurio*  ‘’veiklfremiasi 

Raubos fonas, ikisiol dai nepa-j Instjtut0 Lektorių Tarybos 1961. 
stebėtas pro knygos fasadą, su- xį priimtu rėguliaminu. 
slėptas uz jo budingos įspūdžių; InstitJto tikslas5L rengti litu. 
mozaikos, skubios ir savin su- anistinių dalykų dėstytojus Re
miančios skaitytojo apsisprendi-. tuvjų j&ivijos mokykloms ir li- 

• ..ta -i- • . n u „ v tuanistiniu dalyku lektorius toms 
• ^a-i«Pal miinkf Raubos her0‘ gyvenamojo krašto mokykloms, 
jai žvilgčioja danguosna, pastarie- kur tokje dajykaį dėstomi; 2. ug- 
j! visad raudom, pranašaują bedą dyti lietuvių kultūrinės veiklos 
ir baidantieji. Ir dabar, po tiekos, §įu tikslu Institu-
metų “Raudonosios skareles he<tas siekiaJ dvejopu bQdli: akivaiz. 
rojai mėgsta pastebėti dangų, ta- diniu ir neakiJvaqzdiniu einamųjų 
čiau dabar dangus jau visad juo- 1

' augo Pedagoginis Lituanistikos tesnįjj mokslų (high school). Kol

dalykų dėstymu.
Instituto Lektorių Taryba ir In

stituto Globos K-tas nusako Insti
tuto tikslus reguliamine atspaus
toj pratarmėj:

“Jeigu jau pavienio individo kūry
ba yra branginama ir saugojama, tai 
ką besakyti apie kūrybą visos tau
tos? Individas priklauso tik vienai 
generacijai, o tuo tarpu tauta ap
ima nesuskaičiuojamų generacijų ei
lę ir jų kūrybos visumą, kas suda
ro tam tikrą įnašą į visuotinį kultū
ros lobyną.

Kad nedingtų per amžius sukrau
tas dvasinis lietuvių turtas kalboj, 
tautosakoj bei literatūroj, istorijoj, 
tautodailėj ir papročiuose, pirmoj 
eilėj jį reikia išsaugoti mums pa
tiems, o paskiau, kaip kultūrinę ver
tybę, perduoti jį kitoms kartoms. 
Juk tautybė, kaip ir židinio ugnis, 
nekurstoma gęsta, o ypač dabar, kai 
didelė tautos dalis liko išblaškyta po 
visus pasaulio kraštus, kai neteko 
gyvojo ryšio su pačių tautybės ži
diniu.

Šiuo metu, gyvenant mums ne sa
vo tėvų žemėje, iškyla dar gyvesnis 
savosios kultūros vertybių perteiki- 

, mo reikalas jaunimui, kad jis, įgijęs 
minimumą metodinių žinių, galėtų 
likti lietuvių tautos individualybės 
laidas ateičiai”.
Institute einamieji mokslo da

lykai yra pagrindiniai ir šaluti
niai. Pagrindiniai yra*šie: lietuvių 
kalba, literatūra; istorija, jų dės- 

(tymo metodika ir mokyklinė 
• praktika. Kitų dalykų skaitomi

RAŠYT. A. GIEDRIAUS parašyta 1496 psl. ir 151 autorius. Knyga praside- 
ir “Keleivio" neseniai išleista jau- ’ - •• -
niems skaitytojams knyga apie apsuk
rų katiną “Murklį”. Tai neturtingos 
ūkininkės Daugienės įnamis, į kurio 
gyvybę kėsinosi kiti to kiemo gyvento
jai — žvirbliai, pelės, žiurkės, varna, 
tačiau “Murklys” visuomet išliko gy
vas, nors kiek ir apipešiotas. Leidinys 
— įgudusio šios srities kūryboj rašy
tojo darbas; iluistruotas dail. Vikt. Si- 
mankevičiaus; kaina — $1.80.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS Čikagoje gražiai paminė
jo Martyną Mažvydą-Mosvidius, pirmo
sios lietuviškosios knygos autorių, jo 
400 metų mirties sukakties proga. Su
kaktuvinį atminimą atliko Instituto 
studentai, vad. lėkt. D. Veličkos ir ei
lės kitų Instituto bendradarbių.

PROF. V. BIRŽIŠKOS monumenta
laus lituanistikos veikalo “Aleksandry- 
no” II tomas surinktas ir atspaustas 
M. Morkūno spaustuvėj, Čikagoj. Tome

da “Paskutiniojo brolio pratarme”. Jo
je yra to tomo korektūras betaisant 
mirusio prof. Mykolo Biržiškos atvaiz
das. Kai skaitytojas atsivers botaniką 
Antaną Pabrėžą, jis žinos, kad ties tais 
korektūros puslapiais nustojo plakusi 
Liet. Nepr. Akto signataro prof. M. 
Biržiškos širdis. “Aleksandrynas” yra 
dr. P. Joniko vad. Lituanistikos Insti
tuto leidinys, išleistas KLB Kultūros 
Fondo lėšomis.

ALF. NAKAS, apie sol. L. Šukytės 
viešnagę ir pasirodymą Detroite, “Nau
jienose”, tarp kita ko, šitaip pasisa
ko: “Jos balsas (lyrinis sopranas) bu
vo kartu ir galingas ir švelnus, žodžių 
ištarimas — nepaprastai puikus”. To
limesnėj apžvalgoj, nusakęs L. Šuky
tės gražią laikyseną scenoj, jos kelią į 
dainos meno sritį, A. Nakas pabrėžia, 
jog, nežiūrint, kad ji išmokusi keletą 
svetimų kalbų, tačiau lietuviškai — 
kalbanti tarytum vakar būtų baigusi 
Vyt. Didžiojo un-tą.

KUN. KAZ. SENKAUS “Mišios miš
riam chorui su vargonų pritarimu” iš
leidžiamos šią vasarą; leidimą finan
suoja šv. Antano taupymo ir skolini
mo b-vės Cicero reikalų ved. J. Gri- 
bauskas. Pr. Al.

Visos informacijos teikiamos 
parašius Ped. Lituanistikos Insti
tutui, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago 36, Ill., USA.

Pedagoginis Institutas — jo 
lektorių taryba ir studentai, šalia 
mokslo, dar nudirba ir taip dide
lius kultūrinius darbus, kaip 
Daukšos, Mažvydo minėjimai su 
augšto lygio programomis, leidi
nių paruošimu, kaip D. Veličkos 
redaguota kan. Mikalojaus Dauk
šos “Prakalba”, Mažvydo minė
jime sukaktuvininko raštų paro
da Jaunimo C. rūmuose. Ten bu
vo parodyta pirmoji lietuviška 
knyga, pirmasis liet, eilėraštis, 
pirmasis elementorius, pirmasis 
katekizmas ir pirmasis lietuviš
kas giesmynas.

kurios iš minėtų sąlygų trūksta, 
asmuo yra laikomas laisvu klau
sytoju. Hospitantais laikomi as
menys, kurie klauso tik vieną ar 
kelis Institute einamus dalykus.

Pilna Instituto programa išei
nama per trejus metus šešiais se
mestrais. Jau antraisiais mokslo 
metais klausytojai pasirenka spe
cializacijai kurį nors vieną pa
grindini lituanistikos dalyką — 
kalbą, literatūrą ar istoriją.

Asmenys, išklausę dvejų metų 
i kursą ir išlaikę nustatytus egzami
nus, laikomi kvalifikuotais pradi
nių lituanistinių mokyklų moky
tojais.

Išklausę trejų metų Instituto 
kursą įsigyja augštesniosios litu
anistinės m-los mokytojo teises ir 
vardą, o specialybę pasirinku
siems lietuvių kalbą suteikiama 
teisė būti lektoriais kitataučių 
švietimo įstaigose, kur toji kal
ba dėstoma.

Egzaminai yra dvejopi: semest
riniai ir baigiamieji. Semestriniai 
laikomi iš išklausytų metodikų 
kursų pabaigoje, o baigiamieji — 
iš visų pagrindinių dalykų, iš
klausius pilną dvejų ar trejų me
tų kursą.

Studentas, išklausęs dvejų me
tų kursą, laiko visų pagrindinių 
dalykų atsakomuosius egzaminus 
ir parašo egzaminų k-jos duota 
tema liet, kalbos baigiamąjį dar
bą. Išlaikius visus egzaminus, stu
dentui išduodamas Instituto bai
gimo pažymėjimas su išklausytais 
dalykais ir išlaikytų dalykų pažy
miais.

Studentas, baigiąs pilną Institu
to kursą, susitaręs su atitinkamu 
lektorium, turi parašyti ir įteikti 
jam prieš atsakomuosius egzami
nus diplominį pasirinktosios spe
cialybės darbą; jį vertina atsako
mųjų egzaminų k-ja.

išlaikius visus egzaminus ir pri
ėmus diplomini darbą, studentui 
išduodamas Instituto baigimo dip
lomas, kuriuos suteikiamas jam 
lituanistikos bakalauro laipsnis. 
Kartu išduodamas pažymėjimas 
su išklausytų ir išlaikytų dalykų f 
valandų skaičiumi bei Įvertinto į 
diplominio darbo pažymiais. ..j

Neakivaizdiniam kursui eiti, | 
įgalima Institute registruotis bet-'

das, juosvas ar apsiniaukęs ... 
Toks mažytis kalambūras sukelia 
ir mumyse juodų ir juosvų min
čių. Kur tie šimtai rankraščių, 
apie kuriuos kalbėjo B. Babrauš- 
kas kultūros kongrese, plakęs lei
dėjus už abejingumą rašytojui? 
Kur lietuvio rašytojo reakcija me
no kūrinyje į dabar mus apsupu
si gyvenimą? Savo laiku “Daili
ninkas Rauba” buvo tam tikra 
prasme reakcija i tuometinį gy
venimą, tiesa, jaunatviška, smer
kianti, hiperboliška, persūdyta ir 
visdėlto įdomi skaityti, nes kny
goje skaitytojas matė gyvenimą, 
kuris buvo Čia pat, tiesiog už lan
go. Dabar ta knyga jau dėsto “lie
tuviškos buržuazijos” blogybes 
laiko perspektyvoje. Ji įdomi 

i mums nedaugiau, kaip kiekvienas 
i praeitį bekrypstąs veikalas, tei
kiąs daugiau ar mažiau “pažinti
nę” vertę. Ir kai tokia “Madame 
Bovary” teikia mums dabar pažin
tinę vertę apie ano meto prancū
zų miestelio visuomenę, mums 
lyg ir nei šilta nei šalta. Bet kai 
Orintaitės “Daubiškės inteligen
tus” seka “Dailininkas Rauba” su 
tais pat kaltinimais tai kartai, ku
ri atkūrė valstybę, imame abejoti, 
ar ta karta buvo tokia, kokia ji 
“jaunųjų, piktų, tada maištaujan
čių” vyrų buvo užfiksuota?

Knyga “Dailininkas Rauba” 
siužetine prasme sukėlė mumyse 
tokį pat negatyvų požiūri į kūry-}kursai pagrindiniams’ dalykams 
bingiausią savos valstybės kuri-1 pagilinti yra šalutiniai. Iš jų te
mo kartą, koki taip stengėsi iteig-> reikalauiami iškaitai. Bet, studen- 
ti A. Venclova savo “Gimimo die-; tui pageidaujant, ir šalutiniai da- 
noje”. Tik Ramonui pavyko tą; ivkai gali būti Įvertinti' egzaminų 
Įspūdi sukelti geriau: bylodamas. pažymiu.
iš ano laikotarpio jis ir suskam- Instituto klausytojai yra trijų 
ba autoritetingiau. grupių: tikrieji, laisvieji ir hos-

vincas Ramonas D4ILININ- i pitantai. Tikraisiais klausytojais j 
kas rauba. Novelės.-viitis”. priimami asmenys, išėję augštes-j kada, nes semestrinė programa 
6907 Superior Ave., ----- ------------- - - .
3. Ohio. II laida. Kaina S3.50. j m-los kursą ir baigę vietos augs-1 mestru.

grupių: tikrieji, laisvieji ir hos-

TORONTO "VARPO" KONCERTAS 
ČIKAGOJE VL. RAMOJUS

Nors Kultūros Fondas, reziduo
jantis Čikagoje ir leidžiantis mo
kykloms vadovėlius, mokslinius 
lituanistikos veikalus, gaidas ir 
grožinę jaunimo literatūrą, pri
klauso JAV Lietuvių Bendruome
nei, tai institucijai i talką gegu
žės 19 d. atvyko Kanados lietu
viai dainininkai, susibūrę Į repre
zentacini muz. St. Gaile'vičiaus 
vadovaujamą Toronto “Varpo” 
chorą. Koncertas buvo sujungtas 
su prof. Ve. Biržiškos monumen
talaus lituanistikos veikalo “Alek- 
sandryno” II tomo pasirodymu. 
Tai buvo tikra dainos ir knygos 
šventė, sutraukusi apie 850 rink
tinės publikos i šias iškilmes.

Prieš koncertą „Varpo” choro

cieveland i niosios lituanistinės arba tolygios i netapdinama su kalendoriniu se- j
1 - ....................... ............. . 1----- i

žinomas prof. dr. V. lietuvių: lietuvių kovos dėl girnto- 
Gaigalaitis, miręs 1945 m. Bret- sios kalbos: G. veikla Prūsijos ka- 
tene, Baden,, yra palikęs žymią ralystės seime lietuvių kalbą gi- 
biblioteką ir daug rašinių iš įvai- nant; Sandaros ir kitų prieglau
dų gyvenimo sričių. Didžioji da- dų veikla; teologijos' fakulteto 
lis yra palikusi Vokietijoje. Bret- steigimas Kaune; ev. bažnyčios 
ten, kur jis apsigyveno, kai Hit- ‘ padėtis Klaipėdos krašte ir* Lie- 
lerio vyriausybės organai jan^ ne- tuvoje; surinkimai; srovininkai; 

.............. hitlerininkų siautėjimas užimta
me Klaipėdos krašte; G. persekio
jimai dėl jo ankstyvesnės veiklos 
ir dar daug žinių tikybiniais, tau
tiniais ir politiniais klausimais.

Diskutuojamas klausimas para
šyti iš turimos medžiagos velio- 
nies biografiją.

Kaip iš vokiečių spaudos maty
ti. dr. Gaigalaičio bibliotekos di-

Visiems

beleido Klaipėdoje gyventi. Pali
kimo reikalą tuomet tvarkė jo 
žmona, kurios iniciatyva ir i Či
kagą pateko apie 24 sąsiuviniai ir 
Įvairių paskirų lapų.

Sąsiuviniuose randamas velio- 
nies nueitas kelias, jo šeimos kil
mė, siekianti penkias generacijas, 
ir straipsniai: ar Mažoji Lietuva 
jau iš pradžių buvo apgyventa

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 DANFORTH AVE. ir 
Telefonas OX. 9-4444

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai

Reg. $8.75, dabar tik $6.35 
galionas. Sutaupote $2.40.

Specialus priedas 
pritaikomas emalis 

(Satinhide Trim 
Enamel) 

Reg. $3.35, 
dabar TIK 

$2.45 kvorta.

137 RONCESVALLES AVĖ.
Telefonas 537-1442

Dar turime pasilikusiu SPALVOTŲ DAŽŲ 
iš praeitu metų — galionas tik $2.00. Visi 
dažai gaunami tik Roncesvalles krautuvėje.

• Įvairūs kilimai,
• Naujausių madų sofos,
• Miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai
• Įvairių firmų matracai,
• Virtuvės stalai, kėdės, šaldytuvai,
• Virimo krosnys, skalbimo mašinos,
• Vaiku baldai,
• Dažai ir kiti namų apyvokos reikmenys

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 valandom 
ryto iki 9 valandos vakaro.

ir 
i ?

pirmininkas J. Račys “Drauge” 
paskelbtame interview pažymėjo, 
kad Čikagos lietuviai turi gerai 
išlavintą muzikini skonį ir kad į 
Čikagą koncertuoti nevienas ko
lektyvas iš kitur važiuoja dreban
čiomis širdimis...

