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Atnaujintojo netekus
Būdingai buvo sutikta popiežiaus Jono XXIII mirtis: dar nė 

vienas popiežius naujaisiais laikais nebuvo taip visuotinai liūdė
tas. Kad katalikai liūdėjo, meldėsi ir pagarbą reiškė — nieko nuo
stabaus. Bet kad tokią plačią pagarbą reiškė net kitatikiai, reikia 
stebėtis. Nekatalikų laikraščiai buvo pilni išsamių pranešimų; ne- 
katalikų vadovaujamos radijo stotys, gavusios pranešimą apie Jo
no XXIII mirti, nutraukė programas, perdavė pranešimus ir trans
liavo religinę muziką; televizijos stotys, be įprastinių informacijų, 
davė ilgokas programas apie Jono XXIII gyvenimą ir laidotuves. 
Daugelio miestų, kraštų ir net Jungt. Tautų vėliavos, buvo nuleis
tos iki pusės stiebo gedulo ženklan. Kitų tikybų atstovai taip pat 
reiškė nuoširdžią pagarbą Tam, kuris dar ir paskutinėmis savo 
gyvenimo valandomis kartojo žodžius: “Kad visi būtų viena”. Ir 
visa ta pagarba nebuvo dirbtinė, diplomatinių formalumų padik
tuota. Ji nebuvo nė sensacijų išprovokuota, o spontaniškai plau
kiantis jausmas. Visa tai duoda pagrindo manyti, kad Jonas XXIII 
per trumpą popiežiavimo laikotarpį savo asmens originalumu 
pralaužė ilgų šimtmečių stagnac.iją ir padarė pradžią keliui į nau
jai besiformuojantį dabarties pasaulį, kuriame popiežius ir Ka
talikų Bendrija turi atrasti atitinkamą vietą ir išeiti iš izoliacijos.

• • •
Ką gi naujo davė Velionis popiežius Jonas XXIII? Visų pir

ma jis davė naują popiežiaus tipą. Ligšiol buvome įpratę popiežių 
matyti ir girdėti kaip tolimą, izoliuotą, sunkiai prieinamą žmogų, 
kalbantį iš augštybių, mokantį tradiciniu autoritetu. Jonas XXIII 
— Giuseppe Angelo Roncalli išėjo iš to “splendid isolation”, pa
sirodė savo simpatingu, šiltu žmogiškumu ir juo užimponavo. Jis 
nebesilaikė varžančio protokolo, ėjo lankyti sergančių savo drau
gų, našlaitynų, kalėjimų, vadovavo procesijoms ir visur reiškėsi 
savo pritrenkiančiu paprastumu. Vatikano laikraščiui “L’Osserva- 
tore Romano” įsakė neliaupsinti popiežiaus dirbtiniais iškilmin
gais sakiniais, bet rašyti tiesiai — popiežius padarė ar pasakė tą 
ir tą, nes taip atrodo paprasčiau ir veiksmingiau.

Naujas buvo Jono XXIII posūkis—II Vatikano santaryba. Tie
sa, iš esmės tai nėra naujas dalykas. Visuotinių santarybų yra buvę 
bene 20, tačiau sušaukimas jos šiuo metu, kai pasaulis reikalauja 
naujų ir tai esminių sprendimų, buvo didelės reikšmės sujudimas. 
II Vatikano santaryba liko nebaigta, bet paruoštieji darbai liko 
gerokai apdoroti. Jie parodė linkmę, kur krypsta dabarties prob
lemos ir kokių laukia sprendimų. Santaryba pažadino platų visos 
suskilusios krikščionijos dėmesį ir atgaivino reikalą pradėt gydyti 
šimtmečių paliktas žaizdas. Tai naujas, drąsus žingsnis, kuris ilgai 
dar aidės.

• • •
Užsimojęs pasukti visą krikščioniją vienybės linkme, Velionis 

Jonas XXIII metė šūkį ir visai žmonijai paskutiniąja savo encik
lika “Pacem in terris” — Taika žemėje. Pati idėja sena kaip ir 
pati žmonija. Ji buvo kartota daugelio popiežių ir kitų pasaulinės 
reikšmės autoritetu, bet Jono XXIII lūpose ji nuskambėjo nauju 
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kreipėsi netiktai i katalikus, bet ir visus pasaulio žmones. Tuo jis 
rado nelaukto atgarsio: enciklika susidomėjo kitatikiai ir netikin
tieji daugiau nei patys katalikai. Visiems buvo aišku, kad tai ne 
politika, o Ganytojo balsas. Gal todėl jis taip giliai ir smigo, ne
paisydamas net politinių linijų. Politinis balsas yra suvaržytas 
blokais, interesais, santarvėmis, o ganytojinis — sklinda visomis 
kryptimis. Ir kai jis pasiekė Kremliaus valdomus plotus, vieni 
džiaugėsi naujais ženklais, kiti abejojo, o treti smerkė, ypač tie, 
kurie vertino vien politiniu mastu. Kiek tas balsas ras konkrečių 
atramų, paaiškės ateityje. Tuo tarpu gi viena yra aišku, kad Ve- 
lionies Jono XXIII balsas buvo logiška jo pontifikato išvada, plau
kianti iš Jo užsimojimo atnaujinti krikščioniją ne kietu dogmos 
skelbimu, o nauja meile žmogui. Tokio žingsnio atgarsiai pasi
rodė nelauktai nuostabūs. Į kietą mostą paprastai ateina ir kietas 
atkirti?. Į krikščioniškos gi meilės sujudimą atsiliepia geresnio 
pasaulio ištroškusi žmogaus širdis. Pr. G.

Naujas ateitininkijos vadas

B

Savaitės įvykiai
KRAŠTO APSAUGOS MINISTERS) PROFUMO ĮSIVĖLIMAS Į 

SKANDALINGĄ ISTORIJĄ SUKRĖTĖ VISĄ BRITANIJĄ. Kalba
ma net apie galimą premjero Macmillano vyriausybės griuvimą. 
Ilgai slėpti faktai pagaliau tiek išėjo viešumon, kad kr. aps. min. 
Profumo buvo priverstas viešai prisipažinti parlamente ir pasi
traukti iš vyriausybės. Tuo būdu visuomenė patyrė, kad buv. kr. 
aps. ministeris, vedęs žmogus, turėjo nemoralius ryšius su moteri
mi, kurią lankė ir sovietų laivyno attache kpt. E. Ivanovas. Šiuo 
keliu galėjo būti išduotos ir kr. apsaugos paslaptys. Ryšium su tuo 
suimtas dr. S. Ward ir apkaltintas laikymu ištvirkimo namų, ku
riuose lankėsi žymūs asmenys. Aplamai, per pastaruosius dvejus 
metus Britanijoj įvyko visa eilė šnipinėjimo skandalų augštosiose 
sferose. Dėlto vyriausybės prestižas yra gerokai nusmukęs.

Rinkti būsimo jo popiežiaus Ro-® 
mon suvažiavo dauguma kardino-

Nepaprastoji ateitininkų fede
racijos konferencija Niujorke tru
ko beveik 3 dienas ir baigėsi sek
madienį birželio 9 d. p.p. Buvo 
pakeista daugelis at-kų konstitu
cijos paragrafų, padaryta daug 
įvairių konkrečių nutarimų ir ap
svarstyti veiklos metodai, prisitai
kant prie laiko sąlygų.

VAIKU KONGRESAS HAMILTONE
Šį šeštadienį, birželio 15 d., Ka

nados lietuviai katalikai vaikai su
važiuoja į III kongresą Hamilto
ne. Numatyta ši programa:

1. Pamaldos — šv. Patriko baž
nyčioje 12 vai. Jas laiko ir pa
mokslą sako J.E. vysk. V. Briz- 
gys. Pamaldų metu visi vaikai 
gieda įprastines giesmes.

2. Po pamaldų — pietūs vai
kams Cathedral Girls High School 
salėje. Visi vaikai bus vaišinami 
nemokamai.

3. Meninė dalis — po pietų to
se pačiose katedros mergaičių 
gimnazijos patalpose. Ten yra 
erdvi salė—telpa apie 1000 asme
nų. Tad užteks vietų visiem — ir 
vaikam ir tėvam. Svarbu, kad me
niniuose atskirų grupių pasirody

Norite tautinių šokių - aukokite!
Didžiajam taut, šokių festiva

liui Čikagoje liepos 7 d., kur daly
vaus Kanados ir JAV šokėjai, rei
kia lėšų. Svarbiausia išlaidų pozi
cija — šokėjų kelionės. Rengėjai 
tad ir kreipiasi į visuomenę para
mos. Išlaidų numatyta $24.000,

Paskutiniame konferencijos po
sėdy atstovai išrinko naują fede
racijos vadą — dr. Juozą Girnių. 
Buvusiam federacijos vadui prof.
S. Sužiedėliui tarus atsisveikini
mo žodį, buvo sukeltos audringos 
ilgai trukusios ovacijos.

Konferencija pasižymėjo gau
siu jaunimo dalyvavimu.

muose gausiai dalyvautų ir suau
gusieji. Jų dalyvavimas bus ma
žųjų darbo įvertinimas.

4. Šv. Patriko bažnyčia yra tarp 
King ir Main prie skersinės Victo
ria gatvės. Cathedral Girls High 
School yra Main gatvėje — į ry
tus pora blokų prie Loblaws.

5. Automobiliams pastatyti yra 
pakankamai vietos ir prie šv. 
Patriko bažnyčios ir prie mergai
čių gimnazijos.

Rengėjai kviečia visus atkreipti 
dėmesį į šį mūsų atžalyno kon
gresą ir jame gausiai dalyvauti. 
Lietuviškų parapijų ir šiaip gru
pių vaikai parodys savo meninius 
sugebėjimus: dainuos net keli vai
kų chorai, duos muzikos, vaidini
mų ir kt. įdomybių. Tad geriau
sios sėkmės.

pajamų — $18.500. Taigi, lieka 
deficitas $5.500. Rengėjai tikisi, 
kad jį padengs lietuvių duosnu- 
mas ir prašo siusti, kad ir mažiau
sią auką šiuo adresu: St. Anthony 
Savings a. Loan Assn. 1447 So. 
49 Court, Cicero 50, Ill., USA.

Pirmoji po II D. karo pabaltiečių demonstracija Toronte prieš sovietines birželio 14-sios depor
tacijas. į Nuotr. K. Abromaičio

Nauji Velionies keliai
Kai Amžinojo Miesto šventovių 

varpai liūdnai gaudė, nešdami 
Urbi et orbi gedulo žinią, jog 
Viešpačiui patiko pasišaukti pas 
save savo tarnų tarną Joną XX1I1, 
katalikiškosios Lietuvos sovietinis 
Vilniaus radijas užbaigė dienos 
programą, nė žodžiu nepaminėjęs rybos likimas? Tokie klausimai
savo klausytojams įvykio, kuris 
giliai sujaudino netik 500 milijo
nų pasaulio katalikų, bet visą ti
kinčiųjų ir netikinčiųjų žemės 
rutulį. Vos kelioms minutėms 
praėjus, toji žinia buvo perduota 
nėr Maskvos radiją. Žinoma, jog 
,x«i^uis tiems, kurie įtempto lau
kimo metu norėjo ką nors patirti 
apie mirštančiojo popiežiaus pas
kutiniąsias valandas, turėjo susi
rasti kokią užsienio stotį, kad ir 
rizikuodami visais nepatogumais, 
kuriuos sudaro užsienio laidų 
klausymasis.

Protestantų balsai
Oficialiai protestantiškos, bet 

faktiškai gerokai indiferentiškos 
Švedijos valstybės radijas šiuo at
veju neišsiskyrė nuo kitų Vakarų 
kraštų ir savo klausytojus pasto
viai informavo, kai tik pasiekė 
pirmosios aliarmo žinios iš Ro
mos. Dar tą patį vakarą paskel
bus mirties žinią, Stockholmo ra
dijas davė žodį pastoriui Zetter- 
bergui, kuris šiltai įvertino di
džiojo Velionieą asmenį ir darbus 
krikščionių vienybei.

Visa sostinės ir provincijos 
spauda paskyrė daug vietos mi
rusiam Jonui XXIII paminėti. De
šiniųjų — konservatorių dienr. 
“Svenska Dagbladet” vedamuoju 
straipsniu įvertino trumpą Jono 
XXIII-jo valdymo laikotarpį, ku
ris laikraščiui neatrodo jokiu bū
du “pereinamasis”, bet pažymė
tas daugeliu nepaprastai reikš
mingų iniciatyvų, liudijančių ne
palaužiamą veikimo jėgą ir sąmo
ningumą. Pasak “Sv. D.”, didžiau
sias šio popiežiaus nuopelnas — 
Bažnyčios visuotinės santarybos 
sušaukimas. Nekatalikų pusėje 
ypač vertinamas jo palankumas 
vienybės pastangoms. Tuo būdu 
esą žymiai pagerėję Romos ir ki
tų krikščioniškųjų bažnyčių san
tykiai. Teigiamai įvertintos ir Jo
no XXIII pastangos sumažinti 
tarptautinę įtampą: enciklika Pa- 
ceni in terris radusi atbalsį net 
toli už katalikiškojo pasaulio. Kas

Išrinkta pavergtųjų vadovybė 
Kanadoje

Pavergtųjų Europos Tautų sei
mas veikia kaip pastovi instituci
ja Niujorke, kur posėdžiauja 
priešais Jungt. Tautų rūmus. Sei
mą sudaro tik tos tautybės, kurių 
kraštai buvo sovietų okupuoti po 
II D. karo. Sutrumpintai seimas 
vadinamas PET. Savo atstovybes 
- delegacijas jis steigia netik JA 
V-bėse, bet ir kituose kraštuose. 
Tokia atstovybė yra jau įsteigta 
ir Kanadoj. Š.m. birželio 3 d. To
ronto Liet. Namuose ivyko posė
dis, kuriame išrinkta laikinė ge
neralinio komiteto vadovybė: pir
mininkas J. R. Simanavičius, vi-

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

bus naujasis popiežius? Koks 
bus Bažnyčios visuotinės santa- 

domina minėtą* diet^štį.
Nebėra priešų

Ten pat švedų rašytoja konver
tite Gunnel VaHquist, teigė, kad 
Jonas XXIII parodęs Kat. Bažny
čiai naujus kelius. Tuo būdu pa
sibaigęs tas istorinis tarpsnis, ku
ris prasidėjo su protesuaniišKąja 
reformacija ir katalikiškąja kont- 
rareforma. Dabar Roma oficialiai 
nebeturinti nei priešų, nei ereti
kų, tik brolius. Jonas XXIII išti
kimai tarnavęs savo pasirinktam 
šūkiui — oboedientia et pax — 
paklusnumas ir taika.

Vyriausybės sluogsniams arti
mas švedų socialdemokratų dienr. 
“Stockholms - Tidningen” iškėlė 
popiežiaus didelį pakantumą ir jo 
pastangas pagerinti katalikų gy
venimo sąlygas R. Europoje.

“Goeteborgs Handels-och Sjoe- 
farts - Tidning” savo ruožtu tei
gė, jog tai vienas tikrai didžiųjų 
popiežių, kuris pasižymėjo suma
nia diplomatija, liaudiškumu ir 
taikos meile.

Revoliuciniai mostai
Liberališkasis, o kartais netgi 

aitriai antireligiškas, dienr. “Da- 
gens Nyheter” savo vedamajame 
plačiai ir simpatingai aprašė “ato
minio amžiaus popiežių”. Jonas 
XXIII padaręs viską, ką galėjęs, 
būti mūsų laikų popiežiumi ir lai
mėti gerą valią Sv. Sostui. “DN” 
nuomone, jis turėtų būti labiau
siai žinomas dėl savo pastangų su
teikti Kat. Bažnyčiai tekančios 
srovės liniją, pasiekti susiprati
mo su skirtingais politiniais reži
mais, net tokiais, kurie iš princi
po priešingi krikščionybei. Salia 
Bažnyčios visuotinės santarybos 
minimos abi didžiosios Jono 
XXIII socialinės enciklikos. 1961
m. paskelbtoji Mater et Magistrą 
išnagrinėjusi dabarties pasaulio 
klausimus, kaip atominės energi
jos panaudojimas, kosminės ke
lionės, teisingesnė socialinė san
tvarka, parama neišsivysčiusiems 
kraštams ir pan. Antroji encikli
ka Pacem in terris savo išsamiais 

cep. Nenitcsca — rumunas iš 
Montrealio, sekr. dr. G. Nagy — 
vengras iš Montrealio. Posėdyje 
trūko atstovų — albanų, čekoslo- 
vakų ir latvių; negalėjo dalyvauti 
dėl kitų įsipareigojimų. Lenkų at
stovas dalyvavo kaip svečias. Len
kai yra taip pat PET nariai, bet 
dėl kilusių nuomonių skirtumų 
iie savo dalyvavimo kol kas ne
laiko pilnu. Lietuvių pasiūlymu, 
pilnaties sesiją nutarta šaukti š. 
m. rugsėjo 21 d. Toronte. Lietu
viu delegaciją, KLB valdybos pa
vedimu, sudaro: J. Kardelis, J. 
Matulionis ir J. R. Simanavičius. 

argumentais, kaip pasiekti geres
nę pasaulio tvarką, laimėjusi tiek 
Kennedy, tiek Chruščiovo prita
rimą. Laikraštis laiko tiesiog re
voliuciniais cituojamus pastaro
sios enciklikos žodžius:

“Niekad nevalia sumaišyti 
klaidą su klastančiuoju as
menim!, net jeigu klaida ar 
nepakankamas žinojimas lie
čia doros ar tikėjimo sritį. 
Asmuo, kuris klysta, visuo
met ir visų pirma yra žmo
giškoji būtybė, nepraranda 
kiekvienu atveju savo žmo
giškosios vertybės ir visuo
met turi būti vertinamas bei 
traktuojamas sutinkamai su 
šia jo vertybe”.
Išorės pasauliui atviras, pakan

tus ir populiarus Jonas XXIII bu
vo veiksmingas Kristaus vietinin
kas pasaulyje, kuris tikrovėje vis 
labiau nukrikščionėja, tokiais žo
džiais baigia vedamąjį “DN”.

Busimasis popiežius
To paties laikraščio korespon

dentas Romoje priminė, jog Pi
jaus XII įpėdinis apokrifinės pra
našystės buvo vadinamas pastor 
et nauta (ganytojas ir jūrininkas). 
Jonas XXIII savo Bažnyčią matė 
kaip audrų grasomą laivą siau
čiančioj laiko jūroj. Taikos žo
džiu jis pradėjo savo pontifika
tą, taikos enciklika jį pabaigė. 
Viena proga jis išsitaręs: “Komu
nizmas laiko savo priešu Bažny
čia. bet Bažnyčia priešų neturi”.

Pagal minėtą nežinomą vidur
amžių pranašystės autorių, nau
jasis popiežius vadinsis flos flo
rinu — gėlių gėlė. “DN” kores
pondento nuomone, Jonui XXIII 
suteiktasis vardas jau išsipildė.

Lietuvių seimo ruošos darbai
SUDARYTOS KOMISIJOS. PLATAUS MASTO 
LITERATŪROS VAKARAS. SPORTO VARŽYBOS. KON
CERTĄ S . 92 SEIMO ATSTOVAI. NUMATOMA DAUG 
SVEČIŲ.

Šią vasarą Toronte turėjo įvyk
ti tradicinė Kanados Lietuvių Die
na. Ją betgi pakeitė laisvojo pa
saulio lietuvių seimas, šaukiamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos. Jis įvyks rugpjūčio 29 
— rugsėjo 1 d.d. Toronte. Apie jį 
tad ir telkiasi visos torontiečių 
lietuvių pastangos. Ligšiol jos ne
buvo labai keliamos viešumon, 
nes tebėjo paruošiamasis rikiavi
mas. Dabar, kai jau daug kas pa
aiškėjo, PLB vaidyba sudarė in
formacinę komisiją, kuri teiks in
formaciją apie seimo darbus 
snaudai, štai jos pirmasis prane
šimas.

“KOMISIJOS
1. Atskira vyriausioji PLB sei

mui ruošti komisija nėra sudaro
ma. Visą paruošimo darbą atlieka 
ir atsakomybę už paruošima pasi
ima tiesiogiai pati PLB valdyba.

2. Lietuviškajai ir angliškaiai 
spaudai apie seimą informuoti su
daroma PLB seimo informacinė 
k-ja šios sudėties: pirm. A. Rin-

o__________ Persų sostinėj Teherane kilo
lų, kurių šiuo metu yra 82. Rin- riaušės, sukeltos mahometonų, 
kimo sistema kiek sumoderninta, kurie protestavo prieš šacho že- 
Pvz. vietoj tradicinių konkliavos 
juodų-baltų dūmų įvestos elektri
nės spalvotos šviesos. Kandidatų 
tarpe į popiežius minimi: Montini 
— Milano kard., Lėger — Mont
realio, Siri — Genujos, armėnas 
Agagianian ir kt. Konkliava pra
sideda birželio 19 d., pasibaigus 
gedulo laikotarpiui. Pažymėtina, 
kad Jono XXIII laidotuvėse daly
vavo ir rusų ortodoksų atstovai.

