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Kiekvienais metais mūsų tauta giliai susimąsto, prisiminda
ma ištremtuosius. Ištremtųjų paminėjimo diena spontaniškai at
sirado mūsų tautoje: jų likimą mes išgyvename kaip savo likimą 
ir visi kartu kenčiame, nes visi esame išblokšti žmonės.

Į šių išblokštųjų skaičių įeina netik birželio 13 ir 14 išvežtieji, 
bet ir tie, kurie buvo išveža ar nužudyti prieš šią baisiąją naktį, 
ir tie, kurių išvežimas ir žudymas tęsiasi per visą okupacijos laiką 
iki mūsų dienų. Į jų eiles įeiname ir mes, esantieji laisvajame 
pasaulyje, nes ir mes esame prieš savo valią i svetimas šalis iš
varyti, kaip ir tie, kurie išvežti i šiaurines sritis ir Sibiro tundras. 
Į Sibirą mūsų žmones išvarė azijatų kareivių durtuvai visoje to 
įvykio kruvinoje ir siaubingoje tikrovėje, mus gi iš namų i sve
timas šalis išvarė tos pačios žiauriosios tikrovės pramatynias ir 
tikra grėsmė: esminio bei principinio skirtumo čia nėra.

Mes manome esą laisvėje: gyvename sotūs ir turtingi, net 
išlepę, o kaikurie jau pabėgę nuo savo tautos. Bet kur galima pa
bėgu nuo sąmonės, kad esame lietuviai, kad normaliai turėtume 
gyventi savo tautoje ir savo nepriklausomoje valstybėje? ir mes 
esame birželio 13 ir 14 aukos, išvaryti, išmėtyti, tsame išvaryti 
į kitą pusę, į kitokį gyvenimą, bet Lietuvai ir savo tautai vienodai 
nuostolingi: lietuvių tautai bus žuvęs netik fizinis paliegėlis polia
rinėje srityje, bet ir lietuviškai nekalbantis moralinis paliegėlis, 
laisvai atsisakęs savo tautybės ir paskendęs svetimųjų juroje.

Nėra šio skirtumo ir tarp tėvynėje likusiųjų? raaaryti ver
gais, gyvendami pusbadžiu, drebėdami dėl ryt dienos, ar ji nebus 
kokio nors baisaus atsiskyrimo diena, jie ir toliau gyvena toje 
pačioje prievartoje, kuri prasidėjo birželio 13 ir 14 naktį, jų 
širdys vis sudreba, girdint sunkvežimių artėjimą. Jei kas yra kan
kiniai ir tremtiniai, tai iš tikro šie nelaimingieji žmonės. Jie yra 
išvežtųjų ir tremtinių padėtyje savo tėvynėje. Birželio 14 yra ir jų 
diena,*sių savo tėvynėje tremtyje gyvenančiųjų.

Birželio išvežimai yra visos musų tautos tragedija. Jais ko
munistai stengiasi išnaikinti labiausiai išmokslintus ir Įtakingiau
sius žmones ir tuo būdu nusilpninti arba net visai išnaikinti ištisas 
tautas ir jų kultūras ir jų vietoje sukurti materialistinės civiliza
cijos pasauli ir komunistini žmogų, kuriam būtų svetimi šeimy
niniai, tautiniai ir religiniai saitai.

Atskirdami tėvus nuo vaikų, vyrus nuo žmonų ir brolius nuo 
seserų, išvežimais komunistai griauna pačius šeimos pagrindus, 
šimtmečiais ugdytus Vakarų kultūroj. Sumaišydami įvairių tau
tybių tremtinius Į vieną vergų stovyklą, jie tikisi sunaikinti jų 
tautiškumą ir išauklėti komunistini žmogų. Drausdami religiją 
ir jos praktiką, stengiasi sunaikinti žmogaus ryšį su Absoliutu ir 
jo vietoje pastatyti-techniką; kurios pagalba ateities žmogus bū
siąs vienintelis dievas visatoje, kurio klausysią visi likusieji kū
riniai, ir kuris pats nieko neklausysiąs, išimant komunistų partiją.

Iš čia tad atsiskleidžia šios dienos didžioji reikšmė: tremties - 
sąmonė yra mūsų tautinės gyvybės pagrindas ir lietuvybės išlai
kymo laidas. Išblaškytiems po visus pasaulio kraštus ir gyvenan
tiems Į» ui--C_ _ - __ _ . \ v j tuualvjo pl.oJpLdU SKli a.i-
gais turiniais bei pažiūromis, bet jei mes dar jaučiamės lietuviais, 
šią didžiąją savo tautos nelaimę, Kurią simbolizuoja birželio išve- ; 
žimai, visi išgyvename lygiai arba bent panašiai, kaip ir kiekvie- ; 
nas kitas lietuvis, nežiūrint kur jis gyventų: Sibiro tundrose, Aust
ralijos stepėse, Amerikos ar Kanados didmiesčiuose ar Lietuvos 
kolchozuose. Visus mus čia jungia į vienybę liūdesys, skausmas 
ir malda. Tačiau vien liūdesio neužtenka; jis gali būti net kenks
mingas, jei tai yra visa, ką darome. Malda reikalinga, bet ne tokia, 
kuri eina iš šaltų lūpų ir tuščios širdies. Gyvoji malda reikalinga, 
kuri kyla i dangų darbais ir aukomis, lietuvišku ryžtu ir ištverme.

Visos mūtų tautos dalis tiek tėvynėje, tiek tremtyje ir išeivi
joje sieja nesutraukomi saitai. Jie mus Įpareigoja. Galime visi 
kartu stengtis išlaikyti savo tautos biologinę gyvybę: sujungti 
išardytas šeimas, kviesdami likusius šeimos narius iš Lietuvos pas 
save ar remdami juos tėvynėje materialiai ir moraliai. Visi galime 
dirbti praeities kultūrinėms vertybėms išlaikyti ir naujoms kurti. 
Galime visi kartu reikalauti laisvės sau ir dėl jos kovoti darbo
vietėse, Įstaigose, universitetuose, spaudos puslapiuose, daryda
mi Įtakos tiems žmonėms, kurie šiandien lemia tautų likimą. Mes 
turėtume būti toji jėga, kuri kovoja, kad mūsų tautos birželio 
tragedija bent kartą pasibaigtų. Kada tai įvyks, yra netik Dievo, 
bet iš dalies ir mūsų valioje.

Kol bus lietuvių, kurie sąmoningai išgyvens birželio trėmimų 
tragediją ir pagal ją gyvens, tol mes nežūsime kaip tauta. Trėmimo 
tragediją išgyvendami, mes galime būti dar tokie stiprūs, kad 
galime pabudinti užsnūdusius, išjudinti pavargusius, Įkvėpti tikė
jimo nusivylusiems, pakelti tautinę savigarbą mūsų jaunime. Išti
kimybė birželio trėmimo turiniui apsaugos mus nuo sunykimo, 
išlaikys mūsų lietuviškumą ir palengvins mums kelią i "tautos 
laisvę.

Lenku susikirtimas su balkaniečiais
Pavergtųjų Europos tautų sei

mą PET sudaro: Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ru
munijos ir Vengrijos politiniai at
stovai, gyveną tremtyje. Jie po
sėdžiauja Niujorke priešais JT 
rūmus ir Strasburge, kur kartą j 
metus susirenka Europos taryba. 
Šį pavasarį tokia sesija įvyko ge
gužės mėn' pradžioj, tačiau atgar
siai tebėra nenurimę. Lenkų 
tremties politikas A. Ciolkosz, 
kalbėdamas apie Europos tautų 
išlaisvinimą, palietė vokiečių-len
kų santykius. Esą Vokietijai ne
leistina turėti atominius ginklus, 
nes jų grėsmės biją lenkai ir bū
sią verčiami vis glaudžiau šlietis 
prie sovietų; turinti būti pripa
žinta Oderio-Neissės linija kaip 
pastovi Vokietijos—Lenkijos sie
na; reikią skatinti Lenkijos ir ki
tų pavergtų tautų ūkinę paramą 
bei prekybinius ir kultūrinius 
mainus. Aštriai pasipriešino ru
munai ir vengrai. Buvęs Rumuni
jos užs. r. min. Visoianu Įrodinė
jo, kad ūkiniai mainai sū Vaka
rais gal ir duotų naudos Rytų bei 
Vid. Europai, tačiau iš antros pu
sės tokie mainai stiprintų dabar
tini sovietinį valdymą. Esą Vaka
rai užmiršta, kad pagrindinis

tikslas yra pavergtų kraštų 
laisvinimas. Be to, Visoianu

MIRĖ LABIAUSIAI MYLIMAS POPIEŽIUS

• o •

A.a. popiežius Jonas XXIII 
po kelias dienas užtrukusios 
agonijos atsisveikino su šiuo 
pasauliu birželio 3 d. 2.49 
vai. p.p. mūsų Jaiku. Jo kū
nas pašarvotas šv. Petro ba
zilikoj ištisas tris dienas. Po 
to bus įdėtas į trigubą kars
tą ir palaidotas popiežių 
kriptoje. Žinia tuojau buvo 
pranešta kardinolams ir dip
lomatiniam korpusui. Kardi
nolai yra įpareigoti suvažiuo
ti iš viso pasaulio per 18 die
nų rinkti naujo popiežiaus.

Ligos metu, kai ateinan
čius mirties žingsnius Jonas 
XXIII galėjo aiškiai sekti, 
buvo pasikvietęs ukrainiečių 
arkivyskupą metropolitą J. 
Slipyj, neseniai išlaisvintą iš 
sovietų kalėjimų, ir kalbėjo
si 10 minučių. Atrodo, jam 
labai rūpėjo krikščionybės 
susitikimas su komunizmu 
Rytų bloke. Ta proga spau
da prisiminė ir Lietuvą, ku
rios vyskupai negalėjo at
vykti į Vatikano santarybą.

Jonas XXIII per nepilnus 
5 popiežiavimo metus paro
dė nuostabų dabartinės ca- 
saulio ir Bažnyčios būklės 
supratimą ir naujų kelių 
nuojautą. Jo mesta idėja su
vienyti suskilusia 'krikščio
niją ratio nepaprastą atgar
sį. Jo kelta visuotinės taikos 
mintis buvo išgirsta net 
Kremliuje. Visa žmonija su
žiuro į Jį kaip naują švyturį 
idėjinėse tamsybėse. Tai vie
nas didžiųjiy mūsų laikų po- j 
piežių. ’

Torsten Nilsson, Švedijos užs.' 
min., gegužės viduryje lankė-! 
Sov. Sąjungoje, kur buvo savo

Savaitės įvykiai
BRgSTA NAUJI ĮVYKIAI TIES INDIJOS — KINUOS SIENA. 

KINIJOS LAIKRAŠČIAI RAŠO, KAD INDIJOS KARIUOMENĖ 
VĖL PAŽEIDĖ ŠIĄ SIENA IR KAD INDIJA NAUDOJA KIEK
VIENĄ PROGĄ SUDARYTI NAUJAI ĮTAMPAI. Esą Kinija turin
ti kantrybės, bet tolimesnis atidėliojimas galįs paskatinti naujas 
kovas. Taigi, ruošiama dirva atnaujintam karui, nors tai gali paska
tinti Indiją naujoms deryboms. Amerika irgi tuo yra susirūpinusi 
ir siunčia Indijon naujas karo patarėjų misijas ir yra sutikusi ap
rūpinti moderniais ginklais. •---- ----------------- ------------------

Raud. Kinija pradeda atsigauti kviesti prez. Kennedy i Prancūzi- 
ūkiškai. Šiuo metu ji derasi su ją. Jis pats noris važiuoti Į Ame- 
Vokietija dėl plieno liejyklų, su riką.
Britanija dėl įvairios mašinerijos, į R. Vokietija uždraudė savo pa- 
dėl sintetinės gumos — su Itali- į valdiniams susitikti su svetimų 
ja. Su Rusija nėra jokių prekybi- valstybių diplomatais ir visais ki
nių mainų. Ji ir toliau siekia pil- tais atstovais. Nedraudžiama su- 
no nepriklausomumo nuo Sov. Są- sitikti su Rytų bloko valstybių ir 
jungos. i Kubos atstovais. Nepaklusnieji

Italija vis dar neturi naujos vy- gali būti baudžiami ligi 500 
riausybės. Paskirtas min. pirm.; markių. Uždraudimas liečia ir 

kr. demokratas Aldo Moro taria-; Raud. Kinijos ir Albanijos atsto
si su partijų vadais ir vis dar nie-‘ vus. Nori susitikti su svetimų 
ko konkretaus nėra. Moro jau yra valstybių atstovybėmis turi gauti 
pareiškęs, kad jis nori sudaryti specialius leidimus. Pakvietimai 
vyTiausybę. ištikimą Atlanto Ša-Šis tokių atstovybių gali būti pri- 
jungai, kuri siektų Europos soli-į imami privačių asmenų tik ko- 
darumo ir bendradarbiavimo. So-; munistinės Vokietijos užs. r. mi- 
cialistų stovykloj šiems princi- j nisterijai leidus.
pamspritarimas šaltas. Socialistai) 
nenori nutraukti ryšių su komu-į 
nistais. Socialistai yra priešingi bč^hni__.
Vokietijos apgmklavimui atomi-i vykią ir visas sąlygas apmokymui, 
niais ginklais .... . • jau atvyko. Vienintelis protestas

Europos Bendroji Rinka ir to-i— išpaišyta viename lange svas- 
liau neina Į derybas su Britanija. < tika."

JAV pasiuntė į Viduržemio jū
rą 3 povand. laivus su Polaris

Vokiečių kariuomenės daliniai 
apmokomi Olandijoj. Pirmieji 

l.L.Jai. kurie paruoš karo sto-

Prancūzija ir vėl suvaidino le-i v 
mianti vaidmenį, nes visos kitos 51 
valstybės tokių pasikalbėjimų pa-' raketomis. Vienas laivas turi 16 
geidavo. Kadangi visi nutarimai raketų. Rusai pasiūlė JAV palik- 
turi būti padaryti vienbalsiai, to- ti Viduržemio jūra be atominiu 
dėl susitarimas negalėjo būti pa- i ginklų, bet JAV nesutiko, 
siektas. _ . • i JAV presbiterininkų bažnyčia

Pakistane kilo didžiulė audra, Į turėto savo suvažiavimą ir nuta- 
kųrioj ’TCAP raidas, nei šv.-Rašto:
jas siekė 150 mylių i valandą grei- > viešose mokyklose; pasisakė prieš 
čio su lietum. 85% visų namelių neapmokestinamas sumas, duoda- 
sugriauta: apie 900.000. nias bažnyčiai; prieš Įstatymus,

Japonijos sostinėj susitiko In-1 draudžiančius sekmadieniais pre- 
dnneziios nre7. Suk?rnn su Mali-:kvha ir kt Prpshiterįninku Ame- 

j f? _ i ? ' ;jų i .:.i. p.»r« i. . u,.du. - ...vi ,. i .i v ii s <> milijonų.
Inaujai kuriamos Malysian federa-: Rusai pradėjo statyti Kuboje 

■ cijos, i kurią Įeis Malajai, Singa- tris karines bazes. Svarbesnės jų
pūras, Saravakas ir Š. Borneo. Pa- i bazės yra praplėstos ir sumoder- 

Tačiąu teigiamu ir neigiamų pu- \ sirašyta sutartis tarp Sukamo ir, nintos. Atrodo, kad jas manoma 
laikraščio nuomo- trijų vakarų bendrovių dėl Indo-! paiikti ilgam laikui.

į Vėl du R. Vokietijos sargybi*
i r.iai kariai pilnoje uniformoje

Egipto Nasseris turi sunkumų ir su ginklais perbėgo Į vak. Ber- 
su išsvajota arabų vienybe. Pa- lyną. Vienas turi 20 metų, kitas 

|ti sunkiausioji kliūtis ateina iš — 23.
.... . . i Įvairių arabų karalių ir karalių-į JAV valstybės sekr. D. Rusk

Dešiniųjų samprotavimai ; įų prješ Našseri nusistatę ir res- pranešė, kad rusai planuoja visą 
Visai aiškiai tai pasakė žymiau-i publikonai, ’ kurie norėtų arabų eilę atominių bandymų. Pridūrė, 

sias dešiniųjų — konservatoriuj apvienytos valstybės, bet tik nė kad Amerika pradėjo su rusais 
Svenska Dagbladet”:; autoritetinio režimo vadovaujami, pasitarimus dėl nutraukimo tokių

Mūsu korespondentas Švedijoj įsių svėrimas, -------------------- -  —-----
 ; ne, neturėtų būti lemiantis. Pa- nezijos naftos eksploatacijos 20 i 

: staraisiais metais Chruščiovas i metų.
r.

įsi
i kolegos Gromyko svečias. Ta pro
ga švedų spauda, radijas ir tele- įima sakyti, labai nuosaikios. O lankėsi net ir demokratiniuose 
vizija, kaip priimta tokiais atve- i tai ir dėlto, kad kvietimo “atnau- kraštuose ... Pasakytumėm: pa-
jais, atidavė savo duklę. Į jinimas” Chruščiovui iš tikrųjų vyzdžiai patraukia.

Pakvietė Chruščiovą . i nebuvo jokia užs. r. min. impro-
Prieš išvvkdamas pasisveėiuo- \ vjzadja- kruopščiai paruošta 

ti. min. Niissonas pasikalbėjime! 0[lc.,ahM Skandinavuos sluogsmų 
su “Izvestijų” korespondentu;a pJa: -- —
Stockholme pareiškė, jog jam la-■ , -YS1 ~ .
bai rūpi išugdyti geruš Švedijos - į populiarus liberalų par-
SSSR santykius Tuo tikslu anot llios dlenr- Expressen ’ rase, jog ^iS^e Uk° pXb£'W

‘a«au prak&kai padėtis esanti 
dabar kitokia. Rusų smurto Veng-

mainai ir vad. kultūriniai ryšiai, 
bet taip pat kontaktai “kitose sri
tyse”.

Viešnagė 
iš spaui 
tuo. jog dėkingas už gražų pri
ėmimą Švedijos užs. r. min. pa
kvietė apsilankyti Stockholme ne 
tik Gromyko, bet ir Chruščiovą. 
Tuo būdu oficialiai vėl buvo at
gaivintas klausimas, kuris buvo

šnagė, kiek galima spręsti I W prisiminimas kiek nublan- 
andos atgarsiu nasibaigė ko ir rusM geležine ranka Rytų aSAi.Sa A’ „K bloke kiek atsileido — rašo laik-

Ryšium su galimu Chruščiovo .**“>*• "įikas ljnkst- 
įžvelgti i tai, jog daugelis kraštų 
Vakaruose, jų tarpe didžiausias 
SSSR politinis priešininkas — 
JAV, buvo priėmę Chruščiovą 
kaip svečią.

Nesipriešindamas todėl Chruš
čiovo atvykimui, tas pats laikraš
tis toliau samprotauja, jog nuo 
paties Chruščiovo priklausys jo 
kelionės vaisiai. Jie būsią aiškiairastis. Be to. laisvėjimas Sov

Prancūzijos prez. De Gaulle pa- bandymų, bet rusai nelabai nori 
reiškė neplanuojąs šiuo metu kalbėtis šiomis temomis.

B
Jau trečiasis iš eilės Kanados kad dalyvaus Ročesterio, N.Y. ir 

katalikų vaikų kongresas šiemet; kitų vietovių vaikai. Dar neprane- 
įvyksta Hamiltone. Ont., birželio še vienetai apie savo dalyvavimą, 
15 d., šeštadieni. JĮ rengia Kana- prašomi tai padaryti šiuo adresu:S-goie toliau vvko ir šaltojo ka- Keuu,lt:b vaisiai, .jie uusią aiSKiai io a., sesiacieni. jį rengia ivana- piasunn tai pauaiju siuu auiesu. 

- rn itamna cnmažAin Tip nadkpiti-1 neiSiami' jeiSu Jis laikysis savo dos Liet. Kunigų Vienybės valdy- Very Rev. J. Tadarauskas. 58 
• mai didžiais dalimi nažvmėti'seno nusistatymo varyti propa- ba. kurios pirmininku šiemet yra Dundurn St. N., Hamilton, Orit. 
’ Chrnšeinvn vardu Kiek diliai iip ! gancto- Iš tų kraštų, kuriuos mons. J. Tadarauskas, Hamiltono Tol. JA 2-5272.. v .111 UbCLUVO VdlUU. PULK filiai Jit VvomUmio Į Annsiekia galima aiškinti Įvairiai Kremlmus vadovas yra aplankęs, lAV parapijos klebonas. Kaip pa- 

  - 1 -- labiausiai artima Švedijai esanti ■ grindinis kongreso rengėjas, jis 
ok.hs I1X..44I11..4-.W -uAustrija. 1960 m. vasarą lankyda- kviečia dalvvauti visos Kanados 

tiškų bals,, atsisakė keliones po 
Skand.nav.ja. '^arietilk^ ’ Pri'^na ”Sv; D.” nevengė aštrių

Nedrąsūs priekaištai požiūriu. Sovietu vvriausvbės va-!Pu ,mV , Pries Vakarus, ypač 

į Kol kas dar nėra jokių tikrų 
i žinių ar ženklų, jog Chruščiovas 

(Nukelta į 8 psl.)

užšaldytas 1959 m. vasarą, kai klykąs laikraščtoilabiausiai artima švediJai esant>
pats Chrusciovas, paveiktas kn-. gana tikras-ydabartinėje So- Austriia- 1960 m- vasarą lankyda 
lieku halcn atdsakė kelionės no1 es3s Sana J1Kra?-. aaDartineje 5>O- . , . . rl„. --'U r -

iš
Pa" Nuo.to laiko nuotaikos gerokaUdovo apsilankymas todėl sveikin

j reiškė, kad pavergtų Europos tau- pakito; Nors didžioji opozicinė tinas su viena sąlyga, jog jis ne 
tų islaisvmimas be Vokietijos ne-'Spau(ja nepraleido tylomis kvieti-i būtu panaudotas propagandai, 
įmanomas Buv Vengrijos prem-im0 tačiau ši karta reakcijos, ga 
jeras F. Nagy kietokai pasisakė1 
prieš lenkų atstovo bandymą Įneš-Į 
ti lenkų-vokiečių santykių klau
simą. Dr. Dimitrovas pirmininka
vęs posėdžiui, nereagavo į vengrų 
atstovo pareiškimą. Užsigavę len
kų atstovai A. Ciolkosz ir P. Kor- 

įbonski išėjo iš posėdžio ir nebe
grįžo. Lenkų išeivių spauda pri
duria, kad albanai, estai, lietu
viai ir latviai lenku atžvilgiu už
ėmę teisingą poziciją.

Susikirtimas nėra baigtas, ir jo 
atgarsiai siekia Kanadą, kur jau 
suplanuota Įsteigti PET atstovy
bę. Lenkai atsisako dalyvauti, ma
nydami, kad PET be jų, kaip svar
baus krašto atstovų, dalyvavimo 
negalės sėkmingai veikti.

Prie susikirtimo prisidėjo ir 
! ankstyvesni nuomonių skirtumai. 
Lenkai jau kuris laikas yra su-

I švelninę savo noziciją Sov. Sąjun-

Dr. A. Trimakas 
Vašingtone

Ryšium su kintančiais politi
niais vėjais VLIKo pirm. dr. Ant 
Trimakas lankėsi Valstybės De

Propagandinės gastrolės
Atsiliepdamas i tai. tos pačios; 

liberalinės pakraipos Stockholmo 
dienr. “Dagens Nyheter” paste- 

j bėjo, esą galimas dalykas, kad 
{Chruščiovas yra geriausioji al
ternatyva vakarietiškuoju požiūj 

i riu. Tačiau jis tolydžio atstovau- j 
{ja režimui, kuris pasirodė esąs'

partamente Vašingtone. Jo pri-j pasirengęs sustiprinti savo jėgcs!lunivilvv ▼ dO A * v VZ 1 IV* •, kz J-F 1 1 j "**•*'** ▼ v#

ėmimą parūpino bei paruošė Lie- i poziciją smurtu.
tuvos atstovas Vašingtone J. Ka-; Savo ruožtu “DN” teiėė. jog žy- 
jeckas. Su departamento augštai-; ni visuomenės dalis ryžtingai at- 
siais pareigūnais buvo apsvarstyti, siriboja nuo betkokio ryšio su to-, 
Lietuvą liečią klausimai. Pasita- kiu apsilankymu, kuri būtu gali- ■ 
rimų turinio ELTA savo informa- ma aiškinti, kaip palankumą so- 
cijose nepateikia, tik pažymi, kad vietų rusiškam režimui. Patirtis; 
“pasikalbėjimas buvo visais at- taip pat parodžiusi, kaip 
žvilgiais pozityvus ir naudingas.: čiovas savo užsienio keliones mė-1 
nes jis išryškino daug svarbių da- • ginęs naversti propagandinėmis 
lykų. dabartinėje Lietuvos lais- gastrolėmis.
vės kovoje žinotinu”. Ta proga Laikraštis mano, kad vizitas tu-

Chruš- i

vės kovoje žinotinų”. Ta proga 
buvo susirinkusi VLIKo polit. ko- retų būti grvnai formali ceremo-W ■ . - . —. J** J - ** .Kz v* V/ I 1I1IXU JI V MtlKV Į Vili. AV f VVV4 MV4 VI V 11(11 11/1 I 11 nil v VI vlllv

gos atžvilgiu. Jie pradėjo daugiau misija, kuri su dr. A. Trimaku; nija pagal diplomatini protokolą, žvairuoti i Vokietiją. Pvz. buvo1------** ——- —----- r *. . - --------------------------------- . i
siūlyta PET seimo sesiją šaukti 
Bonnoje. Fed. Vokietijos sosti
nėj. bet lenkai užprotestavę, ir 
todėl sesija įvykusi Strasburge.

svarstė naujai susidarančią būk- Sovietinė sistema esanti kaiku- 
le. Dalyvavo: dr. D. Krivickas, po- j riais atžvilgiais nuo 1959 m. su- 
lit. k-jos pirm., dr. J. Pajaujis,{švelnėjusi, bet kitais atžvilgiais; 
dr. V. Viliamas, pik. K. Škirpa. — lygiai svetima viskam, kas turi' 
inž. A. Barzdukas. ką nors bendro su žmoniškumu.1

PROGRAMA
1. Pamaldos — šv. Patriko baž- 

'i-uzvt;,, nyčioje 12 vai.. Jas laiko ir pa-
amžiaus valkus mokslą sako J.E. vysk. V. Bris-

'Jau pasižadėjo dalyvauti šios ^- Pa!nald'! metu visi vaikal 
parapijos: Delhi. Ont., 
pusiasalio. Hamiltono, Londono, j 
Toronto šv. Jono Kr. parapija iri

Niagaros igieda iPrastines giesmes.
' Londono.: 2- Po pamaldų — pietūs vai- 

• kams Cathedral Girls High School 
Toronto Prisikėlimas/' Tikimasi, Į salėJe- visi. vaikai bus vaišinami 

: nemokamai.
3. Meninė dalis — po pietų to- 

i se pačiose katedros mergaičių 
i gimnazi jos patalpose. Ten yya 
! erdvi salė — telpa apie 100 asme- 
' nų. Tad užteks vietų visiem — ir 
: vaikam ir tėvam. Svarbu, kad me- 
{ niniuosę atskirų grupių pasirody
muose gausiai dalyvautų ir suau
gusieji. Jų dalyvavimas bus ma-t 
zųjų darbo Įvertinimas.

4. šv. Patriko bažnyčia yra tarp 
' King ir Main prie skersinės Victo
ria gatvės. Cathedral Girls High 
School yra Main gatvėje — i ry-

i tus pora blokų prie Loblaws.
5. Automobiliams pastatyti yra 

j Pakankamai vietos ir prie šv. 
i Patriko bažnyčios ir prie mergai- 
. čiu gimnazijos.

6 Sudarytas hamiltoniškių Jie- 
fu’-ji k<Y"itctas. V iris rūpinsis 
sklandžia kongreso tvarka: sustip
rinti tvarkos tarnvba. vaišėmis, 
sanitarine naslauga ir kt.

Mons J Tadarauskas nuošir
džiai kviečia iš visu lietuvių pa- 

Kanados lietuvių vaikai savo kongrese Niagera Falls, Ont., 1962 rapijų ir kolonijų dalyvauti kon- 
m. padeda vainiką prie karių paminklo. , grėsė labai gausiai.
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Alkoholis - draugas ir galvažudys
Nuo senų laikų žmonės gami

na ir vartoja alkoholį dėl jo vei
kimo į žmogaus organizmą. Išgė
ręs ašmuo Jaučiasi linksmesnis, 
pajėgesnis, draugiškesnis, lai
mingesnis. Vaišėse, minėjimuo
se ir susirinkimuose papročiai 
reikalauja turėti prie maisto ir 
alkoholinių gėrimų.

Alkoholis turi panašų veiki
mą į vaistus, vartojamus prie 
operacijų narkozui. Alkoholis 
yra pagrindinis anestetikas (nar
kozui vaistas), kurį žmonės nau
doja palengvinti kasdieninio gy
venimo naštai. Kaikurie asme
nys pripranta prie nuolatinio 
vartojimo ir pasidaro alkoholi
kais. Tai yra tie žmonės, kurių 
organizmas nuolatos reikalauja 
alkoholio, kurie negali susilai
kyti negėrę, kurie negali pradėti 
dienos darbo be stikliuko. Tai 
yra tokie žmonės,’kurie dėl alko
holio nebeatlieka savo pareigų 
— šeimoje, darbovietėje ar vi
suomenėje.

šiaurinėje Amerikoje yra virš 
vieno milijono alkoholikų, To
ronte virš 35.000. Alkoholizmas 
yra didelė problema krašto svei
katos įstaigoms. Bepročiu ligoni
nėse nuo 10% iki 25% visų ligo
nių sudaro buvę alkoholikai. Al
koholizmas yra liga, kurią, deja, 
sunku gydyti.

Šeimos nariai ar draugai krei
piasi pas gydytojus pagalbos, bet 
patys alkoholikai nemato reika-

lo gydytis ir nekreipia dėmesio 
i artimųjų kančias. Jiems ne
svarbu kas vyksta šeimoje, dar
bovietėje ar visuomenėje. Jie 
nenori suprasti, kad jie serga ir 
nerodo pastangų pasveikti. Dėl 
šių priežasčių gydymo rezulta
tai yra nepatenkinami.

Alkoholikais rūpinasi ir jiems 
daugiausia padeda organizacija 
vad. Alcoholic Anonymous — 
A.A.. Ten alkoholikai gali rasti 
draugystę, globą ir pastiprinimą 
iš buvusių ir pagijusių alkoholi
kų. Prisirašę prie tos draugijos 
apie 20% alkoholikų pasveiksta 
ir vėl grįžta i šeimą ir į naudin
gą gyvenimą.

Vaistas Antabuse, išrastas 
1948 m. Danijoje, padeda alko
holikams nugalėti gėrimo pa
gundą. Vartodamas Antabuse, 
ligonis negali alkoholio gerti. 
Jau vienas degtinės stikliukas 
sukelia smarkų širdies plakimą 
ir kartais net ir mirti. Bet ir čia 
reikalingas ligonio noras nusto-

Tik 5¥2% alkoholikų yra pa
gydyti; toks pats nuošimtis sė
di už nusikaltimus kalėjimuose,. 
9% yra gydomi ligoninėse arba 
kitose įstaigose. Likusieji alko
holikai gyvena šeimose, kurioms 
jie yra didelė našta. Alkoholiz
mas yra kaip vėžys ekonominia
me krašto gjwenime.

Dr. med. N. N.

Aviacijos vyrai 
pėstininkų rolėje

Europos skaldymas ir 
jungimas

Kiekvienas sukrėtimas keitė 
Europos veidą. Tragiško sprendi
mo sulaukė Pabaltijo valstybės, 
nes joms buvo primestas Berlyno 
- Maskvos slaptais susitarimais 
paruoštas sovietų pavergimas. So
vietai, prisidengę komunistiniu 
skydu, vykdė ir tebevykdo impe
rializmą — laisvų tautų pavergi
mą. Jiems pavyko įsigalėti rytinė
je ir net Vidurio Europoje. Net 
katalikiška, rusams nedraugiška 
Lenkija, ryškaus vakarietiško nu
siteikimo * šalis, turi paklusti 
^Maskvos balsui.