Bet varpiečiai Čikagoje, tikiu, 
dar pirmai programos daliai ne
pasibaigus, pajuto, koks tamprus, 
ryšys užsimezgė tarp žiūrovų, di
rigento ir choristų ir kaip jis ne
nutrūko iki paskutinio “Aidos” 
maršo, žiūrovų šiluma ir aplodis
mentai buvo neginčijami liudi
ninkai, kad koncertas buvo vykęs, 
mielas ir teigiamai Įvertintas. 
Reiškia. Toronto “Varpas” neap
vylė Čikagos, Čikaga neapvylė 
“Varpo”

Vertinant chorą, kaipo meninį 
vienetą, tenka akcentuoti, kad jis 
yra geras. O svarbiausia — turi 
labai gerą dirigentą muz. St. Gai- 
levičių.

. Man čia prisimena “Čiurlionio” 
ansamblio dirigento muz. A. Mi
kulskio pasikalbėjimas su rašan
čiu šiuos žodžius pereitą žiemą 
Čikagoje. Maestro nusiskundė, 
kad Amerikos mokyklose besimo
kąs lietuvių jaunimas nebėra toks

ETIENNE GILSON, žymus prancū
zų katalikų filosofas ir meno kritikas, 
dabartinis Pontifikalinio Instituto di
rektorius Toronte, parašė ilgą laišką 
dr. K. Cirtautui, vertindamas jo kny
gą “The American College Girl”. Ja
me, be kitko, jis rašo: “Aš nebūčiau 
galėjęs parašyti tokios mielos knygos, 
kad ir pasinaudodamas ribota savo pa
tirtimi mergaičių kolegijose. Džiau
giuosi, kad Jūs tai padarėt, nes per 
Jus atrandu savo paties jausmus, labai 
panašius Į jūsiškius. Vargiai ten ras
čiau bent vieną faktą, Jūsų minimą, 
kurio negalėčiau patvirtinti savo atsi
minimais ... Jūsų knyga tikrai išliks 
kaip vertingas įnašas į tipiškai ame
rikietišką instituciją bei jos auklėti
nes, kuriai rodote, mano manymu, vi
sai neperdėtą nuostabą”.

KS. SAKALAUSKO - VANAGĖLIO 
100-ios GIMIMO METINĖS paminėtos 
Lietuvoje balandžio mėn. 1938 m. Var
šuvoje miręs, Lenkijoje 35 m. išgyve
nęs pedagogas, aušrininkas, rašytojas, 
žinomojo “Kur banguoja Nemunėlis” 
autorius, kaip dabar nurodė Vilniaus 
“Literatūra ir Menas” 17 nr:, visą lai
ką palaikė glaudžius ryšius su lietuvių 
literatūra, aktyviai dalyvavo Lietuvos 
visuomenės gyvenime. Vilniškis laik
raštis, žinoma, nieko nemini, kad Ks. 
Sakalauskas yra platinęs “Aušrą”, 
“Šviesą”, rašinėjo dar 1883 m. “Auš
rai”, o 1905 m., atstovaudamas Lom-

muzikalus,'koks buvo Lietuvoje, lietuviams, dalyvavo Didžiajame 
ir todėl daugiau darbo tenka įdė
ti besiruošiant koncertams, ir

Vilniaus seime. Dabar Vilniaus laik
raštis tegalėjo pasiguosti, kad prieš

koncertuose darbo vaisiai nebesą : skleiSti socialinius prieštaravimus, kad 
tokie ryškūs. Tuo tarpu “Varpo” įjis stiprinęs “realistines” lietuvių li- 
koncerto metu mus ypač stebino teratūros pozicijas.
sopranai ir altai. Ir ten žymiai
daugiau matėsi jaunų veidų, negu
tenorų ar bosų tarpe. Tad čia ir,

• -ž. iškvla klausimas, ar tik Kanados f f . 7

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS, ge- 
gūžės 1-sios šventės proga, paruošė 

I naują premjerą — Šekspyro komediją 
; “Dvyliktoji naktis”; rež. V. Limantas...— -------------- , — _ -—_—- .r vvviiKicji nasus ; rez. v. išimamas.

ALDONA BAIKUS - BAIKAUSKAITE, Į mokyklos ne kitokiomis akimis daii J Taujanskienė. Kauno muzikinis 
šį pavasari baigusi gail. seserų trejų į žvelgia Į moksleivijos ir studen- teatras pastatė rytų vokiečių komp. 

nMAvHa šv Mvknln li«nninM Tn- tijos muzikinį paruošimą? I G. Nazenec operetę “Kam reikia pi- 
Kaip Įdomią ir talentingą Ka- ■ ni°'<rež- Ald- Ragauskaitė. Akadem.

nados mokyklos atstovę mes sia-Į 
me koncerte matėme ir akompa-j 
niatorę Dalią Skrinskaitę, o prieš į 

naziją, dalyvavusi ateitininkų org-joj. kurį laiką ir SOj. L. Šukytę.

metų mokyklą šv. Mykolo ligoninėj To 
ronte. Kuri laiką ji numato dirbti Ii-

Mokvt. A. Mikšie- 5°n.*n«’ 0 Pasku studijuoti viešosios Į 
rė su savo šokėio- sveikatos “ publ,c health dve,ų me’i ne su saw šokėjo tų kursą Western un.te Londone, ont. 
lais tiainif t O n e; JJ vra gįmusi Toronte, čia baigusi gim- 
Motinos Dienos,] ' 
minėjimo progra- “Aušros” sporto klube ir labai gražiai 
moję. Jaunosios kalba lietuviškai, 
šokėjos p a š oku- 
sios “Lėlių šoki” 
i r “Drugeli”. J ų 
autorė — A. Mik
šienė, visada u o-, 
liai talkinanti ivai-, 
rioms progra
moms.

džiausią dalis, 1326 monografijos, 
149 serijos su daugeliu numerių, 
laikraščių iškarpomis ir knygo
mis yra priglausta Westdeutsche 
Bibliothek’e, Marburg, (Lahn). 
Ji yra sutvarkyta ir kiekvienas 
egzempliorius pažymėtas vokie
čių ir lietuvių kalbomis: “Dr. V. 
G. palikimas Kauno universiteto 
bibliotekai Kaune, nepriklauso
moje Lietuvoje”. Palikimas lai
komas minėtame knygyne, kol 
bus galima ji perduoti pagal ve- 
lionies valią.

Laikraščiai pažymi, kad tai yra 
vertingas moksliškas rinkinys. 
Iniciatyva palikimo sutvarkymui 
savo laiku atėjo iš prof. Z. Ivins
kio. o praktiškai reikalą tvarkė iš 
Lietuvos kilęs bibliotekininkas 
dr. Weyrich. Dr. M. A.

PAVERGTOJE LIETUVOJE leidžia 
ma 92 pavadinimų laikraščiai ir žurna
lai ir jų bendras tiražas siekiąs 1.833. 
000 egz. 1950 m. tas periodinės spau
dos tiražas siekęs 597.000 egz. — rašo 
“Tiesa” 105 nr.

Lietuviškos 
maldaknygės 
mažiesiems

DIEVO 
VAIKAS

Autorius kun. dr. J. Gutauskas
Gaunama pas leidėją 

Spaudos B-vė “žiburiai” 
941 Dundas St. W. 

Toronto 3, Ont. 
ir 

pas lietuviškos spaudos platintojus 
Kaina $1.85

Gyvenimas filmuose

Pats “Varpo” koncerto reper 
(Nukelta i 7 psl.)

BELAISVIO TEISĖ GYVENTI
KORNELIJUS BUČMYS, OFM

Bendruomenės bei valstybės 
pareiga — gintis nuo užpuoli
kų. Taikingai - nusiteikę pilie
čiai padaromi kariais, kad rei
kalui esant, naikintų priešų 
mases. Tie patys kariai, naiki
nę priešo būrius granatoms, ar
tier i jos sviediniais, bombomis 
masiškai, visdėlto pasijunta 
tiek psichologiškai, tiek mora
liškai, o kartais net ir fiziškai 
nepajėgūs paleisti šūvi i pavie
ni priešo kareivį, susitikus akis 
i akį. čia lyg labiau praryškė- 
ja Dievo įsakymas: “Nežudyk!”

Tokia yra pagrindinė Vahe 
Katcha romano “L’Hamecon” 
tema. Pagal šį romaną, scena
ristas Henry Denker paruošė 
tekstą įspūdingam, dramatiš- 

. kam filmui “The Hook”, kuria
me perkėlė veiksmą į Korėjos 
karą.

Korėjos karo pabaigoje trys 
amerikiečių kariai iš mūšio sa
loje grįžta neutraliu laivu su 
gazolino kroviniu į bazę. Jie 
taip pat gabenasi su savimi be
laisvi — sužeistą korėjieti la
kūną. Radijo bangomis seržan
tas Briscoe susijungia su štabu 
ir gauna įsakymą kuo skubiau
siai belaisvį sulikviduoti. Gru
bus seržantas, jau 20 metų iš
tarnavęs kariuomenėje, iš pra
džių bando priešintis šiam žiau
riam Įsakymui, bet vėliau apsi
sprendžia* kad karinių viršinin
kų įsakymai lieka įsakymais ir 
reikia juos vykdyti. Netrukus 
jis išeina į pensiją ir ilgos kar
jeros metu niekad dar nebuvo 
parodęs jokio neištikimumo sa
vo viršininkams. Bet kas ta įsa
kymą įvykdys? Jaunasis eilinis 
Dennišon griežtai pasipriešina 
belaisvio sulikvidavimui ir nu
suka šaunančio seržanto ranką, 
šūvis nepataiko. Antrasis eili-

nis bando vykdyti seržanto Įsa
kymą, bet nepajėgia paleisti 
šūvio. Laikui bėgant ir laivui 
artėjant prie bazės, belaisvis 
darosi vis artimesnis ir iš buvu
sio priešo tampa lyg ir drau
gas. Bet Įsakymas dar neįvyk
dytas. Abiems eiliniams griež
tai atsisakius, pats seržantas vėl 
bando sulikviduoti belaisvi, ta
čiau ši kartą ir jis nebepajėgia. 
Pasiekia žinia, kad padarytos 
paliaubos ir visa susidariusi 
įtampa nelauktai atslūgsta.

Taigi, šis filmas vaizduoja ne 
tiek pati karą, kiek kariškius, 
susiduriančius su karinėmis 
problemomis ir jų moralinėmis 
išvadomis. Be abejonės, tai vie
nas stipriausių filmų prieš pa
čią karo idėją ir žiaurumus. 
Abu eiliniai savo dialoguose su 
seržantu ir neutralaus laivo ka
pitonu ypač pabrėžia susiprati
mo, moralumo, atsakingumo 
jausmą, o taip pat ir gyvybės 
brangumą, nors ir karo metu.

Kirk Douglas pateikia tikrai 
įtikinančią grubaus ir pareigin
go seržanto Briscoe asmenybę. 
Jaunesnysis eilinis Dennison — 
Robert Walker, 21 metų am
žiaus, Jennifer Jones ir nese
niai mirusio Robert Walker sū
nus. Tai jo pirmasis filmas, bet 
tikrai daug žadantis debiutas. 
Antrojo eilinio rolę gana blan
kiai atlieka Niek Adams. Fili- 
pinas artistas Enrique Magalo- 
na sunaikinimui pasmerkto be
laisvio rolėje jautriai savo ne
kalbia išraiška maldauja pasi
gailėjimo ir gyvenimo. Režisa
vo George Seaton, kurs nese
niai žiūrovų masėms pateikė 
“Counterfeit Traitor” iš pasku
tiniojo karo špionažo.

Filmas sudomins tiek suau
gusius, tiek vyresni jaunimą.

Vilniaus dramos teatras gegužės 4-5 d. 
statė V. Rimkevičiaus premjerą “Ra
tas"; režisavo V. Čibiras, o dekoraci
jas pagamino M. Percow.

PRAHOS ŽURNALE “MAGASIN 
AKTUALIT” Įspūdžius iš lankymosi 
Lietuvoje paskelbė Jan Kudlaček. Pa
sakoja apie Lietuvos praeitį, legendas, 
paminėjo dail. A. Žmuidzinavičiaus kū
rybą, susižavėjo dailininko originalia 
kipšų kolekcija, paminėjo savitus F. 
Daukanto darbus iš gintaro.

LENKIJOJ SU KONCERTAIS ba
landžio pabaigoje lankėsi studentų an
samblis. Vilniaus radijas pastebėjo, 
kad studentai išmokę eilę lenkų liau
dies dainų. Ansamblis pavadintas “Ne
muno” vardu; Baumilas jam parašęs 
ir kantatą. Studentų ansamblis koncer
tavo Varšuvoje, Krokuvoje ir Zako
panėje.

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTĄ š.m. baigia 540 inžinierių, ku
rie yra paruošti 26-šioms skirtingoms 
specialybėms.

Atsiųsta paminėti
Gimtoji Kalba, nr. 4 (18), JAV LB 

Kultūros Fondo leidinys. Turinyje: 
Ar tinka Petriatienei vadintis Petrai
čiu?, Naujausi lietuvių kalbos tyrinė
jimai, Pažanga lietuvių kalboje ir kt.

Eglutė, 1963 m. gegužis. Vaikams 
skirtas žurnalas. Leidžia Lietuvių Kul
tūros Institutas, redaguoja ir admi
nistruoja Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserys Putnam, Čnnecticut, JAV.

šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 5, ge
gužis, Tėvų pranciškonų leidinys, šia
me numeryje pažymima “Varpelio” 
40-ties metų sukaktis. Dėmesio vertas 
straipsnis “Leninas apie šv. Pranciš
kų” ir kiti rašiniai.

Kalifornijos Lietuvių Almanachas. 
Paruošė A. F. Skirius, išleido Lithua
nian Chamber of Commerce of Los 
Angeles. Jame randami Kalifornijos 
lietuvių adresai ir telefonai, draugijų, 
organizacijų ir klubų sąrašai bei lie
tuviško verslo informacija.

Lietuvių Dienos, 1963, balandžio 
mėn. Pasikalbėjimas su Lietuvos kon
sulu Toronte dr. J. žmuidzinu, p. 
Žmuidzinienės paveikslų nuotraukos, 
gausu įvairių iliustracijų iš lietuvių 
gyvenimo išeivijoj.

Maria Salvaci. Itališkoji Sibiro mal
daknygės “Marija gelbėk” laida. Iš
leista Romoje 1963 m., 64 psl. Spalvo
tame viršelyje Vilniaus Aušros Vartų 
Marijos paveikslas. Taip pat gausu lie
tuviškų iliustracijų tekste. Labai dai
lus leidinys, kurio leidimu rūpinosi 
mons. V. Mincevičius.

Saleziečių Balsas 1962 m., nr. 4, 
skirtas liet. Tėvų saleziečių Castelnu- 
ovo gimnazijos dešimtmečiui paminėti, 

j 96 psl., gausiai ir dailiai iliustruotas.
Vytis 1913 • 1963, 1963, nr. 5. Jubi

liejinis Lietuvos vyčių leidinys JAV.



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8.900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.
ANNETTE — RUNNYMEDE

$1.200 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 
namas su vieta mašinai statyti, 2 
virtuvės, dideli kambariai, kietos 
ir gražios grindys. Viena atvira sko
la 10 metų. Pilna kaina $11.900.

SWANSEA — BLOOR
$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 

6 kamb. namas, dvi virtuvės. J gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.

ST. CLAIR — OAKWOOD
$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 

augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

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.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Lengvosios atletikos treniruotės 
vyksta kiekvieną antradienį ir ketvir
tadienį nuo 6.30 iki 8.30 v.v. Swansea 
—Rennie parke.

Lauko teniso treniruotėm yra gau
tos aikštės High Parke penktadieniams 
ir Dufferin parke antradieniams. Norį 
treniruotis lauko tenise prašomi re
gistruotis pas Danutę Augaitytę, Si
mą Barškėti ar Tėv. Paulių, OFM.

Praėjusį šeštadienį Londone įvyku
siose Rytų Kanados ilgų distancijų es
tafečių pirmenybėse Nijolė Kėkštaitė 
(500 m.x4) išsikovojo II v.; 500 m. 
plaukime 50 m. vidurkis buvo 34,6 
sek. Savo 100 j.l.s. laiką pagerino iš 
64 sek. į 63 sek.