Amerikos Lcgijonas apdovano
jo V. Vokietijos kanclerį K. Aden- 
auerį aukso medaliu už pasaulio 
taiką. “Tai labiausiai brangintina 
dovana, kurią aš esu kada nors 
gavęs”, — pasakė Adenaueris.

Venezueloj komunistų organi
zacijos nariai padegė JAV kari

nės misijos būstinę. Jie taip pat 
sudegino Amerikos vėliavą ir Va
šingtono portretą. 6 JAV sargy
biniai ir 4 Venezuelos kariai bu
vo nuginkluoti ir išrengti iš uni
formų, kurias pasiėmė su savim.

Indijos prezidentas lankėsi JA 
V-bėse. Abiejų prezidentų ben

drame komunikate sakoma, kad 
Indijos laisvė, nepriklausomybė 
ir teritorijos neliečiamybė yra 
reikšminga visam Tnrii-
jos prezidentas pakvietė JAV pre
zidentą su ponia atsilankyti Indi
joj. Pakvietimas priimtas, tik da
ta nenustatyta.

Rusijoj nubausti šnipai, kurie 
dirbo su neseniai sušaudytu Pen- 
kovski: tai maršalas Varencov. 
kuris jau išmestas iš kariuomenės 
su laipsnio atėmimu, ir generolas 
Pozovny su keliais bendradar
biais, karinės žvalgybos viršinin
kas.

Kubos Castro slaptai grįžęs iš 
Sov. Sąjungos kibo į radijo ir 

televizijos propagandą; giria Ru
siją, jos tvarką, galybę. Davė ir 
pažadus, kad niekad nesiskirs iš 
komunistinio bloko.

Nesutarimai raudonųjų sateli
tų tarpe auga: Rumunija ginči

jasi su Čekoslovakija ir su pačia 
Rusija; Lenkija ir Vengrija turi 
ginčų su Čekoslovakija; Bulgari
joj dideli vidaus sunkumai. Visos 
šios valstybės yra priverstos pre
kiauti su P. Amerika. Azija ir Af
rika. nors prekyba nėra pelninga. 
Kainas bei tarifus nustato “vy- 

t.y. Sov. Są-resnysis brolis”, 
junga.

POBŪVIAI.

kūnas ir nariai — Pr. Alšėnas. V. 
Kastytis ir I. šernaitė-Mikeljohn. 
Šioji komisija teiks spaudai ne
periodinę informaciją. Jos adre
sas — 941 Dundas St. W., Toron
to 3, Ont., Canada.

3. Meno parodai ruošti komisi
ja jau anksčiau sudaryta tokios 
sudėties: pirm. dail. T. Valius, 
sekr. skulpt. E. Docienė ir nariai 
— dail. J. Bakis, dail. Vikt. Brič- 
kus, dail. J. Račkus, archit. V. Ba- 
nelis ir inž. E. čuplinskas, atsto
vaująs PLB valdybai. Visais šios 
komisijos reikalais kreintis į sek
retorę — 10 Emery Circle, To
ronto, Ont.

4. Seimo pradžios susipažinimo 
pobūvį atstovams ir svečiams ruo
šia Toronto apylinkės valdyba, 
vad. dr. J. Matulionytės. Pobūvis 
įvyks ketvirtadieni, rugpjūčio 29 
d., vakare, Prisikėlimo par. salė
je Toronte.

5. Plataus masto lietuviškam 
pobūviui, kuris įvyks šeštadieni, 
rugpjūčio 31 d. vakare Club

mės reformas ir moterų teisių su
lyginimą su vyrais. Riaušėse žuvo 
86, sužeistų — apie 1000.

Negrų reikalavimai JAV, dėl 
kurių įvyko visa eilė riaušių, au
ga. Jie siekia, kad darbdaviai ak
tyviai jieškotų samdinių negrų, 
kad namų savininkai priimtų į sa
vo tarpą negrus kaip namų savi
ninkus, kad profesinės sąjungos 
pašalintų visas nelygybes ir kt.

Tvirtinama, kad Chruščiovas 
yra sušaudęs daugiau kaip 200 

asmenų, daugiausiai valdininkų, 
pagautų vagystėse ir įvairiose 
spekuliacijose.

V. Vokietija veda plačias dery
bas su Rytais: su Sov. Sąjunga, 

su kuria ūkinė sutartis bus pasi
rašyta dar šiais metais; eina dery
bos dėl prekių mainų su Lenkija, 
Vengrija ir Rumunija. Vokietija 
tai daro JAV raginama, nes tuo 
siekiama ugdyti komunistinių sa
telitų savarankiškumą. Manoma, 
kad Vokietija daugiausia ekspor
tuos įvairias mašinas.

Kodėl Afrikos kraštai siunčia 
savo vaikus studijuoti į Sov. Są
jungą? Vienas kongietis. bai-

taip paaiškino: “Pabuvę Maskvoj 
jie grįš įsitikinę kapitalistai; bet 
jei jie mokysis Paryžiuje, gali 
tapti ir komunistais”.

JAV gegužės ir balandžio mėn. 
pagamino po 700.000 automobi

lių. Taigi didelis skaičius. Šie me
tai Amerikoje ūkinių požiūriu lai
komi gerais metais.

Praha. — Prahoje buvo suimti 
8 “provokatoriai, chuliganai” ir 
jiems teks stoti į teismą. Visi kal
tinami dalyvavę Prahos gatvėse 
įvykusiose muštynėse su studi
juojančiais užs. studentais, dau
giausia iš Afrikos. Prahoje buvo 
ir daugiau riaušių — jos buvo 
nukreiptos prieš komunizmą.

Varšuva. — Nuo š.m. balandžio 
1 d. visos iš užsienio gautos do
vanų prekės Lenkijoje leidžiama 
pardavinėti tik valstybės laikomo
se parduotuvėse. Įsakymas liečia 
prekes, kurios siunčiamos priva
čiuose siuntiniuose arba tokias, 
kurios į Lenkiją patenka kaip tu
ristų dovanos, ligšiol buvusios 
pardavinėjamos privatiems par
davėjams. E.

Kingsway salėse, organizuoti su
daryta komisija iš F. Senkaus, J. 
R. Simanavičiaus ir J. Matulio
nio kaip PLB valdybos atstovo.

6. Sekmadienio, rugsėjo 1 d., 
koncertą, kuri įvyks reprezenta
cinėje O’Keefe Center salėje, or
ganizuoja, kitų padedamas, muz. 
St. Gailevičius.

7. Iškilmingą sekmadienio ban
ketą suvažiavimo uždarymo nro- 
ga Prisikėlimo parapijos salėje 
Toronte organizuoja Toronto apy
linkės valdyba.

8. Sporto varžybomis rūpinasi 
J. Gustainis.

9. Literatūros vakarą, kuris 
įvyks penktadienio vakare, orga- 
nizuoia Liet. Rašytoju Draugija, 
vad. B. Brazdžionio. Muzikine šio 
vakaro dalį išnildys pianistas 
Andrius Kuprevičius.

SEIMO DALYVIAI
Remdamasi PLB statutu, val

dyba yra nustačiusi paskiriems 
kraštams toki atstovu skaičių: 
Argentina 4, Australija 6. Austri
ja 1. Belgija 1. Braziliia 5. Kana
da 15. Danija 1. Anglija 3, JAV 
41. Italija 1, Kolumbiją 1. Pran
cūzija 1, Švedija 1. Šveicarija 1, 

(Nukelta į 6 psl.)
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LIETUVA - PIRMOJI 
sovietinio imperializmo auka

Birželio 15 d. sukanka 23 me- 3. kad didžiosios pasaulio vais
tai, kai dideli Kremliaus ka- tybės greičiau imtųsi žygių Ant- 
riuomenės daliniai, ilgai buvę rojo pasaulinio karo padari- 
sutelkti Lietuvos pasienyje ir 
parengti žygiui, okupavo Lietu
vą. Ji buvo Europoje pirmoji so
vietinio imperializmo auka.

Užgrobusi Lietuvą ir sunaiki
nusi jos valstybines institucijas, 
Sov. Sąjunga vykdė ir tebevyk
do fizinį ir moralinį Lietuvos 
naikinimą, griaudama ūkį, tau
tinę lietuvių kultųrą ir šimtus 
tūkstančių žmonių žiauriausiu 
būdu tremdama į tolimuosius 
Sibiro kraštus. Tokį pat naikini
mo būdą sovietai naudoja ir kai
myninėse Pabaltijo valstybėse— 
Latvijoje ir Estijoje.

Šių ir betkurių kitų kraštų pa
vergimas yra atviros tarptauti
nės žaizdos, kurios pūliuos tol, 
kol pasaulis nesiims tinkamų bū
dų ir griežtų priemonių šioms 
XX a. gėdingoms žaizdoms gy
dyti.

Mūsų — laisvųjų lietuvių už
davinys šias Lietuvos žaizdas 
kelti ir viešai pasauliui rodyti. 
Minėdami BAISIOJO BIRŽELIO 
okupacijos ir didžiųjų trėmimų 
sukaktis, savo susirinkimuose ir 
priimamose rezoliucijose REI
KALAUKIME:

1. kad laisvųjų kraštų vyriau
sybės reikalautų Jungtinėse 
Tautose ir kituose tarptautiniuo
se forumuose Lietuvai laisvo ap
sisprendimo teisių, kurias jai 
Antrojo pasaulinio karo eigoje 
okupantas — Sovietų Sąjunga 
— atėmė:

2. kad JT specialioji koloniz- 
mo komisija greičiau pradėtų 
svarstyti sovietinio kolonizmo 
panaikinimą Lietuvoje;

niams likviduoti ir tuo pačiu pa
greitinti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą;

4. kad demokratinių kraštų 
parlamentų nariai ragintų savo 
vyriausybes, kad jų atstovai 
tarptautinėse konferencijose ir 
institucijose netik primintų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos okupa
cijos faktus, bet ir reikalautų 
šiem kraštam laisvės, kaip nuo
latos reikalaujama kitų žemynų 
tautom;

5. kad vakariečiai liautųsi ti
kėję, jog kultūrinių ir prekybi-

' nių mainų su Sov.'Sąjunga pa
galba evoliucijos keliu bus su
daromos sąlygos sovietinei san
tvarkai pakeisti ir tuo pat keliu 
pavergtajai Lietuvai išsilaisvinti;

6. kad lietuvių išeivija, tragiš
kuosius BIRŽELIO įvykius mi
nėdama, įsipareigotų dar ener
gingiau ir ryžtingiau kovoti dėl 
Lietuvos laisvės, kad be sąlygų 
atmestų Maskvos agentų, nors ir 
lietuviškai kalbančių, siūlymus 
su jais bendradarbiauti ir tuo 
pačiu užkirstų kelią Lietuvos 
laisvinimo frontą skaldyti.

TEGYVUOJA LIETUVOS 
LAISVE IR JAI PASIEKTI 
MŪSŲ VIENINGA KOVOS 
DVASIA!
LAISVA IR NEPRIKLAUSO
MA DEMOKRATINE LIETU
VA — MŪSŲ IDEALAS!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

1963 m. gegužės 31 d.
Niujorkas

Amerikos gyvenimas - 
kapitalistinis ir pagoniškas ...

KELIONES ĮSPŪDŽIŲ

balių, kurį lietuviai taip pat nori išpo
puliarinti savo tarpe). Montrealy į 
ateitininkų sendraugių susirinkimą, 
kur buvau pakviestas su paskaita apie 
jaunimo auklėjimą okupuotoj Lietu
voj, neatėjo keli sendraugiai, nes jie 
“turėję” dalyvauti vieno gimtadienio 
baliuke. O šitokie baliukai suryja ne
mažai pinigų, sveikatos ir žlugdo švie
sesnius kultūrinius sumanymus.

Tos neaugštos skilvinės pramogos 
neretai pagerbiamos net kultūrinėse 
organizacijose. Sakysim, ir Kultūros 
kongresas tarp posėdžių neapsiėjo be 
banketo, kuris dar buvo sujungtas su 
literatūros vakaru. Lietuviai poetai sa
vo eilėraščius skaitė prie valgiais ap
krautų stalų. Kodėl jie šį poetinės kū
rybos, pažeminimą kentėjo? Kodėl so
listai eina dainuoti į šitokius banke
tus? Man aiškino, kad tai amerikiečių 
įprotis. Bet tai žemo lygio įprotis, nes 
nevisi amerikiečiai šitaip daro. Jam, 
tur būt, su skaudama širdimi nusilenkė 
ir II Kultūros kongresui ruošti komi
tetas. nes per banketą norėjo gauti 
pajamų, kurių kitaip nebūtų gavęs. 
Matyt, komitetas nestikėjo, kad Chica- 
gos lietuviška publika ateis į literatū
ros vakarą pasiklausyti savų poetų bei 
rašytojų ir šitaip suneš reikalingą su
mą. Todėl reikėjo griebtis populiaraus 
masalo — banketo su paaukotais val
giais ir apkrautais stalais”.

. “E. Lietuvis”

Iš DR. J. GRINIAUS

“Be didelės klaidos kietą amerikie
čių gyvenimą galima vadinti kapitalis
tiniu ir pagonišku. Jis atrodo pagoniš- 
kesnis negu bet kuriame Vak. Europos 
krašte, nes Europoj dar tebeveikia 
krikščionybės ir humanizmo kultūrinės 
tradicijos, kurios niekada nėra vado
vavusios Amerikos gyvenimui.

Jis pagoniškas ir kitu savo kraštuti
numu — pervertintais biologiniais pa
togumais ir smagumais, kurie atitrau
kia nuo dvasinių interesų, sulepšina 
jaunų žmonių valią ir atima norą kovo
ti prieš savo ir to pagoniško gyvenimo 
ydas. To kraštutinumo gimdomas cha
osas, matyt, taip stipriai yra sumaišęs 
protus kai kurių lietuvių sluogsniuo- 
se, kad, pvz. santariečių vadai dorovės 
net nebenori laikyti pagrindine inte
graline kultūros sritim, nes kiekvieną, 
pamėginusį dorovę šiek tiek ginti vie
šai, jie plūsta ir vadina moralistu, 
siaurapročiu, fanatiku. Šitai teko man 
pačiam patirti. Bet neteko patirti, kad 
jie pasisakytų prieš girtuokliavimus, 
nors tai nėra kultūra. O gėrimas ir 
valgymas, reikalingi žmonėms, Ameri
kos kontinento gyvenime yra beveik 
pakelti j dorybes, šito dažniausiai nė
ra tarp šviesiųjų lietuvių, bet apskritai 
skilvis ir gomurys keliami į didvyrius. 
Man vienas lietuvis kunigas nusiskųs- 
damas pasakojo, kad jis nebepajėgiąs 
lankytis i įvairių progų baliukus, nes 
nenueiti į juos reikštų susipykti su 
pažįstamais. Juokaudamas jis prasita
rė, kad dabar lietuviai “švenčia” neįti
kėtinas sukaktis — 5, 7, 8 metų, kai 
pirko namą, vilukę ar automobilį, jau 
nekalbant apie gimtadienius (lietuviš
ki vardadieniai jau beveik pamiršti). 
O tuose baliukuose žmonės pasiragin
dami “darbuojasi” kartais iki persival
gymo ir persigėrimo. kad sekmadienį 
nebenueitų į bažnyčią pamaldų arba 
pirmadienį vyktų į darbą su skaudan
čia galva. Man atrodo, kad tokius len
kiškai bajoriškus papročius ypač pa
laiko Kanados lietuviai. Pats patyriau, 
kaip keli ateitininkai (sendraugiai ir 
sendraugės) neatėjo Toronte į Kris
taus Karaliaus akademiją, nes “reikė
ję” dalyvauti trijų mergaičių “gradua
tion” baliuke, kuriuo jos buvo “ger
biamos” už įsigytą prieš kelis mėne
sius vidurinės mokyklos atestatą (ma
tyt, kad tai kažin kas panašu į Ameri
kos dolerinės “bajorijos” debiutančių

Įvairūs

Karaliaučiaus ūkis ir Lietuva
VILNIUS TVARKO 10 PRAMONES VALDYBŲ LIETUVOJE IR 4 KARALIAUČIUJE

Maskvos vadovaujamame pro- į Žemės ūkis, nors Lietuvos pasie- 
pagandos sriaute Karaliaučiaus nyje (kai k u riose vietose žemės
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Ceiulozės įmonės
. _ . . Karaliaučiaus srities cėliulio-
srities ūkio perleidimas Lietuvai derlingos), vertėsi Vokietijos pa- zės ir medžio apdirbimo pramonė 
tvarkyti nerado vietos. Politinė ramomis. Pramonė dėl eiles prie- jau iš seno žinoma. Šiuo metu 
spauda šiuo reikalu tylėjo. Vii- žasčių, o ypač žaliavų trūkumo J veikia 4 celiuliozės Įmonės, kurdus v A-----r *
čiaus srities 
Maskva tylėjo. Įrodinėjimai, kad 
Karaliaučiaus srities lietuviškos 
žemės turi būti priglaustos prie 
Lietuvos ilgai nesurado atgarsio. 
Per 19 metų Maskva labai mažai 
tepadarė Karaliaučiaus pramonei 
atstatyti ir buvusiems kultūros 
židiniams atkurti. Jie toje srityje 
sutelkė rusus ir kitu tautybių gy
ventojus.

Karaliaučiaus srities plotas — 
15.100 kv. km., apgyventas 600. 
000 gyventojų, kurių 400.000 su
sitelkę miestuose. Lietuvos ir sri
ties gyventojų skaičius sieks 3,5 
mil., kurių arti pusės — 1,6 mil. 
miestelėnai.

Atsargus žygis
1962 m. lapkričio mėn. sovietų 

kompartijos c. komitetas nutarė 
peržiūrėti ūkinius rajonus ir juos 
žymiai sustambinti. Rusijoje bu
vę 67 rajonai sutelkti į 24, Ukrai
nos 14 rajonų į 7, o vidurinėje 
Azijoje iš buvusių 4 respublikų 
sudarytas tik vienas ūkinis rajo- 
nas. Šiuo metu sovietai padalinti 
į 47 ūkinius rajonus. Pabaltijui 
atiteko 43-čias. Jos rajoną apta-( 
riant nutarta Karaliaučiaus sri
ties ūkį pavesti Vilniui tvarkyti. 
(Politiškai ji priklauso nuo Rusi
jos Fed. respublikos). Tik š.m. 
sausio mėn. pertvarkymas įvyk
dytas. Rusija panaikino Karaliau
čiaus ūkio tarybą, o sovietinė Lie
tuva tuojau jos ūkį perėmė savo 
žinion. Didžiausią galvosūkį suda
ro pramonės įmonių valdymas. 
Rusai teatkūrė tik pačias stam
biausias pramonės įmones: laivų <.7 «^Vba ”
taisymo, celiulozės, geležinkeliu . .
vagonų, popieriaus ir baldų ga- x. Karaliaučiaus hejy klose ir ma- 
mybos įmones. Eilė mažesniųjų;gamykloję gaminamos netik 
įmonių, kurios perdirbo vietos ža- stambios masinos, bet ir automo- 
liavas ir tenkino vietos paklausas Cibams atsai ginęs dalys, elektro- 
liko neatstatytos.

Karaliaučiaus pramonė

jzes rniones, ku-
... . ,__________ 9000 darbininkų,
žaliavas ir gaminda- Didžiausia įmonė Tilžėje. Jos ga

ma vietos rinkai, išskyrus celių- myba prašoka net keturis kartus

jau seniai judino Karaliau- darė nežymią pažangą tesunaudo- riOse dirba apie 
srities klausimą, tačiau dama vietos žaliavas ir gaminda-' Didžiausia imon

liozės įmones, laivų ir geležinke
lių vagonų statyklas.

Dabartiniu metu Karaliaučiuje 
yra 75 įmonės: 35 smulkios mais
to gamyklos. 12 — statybinių me
džiagų, 11 — mašinų, prietaisų, 9 
— popieriaus, medžio apdirbimo 
ir 8 — lengvosios pramonės įmo
nės, įskaitant ir gintaro kombina
tą. Srities pramonės įmonėse dir
bo 47.000 darbininkį, kurie su
daro 26% dirbusių Lietuvos pra
monėje. Sovietinės Lietuvos ir 
Karaliaučiaus srities pramonės 
darbininkų skaičius- siekia 230. 
000 ir prilygsta Latvijos pramo
nės darbininkų skaičiui, nors jos 
gyventojų skaičius’ vienu trečda
liu mažesnis.