šiame pokaryje V. Europoje iš
ryškėjo polinkis netik jungtis, 
bet ir atkurti galybę save apsau-i 
goti. V. Europa didžiausią pavo
jų mato rytuose, bet JAV kelia 
nemaža abejonių. Vašingtono po
litinis išsiblaškymas, nenuoseklu
mas ir nuolatiniai prieštaravimai 
užsienio politkoje netik praeityje, 
bet ir šiuo metu sustiprina nepa
sitikėjimą. Tarp V. Europos ir 
JAV šiuo metu vyksta nesutari
mai netik politinėje, bet ir ūkinė
je srityje. Besąlyginis JAV kari
nis pirmavimas Europoje sukėlė 
ryškius nesutarimus, kurie šiuo 
metu bandomi bent kiek švel
ninti.

Du keliai
Europoje matomos dvi apsijun- 

gimo tėkmės. Viena bando ap
jungti tautas iš apačios, antroji 
— rikiuoti valstybes pagal De 
Gaulle planą — “L’-Europe dės 
Etats”. Europos Ūkinė Bendruo
menė ir apstybė ūkinių organiza
cijų sudarė sąlygas politiniam 
bendravimui, žinoma’ kelia ir ne
sutarimų, net verčia kovoti. Pran- 
cūzų-vokiečių santarvė turės pa
kelti sunkius bandymus siekiant 
sustiprinti V. Europą. Nekitaip 
dėjosi ir praeityje. Daug kartų 
buvo užsimota, tačiau retais at
vejais ištesėta.

Iš kur žodis “Europa”?
Europa nėra geografinė aptar- 

tis, Metternich žodžiais “ei n geo-

VYT. KASTYTIS

Dviejų kraugerių kova
nuo šios dienos bus vadinami: koše: tu ją gali išvesti iš šio apsu- 
tvirtove — Stalingradu

1942 m. buvo sudarvta pirmoji Generolo Pąulaus laukė sunkus griuvėsiuose. .. 
nd sorendimas. Pirmomis apsupimo lacijos pes.mmkų divizija. Hit-

pimo arba palaidoti Stalingrado

Gen. Paulus paspaudė savo ry-
terff1 norėj?*^e9°mis. 6<)jį armiJa ^jo fa’pių ka_ri^ko ranka-:

- -- J - F kankamai jėgų prasilaužti 1 vaka-: — Galbūt pats esi teisus. JeiguAdmvciiiidi icųu. pictMiauz.ii i vana-| ---- udium pato coi iciouo. jeigu
fnPcHnbXi aiviTHa/hPt Cnprin^1*118- Tačiau Hitleris buvo įsakęs mano klumpėse būtu kitas kari- 
sas nakėlėUtriukšma’b 1 ° 'organizuoti Stalingrado gynybą,'ninkas, jis tikriausiai padarytų 
5 pa e t . |0 gen pauius visada buvo ištiki- greitą sprendimą, tačiau man pir-

— As neleisiu, kad mano vyrus mas isakvmu vvkdvtojas. Jam, moji'kareivio pareiga yra isakv- 
narnniincp Iranlrmtu nActimnirn >__ i •' ■» A____* ___ -i * _____ ___ i-i______ a* _______paraduose kankintų pėstininkų 
generolai!...

Tada buvo sudarytos aviacijos 
pėstininkų divizijos, kurioms va
dovavo aviacijos karininkai. Vie
na tokia aviacijos divizija spėjo 
pasižymėti Stalingrado apsupime. 
Sovietams užėmus Kalač tiltą, di
vizija patraukė fronto kryptimi. 
Visi divizijos vyrai buvo aprūpin
ti šiltais kailiniais ir moderniau
siais ginklais. Iš paskos sekė vir
tinė sunkvežimių su maisto ir dra
bužių atsargomis. Žiūrėdami į pa
kelėse gulinčius murzinus pėsti
ninkus, aviacijos vyrai juokavo:

— Nenusiminkite, mes tuojau 
sutvarkysime visą šią velniavą!...

Iš pakelės griovių pasigirsdavo 
pašaipus atsakymas:

— Jeigu mes būtumėme turė
ję jūsų ginklus ir jūsų kailinius, 
sovietai Dono nebūtų pasiekę ...

Taip Goeringo divizija kritiško
mis Stalingrado fronto dienomis 
išvyko į pirmąjį mūši. Vakare ke
lią saugojęs prieštankiniu ginklų 
bataliįonas pastebėjo grįžtančius 
divizijos likučius — per sniegą 
klampojo kailiniuoti vyrai, jų šal
mai buvo nadengti vokiška mas
kavimosi tikslams skirta medžia
ga. ’

— Aviacija sutvarkė sovietus!... 
— šypsojosi batalijono vyrai.

Šypsenas nutraukė netikėti šū
viai. Vokiečių kailinius dėvinčios 
būtybės atidarė ugnį į prieštanki
niu ginklu batalijoną. Nušlavę 
aviacijos divizija, sovietai jų dra
bužiu atsargomis aprengė savo 
kareivius. Prieštankiniu ginklų 
batalijonas nepramatė šios sovie
tinės suktybės ir už tai užmokė
jo savo gvvvbėmis — iš viso ba
talijono išliko gyvų tik 12 karei
viu. Batalijono vadas nats paleido 
šūvį į savo galva. Tai buvo pirma 
ir paskutinė iš jo pistoleto iššau
ta kulinka. Goeringo divizija ne
tik susilaukė tragiško galo keliu 
valandų laikotaroyie. bet dargi 
bereikalingomis drabužiu atsargo
mis prisidėio prie vokiečių bata
lijono sunaikinimo. .

Tvirtovė — Stalingradas
Generolą Paulų pasiekė garsio

ji Hitlerio telegrama: “šeštosios 
armijos vadui įsakoma vykti į Sta- 
lingrada organizuoti gynvboš po
zicijas ir laukti tolimesnių įsaky
mų. šeštosios armijos daliniai, 
esantieji tarp Dono ir Volgos,

atrodė, kad bandymas prasilauž-; mų vykdymas. Aš negaliu būti 
ti gali būti katastrofiškas, kai ar- tikras, kad mano paties planai ne- 
mija žiemos sąlygose bus privers- atneštų dar didesnės katastrofos, 
ta skintis kelią atvirose stepėse, Ačiū už atvirą žodį!...
keltis pei- dar neužšalusią Dono
upę Tuo atveju Stalingrade tek
tų palikti didelę dalį armijos sun
kiųjų ginklų ir 15.000 sužeistų vy-

Goeringo pažadas — 6-tosios 
armijos pražūtis
Hitlerio vyriausioje būstinėj

ru Gen. Paulus nutarė vykdytiI ^latĮnė kova tarp “geni-
Hitlerio įsakymą ir ginti Stalin
gradą. Iš 6-tosios armijos štabo 
buvo pasiųsta telegrama, reika
laujanti tiekimo oro keliu. Gen. 
Paulus nutarė laukti, kol iš apsu
pimo jį išvaduos kiti Hitlerio at
siųsti daliniai.

“Generole, tavęs niekas 
neišvaduos!...”
Tomis lemtingomis dienomis į 

Stalingadą atskrido pulk, van Ho- 
fen, kuriam buvo duotas įsakymas 
perimti 6-osios armijos ryšių va
dovybę. Generolui Paulus jis nu
piešė liūdnoką tuometinės situa
cijos vaizdą:

—Generole, tavęs niekas neiš
vaduos! ... Dono grupės armija 
traukiasi Taganrogo kryptimi...

—Betgi jai duotas įsakymas ko
voti dėl kiekvienos pėdos žemės, 
— nenorėjo sutikti gen. Paulus.

Oficialiai, tiesa, ši armija ne
sitraukia, bet neoficialiai visi jos 
atliekami daliniai ir pagalbinis 
personalas jau sėdi Taganroge. 
Yra tik dienų klausimas, kol fron
to linijos kareiviai paseks jų pė
domis. Jie nenori susilaukti 6-to
sios armijos likimo ...

—Kaip su Kaukazo armijos A 
grupe? Ji tikriausiai ateis man 
į pagalbą, — nenusileido gen. 
Paulus.

— Generole, prieš porą dienų 
man teko šnekėtis su šios armijos 
štabo viršininku. Jis keikėsi iš 
plaučių gilumos, kad neturi pa
kankamo skaičiaus vyrų savo ar
mijos pasitraukimui padengti. Jis 
nėra tikras, kad jam laimingai pa
vyks persikelti per Doną ties 
Kubane...

— Hitleris pažadėjo atsiųsti pa
galbą. Jis negali meluoti, nes rei
kalas liečia šimtų tūkstančių gy
vybes. ..

— Generole, mums teko hitle
rinio melo pavyzdžių matyti 1941 
-42 metų žiemą. Tada taip pat bu
vo žadama pagalba, kuri niekada 
netvyko. Ne, generole, Hitleris 
tavo armijos neišvaduos. Jos liki
mas yra grynai tavo paties ran-

i jaus” ir kariuomenės generalinio 
štabo viršininko gen. Zeitzler. 
Hitleris mėgo kartoti propogan- 
dai skirtus žodžius:

. — Kur vokiečių kareivis kar
tą įkėlė koją, ten jis ir pasiliks!

Gen. Zeitzler i susidariusia si
tuaciją žiūrėjo stratego akimis:

— Būtų didžiausias nusikalti
mas 6-ąją armiją palikti Stalin
grade. Badas ir sovietiniai gink
lai ją visą nušluotų nuo žemės pa
viršiaus. Jeigu 6-oji armija žus 
Stalingrade, bus palaužtas viso ry
tų fronto gynybos nugarkaulis...

Aštri žodžių dvikova tęsdavosi 
iki vidurnakčio, kol pagaliau vie
ną naktį Hitleris prisipažino .su
tinkąs su gen. Zeitzler nuomone. 
Įsakymą 6-tajai armijai prasilauž
ti pietvakarių kryptimi jis paža
dėjo pasirašyti sekantį rytą.

Palengvėjusia širdimi genero
las Zeitzler pakėlė telefono rage- 
gelį ir Dono grupės štabą pasie
kė jo lemtingi žodžiai:

— šeštoji armija gauna leidi
mą prasilaužti. Paruoškite įsa
kymą!

Dono armijos grupės vadas 
pulk. gen. von Weichs lengviau 
atsikvėpė, nes prieš keletą valan
dų tokį įsakymą jis buvo pasiun
tęs savo paties iniciatyva, gerai 
žinodamas, kad už tai, galimas da
lykas, teks atsakyti karo lauko 
teisme. Hitleris nemėgo įsakymų 
laužytojų. Dabar, gavus oficialų 
leidimą, beliko perduoti kaiku- 
rias pataisas generolui Paulus.

Pulk, gen. Weichs nežinojo, 
kad ankstyvą rytmetį situaciją 
vėl pakeis iš pagrindų Storulio 
Goeringo pažadas Hitleriui Sta
lingrado armijai kiekvieną die
ną oro keliu pristatyti 500 tonų 
maisto ir amunicijos. Luftwaffes 
ekspertai buvo apskaičiavę, kad 
Stalingrado armiją jie gali parem
ti 350 tonų, bet panegyriką mėgs
tančiam Goeringui geriau patiko 
apvalus 500 tonų skaičius, kai 
tuo tarpu 6-tajai arm jai reikėjo 
750 tonų. Hitleris Goeringo pa
teiktus skaičius priėmė už tikrą

graphischer Begriff”. Jos veidą valdė tautas nesiteiraudami jų 
išryškina netik istorija, ūkinė rai- valios. Pramonė Šuoliais augino 
da, bet ir kultūra, savitas vidinis - i-*i — *-—2 --
nusiteikimas.

Ką reiškia žodis “Europa”?
Šį žodį užtinkame Graikijoje, 

jos padavimuose. Tiro, to meto 
Libano karaliaus, dukterį Europą 
nuneša Zeusas, pasivertęs buliu-

socialines negeroves, kurių pa
šalinimas buvo atidėliotas^ Iki 
pirmojo visuotinio karo Europa 
buvo pasaulio likimo sprendėja. 
Jam praūžus, imta jieškoti kelių 
Europai apjungti. Tautų Sąjunga 
buvo nesėkmingas bandymas, ku

rni, į Kretą. Galimas dalykas, kad ris pravėrė duris antrajam pasau- 
šis vardas kildinamas iš semitinio' liniam junginiui Jungtinėms Tau-
• * * C i * 1 J f 1 - A » • i 2 | • • V • V 1 • — 1 • •žodžio “erib” — vakarai. Arabai 
ir šiandieną naudoja žodį Magh
reb, kuris reiškia — vakarų šalį. 
Graikų kalboje užtinkame tos pat 
šaknies žodžius, reiškiančius pla
tumą.

Romos imperijos laikais žodis 
“Europa” retai tebuvo naudoja
mas, nors jos pagrindas buvo Eu
ropoje. Romos civilizacija, teisė 
ir organizacija buvo sutapdinta 
su “latinitas”, kuri buvo priešin
gybė barbarijai. Romėnai siekė 
idealų — pietas, humanitas, li- 
bertas, auctoritas, fides, discipli
na, gravitas ir constantia (pamal
dumo, žmoniškumo, laisvės, auto
riteto, tikėjimo, drausmės, rim
ties, pastovumo), nors jie buvo 
atmiešiami barbariškomis įta
komis.

Imperija ir krikščionybė
Romos imperijos didybės daug 

kas siekė, bet ji liko niekieno ne
pakartota. Jos įpėdiniu tapo 
christianitas — krikščionybė, ku
ri sugretina Europos ir Bažny
čios sąvokas. Europos vardas iš
kyla minint 732 m. p. Kr. Charles 
Martel laimėtą mūšį prieš maho
metonų kariuomenę prie Tours, 
Prancūzijoje. Kai 1054 m. įvyko 
bažnytinis skilimas, popiežius 
Grigalius VII nurodo, kad jo val
džioje daugiau žemių nei jų turė
jo Romos imperija. Popiežius Ur-

toms, kurios išreiškia nūdienį pa- < 
saulinės politikos nuosmukį . Abi į 
politinės organizacijos siekia to- < 
Ii už Europos sienų, bet jų sėk- ; 
la buvo brandinta europiečių ! 
smegenyse. 4 1

Viduramžiuose ir naujausiais J 
amžiais įvyko daugelis ryškių ne- < 
sutarimų. Tarpusavio kovos nai- ; 
kino tautas, silpnino valstybes. < 
Daugelis šviesuolių siūlė savo i 
proto brandžiausius vaisius bent ' 
apvaldyti europiečių kovoms. < 
Anuo metu kalbėta apie Europos 1 
sustiprinimą, šiandieną — jos iš- J 
ugdymą, kad vėl jos žodis būtų < 
klausomas tarptautiniuose sam- ' 
būriuose. Jei ne šiandieninė Eu- < 
ropos tragiška būklė, vargu būtų 1 
išaugusi Europos Ūkinė Bendruo- ! 
menė ir dedami pirmieji akmenys < 
politiniam apsijungimui. J

Popiežius 
nenorėjo ovacijų
Dabartinis popiežius Jonas 

XXIII nustebino savo tautiečius 
italus, kai į jų plojimus ir ovaci
jas vienoje Romos bažnyčioje at
sakė tam tikru papeikimu už ne
tinkamą elgesį šventovėje. Italai 
paprastai triukšmingai elgiasi pa-

Martin Luther King, negrų pastorius, vadovaująs pietinių 
; Amerikos valstybių negrams: “Būkime ramūs ir taikingi. 

Mylėkime savo priešus. Mes tik reikalaujame savo įgimtų 
teisių ir, su Dievo pagalba, tikrai laimėsime”.

JAV astronautas G. Cooper savo maldoj, parašyto j skren
dant apie žemę: “.;. Ačiū, Dieve, kad leidai man būti šioje 
vietoje, kur aš galiu stebėti nuostabius Tavo kūrinius... 
Padėk mum visiem būti geresniais krikščionimis, kad pa- 

; dėtume vienas kitam, užuot kovoję tarpusavyje... Padėk
• man atlikti šią misiją ir padėk, Dieve, mūsų ateities pla- 
; nuošė”.

Sovietų astronautas Titov: “Dievas nepadėjo mum pasta- 
1 tyti raketų. Ji buvo padaryta žmogaus. Aš į Dievą netikiu. 
I Nei aš nei Gagarin nematėme erdvėje jokio Dievo nei an- 
; gėlą”-
' Amerikietis politikas, kalbėdamas apie Rockefellerio ve- 
; dybas: “Jeigu kiekvienas amerikietis, kuris nori skyrybų 

arba yra išsiskyręs, balsuos už Rockefeller!, tai jis tikrai 
bus išrinktas prezidentu”.

Dr. Me-nuel Urrutia, buvęs Kubos prezidentas: “Aš bijau, 
kad vieną dieną Kuboje žmonės pradės sukilimą be ginklų 

; savo nuogom rankom ir tada gali įvykti tokios skerdynės, 
kokių pasaulis nėra dar matęs”.

! James Baldwin, amerikietis rašytojas, negras: “Bir- 
į minghamas yra tik pradžia visos kovos, kuri išsiplės po visą 
I Ameriką”.
• Chruščiovas, Castro lankymosi metu: “Imperialistam aš 
[ tik viena galiu pasakyti; jeigu jie pradės karą, mes juos 
> paversime į dulkes. Mūsų maldos yra mūsų 100 megatonų

bombos. Arba jos, arba taikingas sugyvenimas”.
Į A. Greimas “Dirvoje” nr. 52-5: “Rašyk ir toliau, mielas 
1 Brony, (Raila). Rašyk ir mušk visiems per galvą su kūju, ne- 
[ žiūrėdamas, teisingai, ar neteisingai... Rašyk ir nedrebėk 
! dėl sąžinės skrupulų”.
>. Arnold Glasow: “Kai pagalvoji, kiek šiuo metu reikia mo- 
[ keti už steiką, pasidaro aišku, kodėl Indijoje karvės yra lai- 
( komos šventomis”.

Naujosios valstybės
bonas II jau ėmė skirti christiani-’matę šv. Tėvą: bažnyčioje rėkia 
tas nuo Europos. Konstantinopo- “tegyvuoja šv. Tėvas” ir ploja 
lio patriarchas anuomet buvo va- rankomis. Šv. Tėvas papeikė juos 
dinamas “paklydusiu vyskupu".' s už tai. Iš jo lūpų jie išgirdo Krisį

Nesėkmingi kryžiaus karai, Eu-! taus žodžius “Mano Tėvo namai 
ropos kraštu nesutarimai ii’ tur- Į yra maldos namai, o jūs iš jų da- 
kų įsiveržimas į Europą vertė Eu- i rote ...” Popiežius aiškiai pasa- 
ropos kraštus jieškoti naujų ke- kė, kad nedera bažnyčioje triukš- 
liu. Pijus II skatino krvžiaus žv- mauti net ir popiežiaus garbei, 
gin ne Jeruzalei užkariauti, bet Tai mums primena epizodą iš 
atsikirsti turkams. Tai įvyko re- pirmojo popiežiaus šv. Petro 
nesauso tarpsnyje, kai iškyla Eu-j gyvenimo. Apaštalų Darbų 10 sk.

Aname'24-27 skaitome:

jau buvo ju belaukiąs, sušaukęs lipdyta iš buvusių anglų ir prah-! dano genties negrai, priklausą Ju 
savo giminės ir artimuosius draii- cūzų kolonijų. Prancūziškosios Jangl. Ewe) giminei. Jie gyvena 
gus. Ir kai Petras iėjo, Kornelijus srities “Vienybės” partija su pre- \ siauroje juostoje tarp Ganos ir

TOGO MAŽESNĖ UŽ LIETUVA, 
BET NEPRIKLAUSOMA V. ZALATORIUS

repa,. “mūsų Europa 
tarpsnyje buvo padėti politiniai 
pagrindai, kuriuos galutinai pa
žeidė praėjusio karo siautulys. 
Atskirų valstybių — Habsburgų, 
vėliau Burbonų. ^valdomos Pran
cūzijos — Ispanijos varžybos su 
Anglija ir Prūsija išugdė “the 
balance of power", o vėliau val
dovų sąjungą, jau po Vienos kon
greso. ’

Tr kitą dieną jie
Įžengė į Cezariją, ir Kornelijus

į Togo respublika vakarinėje Af- didelis. Jie turėjo tik dvi galimy- 
rikoje neseniai išrinko savo par- bes: arba pasisakyti už Grunickio 
lamentą. ----     - ---

Ši tik pusantro milijono tetų- dangi opozicija ragino žmones 
rinti valstybė, mažesnė plotu už neiti balsuoti, tai didelis balsuo- 
Lietuvą, nuo savo nepriklausomy- j tojų skaičius rodo, kad jie pasi- 
bės gavimo 1960 m. pakėlė daugjsakė už Grunickį.- 
vidiniu suiručiu. Togo buvo su-: Tcgiečiu dauguma sudaro Su-

saraša, arba balsuoti “ne”. Ka-

XIX
Bandymai Europai 

sustiprinti
a. buvo ramus. Valdovai

diencsstoryjj

išėjo jo pasitikti, puolė jam po 
kojų ir nusilenkė. Bet Petras ji 
pakėlė tardamas: “Kelkis, aš pats 
esu žmogus.” Ir kalbėdamas su 
juo. Įėjo ir rado daug tų, kurie 

j buvo prisijungę. Iš to matome, 
• kad da’partinis popiežius - neuž- 
I. miršta pirmojo popiežiaus nuo- 
' lankumO. J. Gs.

Kaip žaibas pasklido skaudi ži- j tai elgėsi ir visaip gąsdino besi
ma, kad traukinys stotyje pilnas buriuojančius žmones, bet. paste- 
žmonių visokio amžiaus ir lyties, bėję pilnas gatves žmonių, aprimo 
kurie sugrūsti į gyvulinius vago-; ir leido prieiti prie traukinio, 
nūs ir užkaltais lentomis langais. Apie dvi dienas traukinys iš- 
Maži tie langai, bet ir tie užkalti.! stovėjo ant rampos ir dvi dienas 
Pirmieji tai pastebėjo geležinke- niekas mieste nemiegojo; žydų, 
liečiai, nes jie priėmė traukinį į i lenkų ir lietuvių buvo viena min- 
stotį. o paskiau jį nustūmė antltis ir vienas klausimas: 
rampos šalia miesto (Lentvario), į Už ką? Kas bus toliau? Bet nie- 
Nors traukinys atėjo į miestą:kas nerado atsakymo. Tuoj pra- 
naktį, bet tuojau žinia pasklido dėjo atvažiuoti žmonės iš tolimes- 
po visą miestą ir aplinkinius kai- nių apylinkių ir atrado vagonuose 
mus. Vos saulei patekėjus, į sto- savo tėvus, brolius ir seseris, bei 
tį pradėjo rinktis žmonės ir kiek gimines. Daug kas prisijungė prie 
vėliau tūkstančiai jų užpildė sto- ‘ 
tį, visas prie stoties gatves. Trau
kinį saugojo rusų kariai ir poli- 
trukai su šautuvais ir nuogais 
durtuvais ant šautuvų. Pro užkal
tų langelių ir durų plyšius matė
si susirūpinusių žmonių veidai, 
kurie buvo sukimšti vagonuose, 
kaip bekonai, vežami į “Maisto” 
skerdyklas. Tik su skirtumu, kad 
bekonams niekas langelių neuž
kaldavo. be to, juos girdydavo ir 
duodavo ėsti. Vagonuose uždary
tieji prašė vandens ir vaikams 
maisto; nors iš karto politrukai 
nieko neprileido prie traukinio, 
bet atsirado drąsuolių, kurie ėjo 
prieš atstatytus durtuvus ir davė 
moterims vandens, pieno ir kitų 
maisto produktų.

Iš karto politrukai labai griež-

šio nelaimingo traukinio,' kur bu
vo jų žmonos, vyrai ir vaikai. To
kius politrukai priėmė su dideliu 
džiaugsmu ir įstumdavo į vago
nus. Miestelio gyventojai atrado 
ir savo tėvus, brolius, kurie buvo 
prieš parą naktį suimti, ir atsira- 

(Nukelta i 7 psl.)

Įvairūs

zidentu S. Olimpijum priešakyje;Dahomijos ir turi 30 mylių pri- 
vyravo politinėj arenoj iki š.mj ėjimą prie Atlanto 'vandenyno, 
sausio mėnesio, kai Olimpijų vie-! čia yra ir didžiausias miestas — 
nas karininkas nušovė. ' ' sostinė Lomė su 75.000 gyv. Kiti

Togo turi 500 vyrų kariuomė-; didesni miestai yra Sakodė ir 
nė, kurios karininkai reikalauja! Atakpamė krašto gilumoje. 
Dadidinti karines pajėgas. Olim- .... x .
pijus tam buvo priešingas. Da-: Klimatas sunkus
bar jis po žeme, penki jo minis- į Togo klimatas yra drėgnas, 
teriai kalinami kariuomenės gar-įkarštąs ir nesveikas. Žmonės dau- 
nizone, 50 “Vienybės” partijos va- į giausia verčiasi kavos, kakavos, 
du kalėjime, o būrys pabėgėlių kokosinių riešutų, medvilnės jr 
Nigerijoje. " "

Togietis su lenkiška pavarde
Rinkimai praėjo ramiai. Juos neša įvairias ligas, ypatingai mie- 

pravedė, kariuomenės remiamas, g0 ligą.
laikinosios vyriausybės galva N. pUSe Togo prekvbos su užsie- 
Grunicki. Jie vyko nepartiniu pa- niu suima Prancūzi’j?. Ji teikia ir 
grindų. Grunickis buvo sudaręs technine pagalba šiam kraštui, 
reprezentacinį sąrašą iš visų par- kurio biudžetas praeitais metais 4-, iii O 4-1 1 A -« Jt • 1 1~1 * * 1   

kukurūzų auginimu. Žemės turtų 
beveik nėra. Gyvulininkystei ypa
tingai kenkia musė cėcė, kuri per

grindų. Grunickis buvo sudaręs

tiju atstovų, kurie buvo priimti
ni karininkams.

buvo $14 mil. Piniginis vienetas 
yra centrinės Afrikos frankas;

Svarbiausias rinkimu tikslas 247 frankai prilygsta vienam Ka- 
ivo atstatyti “normalią'’ padėti i nados doleriui.buvo atstatyti “normalią” padėtį 

respublikoje ir išgauti de jure 
pripažinimą iš kitų Afrikos vals
tybių. Dėl Olimpijaus nužudymo 
ypatingai buvo pasipiktinusios 
Gvinėja ir Nigerija. Dabartinę 
Togo vyriausybę iš Afrikos vals
tybių tepripažįsta Čadas, Daho- 
mija ir Gana.

Nori federacijos
Togo respublikai afrikiečių pa

lankumas svarbus, nes ji bando 
suorganizuoti laisvą uniją su Da- 
homija ir Nigerija. Kaip kitos 
valstybės pažiūrės į rinkimus, ne
žinia" Balsuotojų skaičius buvo

Nuo 1884 m. iki I Didžiojo ka
ro Togo buvo pelningiausia vo
kiečių kolonija su gerais keliais. 
Po karo Tautu Sąjunga ją pada
lino per puse ir pavedė administ
ruoti Britanijai ir Prancūzijai.

Siuntiniai Estija, Ukraina

Raud. Kinijos 
technikos pažanga
Anksčiau tik Sov. Sąjungoje 

būdavo išleidžiama daugiau tech
nikų ir inžinierių, negu JAV. Da
bar pradėjo konkuruoti ir kom. 
Kinija. 1962 m. Kinijoje mokslus 
baigė 19.000 naujų inžinierių ar
ba 5 kartus daugiau, negu 1950 
m. JAV per tą pati laikotarpį in
žinierių skaičius sumažėjo iŠ 42. 
000 į 36.000. Sov. Sąjungoje 1961 
m. baigė 3 kartus daugiau inžinie
rių, negu JAV.

pinigą: jeigu armija gaus treč
daliu mažiau reikmenų, negu ji 
pati reikalauja, kareiviams teks 
truputį susiveržti diržus, bet jų 
kovingumas dėl to nenukentės. 
Svarbiausia — vokiečių kareiviui 
nereikės pasitraukt iš ten, kur 
buvo koją įkėlęs...

Laimingas Hitleris išsiuntė ra
diogramą generolui Paulus:

„šeštoji armija yra laikinai ap
supta sovietinių dalinių. Aš ir to
liau ją ketinu koncentruoti Sta
lingrado rajone. Dar kartą pilnai 
užtikrinu tiekimą oro keliu. Be 
to. garantuoju, kad. laikui atėjus, 
aš pralaušiu apsupimo žiedą ir ją 
išvesiu iš dabartinio pavojaus. Aš 
gerai pažįstu drąsųjį šeštosios ar- ' 
mijos vada ir žinau, kad jis savo 
pareigą atliks!..” I

IX Siunčiame ___ _ _.Xt.. Jūsų sudarytus ir ap-
iŠ I\mHQCIOS« paprastu ir oro postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

SINAS, 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.
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

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

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

105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686. 
Ponia V. Juraltis. *

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Atsiveža nt į 
Kanadą ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W., Toronto 5 

WA. 5-5555
Po darbo LE. 6-4681

ATVIRUTES
SVEIKINTI

VARDINIŲ PROGA 
GAUNAMOS

Sp. B-vėj “Žiburiai” 
941 Dundas St. W., Toronto 3.

Kaina 10 et.



3 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1963. VI. 6. — Nr. 23 (699)

Monsinjoras J. Tadaraus- 
kas, Hamiltono lietuvių 
Aušros Vartų parapijos j 
klebonas, gavęs tą titulą*

Realizuota pabaltiečių vienybė
KANADOS PABALTIEČIŲ FEDERACIJA — BENDRO FRON
TO ORGANIZUOTOJA IR VYKDYTOJA

Artėjant birželinių deportacijų mi-|dą, radiją ir televiziją apie SO- 
nėjimui, vienas jo organizatorių — J. ■ vietų grobuoniškus tikslus ir pla- 
R. Simanavičius, Kanados Pabaltiečių ” x
Federacijos pirm., savo pasikalbėjime 
pateikė aktualių informacijų bendrai
siais pabaltiečių klausimais. Red.

— Jau eilė metų kaip girdime 
apie Pabaltiečių Federaciją. Sa
kykite, p. Pirmininke, kuriuo 

įtiksiu ji buvo suorganizuota?
— Kanados Pabaltiečių Fede- suorganizavo viešą automobilių 

ofichiiu ’ Katono' v7- yaciJa - The Baltic Potion įn i4“ °"
kupo J. F. Ryan raštu š. Canada suorganizuota 1950 m. Ją 
m. gegužes 30 d. Kartu su *■——■-—- — v - —t.-
juo monsinjoro titulą ga- P®”®. Kanados Latvių Federacija 
vo kiti 8 kanadiečai kuni- |r Kanados Estų Centro Komite- 
gai, priklausą tai pačiai tas\ Federacijos tikslai: atstovau- 
Hamiltono vyskupijai.
Naujųjų monsinjorų 

įvilktuvės numatytos rug
pjūčio mėn.

m. gegužės 30 d. Kartu su

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

KLAUSANT TUŠČIŲ KALBŲ apie 
lietuvybės išlaikymą, darosi labai ma
lonu kartais matant ir konkrečių dar
bų šioje srityje. Tokiu reiškiniu lai
kytina Jaunimo pavasario šventė, įvy
kusi gegužės 26 d. Bučo darže. Čia 
apie 300 jaunųjų parodė savo sugebė
jimus lietuviškose dainose ir tauti
niuose šokiuose. Buvo miela klausytis 
lituanistinių mokyklų ir vaikų tauti
nių ansamblių choro dainų, tegul nors 
ir kukliai išpildytų, tačiau vis tiek žy
miai daugiau pasakančių už įvairių 
tuščiažodžiautoji: kalbas. Jungtinio 
choro dirigentas J. Kreivėnas, kuris 
buvo kartu ir vienas šios šventės su
manytojų, nusiskundė, jog neturėta 
galimybių bendroms repeticijoms, o 
be jų mažučių dainininkų masę buvo ’ 
nelengva apvaldyti.