VYČIO ŽINIOS
Aldona ir Gailutė Kalvaitytės nese

niai atvykusios iš Australijos įstojo i i 
Toronto Vyčio sporto klubą. Abi pasi-! 
žymėjusios Melbourne Varpo krepši
ninkės žada ir toliau žaisti krepšini 
vytiečių eilėse. Gailutė tris kartus bu
vo išrinkta geriausia Australijos lie
tuvaičių krepšininke. Naujosioms vy- 
tietėms linkime sėkmės įsikuriant To
ronte.

Lengv. atletikos treniruotės bus vyk
domos sekančia tvarka: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 6.30—8 vai. v. vai
kams ir 7.30—9 vai. v. suaugusiems. 
Treniruotės vyksta Rennie parke.

L. Plačiakis užpraeitą šeštadienį da
lyvavo Toronto vaikų klasės varžybo
se ir pasiekė pasigėrėtinų pasekmių. 
Iki 10 m. amžiaus grupėje trišuolio 
varžybose pagerino savo praeitų metų 
rekordą nušokdamas 26-9*6. Taip pat 
pagerino ir šuolio į augštį rekordą 
peršokdamas 3-11. Šuolyje į tolį buvo 
trečias su 11-11 pasekme ir 60 yd. nu
bėgo per 9.1. Šiose varžybose taip 
pat dalyvavo ir Oakvillėje gyvenantis 
A. Vaičeliūnas, kuris augštesnėje am
žiaus grupėje laimėjo antras vietas 75 
yd. bėgime ir trišuolyje. Jaunieji. Vy
čio lengvatlečiai birželio mėn. turės 
dar dvejas pirmenybes. Sekančiose pir
menybėse dalyvausime gausingiau ir 
taip pat tikimės gerų pasekmių.

Mūsų rėmėjui J. Paulikaičiūi nuo
širdžiai dėkojame. A. S.

Sportas visur
Lenkas Zielinski Varšuvoj 100 m. 

nubėgo per 10.3 selk. ir 200 m. — 
21,0 sek. Kaip sezono pradžiai, pasek
mės yra labai geros.

Norvegijos sostinėje Lenkija įvei
kė šalies rinktinę 5:2.

Europos futbolo taurės rungtynės 
Londone baigėsi netikėta Milano per
gale, kuri baigmėje įveikė Lisbonos 
Beneficą 2:1.

Geriausias pasaulio futbolo žaidėjas 
brazilas Pele (“įvertinamas” $500.000) 
už interview Prancūzijos televizijoj 
paprašė $12.000. Atsakymas buvo nei
giamas.

Europos krepšinio pirmenybės įvyks 
spalio mėn. Vroclave-Breslau. Elimina- 
cinėse rungtynėse Šveicarija nugalėjo 
vakarinę Vokietiją 71:64.

Helsinkyje lenkas J. Gronovski atsie
kė naują Lenkijos rekordą, iššokęs su 
kartimi 4,80 m. Pačioje Lenkijoje at
siektos šios geresnės paseųmės: į augš
tį — E. černik 2,10 m. rutulys — V. 
Komaras 17,59 m., diskas — Z. Beger 
—. 57,06 m.

, Brazilijos rinktinė, žaidusi kontinen
te, atsivežė 330 marškinėlių, 218 porų 
kojinių ir 187 poras batų. K. B.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namo, farmų, žemės sklypo, apartamentų, biznių. 
BATHURST — ST. CLAIR. $10.000 įmokėti, 7 m. senumo gražus triplet 

sas. Prašo $36.000.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 Įmokėti, gražių rauplėtų plytų, atskiras 

dupleksas, po penkis didelius kambarius augšte. Privatus įvažiavimas, 2 
garažai. Labai puikioj vietoj, prie geriausio susisiekimo ir apsipirkimo. 
Liks viena skola balansui 10 metų. Kaina $26.900.

BLOOR — JANE. $8.000 įmokėti, 8 metų senumo originalus dupleksas. 
Įrengtas rūsys. 10 pėdų pločio įvažiavimas.

DURIE — ANETTE. $2.000 įmokėti, atskiras mūrinis 5 kamb. bangaliu- 
kas, gražus, didelis kiemas, garažas, užpakalinis įvažiavimas. Viena skola 
balansui 10 m. Kaina $12.000.

COOKSVILLE RAJONE (į vak. nuo Toronto), 6 kamb. naujas gražių ply
tų bungalas, didelis kiemas, žemi nuosavybės mokesčiai, neaugšta kaina.

$10.000 pilna kaina, Peterborough rajone, 100 akrų geros žemės, 7 kamb. 
naujas gyvenamas namas ir kiti reikalingi pastatai: 30’x70’, 53’x30', 
22x51. 15 akrų vynuogyno, 3 akrai obelų, 2 akrai vyšnių, 1 akras slyvų.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8*10 vai.

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

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
Swansea

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
BLOOR — QUEBEC

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

$7.500 įmokėti, 17 kamb. — 4 at
skiri butai, vandens šildymas. Be 
to, trys garažai su privačiu įvažia
vimu. Pirmame augšte 6 kambariai. 
Pajamų $290 mėn. plius laisvas bu
tas savininkui. Geras pirkinys.

ANGELĖ KUČINSKAITĖ, 
10 m., yra pirmoji mokinė, savo skla- 
sėje, pasižymėjusi plaukikė, pri
klausanti “Aušros” klubui.

Sportas Lietuvoje
SPAUDOS DIENOS PROGA “Prav

da” buvo surengusi tarptautines ir vi
sasąjungines bėgimo varžybas Mask
vos hipodrome. Dalyvių skaičius siekė 
beveik 5 milijonus — jų tarpe buvo 
satelįtinų kraštų lengvaatlečiai. Jau
nuoliams skirtame 3.000 mtr. bėgime I 
grupėje laimėtoju išėjo Juozas Atko
čiūnas, II— Juozas Garalevičius. I vie
ta atiteko trečios grupės nugalėtojui 
ukrainiečiui V. Kudinskiui. Visasąjun
giniame 2.000 mtr. bėgime moterims II 
vietą užėmė Teresė Raponavičienė, 
prie baigmės linijos pralaimėjusi leng
vaatletei V. šabaršovai. Visasąjungi
niame 8.000 mtr. bėgime vyrams II 
vietą laimėjo Kęstutis Orentas. Pir
maujančių tarpe taipogi buvo kitas lie
tuvis — A. Alcksiejūnas. Tarprespub
likiniuose bėgimuose Lietuvos sporti
ninkai užėmė III komandinę vietą. Pra
ėjusiais metais jiems buvo tekusi V 
vieta.

NAUJAI ĮRENGTAME VALAKAM
PIŲ ŽIEDE buvo pravestos automobi
lių lenktynės “Vakarinių naujienų” 
premijai laimėti. Sportinių automobi
lių klasėje I vieta teko Kauno ATK-6 
mechanikui Algiui Kilmaičiui, II — jo 
komandos draugui Vidui Dauniui, III 
— vilniečiui sporto meistrui Vyt. Ak- 
sionaičiui. Standartinių automobilių 

; grupėje 220 km. pirmas įveikė Vil
niaus taksi parko vairuotojas J. Viz- 
gardiškis, II vietą užėmė Vilniaus spor
to meistras J. Vaitėnas, trečiuoju lenk
tynes užbaigė meistras iš Gorkio A. 
Ščerbakovas.

Modernios penkiakovės varžybose 
Minske Lietuvos rinktinė iškovojo tre
čią vietą po Gudijos ir Kirgizijos. Var
žybose dar dalyvavo Ukraina, Latvija 
ir Uzbekija. Individualiai nugalėjo Lat
vijos atstovas J. Lapa lietuvį S. ša- 
parnį.

Sov. Sąjungos A klasės antrosios 
grupės futbolo pirmenybėse Vilniaus 
Žalgiris po keturių rungtynių turi 4 
taškus ir pirmenybių lentelėj užima 9 
vietą, latvių Daugava — 12. Estai šie
met žaidžia B klasėje, kur Lietuva taip 
pat atstovaujama Klaipėdos Granito.

Sov. Sąjungos futbolo taurės pirmo
se rungtynėse Klaipėdos Granitas įvei
kė Brasto Spartaką 2:0. K. B.

Lietuvių studentų 
žinios

BUVUSIŲ INNSBRUCKO LIETU
VIŲ STUDENTŲ “Lithuania” sambū
rio narių suvažiavimas 1963 m. gegu
žės 18-19 d. Toronte nutarė:

1. įsteigti vieną ar dvi stipendijas 
lietuviui studentui, studijuojančiam 
V. Europos universitetuose. Tokia sti
pendija bus dalinis atsilyginimas už 
lietuviams studentams teiktas stipen
dijas Amerikos lietuvių duosnumo dė
ka 1945-1949 m.

2. Suvažiavusieji pasižada aukoti sti
pendijų fondui kiekvienais metais po 
$10-$15 ar daugiau pagal išgales.

3. Stipendijų fondui administruoti 
ir stipendijato kvalifikacijoms įvertin
ti išrinkta komisija: dr. J. Budzeika, 
J. Gustainis, Stp. Kairys, dr. H. Na- 
gys, dr. J. Sungaila ir V. Valaitienė.

4. Suvažiavusieji nutarė paraginti ir 
kitus buvusius stipendininkus, studi
javusius Vokietijos ir Austrijos un- 
tuose, po II D. karo 1945-1949 m. ir 
gavusius BALFo pašalpas iš Amerikos 
lietuvių, pasekti šiuo pavyzdžiu.

ISLEISTUVĖS. — Liet. Stud. Rėmė
jų Būrelio v-ba birželio 7 d., 730 v.v., 
Prisikėlimo muzikos studijoj ruošia iš
leistuves šiemet baigusiems Toronto 
un-tą ir kitas augšt. mokyklas. Infor
macijas teikia J. Augustinavičienė RO 
2-9153 arba J. Rinkūnienė LE 5-9397. 
Kviečiami dalyvauti visi baigę mokslą 
ir jų tėveliai.

VISI LIETUVIAI STUDENTAI 
kviečiami rašyti į šį skyrių apie savo 
gyvenimą ir kelti savo problemas. Ra
šykite kaip mokate, nebijokite klaidų. 
Redakcija jas ištaisys.

R. VASTOKAS gegužės 31 d. gaus 
magistro — master of arts laipsnį To
ronto un-te. Jis buvo išvykęs speciali
zuotis archeologijoj į Niujorką.

V. J. SICIŪNAS gegužės 31 d. gau
na pritaikomųjų mokslų magistro — 
master of applied science Toronto 
un-te. Ikišiol jis šalia studijų kaip pro
fesoriaus asistentas dėstė inžinerijos 
mokslus studentams; per savaitę pa
ruošdavo po 6 paskaitas. Jis tikisi tęs
ti šį darbą toliau ir kartu ruoštis dak
taratui.

IŠLAIKĖ EGZAMINUS TU inžine
rijos fakultete IV kurso: E. Briedis, 
M. Bungą, F. A. Balčiūnas, I. Alksnys, 
H. Kronis, M. J. S. Zaremba, R. J. 
Vilkas.

UNIVERSITETINI GAIL. SESERŲ 
III METŲ KURSĄ baigė S. A. Zub- 
rickaitė.

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FA
KULTETĄ Toronte šiemet baigė: Gra
žina Skirgailaitė ir Dalia Kvietytė — . ; ~ ~ . i.r jziavime paaissejo. Kao ivanauoj vfuks
4 metų moderniųjų kalbų ir literatu-Į ta dantu gydyt<)ju. Per metus Ont. 
ros kursą. Jos jau gavo gimnazijos; baigia apie 120 gyd.. iš kuriu1
mAkviniii vioroc Al X Voriicoiiniiitn   _ ___ iniokytojii vietas. M. N. Naruševičiūtė 
baigė 3 metų “general arts” kursą.

TORONTO LIETUVIŲ STUDENTŲ 
šio pavasario “finis semestri” egzami
nų užbaigimo proga įvyko Springhurst 
liet, vasarvietėje per ilgąjį savaitga
lį. šeštadienį buvo šokiai, o sekmadie
nį bendras laužas. Dalyvavo apie 20 
studentų ir apie 10 studenčių. Oras 
buvo pusėtinai šiltas, tai 3 dienų pra
moga grynam ore visiems išėjo į svei
katą. Tik gaila, kad pasireiškė stoka 
gero organizuotumo ir tampraus su
sigyvenimo.

KANADAI REIKIA DAUGIAU 
TECHNIKOS MOKYKLŲ, mažiau uni
versitetų. Tokių nuomonių pareiškė 
Ryerson Instituto registraras A. Sau- 
ro. Jo nuomone, baigusiems Ryerson

IR SPORTAS 
SOVIETINEI

PAJUNGTAS
POLITIKAI

EDVARDAS ŠULAITIS

Pati svarbiausia sporto šaka anapus 
geležinės uždangos yra politika. Gal
būt nesuklysime pasakę, jog tam tik
rus politinius aspektus ten rasime vi
suose stadionuose, kurie yra išmargin
ti politiniais šūkiais, užtiksime sporto 
laikraščiuose, kurie užkimšti politi
niais pranešimais ir visur kitur, kur 
tik galima padaryti didesnę politinę 
propagandą.

Mums yra gerai pažįstama okup. Lie
tuvos sportinė spauda, kuri yra puikiu 
veidrodžiu viso to, kas dabar vyksta 
mūsų, tėvynės sportinėje srityje. Iš jos 
sužinome, jog šių dienų sportininkai 
jau yra dažni svečiai Europos ar pa
saulio pirmenybėse bei olimpiniuose 
žaidimuose, kur jie jau gali kovoti su 
kitų tautų atstovais. (Deja, okupanto 
garbei. Red.). Tačiau iš jos patiriame 
ir liūdnų žinių, mininčių, kad ir spor
te bujoja didelis biurokratizmas, kad 
daugelyje vietų sportininkai nebeturi 
bent pakenčiamų sąlygų sportavimui 
ir t.t.

Labai krenta į akis dažnas primini
mas, jog mūsų sportininkai pokario 
metais didelių laimėjimų galėjo pa- 
siekti tik Stalino (tai buvo žymima 
anksčiau) ar partijos įkvėpti.

Meskime žvilgsnį į vieną iš naujau
sių “Sporto” laikraščio iš Vilniaus nu
merių, paženklintų 1963 m. balandžio 
30 d. data. Iš jo galima puikiai pa
jausti, kiek jame yra politinės propa- 
gandos. Pirmojo puslapio viršuje di
delis, raudonas šūkis — “Su Gegužės 
šventėmis, draugai!” Pagrindiniu pus
lapio straipsniu eina Respublikinės 
sporto tarybos pirmininko V. Ostraus
ko rašinys — “Tegu pavasario griausti
niai skelbia naujas pergales”. Iš jo 
sužinome, kad “sporto mėgėjai pasi
ruošę su dar didesniu pasišventimu 
gaminti materialines gėrybes, kurti 
komunistinę visuomenę”. Argi ne šyps
nį iššaukia šis V. Ostrausko baigminis 
sakinys: “Tegul pavasariniai griausti
niai ir taikūs starterių šūviai (o ne 
ginklų žvangesys, kuris sklinda iš Va
karų!) skelbia naujas dar puikesnes 
mūsų sportines pergales!”

Taip pat pirmame puslapyje randa
me smulkesnę, bet gana reikšmingą 
antraštę — “Sveikas, Fideli Kastro!” 
Po ta antrašte įdėtame straipsnelyje 
yra gerokai pašlovinamas šis “garsu
sis kubiečių tautos didvyris”. Reikš
minga politine propaganda kvepia ir 
pirmame puslapyje {dėtas S. žlibino

Ew

Iš Čikagoj įvykusio prokomunistinių grupių susirinkimo, kuriame 
buvo reikalauta deportuoti karo nusikaltėlius i jų kilmės kraštus ir 
atiduoti vietiniams teismams. Vaizde matyti policininkas, sugavęs 
pelę, kurių desėtką paleido latvė Dagmara Vallens, laikraščio “Lat
vija—Amerika” korespondentė (dešinėje).

Lietuviu skautu veikla
TĖVŲ RĖMĖJŲ IŠKYLA Į SKAU-Į tuntas, organizuojamas Toronte, nėra 

TŲ STOVYKLAVIETĖ. — Birželio I i Lietuvos Skautų Sąjungos padalinys:
d. 7 v. ryto nuo Prisikėlimo parapi
jos visi tėvai-rėmėjai, kurie nori pa
matyti stovyklavietę, išvyksta vienoje 
voroje. Važiuojantieji automobiliais ar 
turintieji vietos automobily ir netu
rintieji automobilių, bet norintieji 
vykti registruojasi pas s. VI. Rušą tel. 
OX 1-2632 ar pas s. K. Batūrą tel. 
BE 3-9917. Prašome pasiimti sumuš
tinių, darbo drabužius ir įrankius: 
pjūklą, kirvi, grėblį, kastuvą.