U'-
Mašinų gamyba

Metalo apdirbimas ir mašinų 
gamyba savo svoriu pralenkia ki
tas pramonės šakas. Karaliau
čiaus srities Įmonėse gamina ma
šinas popieriaus gamybai, žemės 
ūkiui, kelių statybai ir įvairius 
automatinius įtaisus vidaus pre
kybai. Karaliaučiaus įmonėse tai
somi laivai, gaminami geležinke
liu vagonai ir elektriniai pakro
vė jai. Vilniui pradėjus įmones 
tvarkyti, iškilo klausimas atsisa
kyti vagonų gamybos ir jų gamy
bą perduoti Įmonėms arti Nižnij 
Tagilo, Barnaulo ir kitų plieno 
liejyklų ir taip išvengti neekono
miškos važmos. Vietoje vagonų 
numatoma plėsti galingesniųjų 3 
to. pajėgumo elektrinių pakrovė-

technikos ir-radijo technikos Įren
gimai, varikliai dulkiu siurbliams, 
prožektoriai. Tačiau ši svarbi imo-

Prieš karą Rytprūsiai nepask nė blogai organizuota ir ūkiškai mua., ucu* 
žymėjo ypatingu ūkiniu kilimu.! nenaši. ■' (srityje. '

celiuliozės įmones Klaipėdoje. 
Prie celiuliozės įmonių veikia pa
daliniai popieriui, kartonui, etilo 
spiritui ir pašarinėms mielėms 
gaminti. Celiuliozės įmonėse įve
dama specializacija. Karaliaučiu
je tebus apdirbama lapuočių — 
uosių ir beržų mediena.

Vėluvoje veikia popieriaus įmo
nė ir keturios baldų bei medžio 
apdirbimo įmonės. Vėluva yra 
veik pusiaukelėje tarp Įsručio ir 
Karaliaučiaus, Prėgliaus ir Alnos 
santakoje.* s *

. Kas liko iš kultūros 
židinio?

• Karaliaučius pasižymėjo
■ versitetu Collegium Albertinum, 
įkurtu 1544 m.-ir turėjusiu po
veikio Lietuvai. Ten veikė žemės 
ūkio akademija, augštoji preky
bos mokykla, meno akademija, 
konservatorija, observatorija ir 
eilė specialiųjų mokyklų.

Ką rusai neva perleido vilniš
kei administracijai?

Varganą politechnikumą it 4 r is 
metalui apdirbti vidurines spe- 
cialines mokyklas.

Sovietabmažai dėmesio kreipė Į 
srities ūkį, nes žemės ūkio .našu
mas žymiai sumažėjo; garsiųjų 
trakėnų ir gyvulių auginimas su
nyko, pramonės įmonės neūkiškai 
tvarkytos, o kultūros židinys vi
sai išblėso.

Karaliaučiaus srities ūkinis 
prijungimas prie Lietuvos yra di
delis laimėjimas, bet ir nemaža 
našta. Ten veikiančios pramonės 
įmonės bus žymiu Lietuvos pra
monės papildiniu. Susisiekimas 
išplečiamas, Karaliaučiaus ir 
Klaipėdos tuščios varžybos paša
linamos. Tačiau ši sritis nemaža 
našta, nes ten apgyvendinti nelie
tuviai sudarys nemažus kliuvi
nius. netik kultūros, bet ir ūkio

uni-

STALINGRADAS Paruošė VYT. KASTYTIS

Dviejų kraugerių kova
Paulus tarias su generolais
Iš visų Stalingrade atkirstųjų 

karininkų tvirčiausią nugarkauli 
parodė 51-jo korpuso vadas gen. 
Seydlitz, kuris savo paties inicia
tyva buvo paruošęs planus prasi
laužimui. Jis netgi jau buvo da
vęs Įsakymą sunaikinti viską, kas 
nėra reikalinga prasilaužimui 
Įvykdyti.

Gavęs Hitlerio radiogramą, ge
nerolas Paulus susišaukė savo ka
rininkus. Į šią radiogramą jie re
agavo aštriais žodžiais:

— Mūsų vienintelė viltis yra 
prasilaužimas...

— Sovietų defenzyva neįstengs 
mūsų sulaikyti...

— Mes negalime čia sėdėti ir 
laukti mirties...

— Man atrodo geriau yra išgel
bėti penkias divizijas, negu žūti 
Stalingrade su dvidešimt pilnų 
divizijų...

— Reichenau nedvejotų nei 
vienos minutės ...

— Mano ponai, — Įsiterpė gen. 
Paulus, — aš nesu Reichenau ...

— Mūsų uždavinys — prasi
laužimas ...

— Ponai, — vėl nesutiko gen. 
Paulus, — kario uždavinys yra jo 
paklusnumas...

Gen. Seydlitz mėgino peršne- 
kėti 6-tosios armijos vadą:

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

IX l/^ Siunčiame ___ sudarytus ir ap-IS ■vunClGOS. paprastu ir OFO P G ST U 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 užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

Rašo atvykusi.,iš. Lietuvos
"—r?" ■■ ■ * ■

Taip gabeno klaipėdiečius Sibiran
šio straipsnio autorė yra pergy

venusi 1947-8 metų masinius trė
mimus Sibirąp. šiuo metu ji gy
vena ‘Vakaruose ir laisvai 
juos atpasakoti. Pavardė neskel
biama. Red. ;

Baisu buvo ir skaudu jnatyti 
kaip tie nekalti vaikai .'drebėjo. 
Aš mėginau raminti, kad gal 
Augščiausias apsaugoji ir. liksim 
namuose, bet Marytė sako, jog 
veža ir vaikus ir mokinius; pridū
rė sakydama, jog jos geriausios 
draugės nebeliko mokyklos suole 
— Žukauskaitės, Užpurvytės ir vi. 
sos eilės kitų mokinių. Aš prisi
menu kaip reikėjo gyventi susipa
kavus ir pasiruošus išvykti. .

Buvau dviračiu išvažiavusi duo
nos nusipirkti savo šeimai ir 
žmonėms i tremti vežamiems par
duoti. Kai suradau duonos ir grį
žau į namus, pirmą kartą sutikau 
Marytės Melninkaitės gatvėje 
Stankų. Jis sako —- jau svečiai 
pas jus, neišsigąsk ir sudiev! Man 
buvo persunkūs tie žodžiai. Reiš
kia jau atvažiavo pagrobti į'Si
birą. Tos mintys mane taip par
bloškė, kad nebegalėjau dviračio 
bepaminti. Susikaupiau ir pasie
kiau mūsų Karklų gatvę. Išbėgo 
priešais kitos kaimynės, čiupo už 
dviračio sakydamos: Slėpkis, ne
važiuok, jūsų-name čekistai! Pa
siūlė man kur ir kaip slėptis, bet 
aš turiu 5 vaikus, negaliu jų ap
leisti tokioje nelaimėje. Atsisvei
kinau su savo kaimynu, net ir 
laišką pažadėjau parašyti iš Si
biro. Skubu į savo namus, bet 
dviratis lyg ne mano rankų ir ko
jų valdomas, nors galiu pavažiuo
ti. Jau matau ir savo nameli, bet 
staiga vėl išgąstis: nematau ma
šinos, kuri turėtų būti prie namo. 
Ką darysiu, jęi. visa mano šeima 
jau išvežta? Dar suspėjau pagal
voti, kad juųjau vyksiu į čekistų 
būstinę ir prašysiu, kad manė 
kartu su šeima leistų į Sibirą.

Ir kaip teko .nustebti, kai visi 
vaikai apie tėv^ sustoję sprendė, 
kaip ir kokiu būdu viskas čia įvy
ko. Duktė' Viktorija pirmoji pri
bėgo. Aš iš karto negalėjau su
prasti pasakojimo. Tik truputį at
slūgus baimei, pradėjau supras
ti. kad buvo atvažiavę čekistai su
ginklais ir durklais, apsupo na-į si 
mą, dalis suėjo į kambarius ir i tikrovė.

— Kokios bebūtų aplinkybės■ rų kryptimi. Hitleris nebuvo lin- 
ir kokie būtų Įsakymai — mes kęs Stalingradą atiduoti Stalinui, 
turime pralaužti apsupimo žiedą.;šeštajai armijai buvo kartojamas 
Mūsų, karininkų, pareiga yra pa- senasis Hitlerio Įsakymas — lai- 
dėti viską ant vienos kortos. Aš kykite Stalingradą ir veržkitės Į 
jau esu davęs atitinkamus isaky- vakarus pasitikti jus išvaduoti! 
mus savo vyrams ... ateinančiu daliniu, ko, žinoma I

ATVIRUTES
SVEIKINTI 

VARDINIŲ PROGA 
GAUNAMOS

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

Kaina 10 et.

BALTIC EXPORTING CO.
8*9 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

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

7 vai. vakaro, šeštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

pradėjo jieškoti Baublio Stanislo
vo. Kadangi mes tokjo žmągaus 
nepažinome ir pas mus negyveno, 
čekistai nieko nepešę vėl išdardė
jo. Pasirodo, kad jie buvo pakly
dę, nes Klaipėdoje tuo metu bu
vo dvi Karklų gatvės. Vėliau pa
aiškėjo, kad minėtą Baublį išve
žė iš antrosios Karklų g. nr*. 5.

Masinių, trėmimų . 1948 m. me
tu prisimenu kaip ėjau jieškoti 
savo artimųjų. Iki Telšių nuvykau 
traukiniu. Ten sužinojau, kad ma
no gimtojo kaimo gimines išvežė 
į Sibirą. Nutariau nuvykti į savo 
gimtąjį kaimą Grūstę. Iš Telšių 
pėsčia ėjau. Vaizdas, kurį mačiau 
mūsų Žemaitijos kampelyje, bu
vo skaudus — visi ūkininkų pa- ' 
statai atrodė jau iš tolo baisūs. 
Visur langai ir durys išdaužyti. 
Apie namus slankiojo baukštus 
katinėlis arba višta su slapukais 
viščiukais. Galėjai matyti ir par
šiuką paklydusį; visi be šeiminin
ko. Pasukau į savo giminių lauką 
per rugius. Takelis sumintas, gra
žūs rugių laukai; varpos jau svi
ro. Ėjau verkdama—žinojau, jog 
tėviškėlėje nieko jau nerasiu — 
visi išvežti Aš aplankiau savo 
gimtąjį kaimą ir jei imčiau minė
ti išvežtųjų pavardes, tai kiekvie
nas suprastų, jog ištisi kaimai bu
vo išvežti. Buvo likę tik šunelis 
ir smulkūs gyvulėliai. Čekistai 
grobė žmones, trėmė į Sibirą, bet 
likusį turtą plėšė mūsų Lietuvos 
išgamos. Sedoje šeimininkavo Vi- 
telis su apylinkės pirmininku 
Katkų baisiu. Tie žiaurūs išga
mos, kurie pirmieji pasisiūlė.ko
munistams į pagalbą, didžioji’da
lis jau yra pasitraukę. Minėtas 
Katkus, kuris siautėjo Grūstės, 
Urvidiškės kaimuose, prasigėrė ir 
taip iš komunistų rikiuotės ištrū
ko. Visi buvę komunistų pirmo
ji ranka nebenori toliau savo juo
dų darbų žinoti. Budreckas, :An- 
tužis, Alseika ir šimtai buvusių 

: “stribitelių” užleido vietas nau
jiems išgamoms. Taip ir toliau 
mūsų gimtinė Lietuva turi būti 
pasiriūošusi trėmimams. Ir dabar 
siūloma vykti į Kazachstaną, ten, 
kur nieko nėra. Verkia lietuvė 
mergaitė Kazachstane išniekinta 

' ruso, bet niekam juk nepasisaky- 
niekas neužstos. Tokia tyra

• Sovietų rinka bendra, bet liesa
Pamačiusi Europos Bendrosios Sąjungoje užsakytų įrengimų 

Rinkos laimėjimus. Sov. Sąjunga ’ plieno liejyklai, Rumunija už $39 
savajam blokui Įkūrė taip vadi-j milijonus juos nusipirko V. Eu

ropoje. Komunistinė Lenkija pa
didino savo prekybą su Vakarais 
j 40%. kai to tarpu jos prekyba su 
komunistiniais kraštais tepadidė- 
jo vos 18%.

Dėl nuolatinių nesutarimų Sov. 
Sąjunga dažnai būna priversta su
šaukti satelitinių kraštų komunis
tų partijų sekretorių konferenci
jas. Planavimą sunkina neteisin
gai paruošti gamybos įkainavi- - 
mai, nes kiekvienas satelitas nori 
gauti užsakymų iš Sov. Sąjungos 
ir todėl iki visiško absurdo sten
giasi mažinti gaminių savikainą. 
Si taktika Kremliaus ekonomijos 
planuotojams kainavo daug nemi
go naktų. Matydami V. Europos 
Bendrosios Rinkos laimėjimus, 

j sovietų satelitai, nepaisydami 
Maskvos protesto, spartina pre
kybinius ryšius su V. Europa.

V. Kst.

namą Ekonominės Pagalbos Tary
bą. Kremliaus vadovai buvo Įsiti
kinę, kad jie greitu laiku pralenks 

i V. Europą, nes satelitai negaišins 
; brangaus laiko tuštiems ginčams.

Gen. Paulus pradėjo ilga kalba J šeštoji armija negalėjo padarvti Optįniistiškas mintis baigia nu- r, . . x u J ° J L * ofAihti bnlorni nncl'iihrmi m moti!stelbti kelerių paskutiniųjų metų 
patirtis.

Čekoslovakija ir R. Vokietija, 
turėdamos didesnę pramonę, ne- 

inori nieko girdėti apie bendrą 
(fondą kitu satelitu pramonei pa- 

i<u [jauaijiao nnuuot oiauuu-, vaiviu. i uv tai įju ictcivu ouuaij- , ... - - r,-. . ., ‘ V. • • • t> -iL
kur geriau vra žinomi visi1 mui buvo būtinas divizijų atitrau- ... .en^a1’ venĘrlJal 

ikimas iš kitu frontu ruožu Ne- riJai .“* Rumunijai nepatinka 
Gen. Seydlitz Įteikė protesto dėkingas uždavinys — išvaduoti Kremliaus reikalavimas plėsti že- 
emoranduma. kuri iis nanrašp Stalinęradp atkirsta špštaia armi-r^®^- Žemdirbystei investUO-

aiškindamas, kad armijai yra pa- dėl jėgų stokos.
žadėtas tiekimas oro keliu. Jo, Maršalas von Manstein be Hit- 
nuomone sprendimą prasilaužti1 lerio sutikimo negalėjo atitrauk- 
būtų netikslu daryti apsuptame ‘ ti nei vienos divizijos, o sutikimui 
Stalingrade. Toks sprendimas tu-'gauti kartais reikėdavo kelių sa
ri būti padarytas kituose štabuo-(vaičių. Tuo tarpu rezervų sudary- 
se, I 
faktai.

memorandumą, kuri jis paprašė; Stalingrade atkirstą šeštąją armi-r 
persiųsti Dono grupės armijos'“ -----------1-_._j2—•_
štabui. Savo memorandume jis 
pasisakė prieš gen. Paulus nu
tarimą pasilikti Stalingrade ir 
reikalavo, kad jam būtų palikta 
laisva iniciatyva jo 51-jo korpuso 
vyrams iš apsupimo išvesti. Ge
nerolui Paulus jis pareiškė tie
siai į akis:

— Niekas negali pakeisti ma
no nuomonės — tolimesnis pasi
likimas Stalingrade būtų papras
čiausias kriminalinis nusikaltimas 
kariniu atžvilgiu ir visiška neat- 
sakomybė vokiečių tautai...

Gen. Paulus, šį memorandumą 
persiuntė Dono grupės armijos 
štabui. Memorandumas, reikia 
manyti, pasiekė Hitlerio ausis,! mylių, kad jam netektų pasitrauk- 
nes iš jo vyriausios būstinės atė- ti Įš^Stalingrado ir dėlto orrūctin 
jo specialus įsakymas: ’•

“Šiaurinio Stalingrado tvirto
vės fronto vadu skiriamas gen. kad sovietai mėgins užšachuoti jo 
Seydlitz, lig šiol vadovavęs 51-‘tolimesnį žygį Stalingrado krypti- 
jam korpusui. Pietinio fronto va- mi. Gruodžio 17 d. sovietai pra- 
dovybė lieka generolo Paulus dėjo puolimą šiaurinėje fronto 
rankose. Jis taipogi yra atsakin-' dalyje, kurią saugojo italų divizi- 
gas už visą Stalingrado tvirtovę.” į jos. Jau pirmą kautynių dieną jie

Paskyrimas šiaurinio fronto va- Į pralaužė italų frontą ir nužygia- 
du iš karto paralyžavo laisvą gen.'vo 26 mylias. Kiekviena diena 
Seydlitz iniciatyvą ir tuo pačiu ji atnešdavo vis didesnį pavojų Do- 
atskyrė nuo 51-jo korpuso vyrų, no armijos grupės šiauriniam 
su kuriais jis buvo planavęs pra- 
silaužimą ...

Paskutinė Hitlerio viltis
Kritišką valandą Hitleris atsi

minė maršalo von Manstein ge
nialumą kovos lauke. Į Leningra-j traukti iš užimtų pozicijų. Stalin- 
do frontą buvo pasiųsta telegra-jgradas buvo nurašytas į nuosto- 

"Vienuoliktosios armijos šta- liūs.

ją teko generolo Hoth vadovauja
mam korpusui. Jo divizijos be di
desnių sunkumų pralaužė sovietų 
frontą, per porą savaičių nužy- 
giuodamos 80 mylių, šeštąją ar
miją nuo generolo Hoth skyrė 30 
mylių stepių juosta. Naktimis 
korpuso vyrai matydavo Stalin
grado pusėje dangų raižančias vo
kiškas raketas. Visi tikėjo, jog 
gen.' Paulus, suprasdamas Situa
cijos rimtumą, numos ranka i 
Hitlerio Įsakymus. Palikdamas 
Stalingradą, koncentruotu smū
giu jis :galėjo padėti pralaužti šią 
30 mylių juostą. Tačiau gen. Pau
lus delsė — jis laukė, kol Hoth 
korpusas atstumą sumažins iki 10 

1 J • X 1 x ’X—.

tas pinigas susilpnintų pramonės 
augimą, o minėtieji kraštai, sek
dami pačios Sov. Sąjungos pavyz
džiu, pramonę laiko tautinio pres
tižo viršūne. Daugiausia triukš
mo kelia Rumunija, kuri ligšiol 
savo pramonės augimą matuoda-j 
vo 14,7%. Ji reikalauja, kad sa-1 
telitams būtų palikta teisė pramo
nę plėsti pagal tautinius krašto 
interesus. Nesulaukdama Sov.

vasarvietė

iš .Stalingrado ir dėlto užrūstin
ti Hitlerį.

Generolui Hoth buvo aišku,

sparnui. Marš, von Manstein, gel
bėdamas savo armiją, buvo pri
verstas atitraukti gen. Hoth kor
pusą ir jo divizijomis užkimšti 
spragą italų fronte. Kūčių dieną 
jis davė Įsakymą gen. Hoth pasi-

BANGA
CAPE COD, Mass. 

Great Marsh Rd. 
CENTERVILLE, MASS.

ma:
bas perkeliamas i Novočerkaską, 
kur jis perims Dono armijos gru
pės vadovybę”. Novočerkaske 
maršalo vori Manstein laukė Hit
lerio Įsakymas pradėti puolimą 
Stalingrado kryptimi ir išvaduoti 
sovietinių divizijų apsuptą 6-tąją 
armiją. Maršalas von Manstein iš 
karto suprato, kad šio uždavinio 
jis neįstengs Įvykdyti, jeigu 6-ta- 
jai armijai nebus leista pasitrauk
ti iš Stalingrado ir veržtis vaka-

Daug patogiau nešioti

Dirbtinius dantis

• 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 i ir iŠ * 
paplūdymio.

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

šu paplūdymiu. žuvavimo mėgė
jams yra laivelis.

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

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

Tel. AV 2-8046
po birželio 15 d. — 

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

GRAMERCY 
SHIPPING CO.

Įsteigta 1947 in. Turinti USSR' 
Maskvos Vnešposyltorg leidimą. 
Turinti Department of Banking 
and Insurance (USA) leidimą 

ir draudimą.
BE MUITO DOVANOS Į 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 dalyku. Labai prieina- j 
mos kainos. Reikalaukite mūsų 

pilno sąrašo.
GARDAUS MAISTO 

SIUNTINIAI GREETINGS “R”, 
iš viso $34.00:

1 sv. degintos kavos, 1 sv. kakao, 
1 sv. šokolado, 2 sy. 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. Sąjunga 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 $10. Už patarnavi
mą iki $35.00 — $3.50. Virš 

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

New York 16, N.Y, USA. 
Tel. MU. 9-0598
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Patvarios plunksnos žmogus
RED. J. KARDELIO DVIGUBOS SUKAKTIES PROGA

PRANYS ALŠENAS
Mūsų nūdienio gyvenimo pano

rama dažnai užgožiama kasdieni
nių rūpesčių-rūpestėlių, ir todėl 
kartais praeiname pro įvykius ir 
datas, reikšmingas lietuviškajam 
gyvenime visiškai jų nepastebeję.