Jaunųjų sušokti tautiniai šokiai iš
ėjo kiek geriau negu dainos. Smagu 
buvo žalioje aikštėje matyti besisu
kančius kelis šimtus pipirų, kurie, tė
vų skatinami, sugeba netik moderniš
kąsias melodijas pašvilpauti ar tvistą 
imituoti, bet dar gali ir lietuviškus šo
kius sutrypti.

Gražus pavasario oras į šventę su
traukė net virš 1000 tautiečių, kurie 
čia turėjo nemažiau “fun” už jaunuo
sius. šventę suorganizavo Liet. Bend
ruomenės Čikagos apyg. švietimo ko
misija. Jos vyr. vadovu buvo J. Ta
mulis.

tas Henry Stromberg. Parodos vykd. 
komiteto sudėtis: L. Kairys, E. Pet
rauskas, Ig. Sakalas, J. Žygas, J. Las- 
kus, A. Beleška, K. Meškoms.

PASKUTINĖ PAVASARIO SEZO
NO MENO PARODA Čikagos Čiurlio
nio galerijos patalpose buvo atidaryta 
gegužės 25 d. Parodos autorė — Jad
vyga Dabkevičiūte - Paukštienė, šį kar
tą pasirodžiusi net su 67 kūriniais.

Dailininkė čia išstatė įvairių kryp
čių darbus, kurių tarpe buvo realisti
nio ir moderniojo pobūdžio. Jos kūry
ba, ryški savo spalvomis ir temomis, 
žiūrovų tarpe susilaukė nemažo susi
domėjimo.

Vienas dailininkės darbas — Va
karas prie muzėjaus — specialios ko
misijos (dailininkų V. Petravičiaus, P. 
Kaupo, Marčiulionio, Mieliulio, Muri
no) buvo atrinktas Čiurlionio gale
rijai.

Parodos atidarymo iškilmėse, kurio
se dalyvavo apie 150 svečių, dailinin
kę sveikino jos buvusi mokytoja O. 
Krikščiūnienė, konsulas dr. P. Dauž- 
vardis, kun. J. Borevičius, SJ, JAV 
Liet. Bendruomenės c. v. pirm. J. Ja
saitis, B. Babrauskas, M. Babickienė ir 
kt. Atidarymo* programai vadovavo S. 
Adomaitienė.

J. Paukštienės paroda truko visa 
savaitę — iki birželio 1 d.

ti, koordinuoti ir ginti pabaltie
čių interesus Kanadoje, o svar

biausia — iškelti faktus, rodan
čius skriaudas bei neteisybes, pa
darytas trims Pabaltijo valsty
bėms II D. karo metu ir vėliau; 
kovoti ir siekti Atlanto Chartos 
įgyvendinimo, kad trims Pabalti
jo valstybėms būtų grąžinta ne
priklausomybė.

— Kuriais būdais iškeliate vie
šumon minėtas skriaudas Pabal
tijui?

— Vienas pagrindinių būdų — 
ruošimas viešo ir plataus minėji
mo 1941 m..birželio deportacijų. 
Šie minėjimai pvz. Toronte ir ki
tur buvo rengiami kiekvienais 
metais, įvairiose didžiulėse vie- 
šose salėse, pakviečiant žymius 
Kanados politikus, valdžios atsto
vus, žymius kalbėtojus, žinančius 
apie sovietų padarytas skriaudas

Malenkovos apie deportacijas

LIETUVA KREMLIAUS UŽKULISIUOSE

FILATELISTŲ DRAUGIJA “LIE
TUVA” gegužės 25-26 d.d. Jaunimo 
Centro didž. salėje buvo surengusi XI- 
įą pašto ženklų paradą, skirtą Dariaus 
ir Girėno žuvimo 30 m. sukakties pa
minėjimui. Išleistame platokos apim
ties parodos leidinyje jos pirm. Liudas 
Kairys rašo:

“Tokios plačios apimties paroda,

Stalino sūnėnas B. Svanidze sų sienas. Vien tik sugrįžimas į 
jų, vaikų priedo ir senatvės pen- rašo savo atsiminimuose “G. Ma- 1940 m. ribas nėra pakankamas, 
sijų įstatymo pakeitimo, kuriuo lenkov” (išleista 1954 m., Londo- Mes turime užvaldyti Balkanus, 
buvo sutrumpintas naujųjų atei-ine) apie įvykius, turėjusius lemia- Vokietiją ir pasilaikyti Rytų Prū- 
vių krašte pastovaus išgyvenimo mos reikšmės Lietuvai. “Georgik” siją. Mes turime sukurti tarp ka- 
laikotarpis. Šis laikotarpis, pasi-.(taip autorius vadina G. Malen- pitalistinio pasaulio ir mūsų pa
keitus valdžiai 1957 m., sutrum-, kovą), tada buvęs visagalio Stali- čių plačią mūsų įtakoje esančią 
pintas iŠ 20 į 10 metų, šiuo metU'^i^ rkotilrZtinic nrivoAiovna nQci. coiiaiimn ?nna Mncii IrariitAmonA 

planuojame išleisti knygą anglų 
kalba.

— Kaip planuojate šiais metais 
paminėti išvežtuosius Toronte?

— Šių metų išvežtųjų minėji
mas Toronte įvyks birželio 12 d., 
trečiadienį, 8 v.v. Eaton auditori
joj. Jau nuo birželio 10 iki 15 d., 
visą savaitę, Eatono auditorijos 
priesalyje veiks pabaltiečių meno 
paroda, kurią pamatys ir kana- 
dietiška publika, dalyvaujanti 
kiekvieną dieną įvairiuose kon-

jų, vaikų priedo ir senatvės pen-

nūs. Kartą pats turėjau progos 
pasirodyti televizijoje ir kalbėti 
apie pabaltiečių tragediją. Jūsų 
laikraščio skaitytojams gal bus 
Įdomūs šie Federacijos atliktų 
uarbų faktai. 1960 m. birželio 18 
d., suėjus 20 metų nuo Pabaltijo 
valstybių okupacijos, Federacija _   _ _ 5___ _ _ - • Y _ x _ 1 • > • 
demonstraciją priešais Sovietų 
S-gos ambasadą Otavoje. Šimtai 
pabaltiečių automobilių suvažia
vo iš Ontario ir Kvebeko provin
cijų, daugiausia iš Toronto ir 
Montrealio miestų, ši demonstra
cija plačiai buvo aprašyta Kana
dos laikraščiuose. Ta pačia proga 
mūsų delegaciją, nesant tuo metu 
Kanados min. pirmininkui Otavo- certuose. Minėjiman yra pakvies- 
je, priėmė tuometinis opozicijos; ti žymūs Kanados valdžios atsto- 
vadas, dabartinis min. p-kas; vai. Bus ir gera meninė progra- 
Right Hon. L. B. Pearson. Vėliau, ma. Lietuviams atstovaus Toron- 1QKA rv> .•■•rrrHl'iAirt rl rr>r,«>. do •1960 m., rugpjūčio 5 d., mūsų de
legaciją priėmė ir Kanados prem
jeras Right Hon. J. G. Diefenba- 
ker. Jam buvo pateikti ir išdisku
tuoti mums labiausiai rūpimi 
klausimai. Man teko garbė abiem 
šiom delegacijom vadovauti.

— Ar buvo atsiekti šių padary
tų žygių norimi rezultatai?

‘—Sakyčiau, taip. Po mūsų de
legacijos apsilankymo ir suteik
tos išsamios informacijos, tuome
tinis premjeras J. G. Diefenba- 
keris pirmasis iškėlė Pabaltijo 
valstybių ir kitų pavergtų Euro
pos tautų klausimą Jungtinių

Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Kar- Tautų sesijoje. Norėčiau pridėti
dargi ir tai, kad kai praeitais me
tais Federacija pakvietė išvežtųjų 
minėjiman pagrindiniu kalbėtoju 
premjerą J. G. Diefenbakerį, jis 
savo kalboj jau paminėjo, kad 
grįžęs Otavon rimtai apsvarsty-j 
siąs Pabaltijo valstybių konsulų! 
Kanadoje pilno pripažinimo klau- ? 
simą. Jis pažadą ištesėjo ir netru
kus Pabaltijo valstybių konsu-! 
lams suteikė žadėtą oficialų pri
pažinimą. Federacija siuntė ir 

ma. Kanados Pabaltiečių Federa- siunčia memorandumus politinių 
cija nuo pat įsisteigimo* pradžios delegacijų pirmininkams prieš 
gyvai seka politinį, ekonominį ir T

tu šiuose minėjimuose parodoma 
kanadiečiams geriausios pabaltie
čių meninės pajėgos. Apie šiuos 
minėjimus visuomet plačiai nu
skamba Kanados laikraščių pus
lapiuose. šiam minėjimui sureng
ti visuomet mielai talkina Kana
dos Pabaltiečių Moterų Taryba.

— Ar Pabaltiečių Federacija 
apsiriboja vien tik minėjimų su
rengimu?

— Nevien tik tuo apsiriboja-

J. R. Simanavičius, 
Kanados Pabaltiečių Federa
cijos šiemetinis pirmininkas

no patikėtinis, privačiame pasi- saugumo zoną. Mūsų kariuomenė 
kalbėjime sakęs: i turi turėti nevaržomą veikimo

— Mannerheimas ką tik pa- laisvę, be jokių kliūčių ar pasi
prašė taikos (1944 m.). Netrukus priešinimo iki pat Austrijos, Al
mės sugrįšime i Pabaltijį... i pių *r Elbės.
- Nebus lengva užimti, -aš }'aiP bai^ P^nekesys, kurį

pasakiau, —žmonės ten niekada bande atpasakoti is at-
nebuvo palankūs komunistams, o 
tuo labiau dabar bus nusistatę 
prieš mus po mūsų 1940 m. oku
pacijos, kai iš 7 milijonų gyven
tojų (bendras Pabaltijo tautų gy-

minties.

Toliau autorius vėl prisimena 
Pabaltijį. Esą, kai raudonoji ar- 

Imija įsiskverbė i Pabaltijį, 2da- 
vemopT“skėčius)“‘keikta“šinHų!"ovas ir Malenkovas buvo pasiųs- 
tūkstaričiu N.K.V.D. deportavob s“ yPa*inSaĮS Įgaliojimais pra-

Malenkovas galvos linktereji- lenk0 dėjo n N K
mu pn are ir tęsė: v,D. pareigūnų ir ypatingi gink-

— Nebuvo kitos išeities. Mes. jUoti daliniai: viena pėstininkų 
turėjome tenai perdaug priešų.! divizija, vienas motorizuotas ba- 
Jie būtų pirma pasitaikiusia pro- j talijonas, viena tanku grupė ir 
ga užpuolę mus iš pasalų. Tik pri- j viena aviacijos eskadrilė. Jo šta- 
simink Lietuvą; mes nepakanka- buvo slaptas raštinės persona- 
mai išvalėm ten ir, va, kaip tik ias sudarytas iš keleto tuzinų N. 
ten pačioj karo pradžioj prasidė- k.V.D. valdininkų ir daugybės 
jo sukilimas. Mes buvom privers- raštininkų ir perrašinėtojų. Valy
ti evakuoti Kauną pirmosiomis mas buvo pavestas “troikai”, ku- 
karo dienomis. Pusta, Laidoneris „riai vadovavo N.K.V.D. generolas

... „i ’■*' Arutiunian. Politbiuro įsakymu, 
patvirtinus augščiausiam sovietui, 
buvo įsakyta, kad , kiekvienas 
“troikos” sprendimas turi būti 
patvirtintas Malenkovo, nuo ku
rio dabar priklausė mirtis arba 
šimtų tūkstančių gyvybė.

Pulk. Kruglovas pasakojęs au
toriui:

— Komunistų pasmerkti žmo
nės buvo išvežami į Sibirą labai

ir Voldemaras bei jų šalininkai 
buvo palikę dar daug savo drau
gu •• •

Dabar, kai mūsų kariuomenė 
i vėl užims Pabaltijį, vėl turėsime 
pakartoti tą pačią operaciją iš 
naujo.

Šeimininkas, kurio motina bu-
įvo lietuvė, įsiterpė:
i — Aš nebematyčiau reikalo.
Vokiečiai ten taip žiauriai elgės,
kad užsitraukė visų neapykantą; ji^e]jais skaičiais, be jokiu kaltės 
esu tikras, kad mes galim pasiti- ... . . ... ... r,

i keti visu gvventoju parama ir lo- patikrinimų. Vien tik Estijoj buvo 
: jalumu. * j deportuota virš 100.000 žmonių.

— Nei draugas Stalinas, nei aš Jie buvo vežami uždarytuose gy- 
itaip negalvoju, — atsakė Malen-'vulių vagonuose. Kas 1.000 my- 
kovas. — Mes negalime po perga-: lių vagonai buvo atidaromi, išne- 

: lės ilsėtis ant laurų. Dar daug šami mirusieji, pašalinami nešva- 
į sunkenybių prieš mus; mūsų prie-1 rūmai. Maistas buvo paduodamas 
; šai tuose trijuose kraštuose pir- Į per siaurūš langelius per vagono

esu tikras, kad mes galim pasiti-

cija nuo. pat Įsisieigimo praazios aeiegacijų. pir= chQras . miausiai progai pasitaikius sukils. sienas. Kai traukiniai pasiekė Si-
pviiym, ii Konterencijas Ženevoje, raryziu- u . į pabrėžti ir rezoliu-! — Bet kur iie susiras sau talki-bira, apie 30% suimtuju rasta mi-sociahni.gyvemmą ir, įskilus rei- j_e ir kitur. Ekonominėje srityje J,.. °™ Pa 1 r rezoiiu liet kur j^^ rusiu. Be to “troika” vietoie na-

kalui, aktyviai reaguoja. Federa
cija yra tapusi gan svarbi ir svari 
politinė institucija Kanadoje. Ji lyginimo. Socialinėje srityje ko 
informuoja vietinę ir JAV spau- vojo dėl motinų ir našlių pensi-

Lietuvos vaizdai nuotraukose
Būrelis tautiečių vieną šešta

dienio vakarą turėjome progą pa
sižiūrėti šviesos paveikslų (color 
slides) iš Lietuvos. Įdomios nuo:

AL. GIMANTAS

* ----- ,- --- --- --------- - -J - - .
turbūt, pirmą kartą suruošta sveti- traukos, be jokios sovietines pro- 
moj padangėj. Džiugu matyti, kad lie- pagandos, pakankamai vaizdžiai 
tuvis vertina brangiausią tautos pali- atskleidžia bent jau dalini sovieti- 
kimą — pašto ženklus. Juk niekas ki-1 narnos tėvynės veidą, štai, kapi-
tas mums taip neprimins gimtosios tė
vu žemės, kaip šis mažas popieriaus 
gabalėlis, kuris ištisą dvidešimt metų 
po visą pasauli skelbė Lietuvos vardą. 
Tėvynei netekus laisvės, jis ir toliau 
garbingai atlieka šias pareigas. Mili
jonai pašto ženklų puikiai informuoja 
apie Lietuvos tragediją”.

Šioje parodoje su savo rinkiniais 
pasirodė 25 asmenys, kaikurie iš toli
mų vietovių 
Cleveland©. Jų tarpe buvo ir keli lat
viai. ženklų išstatytojams buvo paskir
ta virš 10 premijų — dovanų, kurias 
suaukojo Dariaus-Girėno veteranų pos
tas, kpt. Dariaus brolis — Stanley Ju- 

' cius ir kiti asmenys. Pačią didžiausią 
premiją — “Grand Award” gavo Wal
ter E. Norton iš Filadelfijos, Pa. už 
savo retus Lietuvos ženklus. Taip pat 
premija buvo atžymėtas Br. Kviklio 
dokumentų rinkinys, liečiantis Dariaus 
- Girėno skridimą Į Lietuvą.

Parodos vertintojų komisiją sudarė: 
Jonas tėsna, latvis Karlis Rungis, es-

Niujorko, Detroito,

GRAMERCY 
SHIPPING CO.

Įsteigta ld47 m. Turinti USSR 
Maskvos Vnešposy;ltorg leidimą. 
Turinti Department of Banking 
and Insurance (USA) leidimą 

ir draudimą.
BE MUITO DOVANOS I SOV. 
SĄJUNGĄ: automobiliai, moto
ciklai, dviračiai, padangos, radi
jo ir televizijos aparatai, muzi
kos instrumentai, šaldytuvai, 
skalbiamos mašinos, foto apara
tai, dulkių siurbliai, siuvamos 
mašinos, šautuvai, laikrodžiai ir 
daug kitų dalykų. Labai prieina
mos kainos. Reikalaukite mūsų 

pilno sąrašo.
GARDAUS MAISTO 

SIUNTINIAI GREETINGS “R” 
iš viso S34.00:

1 sv. degintos kavos, 1 sv. kakao, 
1 sv. šokolado, 2 sv. virimui aly
vos, 2 sv. cukraus, 2 sv. ryžių, 1 
sv. sūrio. 2 sv. rūkyto bekono, 2 
sv. rūkyto kumpio. 2 sv. džiovin
tų vaisių.
Reikalaukite mūsų pilno sąrašo. 
AUDINIŲ SIUNTINIAI. — Mes 
pristatome į Sov. Sąjungą pui
kius audeklus, avalynę ir drabu
žius. Reikalaukite pilno sąrašo. 
PINIGAI Į SOV. SĄJUNGĄ. — 
Pilnai garantuojamas pristaty- 
mas per 2 savaites. Pilnai išmo
kama — jokių atskaitymų. Gavė
jo pasirašytas kvitas. Kursas — 
9 rubliai už S10. Už patarnavi- 
ma iki $35.00 — $3.50. Virš 

$35.00 — 10%.
GRAMERCY 
11$ E. 28th St., 

New York 16, N.Y^ USA. 
Tel. MU. 9-0598

nės Žemaitijoje. Lietuviškasis 
Rūpintojėlis ir toliau parymęs 
saugo ir globoja ištikimuosius že
maičius. šalimais kitos koplyčios 
— du kapai. Gražiai prižiūrėti, 
gėlėmis, žolynais papuošti, maži 
gėlių vainikai uždėti net ant ka- 
pugaly pastatytų kryžių. Bevar
džiai jie ... Tai dviejų nežinomų, 
bevardžių partizanų kapai. Be
vardžiai, kad jų tapatybė neišduo
tų žuvusiųjų artimųjų, giminių, 
žinia, o kur kitu tūkstančiu žuvu- 
šiųjų kapai, kurių, net ir jų arti
mieji, šeimos nariai, nežino, pa
kelėse, pamiškėse, galulaukėse...

Nuotrauka nuo Palangos tilto 
žvelgiant i paplūdimį. Puikaus 
balto smėlio juosta, kopos, pušy
nai, vasarnamiai. Sekančioje — 
pajūrio pušys, augštos, lieknos. 
Grafo Tiškevičiaus rūmai. Nebė
ra parke prieš juos stovėjusios 
Kristaus statulos. Kita detalė — 
parke lietuvių skulptorių tauti
niais motyvais kūriniai. Klaipė
da, “Victoria” viešbutis. Jame 
Hitleris pietavo 1939 m. po lietu
viško uostamiesčio užėmimo. Kaž
kodėl toji “istorinė* vieta atsta
tyta, lygiai taip, kaip ir anksčiau 
atrodė. Dar keletas Klaipėdos 
vaizdų. Laivas “Novaja Zemlia” 
su visais kūjais ir priekalais ant 
kamino; kapitonas—Povilas Šiau- 
čukėnas, aišku, sovietinio preky
bos laivyno uniformoje. Klaipė
dos gatvių užrašai lietuvių ir ru
sų kalbomis.
Seka vaizdas i sukolchozintą kai

mą nuo Žemaičių plento. Kretin
goje dar daug tuščių vietų. Mato
si sunaikintų gyvenviečių pėdsa
kai, namų pamatai, lysves. Tik
riausiai miestiečiai bus pasisodi
nę savo reikalams daržovių. Pran
ciškonų bažnyčia dar atdara. Prie 
tvoros matosi didžiulės malkų 
krūvos. Kažin kas jas naudoja?

Rietavo vaizdas. Tai vieta, ku

rioje pereito karo metu vyko di
džiuliai tankų mūšiai. Graži iš 
lauko pusės, tiesiog nuostabi baž
nyčia. Statyta 19 amž. Oginskių. 
Ji irgi atdara, bet verkiant rei
kalinga remonto. Toliau, lietuviš
ko kelio — sankryžos vaizdas. Di
džiulė krypties rodyklė rodo kur 
sukti Į Klaipėdą, Rygą ir kur i 
Sovietską, atseit, Tilžę.

Buvusios sostinės vaizdai. Ben
dras Kauno vaizdas nuo Linksma
dvario šlaitų, keltas i kalną, apa
čioje miesto panorama. Nemuno - 
Neries santaka, senamiesčio vaiz
das, Kauno pilies, iš dalies jau 
atstatytos, vaizdai; gėlių kioskas 
gatvėje: septynios tulpės — trys 
rubliai. Senutė pardavėja. Uni
versitetą baigęs “baltkalnierius” 
pradžioje tegauna vos 100 rublių 
mėnesinį atlyginimą.

Laisvės alėjos ir Vytauto pro
spekto kampas. Saugumo depar
tamentas. čia juk buvo ir GPU ir 
NKVD ir Gestapo patalpos. Gat
vėje rikiuojasi žmonių eilutė. 
Mat, prekystalyje atidaromos dė
žės su ką tik gautais apelsinais. 
Kas pirmesnis, tas geresnis; pavė
lavusiems gali ir visai nelikti. '

Karo Muzėjaus sodelis. Apleis
tas, mažai žalumynų; išbarstyta 
skalda; kaikur, matyt, po lietaus, 
dar ir balutės telkšo. Vaikų bū
rys krykštauja apie fontano ba- 
seinuką. čiurlionies galerija. Jos 
kuratorė — tapytojo sesuo. Kitos 
nuotraukos rodo Žemės Ūkio aka
demijos pastatus Noreikiškėse. 
Atrodo, nemažai padaryta, bet 
dar daug ko stinga iki pabaigos.

Keletas nuotraukų Vytauto D.

kių, dabar Lenino, aikštė. Parti
ja didžiuojasi, kad tai vienas gra
žiausių skverų visoje sąjungoje. 
Partinius nervina užpakaly esanti 
šv. Jokūbo bažnyčia; esą, būtų 
gera ją sunaikinti, kad netrukdy
tų aikštės centre dominuojančiai 
Lenino statulai. Visa eilė senojo 
Vilniaus vaizdų, gatvelių — kiek
viena jų, juk architektūros dei
mančiukai, nepakartojami, niekur 
kitur nerandami.

Daugiau kaip 700 m., senumo 
Bernardinų bažnyčia, lietuviško
sios gotikos tipiškas pavyzdys. 
Apverktinoje būklėje — skubiai 
reikąlinga restauracija: pakeisti 
langus, apsaugoti neįkainuojamos 
vertės medines skulptūras. Perei
tą vasarą joje buvo sukrauti iš 
visur suvežti Stalino bareljefai, 

bažnyčios. Juk tai šventovė bene j statulos. Rusai, atrodo, mielai 
550 m. senumo; irgi reikalinga 
remonto. Seka “Tartu” kavinės 
vidaus vaizdas. Estai Taline turi 
“Kauno” vardo kavinę. Laisvės 
Alėjos detalė. Aiškiai matomas 
gatvės pavadinimas, be jokio ru
siško vertimo. Namo numeris — 
100.

Vaizdas rodo Kauno marias. 
Spalvoti vasarnamiai. Buvęs se-

Fodprariia knvnin dpi ivffanc d-'r ose Kanados valdžiai bus pra- ninku? — paklausiau. ' rusių. Be to “troika" vietoje pa-reaeracija kovojo del lygaus dc.r §oma kelti šeimų suiungimo klau-l _  Pas anglosaksus Šiandien smerkė mirčiai 25.000, iš kuriu,bminku traktavimo ir lygaus at-i . d CiU Įujuiiguno Kiau | ras an&iobdKbub. oiauuieu. bo1ota Mdontnr« r>o- - • ‘ - ......... °- - . simą, nes dalis musų seimų narių anglosaksai, yra su mumis, nes keletą tuzinų Malenkovas pa-
J vis dar tebėra už geležinės uždan-: Hitleris yra svarbiausias liaudies sigailėjo, kiti buvo N.K.V.D. su- 

į gos. Tikimės, kad ir JAV gyveną priešas. Rytoj, kai Hitleris bus su- šaudyti miškuose. Ždanovas bu- 
pabaltiečiai, minėdami išvežtuo-; triuškintas, jie atsigręš prieš mus. i y° netoks griežtas. Jis pasigailė- 

į sius, prašys to paties savo vyriau- Jie panaudos mūsų priešus Pabal- j° 20.000 žmonių, kurie buvo pa- 
sybę. Mes tikimės, kad lietuviai tyje kaip branduolį antisovieti- smerkti "troikos’’. Todėl būtų ne
gausiai dalyvaus ir parems Fede- niam pasipriešinimui. [tiesa, jei sakytumėm, kad Malen-
racijos siekimus šiame minėjime, j — Bet ar tu tikrai tiki, kad kovas tik vykdė Poliįbiuro įsa- 

nasis Kauno_ Vilniaus plentas' —Baigiant ši mūsų pasikalbę- kitas karas- yra neišvengiamas? kymus. Jjs^galėjo pagal savo nuo-
“įrieda” tiesiai i vandenį. Aišku, Įgrisi paklausti dar, kurie, 
yra jau pastatytas apvažiavimas. Kanados Pa-1
Garliavoje, gatvėje, pozuoja dvi baltiecių Federacijos pirminiu-? gal išvengsime kito karo, bet tik maS- 
septyniolikametės gimnazistės; kais, nes, rodos, jie yra renkami ’ - - ’ x T rr'-
rudos uniformos, juodos prijuos
tės, tautinių raštų kaklaryšis juo
sia apykaklę. Matosi namai su už
kaltais langais. Prieš keletą me
tų tai reikšdavo, kad jųjų savi- - - . - • -- •
ninkai ar juose gyvenę išvežti Si- Anysas, o jau 19o7, 1960 ir siais 
biran ... Bažnyčia atdara. Kol- trecią kartą, man tenka
chozinio kaimo vaizdas — paju0. garbe pirmininkauti. 
dę pastatai, vežimukas su liesu' Jūsų pageidavi-
arkliuku, vos betempiančiu per mai. de^ Išvežtųjų minėjimo kito- 
duobėtą ir šlapią kelią.

Trakuose. Keletas vaizdų iš vi
sų pusių į salas, ežerą, eilė atsta
tytos pilies vaizdu. Sakoma, kad 
tai būta pilies, turėjusios pi™,; 
ientMenes^k'areMu’baTakaT'ey-'Prašydami sujungti šeimas, kvies 
je. Menes, karei ų oa . , g j savo minėjimus savo apylinkiųnybos angos. Vilniaus va^rda* pra-> parlamento įr gnadie. 
dedami Gedimino pi es bo st . - svečius, priims rezoliucijas 
Bendra Vilniaus panorama su de- ■ . ministeriui „.kui ir Juž.
šimtimis bažnyčių bokštų Lukiš- sle,Pio r; ministįriui. k?ad jie di„.

rotacine tvarka?
— Pirmuoju PF pirmininku 

yra buvęs 1951 m. a.a. Lietuvos 
generalinis konsulas Kanadai V. 
Gvlvs. Vėliau, 1954 m., dr. M.

■ vėl paklausiau." /žiūrą vykdyti Įsakymus, bet jo
— Nieko nėra negalima. Mes įsakymai buvo jo įgimtas žiauru-

su sąlyga, jei būsime stiprūs. Juo Taip baigia savo atsiminimus 
stipresni būsime, tuo mažiau ang-įStalino giminaitis, pats vėliau pa- 
losaksai turės pagundos mus pul- sprukęs iš Rusijos į Vakarus.
ti. Štai kodėl turime išplėsti mū-i V. G.

Negrai: mes pranašesni už 
baltuosius!

JAV yra negrų organizacija,: kova yra visiškai priešinga negrų 
vadinama “Black Muslims”, arba pastoriui King, kuris reikalaujase kolonijose Kanadoj? _______  ____________ ?____ _______  _________  ______

— Esu tikras, kad visos kitos, juodieji mahometonai, kurie ne-į lygių teisių negrams. Juodieji 
ypač didesnės, Kanados pabaltie- nori jokio maišymosi su baltai- j mahometonai reikalauja keleto 

jčių kolonijos suruoš įspūdingus; siais. Jiems vadovauja ir sekta * valstvbiu, kur jie visiškai atskirai 
pnmejnnus, rašys savo kolonijų! Įkūrė Elijah Muhammad, kuris į galėtų gyventi.

yra laikomas lyg dievaičiu. Ant-I “Mes norime turėti atskirą Sa
roje vietoje po vado stovi ir akty- i vo vyriausybę, savo ekonominę 
viausiai veikia Malcolm X; jo tik- sistemą, savo civilizaciją. Kadan- 
ra pavardė yra Malcolm Little, gi mes Amerikai davėm 300 metų 
kuris yra eilę metų praleidęs ka- vergų darbo, atrodo, turime teisę 
Įėjime už įvairius nusikaltimus, reikalauti, kad baltoji Amerika 

i Kalėjime būdamas jis “atsiver-i mums duotų finansinę ir materia- 
tė” ir dabar yra aktyviausias sek- linę pagalbą ateinantiem 25 mė
tos veikėjas.

Pagal juos, negrai esą daug colm X. 
pranašesni už baltuosius, todėl jie Kai žurnalistai paklausė, kaip 
nenorį jokio maišymosi. Sekta ra- jie priverstų baltuosius iš jiem 
gina savo narius susilaikyti nuo i skirtų valstybių išsikraustyti, jis 
rūkymo, girtuokliavimo ir viso-! atsake: “O kaip jūs nusikratėte 
kiu kriminaliniu nusikaltimu. Ju indėnais?” fe * *

♦

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ PuokžtAs nuotakam* bei įvairiam* kitom* progom* — 

europietiikame Ir kanodiikome «ftliuįe.
Įvairiausių raitų skinto* galės bei vazonai su gėlėmis. 
Mae turime gintaro irkitokių iidirbinių dovaname. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

randa lėšų savųjų cerkvių restau
racijai, net jų svogūninių bokštų 
paauksavimui, bet lietuviškieji 
architektūros paminklai gali ir 
palaukti, kol visai sunyks. Su
prantamas kaikurių tautiečių Lie
tuvoje susirūpinimas ir prašymas: 
gal užsienio lietuviai galėtų prisi
dėti gelbėti bent pačius svarbiau
sius ir brangiausius lietuviškajai 
kultūrai paminklus?

Vilniaus katedros, dabar — pa
veikslų galerijos, nuotraukos. To
liau Vingio parko estrada. Kino 
studija, televizijos stoties Įrengi
mai. transliacijų patalpos. Vikto
ras Dineika su šeima, Kipras Pet
rauskas, “Tauro” kavinė.

čia. žinoma, tik dalis visų Įdo
mesnių vaizdų. Jie visi tokie mie
li, patrauklūs* Žiūri ir lygini pa
sikeitimus. Kaikada ir nebetiki, 
kad tie medžiai, prieš dvidešimt
metį augę Kauno Laisvės alėjoje, 
šiandien jau būtų tokie didžiuliai.

sienio r. ministeriui, kad jie dip
lomatiniais kanalais pajudintų 
minėtą šeimų reikalą. Mano, kaip 
Federacijos centro p-ko pageida
vimas būtų, kad visų kolonijų lie
tuviai, kur tik minėjimai Įvyks, 
šiais metais imtųsi iniciatyvos su
organizuoti pastovius Pabaltiečių 
Federacijos skyrius ir praneštų 
jų sudėti Centrinei Pabaltiečių 
Federacijai Toronte adresu: 974 
College St., Toronto 4, Ont. Suor
ganizavus skyrius, yra numatyta 
netolimoj ateityj sušaukti visos 
Kanados pabaltiečių atstovų kon
ferenciją svarbiems uždaviniams 
aptarti.