VYR. SKTN. EUG. VILKAS pereitą 
savaitgalį lankėsi pas Tarptautinio 
Skautų Biuro dir. gen. Spray Otavoje 
Lietuvos Skautų Sąjungos reikalais. 
Gegužės 25-26 d. aplankė Montrealio 
ir Toronto skautų vadovus bei tėvus- 
rėmėjus.

V.S. Eug. Vilkas Toronte turėjo po
sėdį su tėvų-rėmėjų komitetu bei 
“Rambyno” Tunto vadijos nariais. Pa
aiškėjo, kad:

1. p. Br. Stundžios jūrų skautijos 

Institutą labai lengva susirasti dar
bus. Darbdaviai iš paskutinių kursų 
jau pasiima į darbus. Į RI priimami 
tik su 12 klasių pažymėjimais. Kelioli- n’on*s- 
ka lietuvių ten ir dabar mokosi. RUOŠIAMASI STOVYKLAVIMUI. 

h'.vti: rvnvTOllT s gos <™va — Atiduotos palapinės pataisymui bei i DANTŲ GXP'TOJU S-GOS šuva- i inwi Išdirbtos registraci.
ziavime paaiškėjo, kad Kanadoj truks- ; jos anketos gei (urėtin„ daiktų sarašai;

'* i ir šiomis dienomis bus išspausdinti bei 
_ A i- i • oa i -4- — i išdalinti tėvams. Norima turėti pilnas IToronto srity lieka apie 80 kiti is-; draudimas kiekvieno stovyklautojo;! 
vyksta kitur. Vienam Toronto dantų’,____ :i_i„ ___ i
gyd. tenka 1.670 žmonių, o Huron .
srity — 4.500. Greit pakelti dantų gyd.: 
skaičių'neįmanoma, nes nėra vietų TU 
ir daug kainuoja mokslas: 5 metų kur
sas $10.000-$11.000. 1961 m. iš 375 
kandidatų studentų tepriėmė tik 125.

JAUČIAMAS DIDELIS TRŪKUMAS 
GAIL. SESERŲ. Viena ligoninė Toron
te negali pradėti veikti, vien dėl jų 
trūkumo. Bandoma jų parsigabenti iš 
Britanijos ir planuojama Ontario prov. 
keisti visą gail. seserų paruošimo sis
temą. Valdžia turėtų daugiau dėmesio 
kreipti į ateivius — jų tarpe yra gail. 
seserų, kurios dėl formalinių kliūčių 
nepriimamos ir dirba nesavo profesi
jos darbą.

“ i tuo reikalu gautos informacijos ir jos 
, I studijuojamos. Kiekvienas stovyklau

tojas privalės turėti savo lovutę, to
dėl tėveliai yra prašomi jas įsigyti.

MIELI TĖVELIAI - RĖMĖJAI pra
šome jūsų paramos, kad galėtume ati
tinkamai įrengti stovyklavietę. Jums 
rūpi jūsų vaikai, todėl turi rūpėti šios 
stovyklos įrengimas. Jau pradėti sta
tybos darbai, todėl yra reikalingi pi
nigai. Ateikite mums į talką, nes kur 
du stos — visados daugiau padarys.

SKTN. F. MOCKUS lankėsi Čikago
je, kur matėsi su pirm i jos p-ku s. A. 
Dundzila, vyr. sktn. pąv. B. Juodele 
bei kitais vadovais, aptarė veikimą bei 
informavo juos apie “Rambyno” tun
to veiklą ir stovyklavietės įrengimus. 
Laukiama ir iš jų paramos.

besaikis

eilėraštis “Aš sveikinu”, kurio vienas 
posmas skamba taip: .

Aš sveikinu žemę ir duoną! 
Tiek niekur šviesos nemačiau. 
Mes vėliavą nešam raudoną 
Prie saulės arčiau.

Šalia šios grynai propagandinės me
džiagos, pirmame “Sporto” puslapyje 
yra ir vienas nuosaikesnis, apžvalginis 
rašinys. Ten “tarybinės” Lietuvos 
švietimo ministerio pavad. J. Kava
liauskas tarp kitko aštriau pasisako 
prieš fizkultūros mokytojus, kurie mo
kyklose proteguoja geruosius sporti
ninkus. Daug ką apie tėnykščią padėtį 
paaiškina toks jo sakinys: “Neleistini 
vertinimo kraštutinumai 
nuolaidžiavimas atskiriems mokiniams 
(pvz. mokyklos sporto “žvaigždėms”) 
ir piktnaudojimas pažymių, panaudo
jant jį kaip rykštę fiziškai silpnes
niems mokiniams”.

Virš minėtame “Sporto” numeryje 
randame ir daugiau politinės propa
gandos laisvų rašinių. Bene įdomiau
sias yra V. Mundrio aprašymo apie 
Prahoje įvykusias pasaulio stalo teni
so pirmenybes tęsinys. Iš čia sužino
me, jog Sov. Sąjungos rinktinės narė 
rygietė D. Lukina nuoširdžiai susi
draugavo su kanadiete y. Adminis 
(tai irgi latvaitė, žaidusi už Kanados 
rinktinę, ir tas ankstesniuose “Sporto” 
numeriuose buvo pažymėta), kad lie
tuvaitė L. Balaišytė užmezgė draugys
tę su čekoslovakėmis M. Lužova ir I. 
Bosą ir daugelį kitų įdomių dalykų.

Pažymėtina, jog “Sportas” gana daž
nai pamini ir Amerikoje paseiktas ge
rąsias pasekmes ir ta prasme jis pra
šoka amerikiečių sportinę spaudą, ku
ri turi labai silpną tarptautinio sporto 
informaciją.

Neskaitant politinės propagandos, 
mūsų minimas Vilniaus “Sporto” laik
raštis mums duoda ir konkrečių žinių, 
rodančių tikrąją sportinę padėti okup. 
Lietuvoje bei kitose šiuo metu vadi
namose “socialistinėse” valstybėse. 
Mes patyrėme, kad ir ten sportinin
kai, nežiūrint didelio spaudimo bei 
prievartavimo, daugumoje yra geriaii 
linkę vartoti šūkį “sportas — sportui”, 
o ne “sportas — partijai”. (Abu šūkiai 
klaidingi, Red.). Netenka daug stebėtis 
jų proginiais pareiškimais spaudoje, 
kur jie turi atiduoti duoklę partijai 
bei pagarbinti “tarybinę” santvarką, 
nes to nepadarę, jie vargu ar rastų ga
limybę reikštis “socialistiniame” spor
to gyvenime.

2. nei jo vadovai bei nariai negali 
vadintis Lietuvos skautų-čių vardu, 
nes nėra šios organizacijos nariai;

3. visi vadovai bei nariai, įstoję j tą 
vienetą, tuo pačiu yra išstoję iš Lietu
vos Skautų Sąjungos ir nustoja visų 
vyresniškumo laipsnių bei pasižymė
jimo ženklų;

*4. tėvai prašomi atkreipti dėmesį į 
tai, kur jų vaikai priklauso, nes tik 
tėvai gali apspręsti, kur jų vaikai tu
ri priklausyti;

5. Toronte jūrų skautų reikalais rū
pinamasi ir Rambyno tunte; jūrų skau
tų vedėju yra ps. Petras Butėnas tel. 
LE 4-7354 ir tik jis yra atsakingas 
už jūrų skautų veiklą.

V.S. EUG. VILKAS lankėsi pas! 
Rambyno tunto dv. vadą kleb. kun. P. j 
Ažubalį ir turėjo pasikalbėjimą skau-Į 
tų stovyklavietės reikalu. Dv. vadas 
pažadėjo ir toliau remti skautų veiki
mą bei stovyklavietę.

Taip pat Vyr. Sktn. Eug. Vilkas tu
rėjo pasikalbėjimą su “Tž” red. kun. 
dr. Gaida. V.S. Eug. Vilką palydėjo 
tėvų-rėmėjų komiteto p-kas Ged. Sta-j

NIAGAROS PUSIASALIO SKAU
TŲ-ČIŲ 10-TIS. — Toronto “Ramby- 
no” ir “Šatrijos” tunto vadovai buvo 
nuvykę į Wellanda pasidžiaugti ir da
lyvauti jų šventėje, kuri praėjo labai 
iškilmingai. Prie šios šventės pagra
žinimo prisidėjo dv. vadas T. Mika
lauskas, OFM, tėvų-rėmėjų komite
tas. Taip pat šioje šventėje dalyvavo 
Kanados skaučių vadeivė ps. M. Vasi
liauskienė.

TORONTO “ŠATRIJOS” ir “RAM
BYNO” TUNTO tuntininkai nuošir
džiai sveikino Prisikėlimo parapijos 
kleboną T. Placidą Barių, OFM, ir vi
sus Tėvus bei parapijos vadovus Pri
sikėlimo 10-čio proga, linkėjo ir toliau 
nepamiršti mūsų jaunimo, kurį iki 
šiol globojo ir rėmė pagal savo išgales.

V. S.

OAKVILLE, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimas Oak- 

vilėje įvyko gegužės 12 d. vaikams ir 
tėvams dalyvaujant. Programą atliko 
vaikai. Pirmoji dalis buvo pašvęsta 
motinai tremtyje ir atvaizduota gy
vais paveikslais, kurie lietuviškojo 
kryžiaus fone, apšviesti tam tikrom 
šviesom, atrodė gana įspūdingai. Po 
to visoms motinoms vaikai prisegė gy
vų gėlių korsažus.

Antrojoj daly vaikai deklamavo ei
lėraščius, skambino pianu, grojo akor
deonu. Pranešėja buvo Irena Linkevi
čiūtė. “Pasaką apie motiną” perskai-’ 
tė Vita Linkevičiūtė, o gyvųjų pa
veikslų metu tekstą skaitė Laimutė 
Vaičeliūnaitė.

Po programos daug gyvumo įnešė 
loterija, kurios pelnas paskirtas Su
valkų trikampio lietuviams šelpti. A.

PRIVATUS KORTŲ

Mes išsprendžiame visas jūsų pro- 
blemas: vedybų, biznio, nepasise- 
kimus. • Atidaryta: 10-9 vai. v.

114 CUMBERLAND ST. (Bloor -Ave- 
nue Rd.) • Telefonas 927-0788.

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
TofofoiMt LE. 3-490*.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont. 
Telefonas LE. 2-4404

RUNNYMEDE — BLOOR, $3.000 ] 
įmokėti, 8 kambariai perdu < 
augstus, atskiras mūrinis na- < 
mas, garažas su plačiu įvažia- < 
vimu, neaugšta prašoma kai- < 
na, puikus pirkinys. 1

PRINCE EDWARD — BLOOR, 
$3.000 įmokėti, gražus apy- ’ 
naujis bungalas, užbaigtas ( 
rūsys, 2 vonios, garažas su ( 
privačiu įvažiavimu, viena at- i 
vira skola balansui. <

QUEBEC — BLOOR, $3.500 įmokė- ! 
ti, 8 kambariai per du augš- 
tus, atskiras namas, pirmą * 
kartą pardavimui, vienas at- 1 
viras morgičius, labai žema į 
kaina. t

RONCESVALLES — DUNDAS, 
$4.000 įmokėti, 8 kambariai 
per du augštus, garažas su ( 
privačiu įvažiavimu. i

JANE — BLOOR, $4.500 įmokėti, 
puikus 7 kambarių, atskiras < 
namas, didelė moderni virtu
vė, platus įvažiavimas.

JANE — ANNETTE, $4.000 įmo
kėti, tik 4 metų senumo gra
žus atskiras namas, užbaigtas 
rūsys, privatus įvažiavimas.

SWANSEA, $4.000 įmokėti ar ma
žiau, 6 kambarių atskiras na
mas. arti Bloor, pilna kaina 
tik $16.800.

INDIAN RD. — HIGH PARK, 
$6.000 įmokėti, 7 kambarių 
bungalas, recreation kamba
rys. viena atvira skola ba
lansui.

RUSHOLME RD. Apie $7.000 įmo
kėti, gražus dupleksas, van
dens alyvos šildymas, didžiu
lis kiemas, dvigubas garažas, 
puiki vieta.

INDIAN RD.—BLOOR. Apie S8.000 
įmokėti, 11 kambarių, atski
ras mūrinis namas, 3 vonios, 
reikalingas mažo vidaus re
monto. viena skola balansui, 
geriausias nuomavimo rajo
nas.

APARTAMENTINIS NAMAS. Tik 
S15.000 įmokėti, vos keletos 
metų senumo, su balkonais, 
viskas išnuomota, metinių 
pajamų anie $30.000.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 2-4404

. Namų tel. LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

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

Už santaupas moka nuo 4(4% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 71/2%. Už paskolas - morgičius — 6!/2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti keikviėnas lietuvis gyvenantis Kandoje.
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 penktadieniais.

F. SENKUS REAL ESTATE
Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholme Rd. — tripleksas, atskiras, 

beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

JANE — BLOOR, DUPLEKSAS
$5.000 Įmokėti, 1 skola balansui, 

šilto vandens šildymas, 2 moder
nūs apartmentai.

PARKDALE — 9 DIDELI KAM
BARIAI, $19.900 pilna kaina, atski

ras mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 
vonios, šoninis Įvažiavimas.

41 KAMB. PAJAMŲ NAMAS
$15.000 Įmokėti, puiki nuomavimui 

vietovė, virš $12.000 metinių pa
jamų, atskiras, mūrinis namas, 
šilto vandens šildymas, su bal
dais, dauguma nuomininkų gyve
na ilgus metus.

SWANSEA — BUNGALAS. $2.500 
Įmokėti, mūrinis, 5 dideli kamba

riai, 1 skola balansui, arti Bloor,
Turime krautuvių, tarmų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose vietose Ir 

Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

BABY POINT
$4.000 įmokėti, gražus 6 kambarių 

atskiras namas, karšto van
dens alyvos šildymas. Gara
žas ir šoninis įvažiavimas. 
Viena skola balansui. Prašo 
$17.900.

INDIAN RD. — BLOOR
$10.000 įmokėti, puikus 11 kamba

rių (centre hall) namas. 
Karšto vandens šildymas. 3 
vonios, 4 kambariai pirmame 
augšte. Viena skola balansui. 
Prašo $28.000.

MIMICO — LAKESHORE RD.
$8.000 įmokėti, 6 butų apartamenti- 

nis pastatas, tik 4 metų senu
mo. Karšto vandens šildy
mas. $8.616 metinių pajamų. 
Našlė anglė parduos arba 
keis į 6-8 kambarių namą.

KINGSTON RD.
$18.000 įmokėti, 24 butų apartamen- 

tinis pastatas, visi butai vie
no miegamojo. Rinktiniai be: 
vaikiai nuomininkai. Visuo
met pilnai išnuomotas. $27.- 
660 metinių pajamų. $4.500 
gryno pelno, apmokėjus vi
sas išlaidas, įskaitant ir mor- 
gičių mokėjimus.

EGLINTON — KEELE
$20.000 įmokėti, 34 butų tik 5 metų 

senumo.-Visuomet pilnai iš
nuomotas. $38.262 metin. pa

jamų. Savininkas nori sku
biai parduoti. Labai žema pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE
S25.000 įmokėti, 21 butas Kingsway

- Royal York rajone. Gražus 
pastatas, * geriausiam vakarų 
Toronto rajone. $28.000 me
tinių pajamų. Visas išnuomo
tas. ‘ $6.500 gryno pelno į 
metus.

PARKDALE RAJONE
$40.000 įmokėti, 48 butų modernus 

apartamentinis pastatas. Bal
konai, keltuvas ir kiti nau
jausi įrengimai. $64.000 meti
nių pajamų. 15% už inves
tuotus pinigus, plius numo- 
kėtų morgičių suma.

SCARBORO
$30.000 įmokėti, 29 butai. Balkonai, 

keltuvas, recreation kamba
rys ir kiti naujausi įrengi
mai. $38.500 metinių pajamų. 
Parduos už mažiau negu kai
navo pastatyti.