Tokia reikšminga data praslin
ko pro mus gegužės 26 d. Tai il
gamečio lietuviškosios veiklos ve
terano Jono Kardelio 70-sis gim
tadienis. Maždaug tuo pačiu me
tu Sukaktuvininkas turėtų švęsti 
ir 55 m. plunksnos darbo* sukak
tį, nes į spaudą pradėjo rašyti 
1908 m., parašęs pirmąjį raštelį 
“Lietuvos Ūkininkui”. Paskui 
bendradarbiavimas spaudoj ėjo 
per Rygos Garsą, Viltį, Aušrinę, 
Ateitį, Santarą, Sandarą, Naujie
nas, Dirvą, Keleivį, estų ir lat
vių spaudą, ligi šių dienų — ligi 
montreališkės “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorystės. .

Per daugiau kaip pusšimtį me
tų jis patvariai dirba ir nesiren
gia “išeiti į pensiją”. Jis rašė ir 
teberašo visuomeniniais, politi
niais, kultūriniais ir kt. klausi
mais. Jis patyręs, su ilga prakti
ka laikraštininkas netik eiliniuo
se dienos reikaluose, bet ir teat-

Red. J. Kardelis. 
Portretas, pieštas než. daili 

įlinko 1947 m.

ro, muzikos bei literatūros kri
tikas.

Lietuvoje, būdamas ilgamečiu

ONTARIO
; PROVINCE OF OPPORTUNITY

KA REIŠKIA JUMS
MINIMALINIO ATLYGINIMO

PROGRAMA
v Naujoji Minim alinio Atlyginimo programa Ontario provincijoje įsigalioja 

1963 m. birželio mėn. 30 d. Šis įstatymas buvo vyriausybės priimtas jūsų 
gerovei užtikrinti. Jums patartina būtų susipažinti su šios programos de
talėmis, nes, galimas dalykas, jus liečia kažkurie čia išdėstyti klausimai.

• • * *

IXI Kur galioja minimalinio atlyginimo IXI Kaip su dirbančiais viešbučiuose ir
|\ I • programa? ■ ' ' | \ I• restoranuose?

A Hamiltono, Oshawos, Toronto miestuose ir 
/AIq. taip pat miesteliuose: Ajax, Aurora, Bur
lington, Dundas, Leaside, Milton, Mimico, Newmar
ket, New Toronto, Oakville, Port Credit, Richmond 
Hill, Stoney Creek, Streetsville, Weston ir Whitby; 
priemiesčiuose: Forest Hill, Long branch, Mark
ham, Pickering, Stouffville, Swansea, Waterdown ir 
Woodbrige; valsčiuose: Ancaster, East Flamborough, 
East Whitby, East York, Etobicoke, Markham, Nelson, 
North York, Pickering, Saltfleet, Scarborough, To
ronto, Trafalgar, Vaughan, West Flamborough, Whit
by, Whitchurch ir York.

A Lę Dirbantiems vyrams bus mokama mažiau- 
#\lO. šiai $1.00 į vai. Dirbančios moterys prade
da su minimaliniu 85č į vai. atlyginimu nuo 1963 m. 
birželio 30 d., gaudamos pakėlimą iki 90c į vai. nuo 
1963 m. rugsėjo 30 d., 95r į vai. nuo 1963 m. gruodžio 
mėn. 31 d. ir $1.00 į vai. nuo 1964 m. kovo mėn. 
31 dienos.

IX I Ar gali restoranų savininkai atskaityti 
| \ I • pavalgymo išlaidas nuo atlyginimo?

| Kaip tai pritaikoma daugumai dirbančiųjų? A Taip. Bet tik daugiausia 50ė už valgį arba
I O. $10.00 iš viso per savaitę, jeigu dirbantieji 

iš tikro valgė.
A Dirbantiesiems vyrams bus mokama ma- 
/\lo. žiausiai $1.00 į vai. nuo 1963 m. birželio 
mėn. 30 d. Dirbančioms moterims bus mokama ma
žiausiai 85ė į vai. nuo 1963 m. birželio mėn. 30 d.; 
90c į vai. nuo 1963 m. rugsėjo mėn. 30 d.; 95^ į vai. 
nuo 1963 m. gruodžio 31 d. ir $1.00 į vai. nuo 1964 
m. kovo mėn. 31 d.

Kl.

’ | Kai su viršvalandžiais?

Ats. Galioja minimalinio atlyginimo nuostatai.

| * Kaip tai galioja dirbantiems statyboje? Kl.

A lę Minimalinis atlyginimas dirbantiems sta- 
A\T5. tyboje yra $1.25 į vai.

Ats.
jis turi būti apmokamas už kiekvieną valandą.

HON. H. L ROWNTREE, 
Minister of Labour

Smulkios Minimalinio Atlyginimo Programos detalės darbdaviams ir dirban tiesiems teikiamos Darbo Ministerijoje.

“Lietuvos Žinių” redaktoriumi ,muose ruošė lietuviškus vakarus 
(nuo 1928 m. vyriausiuoju, o nuo ir 1.1. Zarasuose parapiją paruo- 
1936 m. atsakinguoju), parodė šė lietuviškoms pamaldoms ir 
didelį sugebėjimą netik dienraš- giedojimui, vedė Zarasų parapi- 
tį redaguoti, bet ir jį išvesti iš jos ir gimnazijos chorus. - 
piniginių sunkumų. “Lietuvos Ži-| žurnalistikos srityje, nekalbant’ ... . . - -
nioms” grėsė tada užsidarymo jau apie visą eilę laikraščių, ku- m4jį Kanados lietuvių kalendorių 
pavojus, nes buvo įsivelta į 60. riuose Sukaktuvininkui teko ben- ir 1955 m. — Trečiosios Kana- 
000 litų deficitą. Tik J. Kardelio dradarbiauti, tenka prisiminti jo' dos lietuvių dienos metraštį. Iš- 
dėka buvo išlygintas dienraščio pastovus redagavimas eilės laik- vertė K. Tetmajerio "Karalių 
balansas, išmokėtos skolos ir raščiu. Be dienraščio “Lietuvos Andriejų” ir Vinogradovo roma- 
pats laikraštis išugdytas į didelį žinių”, J. Kardelis yra redagavęs'1^ “Paganinio gyvenimas”, 
dienraštį. “Savivaldybininkų Balsą” (Lietu-! Nuo pat įsikūrimo dienos J.

Kaip kas norime galvokime, voj), “Lietuvių Žodį” Vokietijoj Kardelis priklausė Liet. Žurna- 
įvykius ir asmenis vertinkime, ir dabar redaguoja “Nepriklau- Jistų sąjungai ir buvo ilgametis 
bet J. Kardelio plačios ir šakotos somą Lietuvą” Kanadoje. Be to,1 va,fjvhns narve .in iniriatwa iq 
veiklos lietuviškuose kultūros rašo straipsnius Liet. Enciklope- 
dirvonuose ir visuomeninėj veik- J"“; v - u:-
loj nenuneigsime. Todėl ir pra
eiti pro ją nestabterėjus nede
rėtų.

Reta pas mus tokių žmonių, to
kių pastovių, patvarių ir nepails
tančių veikėjų, kaip redaktorius 
ir visuomenintas J. Kardelis. To 
niekas negalėtų nuneigti, nežiū
rint kokių jis pažiūrų bebūtų.

J. Kardelis gimė 1893 m* ge-. 
gūžės 26 d. Girdžiūnų km., Rim
šės valsč., Zarasų apskr. Mokėsi 
Zarasų vid. m-loje, po to baigė 
vidurinę medicinos m-lą gydyto
jo padėjėjo laipsniu, vėliau įsigi
jo brandos atestatą ir studijavo 
V. D. un-te biologiją ir geografi
ją, o privačiai — muziką. Keliais 
atvejais buvo gimnazijos mokyto
ju, dėstydamas gamtą, geografi
ją, muziką ir gimnastiką. Be to, 
jis vedė chorus, caro laikais kai-

mo veiksnių”, žiūr. “Mano pasau
lėžiūra”, Liet. Kn. klubo leidi
nys, 1958 m., 147 pusi.).

J. Kardelis yra redagavęs ar
ba vertęs iš kitų kalbų ir eilę 
knygų. 1950 m. suredagavo pir-

Savivaldybininkų Balsą” (Lietu-! Nuo pat įsikūrimo dienos J.

nsių sąjungai n uuvu ilgametis 
(valdybos narys. Jo iniciatyva 19
46 m. tremtyje toji s-ga buvo vėl 

| atgaivinta, dusidarius Pabaltijo 
santarvei, J. Kardelis buvo Pa
baltijo valstybių rašytojų ir žur
nalistų sąjungos narys.

Ilgiausių metų Sukaktuvinin
kui!

dijai apie Kanados lietuvius, bio-l 
loginiais, zoologiniais ir kt. klau
simais. Be spaudos darbo, Sukak
tuvininkas labai uoliai reiškiasi 
politiniame lietuvių gyvenime, 
nuolat sielodamasis Lietuvos lais
vės reikalais ir veikdamas tojoj 
srityje (už tai dažnai raudonųjų 
koliojamas), o taip pat — veik
lus Lietuvių B-nės narys, vienas 
iš KLB steigėjų.

Savo nusiteikimu ir pažiūro
mis J. Kardelis yra Valstiečių 
liaudininkų atstovas, buvęs jų 
centro k-to narys ir I Liet. Seimo 
atstovas. Nežiūrint to, J. Karde
lis yra didelis tolerantas, krikš
čionybę laikąs vienu didžiausių 
veiksnių, formuojančių ir veikian
čių gyvenimą teigiamąja prasme. 
(Tai paties Sukaktuvininko žo
džiai, parašyti str. “Krikščiony
bė — vienas didžiausių gyveni

Graibsto amerikiečių 
romanus

JAV laimi šaltąjį karą komu
nistinių kraštų bibliotekose — 
knygynuose. Hemingway, Faulk
ner ir Steinbeck knygos tiesiog 
grobstomos iš bibliotekų ir kny
gynų, tuo tarpu sovietų autoriai 
vyrauja tik kolchozų bibliotekose, 
nes ten vertimų mažiau pasitaiko.

Vašingtonas. — Spaudos duo
menimis, JAV gynybas sekr. Mc 
Namara atominių ginklų, skaičių 
V. Europoje padidino 60%.

Ar įstatymas liečia ir dirbančiuosius, 
jaunesnius kaip 18 metų?

A 4ą Taip. Jei jie yra nuolatiniai “darbo jėgos” 
“lO. talkininkai, jie gauna tą patį minimalinį
atlyginimą kaip ir kiekvienas. Jei jie yra studentai, 
dirbą nepilną laiką arba jei jie yra išnešiotojai, pri
statytojai ir spaudos pardavėjai, jų minimalinis atly
ginimas yra 80c į vai. -

Kas atsitinka, jei dirbantysis dirba 
nepilna diena?

Jo minimalinis atlyginimas turi būti ma
žiausiai už tris valandas. Jei jis dirba ilgiau,

Muz. kun. Br. Jurkšas po sukak tuvinio Toronto Prisikėlimo pa
rapijos koncerto apdovanojamas gėlių puokšte.

Prisikėlimo parapijos choru koncertas
Toronto lietuvių Prisikėlimo Dar tenka pripažinti, kad geras 

parapijos chorų koncertas 26. V. reiškinys neišdainuoti visą dainą 
1963 dar ir šiandien nevienam nuo pradžios iki galo (turima gal- 
buvusiam klausytojui maloniai at- voje dainos tekstus): 2-3-4 punktai 
skamba ausyse. Visa dar taip gy- ir gana. Ištisai dainuojama ilga 
va ir jautru, tarytum, tik vakar daina klausytojui dažniausiai 

! įvykę. . “dainuoja” nuobodulį. “Kas per-
Publika šiuo koncertu buvo la- daug, tai nesveika”.

bai patenkinta, nors jos nuomonė 9 9 
kūrybiniame pasaulyje neturi N • ... SDGcifinA<; k.-.rv snrendžiamorios salios Visdėlto ixors ir laoai specuines Kury- bpieiiuz.idiiiobiub ^diiub. vibueiio > loubp ir nrašalaiticii vra fnkę vpik^nvQ hp kiirin np DOS IdUKC UdZildl IF pidSdldlllS gali yld LOlvS VdlxSIlyO^ Kili 1U IlvZ- w 1 *1 • a ”1 m •J J J ' iv i7niroii beiIriivm TruL’iimn T01mH p^zi^tuoti ioks mpnas Oplto iziureu KaiKunu iruKumu. iai- 
nuhliko^ vprtinimas šio koncorto sianie Koncerto khikbs turėjo UUIUAIIUVO V d IJLilllXldO O1V lUUFllVd IU 1-,^ ’T’. -”.4. _ •

Prisikėlimo parapijos chorui ir choru bendra’ bėda vra ^u 
jo dirigentui kun. B. Jurkšui tu- statiškl,mas juk netii{ idekvieia ri rpikšti hpnt didpJp mnralinp na- SiailSKUHias. JUK neiKs. KlCKViena n reiKsu oem oiaeię moralinę pa- . • nai.iP
rama Ink np anip kiekvipna knn- aaina atidengia vis naują Sliuaci- idiiid. juk ne apie KieKvieiia koh - , , • natoieprta nnhlika ^prpii At^ilipoi^ oet n KieKvienas zociis palei*cerid puuiiKa aerai atsiliepia. , - nairia vaiyda <;inc citnariinc Netenka abpiofi kad tiek iau- nauJ3 vaizaą. bios situacijos 
nimo. tiek vyru, tiek moterų ir lr .vaizdai perteikiami netik gar- 

_ _ 7 . _ . _ coic not ir icraicrncX1JLXX1U, . ucn. v v i u, uua mvici u xx - i_ 4. -1 • •* •
tiek mišrusis chorai turėjo ijėtį. sais. bet ir kitomis įsrmskos prie- 
daug darbo kad oasiektu toki'dai- monemis: veidu’ aklmls- lupomis Ux d UI UA d 1 L/U/, i\ d UI L/doxvSx\LUt UU/IY1 Uldl • y * ‘*1 • j i- •
nos išpildvmo lygi, kuris gerokai lr.Pan; ^raiškos spinduliavimo 
prašoka mums sŽprantamo para. musų cnoruose dažniausia. nema: 
pijinio choro riba. Gi ju vadovas ® t0' .n.®a.rsJ? nįuaIįsai
toli gražu neeilinis vargoninkas,1 -'ra netokie spalvmgi Ypač musu 
kurio pareigas jis šioje parapijoje ,. , . . .. , -. ...
eina, o rimtas dirigentas. Nevie- !,os.- ka$« kiekvienas žodis pra-

liaudies dainos yra tokios subti- 

jnam klausytojui atrodė, jog jis šosi ypatingo dainininko dėme’sio. 
puikiai sugeba netik interpretuo-;Gaila, statiškumo problema ne

iti kūrybinį žodį ir garsą, bet sa- i išspręsta ir Prisikėlimo parapijos 
■ vo dirigavimo menu išprašyti iš 'chore. O atrodo, kad tai jau yra 
: choristo visus galimus dainos niu- įmanoma padaryti: matyti iš di

z*: ritfpnfn njjipoiinm .

Kažkokia nedarna vyko-tarp so-
ansus. Choristų gi didelis nuopel- rigento pajėgumo.
nas yra. kad suprato savo dirigen- ----- - _
to jausmų kalbą ir pakluso jo va- listų ir choro. Salės gilumoje bu- 

iliai. • " vo jaučiama, jog tiek vyrų, tiek
O kaip būtų gaila, jei šis cho- moterų chorai stipriai dengia so

ras imtų kada nors ir pavargtų, listus. Ypač tai buvo jaučiama 
Dabar atrodo, kad jam lyg ir moterų choro bendrame dainavi- 
trūksta jauno kraujo. Bet dėlto me su solistu. R. Strimaičiu. Daug 
nusiminti gal ir netenka — jau- geriau buvo girdima vyrų chore 
nesniųjų choras vyresniųjų eiles solistė J. Liustikaitė. Gal čia sa- 
papildys. Ak. kokį didelį darbą. lės akustikos defektas?
abi Toronto parapijos dirba su-j Jaunimo choro inscenizuotoj 
burdamos ir paruošdamos jaunus (dainoj trūko sceninio darnumo: 
dainininkus! Jos išaugins naujus olandiškas malūnas, angliški mai- 
lietuviškos dainos skleidėjus. šai. nežinomos tautybės malūni- 

Į gerųjų šio koncerto savybių ninkas. Režisūra nepergeriausia, 
eilę dar tektų įrašyti ir nekasdie-i Viskas kažkaip netikra: vpač trū- 
niško bei netaip jau lengvai išpil-1 ko akcijos ir rvšio tarp choro ir 

jdomo repertuaro parinkimą. Tai:malūnininko. Gėlių maršas buvo 
.ypač svarbu jaunių chorui, kuris geresnis.
visados reikalauja ko nors savo
tiško, jaunai širdžiai suprantamo 
ir pergyvenamo. O mūsų didelė 
bėda ir yra. kad mūsų dainos dau
giausia ir yra skirtos tik suaugu
siems. Turbūt dėlto kun. Br. 
Jurkšas net pusę repertuaro jau
nių chorui pats sukūrė, ir visai 
originaliai.

Tebūnie šios kelios pastabos 
priimtos ne kaip kritika ar verti
nimas, bet kaip eilinio publikos 
dalyvio eilinė nuomonė. Publika 
savo nuomonę spaudoje paprastai 
reiškia tik tais atvejais, kai atitin
kami specialistai tyli. A. K.

Lietuvių sodyba Floridoje
Plačia ir patvaria veikla pasi

žymėjęs prel. J. B. Končius, ša
lia savo labdarybinių ir moksli
nių darbų, užsimojo organizuoti 
lietuvių sodybą Floridoje. Jis yra 
ištyręs visą eilę vietovių Floridos 
rytuose ir vakaruose, prie Mek
sikos įlankos ir prie Atlanto. Ten 
prieinamomis kainomis yra par
duodamų žemės plotų, kuriuos 
galėtų užpirkti lietuviai verslinin
kai ar jų bendrovės. Didžiosios 
amerikiečių b-vės, kaip Crane, 
General Electric yra užpirkusios 
didelius plotus ir juos parduoda 
mažesniais gabalais uždirbdami 
dvigubai ar trigubai. Prel. J. B.

* ■ ■

Eichmano 
autobiografija

Eichmanas, kurį Izraelis nutei
sė mirti, būdamas kalėjime para
šė savo autobiografiją ir atsimini
mus, kuriuos dabar Izraelis laiko 
didžiausioje paslaptyje. Kas ten 
parašyta, niekas nežino. Jo buvęs 
advokatas dr. R. Servatius tvirti
na. kad tie atsiminimai esąs krei
pimasis Į šiandieninį Vokietijos 
jaunimą. Eichmano žmona parei
kalavo. kad tie prisiminimai bū
tų jai perduoti, tačiau Izraelio vy
riausybė griežtai atsisakė, bijoda
ma, kad jie netaptų labiausiai 
perkama knyga.

Končius savo pasiūlymus yra per
davęs Čikagos liet, verslininkams, 
kurie juos studijuoja.

Prel. J. B. Končius galvoja ir 
apie kitą sodybą — senelių na
mus ūgi Floridoje — tarp Mia
mi ir Fort Pierce. Šioj sodyboj 
būtų vietos netik pasauliečiams, 
bet ir seneliams kunigams. Pre
latas tikisi rasti šiam planui rė
mėją. kuris nupirktų atitinkamą 
gabalą žemės ir perleistų kurios 
nors vienuolijos seselėms. Tuo 
reikalu prelatas numąto aplanky
ti visą eilę liet, kolonijų JAV ir 
Kanadoj. Savo planus jis jau yra 
aptaręs su vysk. V. Brizgiu ir 
Miami vyskupu C. Croll.

Jaunavedžiai susipa
žįsta tik vestuvėse
Tain yra ne Afrikos laukinių 

tautelėse, bet Pakistane. Vedy
bos vra suplanuotos tėvų iš anks
to. Pakistanas turi 100 mil. gy
ventojų. Nors pažanga daroma vi
sose gyvenimo srityse, tačiau di
desnė gyventojų dalis neturi ba
tų — vaikšto basi. Mėsa yra pra
banga. matoma tik ant turtingų
jų stalo. 80% gyventoju nemoka 
nei skaityti nei rašyti. Daugumas 
jų gyvena molinėse lūšnose. Gy
ventojai yra mahometonų tikybos 
ir taip religinei, kad sakoma, jog 
ir vagis nevagia nieko penktadie
ni. kuris yra mahometonų šventa
dienis.
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Pavergtoje feyynęje
PUOLAMAS ŠVENČIONĖLIŲ “Šluotos” komunistine logika, klebo- 
KLEBONAS nas padarė didžiausią nusikaltimą pri
duota” pradėjo pulti Švenčionėlių imdamas parapijiečių dovaną, nes 

parapijos kleboną kun. B. Laurinavi
čių. Karo metais sugriauta bažnyčia 
buvo atstatyta tikinčiųjų lėšomis. Už 
likusius pinigus bažnyčios komitetas 
pastatė-mūrinę dviejų augštų kleboni
ją, nors šalia bažnyčios dar tebestovi pati valstybė, bažnyčioms užkrovusi 
senasis medinės klebonijos pastatas.