— Leiskite pridurti, kad Kana
dos Pabaltiečių Federacija, ap
jungianti bendrai veiklai pabal- 
tiečius yra jau daug nuveikusi. 
Tikimės, kad ji ir ateityje, pri
sitaikydama prie kintančių sąly
gų, sėkmingai jungs pabaltiečius 
bendram darbui. Tad geriausios 
kloties!

Egzaminai 
hipnozės pagalba
Albertos hipnotikų sąjunga pa

sisiūlė padėti studentam, laikan- 
tiem egzaminus. Panašus bandy
mas buvo daromas jau praėjusiais 
metais. Sąjungos pirm, pareiškė, 
kad pigrindinis tikslas esąs už
hipnotizuotam įteigti, kad jis eg
zaminų metu galėtų susikoncent
ruoti ir atsipalaiduoti nuo nervi
nės Įtampos. Ko studentas neiš
moko, to jam hipnotizmas i gal
vą neįdės, tačiau padeda atsiminti 
tai, ką jis studijavo. Praėjusiais 
metais buvo daromi bandymai su 
42 studentais, kurių 22 hipnozės 
dėka egzaminus išlaikė ypatingai 
gerai.

tam”, — pareiškė jų vadas Mal-

Priminimai
pasirūpinkite turėti apdraudę

♦ JEIGU PAKEITETE DARBĄ, rūpestingai sekite instruk
cijas antroje pusėje mokėjimo pažymėjimo formos 104, kurią 
jūsų darbdavys yra Įpareigotas jums atiduoti.
♦ .KAI JOS SULAUKĖTE SAVO 19-to GIMTADIENIO, jūs 
nebesate ilgiau draudžiamas kartu su savo tėvais. Tada užsi
registruokite atskirai laike trisdešimt dienų, kad turėtumėte 
apdraudą. Pareiškimų formą gaukite ligoninėje, banke ar 
draudimo kompanijos raštinėje.
♦ KAI JOS APSIVEDĖTE, šeimos Įnašas turi padengti vyro, 
žmonos ir mažamečių vaiku draudimą. Nurodykite savo grupe 
ARRA. jei mokate premiją tiesiogiai, praneškite draudimo 
komisijai.

premiją tiesiogiai, praneškite draudimo

ONTARIO 
HOSPITAL 
SERVICES 
COMMISSION

2195 Yonge St.
, Toronto 7 

Ontario

Visuomet laikykite savo ligoninės apdraudos pažymėjimą pas save
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TIŠKEVIČIAUS RŪMUOSE
Grafo Tiškevičiaus rūmuose įreng

tuose “1 
šiandien gdlą gyvenimą turi namų 
dir. Pranas Grėbliūnas. Sveikatos čia 
jieško “Dailės” fondo direktorius E. 
Veleckas, buhalteris Br. Buteikis ir 
kiti dideli “Dailės” pareigūnai. Ap
sidraudęs savo užnugarį, P. Grėbliū
nas rūmuose įsirengė gintaro gaminių 
dirbtuvę. Įrengimo išlaidas, savaime 
suprantama, apmokėjo valstybė, nors 
gintaro gaminius jis pardavinėja Ry
goje ir pinigus deda į savo kišenę. 
Pamėgo P. Grėbliūnas valdiškais pi
nigais ruošti puotas, žūkles ir me
džiokles. Virėjos vyrą Feliksą Trany- 
zą jis įtraukė į skalbėjo etatą, kalku- 
liatorės tėvą Praną Jankūną padarė 
rūbininku, nors joks palangiškis šių 
dviejų nėra matęs “Palangos” kūry
bos namuose. Jų alga, siekianti 372 
rb. ir 90 kp. nukeliavo į pono direk
toriaus kišenę. Palangos milicija pa
siuntė raštą “Dailės” fondo direkto
riui E. Veleckui, siūlydama P. Grėb- 
liūną pakeisti sąžiningesnių asmeniu. 
Dailės fondo direktorius šį raštą per
siuntė visasąjunginiam dailės fondui, 
kur jis tikriausiai dings giliuose stal
čiuose, o P. Grėbliūnas karaliaus, 
kaip karaliavęs Tiškevičiaus rūmuo-
se...

UŽTERŠTA ŠEŠUPĖ
Vandens išteklių naudojimo ir ap- 

Paiangos” kūrybos namuose saugos komiteto inž. R. Kačionis “Tie
sos” puslapiuose mėgina sugraudinti 
Kapsuko-Marijampoiės vadovų širdis, 
kad pagaliau būtų apvalyta nuo visų 
nešvarumų poetiškoji Šešupė. Jos 
žydrius vandenis teršia žemės ūkio 
technikumo įrengimai, nes vandens 
valymui pastatytos siurblinės atsisa
ko veikti. Joms sutvarkyti, anot di
rektoriaus G. Gončio, trūksta specia
listų. Nemažų nuostolių Šešupės gro
žiui padaro cukraus fabrikas — van
duo iš jo išteka švarus, bet drumz
lina spalva nusidažo prirūgusiose sės- 
dinimo duobėse. Užuot nusivalęs, jis 
čia galutinai užsiteršia ir nuodija Še
šupės žuvis. Aut. gamykloje automo
bilių detalėms plauti sunaudojoma 
daug naftos turinčio tepalo, kuris 
užlieja netik Šešupę, bet ir paskirų 
gyventojų šulinius. Miesto gyvento
jai pasakoja, kad šią žiemą jie matė 
degantį Šešupės ledą. Iš baldų kom
binato į Šešupę teka klijai, iš vilno
nių audinių fabriko — dažai. Buvu
si upės vaga kitoje elektrinės pusėje 
paversta miesto sąšlavynu. Neturėda
mi įrengimų sunkvežimiams plauti, 
vairuotojai juos “maudo” 
bangose, žydriu pąviršiumi 
mi tirštą riebalų siuogsnį.

SKAUTAMS REMTI DR-JOS VAL
DYBA, prisimindama 1962 m. gruo
džio 9 d. susirinkimą, kuriame buvo 
iškelta mintis, kad liet, jaunimo veik
los rėmimas yra PLB ir KLB reika
las (vėl iškeltas gegužės 13 d. rėmė
jų susirinkime) nutarė kreiptis į Ka-

latvių — solistai, estų — dūdų orkes
tras iš Toronto, ir mūsų — mišrus 
choras su sol. V. Verikaičiu.

Pernai dar turėjome su paveikslais 
ir plakatais eitynes per miestą. Jau 
atsisakytą metodą buvo nutarta vėl 
pabandyti. Mūsų tos dienos paminėji-

Š.m. birželio 4 d. Hamiltone

mirė a.a.

Šešupės 
skleisda-

Lietuviai pasaulyje

PRIE KAUNO MARIŲ
Kauno marių pakrantėse planuo

jama įrengti didžiulį parką. Čia jau 
yra pasodinta tūkstančiai jaunų me
deliu. šį pavasarį miškininkai žada 
pasodinti 8.000 dekoratyvinių mede
lių ir krūmų. Parke numatoma turė
ti 40 rūšių medžių.

MIRĖ JULIUS BAUSYS
Gegužėse 17 d. mirė žurnalo “že

mės ūkis” vyr. red. pavaduotojas Ju
lius Bausys. Velionis 1931 m. buvo 
baigęs žemės ūkio akademiją Dotnu
voje. Dirbo agronomu Alytaus ir Rad
viliškio bandymų ūkiuose. Pokari
niais metais daugiausia jėgų yra pa
skyręs žemės ūkio spaudai.

NEPATENKINTI TELEVIZIJA
Fizikos-matematikos instituto ma

tematikos sektoriaus vadovas Vyt. 
Statulevičius nepagaili karčių žodžių 
Vilniaus televizijos programoms. Te
levizijos stotis užmiršta, kad televizi
jos pagrindu yra vaizdas. Klausantis 
pasikalbėjimų su kolchozo pirminin
kais, žinių laidų, niekada nepamaty
si kolchozo, neregėsi žinių šaltinio, 
nors įvykiai liestų Lietuvos gyvenimą. 
Dramos pastatymuose ausis vargina 
nenatūraliai pakeltas aktorių balsas, 
teatrinio patoso pilna vaidyba. Pasi
kalbėjimus su mokslininkais sužlug
do banalūs programą pravedančio as
mens klausimai.

—vkst—
I KAZACHSTANĄ
Pavergtos Lietuvos spaudoje skel

bia apie “vykdomą organizuotą darbi
ninkų telkimą” statybų darbams į Ka
zachijos respubliką, Estiją ir į Kau
no statybas. Vyriausiojo darbininkų 
telkimo ir perkėlimo valdyba veikia 
prie min. tarybos Vilniuje; jos įga
liotiniai įsikūrę Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžy, 
o rajonų centruose perkėlimo reika
lais rūpinasi vykdomieji k-tai. E.

PUOLA “NUSIKALTĖLIUS”
Per radiją, spaudoje dažnai pasiro

do pikti puolimai prieš “nusikaltė
lius”, veikusius nacių laikais Lietuvo
je, o dabar, pasakojo Vilniaus radi
jas, skelbė “Tiesoje” St. Laurinaitis 
nr. 111, radusius prieglobstį Ameri
kos dangorėžių paunksnėje. Pagal 
Laurinaitį, JAV-se esą surinkta daug 
faktų, medžiagos apie A. Impulevi- 
čių, M. Paškevičių, St. Žakevičių, dar 
paminėti “buržuaziniai nacionalistai” 
pulk. J. Bobelis, maj. K. Paleiauskas, 
“nacionalistų vadeiva" J. Ambrazevi
čius, “jo sėbras”—J. Šlepetys ir vysk. 
V. Brizgys. Tuo būdu komunistai ban
do užtušuoti savo nusikaltėlius, ku
rie masiškai žudė nekaltus lietuvius. 
Juk lengviau kitus apjuodinti, nei 
save išteisinti.

nados Liet. Bendruomenės v-bą ir pra- ■ mo tikslas visada buvo skelbti pasau- 
šyti pareikšti savo nuomonę iškeltu liui žudomos tautos skundą. Bet žmo- 
klausimu — spaudoje ar Skautams 
Remti Dr-jos valdybai (50 Fairholt 
Rd., S. Hamilton, Ont.). Sis klausimas 
keliamas ryšium su skautų stovykla
vietės įsigijimu prie Toronto. Hamil- 
toniškiai intensyviai ruošiasi stovykla
vietės vajui. Skautų rėmėjai mano, 
kad liet, jaunimo veiklą turėtų remti 
Kultūros Fondas. Pagal to Fondo 1954 
m. priimtą statutą, kiekvienoje Ka
nados liet, b-nės apylinkėje numato
mas įgaliotinis, kuris rūpinasi kultū
ros, švietimo, sporto, jaunimo ir kt. 
pan. reikalais. Susirinkimas, 1962. XII.
9 d., siūlo naujai išrinktai skautams 
remti dr-jos v-bai, tuo reikalu išsiaiš
kinti su mūsų cėntr. organais. Ar visi 
tie suvažiavimų, kongresų ir tarybų

I nutarimai tik taip sau padaryti, ar kas 
nors daroma jiems įgyvendinti. . V.P...

TRĖMIMŲ PAMINĖJIMAS. — Kitą 
penktadienį — birželio 14 d., minėsi
me ištrėmimus.

Minėjimas rengiamas lietuvių, latvių 
ir estų bendromis pajėgomis. Šiemet 
vadovauja broliai latviai. 7 vai. vąk. 
Westdale Collegiate auditorijoj įvyks 
grandiozinis susirinkimas, dalyvaujant 
visų trijų tautybių žmonėms. Taip 
pat tikimasi daug kanadiečių svečių. 
Kalbės Hamiltono miesto v-bos narė 
Mrs. A. H. Jones, kuri neseniai važi
nėjo po Sov. Sąjungą. Meninėj daly:

nija apsiprato su tuo, kad šių dienų 
pasaulis susideda įš pavergtų ir laisvų 
tautų. Nebenori niekas gilintis į ma
žos tautos kad ir didelę tragediją. Da
bar, kad atkreipti kitų dėmesį, reikia 
padaryti ką nors nepaprasto. Šiemet 
minėjimas išpuola penktadienį — dar
bo dieną. Gal daugeliui ta diena ir 
nepatogi? Bet mūsų brolių vargas ar 
nesvarbesnis už darbą? Dalyvaukime 
visi iki vieno! Tai mūsų ginklas lais
vajame pasulyje! K. M.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 111 toje 
savaitėje davė $1100 ir pasiekė $113. 
000. Su $100 LN nariu įstojo p-lė 
Onutė Čėsnaitė, kuri šimtinę pažadė
jo įmokėti, kai tik sugrįš iš atostogų. Ji 
atostogoms vyksta pas motinos brolį 
į Vancouverį.

Gražiausia padėka mielajam Alf. 
Patamsiui, pridėjusiam antrą tūkstan- 
tinę.Jis yrą trečiasis iš LN v-bos, įvyk
dęs jos pirmojo posėdžio nutarimą, 
kuriuo kiekvienas v-bos narys yra įpa
reigojamas gauti po $2000.

LIET. NAMAMS REIKALINGAS 
PRIŽIŪRĖTOJAS. Pageidaujama vy
resnio amžiaus vedusių pora. Duoda
mas butas, o atlyginimas pagal susi
tarimą. Rašyti reikalų vedėjui P. Ka
nopai, 48 Holton Ave. So. Hamilton, 
Ont. Tel. LI 5-2703. Sfc. St.

SUDBURY, Ont

KAZIMIERAS
ŽUKAUSKAS.

Velionis pašarvotas Dods- 
worth & Brown laidotuvių 
namuose, 114 Main W., Ha
milton, Ont. Rožinis — tre- 
čiad. ir ketvirtad. 7 vai. v.

Laidotuvės — ši penkta
dienį, 10 valandą ryto, iš Ha
miltono Aušros Vartų baž
nyčios lietuvių kapinėse Port 
Credit.

B

LIETUVIAI MARIJONAI Ameriko
je šiemet mini 50 metų savo veiklos su- 

ALLENTOWN vyskupas J. McShea kaktį tame krašte. Jubilėjus truksiąs 
visus metus; prasidės liepos 19, tą die
ną kai į Ameriką 1913 m. atvyko ma
rijonai kunigai: Jurgis Matulevičius- 
Matulaitis, Feliksas Kudirka ir Julijo
nas Kazakas.

J. GAJAUSKAS, pardavęs visą sa
vo nuosavybę Los Angeles, persikėlė 
gy venti į Cancgą Pk. Cal. Tenai nusi
pirko penkis didelius sklypus žemės, 
kurių bendra vertė siekianti $200.000.

J A Valstybės
parašė jautrų laišką savo vyskupijos 
lietuviams kunigams. Jis prašo padėti 
lietuviams katalikams Lietuvoje malda 
ir aukomis per Lietuvių Katalikų Re
liginę šalpą.

Allentown vyskupo laiškas gautas 
kun. J. Karaliaus, šv. Jurgio parapijos 
klebono, Shenandoah, Pa., — Lietuvių 
Religinės Šalpos įgaliotinio Allentown 
vyskupijoje, rūpesčiu. >

J. PAKŠTIENĖ laiške spaudai nusi
skundžia, kad nesirūpinama jos vyro 
a.a. K. Pakšto palikimu bei jo testa
mento vykdymu. Esą vietiniai advoka
tai reikalingi kontrolės, kurią galėtų 
vykdyti lietuvių teisininkų komisija. 
Esą ir po trijų metų velionies kapas 
esąs be paminklo, nes negalima išeiti 
iš teisminės painiavos. Taip pat sto
koja rūpestingumo ir velionies raštų 
bei rankraščių tvarkymas.

RELIGINIS KONGRESAS, planuo
tas 1964 m. Niujorke, pasaulinės paro
dos metu, atidėtas. Lietuvių religinės 
parodos rengimas Vatikano paviljone 
tęsiamas toliau.

A.A. K. MAŽEIKA, Los Angeles gy
ventojas, mirė gegužės 5 d. sulaukęs 
74 m. amžiaus. Buvo kilęs iš Šilalės, 
seniau gyvenęs Čikagoj. Gegužės 8 d., 
po gedulingų pamaldų Los Angeles

Argentina
VL. CIBAVIČIUS, Lietuvos savano

ris, 59 m. amžiaus, mirė kovo 8 d. Ar
gentinoje. Buvo kilęs iš Gudeliškių, 
Utenos apskr. Dalyvavo Lietuvos ne- 
prikl. kovose, priklausė Lietuvos šau
lių S-gai. Argentinoje gyvenu su šei
ma nuo 1949 m.

NEPASITIKI GYDYTOJAIS
Džiovos instituto dir. J. Gamperis 

nusiskundžia, kad N. Vilnios rajone 
džiova susirgusius ligonis gydo “dak
taras” Kežūnas. Jis atsisako gydyto
jams atskleisti savo vaistų paslaptį, 
bet pats susirgęs džiųva gydytis eina į 
džiovos institutą. J. Gamperis pikti
nasi, kad dvi instituto ligonės, ku
rios,- sveikatai pagerėjus, buvo paleis
tos į namus, gydymąsi tęsė pas šį 
šundaktarį. Džiovos procesas pasmar
kėjo ir vėliau jų jau neįstengė išgel
bėti kvalifikuoti instituto gydytojai.

SUKLASTOTOS PENSIJOS
Vilniaus gyv. J. Mikelionis, suvai

dinęs Ukrainos kasyklose sveikatą 
praradusį žmogų, pristatė savo pa
ties ranka lietuvių k. rašytą pažymė
jimą ir gavo pilną pensiją. Tų pačių 
Ukrainos kasyklų sąskaita pensijas 
jis išrūpino ir visai eilei savo gimi
naičių. Juokingiausia, kad pensijų 
skirstymo biurokratams atrodė visiš
kai normalu matyti lietuvių k. para
šytus pažymėjimus, kurie turėjo būti 
išduoti Ukrainoje. Abejoti, tiesa, bu
vo pradėjęs Vilniaus miesto sociali
nio aprūpinimo vyr. inspektorius J. 
Piurko, bėt, nenorėdamas išsiduoti, 
kad ligi šiol nėra išmokės lietuvių 
k., rusiška ranka uždėjo rezoliuciją: 
“Viskas tvarkoje”.

KOLCHOZO PIRMININKAS
Ukmergės rajono, vyr. autoinspek

torius P. Vdovčenka, liaudies draugo
vės štabo pirm. V. Brilingas ir drau
govės štabo narys č. Martinkus pik
tinasi, kad jiems nepavyksta sulaikyti 
greičio ribą laužančio Martinonių kol
chozo pirm. Stasio Grinio. Į ženklus 
sustoti jis nekreipė dėmesio Ukmer
gės Antakalnio gt. ir Kauno plente. 
Pakviestas atvykti į rajono autoin
spekciją, S. Grinys atsakė, kad jam, 
girdi, ten nebūtų kas veikti. Praėju
sių metų rudenį, be vairuotojo A. 
Petniūno žinios paėmęs kolchozo au
tomobilį, Balninkų miestelyje juo 
įvažiavo į tvorą. Mašiną teko remon
tuoti kolchozo lėšomis.

St. Catharines, Ont.
TAUTOS FONDUI AUKOJO: po S5: 

J. Gurevičius. A. Paulionis ir S. Šet- 
kus; po S2: P. Balsas, P. Baronas, J. 
Dainora, S. Janušonis, J. Girevičius, 
A. Paulionis, J. Morkuškis, J. Skeive- 
las, S. Šetkus. J. Šarapnickas ir A. 
Švažas; po SI: J. Alonderis, J. Gri
gas ir S. Gudaitis. Iš viso suaukota $54. 
Visiems nuoširdus ačiū.

Apyl. ižd. P. Baronas

J.E. VYSK. VINCENTAS BRI?QYS 
lankysis Sudbury birželio 13 d., ket
virtadienį. 5.15 vai. vak. atlaikys šv. 
Mišias airių bažnyčioje, o po to — pa- 
gerbtuvės - vakarienė Kristaus Kara
liaus parapijos salėje. Visi Sudburio 
ir apylinkės lietuviai maloniai kviečia
mi gausiai dalyvauti.

Kun. Ant. Sabas
L. REMEIKIENĖS SUKAKTIS. — 

Irenos Račinskienės iniciatyva, talki
nant artimiausioms jos draugėms, bu
vo suruoštos šaunios Lionės Remeikie
nės 40 metų amžiaus sukaktuvės. Ne
perdedant, ji yra mūsų bendruomenės 
meniškųjų parengimų siela. Jos vardas 
mūsų spaudoje būtų buvęs dažniau 
paminėtas, jei ne jos griežtas nusista
tymas veikti be triukšmo. Nevienam 
yra pasakiusi: “Jei mane visad spau
doj minėsit kur tik aš pirštus priki
šu, tai aš pasitrauksiu į šalį.” Tačiau 
šia proga vistik drįstu bent keletą bū
dingesnių jos bruožų iškelti. Per eilę 
metų ji yra Tumo-Vaižganto šeštadie
ninės m-klos dainų mokytoja ir me
ninių parengimų režisorė. Ji moko jau
nimą tautinių šokių ir baleto; savu 
laiku buvo paruošusi ir suaugusiu ba
letą: dalyvavo moterų kvartete. Akty
viai dalyvauja vaidinimuose, chore ir 
pati paskutiniu laiku suorganizavo jau
nimo bažnytinį chorą — tai mūsų var
gonininko dešinioji ranka. Jos gausi

Įdomi paskaita studentijai
Š.m. gegužės 24 d. Lietuvių Studen-jvertybių siūlytina tolerancija, be to, 

tų Sąjungos Čikagos skyriaus paskuti-! universalus priėjimas prie gyvenimiš- 
niame š. m. metais susirinkime Vy- į kų apraiškų. Mūsų pareiga būtų, baigė 
čių salėje jaunimo mėgiamas “Laiš-;savo paskaitą prelegentas, tapti ne 
kai Lietuviams" redaktorius Tėvas! slėptuvių, bet tiltų statytojais. Yra ge- 
Vaisnys, S J skaitė paskaitą prisitaiki-i rų vilčių, kad mūsiškasis jaunimas 
nimo klausimais. Paskaita buvo užvaf- tuos tiltus pastatys.
dinta “Jaunosios inteligentijos veiki
mo kryptis išeivijoje” ir sulaukė di- j kiasdesimt studentijos atstovų, įskai- 
delio mūsų studentijos, atsilankiusios I tant ir svečius. Susirinkimas prasidė- 
į šį susirinkimą, susidomėjimo. Gvil- j jo su daugiau kaip visos valandos pa- 
dendamas savo temą, prelegentas davė I sivėlinimu. (Ir šios ydos reikėtų kra- 
pradžioje inteligento aptarti. Ją turė-l tytis!). Po susirinkimo šokiai neturėjo 
tų sudaryti šie dalykai:

1. žinojimo alkis — visuotiniai 
interesai;

2. kritiškumas; jo priešprieša —
svarstymo stoka:

Į šią paskaita atsilankė apie pen*

pasisekimo. J. Ptr.

šeima taip pat aktyviai įsijungusi į 
lietuvišką veikimą. Vyrąs dabar Ben
druomenės apyl. sekretorius ir Tautos 
Fondo atstovas. Ji pati taip pat yra 
buvusi valdyboje. Visi vaikai lanko 
lietuvišką mokyklą, studijuoja muzi
ką, o ir vasaros metu ji suranda laiko 
vaikučius pamokyti lietuviškai skaity
ti ir rašyti. Remia lietuviškas inicia
tyvas ir lietuvišką spaudą. Niekas Sud
bury neturi tokio didelio šeimos kny
gyno kaip Lionė. Lietuviškų knygų 
turi nusipirkusi daugiau kaip už 
$1.500. Beveik nėra lietuviškos kny
gos, išėjusios Amerikoj, kurios neras
tum jos knygyne. Lietuviškos knygos 
ir lietuviškų raštų audiniai — jos la
biausiai branginamas turtas. Iškilmės 
metu buvo sugiedota “Ilgiausių me
tų" ir pasakyta sveikinimo kalbų. Pir
mas žodį tarė kun. Ant. Sabas, paskui 
stud. R. Kačinskas, A. Kusinskis, J. La- 
bųckienė, J. Remeikis ir K. Poderis. 
Daugiausia buvo palinkėta, kad L. R. 
dar ilgus metus šviestų Sudburio lie
tuviams gražiu tautinio susipratimo 
pavyzdžiu. Danguolė Kriaučeliūnaitė 
jaunimo vardu įteikė gražių rožių 
puokštę, o po to sukaktuvininkėj'buvo 
įteikta daug brangių dovanų.

Nepavark, Lione, ir ateityje kūren
dama lietuviškos ugnelės židinį! Krsp.

TUMO-VAIŽGANTO ŠEŠTAD. MO
KYKLA paskutinį gegužės šeštadienį 
baigė mokslo metus. Bendruomenės 
valdyba mokinius ir mokytojus gra
žiai pavaišino.

Į “PARAMOS” SUSIRINKIMĄ pa
rapijos salėje buvo atvažiavę Toronto 
"Paramos” v-bos nariai — pirm. J. 
Strazdas, pavad. L. Adomavičius ir iž
dininkas J. Preikšaitis. Susirinkimui 
pirmininkavo J. Remeikis, sekretoria
vo J. Kručas. Sudburiškiai parodė di
delį susidomėjimą lietuvišku banke
liu; buvo išrinkta kredito komisija: 
B. Dūda, St. Krivickas ir A. Strakaus- 
kas. Lietuviai, norintieji gauti pasko
las, galės tuojau pasinaudoti sava lie
tuvišką įstaigą ir galės perkelti savo 
indėlius bei gauti visus kitus patar
navimus. Krsp. ?

CALGARY, Alta
NAUJOS VALDYBOS RINKIMAI.—

3. savo asmeninio ribotumo sąvoka; KLB Calgario apyl. metiniam susirin-
4. išlaikymas jieškojimo dvasios;
5. atvirumo tiesos siejimas su atvi- Į nis, M. Nevadienė, P. Gluoksnys. Į re- 

rumu žmogui; priešprieša — ne- ■ vizijos komisiją, be anksčiau buv., įei- 
pasitikėjinias žmogumi.

Šie momentai buvo papunkčiui rū- Pr. metais buvusioji valdyba — L. 
pestingai išanalizuoti. Tolesnėje savo Brūzga, A. Ališauskas, V. Dzikas ir L. 
paskaitos eigoje Tėvas Vaišnys jauni-; Rastenis — sėkmingai ir gražiai vado- 
mui pasiūlė kelis receptus: neužmiršk!-į vavo apylinkės lietuvių veiklai. Su- 
me praeities vertybių; kratykimės į rengtas Liet, kariuomenės minėjimo 
ydų: įsigykime naujų vertybių. Iš tu-i vakaras, iš kurio gauto pelno paauko- 
rimų ydų bene didžiausia ir aktualiau- ta buvusiems kariams savanoriams 
šia būtu girtuokliavimas. (Jei mūsų: šelpti, Lietuvos radijui ir informacijai 
tautiečiai tik dalelę tų pinigų, kurie, paremti, lietuvių gimnazijai Vokie|i- 
išlcidžiami nupirkti alkoholiui, atidėtų! joj išlaikyti ir lietuvams skautams, sto- 
mums sukelti milijoninį fondą nebūtų i vyklaujantiems tarptautinėse stovyklo- 
jokia problema). Iš naujai įsigysimu

* kime išrinkta nauja valdyba: L. Raste-

na T. Andersonas.

Džiugi naujiena!
Naujas transportas lenkiškos Vodkos 
importuotas tiesiai

į-. dju 11'

jų išėjusi viešumon sugebėjo išsirink
ti mokančius gerai organizuoti ir veik
ti asmenis. Calgary Lietuvių Draugi
ja rengia šokių vakarus, vaidinimus, 
minėjimus; atstovavo lietuviams valgių 
ir rankdarbių parodėlėse, organizavo 
pamaldas, radijo ir televizijos pasiro
dymus; visur stengėsi, kad lietuvių 
vardas būtų išgirstas ir tinkamai re
prezentuotas. Platesnė lietuviška, kul
tūrinė veikla nevisadą pačios valdybos 
arba draugijos narių ir pašaliečių bu
vo tinkamai suprasta. Draugijos stei
gėjai, turėdami mintyje apsaugą, ga
limos įsigyti nuosavybės, įrašė įsta
tuose atsiribojimą nuo kitų panašiais 
tikslais draugijų. Taip suprasta para
pijinė, lietuviška veikla davė daug im
pulso steigėjams ir buvo labiau su
prantama pritariantiems. Metams bė
gant, toks užsidarymas savųjų intere-

se, kelionės išlaidoms apmokėti.
Lietuvos nepriklausomybės paskel

bimo sukaktuvės paminėtos kartu su 
Calgario Lietuvių Draugija. Programoj 
buvo suvaidintas patrijotinis vaizdelis sų tarpę, nepalaikymas ryšio su visų

LENKUOS

Dabar gaunama Ontario provincijoj. Pa 
siteiraukite kaimynystėje esančioje svaig 
gėrimu parduotuvėj apie lenkišką vodką

WODKA 
WYBOROWA
?RODL’CF OF VOLANO 
PRODUCTiOM POLONAISE

APATINIAI BALTINIAI
GP2-5

KOJINĖS

"Slaptingoj zonoj”. Po minėjimo, ren- 
; kant aukų lapais, buvo surinkta $76. 
■ Visi aukojusieji gražiai parėmė lietu- 
’ viškos veiklos reikalus. Iš valdybos iž
do skirta Kanados Kultūros Fondui 

i 20 dolerių. ,
Buvusioji valdyba įdėjo daug darbo, 

kad lietuviškumas Calgary būsų re
miamas nevien tik žodžiais, kad lietu
vių bendri reikalai nebūtų paskandin
ti tuščiuose ginčuose ir kad K. Lietu
vių Bendruomenė visus vietos lietu
vius labiau sujungtų gražesnei savo 
gimtojo krašto meilei. N.

PAMINĖTAS DEŠIMTMETIS. —
Šios apylinkės lietuviai paminėjo CL 
Draugijos veiklos dešimtmetį. Mažam 
žmonių būreliui tenka kartais ir labai 
pasitempti norint neatsilikti nuo ben
dro lietuviško darbo savųjų tarpe ar
ba beatstovaujant lietuviams tarp ki
tų tautų. Daugumoj senesnės kartos 
lietuviai yra pasirinkę savo lietuviškai 
veiklai pasireikšti CL Draugiją, kuri 
turi savo įstatus ir yra legaliai užre
gistruota Albertos provincijoj. Draugi
jos tikslas — “lietuvių bendradarbia
vimas ir jų ekonominio gerbūvio kėli
mas". Draugijos valdyba rūpinasi dau
giausia vietos reikalais. Iš šeimyniškų 
susibūrimų, piknikų, "surprize" parti-

lietuvių bendrais siekimais, nenoras 
gilintis į lietuviškos spaudos, organi
zacinius ir šalpos reikalus, neapjungė 
visų vietos lietuvių.

Per visa dešimtmetį Calgario Lietu
vių Draugijos valdybos rūpinosi orga
nizuotis, dirbti visuomeninį darbą be 
užmokesčio ir dėkingumo ir pergyven
ti nevieną asmeninį nemalonumą lie
tuviškumo vardan. Sėkmingai CL 
Draugijai yra vadovavusios ir daug 
darbo ir pasišventimo įdėjusios: p.p. T. 
Andersonų, P. Stakėnų ir B. Yaugų 
šeimos.