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

J. RUKŠA I
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

RUSHOLME — COLLEGE, $2.000 
įmokėti, 8 kamb. mūrinis namas, 2 

modernios virtuvės, alyvos šildy
mas. garaž., viena skola balansui.

10 AKRŲ ARTI TORONTO, $7.900 
pilna kaina, lygaus paviršiaus, 334 

pėdos ant pagrindinio kelio prie 
Milton. Tinka paukščių ūkiui ar 
daržininkystei. $2.000 Įmokėti.

10 VIENETŲ MOTELIS, $15.000 
įmokėti, labai moderniai Įrengtas, 

akmens statyba, puikūs baldai, 
atidarytas ištisus metus.

GAZOLINO STOTIS IR KRAUTU- 
VE. $5.000 Įmokėti, 17 mylių nuo

Toronto, keistų j miesto nuosa
vybę, išdirbtas biznis, geras Įtai
symas, arti ežero.
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Skaitytojai pasisako
Pabėgėliai pas 

komunistus

MAŽIAU TAUKIU DAUGIAU bus laimėta, bet tuo bus atsiekta daug 
kUKLĖJIMO IR LIETUVIŠKUMO daugiauAUKLĖJIMO IR ___

SPORTE Pagaliau gal kas paskirs taurę netik 
už rungtynių laimėjimą, bet ir už lie
tuviškai kalbantį ir moksle pažangų 
sporto klubą? K.

Turime nemaža sporto klubu. Jr Ka
nadoje ir JAV mūsų sportininkai yra 
gana aktyvūs jr dažnai prasimala į pir
mąsias eiles vietinių sportininkų tarpe. 
Visa tai, aišku, gera — Lietuvos var
das garsinamas.

Tačiau arčiau pažiūrėjus į kaiku- 
riuos' klubus neviskas taip puikiai at- mokėti savo “TŽ” prenumeratą, 
rodo. Kas sudaro tuos klubus ir kartu °**------ - a
sportuojantį jaunimą? Gal daug nesu
klysiu pasakydamas, kad 80% klubų 
narių yra mokyklinis jaunimas, prade
dant 10-11 metų pradžios mokyklos- 
mokiniais ir baigiant studentais. Aiš- . - - F 
ku, tai natūralu, kad jaunimas sportuo-! va- 
ja ir mėgsta sportuoti. Taip buvo Lie 
tuvoje, taip yra dabar, bus panašiai ir! PAŽINKIME SAVO KAIMYNUS 
ateityje. j vienas iš įdomių dalykų Toronte yra

Daugelis tėvų, leidžiančių savo vai-1 tas, kad čia gyvenimas yra kaip Jung- 
kus į lietuviškus sporto klubus, prade- i tinėse Tautose. Mūsų kaimynai yra 
da galvoti, kam pagaliau tas sportas graikai, italai, austrai, čekoslovakai— 
tarnauja? Ar klubų vadovybėm rūpi į vienur kitur pabarstyti kanadiečiais, 
jų žinioje esančių moksleivių pažangu- Į t.y. tais, kurie čia gyvena per keletą 
mas mokyklose? Ar jiem svarbu tik = kartų. Mes nevadiname vieni kitų “sve- 
kuo daugiausia rungtynių laimėti?' 
Daugeliui lietuviškų klubų jau visai __ _
nebesvarbu kas tam klubui priklauso žės 20, atostogų pirmadienį, mes~išva- 
— ar lietuviai, ar vietiniai, ar iš kitur ziavom su olandų kredito unija į jų 
tom rungtynėm atvežti, ar pažangūs auto “rally”. Įsidėmėkite, “rally” nėra 
mokiniai, ar išmesti iš mokyklų. Tiks
las tėra vienas: laimėti, daugiausia 
taurių prisirinkti.

Savaime aišku, tokie sporto klubai 
yra gausiausi. Nes juk niekas nenori 
priklausyti klubui, kuris mažai rungty
nių laimi.

Kam gi tad sportas tarnauja? Argi 
tik sportui? Kodėl klubų vadovai kal
ba apie auklėjamąją sporto reikšmę? 
Kur tas auklėjimas pasireiškia? Pana
šūs klausimai daug kam kyla.

Ar nebūtų galima klubų vadovam ‘ 
pasiteirauti jaunuosius sportininkus ar 
jų pamokos paruoštos? žinome, kaip 
jaunimas, ypatingai patys mažieji, ver
žiasi i sportą. Kodėl tad klubu vadovv- - * *■ - . 'flQT QO°S r"bės negalėtų to išnaudoti ir pastatyti . 5 *.9
tam tikras šalvgas: nesimokysi — ne-‘pi^a. i,en?’ 
žaisi. Atskirų komandų treneriai, ypač 
mažiesiem, yra dideli autoritetai. Bet 
kokį pavyzdį jie duoda jauniesiem • 
sportininkam? Ar jie girdi iš savo tre
nerių kokių auklėjamų pastabų?

Atrodo, kad per sportą yra lengviau- jj0 ženklus, bet ir olandiška galvojimo 
šia prieiti prie jaunimo, bet ar lietu-; būdą Nes ..galas kelio„ nebūtinai reiš< 
viskų sporto klubų vadovybės Jai is- ;kja įeiį0 pabaigą: “Church” gali , būti 
naudoja? Labai mažai. Visiem rūpi tik, bažnyčia arba pavardė ant laiško dė-

I zės ... Kiekvienas kelio ženklas gali 
būti simbolis, ar parašas, ar ornamen
tas ir i.t. išvyka visada įvyksta gegu-‘

GERB. ADMINISTRACIJA,
Sekdamas V. Mikšio pavyzdžiu aš ir

gi nusibaudžiau $1 už pavėlavimą ap-

Nuo praėjusio karo pabaigos 
pas komunistus yra perbėgę 79 
JAV kariai, iš jų tik 2 karininkai. 
Visi pabėgėliai yra iš armijos; 75 
perėjo sieną Europoje, 12 — Ko- 
rėjoje ir 2 —Kuboje. Šiuo metu 
iš ju 48 dar yra komunistiniuose 
kraštuose. 2 nusižudė ir 29 grižo 
atgal i JAV. Beveik nė vienas iš 
dezertyrų nepasitraukė dėl-ideo
loginių Įsitikinimų, bet dėl asme
ninių problemų.

Avalynės ir drabužių numeriai.
i ** * * *

Siųsdami siuntinius Į Lietuvą, keliaudami po Europą, pirkdami 
dovanas,' kalbėdami apie madas maišome Europos ir Amerikos 
standartinius drabužių ir avalynės dydžius, žemiau duodama mote
rų ir vyrų drabužių palyginamoji lentelė. Patartina išsikirpti.

. - . Bliuzės ir megztukai Vyriški marškiniai
14V£> 15 15^’15% 16 16>/2
3T 38 39 40 41 42

Amerikai 34 36 38 40 42 44 
Europoj • 42 44 46 48 50 52 

■ i. •
f < J-Suknelės ir eilutės

Amerikoj 10 12 14 16 18 20
Europoj 38 40 42 44 46 48

Su pagarba — A. Astravas
Priedas S6 čekis.
“Tž” administracija dėkinga mie- 

j Jiems skaitytojams už dęmesį bei pa- 
į ramą ir tikisi, kad ir kiti paseks šia

timais”. Mes visi savi.
Bičiulių olandų šeimos dėka gegu-

lenktynės, kaip aš maniau, bet tai su
planuotas važiavimo kursas nustatyta 
distancija, kurią reikia nuvažiuoti per 
nustatytą laiką pagal detališkai išdirb
tas taisykles. Nuotolis — apie 80 km. 
Mes pakviečiame jauną skautą naVi- 
guoti, ir olandę interpretuoti (infor
macija olandiškai).

Pradedame nuo De Havilland lėktu
vų stoties. Tai šeimų išvyka, kaip ir 
gegužinė; dalyvauja apie 40 automobi
lių. Instrukcijos sako: “po aštunto til- 

f to pasukti į kairę”; “po pieno davėjos 
»galvos pasukti į dešinę”; “po vištos su 
viščiukais važiuoti tiesiog”; “jieškok 
mįslingo kelio ženklo”. “Kiek vazonų 
jėlių buvo languose?” “Kokio ilgio 
hot dogs’?” “Kokios lankymo valandos 

“Po antros žalios pompos 
i sukti į kairę”. “Patikrinimo punktas”, 
i ženklai yra išskirstyti pakelyje ir rei- 
i kia atvykti nustatytu laiku. Už skubėji
mą bauda ta pati, kaip ir už pavėlavi
mą. Čia ne snaudalių pramoga. Reikia 
žiūrėti akylai ir suprasti netiktai ke-

“Tiesa” prasilenkia 
su tiesa 'f

M&eriški batukai
Amerikoj 4 5 6 7 8 9 10
Europoj 36 37 38 39 40 41 42 v

- Vyrų eilutės ir apsiaustai
Amerikoj 36 38 40 42 44 46
Europoj 46 48 50 52 54 56

Suknelės ir apsiaustai vaikams
2 4 6 8 10 13 15
1 2 5 7 9 10 12

Vyriški batai
8 8V2 9 9¥2 10 10^2 11 
1-42 43 43 44-44 45

Moterų kojinės
8—8V2—9—9V2—10—10>/2 
0—1 —2—3 —4—5

Niagara pusiasalis
SKAUTŲ RĖMĖJAI išrinko naują 

valdybą, kurion įėjo: J. Dainora, A. 
Viskosas ir A. Zubrickas iŠ St. Catha
rines, p. Gudaitienė iš Niagara Falls, 
V. Bieliūnas, P. Adomynas iš Wellan- 
do ir A. Stankevičius iš Port Colborne. 
Pareigomis pasiskirstė: J. Dainora — 
pirm., A. Zubrickas — sekr. ir A. Vis
kosas — ižd. Susirinkime paaiškėjo, 
kad ižde yra jau $450 ir yra vilčių iž
dui didėti. Skautų vadovai tikisi iš
siųsti į JAV skautų stovyklon apie 10 
vyr. skautų. Susirinkime skautų vei
kėjai nusiskundė, kad skautų tėvai 
nėra suinteresuoti dalyvauti susirinki
muose, kur jų moralinė parama yra 
būtina veikėjams, kurie daug dienų 
skiria lėšų telkimui. J. š.

..ŠYPSENOS.
Laiku pastebėta

“Karys” atspaude skaitytojo M. 
M. iš Detroito laiškelį, kuriame 
rašoma: “Redakcija, greičiausia, 
taip ir nepastebėjo, kad “Kario” 
nr. 4 viršelyje atspausta kovo mė- • 
nuo, o ne balandžio..

Tenai pat “Kario” redakcija ir 
atsakė: “Kaip tai nepastebėjome? 
Pastebėjome ir pačiu laiku, ba
landžio 1 dieną! Kai jau viskas 
buvo atspausdinta”.

“Pravda” paskelbė, kad soviė
tų mokslininkai išrado naują ele-i Pirštinių numeriai visur tie patys. Angliški gaminiai turi skir- 
mentą 102. Tuo pačiu metu Sov.!tingus numerius.____________ /■ •______ _______ _________
Sąjungoje lankėsi amerikiečių ■

buvo ir ’ mokslininkas Albert Kongas bando eiti savom kojom 
Ghiorso, amerikietis 1958.m. iš- ‘
radęs minėtą elementą. Kai ame-, Belgai pergreit davė Kongui; jungininkės. Atsidūrus finansi- 
rikiečiai Maskvoje parodė sovie- nepriklausomybę, todėl nuo pat niuose sunkumuose JT turėjo iš-
tų mokslininkams žinutę “Prav- i nepriklausomybės pradžios Kon- 
doje ir primine amerikiečio at- j ge reiškiasi konfliktai tarp kon- 
radima. tai sovietai pareiškė, kad rgiečiu buteliu ir tarp užsienio jė- 
čia turis bųtinekaHas -nesusipra-.gų, pasUruoju laiku laikraščių

• . . pirmuose puslapiuose jau nebe-
• matome sensacijų didėlėmis rai-

timas

Nelygios lenktynės dėmis skelbiamų. Jau prasidėjo 
‘ / svetimų kariuomenės dalinių,

1954 m. Sov. Sąjunga pradėjo Jungtinių Tautų komanduojamų, 
teikti pagalbą užsienio kraštam, traųkimasis. iš Kdngd, bet tai jau 
kuriuose norėjo išplėsti savo ita- ^ebe sensacija. JT kariuomenės 
i j fu.,- t a ir k • ! buvo Konge apie 20.000. S. m. ba-ką; norėdama nustelbti JAV tei- landžio mjn 7oji JT kariuomenė 
kiamą paramą. Keletą metų Sov. turėjo sumažėti iki 13.000. Sierra 
Sąjunga net pralenkė savo “duos- Leona ir Tunisija jau atšaukė sa- 
numu” JAV, tačiau negalėjo ilgai vo karinius dalinius. Rengiasi iš- 
tose lenktvnėse išsilaikvti. Daug važiuoti ir Indijos daliniai, kurių 
kur Chruščiovas su savo' pažadais' Konge buv0 aPie 7 000 kareivlll u . usc 0 3S su Ja 0 pažadais. ^.aį pa^ rengįasį išvykti nedide- 
taip įklimpo, kad dabar nežino,; Malaju karinis dalinys. Suma- 
kaip išsisukti. Daugiausia rusų pa- , žinus svetimas Įgulas Konge, su- 
galba yra pasinaudojusios Egip- mažės JT finansinė našta toms 
tas, Afganistanas, Indonezija ir 
Kuba. Naudos tačiau maža. Nuo 
praėjusio karo pabaigos užsienio
pagalbai Sov. Sąjunga išleido S12 jų pavyzdžiu seka daug neutralių 
bil., JAV — 3100 bil. : valstybių ir net kaikurios JAV są-

Įguloms išlaikyti. Toji našta vis 
dar tebėra sunki ir kebli, nes so- 

į vietų bloko valstybės neprisideda 
prie tos naštos palengvinimo, ir

Toronto "Varpo" koncertas Čikagoje
(Atkelta iš 5 psi.) , vertas, kas negina jos ..besi-

tuaras buvo Įdomiai ir reikiamu' klausant šios komp. A. Vanagai- 
balansu atrinktas, tik kažin ar ■ čio patrijotinės dainos žodžių. 

, pabaigai visuotinio Įspūdžio dė-j žvilgsniai krypo į tuščias vietas, 
žės 20-tą. pagal tradiciją. 45 min. pie-; lei buvo reikalingas G. Verdi “Ai-; esančias salėje. Žinojau, kad ir 
tyms. Paskutinis kontrolės punktas — Jos” maršas, kuri prieš metus su-’tose vietose turėjo sėdėti varpie- 
Da liavnland. Padarę beveik dvigubai tokiu meniniu pakilimu išpildė; čių draugai ir Kultūros Fondo bi- 
!lietuvių operos choras grandie-i čiuliai... Bet juos tuo laiku kaip

priešingai: dėl treniruočių ir begalės lės punktus grįžtam prie Do Havilland; , į • z, i. ■ j . •
rungtynių tenka toje pačioje klasėje’ apie 6 vai. vak. po nuotykingos ir ido > Atskirai tektų kalbėti apie sol J uždaviniai. Čikagos vidurmiestyje, 
nevienus metus sėdėti arba visai pa^mios kelionės. ‘ i V- VerikaiU. Jo publika vis ilgisi j tada vyko masines aemomstraci-:
likti mokyklą. Tai yra faktai. Klubui Vakare dalyviai • «- . .. y

vienas tikslas: laimėti.
Šiame krašte prie mokyklų ir gimna

zijų yra taip pat da«g sporto klubų, 
bet daugelyje jų gali dalyvauti tik tie 
mokiniai, kurie turi nustatytą mokslo 
vidurki. Nori klubui priklausyti — pa
sistenk!