Švenčionėlių parapijos tikintieji, gir
di, esą labai neturtingi žmonės, 
“šluota”, žinoma, neužsimena nė žo
džiu, kad tuos tikinčiuosius išnaudoja

žiaurius mokesčius. Naujojoje klebo*

nljoje “šluota" norėtų matyti valkų niu. A. Būdvytis įspėja kolchozinin- 
darželį Švenčionėlių vaikams. ‘ "* ’ * ’* ■ - ------
•lt I. • »>*» «

PAUKŠČIAI IR KUKURŪZAI 
žemdirbystės instituto mokslinis 

bendradarbis A. Būdvytis, pasakoja, 
kad * šį pavasarį Nikitos kukurūzus 
pradėjo naikinti lietuviški varnai, ko
vai ir kuosos. Paukščiai tiek'išgudrė- 
jo, kad, eidami per pasėlių lauką, ži
no kurioje vietoje jieškoti sekančio 
grūdo, ši paukščių ataka padaro di
delių nuostolių kukurūzams. Laukus 
tenka saugoti, o kaikuriuos pasėlių 
plotus iš naujo išarti ir užsėti miši-

kus, kad jie neužmirštų pasėlių ap
saugos, nes dėl paukščių sulestų ku
kurūzų labai užsirūstinti gali Nikita.

ATVIRI ŽODŽIAI
“šluota” paprašė satyros mėgėjus 

atsakyti į tris klausimus: 1. Ką jūs 
norėtumėt palinkėti “šluotos” skaity
tojams šį pavasarį? 2. Kokias negero
ves jūs pirmiausia šluotumėt iš savo 
kiemo ir apskritai iš mūsų visuome
nės tarpo? 3. Ko jūs asmeniškai tiki
tės iš šio pavasario po tokios šaltos 
žiemos?

Gražiausius atsakymus atvirais sa- 4 psl. 
tyriko žodžiais davė žinomas šio žan
ro specialistas Algimantas Pabljūnas: 
“Ko linkėti? Laimės! Taikos! Meilės 
ir džiaugsmo! Sviesto ir dešros! Gelž
betoninės nervų sistemos, kurios ne
galėtų išardyti eilės biurokratų lau
kiamuosiuose! Oi, kiek daug visko no
rėtųsi palinkėti. Ką aš šluočiau? Pir
miausia visokio plauko ir visokio ran
go kvailius. Veiklus kvailys — pats 
pavojingiausias žmonijos priešas. Už
kabinčiau ir tuos sočius, savim pa
tenkintus padarus, kurie tupi popie
riuose, apsitvėrę nuo žmonių augšto-

mis mūro tvoromis ir mano esą visa- ' Norėčiau, kad tiek man, tiek ir Tau, 
mielas skaitytojau, mažiau žadėtų,žinantys, visamatantys, visaišmanan

tys. Pavasaris — vilčių metas. Tad daugiau ištesėtų.. 
būkime optimistai. Tokį pavasarį ga
lima tikėtis slogos. Be to, visada ga
lima tikėtis ką nors išlošti pagal daik
tinės loterijos bilietą arba iš Vil
niaus m. vykdomojo komiteto gauti 
butą. Tiesa, aš dar tikiuosi paruošti 
satyros ir jumoro knygelę “I sveika
tą!” Tikiuosi, bet viešai neprižadu. 
Nemėgstu tuščiai svaistytis pažadais.

SKUNDŽIAS! “ŽALGIRIU”
Užsieniui skirta komunistinė Lietu

vos spauda dažnai džiaugiasi ir negali 
atsidžiaugti “Žalgirio” staklių gamyk
la. Tuo tarpu šios gamyklos partinės 
- valstybinės kontrolės rėmimo gru
pės pirm. J. Onoprijenko “Tiesoje” 
skundžiasi: “Visų blogiausia padėtis 
mūsų įmonėje yra su darbo kokybe. 
Jau šiemet per keturis mėnesius įmo
nė gavo tiek reklamacijų, kiek per
nai per Ištisus metus. Kaikurių deta
lių staklėms brokas sudaro net 40% ”.

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

ATĖMĖ NAMĄ
Vilniaus Lenino rajono liaudies 

teismas iš Liudo Liesio atėmė Širvin
tų gatvėje pasistatydintą namą, ku-' 
ris, teismo nuomone, esąs 23.000 rb. 
vertės, šią didžiulę pinigų sumą L. 
Liesis sukaupė trejų metų laikotar
pyje, dirbdamas degtinės - likerių ga
myklos sargybos viršininku ir gauda
mas 80 rb. algos. —vkst.—

MINIMALINIO ATLYGINIMO ĮSTATYMAS
NUOSTATAI, PRIIMTI PRAMONĖS IR DARBO TARYBOS PAGAL MINIMALINIO ATLYGINIMO ĮSTATYMĄ

• BENDRIEJI NUOSTATAI •
1. šiame nuostate “nurodytoji zona” reiškia:

(a) miestai: Hamilton, Oshawa ir Toronto;
(b) miesteliai: Ajax, Aurora, Burlington, Dundas, Leaside, 

Milton, Mimico, Newmarket, New Toronto, Oakville, Port 
Credit, Richmond Hill, Stoney Creek, Streetsville, Weston 
ir Whitby;

• (c) priemiesčiai: Forest Hill, Long Branch, Markham, Picker
ing, Stouffville, Swansea, Waterdown ir Woodbridge; ir 

(d) valsčiai: Ancaster, East Flamborough, East Whitby, East 
York, Etobicoke, Marham, Nelson, North York, Pickering, 
Saltfleet, Scarborough, Toronto, Trafalgar, Vaughan.. 
West Flamborough, Whitby, Whitchurch ir York.

2. Šis nuostatas liečia betkurio verslo, amato, darbo ar užsiėmi
mo dirbančius nurodytoje zonoje, išskyrus:
(a) tuos dirbančius, kuriuos liečia Ontario Potvarkis 437, 

Pataisyti Ontario Potvarkiai, 1960, kaip pakeisti ir liečia,
(b) dirbančius statyboje kaip apibrėžta Statybos Darbų Nuo

state, Ontario Potvarkyje 134/63 ir viešbučių ir restoranų 
dirbančius kaip apibrėžta Viešbučių ir Restoranų Verslo 
Nuostate, Ontario Potvarkyje 135/63;

(c) mokinį kaip apibrėžta Amatų Įstatyme ir kurio moky
mosi sutartis esti atitinkamai įregistruota pagal Amatų 
Įstatymą;

(d) studentą, dirbantį poilsio vietovėse, kurios prižiūrimos 
’ mokyklų tary bų, savivaldybių, agentūrų ar labdaros orga

nizacijų;
(c) superintendentą, sargą ar prižiūrėtoją, prižiūrintį gyve

namą pastatą, kuriame jis gyvena;
(f) asmenį, dirbantį kaip:

(i) agentą ar pardavėją, dirbantį Draudimo Įstatymo 
ribose.

(ii) pardavėją, registruotą pagal Nejudomo Turto ir 
Verslo Tarpininkų Įstatymą.

(iii) parduodantį ar renkantį prekių bei patarnavimų 
užsakymus,

Skirtingą negu šiaip dirbantį darbdavio verslavietėje ar 
kaip keliaujantį pardavėją, arba kurio darbo valandos 
esti darbdavio nustatomos ir darbdavio gali būti patvir
tintos;

(g) kvalifikuotą architektūros praktikantą dirbantį odontolo
gijos, inžinerijos, ‘teisės, medicinos, optometrijoš, farma
cijos, sąskaitybos, matininko ar veterinarijos mokslo sri
tyse, registruotą slaugę ar bevaistinio gydymo prakti
kantą ar studentą, besimokantį vienos augščiau minėtų 
profesijų;

(h) mokytoją kaip apibrėžta Mokymo Profesijos Įstatyme;
(i) studentą, dirbantį prižiūrėtojo ar patarėjo darbą prie 

vaikų žemiau 18 metų;
(j) darbdavius, dirbančius patarnautojo darbą privačiuose 

namuose ar besiverčiančius ūkininkavimu.

4. (1)

(2)

1. šiame nuostate:
(a) “viešbučio ir restorano verslas” apima svetainės, mote

lio. viešbučio, tavernos, karčiamos ar kitos atsigaivinimo 
vietos darbo šakas ir verslo, pripažinto pagal svaig. Gė
rimų Įstatymą, ir betkokio verslo, kur už mokestį mais
tas esti paruošiamas, verdamas ir parduodamas, bet ne
apima turistinio verslo operacijų, pripažinto pagal Tu
rizmo Verslo Įstatymą ir kuris neveikia ilgiau kaip 
penkius mėnesius metuose;

(b) "nurodytoji zona” reiškia: .
(i) miestai: Hamilton, Oshawa ir Toronto:
(ii) miesteliai: Ajax, Aurora, Burlington. Dundas, Lea

side, Milton, Mimico. Newmarket, New Toronto. 
Oakville, Port Credit, Richmond Hill, Stoney Creek, 
Streetsville. Weston ir Whitby;

(iii) priemiesčiai: Forest Hill. Long Branch, Markham. 
Pickering, Stouffville, Swansea, Waterdown ir 
Woodbridge; ir

(iv) valsčiai: Ancaster. East Flamborough. East Whitby. 
East York. Etobicoke. Markham. Nelson. North 
York, Pickering. Saltfleet. Scarborough, Toronto, 
Trafalgar, Vaughan, West Flamborough, Whitby, 
Whitchurch ir York

3. (1) Atsižvelgiant į poskyrius 2 ir 3 ir į skyrių 4, kiekvienas 
darbdavys mokės dirbančiajam minimalinį atlyginimą 
S1.00 į vai.;

(2) Kiekvienas darbdavys mokės minimalinį 80c valandinį 
atlyginimą:
(a) studentui, kurio darbdavys nereikalauja dirbti ilgiau 

kaip 28 vai. betkurią savaitę laike jo mokslo metų.
(b) asmeniui, jaunesniam kaip 18 m. amžiaus, dirban

čiam prie pasiuntimo, išvežiojimo, spaudos pardavi
mo ar rutulio žaidimo;

(c) sezoniniam darbininkui, dirbančiam vaisių ir daržo
vių apdirbimo įmonėje ir kuris dirba prie vaisių ir 
daržovių paruošimo neilgiau kaip 16 savaičių į metus.

(3) Atsižvelgiant į poskyrių 2, kiekvienas darbdavys mokės 
dirbančiai moteriai nemažesni minimalinį atlyginimą kaip 
85c į vai. už darbą, atliekamą per pirmuosius tris mėne
sius nuo šio nuostato įsigaliojimo, nemažesni minimalinį 
atlyginimą kaip 90c į vai. už darbą, atliekamą per antrus

• VIEŠBUČIAI IR RESTORANAI •
2. (1) Atsižvelgiant į poskyrius 2 ir 3, kiekvienas darbdavys

mokės kiekvienam viešbučio ir restorano dirbančiam nu
rodytoje zonoje minimalinį atlyginimą S1.00 į vai.

(2) Kiekvienas darbdavys mokės minimalinį 80c valandinį 
atlyginimą kiekvienam viešbučio ir restorano dirban
čiam nurodytoje zonoje, jei jis yra:
(a) studentas, kurio darbdavys nereikalauja dirbti ilgiau 

kaip 28 valandas betkurią savaitę laike jo mokslo 
metų;

(b) asmuo, jaunesnis kaip 18 m. amžiaus, dirbąs prie 
pasiuntimo, išvežiojimo. spaudos pardavimo ar ru
tulio žaidimo.

(3) Kiekvienas darbdavys mokės viešbučio ir restorano dir
bančiai moteriai nurodytoje zonoje nemažesni minimalinį 
atlyginimą kaip 85c į vai. už darbą, atliekamą per pirmuo
sius tris mėnesius nuo šio nuostato įsigaliojimo, nema
žiau kaip 90c į vai. už darbą, atliekamą per antrus tris 
mėnesius nuo šio nuostato įsigaliojimo ir nemažiau kaip 
95c į vai. už darbą, atliekamą laike trečiojo trijų mėnesių 
periodo nuo šio nuostato įsigaliojimo.

3. Tikslu nustatyti minimalinį atlyginimą, kuris bus mokamas 
dirbančiam,

- (a) dirbantysis esti darbdavio įpareigojamas dirbti laike jo 
buvimo darbo metu darbovietėje, ar šiaip jis veikia ką 
ar ne;

(3)

tris mėnesius nuo šio nuostato įsigaliojimo, ir nemažesni 
minimalinį atlyginimą kaip 95c į vai. už darbą, atlieka
mą laike trečiojo trijų mėnesių perijodo nuo šio nuostato, 
įsigaliojimo ir po to pagal tvarką, jiustatytą poskyriuje 1. 
Atsižvelgiant į poskyrių 2, kiekvienas darbdavys laike pir
mojo keturių mėnesių darbo periodo mokės besimokan
čiam dirbti nemažiau kaip 90c į vai., bet darbdavys gali 
mokėti dirbančiai ir besimokančiai dirbti moteriai nema
žiau kaip 75c į vai. laike pirmųjų trijų mėnesių nuo šio 
nuostato įsigaliojimo, nemažiau kaip 80c į vai. laike ant
rųjų trijų mėnesių nuo šio nuostato įsigaliojimo ir nema
žiau kaip 85c į vai. laike trečiojo trijų mėnesių periodo 
nuo šio nuostato įsigaliojimo datos.
Dirbančiųjų — besimokančiųjų negali būti daugiau kaip 
penktadalis visų dirbančiųjų darbovietėje skaičiaus ir kur 
dirbančiųjų esti mažiau negu penki, tik vienas besimo
kantis gali būti samdomas.
Nė vienas dirbantysis nebus samdomas už "mokinio” atly
ginimą, jei:
(a)

(b)

jis turi mokinio pažymėjimą ar kvalifikuotą pažy
mėjimą pagal Amatų Įstatymą;
jis yra Įstaigos tarnautojas, turi gimnazijos komer
cinio kurso baigimo pažymėjimą arba jei esti baigęs 
verslo ir įstaigos darbo kursą amatų mokykloje pa
gal Amatų Mokyklų Įstatymą, arba

jis dirba mažiau negu 28 valandas i savaitę.
5.

. 6.

(c)
Dirbantysis, kuris turi dirbti darbovietėje betkurią dieną ma
žiau negus tris valandas, gauna minimalinį atlyginimą už tris 
valandas, bet šis skyrius nėra taikomas studentui, kurio darb
davys nereikalauja dirbti ilgiau kaip 28 valandas betkurią 
savaitę laike jo mokslo metų.
Jei darbdavys moka dirbantiesiems ar jų kuriai grupei akor- 
dinį (piece-work) atlyginimą, jis turi laikytis šio nuostato, jei 
bent keturi penktadaliai visų dirbančiųjų kai dirba gauna 
atitinkamą atlyginimą pagal šio nuostato tvarką.

(b) dirbantysis, kuris darbdavio įpareigojamas atvykti į dar
bovietę ar kuris dirba mažiau kaip tris valandas betku
rią dieną, bus atlyginamas nustatytu minimaliniu mokes
čiu už mažiausiai tris valandas,

bet šis skyrius nėra taikomas studentui, kurio darbdavys ne
reikalauja dirbti ilgiau kaip 28 valandas betkurią savaitę lai
ke jo mokslo metų.

Kur dirbantysis gauna pas darbdavį valgį ir kambarį ar 
abu sykiu kaip dalį atlyginimo, didžiausia suma, kuri 
leidžiama pagal šį nuostatą valgio ir kambario sąskaiton 
įskaityti, esti sekanti;

4. (1)

(2)

(3)

5. Šis

. STATYBOS DARBAI •

1. Kambarys
2. Maistas

3. Valgis ir butas

S5.00 į savaitę , r 
S0.50 už valgį ir nedaugiau kaip 
S10.00 į savaitę 
S15.00 į savaitę

Suma už valgį ir kambarį nebus išskaityta iš dirbančiojo 
algos, jei jis iš tikro tuo nepasinaudojo.
Jokių išskaitymų nebus daroma iš minimalinio atlyginimo 
už pirkimą, naudojimą, skalbimą ar valymą uniformų, * 
priejuosčių, kepurių ar panašių aprangos dalykų. ’ 
nuostatas netaikomas mokiniams kaip apibrėžta Amatų

Įstatyme, jei pastarojo sutartis buvo įregistruota pagal Ama
tų Įstatymą.

1. šiame nuostate:
(a) “Statybos darbas” apima visą statybos, pastatymo, grio

vimo. pataisymo, atnaujinimo, dekoravimo ar pakeitimo 
darbą ištisai ar dalinai trobesių, kelio ar pastato, virš ar 
apačioj žemės paviršiaus, išskyrus, jei darbas atliekamas:

(i) architektūros, matininko ar inžinerijos studento, kai 
jis samdomas kvalifikuoto architekto; matininko ar 
inžinieriaus savo profesinei praktikai įgyti.

(ii) mokinio, kaip apibrėžta Amatų Įstatyme ir kurio 
sutartis esti įregistruota pagal Amatų Įstatymo rei
kalavimus.

(iii) asmens, kuris reguliariai samdomas gamybos, pra
monės ar patarnavimo firmos ir atlieka priežiūros 
darbą darbdavio darbovietėje. -

(b) “nurodyta zona” reiškia:

(i) miestai: Hamilton, Oshawa, Toronto;!

(ii) miesteliai: Ajax, Aurora, Burlington, Dundas, Lea
side, Milton, Mimico, Newmarket, New Toronto, 
Oakville, Port Credit, Richmond Hill, Stoney Crėek, 
Streetsville, Weston ir Whrtby;

(iii) priemiesčiai: Forest Hill, Long Branch, Markham, 
Pickering. Stouffville. Swansea, Waterdown ir 
Woodbridge; ir

(iv) valsčiai: Ancaster, East Flamborough, East Whitby, 
East York, Etobicoke, Markham, Nelson. North 
York, Pickering, Saltfleet. Scarborough, Toronto, 
Trafalgar, Vaughan, West Flamborough, Whitby, 
Whitchurch ir York.

2. Kiekvienas darbdavys mokės dirbančiam statybos darbe nuro
dytoje zonoje minimalinį atlyginimą SI.25 į vai.

Iliustracija, apimanti 
nurodytąsias 
zonas.

ONTARIO EŽERAS

’ HON. H. L. ROWNTREE,
Minister of Labour

SĖJOS VAROVAI
Lietuvoje, sėjos darbams spartinti, 

įvesti vad. reidai — patikrinimai, o 
spauda, radijas kasdien skelbia varo- 
viškus reportažus — raginimus, pa
barimus, pagyrimus. Vilniaus radijas 
gegužės 14 d. informavo: kai Dzūki
joje sodai pabalo žiedais, jau atėjęs 
metas sėti kukurūzus. įvairių kolcho
zų pareigūnai pasakojo, kaip sekasi 
su kukurūzų sėja. Kaikurie pirminin
kai skundėsi: pradžioje sėti nesise
kė, dabar jau geriau ... E.

Lietuviai 
pasaulyje 

J A Valstybės
KUN. DR. TITAS NARBUTAS at

šventė 50 m. amžiaus sukaktį. Sukak
tuvininkas gimęs 1913 m. gegužės 23 
d. Užunevėžio km., Raguvos valsč., Pa
nevėžio apskr. Yra baigęs Panevėžio 
gimn., Kauno un-tą, Romoj gavęs licen- 
cijato laipsnį, o Santiago katalikų un-te 
Čilėj — doktoratą. Dabar klebonauja 
lietuvių parapijoj Dayton, Ohio. Reda
guoja lietuvių kunigų žurnalą “Lux 
Christi”, o atskirais leidiniais jo yra 
išėję iš spaudos šie darbai: Išlikome 
gyvi, Stalin and Hitler in Lithuania, 
La Reforma del Breviario (disertaci
ja), Who is Worse — Stalin or Hitler, 

.Martyred Bishops, Soviets Kill God in 
Lithuania; neseniai Immaculata Press 
leidykla išleido jo knygą apie Mari
jos šventoves abiejų Amerikų žemy
nuose. ’

PREL. STANISLOVAS DOBINIS, 
šv. Kryžiaus liet, parapijos klebonas,' 
Mt. Carmel, Pa., mirė gegužės 19 d. 
Palaidotas gegužės 22. Velionis buvo 
gimęs 1886 m. lapkričio 7 d. Priklausė 
Harrisbūrgo vyskupijai.