šiais metais gegužės 25 d. Draugija 
atšventė savo veiklos pirmą dešimt
metį. B. Yauga pravedė vakarienę — 
minėjimą, padėkodamas steigėjams ir 
visiems draugijos nariams, padėju- 
siems palaikyti lietuviškumą ir sugy
venimą šiame kampelyje ir tikėdamas 
daug geresnės draugijos sėkmės atei
čiai. Pirmieji žingsniai jau išbandyti, 
buvusios kliūtys nugalėtos ir vienas 
dešimtmetis darbo patirties įsigytas. 
KL Bendruomenės apylinkės pirm. p. 
J. Yaugienė ir L. Rastenis padalino 
šventinį, tautine vėliava papuošta tor
tą. šių metų CL Draugijai vadovavo ir 
dešimtmečio minėjimą suruošė J. ir B. 
Yauga, R. ir M. Vanagaičiai ir J. Sta- 
kėnas. N.

MOKSLO METŲ UŽBAIGA vysk. 
Valančiaus šeštad. pr. mokyklos mo
kiniams įvyks šį šeštadienį, birželio 
8 d., šia tvarka:

1. 10 vai. iškilmingos pamaldos Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje, 58 
Dundurn St. N.

2. Po pamaldų ten pat, parapijos 
salėje, užbaigimo aktas, pažymėjimų, 
dovanų išdavimas ir mokiniams vaišės, šv. Kazimiero bažnyčioje, išvežtas lai-

3. Visi mokiniai dalyvauja organi
zuotai, todėl susirenka 15 min. ankš
čiau prieš pamaldas.

Maloniai kviečiami tėveliai ir sve
čiai užbaigime dalyvauti.

J. Mikšys, mokyklos vedėjas
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA yra 

įkurta prelato dr. J. Tadarausko. Jo 
rūpesčiu yra išlaikoma vysk. M. Va
lančiaus lietuvių šeštad. mokykla. Vei
kia lietuvių katalikų organizacijos. 
Ypač yra remiami jauniai sportinin
kai — krepšininkai, kurie laimėjo ry
tų Kanados pirmenybes.

Parapijoje veikia du bažnytiniai 
chorai. Vienas suaugusių, kitas — iš 
šeštad. m-los mokinių. Abiem choram 
sėkmingai vadovauja sol. V. Verikaitis.

SLOVAKAI ŠVENTĖ krikščionybės 
įvedimo 1100 metų sukaktį gegužės 26 
d. Toje šventėje dalyvauti buvo pa
kviesta ir Hamiltono Aušros Vartų 
parapija. Programoje gražiai pasiro- j 
dė: vysk. M. Valančiaus šeštad. mo
kykla, vad. mokyt. J. Mikšio, su mer
gaičių šokiu. Plastikos šokį sukūrė ir 
gražiai paruošė mokyt. Ant. Mikšienė. 
Šokiui skambino L. Stanevičiūtė.

Sol. V. Verikaičio vad. mišrus suau
gusių ir mažųjų choras gražiai padai- [ 
navo kelias dainas.

G. Breichmanienės vad. tautiniu šo- i
* f

Urugvajus
J. VALICKAS, anksčiau dirbęs su 

komunistais Urugvajuje, Montevideo, 
paskui nuo jų atsimetęs, jau metai lai
ko, nežinia kur dingęs

Venezuela
IR. ŽALNIERIŪNAITĖ yra subūru

si naują tautinių šokių grupę Valenci- 
joje ir su ja dalyvauja lietuviškuose 
parengimuose savo mieste ir apylin
kėje.

Britanija
“EUROPOS LIETUVYJE” DBLS 

v-ba, nesant galimybių Britanijoj su
organizuoti lituanistikos kursų pomo- 
kyklinio amžiaus jaunimui, rekomen
duoja jaunuoliams užsirašyti į Litua
nistikos Instituto Čikagoje neakivaiz
dinį skyrių. Liet, kolonijose, kur su
siras jaunimo, norinčio studijuoti li
tuanistiką, DBLS skyriai raginami pa
pildyti savo bibliotekas knygomis, rei
kalingomis studijoms. Knygas, susiži
nojusi su skyriais, parūpinsianti DBLS 
valdyba. Norintieji studijuoti Lituanis
tikos Institute, jaunuoliai galį kreiptis 
į DBLS v-bą su prašymais paskirti sti
pendijas. Stipendijos būsiančios skiria
mos pradedant studijas, bet pinigai iš
mokami tik sėkmingai jas baigus. Sti
pendijos skiriamos mokesčiui už moks
lą sumokėti.

I E. GAPUTYTĖS DARBŲ PARODĄ.

doti į Šv. Kazimiero kapines, Čikagon, 
III. Laidotuvėmis rūpinosi velionies 
vienintelė duktė Elenutė. Ji taip pat 
nuoširdžiai rūpinosi ir savo tėveliu jo 
sunkios ir ilgos ligos metu.

PROF. M. BIRŽIŠKOS LAIDOTU
VIŲ K-TAS darbą baigė. Jo uždavinys 
buvo: pasirūpinti tinkamu laidotuvių 
pravedimu ir suorganizavimu, surasti 
lėšas laidotuvių išlaidoms padengti. 
Dokumentus K-tas yra nutaręs perduo
ti Prof. M. Biržiškos giminėms. Laido
tuvėms išleista S2545.80: už kriptą 
mauzolėjuje $1175; karstas — $986.05; 
užrašo iškalimas — $260; kitos išlai
dos — $124.23.

šias išlaidas aukomis padengė 292 
pavieniai asmenys ir 26 org-jos. Pavie
nių asmenų buvę suaukota S1663.65, 
draugijų — $882.15.

AGR. J. SADŪNAS, gyv. Marquette 
Parke, Čikagoje, gavo iš okpu. Lietu- į 
vos laišką, kuriame . rašoma, kad jo I 
brolis agr. jenas Sadūnas, gyv. Vii- ^u0 gč&užės 3 iki 18 d. Ceptre Charles
niuje, balandžio 29 d. automobilio ka
tastrofoje buvo mirtinai sužeistas. 
Nors buvo nuvežtas ligoninėn, bet se
kančią dieną mirė.

ROČESTERYJE SPECIALIAI SU-

Peguy, Londone, Įvyko dviejų daili
ninkų -— Elenos Gaputytės ir Andriaus 
Dzierzynskio — darbų paroda. Paro
dą globojo Prancūzijos ambasadorius 
D. Britanijai de Courcel.

E. Gaputytė, kaip parodos kataloge

kiu grupė gražiai pašoko Kubilą.
S. S.

OAKVILLE, Ont

.-M

; DARYTAS K-TAS pravedė labai sėk- buvo pažymėta, studijavo meną Frei- 
mingą vajų ir surado Lietuvių Fondui burge. paskui Montrealyje ir dirbo 
net 107 šimtininkus, surinkdamas Į Marcelio Gimondo skulptūros atelje 

; S13.000. Kas aukojo? Apie 40% seni, Paryžiuje. Apsigyvenusi Britanijoj, 
ateiviai arba jų vaikai. “Bagočiai” —; St. Ives, Cornwallyje, su kitais buvo 
raukėsi, neturtingieji — mielai kloję j suruošus: 6 savo darbų parodas, o po 
šimtines arba davę pasižadėjimus per!keletą savo darbų buvo davusi Įvai- 
keletą mėnesių sumokėti po S100. Va-; Homs parodoms tiek Europoje, tiek 
jaus pasisekimo didžiausias nuopelnas^ ir už Atlanto. 60 jos darbų yra nupirkę 
kleb. kun. Pr. Valiukevičiaus. Kiti ko- privatūs kolekcionieriai, čia minėtoj. 

i miteto nariai: Br. Krokys, Ant. Skruz- parodoj mūsiškė dailininkė buvo išsta-
dys, K. Sabalis, Al. Jančys, rašyt. Jur- čiusi 12 darbų. Paruošė Pr. Al. 
gis Jankus ir J. Kilčiauskas.

Vokietija
i PER LIETUVIU SIELOVADĄ gau- 
į tas iš apašt. nuncijaus K. Bafile raš
tas, kuriame sakoma:

“Kun. dr. Aviža, Miunchen 2, Un- 
terer Anger 17, kartu su kitais pasira- 

■ šiušiais lietuviais pasiuntė šventajam 
i Tėvui laišką, kuriame išreiškia rūpes
ti religiniu katalikų gyvenimu tėvynė
je. Jo šventenybės valstybės sekreto-

LONDON, Ont.
I MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ vyk 
dė jungtinėmis jėgomis apyl. valdyba.

Į skautai ir šešt. mokykla. Minėjimą ati
Į darė apyl. p-kas J. Butkus. Sugiedo
■ jus “Marija. Marija” mažosios lietuvai
; tęs apdovanojo mamytes rožėmis. Zo- rįatas prašo pranešti, laišką rašiusiem, 
; di motinoms tai'ė šeštad. mokyklos ju ra^as pasiekė augštaji adresata 
; ved. L. Eimantas. Po to sceną užvieš- Įr kad §ventasis Tėvas turi nuolat 
.patavo mūsų mažieji ir ją išlaikė ligi, prje§ akjs skaudžią Bažnyčios padėtį 
apyl, p-ko uždaromojo padėkos žodžio. Lietuvoje ir nesiliauja meldes jėgos 

; R. Blyskytė skaitė Narūnės Gintarėię., ^e| stiprybės už Kristaus karalyste 
; Deklamavo L. Keraitė. J. Čėgis. J. Čė- kenčiantiems žmonėms”.
i gyte ir S. Dūdaitė. Pianinu skambino Į
V. Petrašiūnaitė, S. Dūdaitė. L. Petra-į VOKIETIJOS LIETUVIŲ BEND- 

W šiūnaitė ir J. čėgis. Akordeonu grojo RUOMENĖS VEIKĖJAS, krašto tary- 
\ L. Butkus, E. Blyskis, R. Blyskytė ir bos narys kun. dr. J. Aviža š.m. šven- 

Bušmaitė, o smuiku — J. čėgytė. čia sidabrinį kunigystės jubilėjų. Ku- 
...... ................................  ’ ’ nigu įšventintas 1938 m. birželio 11

d. Kaune, š.m. birželio 17 d. Miunche-
Be to. visi mažieji pasirodė su daino- 

iĮ mis. tautiniais ir plastiniais šokiais.I! mid. id ui linais ii plastiniais sviriais, u. nauuv. o.ni. uinvnv * t ivaauuviic;-

I Dainas paruošė šešt. mokyklos mokyt, ne Jubiliatas laikys iškilmingas šv.
” ................................... Mišias. Ruošiama speciali akademija

pagerbti Jubiliatui. ELI.
: U. Blyskienė. taut, šokius — psktn.

1 D. Chainauskienė. plastinius šokius — : 
! vyr. skilt. V. čėgytė. Tiek sėkmė, tiek! 
lir maži “didžiųjų artistu” suklydimai 

LIETUVAITĖ — MOKYKLOS KA-: žiūrovu buvo vienodai šiltai sutikti ir 
RALAITĖ. ■ o I
vidurinė mokykla — 
vo surengusi savo metinį balių. Pa
gal tradiciją, šio baliaus metu renka
ma baliaus karalaitė. Dar prieš balių 
mokiniai balsavimo keliu išrenka ke
lias kandidates, o baliuje iš tų kelių 
viena gauna karalaitės titulą. Papras
tai tas titulas tenka mergaitei netik i 
už jos gražią išvaizdą, bet už taip vadi- į 
namą 
seit, išrenkama ta, kuri yra daųg'u- i nas iš labiausiai pavykusiu dalyvių \ 
mos mokinių labiausiai mėgiama už skaičiumi ir ypač puikia nuotaika. Da- 
jos malonų būdą, mokėjimą gražiai; lyviai džiaugėsi grįžę į jaukiąją salę 
sugyventi su draugais ir mokytojais, I ir klausinėjo, kada bebus kitas pasi- 
už gerą elgesį, paslaugumą, už dalyva- ’ linksminimas. D. E.

Gegužės 3 d. Perdue: nuoširdžiu juoku palydėti. Programai 
įkykha High School bu- su<jaryti paimtas visai teisingas princi-

pas: Motinos Dieną turi teisę pasiro
dyti visi "artistai” — tą dieną'nėra 
blogų vaidintojų ar muzikų ...

Programai vadovavo vietininkas 
psktn. M. Chainauskas. Minėjimas;
baigtas Tautos himnu. t

ŠOKIU VAKARAS, rengtas Bcndr. 
populiarumą" mokykloje. At-! apyl. valdybos, atžymėtinas kaip vie-

vimą socialiniame mokyklos gyveni-: 
me, sporte ir 1.1. Be to, žinoma, pri- j 
valo būti gera mokinė.

šį kartą karalaitės titulas teko lie-; 
tuvaitei
klasės mokinei. Ta proga Oakvillės; 
krautuvės ją gausiai apdovanojo įvai- j 
riais dalykais. Irena — Zitos ir Prano; 
Linkevičių vyresnioji duktė gimė 1945: 
metais Vokietijoje. Oakvillėje Linke- _ 
vičių šeima atsirado 1956 m. čia Irę-; 
na pabaigė pr. m-lą ir ateinančiais me-; 
tais žada baigti vidurinę mokyklą, i 
Dvi paskutines vasaras su savo sesu-! 
te Vita Irena praleido Vasagos lietu
vių stovykloje. A.

Irenai Linkevičiūtei, 12 ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo ištaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
i naujas patalpas — 

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

Įstaigos: JA. 7-5575 
namu — FU. 3-8928 C

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINAS PASKOLOS IKI $3.000. mor. 
gičiu 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. 8-0511

Lietuviška
vasarvietė

BANGA
CAPE COD, Mass. 

Great Marsh Rd. 
CENTERVILLE, MASS.

Prie Atlanto vandenyno, Golfo 
srovės šildomo garsaus Craigville 
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.

• šalia "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 Alkia Rd., Boston 24, Mass, USA 

Tel. AV 2-8946
po birželio 15 d. — 

“Banga”, Box 188, Centerville, 
Cape Cod, Mass.
Tel. SP 5-4633

O

i
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į “Kalnų giesmę” įsiklausius
JURGIS GLIAUDĄ

Literatūriniams konkursams 
jau įėjus į visuomeniško gyveni- 

-> mo rutiną, publika dar prieš ver
tintojų komisijos sprendimą spė
lioja vieno kito žinomesni© rašy
tojo laimėjimo galimybes. Ir kai 
premija atitenka tam, ko publika 
dar nežino,, gauname tam tikrą, 
kad ir kuklutę, literatūrinio gyve
nimo sensaciją. Taip “Draugo” 
romano XII konkurso laureatu ta
po Vacys Kavaliūnas, savo kūri
niu palenkęs savo naudai visus 
vertintojų komisijos balsus.

Romanas nėjo per dienraščio 
atkarpą, ir suprantamas besido
minčių mūsų beletristika smalsu
mas iš karto gavus i rankas vi
sus du šimtu puslapių naujo pre- 
mininko kūrybos.

“Premijuotojo romano veiks
mas eina dviguboj plotmėj — Lie
tuvoje ir Prancūzijoje, tarp dvie
jų tautybių veikėjų — lietuvių 
ir prancūzų”, skelbia romano pra
tarmė. “Dviguba plotmė leidžia 
autoriui išsiskleisti savo filoso
finėmis pažiūromis, bet kartu pa
deda išryškinti ir veikėjų tauti
nius charakterio bruožus”.

Tos dvi plotmės, Lietuva ir 
Prancūzija, susietos per vyriausią 
romano veikėją lietuvi skulptorių 
ir mokytoją Rimkų. Jis lankosi 
Prancūzijoje, gyvena Lietuvoje. 
Vienur ir kitur jis sutinka mote
ris. Pagal romano sumanymą, tai 
turėtų būti visų pirma ne dvi tau
tinės plotmės, kurios romanui ab
soliučiai nesvarbu, bet klasiškasis 
“meilės trikampis” arba dar tiks
liau pasakius “meilės keturkam
pis”, kuris jungia veikėjus i pri
klausomybės grandinę: Rimkus, 
Kristijana, Gražina, Lefargas. To 
keturkampio centre turi stovėti 
Rimkus, o iš vilčių ir nuovylų, iš 
išsiaiškinimų bei nesusipratimų, 
pabėrus jausmų chaoso, turi susi
daryti romano turinys. Veikėjai 
turi sueiti, apsireikšti, kovoti, at
nešti savo pasaulėžiūrų nesuderi
namumus. Nesvarbu kokia prob
lema, kokia .pasaulėžiūra, koks 
pats herojus. Kūrinyje svarbiau
sia kaip problema sprendžiama, 
išgyvenama, kovojama, jieškoma.

Ir labai santūriai, net su tam 
tikru atsargumu sukonstruotame 
romane, mums tenka pabrėžti, 
kad naujasis laureatas savo vei
kalą visoje jo esmėje pralaimė
jo monotonijai, nors ir buvo už
simojęs operuoti dviem, tokiom 
skirtingom plotmėm, Lietuva ir 
Prancūzija. Tai buvo fatališkas 
pirmasis Įspūdis iš šiaip talentin
gai parašyto veikalo. Rimkus iri 
Lefargas (ir Diuvalis) yra identiš
ki asmenys. Tokios pat yra mote
rys: Kristijana ir Gražina. Dar 
toliau: vyrai ir moterys savo pa
saulėjauta yra identiški. Visas ro
manas dėlto tapo vienu monolo
gu, išreikštu per autoriaus pa
rinktus, bet neindividualizuotus 
asmenis. Dėlto veikėjams neten
ka sueiti i konfliktus. Tie kon
fliktai, kuriais operuojama roma-

nesukuria paskiri darnūs akordai.
Reikia kažkokio “gyvo vandens”, 
kuris sulipdytų romano vientisu
mą. Reikia veikėjų konflikto, o 
tam reikia paskirų veikėjų. Tarp 
jų gali būti panašių, bet veikėjų 
identiškumas yra tikra Scilė ir 
Charibdė romanistui.

Tačiau ... “Kalnų giesmė” yra 
įdomus, lengvas skaityti ir turįs 
savo nuotaiką kūrinys. Autoriaus 
talentas apėjo tas Sciles ir Cha
ribdės savo romano bendru kolo
ritu. Tie Watteau paveikslai, apie 
kuriuos autorius mielai kalba vei
kėjų lūpomis, nudažė jo veikalą 
įdomiom šviesom ir vykusiai už
maskavo tai, apie ką mes prašne
kome rašinio pradžioj. “Kalnų 
giesmė” yra tam tikra duoklė, 
kad ir labai, vėlyva, sentimentaliz
mui. Tai yra atspindys Richardso- 
no. Gražinoje ir Kristijanoje mes 
drįstame įžiūrėti tą klasiškąją Pa
melą, tą Žukovskio “bednąją Li
zą”. Tie pakilūs, a la Boileau 
rinktiniai dialogų, minčių ir išgy
venimų akordai daro romaną sa
vaip vertingą, puošnų. Jie lyg nu
stumia siužeto kaikuriuos neįti
kimumus bei ekscentriškumus 
nuo akių.

Meilės keturkampio nesuvedęs 
į meilės-trikampį, pripildęs - ro
maną identiškais veikėjais, lau
reatas turėjo labai stengtis laiky
ti siužetą gyvą; ir čia “dviejų plot
mių” struktūra romano esmę iš
gelbėjo detalėmis. Todėl turbūt 
ir bendras romano Įspūdis lieka 
vienas — blankiai praslinkęs gy
venimas, be aistros paroksizmo, 
be individualumo, be kovos, čia 
apmaudą atstoja tik apsiverki- 
mas, čia meilės spiralė tesisuka 
tik apie naiviai flirtuojanti pasi
kalbėjimą. Tai prigesintų šviesų, 
pridusintų balsų, daugiau ar ma
žiau “salioninis” romanas.

"Užkeikti” pinigai festivaliui
PASIKALBĖJIMAS SU MONTREALIO TAUTINIŲ ŠOKIU GRUPĖS VADOVU J. PIEČAICIU

Trijų brolių Pievaičių vardai tamp
riai rišasi netik su Montrealio skautų, 
bet ir aplamai viso Montrealio jauni
mo veikla. Geriausiai visiems pažįsta
mas Juozas Piečaitis, Montrealio skau
tų vyčių būrelio tautinių šokių grupės 
vadovas. Neseniai grupė atšventė savo 
dešimtmeti. Dabar ji intensyviai ruo
šiasi tautinių šokių festivaliui Čikago
je. Ryšium su tuo J. Piečaitis sutiko 
painformuoti lietuviškąją visuomenę 
apie jo grupės pasiruošimus festivaliui, 
atsakydamas į mano pateiktus klau
simus.

— Kaip vyksta Montrealio tau
tinių šokių grupės pasiruošimas 
festivaliui Čikagoje?

— Nors repertuaras yra ilgas 
ir mums daug naujų šokių, bet 
dėka šokėjų pasišventimo ir ben
dradarbiavimo, jų paruošimas 
jau eina prie galo. Beliko tik šo
kių apdailinimas. Šokių suvieno
dinimui birželio 1-2 d. Niujorke 
įvyko rajoninis vadovų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo festivalio 
vyr. .vadovai. Buvo išsiaiškinta ir 
visi technikiniai programos klau
simai.

— Kaip vyksta lėšų telkimas 
kelionei? Ar turite didelių sun
kumų?

— Praeityje lėšų stoka buvo 
viena didžiausių kliūčių išvy
koms bei gastrolėms. Tam išveng
ti šių' metų festivaliui Čikagoje 
buvo pradėta ruoštis dar prieš jo 
paskelbimą. Kiekvienas kur nors 
gautas centas buvo “užkeikia
mas” bankelio “Litas” sąskaitoje. 
Be to, buvo paskelbtas aukų va
jus. Nors aukotojų sąrašas nėra 
ilgas, bet suaukota suma mus 
“pastatė ant kojų”. Grupės de
šimtmečio minėjimo pelnas irgi 
skiriamas tam pačiam tikslui, žo
džiu, daroma kas Įmanoma, kadi 
tik pasiektume grupės užsibrėž-l

reaiio skautų vyčių ta 
šokių grupės vadovas

tą tikslą — festivali.
— Kokių kitų sunkumų turite 

su pasiruošimu festivaliui?
— Iš savo pusės neturiu kuo 

skųstis. Techninis pasiruošimas 
vyksta normaliai. Palaikomas 
glaudus ryšys su šventės rengė
jais, kurių Įdėtu darbu, pastan
gomis ir informacija esu pilnai 
patenkintas.

— Gal atsimenate kas buvo 
grupės steigėjai ir pirmieji va
dovai?

— Prieš dešimti su viršum me
tų dr. J. Basanavičiaus sk. vyčių 
būrelio rėmuose Justino Kibirkš
ties iniciatyva Įsikūrė tautinių šo

vimą perėmė Vytautas Bruzgele- 
vičius, o 1956 m., jam išvykus į 
JAV, tos pareigos atiteko man.

— Ar turite pakankamai prie
auglio?

— Kol kas skųstis negalime. 
Ateitis irgi atrodo bus derlinga, 
nes panašios iškylos į Čikagą ne
tik patraukia naujus šokėjus, bet 
sulaiko ir jau “senstančius” nuo 
nubyrėjimo. Pats pagrindinis 
prieauglio aruodas yra Montrea- 

Įlio lituanistiniai kursai, iš kurių 
įšokėjai ateina jau pusėtinai susi- 
' pažinę su šokiais bei apsipratę su 
scena.

— Kuriuos svarbesnius grupės 
pasirodymus galėtumėte pami
nėti?

— Gal sunku būtų tiksliai Įver
tinti kiek ir kuris pasirodymas 
buvo Įspūdingesnis ir daugiau at
siekė savo tikslo, bet mano many
mu. kasmetinis dalyvavimas tarp
tautiniame pasirodyme Montrea
lio Forume yra vienas svarbiau
sių pasirodymu kitataučiu tarpe. 
Dalyvavimas trijose Kanados Lie
tuvių Dienose, vienoje iš jų Ha
miltone, bei surengtas dešimtme
čio koncertas galėtų-būti priskir
ti prie vertingiausių pasirodymų 
lietuvių tarpe.

— Turėdami tiek pasirodymų, 
turbūt turite gausių rėmėjų?

— Juo grupė darosi didesnė, 
veiklesnė, juo reikalavimai ir iš
laidos didėja. Kaip daugelyje ki-į 
tu organizacijų, taip ir pas mus Į 
pinigas vaidina svarbų vaidmenį 
grupės egzistavime. Praeityje te
ko pergyventi kritišku momentų 
ir jei ne bankelis “Litas”, stam
biausias mecenatas, KLB Mont-

kių grupė. Jis buvo ir jos pirmuo-1 realio apylinkės seimelis, KLB 
ju vadovu. Nuo 1954 m. vadova-l (Nukelta i 7 psl.)

Montrealio skautų vyčių tautinių šokių grupė, besiruošianti festivaliui Čikagoje.

STP. KAIRYS
Š.m. gegužės mėn. 18-19 d. To- 

rontan buvo suskridęs gražus bū
rys Innsbrucke 1946-49 m. stu
dijavusių ir studijas gilinusių 
akademikų drauge su savo šei
mos nariais. Tai buvo suvažiavi
mas buv. Innsbrucko studentų 
sambūrio “Lithuania”, kurio veik
la to meto Austrijos lietuvių gy
venime turėjo ypatingos reikš
mės.

Akademine prasme anas neži
nios lakotarpis buvo vertingai iš
naudotas tų sambūrio narių, ku
riems studijos buvo sutrukdytos 
savame krašte. Daugelis jų baigė 
mokslus. Taip pat visa eilė jau 
studijas baigusių Lietuvoje turė
jo galimybę savo žinias pagilinti 
ir Įsigyti augštesnius mokslo 
laipsnius. Visa tai buvo gražus 
įnašas į mūsų tautos bendrą ži
nijos turtą ir prasmingas asme
niškas pasiruošimas šuoliui iš 
Europos.

Kultūrine prasme — judrūs ir 
šakoti sambūrio pasireiškimai 
plačiai sklido i kitas lietuvių ko
lonijas Austrijoje. Virš šimto jau
nų žmonių telkęs junginys turė
jo savo eilėse talentų literatūro
je muzikoje, sporte ir kitose 
srityse. Visi šie talentai buvo gra
žiai panaudoti viso Austrijos lie
tuvių kultūrinio gyvenimo suin-

tensyvinimui ir Lietuvos gero var
do skleidimui austrų ir tuomet tą 
Austrijos dalį administravusių 
prancūzų tarpe.

Kad panašia prasme sėkmingai 
reiškėsi ir kiti mūsų akademiniai 
vienetai V. Vokietijoje, mums vi
siems žinoma, bet vienu bruožu 
visdėlto “Lithuania” skyrėsi iš 
visų. Šis bruožas buvo “Innsbruc
ko dvasia”. Sambūris sugebėjo 
apjungti visus lietuvius studen
tus, nežiūrint jų ideologinių, reli
ginių ar politinių įsitikinimų. 
Anuo metu — 1946-49 — kai mū
sų studentų veikloje Vokietijoje 
buvo nemaža skaldymosi ir tam
pymosi, Innsbrucko “Lithuania” 
gyveno bendro darbo dvasia, rė
mėsi savitarpe tolerancija ir atvi
rumu tiesai; ji visuomet pašalin
davo kraštutinius nuomonių skir
tumus nesiekdama pažiūrų vieno
dumo smulkmenose, ši dvasia — 
unitas in varieta — buvo ir yra 
visų insbrukiečių pasididžiavi
mas.

Linkėtina, kad ir ateityje ši 
dvasia rištų visus sambūrio na
rius vienon tvirton grandin ir gai
vinančiai sklistų aplinkom kad 
kiekvienas jų tvirtai stovėtų vi
sur ten, kur kovojama už mūsų 
tautos gyvybės išlaikymą. Dar to
li i namus.

Kultūrinėje veikloje
L. SABALIŪNAS gegužės 14 d. Co

lumbia un-te, Niujorke, turėjo diser
tacijos Įvertinamąjį egzaminą. Penkių 
profesorių kolegija disertaciją įverti
no labai gerai ir pripažino L. Sabaliū
nui filosofijos-politinių mokslų dakta
ro laipsni. Disertacijos pavadinimas— 
“Lithuania 1939-1940: A Society in 
Crisis”.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEI
DYKLA, vedama J. Kapočiaus, nese
niai išleidusi eilini LE XXVIII tomą, 
spausdina Br. Kviklio paruoštą “Mūsų 
Lietuvą’’. Jau baigiamas rinkti pirma
sis knygos tomas, kurio medžiaga ap
ima pietrytinės Lietuvos dalies — Vil
nijos vietovių aprašymus.

DR. J. GIRNIAUS veikalą “Tauta ir 
tautinė ištikimybė” išvertė į latvių 
kalbą Janis Zarinš.. filologas iš Kęso. 
Wash; leidžia “Akademiška dzive” lei
dykla.

DETROITO MOKSLEIVIAI ATEITI
NINKAI išleido savo leidinio “Vai
vorykštė” nr. 2. Leidinys turi 36 psl. 
Redaguoja Daiva Bajorūnaitė ir Indrė 
Damušytė. Rašo ir iliustruoja patys 
moksleiviai. Rašoma įvairiais pasaulė
žiūriniais ir tautiniais klausimais.

30 METŲ NUO VAIŽGANTO MIR
TIES stiėjo balandžio 29 d. Už šešeto 
metų švęsime kan. dr. J. Tumo-Vaiž
ganto šimto metų gimimo sukakti.

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS 
šimtmečio sukakties minėjimas įvyko 
gegužės 4 ir 5 d.d. Jaunimo Centre. 
Čikagoje. Toj gimnazijoj mokėsi: P. 
Kriaučiūnas, P. Arminas, dr. J. Basa
navičius, dr. V. Kudirka. J. Jablonskis 
— Rygiškių Jonas. A. Kriščiukaitis — 
Aišbė, Pr. Mašiotas, dr. V. Pietaris, 
kun. A. Milukas, arkv. J. Matulaitis - 
Matulevičius, Pr. Vaičaitis, dr. K. Gri-

DAIL. NORA KULPAVICIENĖ bai
gia ruošti kartūnų pobūdžio filmą vai
kams “Gedimino sapnas”. Vaizdai jau 
nufilmuoti; dabar įderinami garsiniai 
paaiškinimai. Filmas bus galutinai pa
ruoštas per mėnesį ar du ir bus pir
miausia rodomas Toronto Liet. Vaikų 
Namuose.

RAŠYTOJAS KAN. M. VAITKUS, 
išleidęs du tomu savo atsiminimų, ra
šo toliau. Taip pat jis uoliai seka spau
dą — lietuvišką, anglišką, vokišką — 
prenumeruoja apie 30 periodinių leidi
nių. Neseniai jis buvo priimtas nariu 
į vieną amerikiečių mokslinę akade
miją.

DR. DAINA AUGUSTAITYTĖ nuo 
gegužės 1 d. pakviesta Miuncheno un
to slavistikos filosofijos katedroj pas 
prof. Koschmiederį pirmąja, iš penkių, 
asistente, filosofijos fakulteto slavų ir 
baitų filologijos seminare. Dr. D. Au- 

i gustaitytė ruošia lietuvių kalbos va
dovėlį vokiečiams.

UKRAINOJE LANKĖSI J. Avyžius, 
A. Baltakis, P. Gelbakas, A. Maldonis, 
E. Mieželaitis. E. Matuzevičius, V. Mo
zūriūnas. V. Palčinskaitė, V. Reimeris 
ir V. Rudokas. Lietuvių‘lankymosi die
nomis Ukrainoje pasirodė lietuvių po
ezijos antologija “Nemuno dovanos”; 
paskirtas ištisas “Literaturnaja Uk- 

I raina” n-ris. Visa tai tarnauja parti- 
■ jos peršamai “tautų draugystės, inter
nacionalizmo” idėjai dar daugiau plėš

oti, labiau suliedinti Sovietijoje gyvc- 
i nančias tautas.