Pas mus to nėra. Dažnai atsitinka 5 visus ženklus ir praleidę tik du kontro-

leisti specialios paskolos bonus.
JT kariuomenės atšaukimas iš 

Kongo turi būti atliktas labai at
sargiai.' Tai yra JT gener. sekr. 
UThanto intencija, nes, jo many
mu, Kongo vidaus situacija dar 
tebėra jautri ir visada gali kilti 
sąmyšiai, kuriems sutramdyti dar 
reikalinga JT-ginkluota jėga. Ne
daug tereikia, kad vėl kiltų kru
vini sąmyšiai Kongo viduje. Dėl 
Kongo“ turtų galimas ginkluotas 
konfliktas tarp didžiųjų valsty
bių. Jau treji metai kaip belgai 
pasitraukė iš Kongo valdymo, pri
pažindami tam kraštui pilną ne
priklausomybę, bet per tuos tre
jus metus kongiečiai ne naują 
valstybini organizmą organizavo, 
o kovojo savo tarpe. Konge nėra 
vienos tautos ir vienos visiems su
prantamos kalbos, o daug viena 
kitai nedraugiškų genčių bei tau
telių; kurias tejungia tas faktas, 
kad jas visas valdė Belgija, kad 
visas Kongas buvo Belgijos ko
lonija. .

Šiuo metu JT gen. sekretorius 
UThant norėtų vykdyti didelę pi
lietinio gyvenimo atstatymo prog
ramą, bet ji kaštuotų daug mili
jonų, nes Konge daug kas su
griauta, susisiekimo keliai ir prie
monės reikalingi atstatymo ir mo
dernizavimo, trūksta mokyklų, 
mokytojų, ligoninių, ypač paruoš
tų administracinių kadrų, ir par
lamentinio valdvmb sistemos sta- 
hUi-'vi-'o. ’ 3. Gs.

ŽIAURIŲJŲ TRĖMIMŲ sukaktis 
bus minima birželio 16 d., 6 y.v. Slo
vakų salėje Welland ir Page gatvių 
sankryžoje. Minėjimas yra ruošiamas 
kartu su Weilando ir St. Catharines 
B-ne, latviais, estais ir Baltų Federa
cija Toronte, kuriai šiais metais pir
mininkauja J. R. Simanavičius. Jis su
tiko padėti šį minėjimą tinkamai pra
vesti. Šiame minėjime visų pabaltiečių 
vardu bus paruoštos rezoliucijos ir pa
siųstos valstybių premjerams. Daly
vaukime visi minėjime ir bendromis 
jėgomis reikalaukime laisvąjį pasaulį, 
kad padarytų galą kolonizmui.

B-nės valdyba

Muzikos pamokos
— Turbūt jūs mane atsimena

te? Mano duktė imdavo pas jus 
piano pamokas, už kurias mokė
jau po penkis dolerius i valandą.

— Taip, aš jus gerai atsimenu.
— Tad, pasakykite dabar: kiek 

kainuotų ją atpratinti nuo skam
binimo pianu?

- Juristo nuomonė
— Kokia bausmė gresia vyrui 

už dvejas vedybas, ponas advoka
te?

— Didžiausia bausmė — Įsigiji
mas dviejų uošvių ...

WINDSOR, Ont
NESENIAI ĮSTEIGTOJI LIET. PA- 

RAPIJA palengva tvirtėja, nors pir
mieji žingsniai nelengvi. Su duosnių 
rėmėjų pagalba jau gerokai aptvarky
tas pastatas ir daro jaukų įspūdį. Lon
dono vyskupo raštu, naujai įrengtai 
bažnyčiai duotas šv. Kazimiero var
das. K.

Pa j ieškojimą i

Kultūros supratimas
Raudonarmietis čiudakov grįž

ta iš Lietuvos i savo kolchozą, ne
toli Uralo. Vietiniai jį klausia:

— O kaip lietuviai, ar kultūrin
gi žmonės?

—Kur ten! Tikri tamsuoliai. 
Paimkime muziką. Balalaikos ne
rasi visoj šaly. Pas juos fortepio- 
nai, kuriuos turėjom sunaikinti.

— O kodėl taip?
— Niekam netiko. Balalaiką 

gali nešiotis, o fortepiono ant pe
čių gi neužsidėti...

Jieškomas STASYS MEDUŠAUSKAS, 
kilęs iš Garliavos vaisė., Kelmynės kai
mo. Turimas žinias prašoma siųsti “T 
ž” administracijai.

Anksčiau: Gyveni ir mokaisi. 
Dabar: Gyveni ir uždirbi.

Parinko Pr. AI.

AP DRAUDA ET“??,’
luittratKi. A6«T

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

St. Catharines, Ont.
___________ MOTINOS DIENA. — Minėjime pa- 

__v susirenka Stereos laukia. Bet artimam bičiuliui! jos prieš raudonuosius mūsų tau-*skaitinmkas K. Mikšys iš Hamiltono 
vadovai tą žino; Ar^dks Sportas yra Salėje"premijų 'įteikimui: Čia pabend-' negi viešai rašysi komplimentus... ’ tos priešus, kurie. sttsšrinkę;i u!’
pateisinamas? !ravimas su šokiais etc. Olandai yra so-į LB Kultūros Fondas ir dainos; tingą, reikalavo sovietinėms: kar-Lu;.-ka s*eštad° mokykla5ir pareiškė

Čia jokiu būdu nenoriu paneigti lidūs piliečiai, kurie padeda ant mūsų i mylėtojai Čikagoje džiaugiasi; tuvėms išduot? vysk. V. Brizgi ir K^abar vaikai nenoriai ja lanko 
sporto reikšmės. Jaunimui jis reika- stalo "Olandijcs ^pelkių” daržoves ir šiuo neeiliniu “Varpo” koncertu • kitus lietuvius patrijotus. Tad ne nors yra nuvežami ir parvežami pui- 

Gourda sūri^ Jie^padabma mūsų dar-j įj. jįnkj chorui kūrybingiausios Į vėjams skamba ir “Varpo" ŽO- Įkiūose automobiliuose. Kvietė visas 
motinas mokyti vaikus lietuvių kalbos 
ir rašto. Po paskaitos Onytė ir Nijolė 
Gegeckaitės skautų uniformose visoms 
motinoms įteikė po gėlę., o dvi moti
nos. turinčios daugiausiai tautos prie
auglio buvo specialiai pagerbtos: 
B-nės vardu įteiktos dovanos. Buvo pa
gerbtos atsistojimu motinos, kurios 
buvo žiauriojo komunizmo ištremtos 
ir nužudytos Sibiro tundrose.

Minėjime buvo ir meninė dalis, ku
rią pravedė J. Dainora. Eilėraščius 
deklamavo: L. Grigaitė. J. Zubrickaitė. 
A. Baronas. V. Zubrickaitė. D. Daino- 
raitė. Akordeonu grojo R. Dainora ir 
iš Niagara Falls Gudaitis. Pianu skam
bino R. Kuraitytė ir N. Gverzdytė. D. 
Vilbikaitytė padainavo “Lietuvos 
kregždutė” ir pašoko baletą.

šie jaunieji menininkai iš dainų, 
deklamacijų ir muzikos supynė gražų 
lietuvišką vainiką motinoms pagerbti.

tik buvo pašaukę kiti patrijotiniai

DR. E. ZUDRIEN6 .
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ
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

sporto reikšmės. Jaunimui jis reika
lingas ir gali būti auklėjimo priemo
nė. Sportininkų tarpe yra daug ir ypa- 

' tingai gerų mokinių ir pavyzdingų jau
nuolių. Tik gaila, kad daugelis mūsiš
kių klubų pradeda gerais tikslais, bet 
vėliau tuos tikslus pamiršta. Ar ne
reikėtų klubų vadovybėm peržiūrėti ant 
tuos tikslus? Gal viena kita taurė ir ne-

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W.. Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

zo- 
džiai: “Tas laisvės nevertas, kas 

Kai atsidarius uždangai choras negina jos ...”
užtraukė “O skambink per amžius Į “Varpo" choras i savo darbų 

ionalizmas jiems neguli j vaikams Lietuvos, tas laivės ne-1 vainiką vėl Įpynė vieną žiedą — 
' - ____ ' koncertą Čikagoje. Aš iki šiol ste-

...... . . Ibėjausi Čikagos Lietuviu operosnuo suraminimo premijos, t.y. uz: ■ J. . .° . ___
blogiausią kelionės atlikimą, atidarant !,likimu VISU spaudos įska p 
“panikos” vokus, turinčius daugiausia ' ^as 11 JUOS rase. TOS 1S-
pabaudu. “Panikos" vokus galima ati- Karpos, suklijuotos i meniskus al- 
daryt tiktai visiškai paklydus. Daly- bumus, tai gražus prisiminimas 
viai paskirstyti i a ir b. Mes esame gyviesiems ir auksas ateities lie- 
A. neš nelaimėjome premijos, bet esą- Į tuvių kultūros istorikams. Malo- 
me ketvirtoje vietoje. Jeigu nebūtu- J nu įad tokius iškarpų albumus

želius tulpėmis. Socialinis jų bendra- ateities 
vimas lengvas, natūralus. Pereiti iš i 
olandiškos kalbos i anglišką jiems to-? 
kia pat problema, kaip pasukti auto' 
į kairę. Naci

ando kaip plytų tona.
Premijų Įteikimas vyksta pradedant ;

Wasaga Beach, Sfayner, Co’ling wood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

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

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

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

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

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

A R 0
Iruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO

Res. Tel. LE. 6-5363 
K. STRIAUPIS

425 JANE ST., TORONTO • RO. 9-9647

Res. Tel. RO. 3-2032 
P. JONIKIS

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. garage
314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631

Viena gatvė j vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West.
VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai. DARBAS GARANTUOTAS.
Garažo telefonas LE. 3-0631. Namų telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RCSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

me pravažiavę ‘'Knox”, būtume laimė- turį jr “Varpo" choras. Savaite 
ję •mažiausia trečią vietą”. "Ar jūs va-; laiko juos tu‘rėjau sav0 rankose“. 
“S” VienaS i Augiausi, naudojausi. Po kon-
ru“č?a Rotterdamo olandai, čia Ams- icert? tas ateities auksas grakščių 
terdamo olandai” — galite padainuo- ^arpiecių V. Staskevičiūtės ir A. 
ti. jie nieko prieš. Apie n vai. salė' Besasparytės lagaminuose įske- 
tuštėja. Darbštūs olandai turi pailsėti; liavo atgal i Torontą.
rytojaus darbams. S. Bunker i _____________

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

Telefonas LE. 2-5191

George BEN. B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavhno ir teorijos pa
mokos nemokamai.

TELEVISION-RAD1O-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokiti rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į.namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus. 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

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

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

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).

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kon t ra k tori u s
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
TeL RO. .7-9947 

24 Hmnberview Rd., Toronto.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(pne Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechafalnis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas Ir garantuo-

Sav. Ant Pafikevičiui

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

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

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

Dažai ir sienoms 
popieris! sepemai, 
r r 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. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132



TORONTO Ont
Studentų ir skautų žinios 6 psl.

Šį SEKMADlENį, SEKMINIŲ ŠVENTĖJE — tradicinis lietuvių 
Jcapinių lankymas Port Credit. Trumpas susikaupimas 4 vai. prie 
centrinio kryžiaus kapinių aikštėje. Maloniai kviečiame visus To
ronto-ir apylinkių lietuvius gausiai dalyvauti.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— šį sekmadienį švenčiame 

Sekminės — šv. Dvasios atsiunti
mo šventę. Bažnyčia, pagal lietu- 
višką tradiciją, papuošiama ber
želiais,

— Pavasarinis kapinių lanky
mas šiais metais sptampa su Sek
minėmis. Gausiai dalyvaukime.

— Tikybos pamokos vaikams, 
besirengiantiems Sutvirtinimo sa
kramentui, vyksta sekmadieniais 
parapijos salėje tuoj po 11 vai. 
pamaldų. Sutvirtinamiesiems iš
duodamos kortelės, kurios, užpil
džius tėvelių pagalba, grąžinamos 
prieš pamokas seselei. Einant Su
tvirtinimo, tą dieną jokių specia
lių uniformų nereikalaujama. Vi
si sutvirtinamieji sutvirtinimo 
dieną pamaldų metu priima šv. 
Komuniją.

— Specialiu Ontario provinci
jos valdžios aktu, moterims tarp 
60-64 metų amžiaus suteikiama 
galimybė gauti senatvės pensiją 
(Special Government Allowance). 
Reikia kreiptis į parlamento rū
mus tel. 365-1506. Pensija siektų 
$65. Sąlygos šiai specialiai pen
sijai gauti: a. amžius 60-64 m.; b. 
našlė arba netekėjusi; c. išgyven
ti Ontario prov. vienerius metus; 
d. neturėti banke asmeninėje są
skaitoje daugiau kaip $1000 ir e. 
metinės pajamos, įskaitant ir gau
simą pensiją, neturėtų peržengti 
$1140. Blankai užpildomi parla
mento rūmuose, prieš tai susi
skambinus augščiau minėtu tele
fonu.

— Prisiminkime savo maldose 
sergantį vyriausiąjį Bažnyčios 
Ganytoji Joną XXIII. Viešpats te
laimina jo drąsųjį bažnyčių vieny
bės ir žmonių broliškumo kelia.

— Jaunimo choro repeticijos— 
penktadieniais 6 v.v. Po repetici
jos jaunimas renkasi į bažnyčią 
gegužinėms pamaldoms.

— šį sekmadienį 11 vai. pamal
dose prisimenama A. J. Rinkūnų 
tėveliai bei šeimos mirusieji.

Lietuvių kapinėse šiomis die
nomis pastatyta keletas naujų pa
minklų. Ypač ryškiai išsiskiria 
savo originalumu a.a. Alf. Augu
čio paminklas, suprojektuotas- 
dail. E. Docienės. Kapinių lanky
mo išvakarėse nuvalyta žemė ir 
išvežti u/'-’iikę obelių kamienai. 
Sulyginus kapų iškilimus, uždėjus 
velėną ai pasėjus žolę, bendras 
kapinių vaizdas žymiai pagražėjo. 
Kapinių lankymo dieną, jei būtų 
šilta, prie naujai pastatyto kapi- 
nių pastatėlio bus galima gauti 
vaisvandenių,

C-

Susižeidė darbe prie stogų den
gimo, nešdamas porą kibirų karš
to asfalto, Juozas Paukštys; gydo
si šv. Juozapo ligoninėje.

Mirė Ant. Bartkus gegužės 22 
d.; buvo sužeistas vienoj nelaimėj 
Stroud, Ont. Gyveno 339 Quebec 
Ave. Toronte. Palaidotas geg. 25 
d. Riverside, Weston, kapinėse.

Viktoras E. Gruodis, Ferrania 
Photo Sales Ltd. b-vės pirm., 32 
m. amžiaus, buvo aprašytas “Fi
nancial Post” laikraštyje geg. 18 
d. laidoj. Ten minima, kad V. 
Gruodis kalba 8 kalbomis ir jau 
antri metai vadovauja foto reik
menų urmo bendrovei, kuri esan
ti Italijos Fiat firmų dalis. Ji tu
rinti $100 mil. metinę apyvartą 
Kanadoje. Prekybiniais reikalais 
V. Gruodis dažnai keliaująs. Prie 

. informacijos pridėta ir jo nuo
trauka. Sėkmės jaunajam versli
ninkui!

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS BAN
KELIS gali pralenkti kredito koopera
tyvų Kanadoje rekordus savo pirmųjų 
metų veikla. Ikišiol rekordą yra pa
siekęs vienas kredito kooperatyvas Ma- 
nitobos prov. per pirmus metus pasie
kęs $600.000 kapitalą.

Narių skaičius parapijos bankelio 
šiuo metu artėja prie 600. Kapitalas 
jau pervišijo $400.000 ir normaliai kaš 
savaitę priauga. Tenka pasidžiaugti 
reagavimu į raginimą pervesti savo 
sąskaitas iš kanadiškų bankų į savo 
kredito kooperatyvą. Paskutinių kelių 
savaičių padidėjęs kapitalo įnešimas 
ir snsidarė iš tų, kurie, įsitikinę savo 
bankelio naudingumu, pervedė savo 
sąskaitas iš kanadiškų bankų. Bankelis 
moka augštesnius nuošimčius už indė
lius, skolina lengvesnėmis sąlygomis 
ir veikianti čekių sistema leidžia vi
siem atlikti betkokias pinigines ope- 
racjas. Bankelio darbo valandos: pir
madieniais 10-1 vai., penktadieniais 
54 v.v„ šeštadieniais 10-12 v.r. ir sek
madieniais 9.30-1 vai. K.

METROPOLINIO TORONTO AT
STOVAI, norėdami Toronto salas pa
versti miesto parku, susidūrė su nenu
matyta kliūtimi: Hanlan saloje esanti 
vieta, kur nuomojami laiveliai, nepri
klauso miestui Šios žemės savininkas 
yra 70 metų amžiaus senukas John 
Duman ir jis atsisako savąją nuosavy
bę perleisti miestui.