ANTANAS OLIS, žymus Amerikos 
lietuvių veikėjas, mirė prieš penkeris 

Įmetus. Jo atminimui pagerbti Jauni
mo Centre, Čikagoje, birželio 15 d. 
ruošiama akademija. Iš Vašingtono at
vyks Lietuvos atstovas J. Kajeckas, pa
grindiniu kalbėtoju iš Bostono pa
kviestas rašyt. St. Santvaras. Meninėje 
programoje dalyvaus buv. Metropoli
tan op. solistė O. Kaskas, sol. J. Vaz- 
nelis ir “Dainavos” ansamblis. Solis
tams akomponuos muz. A. Kučiūnas. 
Į akademiją Įėjimas visiems laisvas.

L. BARAUSKAS, buvęs montrealie- 
tis, teatro aktorius, su šeima persikėlė 
gyventi i Čikagą ir apsigyveno Mar
quette Parke. Jaunieji teatralai šį ru
denį Čikagoj žada pastatyti Milašiaus 
“Miguel Manara” dramą.

VYT. JOKŪBAITIS tapo Cleveland© 
“The Plain Dealer” dienraščio “Gal
lon Club” nariu. Šis atžymėjimas su
teikiamas asmenims, davusiems Rau
donajam Kryžiui daugiau kaip galio
nas kraujo.

GINTAUTAS SABATAITIS, SJ, bir
želio 16 d. bus Įšventintas .kunigu 
Woodstock kolegijos koplyčioje, Mary
land valstybėje. Jo primicijos Čikago
je Įvyks birželio 30 d. Tėvų jėzuitų 
koplyčioje.

> LIETUVIŲ ATSTOVĖ KONGRESE. 
— Birželio 4-18 d.d. Vašingtone įvyks
ta Pasaulinis Maitinimo kongresas — 
World Food Congress. Jame dalyvau
ja vyriausybinės ir šiaip organizacijos, 
kurios turi patariamųjų organizacijų 

| statusą prie Jungtinių Tautų. Viena 
tokių organizacijų yra Pasaulinis Mo
tinų Sąjūdis, kuriame atstovaujamos ir 
lietuvės. Jo delegaciją šiame kongre
se sudaro: I. Mancaux, pirmininkė iš 
Prancūzijos, I. Silva de Santolalla, vi
cepirm. iš Peru ir O. Bačkienė, to są
jūdžio tarėja ir Pasaulio Lietuvių 
B-nės įgaliotinė.

Prancūzija
E. GALVANAUSKAS, žymus Lietu

vos valstybininkas, kuriam sukako 80 
m. amžiaus, jau keliolika metų gyvena 
tolimoj Madagaskaro saloj. Matyt, jam 
nusibodo ta vienuma ir nutarė grįžti į 
Europą ir apsigyventi Prancūzijoj, vie
name mažame miestelyje, 40 mylių 
nuo Lijono miesto. .

I

Šis nuostatas įsigalioja j
1

1963 m. birželio mėn. 30 d. j
i 

________________________________________ i

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame drau

gams už parodytą rūpestį ir pa
galbą mūsų reikaluose, už suruo
šimą išleistuvių ir puikiai dova
nas.

Kaip keliolikos metų draugys
tės ir ano vakaro nuotaikos ne- 
užneš laiko dulkės, taip ir Jūsų 
dovanos primins mums Jus visus 
ir visada.

Ačiū už gražiausius prisimini
mus begyvenant tarp Jūsų.

S. J. Beliunai£
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DAILININKĖS TAMOŠAITIENĖS 
PARODOS ATGARSIAI

HENRIKAS NAGYS

Neeilinę dailininkės A. Tarno-' parodos momento. Dailininkė vis 
Šaitienės tapybos ir kilimų paro- stipriau ir vis labiau užtikrintai 
dą, vykusią balandžio mėn. pabai- apvaldo savo spontaniško stiliaus 
goję ir gegužio pradžioj Montre- tematinius ir techniškus subtilu- 
aŪo Centre Social modernių rū- mus. Tai teigdami norime itin pa- 
mų didžiojoj salėj, jau plačiai ir brėžti, kad dailininke lamosaitie- 
labai teigiamai įvertino ir užsie- nė į grynąją tapybą atėjo labai 
niečių ir lietuvių spauda. Mūsų neseniai, todėl jos tapybinis su
manymu, kalbant apie pastarąją brendimas — per tokį trumpą 
dail. A. Tamošaitienės kūrinių laiką — yra aiškus įgimto neei- 
parodą, ypatingai iškeltini du mo-jlinio talento įrodymas. Tvirtina- 
mentai. Visų pirma, kad tai bu- me taip, nes mūsuose dar labai 
vo pirmas lietuvio dailininko dažnai (iš tiesų, perdažnai!) pra- 
pasirodymas kanadiečių akademi- byla keisti žinovai, kuriems mo
kų tarpe, pirmas kartas, kai lie- dernusai mūsų laikmečio menas 
tuvio, dailininko kūriniai išvydo 
universitetinių patalpų sienas. 
Mūšų dailininkai dažniausia pa
sitenkina savomis patalpomis ar
ba įstengia pasirodyti tiktai ma
žesnės apimties užsieniečiu gale
rijose. Jeigu JAV-se mūsų daili
ninkai ir platesnių bei žymesnių 
pripažinimų yra susilaukę, tai Ka- _ _ __
nadoje tiktai labai retai kam (Va- kaip kurti tokias kompozicijas, 
liui, Račkui, Dagiui, Bričkui ir ' 
kt.) iš mūsiškių pasisekė savo kū
rinius parodyti kanadiečių elitui.

’ Kanadiečių profesūra ir stu
dentija gyvai domėjosi dail. A. 
Tamošaitienės paroda, šimtai ją _ _ . .
aplankė kasdien, o jų komenta- išbaigtas iki detalių. Jos linija 
rai, nuomonės ir diskusijos pa- elegantiška, jautri ir gyva. Jos 
liudijo, kad toji paroda Lietuvos spalvos netiktai be galo savitos, 
vardą turbūt žymiai labiau išgar- bet taip pat turtingos ir sodrios, 
sino nei keliasdešimt memoran-’O pastaruosiuose kūriniose dail. 
durnų ar prakalbų. Toji paroda I Tamošaitienė jau ir rafinuotai 
taip pat paliudijo, kad nebūtinai leidžia pasireikšti pačiam popie- 
reikia pataikauti ir plaukti pasro- riui, įvesdama ritmingas kompo-j 
viui tarptautiniuose vandenyse, zicines pauzas ir savo pernelyg 
norint laimėti svetimųjų dėmesį spontanišką koloritą žymiai tau- 

pįau panaudodama. Tokia, pasa
kytume, dailininkės kompozicinė 
ir spalvinė disciplina šioje paro
doje davė visą eilę be priekaiš
to išbaigtų darbų.

Lauksime naujos parodos, ku
ri tokiu pat brandumu ir kitatau
čiams ir mums parodys, kad mū
sų dailė tebegyvena ir tebejau
čia dailės pasaulio visus naujus 
jieškojimus ir avangardinį entu-

me taip, nes mūsuose dar labai

i®

REIKIA DAR 4 STUDENTŲ!
Lituanistikos vasaros kursai Ford

ham? puiki proga pagilinti žinias li
tuanistikoje ir susipažinti su Niujorko, 
apylinkių lietuvišku jaunimu bei mies
to Įdomybėmis.

Jau kelinti metai tokie kursai ne
galėjo Įvykti dėl susidomėjusių mažo 
skaičiaus. Jauskime pareigą šiemet už
pildyti nors minimumą — 8. Kol kas 
užsiregistravo tik 4. Keli šimtai stu
dentų užsiregistruoja prancūzų, vo
kiečių, rusų ir kt. kalboms. Ar nebū
tų malonu, kad nors minimumas susi
darytų lietuvių kalbai? Neapvilkime 
prof. A. Vasio, kuris nuoširdžiai rūpi
nasi lituanistika Fordham universite
te, kuriame yra sudarytos geros sąly
gos tokioms studijoms. Už lietuvių kal
bą duodama 4 kreditai. Be to, yra ge-

rai Įrengtos sporto aikštės ir plaukymo 
baseinas. Patogus laikas dirbantiems, 
nes paskaitos vyks vakarais nuo 5.30 
— 8.30 v. v.

Dar nevėlu užsiregistruoti iki liepos 
1-2 d. Mokslas prasideda liepos 3 d. 
Parodykime susidomėjimą ir Įvertinki
me besirūpinančio profesoriaus ir in
stituto vice-direktoriaus dr. Vasio pa
stangas išlaikyti lietuvių kalbą šiame 
universitete. •

Katalogo ir informacijų reikalu 
kreiptis:

Prof. A. Vasys,
Fordham University
New York 58, Box AA, N.Y.
(Tel. Code 212 FO 7-5400, Ext. 218).

Susirūpinę

tėra nepažįstama žemė, absurdo 
teritorija. Jiems tad ir atrodo, 
kad besiužetinė tapyba neturi jo
kių dėsnių, kad jos vertės niekas 
negeba nustatyti, kad vienaip ar 
kitaip užtepta drobė viena nuo 
kitos niekuo nesiskiria. Atrodo 
tokiems žmonėms taip pat, kad 
nėra nieko lengvesnio pasaulyje,

Yra ir tokių žinovų, kurie teigia, 
kad mūsų laikmečio dailininkąi 
nei nemoka piešti. Dėkui Dievui, 
to Tamošaitienei niekas neprikiš. 
Ten kur jinai siekia aiškaus pie
šinio, jos piešinys yra švarus ir

DANUTE AUGAITYTE, 
gimusi Lietuvoje 1943 m. Pr. mokyk
lą ir gimnaziją baigė Toronte. Teach
ers College Toronte baigė šį pavasari 
ir jau gavo mokytojos vietą Toronte.

Už gerą mokslą gavo premiją Lord 
Strathcona $100 pagilinti fizinio lavi
nimo studijoms McMaster un-te, Ha- 
ja per 4 vasaras Įsigyti “Physical Edu- 
ja per 4 vasaros Įsigyti “Physical Edu
cation Supervise?” mokytojos teises.

D. Augaitytė dalyvauja liet, veikloj 
kaip dainininkė, ypač sportininkė, lai
mėjusi nevieną taurę. Priklausė skau
tų organizacijai.

DALIA KVIETYTE,
gimusi Kaune, baigusi Loretto College 
School ir augštesniuosius lituanistikos 
kursus Toronte. Šįmet Įsigijo politinės 
ekonomijos — sociologijos bakalauro 
laipsnį su ‘honours”. Sekančiais me
tais ruošis magistro laipsniui irgi iš 
sociologijos. Tam reikalui gavo Onta
rio prov. valdžios stipendiją. - 

šalia savo studijų, D. Kvietytė do- 
Daug metų priklausė Ateitininkų or- misi menu ir laisvalaikiais piešia kar- 

ganizacijai ir pirmininkavo moksleivių tūrius bei iliustracijas. Jos kartūnų 
ateitininkų kuopai. Mėgdama sceną, yra atspaudę amerikiečių jaunimo žur- 
priklausė dramos teafrui “Aukurui”. nalaL . ...........

GINTARĄ M. BAKAITYTE
— SLAVINSKIENE

šį pavasari baigė McMaster un-tą Ha
miltone humanitarinių mokslų fakul
tetą bakalauro laipsniu. Gimė 1939. 
VIII. Lietuvoje, Jurbarke. Pradinę mo
kyklą lankė, Vokieti jo ir Hamiltone. 
Gimnaziją baigė Loretto mergaičių 
akademijoje. Šią vasarą žada studijuoti 
graikų kalbą Albertus un-te Calgary, o 
rudeni ruošiasi tęsti toliau lotynų kal
bos studijas magistro laipsniui gauti.

Daug metų priklausė Ateitininkų or

Kultūrinėje veikloje
ALANTO sceninis veikalas gas s.u rimtais romanais”. Jei rašytojas 

“Kyla vėtra ūkanose” gegužės 25 d. Per dešimtį metų parašo porą romanų, 
buvo pastatytas Lietuvių Namuose ,tai' va^“’,ar jis gal!ma pavad'n-

VYT.

Detroite. Ryšium su tuo, reporteris ra
šytoją paklausė, kas jį paskatino rašy
ti scenos veikalą, kai jis paskutiniai
siais tremties metais buvęs toks pro- 
duktingas su rimtais romanais? V. 
Alantas į tai atsakė: “žodžio “produk- 
tingas” prasmė yra labai reliatyvi. Sa
kysime, man pačiam visai neatrodo, 
kad aš būčiau buvęs “labai produktin-

bei pripažinimą. Dail. Tamošaitie
nės kilimai sukurti liaudiškoje 
tradicijoje atvėrė žiūrovui šalti
nius, iš kurių ji pati sėmėsi sa
vo siužetams ir įforminimui ins
piracijos, o drąsūs guašai ir ta
pybinės kompozicijos rodė indivi
dualaus dailininko turtingą skalę 
įmanomu variacijų bei jieško- 
jimų.

Šioje vietoje tenka sustoti ir _ _
prie antrojo labai svarbaus šios’ziazmą.

GRAŽINA LIUCIJA 
SKIRGAILAITE

ginusi Kaune 1941 m. vasario 8 d. 1959 
m. baigusi Bloor C. I. gimnaziją įstojo 
i Toronto un-to šv. Mykolo kolegiją. 
1963 m. pavasarį gavo Bachelor of 
Arts Honour Course — humanit. moks
lu bakalauro laipsni. Nuo š.m. rugsė
jo mėn. pradžios paskirta Hamiltono 
gimnazijos mokytoja, kur dėstys vokie
čių ir prancūzų kalbas. Priklauso skau- 

, tų organizacijai, skautų akademikų 
korporacijai ir Lietuvių studentų są
jungai.

&

Dail. A. Tamošaitienė GuašasSusipynusios kreivės.
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Atsiųsta paminėti
“Mitteilungen aus baltischem Le- 

ben”, nr. 1 (41), Maerz 1963. Pabal- 
tiečių Draugijos Vokietijoje leidinys, 
skirtas vokiečių visuomenei, šiame nu
meryje randamas gerokas pluoštas me
džiagos apie gyvenimą sovietų okupuo
toje Lietuvoje, lietuvius tėvynėje ir 
užsienyje, prof. J. Ereto knygos “So
lovjovas ir Šalkauskas” recenzija. Biu
letenis leidžiamas 4 kartus Į metus.

East Europe, May 1963. Vol. 12, Nr. 
5. Laisvosios Europos Komiteto žur
nalas anglų k. leidžiamas Niujorke, 
JAV. Redakcija pagrindinį dėmesį ski
ria rytinės Europos kraštams: R. Vo
kietijai, Čekoslovakijai. Vengrijai. 
Lenkijai, Rumunijai. Bulgarijai ir Al
banijai. Apie sovietų okupuotą Pabal
tijį šiame nr. nėra nei vienos žinios.

šv. Pranciškaus lietuvių parapija. 
Minint auksinį jubilėjų 1913-1963. 
Saint Francis Lithuanian Parish East 
Chicago. Indiana. Commemorating The 
Golden Jubilee. 55 psl. Išsamiai apra
šyta parapijos praeitis.

Lietuvių Enciklopedija XXVIII to
mas. Skara—Stoska. Redagavo J. Gir
nius.

Kompoz. Juozo Bertulio 5 rotatoriu-

VIKTORAS MYKOLAS
• RAMANAUSKAS, - 

gimęs 1938 m. liepos 28 d. Biržų mies
te, Lietuvoje. Pr. mokslą ėjo Kassel- 
Mattenberg stovyklos lietuvių mokyk
loje 1945 m. 1948 m. kartu su tėvais 
atvyko i Kanadą ir apsigyveno Oakvil
le mieste, Ont. čia baigė pradžios mo
kyklą ir vietos gimnaziją. 1958 m. Įsto
jo i McGill un-tą Montrealy, kur studi
javo pritaikomuosius mokslus, šiais 
metais sėkmingai baigė chemiją B.Sc. 
laipsniu. Nuo 1963 m. birželio 1 d. pra
dėjo dirbti Union Carbide of Canada 
Ltd. chemikalų įmonėje Toronte.

Erenburgo atsiminimai apie Staliną
Sovietų rašytojas Uja Erenbur-; Stalino kalbą, pasakytą Raudono- 

gas paskelbė naujesniuosius savo joje aikštėje Maskvoje, kuria bu- 
atsiminimus. kuriuose puola J.'vo visai tautai pranešta, kad na- 
Staliną. Tie atsiminimai išėjo vė- cistinė Vokietija kapituliavo, 
liau. negu buvo laukiami ir trum- Erenburgas rašo, kad Stalino bal- 
pesni. negu buvo paskelbta.

Erenburgas yra laikomas prieš 
kompartijos kultūrinę diktatūrą 
maištaujančių rašytojų balsu: 
praėjusį mėnesį Erenburgas gir
dėjo. kaip premjeras Chruščiovas 
jį kaltino, kad jis nupiešęs Stali
no eros paveikslą perdaug tam
su. Kovo mėn. susitikime su inte
lektualais jis nurodė, kad rašyto
jams ir menininkams turį būti už-1 
dėti varžtai ir atmetė Erenburgo 
pasiūlymą, kad būtų leidžiama so
cialistiniam realizmui koegzistuo
ti su vakariečių meno formomis.

Erenburgo atsiminimai pasiro
dė žurnale “Novyj Mir”, kuriame 
dar gali reikštis opozicija mene ir

Lietuva, nr. 5 (83), Filatelistų dr- 
jos biuletenis, red. Eug. Petrausko. 
7742 So. Troy St., Chicago 52, Ill.. 
USA.

Jaunystės žiedai, Čikagos augšt. li
tuanistinės mokyklos moksleivių met
raštis, 1962-63 m. Moksleivių rašinius 
redagavo Š. Valiukėnas, K. Grabaus
kaitė, V. Nakas ir M. Pakalniškytė. 
Leidinio užsklandos taipogi pieštos pa
čių moksleivių. Knygą išleido ČAL Mo- į 
kyklos tėvų komitetas — 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago 36, Ill., USA. 
Metraščio globėjas — J. Masilionis. 
Kaina — S2.25.

Ateitis, nr. 5, gegužis. Lietuvių ka
talikiškojo jaunimo žurnalas. 5725 So. 
Artesian Ave., Chicago 29. Ill., USA.

Filatelistų dr-jos “Lietuva” 11-tosios 
parodos Čikagos Jaunimo Centre leidi
nys Dariaus ir Girėno tragiško žuvimo 
30-mečiui paminėti. Viršelis, iliustra
cijos ir techniška priežiūra A. Beieš
kos.

Lietuvos pajūris, nr. 1 (13). Lei-
m i ridinu dži3 Kanados Mažosios I>ietuvos Bi-
dMmiic ori? studentiško alučio” “Cha- dr Jos centro valdyba. Adresas: pi iv aiuucriiiioiMJ diuLiu «
osas Kosmoso” “Himnai ^wTcnimuin 5260 — 10th Ave., Rsmt., Montreal 36, 
“Iš dvasios gilumos” ir “Laisvės him- P Redaguoja A. Lymantas.
nas . Dainos skiriamos mišriam cho* Amerikos T letuviu• a 111 V ■ I l/iv tuviu ■>< hui um’i“<i< N, , , a • - a   _ • _ . a. • a v * *rui ir taipogi linksmesnio pobūdžio _ ______u « . • oa_. . . centro valdybos biuletenis nr. 39: JAVsambūriams prie vaisių stalo. Išleista ... .
autoriaus lėšonjis 1963 m. Čikagoje. ^B centro valdyba 7252 So. Whipple 
Sukrauta J. Karvelio Prekyb. namuose. St.. Chicago 29, III., USA.

ti produktingu. Iš tremtyje esančių 
lietuvių rašytojų būtų galiina tikrai 
pavadinti produktinga rašytoja tik Alę 
Rūtą, kuri per paskutinį dešimtmetį 
bus išleidusi netoli dešimties romanų”.

PORTLANDE LIETUVIŲ PASTA
TYTAME KRYŽIUJE — koplytstulpy
je yra Nukryžiuotasis, Sopulingoji 
Dievo Motina, šv. Kazimieras, Šiluvos 
Marija, Rūpintojėlis. Antroje pakopo
je — Aušros Vartai, Vytautas Didysis 
ir lietuviškuose kryžiuose užtinkamas 
kielikas su ostija. Trečioje pakopoje 
— šv. Jurgis, šv. Ona, šv. Jonas Krikš
tytojas ir šv. Pranciškus. Is viso 11 
statulėlių ir krucifiksas. Viskas sukur- ' 
ta pagal projektą arch. J. Muloko, ku
ris jį paruošė be jokio atlyginimo. Kry
žius padarytas iš raudonmedžio, ’orna
mentai — iš ąžuolo, o statulėlės — iš 
liepos. Viršūnės kryžius padarytas iš 
nerūdyjančio plieno. Kryžius ir jame 
esą meno kūriniai—kainavo $2.909,07. 
Viskas jau apmokėta. Kryžius dedikuo
tas partizanams pagerbti ir jis bus pa
šventintas birželio 16 d. Pr. Al.