LIETUVOJE PUOLAMA DRAMA- 
! TURGIJA, dejuojama dėl dramaturgų 
'trūkumo, silpnų pjesių. “Tiesoje” 111 
į nr. naująjį Šiaulių teatro pastatymą 
(rež. V. Limantas) — V. Mikalauskai
tės “Sužadėtinę” aštriai puolė kino stu-

ne, vyksta kažkokioje trečioje, 
efemerinėje plotmėje. Rimkų, vy
riausią veikėją, drąsiai galėtume 
laikyti Įdomiu literatūriniu tipu, 
artimu 19 š. pabaigos rus?, litera
tūros atradimui “atliekami žmo
nės”. žmonės, kurie svarsto, bet 
neveikia, kurie daug kalba, bet 
nepajėgia imti gyvenimo už ragų. 
Tačiau tam Įspūdžiui sudaryti ro
mane turėjo apsireikšti Rimkui 
priešingieji asmenys. Greta “at
liekamo” žmogaus romanistas tu
ri duoti jo kontrasta. “Kalnų 
giesmėje” to nėra. Tingiai stu
miamame veiksme visi romano 
veikėjai paženklinti neryžto, sa
vo problemos neaštrinimo, savo 
pasyvumo žyme. Ta monotonija, 
gimusi dėl to didžiojo keturių vy
riausių veikėjų monologo, neiš- 
perkama kelionėmis, veikėjų (ro
manui visai nenašia) erudicija bei 
veikėjų reiškiamais aforizmais. 
Autorius mėgino vyksmo detalė
mis sušvelninti to monologo šešė
li. Ir detalėse autorius laimėjo. 
Detalės yra spalvingos, gyvos, 
ryškios, mozaikomis spindinčios. 
Tačiau simfonijos ar giesmės, 
šiuo atveju “Kalnų giesmės”, dar

GĖLIŲ RYŠULĖLIS
Pirmoji Petro Sagato eilėraš-Įsią nuotaiką. Autorius juos yra: 

,čių knygutė, vardu “Saulėlydžio■ įsimylėjęs. Nenuostabu: autoriaus: 
spinduliuose”, pasirodė 1957 m. į 
Paprastais žodžiais ir kukliom; 
priemonėm stengėsi Petras išsa
kyt šios žemės groži ir žmoguje 
glūdinčią šviesą ir gėrį; savo kar
tos žmogui ir jam suprantama 
kalba.

Ir antroje knygutėje autorius 
yra ištikimas paprastam žodžiui, 
liaudies dainos tradicijai ir pa
miltiem daiktam bei aplinkai: 
upelis, lakštingala, takelis, krū
melis, dobilėlis, ramunėlė, aguo
nėlė, berželis ir t.t. Kaikurie jo 
eilėraščiai, tiek turinio, tiek įpa- 
vidalinimo atžvilgiu, beveik ne
atskiriamai priartėja prie liau
dies dainų. Pavyzdžiais galima 
paminėti kad ir šiuos eilėraščius: 
Rožių darželis, Gimtoji lūšnelė 
ir Mergelės svajonė.

Diminutyvai, jei vietoj ir laiku 
pavartoti, sukelia švelnią ir švie-

i profesija’— gėlininkas., žmogus, i 
pripratęs prie mažų, trapių ir gra
žių daiktų, jais puošia save ir ki
tus. Geriausi P. Sagato eilėraš
čiai yra apie gamtos dovanas į 
žmogui. Ir ši knygutė — kuklus

Gyvenimas filmuose

Komedijų iš anapus ir 
šiapus Atlanto

KORNELIJUS BUČMYS, OFM

Pripažinti savo klaidas ir iš jų
žoliu. gėlių ir saulės ryšulėlis, sugebėti pasijuokti, be abejonės,

• i pareikalauja drąsos. Tokios drą-P. Sagatas yra ankstyvesnės 
kartos ateivis, atvykęs i JAV dar 
prieš I D. karą. Atvyko raštin
gas ir prasilavinęs. Tuo metu toks 
žmogus emigrantų masėje buvo 
išimtis. Ir Sagatas dainavo ir te- 
bedainuoja jai.

sos, atrodo, gana gausiai turi ita
lų režisorius Dino Risi, pateikęs 
naują filmą ‘Love and Larceny“ 
(Meilė ir vagystė).

Niekam nepaslaptis, kad italų 
priežodis “Dolce far niente” — 
malonu nieko neveikti — suranda 
praktiško pritaikymo italų gyve-

Apibūdinam autorių taikliu rimo kasdienybėje. Pragyvenimui 
anglišku išsireiškimu: a poet in | tad tenka pasirūpinti apsukrumu
his own right.

Petras Sagatas, PLAUK MANO 
LAIVELI. Eilėraščiai. 1962 — 
Maironio metai. Spaudė M. Mor
kūno sp. Čikagoj. Viršelis ir 
vinjetės ž. Morkūnienės. Tira
žas 500 egz., 112 psl.

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

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai

137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442

Dar turime pasilikusių SPALVOTŲ DAŽŲ 
iš praeitų metų — galionas tik $2.00, Visi 
dažai gaunami tik Roncesvalles krautuvėje.

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.

Įvairūs kilimai,
Naujausių madų sofos,
Miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai

• Įvairių firmų matracai,
• Virtuvės stalai, kėdės, šaldytuvai,
• Virimo krosnys, skalbimo mašinos,
• Vaikų baldai,
• Dažai ir kiti namų apyvokos reikmenys

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 valančio? 
ryto iki 9 valandos vakaro.

ir apgaudinėjimu.
Filmo pagrindinis veikėjas Ge

rardo negali pakęsti normalaus 
darbo. Sužadėtinės rūpesčiu pri
imtas i didžiulę krautuvę tarnau
toju, pasistengia, kad būtų atleis
tas dar prieš tarnybos pradžią. 
Jis tačiau nepamainomas sukčius 
ir vagis. Sąjungoje su Chinotto 
padaro eilę sklandžių vagysčių.

Bandydamas naujus batus 
krautuvėje, Gerardo priartėja 
prie durų pažiūrėti i batus die
nos šviesoje. Chinotto sviedžia i 
ji pamidorą. ir šis, neva užsiga
vęs, nusiveja. Pardavėjas lieka 
nustebintas su senų batų pora 
rankoje.

Persirengę policininkais vei
kėjai sustabdinėja automobilius, 
pareikalaudami pabaudos pinigų 
už neva pergreitą važiavimą.

Gerardo persirengęs telefono 
bendrovės darbininku ir pasinau
dodamas merginos pagalba, su
maišo planus tarp stambaus imo- 
nininko ir kariuomenės štabo, 
pralobdamas keliais milijonais 
lirų.

Sužinojęs, kad Greta Garbo lan
kosi Italijoje, vykusiai ją imituo
ja, per savo “sekretorę” išreika
laudamas iš fotoreporterių gerą 
sumą.

Chinotto po gerų pietų restora- 
■V ne pradeda šaukti neva dėl skaus-

mų viduriuose. Tuoj prisistato 
“gydytojas” Gerardo ir, nusta
tęs apsinuodijimą maistu, ruošia
si pranešti telefonu sveikatos de
partamentui. žinomą, nuo to at
sisako, kai restorano savininkas 
pasiūlo kyši.

Kai paminami tiesos ir teisin
gumo dėsniai, apgaudinėjama ne 
vien tik visuomenė, bet taip pat 
sukčiaujama ir savitarpyje. Ge
rardo remia Chinotto šeimą, tikė
damas, kad tėvas kalėjime, gi šis 
slapstosi spintoje.

Šiuose ir panašiuose atvejuose 
Gerardo rolėje Vittorio Gassman 
pasirodo tikrai Įtikinančiai. Poka
riniame italų teatre jis buvo užsi
rekomendavęs kaip vienas pajė
giausių ir sėkmingiausių šekspy- 
rinių veikalų pagrindinis artistas. 
Retkarčiais dalyvaudavo ir fil
muose. Paskutinių kelių metų lai
kotarpyje persimetė daugiau i ko
medijos žanrą, kur taip pat nusi-

nius ir kit. Ilgametis tos gimnazijos 
direktorius A. Daniliauskas, davęs toną 
ir liniją gimnazijai, taip pat inspekto
rius J. Dailydė yra mirę kankinių mir
timi Sibire. Pr. Al.

PR. ALSĖNAS yra gavęs gražių atsi
liepimų apie savo juokų rinkini “Tūks
tantis šypsnių". Pvz. kun. St. Yla rašo:

“Įdomi buvo autoriaus idėja pateik
ti lietuviškajai visuomenei šypsnių rin
kini. Visada reikia skatinti lietuvi dau
giau šypsotis, o ypač — dabartiniu me
tu. Knygos Įpavidalinimas — išėjo pa
trauklus, tad pagaus skaitytoją neabe
jotinai. Juoba pats turinys. Tokia kny
ga skaitoma ne vienu prisėdimu — 
ilgam jos užteks”.

Prel. M. Krupavičius: “Kai buvau
nerimtų metų, juokas mano lūpose bu
vo retas svečias: kai sulaukiau rimtų i 
metų, pradėjau daugiau juoktis ir juo- į 
kaut. Man kyla klausimas, ar daugiau 
“razumo” Įgavau, ar visai iš jo kraus
tausi ... Taigi, džiaugiuosi “Tūkstan
čiu šypsnių”.

PROF. Z. IVINSKIS nuo š.m. gegu
žės mėn. pradžios dėsto Lietuvos isto
riją Vokietijoj Bonnos un-te. Jo dės
tomo kurso klauso gražus būrelis vo
kiečių studentų. Jie taip pat dalyvau
ja ir pratybose, kuriose nagrinėjami 
vokiečių ordino ir Žemaitijos santykiai 
1382-1409 m. Tai bene pirmą kartą 
Lietuvos istorija dėstoma Vak. Eu
ropoj.

parašiusi menkos vertės vaidini-
pelno pagyrimo už puikia yaidy- mą, visdėlto suranda režisorių, 
bą. Jo bendradarbio Chinotto kurs apsiima jį pastatyti. Dar 
vaidmenį gabiai atlieka Peppino prieš premjerą namuose kyla ne- 
De Filippo, šalutinėse moterų ro- aiškumų, ir žmona labai rūpinasi 
lėse pasirodo Anna Maria Ferre- j Ras atsisės rezervuoton teatro kri- 
ro ir Dorian Gray. į tiko kėdėn — tik jos vyras ar tik

Apgavystės ydai nepasidavu- nepermaldaujamas kritikas. Vai
siems ši komedija nebus nei pa- dinimą vyrui sukritikavus, žmona 
skatinimas i blogi nei jo mokyk- ruošiasi ji palikti, bet pabaigoj 
la, gi linkusiems vaginėti čia ro-! viskas susitvarko.
domi atvejai pasirodys labai nere- Kovojančios poros vaidmenyse, 
alūs. Visdėlto. tai gali būti nėr- režisoriaus Don Weis priežiūro- 
soėjimas turistams, besiruošian-į je. stengiasi kaip galint komiš- 
tiems kelionei į Italiją. kjau pasirodyti Bob Hope ir Lu

cille Ball. Filmo tekstą paruošė 
Hollywoode pagamintas spalvą- jack Sher pagal to pat vardo Ira 

tas filmas “Critic's Choice" (Kriti- Levin komediją, su vidutiniu pa
ko pasirinkimas) vaizduoja garsu sisekimu vaidinta Broadway te- 
dramos kritika, kuris su savotiš- atruose.
ku malonumu kanoja menkesnius Abu filmai, nesiekdami ypatin- 
V * . , , u ra- gų meninių užsimojimų, kukliai
šo pagyrimo recenzijas to nusipel- apsiriboia vien bandymu suteikti 
niusioms premjeroms Kritiko pa-1 šiek tiek išsiblaškymo suaugusiu 
reigos pasunkėja, kai jo žmona, I žiūrovu publikai.

tiems kelionei į Italiją.

dijos Vilniuje ved. J. Lozoraitis. Jis 
pripažino, kad Lietuvos teatruose įsi
galėjęs amatininkiškumas, nekūrybiš
ka atmosfera.

VILNIUJE gegužes 15 d. įvyko tarp
respublikinė konferencija, šį kartą me
dicinos istorijos Pabaltijo ir Baltaru
sijos respublikose klausimais. Buvo 
apie 40 pranešimų.

MENO SAVIVEIKLOS APŽIŪROJE 
Kaune pirmąsias vietas laimėjo Kauno 
choriniai kolektyvai, veikią radijo ga
mykloje, Kauno Politechnikos institu
te, žemės ūkio akademijoje. Estradi
nių orkestrų tarpe pasižymėjo Šiau
liuose veikią orkestrai. Seniau pirma
vo Kaunas.

VILNIAUS UN-TE gegužės 16 d. 
prasidėjo diplominių darbų gynimas. 
Pirmieji diplomus gynė istorijos-filolo
gijos fakulteto bibliotekininkai, nagri
nėję bibliotekinio darbo automatiza
vimo ir kt. klausimus.

TELEVIZIJOS STUDIJOS PRANE
ŠĖJAI DANUTEI RUTKUTEI - Matu- 
zevičienei už darbą televizijoje suteik
tas nusipelniusios artistės garbės var
das. D. Rutkutė Lietuvos teatruose yra 
vaidinusi dar prieš bolševikmetį.

LIETUVOJE GYVENĄ DAILININ
KAI apdovanojo diplomu ir premija 
dailės istoriką St. Budri. Per pasta
ruosius kelerius metus St. Budrys pa
rašė, spaudai paruošė monografiją apie 
J. Zikarą, P. Rimšą, J. Mikėną, J. Kė- 
dainį ir kt.

GRUZIJOJ ĮVYKO ‘‘LIETUVOS 
KULTŪROS DIENOS”. Buvo rodomi 
Lietuvoje pagaminti agitaciniai fil
mai: ‘ žingsniai naktį”, “Svetimi” ir 
kt.; surengta bolševikmečio metais su
kurtų dailininkų darbų, dar plakato, 
knygos parodos. Buvo nuvykę paverg
tos Lietuvos kultūros min. pavad. M. 
Požarskas, kino rež. R. Vabalas, ope
ratorius V. Starošas ir kt. Birželio pra
džioje ir Lietuvoje rengiama Guzijos 
kultūrinė savaitė.

VIENOS DABARTINĖS MUZIKOS 
FESTIVALYJE kartu su Sov. Sąjun
gos kompozitoriais dalyvavo iš Lietu
vos — prof. St. Vainiūnas ir komp. 
Pov. Tamuliūnas.

KOMPOZ. J. GAIŽAUSKAS Lietuvo
je neseniai išleido “Rudenėlį” — ke
letą pjesių smuikui. Mėgėjams jis yra 
davęs operetę “Ramunė”, kuri jau yra 
pasirodžiusi saviveiklininkų scenoje, 
šiuo metu kompozitorius kuria rapso
diją liaudies instrumentams ir rašo 
tris naujas pjeses smuikui.



Mann & Martel
2320 Bloor St. W Tel. RO 2-8255
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.

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.

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.

BLOOR — QUEBEC
$3.400 jmokėti, 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.

Slavų tautų iškilmės
Grandiozinės iškilmės Toron

te rengiamos birželio 29 ir 30 d. 
Tai šv. Kirilo ir Metodijaus 1100 
sukaktis nuo jų atvykimo į R. Eu
ropą. Jų dėka krikščionybė buvo 
paskleista toje Europos dalyje. 
Iškilmėse kviečiami dalyvauti: 
slovakai, ukrainiečiai, lenkai, ser
bai, graikai, bulgarai, rumunai, 
gudai, rusai, kroatai, slovėnai ir 
moravai. Iškilmes organizuoja 
slovakai, kurių verslininkai pa
dengia iškilmių išlaidas. Be iškil
mingų pamaldų, numatomas ban
ketas Royal York viešbutyje ir 
įvairių grupių meno festivalis pa
rodų aikštėj, kur numatytos ir ry
tų apeigų pamaldos. Iškilmių ren
gėjai buvo sukvietę spaudos kon
ferenciją Roman b-vės patalpose, 
kur vysk. I. Borecki plačiai pa
aiškino iškilmių eigą. Ta proga 
ruošiamasi išleisti 300 psl. veika
lą. Smulkesnių brošiūrų išleista 
gana daug. Propaganda vedama 
plačiu mastu.

MALONŪS VASAROTOJAI,
Pranešame, kad OSTERVILLE MANOR, Inc. atidaroma bir

želio 24 d. Adresas: West Bay Road, Osterville, Cape Cod, Mass. 
Tel. GArden 8-6991. Savininko J. Kapočiaus namų adresas: 
25 Barrington Rd., Dorchester 24, Mass. Tel. 282-2759.

Mūsų vasarvietę geriausiai atestuoja pas mus jau vasaroję 
svečiai: kas jau vieną kartą pas mus atostogavo, tas lieka nuola
tiniu Manor vasarotoju.

Maloniai prašome kambarių užsakymus siųsti kaip galima 
anksčiau, kad mes galėtume patenkinti kiekvieno pageidavimus.

Laukiame Jūsų užsakymų ir esame pasiruošę Jus maloniai 
priimti. Jūsų J. Kapočius

Kas naujo Kanadoje?
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

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.

Varšuva. — AP agentūros ži
niomis, 1962 m. pabaigoje Len
kijos gyventojų skaičius siekė 
30.483.600. E.

Bedarbių šalpos fondas kas 
mėnuo vis" mažėja ir gegužės 
mėn. turėjo $23 mil. skolos. Vi
soje Kanadoje bedarbiams per 
mėnesi išmokama apie $50 mil.

Ryšium su kylančiom cukraus 
kainom teisingumo min. L. 
Chevrier pareikalavo ištirti, ar 
b-vės teisėtai kelia kainą. Kainų 
kilimas aiškinamas blogu cukri
nių runkelių derliumi Europo
je ir didesniu pareikalavimu iš 
tų kraštų, kurie gaudavo cukrų 
iš Kubos. Kuboje cukrinių nend
rių derlius buvo taip pat vienas 
blogiausių.

Visuomenininko pagerbtuvės

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

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

Lauko teniso treniruotės — antra
dieniais Dufferin parko aikštelėje nr. 
1 ir penktadieniais — High Parko 
dirbtinio ledo aikštėje nr. 4. Norį tre
niruotis lauko, tenise registruojasi pas 
Danutę Augaitytę, Simą Barškėti ar 
Tėv. Paulių, OFM.

Ontario gimnazijų lengvosios atle
tikos pirmenybėse V. Ruseckas išsiko
vojo I v. rutulio stūmime — 48’8”, 
A. Žaliauskas — II v. šuolyje į tolį.

o

Sportas Lietuvoje
Naują Sov. Sąjungos rekordą atsiekė 

. Vilniaus sklandymo pirmenybėse Z. 
Brazauskas. Dviviečiu sklandytuvu jis 
su keleiviu A. Kilna pasiekė 6250 m. 
augštį. J. Jaruševičius dviviečiu sklan
dytuvu pasiekė 260.5 km. greitį į va
landą. Tai naujas Lietuvos rekordas.

Penkių miestų lauko teniso turny
re Minske komandos, išsirikiavo taip: 
1. Baku. 2. Ryga, 3. Kaunas, 4. Mins
kas I, 5. Vilnius, 6. Minskas II.

Sov. Sąjungos B klasės futbolo pir
menybėse Klaipėdos Granitas pralai
mėjo Rustavio Metalurgui 0:1. Rung
tynes Klaipėdoj stebėjo 8.000 žiūrovų.

Sov. Sąjungos A klasės dalyvis — 
Vilniaus Žalgirio futbolininkai — lai
mėjo Kaune draugiškas rungtynes 
prieš Kauno jaunimo rinktinę 3:1. 
5000 žiūrovų laikinosios sostinės sta
dione buvo nusivylę silpnu vilniečių 
žaidimu.

Vilniuje įvyko Pabaltijo tautų spor
to žurnalistų, radijo ir televizijos pra
nešėjų pasitarimas. Dalyvavo visos S. 
Sgos pirm. “Sovietskij Sport” vyr. 
red. V. Novoskolcovas, S. S-gos spor
to s-gos propagandos sk. vedėjas šišil- 
ginas ir kt. rusai, žurnalistai aplan
kė Pirčiupį, Trakus ir ’‘Tiesos’ redak
ciją, kur juos priėmė G. Zimanas, Lie
tuvos žurnalistų s-gos pirm. J. Karo
sas, red. pav. S. Laurinaitis. Tik gavę 
nurodymus augštesnių valdininkų, pa- 
baltiečiai pradėjo pasitarimus. K. B.

rungtynėms su Britanija spalio 23 d. 
pakviestas Lisabonos Beneficos trene
ris F. Riviera. Susitikimas rengiamas 
Britanijos futbolo sąjungai švenčiant 
šimtmečio gyvavimo sukaktį.

FC Barcelonos nauju treneriu pa
kviestas buv. Ispanijos rinktinės žai
dėjas. Jo mėnesinė alga bus $300 plius 
premijos už laimėtas rungtynes. Tuo 
tarpu “pradžiai” jis gaus tik $25.000 
rankpinigių.

Pietinės Vokietijos futbolo meiste
rio vardą laimėjo 1860 Muenchen, ant
roje vietoje palikdamas FC Nuernberg 
ir trečioje Eintracht Frankfurt. Augs
burgo lietuviams pažįstamos Schwaben 
ir BC komandos buvo lentelės pabai
goje.

Buv. Lietuvos futbolo rinktinės tre
neris Hahn, anksčiau treniravęs V. Vo
kietijos kelias vienuolikes, jau ilgesnį 
laiką neberandamas sporto spaudos 
puslapiuose. Jis treniravo Miuncheno 
komandą ir antrosios lygos klubą po 
atvykimo iš Norvegijos, kur buvo pa
šalintas iš to krašto futbolo rinktinės 
trenerio pareigų. K. B.

Birželio 1 d. šv. Jono Kr. parapijoj 
buvo pagerbtas visuomenininkas Jonas 
Matulionis — paminėta jo 50 metų vi
suomeninės veiklos sukaktis. Įvadinį 
žodį tarė rengėjų k-to ir PLB v-bos 
pirm. dr. J. Sungaila, kartu perskaity- 
damas prel. M. Krupavičiaus laišką. 
Ilgoką pranešimą apie sukaktuvininką 
padarė A. Gurevičius, pabarstydamas 
savo kalbą humoristiniais trupiniais. 
Jis nusakė sukaktuvininko visuomeni- 
nę, kultūrinę, politinę ir asmeninę 
veiklą. Kaip visuomenės dėkingumo iš
raiška, J. Matulioniui buvo įteiktos 
simbolinės dovanos: A. Galdiko pa
veikslas ir A. šetkaus iš St. Cathari
nes pieštas sukaktuvininko portretas. 
Sol. J. Liuskaitė, akomponuojama 
muz. St. Gailevičiaus, padainavo kele
tą nuotaikai pritaikintų kūrinių. To
liau sekė ilga sveikinimų eilė ir tik 
dalis jų pasiekė viešumą. Kons. dr. J. 
Žmuidzinas pasveikino Lietuvos atsto
vo Vašingtone J. Kajecko ir ponios 
vardu, kartu pridėdamas ir savo bei 
žmonos linkėjimus. St. Barzdukas, 
JAV LB prezidiumo pirm., sveikino 
raštu, o dr. P. Lukoševičius, atvykęs 
iš Montrealio, sveikino žodžiu Kanados 
LB v-bos vardu, kartu įteikdamas ir 
dovaną — paveikslą. Savo ir Kanados

Lietuviu studentu žinios

Sportas visur
Brazilų Flamingo futbolo komanda 

Lodzėje įveikė neoficialią Lenkijos 
rinktinę 1:0.

Europos futbolo meisterių baigmę 
pasiekė Milano ir Lisabonos Benefica 
komandos.

Olštyne (buv. Allęnstein) naują Len
kijos rekordą atsiekė V. Komaras, nu
stūmęs rutulį 18.60 m.
' Krepšinio rungtynių pasekmės: Ju
goslavija — Čekija 100:63, Italija — 
Šveicarija 90:57, Sov. Sąj. — R. Kini
ja (moterys) 69:60.

Sudaryti pasaulio futbolo rinktinei

BAIGUSIEJI AUGŠTĄSIAS MO
KYKLAS prašomi kaip galint grei
čiau atsiųsti savo fotografijas su trum
pom biografijom “T. Žiburių” redak
cijai. Pageidaujama, kad nuotraukos 
būtų ryškios ir ant blizgančio popie
riaus. Taip pat gavusieji akademinius 
laipsnius prašomi atsiųsti, savo nuo
traukas. Vėliau nuotraukas bus gali
ma atsiimti.

IŠLEISTUVES šiemet baigusiems 
Toronto un-tą, Ryerson institutą, mo
kytojų kolegiją ir kitas augštąsias mo
kyklas, įvyks birželio 7 d., 7.30 v.v. 
Prisikėlimo parapijos muzikos studi
joje. Dalyvaus visi baigusieji augš- 
tuosius mokslus, tėvai, svečiai ir stu
dentija. Kurie dar neužsirašėt, skam
binkite tel. RO 2-9153 J. Augųstinavi- 
čienei ar tel. LE 5-9397 J. Rinkūnie- 
nei. Po viešų iškilmių, dovanų įteiki
mo bus kavutė ir jaunimui šokiai..

Studentams Remti Būrelio valdyba

STUDENTŲ DIENOS CLEVELAN- 
DE įvyks birželio 22-23 d. Toronto stu
dentai organizuoja ekskursiją. Kas no
rėtų iš studentų važiuoti, tegul pa
skambina G. Rinkūnaitei LE 5-9397.

OILS LTD.
Atstovas

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
Telefono* LE. 3-4900.

LAZAUSKAITĖ baigė farmaciją To
ronte ir prieš porą savaičių jau ište
kėjo. Su savo vyru, irgi farmacininku, 
laikinai įsikūrė St. Catharines.

INŽ. ALKSNIS, šiemet baigęs un- 
tą, gavo darbą Montrealyje.

IRENA PALUBINSKAITĖ iš Belle
ville baigė Toronte mokytojų kolegi
ją ir numato dirbti čia mokytojos 
darbą.

DALIA SKRINSKAITĖ pabaigė To
ronto un-te muzikos skyrių ir jau gavo 
mokytojos vietą Toronte.

INŽ. J. VILKAS, baigęs Toronto 
un-tą šį pavasarį, yra panevėžietis. Po 
karo iš Panevėžio repatrijavo į Len
kiją. Varšuvą, ir ten baigė gimnazi
ją. Tėvas buvo atvykęs į Kanadą. Jo 
rūpesčiu sūnus su motina buvo at
kviesti į Kanadą.

VIKT. RAMANAUSKAS baigė che
miją McGill un-te, Montrealy. Gyvena 
Oakvillėje.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, fantui, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BATHURST — ST. CLAIR. $10.000 įmokėti, 7 m. senumo gražus triplek

sas. Prašo $36.000.
20 AKRŲ JUODŽEMIO 50 mylių nuo Toronto, Kcswicko apylinkėje. Kai

na $2.000. įmokėti $150.
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\ 
22'x51. 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 rimtą Ir sąžiningą patarimą.

I. BELECKAITĖ - VAŠTOKIENĖ, 
prieš metus gavusi magistro laipsnį iš 
meno istorijos Toronto un-te, gavo 
S2000 stipendiją tęsti studijas Colum
bia N.Y. un-te daktaro laipsniui.

R. VAŠTOKAS, gavęs š.m. magistro 
laipsnį Toronto un-te, tęs studijas Co
lumbia un-te Niujorke daktaro laips
niui gauti.

DANA AUGAITYTĖ baigė mokyto
jų kolegiją ir gavo $100 vasaros specia
liems kursams.

G. JANUŠONIS išlaikė egzaminus ir 
perėjo į II kursą architektūros fakul
tete.

M. E. VAITKUS perėjo į trečią kur
są. TU studijuoja kūno kultūrą.

GINTARĄ M. BAKAITYTĖ - SLA
VINSKIENE baigė McMaster un-to hu
manitarinį fakultetą bakalauro laips
niu.

DALIA KVIETYTĖ baigė sociolo
giją Toronto un-te. Kartu ji yra gabi 
kartūnistė. Jos piešinius spausdina 
vienas amerikiečių žurnalas ir “T. Ži
buriai”.

D. KVIETYTEI Toronto universiteto 
baigimo proga bakalauro laipsniu tė
vai suruošė pagerbimo vakarą — vai
šes. Dalia Kvietytė jau gavo TU 
$1500 stipendiją, kaip baigusi su pa
gyrimu. Ji ruošis sociologijos magistro 
laipsniui.

ALGIS MIKELĖNAS išlaikė I odon
tologijos kurso egzaminus Toronto 
universitete.

ABITURIENTAMS XIII KL. EGZA
MINAI Ontario prov. prasidėjo birže
lio 3 d. ir truks 2 savaites. Toronte 
š.m. yra apie 10 abiturientų.

LIET. STUDENTŲ MEDIKŲ IR 
ODONTOLOGŲ DRAUGIJA yra įsi
steigusi Čikagoje 1962 m. birželio 22 
d. Rengia ‘finis semestri” iškylą bir
želio 30 d. dr. A. ir G. Maciūnų va
sarvietėj Mishiana Shores, Ind. Tei
rautis pas A. Taurą 2652 W. 59th St., 
Chicago 29, Ill.

ATVYKSTA IŠ P. AMERIKOS — 
KOLUMBIJOS 16 lietuvių inžinerijos 
studentų į Kanadą susipažinti su šiuo 
kraštu ir lietuviais. Toronte pasiliks 
porai dienų. Jie norėtų nakvoti šeimo
se, kur yra studentai. Todėl kas juos 
galėtų priimti nakvynei ir globai, pra
šomi skambinti stud. R. Karkai RO 
2-9752.

AUGŠČIAUSIAIS PAŽYMIAIS bai
gė TU latvis Maris A. Lusis, chemijos 
inžinierius ir gavo aukso medalį. Jis 
yra išsiunčiamas porai metų į Cam
bridge un-tą Britanijoj.

ONT. PROV. ŠVIETIMO MIN. W. 
DAVIS pareiškė, kad Toronte bus or
ganizuojamas kitas technikos institu
tas, panašas į Ryerson institutą, RI 
dabar sutalpina iki 4200 studentų.

TORONTO UN-TUI TRŪKSTA PRO
FESORIŲ. Dabar jų yra 2100, bet iki 
1965 m. reikės iki 5000. Dabar kandi
datai į profesorius tari turėti Master 
of Arts laipsnį ir po to dar dvejus me
tus turi gilintis ir parašyti tezę dak
taro laipsniui gauti. Dabar įvedamas 
naujas mokslo laipsnis Master of Phi
losophy, koris bus galima įgyti per 1 
metas tarini MA.

L. Kunigų vardu pasveikno mons. J. 
Tadarauskas ir įteikė dovaną. Toronto 
apyl. v-bos vardu žodį tarė v-bos vice- 
pirm. kun. P. Ažubalis, o ateitininkų 
sendraugių — V. Kolyčius, “TŽ” svei
kinimą perdavė kun. Pr. Gaida, o kr. 
demokratų c. komiteto — B. Žukaus
kas iš Čikagos. Raštu gauti sveikini
mai: vysk. V. Brizgio, dr. A. Trimako 
— VLIKo pirm., prel. P. Juro, L. Ši
mučio — ALTos pirm., prof. S. Sužie
dėlio, prel. L. Tulabos, Vyt. Bagdana- 
vičiaus, T. J. Borevičiaus, SJ, “Drau
go”, “N. Lietuvos”, dr. St. Bačkio, 
prof. J. Brazaičio, K. Škirpos, H. Bla- 
zo, v _ , . _ ,
Anyso, Jokubynų ir daugelio kitų. J. 
Matulionis, dėkodamas visiems už pa- 
gerbtuves, pareiškė: “Dirbau kraštui, 
nes jaučiau didelę skolą. Pagal ameri
kiečių apskaičiavimą, juo kas turi dau
giau mokslo, juo didesnę turi skolą 
savo kraštui. Tą skolą reikia atmokėti 
darbu. Visi tad būkime visuomeninin
kais”. Sukaktuvininkas, nors ir sulau
kęs 65 metų amžiaus, sakėsi nesitrauk
siąs į “pensiją”, bet dirbsiąs ir toliau 
savajam kraštui.