NAUJOSIOS TORONTO ROTUŠĖS 
rūsyje bus įrengta moderni kavinė, ku
rios įrengimas miesto mokesčių mokė
tojams kaštuos $919.622.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį iškil

mingai atšvęstas pirmas Prisikė
limo parapijos ir Prisikėlimo vie
nuolyno dešimtmetis. Iškilmių 
pamoksle svečias T. dr. Leonar
das Andriekus, OFM, iškėlė Pri
sikėlimo par. ir vienuolyno vardų 
simboliką: Lietuva yra naikina
ma, bet mes savo gyvu tikėjimu ir 
aktyviu tautiškumu turime būti 
tarsi bazė tautos prisikėlimui! Be 
gražiai giedojusio par. choro, iš
kilmes turtino muz. Sasnausko 
“Prie kryžiaus skubėki” jautriai 
išpildytas solo, smuiko ir vargonų 
trio (sol. V. Žiemelytė, prof. S. 
Kairys ir kun. B. Jurkšas). Pa
maldose dalyvavo pilna bažnyčia 
žmonių. 5 v. vak. par. salėje buvo 
įspūdingas koncertas ir vaišės, 
kur dalyvavo virš 1000 žmonių.

— Visiems betkokiu būdu pri- 
sidėjusiems prie Prisikėlimo par. 
pirmojo dešimtmečio iškilmių 
reiškiama giliausia ir nuoširdžiau
sia padėka. Atlygink Dieve! Juk 
visa kas daroma =— daroma Die
vo garbei ir tėvynės naudai.

— Prisik. par. 10-mečiui pa
minėti išleistas nemažas 184 psl. 
leidinys, talpinąs to laikotarpio 
kroniką, organizacinę veiklą, fi
nansinę apyskaitą, pavienių auko
tojų aukas ir pramoniniųkų skel
bimus. Leidinys labai gausiai 
iliustruotas. Jis siunčiamas nemo
kamai visiems parapijiečiams ir 
vienuolyno bei parapijos gerada
riams.

— Gegužinės pamaldos — kas 
vakarą 8 vai.

— Motinos Dienos novenos Mi
šios — kas rytą 8 vai.

— Nuo šio šeštad. kas rytą po 
8 vai. Mišių laikomos birželinės 
pamaldos. Sekmadieniais jos lai
komos po Sumos.

— Kalėdojimas tęsiamas toliau 
iš anksto susitarus.

— Par. choro bendra repetici
ja — šį ketvirtad. po gegužinių 
pamaldų muzikos studijoje.

— Vaikų choro repeticija — šį 
penktad., 6.30 v. vak. muz. štud.

— Šį sekm. po Sumos — pas
kutinis prieš vasaros atostogas 
kat. moterų dr-jos susirinkimas.

— šį sekmad. po Sumos bus 
tretininkų mėn. susirinkimas ir 
konferencija.

-— Sutv. sakr. pamokos — šį 
sekm. po 10 vai. Mišių Vaikų Na? 
muose. Dar kaikurie vaikai nelan
ko pamokų ir net neužregistruoti. 
Prašome tai tuoj pat padaryti. Vi
si vaikučiai, kurie jau priėmę P. 
Komuniją, šiais metais turėtų pri
imti ir Sutvirtinimo sakramentą, 
nebent tai sutrukdytų labai rim
tos priežastys. Sutv. sakr. bus tei
kiamas birželio 16 d.

— T. Kornelijus yra išvykęs į 
JAV atlikti metinių rekolekcijų 
ir truputį pailsėti. Jis Torontan 
grįš apie birž. mėn. vidurį.

KLK Moterų dr-jos Prisikėlimo 
skyriaus visuotinis narių susirin
kimas įvyks birželio 2 d. muzikos 
studijoje po Sumos. Paskaitą skai
tys dr. J. Sungaila “Alkoholizmo 
problemos”. Kviečiame nares ir 
viešnias gausiai dalyvauti. V-ba

Pirmosios Komunijos pusryčių, 
surengtų Prisikėlimo parapijos 
salėje gegužės 5 d., piniginis li
kutis $20 perduotas N. Pr. M. se
selėms. Tėvų komitetas

Br. Žymantas persikėlė gyven
ti į Niujorką.

Ponia M. Rudienė, žinomoji lie
tuviškos veiklos ir spaudos rėmė
ja, atsiuntė “TŽ”' $10 auką. Nuo
širdžiai dėkojame.

EUROPAI O’KEEFE CENTRE ge- 
gūžės 10, 11 ir 12 d. vakarais, atsto
vavo lenkų, vokiečių, vengrų, ukrai
niečių ir italų meniniai vienetai. Prog
rama buvo pavadinta “European Holi
day”. Programai vadovavo sol. J. Ru
bes, čekas. Bene geriausiai pasirodė 
vengrai ir ukrainiečiai. Pastarųjų ka
zokas Įtikino, kad tai ne rusų išradi
mas, o ukrainiečių. Vengrai pavaizdavo 
savo vestuvinius papročius. Reikia ti
kėtis, kad ateityje panašiose progra
mose galės pasirodyti ir kitos tauti
nės grupės.

J. MATULIONIO 
VISUOMENINĖS VEIKLOS 

SUKAKTIS
Bendruomenės ir organizacijų 

rengiamas pagerbimas jau čia 
pat: šį šeštadienį, Sekminių šven
tės išvakarėse, šv. Jono Kr. liet, 
par. salėje 7.30 vai. vak. Rengėjų 
komitetas, susidedąs iš Bendruo
menės ir organizacijų atstovų, 
maloniai kviečia visus kolonijos 
ir apylinkių lietuvius gausiai da
lyvauti Jubiliato pagerbime. Pa
kvietimai gaunami savaitės die
nomis J. R. Simanavičiaus krautu
vėje “Daina”, tel. LE 4-1274, ar
ba pas komiteto reikalų vedėją F. 
Senkų: tel. 533-4414. Iškilmių 
programa: sveikinimo žodis, me
ninė dalis, vaišės. Tebūnie šis pa
gerbimo vakaras mūsų padėkos 
pareiškimas už jo nenuilstamą 
visuomeninį darbą savo tautai.

Rengėjai
Birželio pirmąjį penktadienį, 

birželio 7 d., 8.30 v.v., Maple 
Leaf Gardens sporto stadijone 
Toronto arkivyskupas J.E. Ph. 
Pocock atnašaus dialogines Mi
šias. Tas penktadienis skelbiamas 
Eucharistine Diena ir visos vys
kupijos tikintieji kviečiami daly
vauti. Dalyviai prašomi būti 
Maple Leaf Gardens 8 v.v. giedo
jimo repeticijai. Raginamos taip 
pat dalyvauti ir lietuvių parapi
jos.

Toronto Evang. Liut. parapijos 
pamaldos įvyks birželio 2 d., sek
madienį, 9 vai. ryto, Išganytojo 
bažnyčioje 1601 Bloor St. West ir 
Indian Rd. sankryžoje.

Pamaldas atlaikys kun. A. Ži
linskas. Be to, pranešame mūsų 
parapijiečiams, kad pamaldos bir
želio, liepos ir rugpjūčio mėn. bus 
laikomos 9 vai. iš ryto.

Maloniai kviečiame visus To
ronte ir apylinkėse gyvenančius 
gausiai atsilankyti pamaldose.

Parapijos taryba
Dainų rečitalyje konservatori

jos salėj 273 Bloor St. W., šį šeš
tadienį, birželio 1 d., 8.15 v.v. dai
nuoja lyrinis sopr. Ann Rosen, 
dramat tenoras Algis Vėlyvis, bo
sas Algis Simanavičius. Visi kvie
čiami savo dalyvavimu padrąsinti 
savuosius dainininkus.

Toronto SLA 236 kuopos pra
nešimas.— Į pasimatymo šventę 
Niagaroj birželio 8 d. bus nusam
dytas autobusas, kuris išvažiuos 
12 vai. nuo Lietuvių Namų. Į abi 
puses vienam asmeniui—$3. No
rintieji pasinaudoti prašomi 
skambinti V. Bačėnui LE 6-4681 
po 6 vai. vak. Paskutinis termi
nas užsiregistruoti birželio 6 d. 
Norintieji nakvoti gali užsisakyti 
šiuose moteliuose: 1. Mayside Mo
tei 1450 Kitchener St., tel. EL 
8-7844, 2. Olympia Motel, tel. EL 
6-2614, 3. The Lamp Lighter Mo
tel, 1257 Ferry St., tel. EL 6-2644, 
4. Alamo Motel, 11905 Victoria 
Ave., tel. EL 6-1613. Kainos -— 
$2.50—$5 asmeniui. Rengėjai.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montreal}, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburį ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Perkate sau
PIRMĄ NAMĄ?

Kodėl neapsigyventi arti High Par
ko tik Į šiaurę nuo St. Joseph’s Hos
pital? Šis 2-jų augštų namas už 
$15.900 tekainuos $120 mėn. sau
giai išlaikyti įskaitant ir nuosavy
bės mokesčius, be to, II-rą augšta 
jūs galėsite lengvai už $60 mėn. iš
nuomoti. Sis naujai nudažytas, ply
tų ir tinko namas turi privatų įva
žiavimą su pristatytu garažu, taip 
pat didžiulį privatų balkoną ir ak
menimis papuoštą sodą. Puikus židi
nys salione su mažu langeliu. Atski
ras 13 pėdų valgomasis, 12 pėdų 
virtuvė su sandėliuku susidėjimui. 
Koridorinis planas su dideliu prie
angiu. Viršuje 3 gero dydžio mie
gamieji ir saulės kambarys. Geriau
sias karšto vandens ir alyvos šildy
mas. Gražiai užlaikytas ir dekoruo
tas namas vieno savininko 14 metų. 
Taikrai puiki proga. Skambinti:
Eric Olsen, Realtor 

267-8331 arba 282-5628 
Member Toronto Real Estate Board

Birželio 8 d. prie Niagaros krioklio 
Kanados ir Amerikos SLA kuopų
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Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namą AM. 
1-0537.

Dėmesio namų 
savininkams!
VI. Slėnys -
RO. 9-6047

TAISO: šaldytuvus, skalbimo maši
nas, siurblius — vacuum cleaners, 
elektrines plytas ir kitus namų ruo
šai pritaikytus elektrinius reikme
nis.

SVEIKATOS KLINIKA Health Clinic
Vienintelė lietuviška, Kanados valdžios registruota sveikatos 

klinika, veikianti pagal Bevaistinio gydymo įstatymą.
Mediciniški ir pooperaciniai gydymai. Natūralūs gydymo metodai. Specia
lūs chroniškų ligų gydymai elektros, fizinių masažų, terapijos, ultraviole
tinių, infraraudonųjų spindulių, svorio kontroliavimo pagalba. Ypač įsidė- 
mėtifia jaunimui, besidominčiam atletinės figūros išauginimu: atletinė tera
pija, hydro ir kitų rūšių terapijos. Garų vonios, šiluminės pirtys - sauna ir 
kiti įrengimai. Speciali pagalba vaikams ir nėščioms moterims prieš ir po 
gimdymo siekiančoms išlaikyti gražią figūrą. Visi patarimai išlaikyti gerai 
sveikatai teikiami nemokamai. Klinika bendradarbiauja su įvairių ligų 
specialistais — gydytojais.

BERNARDAS NAUJALIS, R.M.N.Pt.
474 Roncesvalles Avė. (prie Dundas St. W.), Toronto 3, Ont. Tel. LE. 3-8008

pasimalymas-svente
MARCONI HALL, 1072 Magdalen St. (kampas Victoria), 

NIAGARA FALLS, ONTARIO.
Nemokama automobiliams pastatyti aikštė. Salė bus atidaryta 
nuo 12 vai. dienos. Meninės programos pradžia 7 vai. vakaro.

TURTINGAS BUFETAS IR LOTERIJA 
GROS LIETUVIŠKAS “OLYMPIA” ORKESTRAS 

ĮĖJIMAS — $1.50

Rengia Toronto, Hamiltono ir St. Catharines SLA kuopos

PRISIKĖLIMO DEŠIMTMETIS
Jaunos parapijos sukaktis buvo 

jaukiai paminėta apsiribojant sa
vom pajėgom. Iškilmingą Sumą 
atlaikė T. dr. Kornelijus Bučinys, 
OFM, o pamokslą pasakė T. dr. 
L. Andriekus, OFM, “Aidų” red. 
Be parapijos choro, giedojo sol. 
V. žiemelytė ir smuiku grojo Stp. 
Kairys. Popiet 5.30 vai. parapijos 
salėje įvyko iškilmingas aktas. 
Komiteto pirm. dr. S. Čepas api
būdino parapijos laimėjimus, rū
pesčius ir ateities planus. Sveiki
no: gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, 
PLB valdybos pirm. dr. J. Sun- 
gaila, Toronto apyl. pirm. dr. J. 
Matulionytė ir “Tž” red. Taip 
pat buvo perskaityta visa eilė 
sveikinimų raštu — provincijolo 
T. J. Gailiušio, OFM, T. dr. Ber
nardino Grauslio, OFM, kun. dr. 
J. Tadarausko ir kt. Sveikinimai 
buvo trumpi ir įterpti tarp kon
certo atskirų dalių.

Meninę dalį išpildė: sol. J. Lius- 
tikaitė. sol. R. Strimaitis, akom- 
poniatorė D. Rautinš ir parapi
jos chorai — jaunimo, moterų, 
vyrų ir mišrių balsų choras —

Sibiran išvežtųjų minėjimą 
rengia Pabaltiečių Federacijos 
valdyba, kurios pirmininku šie
met yra J. R. Simanavičius. Mi
nėjimas įvyks birželio 12, trečia
dienį, 8 v.v. Eatono auditorijoj. 
Dalyvauti yra pakviesti feder. ir 
pro v. valdžios atstovai, šiemet no
rima ypač pabrėžti sujungimą šei
mų, kurių narių dalis tebėra už

MONTREAL, Que
Aušros Vartų parapijos žinios
— Birželinės pamaldos šven

čiausios Jėzaus širdies garbei yra 
skiriamos birželio mėnesį. Kaip 
ir ankstyvesniaisiais metais, mū
sų parapijos bažnyčioje turėsime 
trumpas pamaldas rytais po 7 vai. 
Mišių. Atskirų vakarinių pamal
dų nebus.

— Pakrikštyta Margarita Mo
nika, Antano ir Claudette Kačins
ku dukrelė.

— Ruošiasi moterystės sakra
mentui Rimgaudas Urbonas su 
Helene Cyr.

— Visi būsite pastebėję, kad 
visai netoli mūsų bažnyčios yra 
įrengtos puikios teniso aikštės. 
Jeigu susidarytų pakankamas lie
tuvių berniukų ir mergaičių skai
čius, galima būtų suorganizuoti 
teniso klubą. Tuo tikslu ateinantį 
šeštadienį, birželio 1 d., 7 v. v*, 
šaukiamas steigiamasis susirinki-

gelež. uždangos. Meninėj progra- mas klebonijoje. Norintieji to- 
moj lietuviams atstovaus “Var- kiam klubui priklausyti, bet ne- 
po” choras. Be to, ta proga ren- galį susirinkime dalyvauti, prašo-: 
giama pabaltiečių dailės paroda mį gaiimai greičiau užsiregistruo- 
Eatono auditorijos priesalyje, ku- ti pas parapijos kleboną.

LK Mindaugo šaulių kuopos vė
liavos šventinimo iškilmės įvyks 
birželio 2 d., AV bažnyčioje 11 
vai., po to Mišios už žuvusius už 
Lietuvos laisvę. 12 vai. parapijos 
salėje — iškilmingas aktas, svei
kinimai ir po to vaišės.

Visi šauliai ir šaulės renkasi 
parapijos salėje 10.30 vai. ir or
ganizuotai vyksta į pamaldas. Iš
kilmingo akto metu visi šauliai ir 
šaulės privalo dalyvauti, duoti 
priesaiką naujajai kuopos vėlia
vai ir pasirašyti į sąrašą. Be rim
tų priežasčių nedalyvavę šauliai 
ir šaulės nustoja kuopos nario tei- 
sių.Dėl rimtų priežasčių negalin
tieji dalyvauti privalo apie tai 
pranešti kuopos valdybai.