LEOPOLDAS DIGRYS šiuo metu 
laikomas vienu geriausių vargoninin
kų netik Lietuvoje, bet ir Sov. Sąjun
goje. Jis koncertavo Taline, Rygoje, 
Gorkyje, Maskvoje, Taškente ir kitur, 
o Vilniuje jo pirmasis koncertas įvy
kęs tik šių metų gegužės mėn., nes ... 
vis nebuvo baigtas Vilniaus konserva
torijos vargonų remontas. Digrys iš
pildė Bacho, Haendelio, Vivaldi ir kt. 
kūrinius.

IŠ VILNIAUS AKTORIŲ NAMŲ lie
tuviškoji televizijos laida transliavo 
scenos veteranų vakarą. Artistė J. Jo- 
vaišaitė atliko “Demono” operos “Lez
ginką”, J. Byra padainavo savo paties 
pagal K. Binkio žodžius sukurtą dainą 
“Vien mėlyna akyse”. Ona Juodytė ir 
J. Siparis suvaidino ištrauką iš “Mar

I čios”, T. Vaičiūnienė — iš Ostrovskįo 
. "Pelningos vietos”. P. Baravykas pa
. šoko "Gulbių- ežero

Programą užbaigė A. Staskevičiūtė, 
’ padainuodama "Otelio” operos ariją 

"Daina apie gluosnį” ir K. Kavecko 
’ kompoziciją “Pavasarį”. Vakaro prog

ramą pravedė Vikt. Dineika.
VILNIAUS KNYGYNUOSE kelis 

’ kartus metuose surengiamos poezijos 
ar beletristikos dienos — rašytojai 

‘ skaito savo kūrybą, rašo savo auto
grafus ant knygų. Gegužės 5 d. Vilniu
je vyko tokia “sovietinės poezijos” die
na, dalyvaujant A. Baltakiui, A. Mal- 
doniui. V. Palčinskaitei, V. Keimeriui 
ir A. Venclovai.

FELJETONISTAS AUG. GRICIUS- 
PIVOŠA pokariniais metais Lietuvoje 
yra parašęs keletą pjesių — “Skeveld
ros”, “Liepto galas”, “Sėja ir pjūtis”. 
Pastarojoj jis aštria satyrine forma 
vaizduoja dabartinę netvarką Lietuvos 
kolchozuose, ši pjesė nuskambėjo net 
ir už Lietuvos ribų, nes juk kolektyvi
nių ūkių nesėkmė būdingas bruožas 
visai Sov. Sąjungai, šiuo metu rašyto-

.Gyvenimas filmuose ~ ........ ..........

Atentatas prieš Gandhi
____ KORNELIJUS RUČMYS, OJAI ,_______________

mą. Taikiai nusistatęs Gandhi at
meta jį saugojančių draudimą ir 
dalyvauja susirinkime.

Filmas tikrai didingas, besi
stengiąs'pavaizduoti svarbų isto
rinį įvykį. Puiki spalvota fotogra
fija perteikia Delhi, Bombay, Na- 
sik, Paona vaizdus. Gausu taip pat 
ir Indijos gamtos. Ne žodžiais, 
bet įtikinančiais vaizdais išreikš
ta Indijos gyventojų masės galia.

Iš visų artistų ypač išsiskiria 
J. S. CasshjTap, 68 metų amžiaus 
mokytojas, rašytojas, tapęs artis
tu, netik savo menkute fizine iš
vaizda, bet taip pat ir vidine iš
raiška tobulai pavaizduojąs Ma
hatma Gandhi asmenybę. Jose 
Ferrer policijos vado ir Horst 
Buchholz fanatiko žudiko rolėse 
savo vaidmenis atlieka taip pat 
įtikinančiai.

Devynių valandų įtampa ir įvy
kių vientisumas nemažai nuken
čia nuo dažno grįžimo į jaunuolio 
praeitį, lyg ir norint žudiko dva
sinę būklę logiškai pagrįsti jį iš
tikusiomis nelaimėmis bei nepa
sisekimais. Tačiau vienu tarpu ir 
Jose Ferrer randa progos nusi
skųsti savo vaikystės nelaimėmis, 
bet tai jo netik nepastūmėjo į 
nusikaltėlių eiles, bet dargi ne
sutrukdė tapti policijos vadu.

Pats atentato momentas netiks
lus istoriškai. Filme, paleidus 
mirtinus šūvius, minia suklum
pa, gi mirštąs Gandhi laimina 
žudiką. Tikrumoje kilo beveik 
riaušės, kurių bendrame sumiši
me žudikas vos nespėjo pasiša
linti, o Gandhi krito vietoje ne
gyvas.

Šis filmas tik suaugusiems žiū
rovams.

Apie Indijos tautos vado Ma
hatma Gahdhi nužudymą dr. 
Stanley Wolpert, Tolimųjų Rytų 
istorijos prof. UCLA un-te, para
šė premijuotą romaną “Nine 
Hours to Rama”. Pagal šį veikalą 
Nelson Giddings paruošė tekstą 
to paties vardo flmui, kurį sure
žisavo ir pagamino Mark Robson.

Tų devynių valandų įvykiai pa- 
vaizdūdja Indijos gyvenimą prieš 
pat M. Gandhi mirtį — 1948 m. 
sausio 39 d. nuo 8 vai. ryto iki 
5 vai. p.p.

Rytą du jaunuoliai, pabudę 
viešbutyje, laukia trečio bendri
ninko, nes ši diena skirta Gan
dhi nužudymui. Atentato sumany
mas jau žinomas policijai ir jos 
vadas daro visus žygius surasti 
pramatytąjį atentato vykdytoją.

Naturam Godse — tai fanatikas 
jaunuolis, kuris yra įsitikinęs, 
kad nusistatymas prieš smurtą ir 
neapykantą yra menkavertis įran
kis besistengiant Indiją išlaikyti 
indiečiams. Teroristų partijos įti
kintas, tampa aršiu nariu ir visą 
savo neapykantą nukreipia prieš 
Gandhi — taikos ir idėjos sąjū
džio skleidėją. Partijos nariai iš
renka Godse kaip tinkamiausią 
asmenį pasikėsinimui įvykdyti.

Valandoms slenkant ir įtampai 
didėjant, sugrįžimais į praeitį 
bandoma pateikti kaikurie įvykiai 
iš Godse jaunystės. Nuo pat vai
kystės svajojęs įstoti į kariuome
nę, skaudžiai pažeidžiamas savi
meilėje. kai išdidus britų karinin
kas atsisako jį priimti. Grįžęs na
mo sužino, kad neseniai jų kai
melyje lankėsi Gandhi, skelbda
mas savo taikingas idėjas, bet 
dėl jų kilusiose riaušėse žuvo jo 
tėvas. Kerštas ir neapykanta kau
piasi jaunuolio viduje, kol kito
se nausese jo jaunos žmonos žu
vimas visiškai jį sustiprina nusi
statyme, kad visų šių nelaimių 
priežastis yra Gandhi sekėjų veik
la.

Lemiamos dienos vakarui artė-

Rodbaro šoki.

' literatūroje. Buvo laukiama, kad kingi už ■ Stalino nusikaltimus, 
j tų atsiminimų pasirodys 40-60' 
puslapių, bet pasirodė tik 22 pus
lapiai ir žurnalas išėjo 2 savaitėm 
pavėlavęs. Spėjama, kad tai pri
klausė nuo cenzūros.

Apie tai, kaip Stalinas “valė” 
savo draugus, 72 metų Erenbur- 
gas rašo: “Aš žinojau, kad jie ne
buvo išdavikai, kad dauguma jų 
buvo garbingi ir teisingi žmonės, 
kad represijos prieš juos ir rau
donosios armijos vadus, prieš in
žinierius ir inteligentiją mūsų 
tautai brangiai kainavo”. Apie

sas nerodė jokių emocijų; jis ne
vadino mūsų (sovietų piliečių) sa
vo broliais ir seserimis, kaip tai 
darė 1941 m. liepos mėn. 13 d. 
(kai karas buvo vos prasidėjęs); 
jis i mus iškart kreipėsi kaip i 
tautiečius ir tautietes (“zemliaki. 
zemliaeki”). šilumos' nebuvimas 
jo balse erzino mane, bet nenuste
bino”.

Ankstyvesniuose atsiminimuo
se Erenburgas kaltino komunis
tus, kurie žinojo Stalino nusikal
timus, bet prie jo gyvos galvos 
nieko apie juos nesakė. Tuo Eren
burgas davė suprasti, kad arti- jant ir policijos vadui nepavykus 
miausi Stalino bendradarbiai, — 
įskaitant ir Chruščiovą, esą atsa-

susekti atentato vykdytojų, Gan
dhi perspėjamas apie artėjantį 
pavojų ir prašomas tą dieną nei
ti į saulėlydžio maldos susiririki-Minėtame intelektualų susirin

kime Chruščiovas pasakė, kad jis 
nieko nežinojęs apie Stalino nusi- 
kaltimūs, kol jis buvo gyvas, o 
kompartijos ideologas Leonid II- 
jičiov priminė Erenbūrgui, kad 
kaip tik jis rašęs odes Stalinui, 
kol tas gyveno, žinodamas tiėsą 
apie Stalino represijas.

šia proga tenka prisiminti, kad 
tas pats Erenbttrgas varė Staliho 
laikais smarkią antivokišką pro
pagandą ir ragino sovietinius ka- šalęs “atlydžiui”; dabar jis vėl jį 
reivius prievartauti vokiečių mo- ptopagfioja: ‘X Gs. ‘ •

teris nuo 12 ligi 50 metų. Jie tai 
ir darė įsiveržę į V o kieti jūs teri
toriją. Po Stalino mirties Eren
burgas buvo tas sovietinis rašyto
jas, kuris garsiai prabilo apie “at
lydį”, *apie kūrybinės laisvės rei
kalą postalihinėjė epochoje. Po 
kiėk laiko, laikydamasis'generali
nės linijos,'Erenburgas buvo at-

MOHAWK Furniture Ltd.
% - f. »» f * * * .* •

2448 DANFORTH AVE.
Telefonas OX. 9-4444

• r

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai

ir 137 RONCESVALLES AVĖ.
' Telefonas '537-1442

v .rr..., .

Dar turime pasilikusiu SPALVOTŲ DAŽŲ 
iš praeitu metu — galionas tik $2.00. Visi

»* ■* " ■ »* ir i ... , ■

dažai gaonami tik Roncesvalles krautuvėje.

hlISBUĮ^

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

Specialus priedas 
pritaikomas emalis 

(Satinhide Trim 
Enamel) 

Reg. S3.35, 
dabar TIK 

$2.45 kvorta.

• Įvairūs kilimai,
• Naujausių madų sgfos,
• 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 valandos 
ryto iki 9 valandos vakaro.

.< U-

Berlynas. — Komunistai pripa
žįsta' kad populiariausiu R. Vo
kietijos jaunimo šokiu yra iš JAV
importuotas tvistas, nors kompar- jas pradėjo kurti didelę apysaką, susi- 
tija dedanti daug pastangų jį pa- dedančią iš atskirų novelių. Jis taipogi 
keisti komunistų sukurtais ŠO- rašo naują pjesę ir ruošia spaudai hu- 
kiais. ' mdristinių apsakymų rinkinį.mdristinių apsakymų rinkini.

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

IŠ LENKUOK-

■

* i -.% 4 t 7- ’ » -*

Naujas transportas lenkiškos Vodkos, 
importuotas tiesiai

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

APATINIAI BALTINIAI
GPM

KOJINĖS
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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.

SWANSEA — BLOOR
$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Lauko teniso pirmenybės Kanados 
sporto apygardos klubams Įvyks birže
lio 15 d. Toronte. Pirmenybės bus vyk
domos vyrų, moterų ir jaunių klasėse. 
Pirmenybės prasidės 9 v. r. Trinity 
Park aikštelėse. Registracija bus vyk
doma varžybų vietoje. Pirmenybes pra
veda LSK, Vytis; informacijas teikia 
J. Balsys tel. 485-1488.

Lauko teniso treniruotės — Trinity 
Park aikštelėse antrad. ir ketvirtad. 
vakarais.

V. Zadurskis, vienas jaunųjų Vyčio 
krepšininkų, išvyksta į Bachuno far- 
moje ruošiamą lietuvių sportinės veik
los pasitobulinimo kursus — stovyklą.

Lengv. atletikos treniruotės, kurios 
vyksta pirmadienio ir trečiadienio va
karais Rennie parke, gausiai lanko
mos jaunųjų lengvatlečių. Daugelis 
jaun. lengvatlečių dalyvavo mokyklų 
baigminėse pirmenybėse, kurios kas 
metai vykdomos pagarsėjusiose “Chris
tie Pits”. Iš apie 10 dalyvavusių vy- 
tiečių geriausiai pasirodė V. Kaknevi
čius, laimėjęs I vietą šuolyje į toli iš 
vietos, D. Balsytė — II vietą trišuo- 
ly, J. žolpys — II v. 75 yd. bėgime.

Springhurst vasarvietėje numatoma 
suruošti keletą draugiškų krepšinio 
rungtynių pakviečiant Montrealio ir 
Ročesterio sportininkus. ..

Mūsų rėmėjui J. Brakui nuoširdžiai 
dėkojame. A. S.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
— Birželio 2 d. pirmenybių rungty

nėse LFK Lituanicos futbolininkai nu
galėjo Atlas komandą 2:0. Rezervinių 
vienuolikių rungtynės baigėsi lygiomis 
3:3.

— International Soccer League sa
vo sezoną Čikagoje pradėjo gegužės 29 
d. Tos dienos vakare, stebint 15.000 
žiūrovu miniai, Brazilijos Recife ir 
Meksikos Oro sukovojo 3:3. Šiemet 
šios tarptautinės futbolo rungtynės 
vyks kiekvieną trečiadienį (išskyrus 
paskutinį birželio mėn. trečiadienį) 
Soldiers Field, kuriame telpa 100.000 
žiūrovų, čia žais komandos iš Brazili
jos, Amerikos. Anglijos, Italijos, Ško
tijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenki
jos, Vengrijos, Jugoslavijos, Ispanijos, 
Švedijos, Austrijos, Portugalijos. Šių 
rungtynių rengime talkina ir LFK Li- 
tuanica. Lietuviai taip pat turi kandi
datę ir į lygos “Soccer Queen”, ku
rią rinks, patys žiūrovai. Lietuvių at
stove 7 merginų tarpe yra Gražina Juš
kaitė, 19 m. amžiaus Chicago Teachers 
College studentė.

— Š. Amerikos pabaltiečių lengv. 
atletikos, plaukymo, lauko teniso ir 
futbolo pirmenybės įvyks liepos 20-21 
d.d. Čikagoje. Jas rengia latviai.

E. Š.

OILS LTD. 
Atstovas 

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
' Telefonos LE. 3-490B.

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

LAKE SIMCOE, 182 akrai, kaina $8.900.
DON MILLS RD., 150 akrų su visais trobesiais. 
LINDSAY, 200 akrų su reikalingais trobesiais, $16.000.
SUTTON, 13 akrų ir 7 kamb. naujas bangaliukas.
7—12 KELIO, 100 akrų geros žemės su visais trobesiais. 
DUNDALK, 200 akrų su trobesiais, $15.000.
PRIE GRAŽIOS UPĖS KRANTO, žuvingų ežerų, 400 akrų, $10.000. 
SHELBOURNE, 200 akrų. $5.000.
NUO TORONTO 55 MYLIOS, 300 akrų su visais trobesiais. 
PRIE PAT 401 KELIO, 80 akrų labai geros žemės.
HAMILTON, 15 akrų sodo.
BLOOR — WINDERMERE, 5 kamb. bangaliukas, alyva vand. apšild , 9 pė

dų šoninis įvažiavimas.

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.

BLOOR — JANE
$4.900 Įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu Įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA

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

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

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

Lietuvių studentų 
žinios

ABSOLVENTŲ ISLEISTUVĖS. — 
Studentams remti būrelis bene pirmą 
kartą surengė išleistuves baigusiems 
augštąsias mokyklas. Jos Įvyko birž. 7 
d. Prisikėlimo muzikos studijoj. Prie 
garbės stalo buvo matyti absolventai: 
V. Mickevičius, D. Kvietytė, D. Skrins- 
kaitė, G. Skirgailaitė, B. Dambrauskai
tė, D. Augaitytė, Virg. Sičiūnas, R. 
Vaštokas, R. Vilkas, V. Ramanauskas, 
A. Baikauskaitė, Vindašius. Keletas 
kitų absolventų dėl Įvairių priežasčių 
negalėjo dalyvauti. Įžanginę kalbą pa
sakė J. Karka, Stud. Remti Būrelio 
pirm. Visus juos sveikino gen. kons. 
dr. žmuidzinas, “Tž” red., akademikų 
dr-jos vardu p-lė Kubiliūtė, T. Rafae- 
lis. OFM, LB-nės vardu — V. Bačė- 
nas, inžinierių s-gos — inž. M. Gvil
dys, gydytojų — dr. A. Pacevičius, 
studentų — A. Šileikis ir kt. Gražius 
lietuviškus drožinius, meniškai pada
rytus p. Misevičiaus Įteikė J. Karka. 
Baigusiųjų vardu padėkos žodi tarė 
V. Mickevičius. Išleistuvių programos 
pranešėja buvo stud. G. Rinkūnaitė. 
Gražiai papuoštus stalus ir vaišes pa
ruošė Stud. Remti Būrelio ponios. Ab
solventams sugiedota “Ilgiausių metų” 
ir palinkėta neatsiskirti nuo liet, ben
druomenės.

KĘSTUTIS AUGUSTINAVICIUS 
Wateloo un-te, fizikos-inžinerijos fa
kultete perėjo į III kursą.

BURAČAS Queens un-te elektr. inž. 
fakultete perėjo į II kursą. Buračas 
prieš keletą metų yra atvykęs iš P. 
Amerikos — Kolumbijos.

JAU VISA EILĖ BAIGUSIŲ augš- 
tąjį mokslą atsiuntė nuotraukas “Tž”. 
Žiūr. 5 psl. Dar neatsiuntę prašomi 
paskubėti. Laukiame nuotraukų iš tų, 
kurie šiemet baigė un-tus Kanadoj ar 
kitur.

7537 STUDENTAI padavė prašy
mus įstoti i Toronto un-tą. Paskutinė 
data prašymams paduoti 8. VU. vieti
niams; iš kitur bus priimami vėliau, 
šiemet gauta daugiau 417 prašymų. 
Pernai rugsėjo mėn. buvo užregist
ruota 9.052 studentai.

DIDESNĖ PUSĖ LIETUVIŲ STU
DENTŲ jau susirado darbus. Vyrai 
dirba daugiausia fabrikuose darbinin
kais naktinėj pamainoj, o mergaitės 
raštinėse ir kt. Šiemet studentams su
sirasti darbus daug sunkiau.

Padėka
Nuoširdžiausiai dėkoju Studentų Rė

mėjų Būreliui už duotą man giliai jau
dinančią lietuvišką dovaną magistro 
laipsnio gavimo proga. Visuomet dė
kingas — Virginijus Sičiūnas

Lietuvių skautų veikla
STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko

jo ir pirko pėdas: $100 B. Mikalaus
kas, OFM, St. Catharines vienuolyno 
vyresnysis; S70 A. Klupšas, anksčiau 
aukojęs $30; $50 L. Katalikių Moterų 
Dr-jos Prisikėlimo par. skyr.; $25 Cl. 
Sakas iš Buffalo, N.Y., SLA suvažia
vimo metu Niagara Falls per L. Rieke- 
vičienę, talkinant E. Dranseikienei, 
pagal aukų lapą nr. 265 surinkta $28. 
Visiems aukotojams nuoširdus skautiš
kas ačiū.

INKILŲ KONKURSE I vietą laimė
jo: S. Gudavičius, R. Janulaitis; II —

TORONTO
Pre!. L. Mendelis iš Baltiinorės, 

JAV, yra “TŽ” rėmėjas — gar
bės prenumeratorius. Jis taip pat 
užprenumeravo “TŽ” seseriai ka- 
zimierietei Rev. Mother Immacu- 
lata, kuri yra viena iš kazimierie- 
čių vienuolijos steigėjų Čikagoje. 
Birželio 11 d. prel. L. Mendelis 
išvyko atostogų Europon.

J. Olšauskas iš Wawos aplankė 
“TŽ”. Jis yra “Žiburių” sp. b-vės 
akcininkas. Neužilgo ketina persi
kelti į Čikagą.

Vyt. ir A. Dobickai persikėlė 
gyventi i Los Angeles ir jau bai
gia įsikurti.

Adelė Buteikienė buvo nesun
kiai sužeista automobilio nelaimė
je. Po poros dienų ji buvo išleista 
iš ligoninės. Jos slaugyti buvo at
vykusi p. Johnson. Ji yra vokietė, 
bet gražiai kalba lietuviškai.

IŠ “DAINOS” VEIKLOS
Paskutiniame “Dainos” grupės susi

rinkime, prieš vasaros atostogas, pasi
džiaugta pasisekusiu kartūno baliumi. 
Pelno gauta $220,11. Dainietės dėkin
gos gausiai atsilankiusiai publikai ir 
geradariams aukotojams. J. Margis 
Drugstore, Mohawk Furniture ir p. Si
manavičių dovanų krautuvė “Daina”— 
davė daug gražių ir vertingų dovanų 
loterijai; p. Kvietienė — gražų tapy
tą paveikslą. Nuoširdi padėka visiems.