Pagerbtuvių banketui sklandžiai va
dovavo dr. S. Čepas. Salė buvo tai pro
gai skoningai papuošta; ypač origina
lus buvo vitražinis dail. J. Bakio sukur
tas Lietuvos Vytis.

Dalyvavo pilnutėlė salė svečių — 
apie 200. Dalis jų buvo atvykę iš JAV, 
Montrealio, Hamiltono, St. Catharines 
ir kt. Visų bendras linkėjimas sukak
tuvininkui buvo: ilgiausių, laimingų ir 
darbingų metų!

Tabako augintojai, kurių dau
giausia yra Ontario prov., kas 
metai susiduria vis su didesniais 
sunkumais. Jau praėjusias me
tais buvo užauginto tabako per
teklius. Didelę dalį supirko val
džia ir laiko sandėliuose. Užtat 
š.m. buvo sumažintos kvotos, vė
liau jos padidintos vėl, bet ūki
ninkai abejoja, ar galės be sun
kumų parduoti užaugintą taba
ką. Reikia rinkų užsienyje. Ka
nada eksportuoja tik 10% už
auginto tabako, tuo tarpu Rode- 
zija parduoda užsieniam net 
90%.

Kanados milijonierius E. P. 
Taylor savo alaus daryklų impe
riją vis plečia. Be jau nupirktų 
daryklų Britanijoj, neseniai nu
pirko 200 metų senumo b-vę 
Škotijoje J. R. Tennent, Ltd. 
Kaina — $50 mil. Bahamų salo
se pastatyta, taip pat didelė Car
ling alaus darykla. Statoma mil
žiniška darykla Texas, JAV.

Plačiausias visame pasaulyje 
kelias bus 17 mylių ilgumo plen
tas 401, einąs apie Torontą. Jis 
bus praplėstas į 12 linijų ir 17 
mylių ruožas kainuos $63 mil.

Dar viena partija atsirado Ka-

RUNNYMEDE — BLOOR, $3.000 
įmokėti, 8 kambariai per du 
augštus, atskiras mūrinis na
mas, garažas su plačiu įvažia
vimu, neaugšta prašoma kai
na, puikus pirkinys.

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

QUEBEC — BLOOR, $3.500 įmokė- < 
ti, 8 kambariai per du augs- < 
tus, atskiras namas, pirmą 1 
kartą pardavimui, vienas at- ] 
viras morgičius, labai žema ( 

kaina. ,

RONCESV ALLES — DUNDAS, 
,$4.000 įmokėti, 8 kambariai 
per du augštųs, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

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.

L. j. OKtraiviv, n. , vardai __  NPW Can-
J. Šlepečio, S. Kęsgailas, dr. M. n^aoJe- J°S V*raAaS ~ ^ew van

Ateitininku žinios
ŠĮ SAVAITGALĮ NIUJORKE įvyks

ta nepaprastoji ateitininkų konferenci
ja. Iš Toronto dalyvaus išrinkti atsto
vai stud. A. šapokaitė ir sendraugiai 
K. Manglicas ir V. Kolyčius. Be rink
tų atstovu dar vyksta V. Tamulaitytė 
ir K. Skrupskelis. '

SU MOKSLEIVIAIS ATEITININ
KAIS antroje šių mokslo metų pusėje 
dirbo Vyt. Birieta.

PRAĖJUSĮ ŠEŠTADIENĮ LIET. 
VAIKŲ NAMUOSE įvyko paskutinis 
prieš atostogas bendras visų jaunučių 
ir jaunesnių ateitininkų susirinkimas. 
Ta proga sendraugių valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems su jaunimu dirbu- 
siem. Ypatinga padėka tenka abiem 
kapelionam: Tėvui Rafaeliui ir kun. 
B. Pacevičiui, N.Pr.M. seselėm, kurios 
daugiausia darbo įdėjo, ir berniukų 
globėjams M. Bušinskui ir K. Kakne
vičiui.

SV. JONO KR. PAR. JAUNUČIAI 
ATEITININKAI šį sekmaidenį po 9.30 
vai. pamaldų daro iškylą į Toronto 
salas. Parapijos jaunučiai ateitininkai, 
norį dalyvauti iškyloje, praneša iki šio 
penktadienio globėjui K. Kaknevičiui 
tel. RO 64492.

ada and North American Union 
Party; tikslas: pasidaryti viena 
iš J A Valstybių ir galutiniai nu
traukti ryšius su Britanija. Spau
da pabrėžia, kad jeigu tai kada 
ir Įvyktų, tai ne tos partijos 
dėka.

13 metų vaiko “gudrumas” 
buvo aprašytas Toronto spaudo
je. Pirmiausia vaikas pabėgo iš 
namų, vėliau pakeistu balsu pa
skambino motinai, sakydamas, 
kad jos sūnus esąs gyvas ir bū
siąs paleistas, jeigu ji padėsianti 
po Shaw St. tiltu $1200. Vėliau 
sūnus pradėjo kalbėti savu bal
su, skųsdamasis, kad esąs pa
grobtas. Išsigandusi motina pra
nešė policijai ir pasakė, kad jai 
pinigai nesvarbu, nes lygiai tiek, 
$1200 turinti banke. Policijai 
pasidarė įtartina ir patarė jai Į 
tą vietą nunešti sukarpytų laik
raščių. Motinai nunešus tuos “pi
nigus”, detektyvai toliau už me
džio, pasislėpusi atrado ir “kid- 
naperį” — jos pačios 13 metų 
sūnų.

Kvebeku provincijos gyveni
mo lygis yra 10% žemesnis, ne
gu bendro Kanados vidurkio ir 
ir 28% žemesnis už Ontario pro
vincijos. Padėtis pradėjo gerėti 
tik po Duplessis mirties.

Kanados įstatymuose yra dar 
daug atvejų, diskriminuojančių 
imigrantus, nors jie būtų ir Ka
nados piliečiai. Nusikaltęs čia 
gimęs pilietis nuteisiamas kalė
jimu ir iš jo išleistas gali tęsti 
normalų gyvenimą. Imigrantas, 
išleistas iš kalėjimo, gali būti 
deportuotas į kraštą, iš kurio jis 
yra atvykęs.

Alkoholikų skaičius padidėjo 
net 56% nuo 1961 m. Visoje Ka
nadoje priskaitoma 228.000 al
koholikų, kuriais turi rūpintis 
arba vyriausybė arba įvairios or
ganizacijos. Vien tik Toronte yra 
35.000 alkoholikų.

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 $8.000 
įmokėti, 11 kambarių, atski
ras mūrinis namas, 3 vonios, 
reikalingas mažo vidaus re
monto, viena skola balansui, 
geriausias nuomavimo rajo
nas.

APARTAMENTINIS NAMAS. Tik 
• $15.000 įmokėti, vos kcletos 

metų senumo, su balkonais, 
viskas išnuomota, metinių 
pajamų apie $30.000.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 2-4404
Namų tel. LE. 5-1584

Lietuvių skautų veikla
STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko- 

jo ir pirko pėdas: $75 — dr. J. Yčas, 
anksčiau aukojęs $25; po $5: V. Ger
manavičius, A. Martišius; po $2: V. 
Vaitkus, V. Girdauskas, A. Smolskis, 
L. Baleišis; kiti aukojo po $1. Visiems 
aukotojams nuoširdus skautiškas ačiū.

A. AUGUSTINAVIČIUI IR PONIAI 
nuoširdus ačiū už skautų turto saugo
jimą bei pagalbą jį sukraunant į sunk
vežimį.

RUOŠIAMASI STOVYKLAI. Kana
dos rajono skaučių vadeivė, Rambyno 
ir Šatrijos tuntų tuntininkai priėmė 
stovyklos vadovavimo planą, paruoš
tą s. K. Batūros. Artimiausiu laiku 
busimieji stovyklos vadovai pasiskirs
tys pareigomis ir iki stovyklos turės 
laiko pasiruošti, šioje stovykloje nu
matoma turėti pakankamai vadovų su 
geru patyrimu. Taip pat bus profesio
nalas virėjas br. J. Saudinaitis. Tiki
masi, kad ši pirmoji nuosavoje stovyk
lavietėje stovykla bus pavyzdinė ir ju- 
bilėjinė. Joje atžymėsime 45- metus 
lietuviškos skautiškos veiklos.

TALKA SKAUTŲ STOVYKLAVIE
TĖJ. Pereitą šeštadienį 17 automobi
lių apie 90 asmenų iš Toronto, Hamil
tono ir Niagaros pusiasalio iškylavo 
naujoje skautų stovyklavietėje. Išky
lautojai po trumpų diskusijų ir skau
tiškos kavutės griebėsi darbo ir jau 
vakare aikštė buvo švarutėlė, o pasam
dytas buldozeris išvertė medžius ir nu
lygino vietą, kurioje bus statoma salė 
ir virtuvė. Stovyklavietės fondo vajaus 
komitetas netik Toronto, bet Hamilto

no ir Niagaros pusiasalio pasižadėjo 
kuo daugiau prisidėti prie šios skau
tiškos mokyklos pastatų aukomis ir 
darbu. Visiems taip nuoširdžiai talki
nusiems visi skautai-tės nuoširdžiai dė
koja.

MATININKAS A. TARVYDAS šį 
šeštadienį, birž. 8 d., vyksta į stovyk
lavietę galutinai užbaigti matavimo ir 
planų. Kas galėtų iš vyr. skautų, tė
velių ar rėmėjų vykti patalkinti vi
suomet prašomi. Skambinti s. V. Ru- 
šui — OX 1-2632.

BIRŽELIO 8 D. Niagara Falls įvyks
ta SLA suvažiavimas, i kurį vyksta ir 
Toronto skautininkai supažindinti su
važiavimo dalyvius su įsigyta skautų- 
čių stovyklaviete.

SKAUTŲ VADOVAI yra raginami 
daryti iškylas į skautų stovyklavietę, 
kurioje galima ruoštis praktiškai pa
tyrimų laipsniams ir specialybėms.

PRISIKĖLIMO PARAP. KLEBO
NUI TĖV. PLACIDUI BARIUI, OFM 
reiškiame padėką, kad parapijos 10- 
mečio leidinyje įdėjo keletą nuotrau
kų iŠ Toronto skautų veiklos. F.

TUNTININKĖS PRANEŠIMAS. — 
S.m. birželio, liepos ir rugpjūčio mė
nesiais Toronto skaučių "Šatrijos” tun
to bendrus reikalus tvarkys Danutė 
Keršienė; vasaros stovyklos organiza
vimą — M. Vasiliauskienė; tautinės 
stovyklos kelionės reikalus — Giedrė 
Rinkūnaitė. S. Zubrickaitė,

"Šatrijos” tunto tuntininkė

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 — KĖELE
$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
Į $25.000 Įmokėti, 21 butas Kingsway 
Į -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
1 $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-
► ketų morgičių suma.
* SCARBORO
1 $30.000 įmokėti, 29 butai. Balkonai, 
J keltuvas, recreation kamba-
į 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
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis
R

Toronto Lietuvių ... .
Kredito Kooperatyve PARAMA

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

Už santaupas moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 71/2%. Už paskolas - morgičius — 6I/2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kcikvienas 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 Telefonas 5334414

Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholmc Rd. — tripleksas, atskiras, 
beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

MOTERIŠKŲ RŪBU A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus A O
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. DGiGSiIC v ICIUS
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 QuCCn St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

PUIKUS MOTELIS
$15.000 įmokėti — 10 vienetų ir bu

tų; geriausiame stovyje. Geras 
pelnas ir kasmet didėjantis. Vie
nas morgičius. Netoli Toronto. Be 
rūpesčio šeimai. Savarankiškas 
gyvenimas ir sveikas. Kaina apie 
$50.000.

VASARVIETĖ
$12.000 jmokėti — prie gražaus eže

ro, 40 mylių nuo Toronto. Di
džiulė lodge motelis, 6 kabinos, 
daug sklypų. 300 pėdų ežero fron
tas; 200 žmonių restoranas ir ban
ketams salė su leidimais kietiems 
gėrimams; kaina tik $42.000. Tai 
būtų tikras lietuvių centras To
ronto pakluonyje.

RONCESVALLES — FERN
$1.500 jmokėti — mūro, trijų butų 

namas; 3 virtuvės, 3 vonios kam
bariai. Visi.kambariai dažyti; gra
žus kiemas, naujas garažas.

KING — RONCESVALLES
$15.000 įmokėti — 9 apartamentai

su visu geru apstatymu; vandeniu 
apšildomas, gerai išnuomojamais 
butais ir atskirais kambariais.
Apie $14.000 metinių pajamų.

TUŠČIA KRAUTUVĖ SU BUTU
IR DIRBTUVEI PATALPA
$4.000 įmokėti — geram Parkdale

prekybos centre. Didžiulė krautu
vė; tinka ypač delikatesų krautu
vei: 5 kambarių butas; kieme 
dirbtuvė.

Turime krautuvių, termų, 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



• Tėviškės Žiburiai • 1963. VI. 6. Nr. 23 (699) “Pas mus... ateistu nedaug tėra"
Planavom pulti traukinio sargybas

(Atkelta iš 2 psl.) {mirti už laisvę ir tėvynę, negu
do šiuose gyvulių ' agonuose. vergauti. Kautynes Lentvario m. 

Žmonių širdyse kilo .didžiau- būtų išgirdęs visas pasaulis. Daug 
sias nasiniktinimo iausmas ir na- kas butų zuvęs’ dau^ §al butl* bu* sias pasipiktinimo jausmas ir pa- praiieta ir nekalto kraujo, bet 
gieža, šaukianti atkeršyti, o trau- į dauguma būtu buvusi išgelbėta, 
kinyje sukimštiems užuojauta.! Pagaliau du garvežiai atvilko 
Verkė moterys, vyrai ir vaikai,' traukini nuo rampos i stoti ir po 
aimanavo visas miestas. Ckinin- keletos minučių stoties budėtojas 
kai nešė pieną kibirais, sūrius, ji išleido iš stoties Vilniaus kryp- 
sviestą ir kitus maisto produktus timi. švilpiant garvežiams ir pa
ir davė išvežamiesiems. Per tas judėjus vagonams suaimanavo, 
dvi dienas nė vienas ūkininkas ne- sudūsavo visas miestas. Bažny- 
pristatė nė litro pieno i vietos pie-' čios bokšte pasigirdo varpų gau- 
nfnę, bet vežė vagonuose užkal-! dimas, kurių aidas lydėjo tolstan- 
tiems. Vietos krautuvėse neliko ti traukini. Po keletos minučių 
papirosų, tabako, degtukų; viskas'ilgas traukinys, traukiamas dvie- 
buvo išpirkta ir išdalinta, viskas! jų garvežių, pradingo už pylimo 

" ................ ir pasinėrė Panerių miške, tik
garvežių švilpimas priminė stoty
je likusiems tuos neseniai maty- 
tytus nelaiminguosius, kurie “sa
vanoriškai”, užkaltuose vagonuo
se stiprios sargybos saugojami iš
vyko i “draugišką S. Rusiją”.

kas būtų žuvęs, daug gal būtų bu
vę pralieta ir nekalto kraujo, bet

suėjo j vagonus. Per tas dvi die
nas visos miestelio krautuvės li
ko kaip iššluotos.

Be to, pradėjo organizuotis vy
rai, atsirado drąsuolių, kurie nu
plėšė, su kirviais nukapojo nuo 
langelių lentas ir kilo mintis nu-
ginkluoti sargybą ir visus iš trau-' Iš stoties, varpų gaudimo pa
kinio išleisti. Toji žinia pasiekė | veikti visi žmonės rinkosi i baž- 
politrukų ausis, nes atvažiavo ke- nyčią. Prisirinko pilna bažnyčia,

Brooklyno prokomunistinėje 
“Laisvėje” sk. “Laiškui iš Lietu
vos” vienas korespondentas nuo 
Pakruojo aprašo Šiaulių miesto 
atsistatymą, jo pramonę, jo išvaiz
dą, susisiekimo priemones ir gale 
prieina prie religijos ir šitaip in
formuoja lietuvius amerikiečius: 
“Bendrai, pas mus, reikia pasa
kyti, ateistų nedaug tėra, tik iš 
apsišvietusiu žmonių vienas kitas . . ....
yra tikras ateistas, o iš paprastų, iš širdies, mamų žodžiai eina iš kunigus, o rezultatai, kaip rodo 
nemokytų žmonių tai dauguma ti-. širdies i širdi, per motinas kalba “Laisvės” korespondentas, yra 
ki ar bent vaizduoja iš užsispyri- ■ pats Dievas jaunu žmonių šir- bemaž lygūs nuliui: “vienas kitas
mo tikintį žmogų. Vaikus mokyk- dims.' ‘ ’ apsišvietęs žmogus” buvo ateistas
loję moko žmoniškai, o namuose “Laisvės” korespondentas ir ir nepriklausomoj Lietuvoj; “yie-
parėjusius tėvai tikina (ypač mo- ateistiniai komunistai vis dar ti- nas kitas’ ateistas pasitaiko kiek-
tinos), kad esą dievu ir velniu ir. ki. kad “jau nebetoli toks laikas,! vienoj tautoj ir tam nereikia po- 
visokių kitokių baidyklių, ir aiš- kada nugalės sveikas protas ir liciniu priemonių. Praktika aki- 
kina, kad mokykloje tik todėl sa-į jauni žmonės nusikratys nesamo- vaizdžiai rodo, kad policinės prie- 
ko, kad dievo nėra, kad esą “ko-.nėmis”, t.y. taps kietais ateistais, monės, kad ir labai žiaurios, yra 
munistu valdžia draudžianti”, o1 Jei komunistai būtų tikrai moks- bejėgės žmogaus prigimti pakeis- 
mokytojai tai tiki i dievus ir vel-Įliški, jei galvotų ne partiniais ti. žmogus iš prigimties buvo, yra 
nius? Taigi taip “auklėdamos ma- prietarais, O mokslo tyrimo fak- ir bus religingas; socialinė san- 
mos suklaidina savo vaikus, ir jie, tais, tai pastebėtų, kad ateistinių tvarka žmogaus prigimties iš* es- 
kai baigia mokyklą, pradeda lan- tautu istorijos procese nėra buvę, mės nekeičia ir negali pakeisti, 
kyti bažnyčią. Na, bet aš tikiu ir o jei taip, tad religijos šaknys jeį komunistai nusikratytų savo

J. GOBIS I menj i kalną, kuriame akmuo ne
silaikė ir riedėjo žemyn, o Sizi
fas vėl jį turėjo stumti j kalną ir 

pradeda lankyti bažnyčią, kitais taip be galo. Sovietinių komunis- 
žodžiais tariant, jaunimas labiau *
tiki tuo, ką jam mamos sako, ne
gu tuo, ko jų vaikai buvo mokyk
loje mokomi*. Jaunimas instinkty
viai jaučia, kad komunistai ateis
tai per mokyklas skleidžia netik
ras idėjas, o mamos — tai moko

tu kova su religija yra panaši i Si
zifo akmens raiČiojimą: Sizifo ak
muo nesilaikė ant kalno viršūnės, 
taip pat ir komunistų brukamas 
ateizmas nesilaiko žmonių sielose. 
Patys komunistai vargsta, dar la
biau vargina tikinčiuosius, ypač

korespondentas, yra

;/ i apsišvietęs žmogus” buvo ateistas
"Laisvės” korespondentas ir ir nepriklausomoj Lietuvoj; “yie-

li sunkvežimiai karių ir sustiprino 
sargybas. Traukinyje taip pat bu
vo daug karininkų, kurių laiškai 
pasiekė miestą ir kurie prašė, kad 
būtų nedaroma jokių žygių jiems 
išlaisvinti, nes nukentės moterys 
ir vaikai. Nuo šio sumanymo bu
vo atsisakyta. Dabar jau žinome, 
kad jų dauguma žuvo Sibiro tai
gose ir kituose S. Rusijos plotuo
se. Kažin kas būtų atsitikę, jeigu 
sargyba būtų buvusi nuginkluota 
ir žmonės paleisti i visas puses; 
vietos žmonės jiems būtų pagel
bėję, o be to, naktys buvo šiltos 
ir gražios; netoli dideli Rūdininkų 
miškai, ir karas buvoTčia pat. Jau 
žinoma iš praeities, kad gėriau

šventorius ir užpildė artimas 
gatves.

Sakykloje pasirodė vietos kle
bonas (kun. dr. J. K. —lenkas). 
Jam dar netarus nė žodžio, pra
virko visi žmonės, kukčiojo ir bal
su šaukė. Klebonas, padaręs dide
li kryžiaus ženklą, riedant aša
roms per skruostus, kalbėjo apie 
artimo meilę, apie Kristaus kan
čias, kaip Jis mirė už visus, už vi
sa žmoniją ant kryžiaus, būdamas 
visai .nekaltas, ir paprašė visus 
pasimelsti už tuos, kurie yra ve
žami nežinomam likimui.

Ir išsiveržė iš žmonių krūtinių 
duslus, graudus “Tėve Mūsų”...

M. S-s

uauijitM. uci ao n (v Jei Komunisiai nusiKraiyiu savo
daugybė aiškiai galvojančių žmo-: yraį žmogaus sieloje ir dėlto sovie- ‘ partiniu prietaru, liautųsi raičio- 

tiniai komunistai raicioia Sizifo . . ;.
akmeni. Legendarinis ’ senovės! Slz,fo akmen?ir socializmo sta- 
graikų Sizifas buvo likimo bei die-: tybos nejungtų prie nesėkmingos 
vų nubaustas raičioti dideli ak- ■: ateizmo statybos.

“Užkeikti” pinigai festivaliui
(Atkelta is 5 psl.) trvs trupės turėtų sudaryti na- 

Kultūros Fondas, Kataliku Mo- grindini ansamblio’ branduolį. Vi
siems trims vienetams iau yra 
arba numatvti vadovai. Visas or-Į 
ganizavimo ir koordinavimo dar-j

i bas pavestas A. Kličiui.
i — Kokių pageidavimu turėtu- 
i mėtė jaunimui ir lietuviškajai vi
suomenei?

— Vietoj pageidavimų norė
čiau išreikšti savo nuoširdžius';

biu mecenatu dėka buvo išlyginti linkėjimus jaunimui, jau priklau-i
• • . — « • • • • J • w • • i1------ ---------•-------  - - -----_ _ . — _ _ — - - — — I

šviesesnį rytojų.
— Rodos. Montrealy planuoja- toliau žengti tautinio meno keliu

mas didelis tautinis ansamblis, ar tai būtų šokėju, choro ar or- 
Ar tai reali mintis ir kas tuo rei- kestro eilėse. O priaugančiai kar
kalu daroma? - i tai — nepamiršti laiku Įsijungti i

— Mintis suorganizuoti tautini šio puikaus jaunimo gretas ir kar-
ansambli nėra nauia. Pirmiau bu-1 tu džiaugtis bendrai atsiektais 
vusios svaionės pamažu pradeda, darbo rezultatais. Montrealio vi- 
tapti realybe. Daugumoje iš buvu-i suomenei norisi padėkoti už puo
šiu šokėių jau suorganizuotas ir;širdų mūsų reikalu supratimą, 
bent du kartus jau sėkmingai pa-!moraline ir materialinę oagalbą. 
sirodė visuomenei Z. Laoino va-;— baigė pasikalbėjimą Montrea- 
dovaujamas tautinių instrumentų j lio tautinių šokių grupės ilgame- 
orkestras. Rudeniop manoma pra- l tis vadovas Juozas Piečaitis. 
dėti repeticijas ir su choru. Šios P. Rudinskas

terų Draugija ir visa eilė kitų or
ganizacijų bei pavienių nuošir
džių rėmėjų, grupė netik kad ne
svajotų važiuoti Čikagon, bet 
neturėtu nei tų puošnių dail. A. 
Tamošaitienės austu tautiniu dra
bužių. nei kitų svarbių reikmenų. 
Abejoju ar ir oati eruuė būtu to
kia. kokia ii vra dabar. Tu stam-

visi trūkumai _ir nutiesti planai i sančiam Tautinių Šokių Sambū- 
šviesesni rytojų. rjnį nenuilstamos ištvermės ir

nių tiki, kad nebetoli toks laikas, 
kad nugalės sveikas protas ir jau
nieji žmonės turės nusikratyti ne
sąmonėmis ir nebesilankyti baž
nyčiose ..

Ši informacija visai patikima, 
nes ateistas pripažįsta faktą, kad 
dabartinėje Lietuvoje ateistų ne
daug tėra, tik vienas kitas iš apsi
švietusių žmonių, o iš paprastų, 
nemokytų žmonių tai dauguma ti
ki ar bent vaizduoja iš užsispyri- i 
mo tikinti. Iš šito pranešimo nu-i 
manu, kad tik vienas kitas inteli- į 
gentas tėra ateistas, taigi nevisi ir į 
inteligentai, o tų dabar Lietuvoje; 
yra žymiai daugiau negu buvo ne
priklausomoj Lietuvoj. Taigi, ko
respondentas konstatuoja jam. 
kaip ateistui, liūdną faktą: tik 
kaikurie (“vienas kitas”) inteli
gentai tėra tikri ateistai, o “iš pa
prastų, nemokytų žmonių tai dau- i 
guma tiki, ar bent iš užsispyrimo i 
vaizduoja tikinti žmogų”. Įsidė-! 
mėtinas išsireiškimas ■ “tikėti iš Į 
užsispyrimo”. “Užsispyrėliai” tai; 
komunizmo opozicija, opozicija; 
komunizmui iš laisvamanių tarpo: i 

i netiki, bet palaiko tikinčiuosius iš. 
neapykantos režimui, iš neapy-; 
kautos valdiškai ateizmo propa-i 
gandai...

“Vaikus mokykloje moko žmo
niškai”, t.y. ateistiškai. pagal ate
istinės vyriausybės potvarkius.: 
bot liaudis žino, kad mokytojai ne;

i iš Įsitikinimo skelbia ateizmą, o ■ 
iš tarnybinio reikalo: mokytojai; 
tiki, bet moko taip, kaip .sakoj 
ateistinė diktatūrą. “Laisvei” ąt-: 
rodo, kad mamos “suklaidina ša-!, 
vo vaikus”, ir jie, baigę mokyklą,;

IKU SlZliaS BUVO llKimO Dei Ule-; iicjuh5iu p 
nubaustas raičioti dideli ak-! ateizmo statybos.

Kanados sostinės Otavos žydinčios tulpės sutraukia du mi
lijonu lankytojų kasmet. Olandijos karalienė Julijona, 
atsidėkodama Kanadai už svetingumą praėjusio karo metu, 
atsiunčia kasmet 15.000 tulpių, o sostinės gyventojai dar 
prideda vieną milijoną tulpių. Vien ant parlamento kalvos 
yra 50.00:) tulpių. Canr-Scene

Estu advokato Įstaiga

ADO PARK, LLB.
ADVOKATAS. NOTARAS 

(barrister, solicitor)
97 EGLINTON AVE. E. 

Kambarys 303 A 
Toronto 12, Ont.

Telefonai:
Įstaigos 483-4271 buto III 7-2017

SVEIKATOS KLIKIKA - 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
mėtina 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

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISŠETT
SEGUm

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

Telef. Įstaigo® Telef. namų;
WA 4-9501. BE. 3-097h

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

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

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

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

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

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

NAUJAI ATIDARYTA
C

lietuviška stalių dirbtuvė
ARO

Į ruošiame 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

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j 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. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

Niagara pusiasalis
WELLANDO ŠEŠTADIENINĖ MO- 

KYKLA baigė mokslo metus gegužės 
26 d. Baigiamiesiems egzaminams bu
vo sudaryta egzaminų komisija. Mo
kykloje veikė 7 skyriai. Mokyklos ve
dėjas T. B. Mikalauskas/ OFM, egza
minų komisijai pateikė kiekvieno sky
riaus programą ir skyriuje esančių vai
kų pavardes. Buvo egzaminuojama iš 
lietuvių kalbos žodžiu ir raštu, o iš Lie
tuvos istorijos, geografijos ir tikybos 
— tik žodžiu. Egzaminuotojai davė ir 
painių klausimų, bet vaikai be ma
žiausio suabejojimo atsakė. Reikia 
džiaugtis, kad vaikai buvo puikiai pa
ruošti ir visi išlaikė augštais pažy
miais.

Reikia džiaugtis, kad T. Mikalauskas 
rado būdus per taip trumpą laiką tiek _ _ _
daug išmokyti ir paveikti vaikus lan- ’ vyks teisingumo ministeris. 
kyti kas šeštadienis mokyklą. Nė vie
nas vaikas neapleido pamokų.

Prieš mokyklos baigimą moyt. T. 
Mikalauskas su visais vaikučiais pada
rė išvyką i įdomesnes Niagara Falls 
vietas, šeštad. mokyklos tėvų komite
tas, visų mokinių tėvų vardu T. B. Mi
kalauskui už tiek daug paaukotų dar
bo valandų ir nesigailėtų lėšų vaikams 
reiškia didžiausią padėką bei pagarbą.

Wellando šeštad. m-los tėvų k-tas
^DAINAVOS” ANSAMBLIS I ST. 

CATHARINES. — S.m. spalio 12 d. 
Niagaros pusiasalyje rengiamas retas 
ir didelis įvykis. Iš Čikagos atvyksta 
lietuvių meno ansamblis “Dainava”. 
Programoje, be kitų dalykų, bus vai
dinamas Gasparo Veličkos veikalas 
“Prie ežero” — muzikinė pjesė.

Maloniai prašomi visi kiti rengėjai 
atkreipti dėmesį i šį įvykį ir tą dieną 
palikti laisvą, kad visi iš artimų ir 
tolimų kolonijų galėtų dalyvauti. Kor.

TĖV. B. MIKALAUSKAS, OFM, Nia 
garos pusiasalio lietuvių klebonas, 
birželio 8 d. išvyksta į Kennebunkport, 
centrini pranciškonų vienuolyną, at
likti metinių rekolekcijų. Jo vietoje 
lieka Tėvas Vyt. Balčiūnas, OFM.

GĖLIŲ FESTIVALYJE, kuris Įvyko 
gegužės 26 d., Niagara Falls, atvira
me ore prie pat Niagaros krioklio, da
lyvavo ir lietuviai tarp daugelio kitų 
tautų. Mergaitės skautės, gražiais tau
tiniais drabužiais, vadovaujamos tau
tinių šokių mokyt. J. Zubrickienės, pui-į 
kiai pašoko Kepurine, Noriu miego ir į 
Blezdingėlę. Grojo V. Lianga. Kr. •

ŠYPSENOS
Jei būtų žinojęs...

Tinginys, per neatsargumą, 
parvirto ant kelio. Atsikėlęs — 
ėjo toliau nesisaugodamas — ir 
vėl parvirto. Antrą kartą atsikė
lęs pasakė:

— Jeigu būčiau Žinojęs, kad 
antrą kartą virsiu, tai pirmą kar
tą būčiau nesikėlęs ...

Ministeris kalėjime
Kalėjimo sargybinis patikrina 

visas vienutes. Priėjęs prie vie
no kalinio sako:

— Turi viską sutvarkyti; pas 
tave perdaug purvo. Rytoj čia at-

— Aha, — tarė kalinys, — pa- 
1 galiau ir ji sučiupo ..."

Visai nesuklydo
Duktė: Mano sužadėtinis sako, 

kad pragyvenimas dviem kainuo
ja tiek pat, kiek ir vienam. Ar tai 
tiesa?

Tėvas: Taip. Motina ir aš išlei- 
džiam tiek, kiek tu viena.

Charlotte Maskvoje
Dr. Charlotte Whitton, Kana 

dos sostinės Otavos burmistre, 
amerikiečių spaudos vadinama 
“peppery”, dvylika dienų viešė
jo Maskvoje. Tenai ji buvo iškil
mingai sutikta raudonosios Mask
vos burmistro ir komiteto. Ir, 
štai, toji kanadietė. 67 metu, pir
maisiais žodžiais pradėjo: “Pada
riau tai. ka Napoleonas negalėjo 
pad'arvti. Pasiekiau Maskvą ...”