Kuopos valdyba
• AV parapijiečių susirinkime 
pr. sekmd. kleb. Tėv. K. Pečkys, 
SJ, supažindino su sunkia parapi
jos pinigine padėtim. Pasirodo, 
kad parapijos skolų mažinimas 
neina taip, kaip turėtų būti ir 
padėtis nėra geresnė kaip buvo 
parapijos kūrimosi pradžioje. Bu
vo iškelta įvairių pasiūlymų kaip

i sustiprinti pinigų telkimą sko- 
.... — 40 vai. atlaidų pamaldoms ^oms mokėti. Visi sutinka, kad fi-

Rochestery, N.Y., lietuvių šv. Jur-1 nansiskai pajėgi parapija daug 
i gio narapijoje, nuvvko kun. Leo^'. daugiau galėtų duoti netik religi- 
(nas Zaremba, SJ; sugrįš ši penk- nėj, bet ir tautinėje srityje. Svei- 

tadieni. ' * kmtinas naujojo klebono Tev.

ri truks visą savaitę. Ją organi
zuoti pavesta dali. J. Račkųi. 
Kiekviena tautybė išstatys po _* 
dailės darbų. Kadangi šiemet mi
nėjimą organizuoja lietuviai, To
ronto tautiečiai turėtų ypač gau
siai dalyvauti.

Pabaltiečių Federacijos v-ba

International Institute patalpo-' gužine Palangoje, birželio 30 d. 
se. 709 College, Ontario vyriausy
bė organizuoja seminarus — ge
gužės 27 ir 29 d. Juose bus nag
rinėjami plentų bei transporto 
klausimai. Dalyvauti pakviestos irv vi u Al 11AAOX ALA MOAOU V1.U1 CIO -------  I---------------------------------- ----- --------------------- A-------- ----

apie 150 asmenų. Visus chorus'taut, grupių org-os bei laikraščiai, 
paruošė ir jiems dirigavo muz. Pradžia 6.30 v.v.
kun. Br. Jurkšas. Koncertas buvo
rūpestingai planuotas ir paruoš- laikinai atstovauia iietllviamc Totas. Jo klausėsi pilnutėlė salė: taikinai atstovauja lietuviams 1 o- 
žmonių. Programai vadovavo ko-j 
miteto pirm. S. Čepas. T. pranciš
konams sugiedota “Ilgiausių me
tų” ir programa baigta Tautos; 
himnu.

Klebonas Tėv. Placidas Barius,; 
OFM, visiems padėkojo nuošir-j 
džiu žodžiu. • j

Sumaniai organizuota vaišių i 
tarnyba mikliai sutvarkė stalus, į 
tortus ir visus pavaišino. Visa „
kilmių organizacija buvo kruopš- < prjncess Margaret ligoninę, kur 
ciai paruosta, čztat programa su gy(jomį (įk vėžiu sergą ligoniai, 
vaišėmis užtruko tik apie 2,o va- guvo paro(lyti tyrimo ir gydymo 
landos. Taip liko užverstas I pa- s^yrjai gjuo metu yra apie 120 li- 
rapijos dešimtmečio lapas ir pra- gOnįų, 0 personalo apie 500. Du 
dėtas II-sis. ligoninės augštai skirti vien tyri-

Desimtmecio proga išleistas mams. Gydymui vartojami 5 ko- 
specialus leidinys, gausiai iliust- į,aiį0 radijaciniai aparatai. Serija 
ruotas. kuriame apžvelgtas para- Į švjtinimų trunkanti 5-6 savaites, 
pijos gyvenimas per praėjusius i yįenas švitinimas kainuoja apie 
10 metų. Bvs. ! $5. 1962 m. buvo priimta 3.688 li-

Gyd. Barkauskas, patologijos 
specialistas, dirbęs savo specialy
bėj, persikėlė gyventi į Otavą.

J. R. Simanavičius ir J. Račys

Pečkio noras informuoti parapi
jiečius, lies nepaslaptis, kad pini- : • • •• • • . • v • «

— Kaip pagerbti Jonus ir Jo 
nes? Šiais metais juos pagerbsi- ■ gjng parapijoslpadėtis mažai kam

£e" buvo žinoma. Parapijos gyvavi- 
-.... • mo laikotarpy šis susirinkimas

— Užpraėjusio sekmadienio buvo antrasis: pirmasis Įvyko 
; prieš gerą dešimtmetį narapijos 
kūrimosi pradžioje. Siūlome to
kius informacinius susirinkimus 
šaukti bent kartą per metus ir 
esam tikri, kad parapijiečiai bus 
duosnesni kai bus serai infor
muoti ir žinos visą atskaitomybę.

p pavasari baigė Sir
George Williams universitete, 
Montrealyje. komerciją. Romas 
yra aktyvus skautas ir sporto klu
bo ‘Tauras” narys, šia proga svei
kiname ir linkime geriausios atei
ties.

Inž. Iz. ir A. Mališkų šeima su- 
i silaukė sūnelio: sveikinam laimin- 
į gus tėvus. A. Z.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS. — Ge
gužės 18 d. stud. Lilija Strėlytė susi
tuokė su inž. ats. vyr. įeit. Audrium 
Dvarionu šv. Kazimiero liet, parapijos 
bažnyčioje. Iš bažnyčios jaunieji su 
svečiais nuvyko į jaunosios krikšto 
motinos p. Navikėnienės namus pus
ryčių. Pusryčiai praėjo pagal seno'.' ’-s 
lietuvių vestuvinius papročius ir Uc- 
tuvikąjį šeimininkių vaišingumą. Vieš
nia iš Otavos dr. M.-Ramūnienė pa
dainavo motulės su dukra atsisveikini-

■ mo d7’n": “V~.l fu st’l''. s*0!"!’”, “Jau

rinkliavoje surinkta $282.50.
AVB

;ronto tautinių grupių meno tary
boje. kurią sudarė miesto bur- 
imistras D. Summerville. Jie pa
kviesti dalyvauti jau antrajame 

; tarybos posėdyje. Tuo tarpu dar 
■ nėra nuspręsta kas atstovaus lie
tuviams nuolatinai. Toronto apy-. 
įlinkės v-ba šiuo reikalu dar nie-Į 
i ko nenutarė.

Tautinių grupių spaudos atsto- 
i vai buvo pakviesti aplankyti The

Buvo parodyti tyrimo ir gydymo

ligoninės augštai skirti vien tyri-

Pranešame
kad Gediminas’ Rukšėnas išlaikė 
“Department of Insurance" ir “In
surance Brokers Association” nu
statytus egzaminus ir gavo draudi
mo ąeento leidimą.

Godiminis Rukšėnas tampa part
neriu jau iš seniau esančioje P. 
Adamonio draudimo agentūroje.

Kreiptis tel.: 768-8640.
P. Adamoniš—3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III- 
me augšte su baldais. Tel. LE 2-9212.

VASARVIETĖ prie Credit upelio Ca
ledon (15 mylių į šiaurę tiesiai nuo 
Maltono aerodromo) apyinlkėje, 12 
penkių kamb. mažų vasarnamių, 15 
akrų žemės, 1700 pėdų priėjimo prie 
šaltinio vandens, tekančio ištisus me
tus. Kaina $14.000, dėl sąlygų galima 
susitarti. Skambinti: 485-9703 vakarais.
GERA PROGA, ypač lietuviams ūki
ninkams, perimti gražų, malonų 10 
mėn. mišrios veislės šuniuką — kud- 
lota lietuviškai išdresiruota. Teirautis 
tel. RO 6-7010.

goniai. Tai pagrindinis vėžio ligų 
gydymo centras Ontario prov. Li
goninės ryšininkas su taut, gru
pėmis yra dr. Nasterenko, ukrai
niečių kilmės.

St. Jokūbaitis, torontiečiams 
žinomas savo versline ir visuome
nine veikla, perėmė “Parkdale 
B-A Service Station” (prie Queen 
St. W. ir Gladstone Ave.). Jam

Ateitininku žinios
JAUNŲJŲ SUSIRINKIMAS. — Bir

želio 1 d., šeštadieni, 3 vai. p.p., Liet. 
Vaikų Namuose, 57 Sylvan Ave., Įvyks 
paskutinis prieš vasaros atostogas 
JAUNESNIŲJŲ ir JAUNUČIŲ ateiti
ninkų mergaičių ir berniukų susirinki
mas. kuriame kviečiami dalyvauti ir 
tėveliai. Visus susirinkusius tėvelius 
su ateitininkų organizacija trumpai 
supažindins at-kn sendraugių 
ninkas V. Kolyčius. Po to seks trumpa žirgeliai pabalnoti, kamanėlėm pažabo- 
meninė programa, kurią išpildys mūsų ‘ v
jaunieji at-kai. Programai užsibaigus žant. Jaunosios krikšto motina p. Na- 
visi bus -pavaišinti ; vikėnienė atsiliepė daina ‘Kas tau, mo-

Nuoširdžiai kviečiami ir laukiami vi-|tula’ Ii,,elius sės?” P° t0S tradicini« 
si Toronto jaunesnieji at-kai SU SAVO 
TĖVELIAIS IR BŪRELIŲ GLOBĖ
JAIS.

— dainuojamą jaunosios kraiti ve-

vestuvinių dainų dalies ir visi pabro
liai bei pamergės ir jaunojo mamytė 
A. Dvarionienė atvožė dainų “skry
nia”: aidėjo, skambėjo lietuviškoji 

SENDRAUGIU VALDYBA dėkoja <da5na- Jaunosios krikštatėvis adv. dr.
visiems atsiliepusiem i išsiuntinėtus į Daukša tarė jauniesiems žodi, 
laiškus ir atsiuntusiem nesumokėtus į VVindsoro viešbutyje iyyko iškilmin- b

i kreipusių dėmesio i paraginimą ir ti-|a^v- Daukša ir svečias iš Toronto p.

St W ir Gladstone Ave i Jam laisuus ir atsiuntusiem nesumokėtus, »»■•••••»«•«  ...
talkina mechanikas Ad Kaliuke- i mokesčius. Yra like tik keletas neat- ®as pokylis. Sveikinimo kalbas pasakėtaikina mecnanikas M. KailUKe dėmesio i naracinima ir ti-i3dv. S. Daukša ir svečias iš Toronto p.
V1C1US. Parduodamas augstos ru- ,!cp '/ a®m«s10 1 paraginimą ir ti Tntmmi žodžiu Dadėkoio iau-knnes šiomis dienomis is visu gauti; saitus, irumpu zouziu pauenojo jau Sies filtruotas benzinas bei atlie- pamjrįtas skojas ; nasis. Nuotaik’ngai besilinksminant
kami Įvairūs mašinų pataisymai ' . ; Įvyko ir jaunosios vainiko metimas, ku
valdžios pripažintų mechanikų.
Tai vienintelė lietuvių savininkų Į METINĘ SENDRAUGIŲ STOVYK-lir jaunosios nuvainikavimas. Jos ves- 
gazolino stotis Toronto miesto ri- LA, kuri Įvyks Dainavoje rugpjūčio 11; tuyini šydą iš e'lės dėvėjo pamergės, 
bose. Kor. ................... ’ ’ — v

Emilius Budvilaitis, gyvenęs

SENDRAUGIAI RAGINAMI VYKTI' rį pagavo stud. Ramūna Ramonaitė

-18 d. Stovykloje bus sudarytos saly-i o ji, jau bobutė, buvo apgobta balta
(fnc iv čoimn cn ' skfirPl?. ttriinOStP SU ŠlUOtd

sikelia Į Kaliforniją.

ORKESTRAS visokiems parengimams.
Patyręs vestuvėse groti arba tik akor- _ . v -.
deonu mažuose parengimuose. Tel. Bame, Ont., nuo birželio 1 d. per- 
LE 5-0466. A. Zaremba. sikelia į Kaliforniją.

I4K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

GLADSTONE — COLLEGE. S17.0(H) iš viso; įmokėti apie S3.000. Trijų 
šeimų atskiras namas. Prie Prisikėlimo parapijos. Vandeniu—alyva šil
domas. Du garažai. Pajamos S250 j mėn.

INDIAN RD. — BLOOR. $23.000. 3-jų šeimų, atskiras, 3 virtuvės, 3 vonios. 
Vandeniu šildomas. 2 mūriniai garažai. įmokėti $7.000.

GLENLAKE — HIGH PARK. $14.000 pilna kaina. Atskiras, plytų namas 
geram stovy, vandeniu šildomas. "Estate” pardavimas.

GRENADIER — RONCESVALLES. $15.200 pilna kaina. 6 kamb. namas 
su 2 virtuvėm. Nauja šildymo sistema, garažas. Neaugštas {mokėjimas.

INDIAN GROVE — BLOOR. $15.000 visa kaina. 6 kamb. modernus namas, 
naujas apšildymas. 2 garažai, nedidelis įmokėjimas.

JANE — BLOOR. $19.500 pilna kaina. Gražus, atskiras namas, pirmą sykį 
parduodamas. Privatus įvažiavimas, garažas.

ORIGINALUS DUPLEKSAS. S31.500, geriausias 3-jų šeimų namas šioj 
apylinkėj. Balkonai, geležiniai laiptai, apie 1400 kv pėdų didumo butai.

ŽEME — 4 AKRAI. $13.000 pilna kaina, netoli Nr. 5 vieškelio, 10 mylių 
nuo Toronto, asfaltuota gatvė, miesto vanduo.

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimu High Part! ir Parkdalr 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.

gos ir šeimų su mažais vaikais stovyk- skarele, prijuoste apjuosta, su šluota 
lavimui. • • • » -

Taip pat Dainavoje vyks ir kitos sis — senukas su pypkute pašoko savo, 
ateitininkų stovyklos: jaunesniųjų. jau senukų, šoki, 
moksleivių — birželio 23 — liepos 6, 
vyr. moksieivių liepos 21 — rugpj. 3.

TORONTO ATEITININKAI ruošiasi 
moksleivių metinei stovyklai pranciš
konų vasarvietėje liepos 6-20 d.

— šeimininkystės simboliu, gi jauna-

Jaunieji išvyko 2 savaičių povestu
vinei kelionei į JAV. Apsigyvens To
ronte, kur jaunasis dirba kaip inžinie
rius, gi jaunoji p. Dvarionienė, studi
javusi chemiją, žada dirbti laboratori
joj. R.

Ukrainiečiu metropolito planai
Kanados ukrainiečių vyskupai jis dalyvaus II sesijoj Vatikano 

ir kunigai, grižę iš Romos pasa-!santarybos, ir todėl uoliai studi- 
koja, kad Lvivo metropolitas ar- j“.0^ ukrainiečiu katalikų būklę 
kiv. J. Shpyj yra apgyvendintas kiu viįšu p‘reiskiSu neduoda; ti- 
kardinolo Canali bute, kuris yra kiši grįžti į Ukrainą.
vad. “mažuosiuose arkikunigo rū-j Vengrijos kardinolo Mindszen- 
muose”; turi du sekretorius:; ty išvykimo klausimas tebėra 
mons. Ivan Choma ir mons. My- sprendžiamas. Manoma, kad Vie- 
roslaw Marusyn. Dvi ukrainietės nos kardinolas Koenig dar kartą 
vienuolės talkina metropolitui.! vyks į Budapeštą, šiuo metu 
Viena jų, Makryna, yra baigusi' 
Liuveno un-tą. Be to, metropoli
tui yra paskirtas automobilis su
šoferiu. Kiekvieną dieną atsilan- malios procedūros jo įpėdiniui — 
ko prašydami pasimatymo, bet' Vengrijos primui paskirti: 2. vals- 
tik keli jų tėra priimami —'tybės pasižadėjimas respektuoti 
daugiausia bažnytiniai dignitoriai, i katalikų tikybą ir nedaryti kliū- 
vienuoliai, mokslo žmonės. Apie'čių religiniam kultui; 3. susitari- 
savo ateities planus metropoli-į mas tarp Bažnyčios ir valstybės 
tas nieko nesako. Manoma, kad dėl vyskupų skyrimo.

svarstomos kardinolo Mindszen- 
ty pateiktos sąlygos Vengrijos vy
riausybei: 1. susitarimas dėl nor-

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito IT A
Kooperatyve ‘ MO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20. P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėnis — 4.25%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai.: darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.

R.M.N.Pt