Vėliau, rankinuke jieškodama 
bilieto ir io nerasdama, Charlot
te pastebėjo: “Moteriškas ranki
nukas — kaip Jungtinės Tautos. 
Jame visko yra, tik nieko negali 
rasti...”

Viską gauna moterys
Kai pora, tuokiasi, dovanas gau

na jaunoji; kai vyras miršta — 
apdraudos pinigus gauna našlė...

Parinko Pr. Al.

APDRAUDA namų, 
automobiliu, 
baldų ir t.t.

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832
YOH I 

^rįraJĮ: AGEffT 49 CAMEO CRES. REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
. (prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTŽ
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
Sveika foh* pėsčiam eiti - 

J. sveikiau ramiai sėdėti.
JAV prez. J. F. Kennedy metė'ta. nes toks sėdėjimas reikalauj 

šūkį: "Visi amerikiečiai eina pės- didesnės valios Įtempimo negu 50 
ti”. užtikrindamas, kad nueiti pės- mylių kelionė pėsčiom. Į G. Jen- 
čiam bent 50 mylių sveika, kad ningso pakvietimą atsiliepė kelios 

r tokios eitynės palaikys amerikie- dešimtys to paties un-to studentų1 
čių fizinę ir psichinę sveikatą, ir ėmėsi sėdėjimo maratono: atsi- 

. Pirmas paklausė prezidento jo j sėdo patogiai i fotelius ir nejudė- 
: brolis Robertas ir padarė 50 my- darni, nevalgydami. negerdami, ir 
lių maršrutą pėsčias. Po to pase- nemiegodami išsėdėjo 30 valan- 
kė kaikurie kongreso nariai, ge- dų. Po to pasakė, jog toks sėdėji- 
nerolai. bankininkai. Įmonių va- mas — tai “nuostabus sportas.” 
dovai ir kt. iVisdėlto jis negali lygintis su

Kitaip i tą šūki ir jo reikšmę: vaikščiojimu, 
pažiūrėjo Yale un-to 19 metų stu- --------
dentas Jeffrey JenningS’. Jis pa- Berlynas. — V. Berlyne pradė- 
reiškė, kad nueiti pėsčiam 50 my-: jo veikti “Laisvosios Europos” 

'lių — tai nėra didelis dalykas,i radijo stoties 230 m. augščio an- 
bet sėdėti fotelyje 30 valandų iš tenos bokštas. Sovietams bus sun- 
eilės, nejudant, nevalgant. nege- ku užgniaužti sustiprintą stoties 
riant ir nemiegant tai jau kas ki- galingumą.

a

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. GORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

Sav. R. STASIULIS

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

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių 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 eiemta varymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

VISŲ RŪSIŲ 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.

Avė. (prie How- 
Telefonai: kabi-

420 Roncesvalles
ard Park Ave.).
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029.
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, RO. 
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.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roe^a 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
popieris! šepečiai, 

TERPENTINAS
SKYS PAINT & WALLPAPER 

891 DUNDAS ST. WEST 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

- J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius 

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai. 

TeL RO. 7-9947
24 Htnnberview Rd.. Toronto.

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

(prie Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo-

Sav. Ant Paškevičiui

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 I^ansdowne Ave.

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. ------------ -----------

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132

R.M.N.Pt


TORONTO Ont
Toronto kronika, studentų, skautų, ateitininkų žinios nukeltos j 6 p.

Visi dalyvaukime Sibiran išvežtųjų minėji
me birželio 12 dienę, trečiadienį, 8 vai. vak., 
Eatono auditorijoj. Šiemet minėjimą rengia 
lietuviai, todėl dalyvaukime gausiai ir nepa
žeiskime nei tautinės garbės, nei bendro
reikalo

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šv. Tėvo Jono XIII laido

tuvių dieną, ketvirtadienį, 8 vai. 
ryte, gedulingos pamaldos, o se
kantį sekmadienį per visas pamal
das meldžiamasi už Velionies po
piežiaus vėlę.

— Toronto arkivyskupas, norė
damas įjungti visus į dialogines 
Mišias, šį penktadienį, birželio 7 
d., 8.30 vai. v., Maple Leaf Gar
dens rengia bendras pamaldas. 
Prašome visus dalyvauti šiose pa
maldose.

— Ryšium su vyskupijos pa
maldomis penktadienio vakare šį 
penktadieni Mišios šv. Jono Kr. 
b-čioj — 7 v.v. 6 v.v. išstatomas 
Švenčiausiasis. Labai kviečiame 
rasti valandėlę laiko ir aktyviai 
įsijungti į šias pirmojo penkta
dienio pamaldas.

— Sutvirtinimo sakramentas 
parapijos vaikams teikiamas bir
želio 16 d., sekmadienį, per 9.30 
vai. pamaldas. Paskutinė registra
vimo ir tikybos pamoka įvyksta šį 
sekmadienį po 11 vai. pamaldų 
pa’“< os salėje. Tėvai yra prašo
mi seselei, ruošiančiai Sutvirtini
mui, suteikti visas reikiamas in
formacijas.

— Mokyklinio amžiaus vaikų 
kongresas, rengiamas Liet. Kuni
gų Vienybės, įvyksta birželio 15 
d., šeštadienį, Hamiltone, šį penk
tadienį, per jaunimo choro repe
ticiją, maloniai yra prašomi visi 
choristai, choro vadovą painfor
muoti apie susisiekimo priemo
nes vykti į kongresą. Būtų pagei
daujama, kad kiek galima visi 
choristai rastų susisiekimo prie
monės — su tėvais ar pažįstamais 
nuvykti į Hamiltoną iškilmėms.

— Gerojo Ganytojo stovykloje, 
Springhurste, pradėti stovyklos 
praplėtimo darbai:- statoma nau
jas pastatas berniukams, nauja 
valgykla bei personalui kamba
riai. Statybos darbus vykdo ran
govas A. Ropė. Bendras stovyklos 
pastatų vaizdas turės U formą. 
Naujieji pastatai stovės tarp va
sarvietės koplyčios ir jau esamo 
pastato. Gerinamos žaidimų aikš
tės. Stovykla šiais metais veiks 
nuo liepos pirmojo sekmadienio 
iki rugpjūčio mėn. pradžios. Or
ganizuojama stovyklos persona
las. Malonu pranešti, kad į sto
vyklos vadovų tarpą savanoriškai 
sutiko įsijungti žinomas visuome
nininkas ir jaunimo auklėtojas 
Stp. Kairys. Kviečiame ir daugiau 
asmenų, besisielojančių šia sto
vykla, įsijungti į vadovų eiles ir 
apie tai painformuoti kleboniją. 
Stovyklos reikalams Toronto 
miesto aldermanas adv. G. Ben 
paaukojo $200.

— Dėkojame agr. VI. Bačėnui, 
specialiai atvykusiam iš Wood- 
stocko ir savo daržininkystėje iš- 

. augintomis gėlėmis papuošusiam 
lietuvių kapines.

— Pakrikštyta: Tomas Rober
tas Vincas Patašius.

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

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Vasarnamis,
L*\e : ncoe, izoliuotas, 3 miega- 
mnju "nuomotas ištisus metus — 
$50 n.) su Garažu. Labai rami
vieta, arti vandens, uždara gatvė, 
tinka seimai su vaikais ar noriu- 
tiems sero poilsio. Neaugštas įmo
kė jima. 1 hipoteka balansui, 1 va
landa kelio į Torontą.

Skambinti po 5 vai. vak.

241-3159

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

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

BIRŽELIO 8 DIENĄ PRIE NIAGAROS KRIOKLIO
Kanados^ Amerikos paSimatymaS-ŠVentė
AA AD^^KII U Al I 1072 Magdalen St. (kampas Victoria), 1 blokas j vakarus nuo sankryžos fVlAlYVVni rlALL, Victoria ir Central gatvių; trys blokai nuo krioklio.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Giliam liūdesy ir nusižemi

nime pavedame Dievo gailestin
gumui Jo Šventenybės popiežiaus 
Jono XXIII vėlę. Visus tikinčiuo
sius raginame jį prisiminti savo 
maldose, šv. Mišios už Jo vėlę — 
šį penktadienį, 10 vai. rytę. Kvie
čiame gausiai dalyvauti.

— Birželinės pamaldos šiokia
dieniais — po 8 v. Mišių rytą, o 
sekm. — po Sumos.

— Šią savaitę jokių par. choro 
repeticijų nebus. Užbaigiant se
zoną, par. choro arbatėlė — bir
želio 15 d. vakare. Iš anksto visus 
choro narius ir jų antrąsias puses 
kviečiame dalyvauti.

— Sutv. sakr. pamoka — šį 
sekm. po 10 v. Mišių V. Namuose. 
Sutv. sakramentui ruošiama apie 
120 vaikučių. Generalinė repeti
cija ir išpažintis — birž. 14 d., 
penktad., 7.30 v. vak. bažnyčioje. 
Sutv. sakr. teiks J.E. vysk. V. 
Brizgys birželio 16 d., sekm., 4 
vai. po pietų.

— Kalėdojimas tęsiamas toliau 
iš anksto susitarus.

— šį penktadienį arkivyskupi
jos Eucharistinė Diena. Prisikėli
mo bažnyčioje ji atžymima: Mi
šios — 7, 8 ir 10 v. ryto; po 8 v. 
Mišių švenč. Sakramentas išsta
tomas viešam garbinimui ir užda
romas po 10 v. Mišių; Mišios 10 

iv. laikomos prie išstatyto švenč. 
I Sakramento; po šių Mišių — bir
želinės pamaldos ir palaiminimas; 
per visas Mišias klausomos išpa
žintys ir dalijama Komunija. Ku
riems bažnyčia pakeliui vykstant 
i darbą, kviečiami sustoti ir iš
klausyti ankstyvųjų Mišių; kurie 
dirba naktinėje pamainoje ir mo
tinos, išleidusios vaikučius į mo
kyklą, kviečiami atvykti adoruoti 
Švenčiausio ir dalyvauti Mišiose 
10 vai.

Vakare, nors ir pirmas penk
tad., Prisik. bažnyčioje nebus nei 
Mišių nei kt. pamaldų, nes visi 
kviečiami dalyvauti specialiose 
Eucharistinės Dienos iškilmėse 
Maple Leaf Gardens 8.30 vai. vak.

— Liet, vaikų kongrese Hamil
tone birželio 15 d. dalyvauja ir 
Prisik. par. mokyklinis jaunimas, 
o par. jaunimo choras dalyvauja 
ir kongreso meninėje programo
je. Prašome jau dabar pranešti 
T. Rafaeliui, kas iš jaunimo vyks 
savo artimųjų automobiliais ir 
kas norės vykti autobusais.

— Sutuokta: O. B. Lome ir L 
Rutkevičiūtė, W. Hudson ir R. 
M. Vikstrems. Linkime laimingo 
gyvenimo!

— Pakrikštyta: Igno ir Irmos 
Urbonų sūnus Martynas Ignas, 
Algimanto ir Nijolės Banelių sū
nus Vaidila Pranas, Valterio ir 
Marlenės Peteraičių dukrelė Ge
orgina Marlenė. Sveikiname!

Kanados burmistrų suvažiavi- 
man buvo pakviesti ir spaudos at- Patyręs vestuvėse groti arba tik akor- 
stovai. “TŽ” atstovavo A. Rin-|deonu mažuose parengimuose. Tel. 
kūnas.

TURTINGAS BUFETAS VEIKIA NUO 2 VAL. P.P. 
LOTERIJA

GROS LIETUVIŠKAS “OLYMPIA” ORKESTRAS 
ĮĖJIMAS — $1.50

Rengia Toronto, Hamiltono ir St. Catharines SLA kuopos

TRĖMIMAI SIBIRAN 
šiemet bus prisiminti birželio 12 
d., 8 v.v., Eatono auditorijoj. 
Programoje dalyvauja “Varpo” 
choras ir kitų pabaltiečių meni
nės jėgos. Dail. Vikt. Brickus (ne 
dail. J. Račkus, kaip buvo skelbta) 
organizuoja ten pat pabaltiečių 
meno parodą. Šiemetiniame minė
jime norima ypač iškelti reikalą 
šeimų sujungimo ir skatinti vy
riausybę daryti žygių ta linkme. 
Jau paaiškėjo, kad pagrindiniu 
kalbėtoju bus dabartinės vyriau
sybės prekybos min. M. Sharp. 
Dailės paroda bus atidaryta prieš 
pat minėjimą Eatono auditorijos 
priesalyje 7.30 vai. Tikimasi, kad 
ją galės atidaryti burmistras D. 
Summerville. Derėtų ir parodoj 
gausiai dalyvauti. Pr.

Į ateitininkų stovyklą 
užsirašyti jau pats laikas. Stovyk
la bus nuo liepos 6 d. iki 21 d. Tė
vų pranciškonų vasarvietėje, New 
Wasaga. Stovyklauti gali berniu
kai ir mergaitės nuo 12 iki 18 me
tų amžiaus. Mokestis už 15 dienų

Aušros VII-ji stovykla
Tradicinė jaunesnio amžiaus 

jaunimui — 7-13 m. — stovykla 
Tėvų pranciškonų stovyklavietė
je bus nuo liepos 27 iki rugpjūčio 
11d. VH-sios stovyklos vadovybę 
sudarys: T. Paulius, OFM, dr. M. 
Ramūnienė iš Otavos, mokyt. A. 
Kuolienė, gailestingoji sės. A. 
šeškuvienė, mokyt. R, Jurkšaity- 
tė, mokyt L. Verbickaitė iš Ha
miltono, P. Baltakis iš San Die
go, Calif., V. Staškevičius iš Cle
veland, Ohio, I. Jurcevičius, A. 
Sapijonytė ir A. Grigaitė.

Rašyt. J. Kralikauskas gydo
mas šv. Juozapo ligoninėj.

Toronto taut, grupių meno ta
rybos organizatoriai buvo sukvie
tę antrą posėdįj kuriame nuo lie
tuvių dalyvavo LB apyl. v-bos de
leguotas K. Manglicas ir nuo Pa
baltiečių Federacijos — pirm. J. 
R. Simanavičius. Paaiškėjus, kad 
Toronte yra 35 tautybės, atsisa
kyta nuo tautybinio pagrindo su
darant vykdomąjį tarybos komite-

— $25. Jei iš šeimos vyksta 2 vai- — pagrindinį organą. Nuota
kai — $40. Trims — $45. Nepa- tytą, kad tarybai gales pnklau- 
siturintieji nuo mokesčio bus da- s-organizacijos ir paskiri as- 
linai ar visiškai atleisti. Į stovyk- nienys, besidomi taut, grupių me-
lą registruotis Prisikėlimo p-jos 
klebonijoje tel. LE 3-0621. Ne To
ronte gyvenantieji prašomi rašy
ti: T. Rafaelis, 32 Rusholme Park 
eres., Toronto 3, Ont. Hamiltone 
registruotis pas J. Pleini, 118 
Fairleigh Ave. S. Niagaros apylin
kėje — pas Tėvą Barnabą Mika
lauską, 75 Rolls Ave., St. Catha
rines. T. R.

Lietuvos Kankinių kryžius Mid- 
lande pavestas restauruoti dail. J. 
Bakiui. Darbai pradėti šią savaitę. 
Dažai specialiai pagaminti prof. 
Ad. Damušio yra atsiųsti kaip au
ka kryžiaus atnaujinimui. Midlan- 
do Kryžiaus atnaujinimu kasmet 
rūpinasi Kat. Federacijos Toron
to skyrius. A.
REIKALINGAS ŪKIO DARBAMS pa- 
■tyręs vyras arba vedusių pora su ar be 
vaikų; mišrus ūkis — jaučių augini
mas. Ūkis yra prie Shelburne mieste
lio, tik 65 mylios nuo Toornto. Pa
togios sąlygos — atskiras gyvenamasis 
namas. Teirautis po 6 v.v. tel. RO 
7-8955.

nu: Nustatytas ir nario mokestis. 
Visi nariai galės dalyvauti meti
niame narių sus-me, bet i vald. 
organus būsiąs renkamas iš anks
to apribotas skaičius narių. Pvz. 
vykd. komitete būsią 15 narių. 
Nusistatyta, kad i vald. organus 
nebūtų išrinkta daugiau nei 3 as
menys vienos kurios tautybės. 
Tuo tarpu sudarytas laikinis vyk
dom. komitetas, kurin Įeina nuo 
lietuvių K. Manglicas, o J. R. Si
manavičius — nuo Pabaltiečių 
Federacijos. Meno tarybos suda
rymas pasirodė komplikuotas rei
kalas, ir dar tebėra daug neaišku
mų. Kol. kas tėra priimtas provi
zorinis statutas..
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MONTREAL, Que
Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Šis penktadienis yra birže

lio mėnesio pirmasis. Mišios bus

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III- 
me augšte su baldais.* Tel. LE 2-9212.
Išnuomojama ramiame name 2 dideli 
kambariai ir virtuvė III-me augšte, 
179 Havelock — tarp Bloor ir College 
g-vių prie parko. Tel. LE 4-0519.
Išnuomojamas VASARNAMIS prie 
Erie ežero arti Turkey Point. Teirau
tis Stoney Creek tel. 662-6944.
ORKESTRAS visokiems parengimams.

LE 5-0466. A. Zaremba.

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI .
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visu modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motoru remontas, tepimas ir kt. Syki pabandę, grišite pas mus atgal.

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

Europietiška drabužiu valykla
HIGH PARKO RAJONE

Greitai ir gerai valo prieinamomis kainomis. 
PAIMA IR PRISTATO Į NAMUS.

Įsitikinkite skambindami R O 2-13 82

TRU-VAL CLEANERS
388 Keele St. (į šiaurę nuo Dundas-Keele kampo)

Aušros Vartų parapijos žinios
— Birželinės pamaldos rytais 

j po 7 vai. Mišių.
— Artinasi birželio įv;' 

nėjimas. AV parapijos bažnyčioje 
bus religinis koncertas birželio 14 
d., 8 vai. vak.

— Svarbus šv. Onos dr-jos su
sirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
po 11 vai. Mišių.

—Vaikų darželio užbaigtuvės.
j N. Pr. M. seselių vadovaujamo 
vaikų darželio šių mokslo metų 
užbaigtuvės bus šį sekmadienį, 
birželio 9 d., 3 vai. p.p. Kviečia
me dalyvauti.

— Pakrikštyta Daiva Marija, 
Broniaus ir Danos Jaugelių duk
relė.

— Parapijos gegužinė — bir
želio 30 d., Palangoje. Tą dieną 
Palangoje bus laikomos šv. Mi
šios 12 vai.

— Gegužės 24 d. mirė mūsų 
parapijos bičiulis Joseph Ledoux". 
Anksčiau jis gyveno Cote St. 
Paul; per paskutinius 5 metus — 
La Salle. Nuo pat mūsų parapi
jos Įsikūrimo jis labai uoliai lan
kė mūsų bažnyčią ir ją rėmė nuo
širdžia auka.

— Parapijai aukojo: B. Jurkie- 
hūtip i nė — 510, P. Montvila — $5.uuKie, i _ Dėk0jame v Mileriui ir M. 

Rugienienei už gėles, paaukotas 
altoriams. -. , .j ..

— Ginčas su statybos rangovu dar Pabendra^ta ir Pasidalinta 
išspręstas: vietoj reikalautos su
mos

ykių mi- rytą 7.30, 8 vai. ir 8 vai. vakare, 
įžnyčioje — Ruošiama Joninių gegužinė

birželio 23 d. Vekterio vasarvie- 
tėję, Henri Demascochę apie 20 
mylių nuo Montrealio, labai gra
žioje vietoje. Ten pat bus 11 vai. 
ir šv. Mišios. Organizuojamas au
tobusas. Kreiptis i kleboniją tel. 
LA 1-9930. E. N*.

Karaliaus Mindaugo vardo šau
lių kuopa pr. sekmad. pašventino 
naujai įsigytą vėliavą. Ta proga 
A V bažnyčioje įvyko pamaldos, 
skirtos žuvusiems už Lietuvą pri
siminti, kuriose kuopa dalyvavo 
organizuotai. Mišias atlaikė, pro
gai pritaikintą pamokslą pasakė 
ir vėliavą pašventino kleb. Tėv. 
K. Pečkys, SJ. Vėliavos krikšto 
tėvais buvo: p. Barauskienė, P. 
Juškevičienė, B. Pūkelevičiūtė, 
B. Abramonis, Stp. Kęsgailą, J. 
Šiaučiulis. Po pamaldų parapijos 
salėje įvyko iškilmingas aktas, 
kurio metu kuopos nariai ir na
rės davė priesaiką, čia pat iš-, 
klausyta gausių sveikinimų ir p. 
Dalmontienės-Putinskaitės šaulių 
veiklą apibūdinančios kalbos. Me
ninėj daly pasirodė sol. G. Čap- 
kauskienė. Po oficialiosios dalies 
įvyko jaukios vaišės, kurių metu

Paremkime taut, šokių grupę!
Toronto apyl. valdyba yra įpa

reigota sutelkti lėšų, kad mūsų 
šaunieji “Gintaro” šokėjai galėtų 
nuvykti į taut, šokių festivalį Či
kagoj liepos 7 d. tam reikalui 
v-ba organizuoja rinkliavą šį sek
madienį prie abiejų parapijų baž
nyčių ir prašo visus duosniai pa
remti mūsų gintariečių, pastan
gas. Pr.

Dr. P. Lukoševičius, KLB v-bos 
pirm., iš Montrealio dalyvavo J. 
Matulionio visuom. veiklos pa- 
gerbtuvėse ir ta proga aplankė 
“TŽ”. Svečias domėjosi redakci-i 
jos darbu, laikraščio L 
spaustuve. Be to, jis aplankė visą; 
eilę Bendruomenės pareigūnų iri 
tarėsi visuom. veiklos reikalais. ■

Irenai Kleinaitei buvo sureng-j 
tas šaunus priešvestuvinis pobū-į 
vis Prisikėlimo salėje. Dalyvavo $2.500. Tos sumos įmokėjimasj . •
apie 100 asmenų. Pasakyta kalbų i terminuotas, ir todėl visi paraoi-1 f1?111*; P^irode _ . .
ir įteikta vertingų dovanų. Ji iš- jiečiai prašomi prisidėti $10 auka? Burens. Linkime ir toliau nepa
teka už Algio Augustinavičiaus _ 
lieposs20 d.

* - - - ~ \ Įspūdžiais, šauliai paskutiniu lai- 
$7°039,39J reikės““mokėti i ku SX™ reiškiasi Montrealyje;

i neseniai turėjo viešą vakarą, ku- 
scenos mėgėjų

vargti.
. Stuį Algis Rudinskas, studi-

J. Astrauskas, siųsdamas pre- Pavasarinis kapinių lankymas įvyko Montrealio im-te tarmaciją, 
numerata už “TŽ”, pridėjo $3 au- Sekminių šventės popietėj. Dalyvavo pirmuoju užbaigė antrąjį kursą ir 
ka. Leidėjai nuoširdžiai dėkoja, per 500 dalyvių iš Toronto, Hamiltono, į gavo piniginę premiją. Dziaugia-

Vvt Montvila aavo žinią kad Oakviiiės, St. Catharines ir kitų vieto- mės. kad jaunas studentas netik 
jo tėvas Julius mirė Lietuvoje ge- 

įgūžės 18 d. Kvėdarnoj. Ęuvo 96

IŠKILMĖS LIET. KAPINĖSE

vių. Prie specialiai papuošto altorėlio; gerai mokosi, bet randa laiko ir 
vidurinėje kapinių aikštėje Įvyko aktvviai reiškiasi Montrealio lie- 
trumpas susikaupimas: atgiedota Jė- tuvių gyvenime.

Algis Grr’ys ir Raimondas Tu
mas baigė Loyola College B.Sc. 
laipsniu. A. Gražys yra aktyvus 

'sportininkas ir skautas vytis, 
j Sveikiname baigusius. A. Z.

“LITO

metų amžiaus. Reiškiame nuošir- zaus §jr(jįes litanija, tartas žodis, su- 
džią užuojautą. ' ... — .................................. ..

TORONTO JŪRŲ SKAUČIŲ-TŲ tun- , . x. ..
to vadijos posėdyje V. 21. šalia kitų ^entmti trys nauji paminklai: A. Au- 
reikalų buvo apsvarstytas ir tunto var
do klausimas; nutarta jį pavadinti “Ne
ringos” vardu. Sekantis “Neringos” 
tunto vadijos posėdis-sueiga įvyks š.
m. birželio 11 d., 7.30 vai. vakaro, vyr. > x x i - 4* *1 . v
valt M. Slapšio namuose. 319 Indian Pastatyti koplyčią, kuri praturtintų ka-, zelio 9 d., 8.30, banko patalpose, 146a 
Rd. “Neringos” tunto “Vandenės” lai- Pines » būtų naudojama jvainomis; De Seve.

i giedota Viešpaties Angelas ir užbaigta 
Lietuvos himnu. Ta pačia proga pa-

gučiui, I. Bieliauskui ir P. Budreikai.
Dauguma kapų, kurių šiuo metu yra 

78, buvo papuošti atsilankiusiųjų gi- j 
minių gėlėmis. Savo žodyje klebonas! “LITO” VALDYBOS ir komisijų 
kun. P. Ažubalis kėlė minti kapinėse mėn. posėdis Įvyks šį sekmadienį, bir-

Neringos” tunto “Vandenės” lai- Pines * b«tl? naudojama Įvairiomis i De Seve. 
vo juru skautės neturės sueigų iki bir- Progom.s pamaldoms. Tokios koplyčios 

q a dA! ir «im.ia7iin<P statyba galėtu kamuoti S6000-S8000.želio 9 d. dėl mokyklose ir gimnazijose 
vykstančių egzaminų. Po jų "‘Vande
nės” pradės buriavimo sezoną pilnai 
paruoštu ir sutvarkytu burlaiviu. J. K.

Klebonas tikisi, kad atsiras geradaris, 
kuris, norėdamas Įamžinti savo vardą 
ir kartu pasitarnauti bendram lietuviš
kų kapinių reikalui, sutiks būti funda
torių. A.

NAUJIEMS NARIAMS ir už naujai 
atidaromas sąskaitas seniesiems na
riams dividendai už šėrus ir palūka
nos už depozitus mokamos nuo sekan
čio mėnesio 1 d. po pinigų įdėjimo, o 
ne nuo sekančio metų ketvirčio pra
džios, kaip kaikas yra klaidingai su-

NAUJA BENZINO STOTIS
GARAŽAS

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, didelių ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

PARKDALE B/A SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone) 

Tel. 535-9468
Sav. ST. JOKŪBAITIS ir AD. KALIUKEV1Č1US

PASTABA: SU ŠIUO SKELBIMU 1 GAL. BENZINO NEMOKAMAI.

I4K

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Allan Grossman, Ontario vy- pratęs, 
riausybės narys ir alkohol. gera-1 
lų komisijos pirm., lankėsi Itali
joj. R. ir V. Vokietijoj. Britani
joj. Specialiame rašte “TŽ” ap
rašo vizitą pas popiežių Joną 
XXIII. Sakosi anksčiau lankęsis 
pas Pijų XII. Vizitas, šv. Petro ba

zilikoj. dalyvaujant 50.000 žmo- 
i nių, palikęs nepaprastą įspūdi.

Sault S. Marie, Ont.
— Birželio 12 d. J.E. vysk. V. Briz- 

gys lankysis mūsų kolonijoje.
— Birželio 1 d. vakare ukrainiečių 

salėje apyl. valdyba ruošia šokius su 
išgėrimais.

— Gegužės 24 d. “dvynukuose mies- Į 
tuose” 
Marie įvyko iškilmingas tarptautinio 
“International” tilto atidarymas. Sis Į 
tiltas per St. Mary upę, sujungiąs JAV Į 
ir Kanadą ir kainavęs $20.000.000, jau : 
veikia nuo pernai rudens. Atidarymo ‘ ti Žymaus mūsų bičiulio, Švedijos 
iškilmėse dalyvavo Ontario min. pirm, baltu komiteto pirmininko, prof. 
J. Robarts ir Michigano gubernatorius g Nermano žodžius, kuriais jis 
George Romney. Naujas tiltas sujungs neseniai įspėjo savo krašto visuo-

menę. Atvirame laiške, kun pa
skelbė “Dagens Nyheter”, jis pa-

KREDITO KOMISIJA posėdžiauja 
tik kartą į savaitę, todėl norintieji 

n-ašomi paduoti pareiš
kimus bent prieš vieną savaitę. Išimtį 
sudaro paskolos iki S250, kurios tu
rintiems nekilnojamą turtą arba pa
stovų darbą gali būti išduotos ir tą pa
čią dieną. Pr. R.

Gina Afriką, 
nemato Pabaltijo

(Atkelta iš 1 pusi.) 
rengtųsi lankyti Skandinavijos 
kraštus. Dirva, matyt, dar nevi-

- mūsų Mičigano Sault Ste. |sai Paruosta.
Užtaria afrikiečius, o 

pabaltiečiai... ?
Šiame sąryšyje verta prisimin-

per visą Kanadą einanti plentą Trans
Canada Highway su kitu svarbiu ame
rikiečiu pusėje plentu Freeway No. .... . -v. r. . -
75, kuriuo iš mūsų miesto bus galima stebėjo, jog siemetinese švedų so- 
pasiekti net centrine Florida už 1500 Cialdemokratų Gegužes 1-S1OS de- 
mylių ir pritrauks daug amerikiečių monstracijose buvo rejkalaujama 
turistų. S. ]

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Montreal Real Estate Board nariai 

Namai — žemė — Paskolos 
P. Jasutis, tel LA. 2-7879 
DISTRICT GENERAL 

INSURANCE SERVICE 
Royal Globe draudimo b-vės. 

Gaisras—Automobiliai—Nelaimės 
G. Rukšėnas, tel. 768-8640. 

P. ADAMONIS 
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472 

S-tos Lite Nr. 752

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Cigarečių kartonas už $3.09

AL GARBENS 
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite i MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

ir kt, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D?FN> 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. M944.

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės

GLADSTONE — COLLEGE. S17.000 iš viso; Įmokėti apie $3.000. Trijų 
šeimų atskiras namas. Prie Prisikėlimo parapijos. Vandeniu—alyva šil
domas. Du garažai. Pajamos $250 i 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 jmokėjimas. 

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

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

ORIGINALUS DUPLEKSAS. $31.500, geriausias 3-ju šeimų namas šioj 
apylinkėj. Balkonai, geležiniai laiptai, apie 1400 kr. pėdų didumo butai.

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

Pas mus randasi daug naujai registruotu pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.

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

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

Kreiptis tek: 768-8640.
P. Adamonis—3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472.

parodyti solidarumą Pietų Afri
kos jungą nešantiems spalvotie
siems, o taip pat šauktasi Jungt. 
Tautų priemonių Ispanijos demo
kratijai gelbėti.

Tačiau nebuvo jokio užrašo 
su reikalavimu laisvės visiems 
sovietų pavergtiems kraštams, 
kurie, rašo prof. Nermanas, tu
rėtų būti mums arčiau širdies. 
“Ypatingai turėtumėm mes, 
švedai, domėtis Baltijos kraš
tais, kurie yra mūsų artimi kai
mynai. su kuriais mes praeity
je palaikėme glaudžius santy
kius ir iš kur mes' Švedijos že
mėje turime daugiau kaip 35. 
000 pabėgėlių”. Kol neišdrįsta
ma pakelti balsą už savo arti
muosius Baltijos kaimynus, tol 
neturi prasmės drąsa demons
truoti už toli gyvenančių afri- 

į ki?čių ar ispanų laisvę, rašo 
prof. Nermanas. ‘

Šito sąžinės balso, tikėkim, ne
užmigdys jokios kelionės. —

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito |TAC>> 
Kooperatyve Ll f A4O

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 Šerus — 4,25Už 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 f.’i 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.