Laiškų gauta net 17: visi jautriai 
dėkoja už Velykų dovanas. Primena, 
kad visi juos, senelius, jau pamiršo, 
net ir BALFas neatlanko jų daugiau, 
tik Kanados geraširdžiai lietuviai per 
“Dainą” juos pradžiugina.

Rudenį nutarta ruošti bazarą. Visos 
narės ir prijaučiančios šiam darbui 
prašomos ruošti fantus.

Vasaros atostogų laiku visais reika
lais prašome kreiptis pas pirm. K. Bu- 
tienę, 376 Sunnyside Ave., tel. RO 
9-5174. Sekantis susirinkimas pas Va
lę Rasiulienę, 162 Exbury, rugsėjo 29 
d. M. F. Y-nė.

MENO GALERIJA ruošiasi didžiau
siai Kanados istorijoje dail. Picasso 
paveikslų parodai, kuri bus atidaryta 
sekančių metų sausio mėn. Vėliau ją 
žadama perkelti i Montrealio Dailiojo 
meno muzėjų.

VANDUO — DRAUGAS IR PRIE
ŠAS. Prasidedant vasaros sezonui, Ka
nados Raud. Kryžius atkreipia visų 
dėmesį į pavojų vandenyje. Kasmet 
Kanadoje nuskęsta apie 1000 asmenų. 
Daugumą sudaro silpni plaukikai ar
ba iš viso nemokantieji plaukti. Vi
sada patartina laikytis pagrindinių at
sargumo taisyklių, o patekus į pavo
jų, šauktis pagalbos. To, deja, kartais 
vengiama, nes nenorima tapti pajuo
kos objektu. Tai labai neteisinga pa
žiūra. Įkritęs į vandenį, šaukis pagal
bos, o jeigu esi nevienas, pvz. laive
liui apsivertus, šaukite visi unisonu, 
kad būtų toliau girdėti!

LIETUVIU SEIMO 
RUOŠOS DARBAI

(Atkelta iš 1 pust)
Venezuela 3, Vak. Vokietija 6, N. 
Zelandija 1.

Atstovų skaičių nustatant pa
grindu imta pereito seimo prakti
ka. Be to, atsižvelgta i atskirų 
kraštų bendruomenių aktyvumą. 
Siūlymas nustatyti atstovų pro
porciją pagal balsuotojų skaičių 
valdybai pasirodė nepriimtinas, 
nes PLB nariai yra visi lietuviai, 
taigi ir tie, kurie nebalsuoja. Bal
suotojų kriterijumas paverstų 
bendruomenę į paprastą organi
zaciją. Džiugu konstatuoti, kad 
jau pasižadėjo seime dalyvauti 10 
atstovų iš tolimųjų kraštų — po 
vieną iš Australijos, Brazilijos, 
Anglijos ir Italijos, po tris iš Ve- 
nezuelos ir Vak. Vokietijos. Kraš
tų atstovavimo per antrininkus 
PLB konstitucija nenumato.

PLB seimo informacija nr. 1”

R. Karalius, K. Bartusevičius; III — 
K. Simanavičus, V. Čaplikas, K. Simo
naitis. Margučių konkurse — I — A. 
Janulaitis, E. Stanionis; II — L. Sap- 
lys, M. Rusinas, Sirutis; III — G. Ka
linauskas, Imbrasas.

STOVYKLAVIETĖJ DARBAI jau 
pradėti. Matin. A. Tarvydas užbaigė 
matavimo darbus, o rangovas P. Regi
na pradėjo pilti betono pamatus ir se
kančią savaitę žada pradėti statyti sie
nas virtuvei ir salei. ‘

Į ŠIOS VASAROS STOVYKLĄ nuo 
liepos 27 iki rugpjūčio 11 d. važiuoja 
vadovai-ės: A. Aizėnaitė, G. Rinkūnai
tė, p. Gvildienė, E. Šakienė, P. Šaulie
nė, D. Skrinskaitė, M. Vasiliauskienė, 
Balsas, K. Batūra, P. Butėnas, J. Dam- 
baras, L. Kalinauskas, F. Mockus, VI. 
Rušas, C. Senkevičius, J. šaudinaitis, 
J. Stanionis, A. šetikas ir kt.

VĖL ORGANIZUOJAMA TALKA. 
Birželio 15 d. 7 vai. ryto nuo P. pa
rapijos bažnyčios išvyksta ekskursija 
— talka Į skautų stovyklavietę. Pra
šoma pasiimti sumuštinių, darbo dra
bužius bei įrankius — kastuvą ar kirvį. 
Iškylai vadovaus s. VI. Rušas OX 
1-2632. Kas važiuotų savo automobi
liais ir turėtų vietos, prašome pranešti 
minėtu telefonu.

STOVYKLAVIETĖS FONDO AT- 
STOVAI — O. Indrelienė, L. Rickevi- 
čienė, s. F. Mockus dalyvavo SLA kuo
pų suvažiavime Niagara Falls ir turė
jo pasimatymą su SLA centro prezi
dentu P. Dargiu.. Atstovai įteikė pra
šymą ir nušvietė Toronto skautų-čių 
stovyklavietės nupirkimą, jos reikalin
gumą sk. jaunimui ir LL SLA prezi
dentas pažadėjo šį kilnų lietuvių skau
tų tikslą gausiai paremti. F.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAIT1S

ČIKAGOS AUGSTESNIOJI LITU A- įmoksią pasakė kun. St. Saplys, MIC. 
N IŠTIK OS MOKYKLA mokslo metus Iškilmėse dalyvavo ir Don Varno ve- 
baigė iškilmėmis birželio 2 d., išleis-. teranai, kurie po Mišių atskirai pager- 
dama 44 abiturientus. Jaunimo Centro bė savo mirusius narius, 
didžiajai salei prisirinkus pilnai pub-, Lietuvių Tautinėse Kapinėse, ku- 
likos, su šia mokykla svečius supažin- riose amžiną poilsį yra radę įvairūs 
dino jos direktorius J. Masilionis. Bu
vo pažymėta, jog mokykloje mokėsi 
226 mokiniai, kurių tarpe vyravo mer
gaitės — 139, o berniukų buvo 87.

Geriausias pažymiais mokyklą bai
gusiai abiturientei Įteikta $100 dova
na, paskirta aukotojo, nenorėjusio ir kt. Giedojo evangelikų parapijos 

I skelbti savo pavardės. Kadangi šiemet' choras “Tėviškė”. Pažymėtina, jog 
vienodai gerus pažymius turi net 6 
mokiniai, tad prisėjo traukti burtus, 
kur laimėtoja išėjo Dalia Valatkaity- 
tė. Bet ji šimtinę nepasilaikė viena, 
o pasidalino su kitais penkiais.

Iškilmių metu būta ir sveikinimų — 
gen. konsulo dr. P. Daudžvardžio ir 
mokytojų — O. Krikščiūnienės ir A. 
Šimaitienės (abiturientų klasių auklė
tojų). Raštu sveikino vysk. V. Briz- 
gys. Taip pat buvo kalbėtojų ir iš abi
turientų bei VH-tos klasės mokinių 
tarpo. Programai vadovavo pats dir. 
J. Masilionis.

Iškilmingo akto pabaigai abiturien
tai užtraukė “Lietuviais esame mes 
gimę” ir “Užtrauksim nauja giesmę 
broliai”.

MIRUSIEJI čikgoje buvo paminėti 
specialiai tam reikalui Amerikoje pa
skirtoje šventėje — gegužės 30 d., ku
ri čia vadinama “Memorial Day”. Tą 
dieną dviejose Čikagos lietuvių kapi
nėse — šv. Kazimiero ir Lietuvių 
Tautinėse kapinėse buvo atitinkamos 
apeigos.

Į šv. Kazimiero kapines, kuriose 
yra laidojami tik katalikai, susirinko 
didžiausias būrys tautiečių. Nuo anks
tyvo ryto čia jie puošė artimųjų ka
pus, o priešpiet suėjo Į kapinių vidu
ryje po atviru dangumi laikytas šv. 
Mišias, kurias atnašavo vysk. V. Briz- 
gys. Mišių metu giedojo lietuviškųjų 
parapijų vargoninikų choras, o pa-

Jaunieji ateitininkai užbaigė 
veiklos metus

šv. Jono ir

Artėjant vasarai, Toronto jaunes
nieji ir jaunučiai ateitininkai būrėsi 
savo paskutiniam susirinkimui, kuris 
įvyko birželio 1 d. L. Vaikų Namuo
se. Jaunieji At-kai veikia atskirai bū
reliuose prie abiejų
Prisikėlimo. parapijų, sudarydami 
mergaičių ir berniukų būrelius. Norė
dami kartu pabendrauti, visi rinkosi 
kartu atsivesdami ir savo tėvelius.

Susirinkimas buvo pradėtas malda, 
kurią sukalbėjo Toronto At-kų dv. 
vadas Tėv. Rafaelis, OFM. Trumpame 
pokalbyje at-kų sendraugių pir. V. 
Kolyčius paiškino at-kų organizacijos 
tikslą. Jis pabrėžė svarbą įjungti jau
nus vaikus organizacijon: ar tai būtų 
at-kų ar skautų, kad jie priprastų 
veikti, prisilaikyti grupėje, vienete, 
kad pajustų atsakomybės jausmą ir 
siektų užsibrėžtų tikslų. Jaunimui 
pradėjus lankyti gimnaziją yra žy
miai sunkiau įsijungti į organizacinį 
veikimą, persiimti organizacijos dva
sia ar siekti jos tikslų. V. Kolyčius 
tėvelių vardu padėkojo visiems vado
vams, kurie dirbo su jaunaisiais atei
tininkais.

Po įdomaus pokalbio sekė Įvairia
spalvė meninė programa. Jaunesnės 
at-kės išpildė montažą “Mintimis į tė
viškės laukus”. Drąsūs broliukai Vik
toras ir Rimantas Kaknevičiai skam
biai sudainavo duetą. Jaunutės, Danu
tė Žabaitė, Lilija Zenkevičiūtė ir Roma 
Stočkutė padeklamavo eilėraščius. Se
kė plastikos: “Beržai žilvičiai” ir “Vai 
kelkitės vaikeliai”, kurias gražiai iš
pildė mūsų jaunutės. Vidutė Bumbuly-

Meno srity ir komunistai 
nevieningi

Italų kompartijos organas “L’ 
Unitą”* pranešė, kad Kremliuje 
atsirado Chruščiovui opozicija, 
kurios priešakyje stovi marksisti
nis ideologas Michail Suslov, re
miamas sovietų armijos. Tas pats 
laikraštis paskelbė, kad italų 
kompartijos vadas P. Togliatti 
pasisakęs prieš rašytojų ir meni
ninkų varžymą kūrybos srityje, 
prieš kompartijos diktatūrą meno 
kūryboje; tuo pačiu Togliatti pa
sisakė prieš Maskvos kompartijos 
ir jos vado N. Chruščiovo direk
tyvas sovietiniams rašytojams bei 
menininkams. Chruščiovas savo 
partijos vardu pasmerkė abstrak
tų meną, o Togliatti pasakė, kad 
abstraktusis menas galįs koegzis
tuoti greta socialistinio realizmo. 
Įdomu, kad italų kompartijos va
das drįsta viešai nevisais punktais 
sutikti su Maskvos generaline li
nija. Jei Stalinas būtų gyvas ir 
tais pat žodžiais smerktų moder
nišką meną, kaip ir N. Chruščio
vas, ar toks Togliatti išdrįstų Sta
linui oponuoti, su jo nuomone ne
sutikti?

Lenkijoje Gomulka pasisakė už 
Chruščiovo šūkius prieš kubizmą, 
surrealizmą, abstraktųjį meną. 
Ar jis nuoširdžiai Chruščiovo žo
džiams pritaria, sunku pasakyt. 
Lenkijoje kalbama, kad visi len
kai laisvai savo mintis reiškia, bet 
Gomujka yra išimtis, nes jis ne
turi žodžio ir minties laisvės, 
šiaip lenkų intelektualai ir meni
ninkai į Chruščiovo pareiškimus 
reagavo tokiais žodžiais, kaip: 
“Ateitis atrodo juodai”, “Mirė 
mūsų viltys”.

“Sztandar Mlodych” paskelbė 
Chruščiovo kalbą, smerkiančią 
abstraktųjį meną, ir greta to pa
gyrė tos pat rūšies meno parodą 

mūsų tautiečiai (jų tarpe nemaža 
“progresyviųjų”) irgi buvo graži prog
rama. čia kalbėjo prekybininkas D. 
Kuraitis, M. Gudelis, “Naujienų ad
ministratorius, evangelikų kunigas A. 
Trak is, “Sandaros” red. M. Vaidyla 

šiose kapinėse neseniai buvo pasta
tytas paminklas dr. Vincui Kudirkai. 
Prieš kelias savaites čia buvo ati
dengtas paminklas ir vietos raudonų
jų buvusiam vadui L. Prūseikai.

NETRUKUS PRASIDEDA ŽYMIE
JI ŠIŲ METŲ ĮVYKIAI, kurie turė
tų dominti ir Kanados lietuvius. Bir
želio 19 d. McCormick patalpose 
(prie Mičigano ežero) yra atida
roma metinė Tarptautinės Prekybos 
Paroda, kurioje, kaip ir ankščiau, bus 
ir nepr. Lietuvos paviljonas. Ji čia 
truks kelias savaites, ir todėl turin
tieji atostogas iš Kanados lengvai ga
li suspėti atvažiuoti ir pamatyti pa
rodą, o taip pat ir naują, modernų 
McCormick pastatą su grasiomis sa
lėmis (vienoje iš jų parodos metu 
matysime ir lietuvių meno pajėgas), 
restoranais, meno galerija ir kt.

Liepos 7 d., Tarptautiniame Amfi
teatre, buvusių skerdyklų rajone, bus 
JAV- ir Kanados liet, tautinių šokių 
šventė. Ta vieta lietuviams yra gerai 
pažįstama, nes joje jau buvo ankstes
nė tautinių ir viena dainų šventė.

Tomis progomis atvykusiems į Či
kagą yra patartina aplankyti Jaunimo 
Centrą, senąją Lietuvių Auditoriją, 
DariausGirėno paminklą Marquette 
parke, pasižiūrėti netoliese esančios 
Marijos augšt. mokyklos ir naujosios 
šv. Kryžiaus ligoninės 

tė gražia lietuvių kalba paskaitė iš 
“Eglutės” rašinėlį “Mergelė karžy
gė”. Akordeonistas Antanas Bušinskas 
gyvai pagrojo “Avižų vežimas” ir “La 
Paloma”. Rita Kairytė padeklamavo 
Jono Aisčio “Gegutėlė”. Paskutinieji 
programos punktai buvo tikrai gyvi, 
pilni humoro. Virginija Zenkevičiūtė 
ir Jonas Govėdas suvaidino komišką 
pasaką apie “Našlaitėlę ir banditą”. 
Pasakos skaitytoju pabuvo šv. Jono 
Kr. par. būrelio globėjas K. Kaknevi
čius, kuris savo dramatišku skaitymu 
sukėlė nuotaiką ir davė daug spalvos 
bei sukėlė juoką ypač jauniem žiūro
vam. Jaunutės įscenizavo pasaką “Pe
lės ir katinas”. Pelytės parodė baisų 
savo likimą, kai katinas atsiranda na
muose.

Jaunesniosios at-kės, veikiančios Pri
sikėlimo par. ribose, kasmet užbaig- 
damos veikimo metus išrenka pavyz
dingiausią mergaite, kuri dalyvavo vi
suose susirinkimuose ir pasižymėjo 
ypatingai gražiu elgesiu. Pavyzdingiau
sia būrelyje mergaite buvo išrinkta 
Rūtelė Urbonaitė. Jai buvo įteikta do
vanėlė.

Susirinkimui baigiantis Tėv. Rafae
lis, OFM, ragino registruotis vasaros* 
stovyklom Nuaidėjus ateitininkų him
nui, visi skaniai pasivaišinę skirstėsi 
namo.

Susirinkimas buvo labai sėkmingas 
pirm. V. Kolyčiaus, globėjų, tėvelių, 
mažųjų ir paaugusių veikėjų bendra
darbiavimo dėka. Vasaros atostogose, 
nepamirškime savo šūkio “Visa atnau
jinti Kristuje”, eikime pirmyn iki ru
duo atskleis naujus veiklos metus. S.

lenkų dailininkų ir skulptorių są
jungos galerijoje. “Abstraktusis 
menas žadina protą ir pakelia 
vaizduotę”, rašo “Sztandar Mlo- 
dych”. “Abstraktusis menas vis 
dar tebežydi Lenkijoje, nors Go
mulka nevėlavo jo pasmerkti 
chruščioviškais žodžiais”. “Dar 
neseniai lenkai didžiavosi Sopoto 
paroda, kurioje buvo išstatyti 
fantastiškiausi paveikslai, apima 
kubizmą, surrealizmą ir abstrak
taus meno šalininkus. Tos paro
dos reginiai būtų sudrebinę 
Chruščiovą”, rašo “New York 
Times” korespondentas Lenkijo
je. Tas pats korespondentas sa
ko, kad neseniai Sovietuose buvęs 
kultūros laisvės atlydis. dabar 
Chruščiovas įsakęs šalną ir gruo
dą vieton atlydžio.

Lenkai yra drąsesni už čekus, 
vengrus, bulgarus komunistus ir 
laisviau pasisako už kitus sateli
tus. Šiuo atžvilgiu Lenkijoje prak
tiškai tiek laisvės, kiek Jugosla
vijoje, kuri toli gražu nevisais 
punktais eina koja į koją su 
Kremliaus vadovaujamais komu
nistais ir nelaiko savęs kieno nors 
satelitu.

Įdomu, ar prancūzų komunistai 
pritars Chruščiovui ir tuo pat pa
smerks P. Picasso, kuris politiš
kai simpatizuoja komunizmui, bet 
savo kūryboje nesivadovauja “so
cialistinio realizmo” principais?

Paryžius. — Anglų jachta “Sea 
Driver” Korsikos pakrantėse įieš
ko marš. Rommelio paskandintų 
turtų. Po karo buvo pasklidę gan
dai, kad čia į vandenį buvo įleis
tos 6 plieninės dėžės karo grobio 
160 mil. markių vertės, kai Rom- 
mėlis traukėsi iš Afrikos.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

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 augš
tus, atskiras namas, pirmą 
kartą pardavimui, vienas at
viras morgičius, labai žema 
kaina.

RONCESVALLES — DUNDAS,
$4.000 Įmokėti, 8 kambariai 
per du augštus, 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.

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

RUSHOLME RD. Apie S7.000 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 keletos 
metų senumo, su balkonais, 
viskas išnuomota, metinių 
pajamų apie $30.000.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 24404
Namų tel. LE. 5-1584

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu

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

Už santaupas moka nuo 414% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7J/k%. Už paskolas - morgičius — 6M>%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti keikvienas lietuvis gyvenantis Kandoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

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

beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

VYRIŠKŲ IR ‘ 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 

1385 Queen St. W. (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 įmokėti — 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 įmokėti — 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, tarmų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvairiose vietose Ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

BABY POINT
$4.000 įmokėti, gražus 6 kambarių 

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

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

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

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

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

KINGSTON RD.
$18.000 įmokėti, 24 butų apartamen- 

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

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

senumo. Visuomet pilnai iš
nuomotas. $38.262 metin. pa
jamų. Savininkas nori’sku
biai parduoti. Labai žema pil- 

* na kaina.
KINGSWAY RAJONE
$25.000 įmokėti, 21 butas Kingsway 

- Royal York rajone. Gražus 
pastatas, geriausiam vakarų 
Toronto rajone. $28.000 mė
tinių pajamų. Visas išnuomo
tas. S6.500 * gryno pelno į 
metus.

PARKDALE RAJONE
$40.000 įmokėti, 48 butų modemus 

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

SCARBORO
$30.000 įmokėti, 29 butai. Balkonai, 

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

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

A & B TAILORS
A. Beresnevičius
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Skaitytojai pasisako
“PERKELTI VLIKą EUROPON” 
Tokia antrašte paskelbtas Al. Gi- 

manto straipsnis š.m. geg. 23 d. “T2”.
Straipsnio rašytojas aiškina, kad ry

šium su JAV numatomais tam tikrais 
emigrantinių politinių organų veiklos 
suvaržymais, lietuvių spaudoje prade
dama kalbėti apie kaikurių veiksnių 
perkėlimą atgal į Europą, kad šiame 
kontinente esą perdaug lietuviškų 
veiksnių centrų, kurių tarpusaviai ne
sklandumai mažiną tos veiklos sėk
mingumą, kad laisvinimo idėja Euro
poje esą žymiai pakilusi ir galiausiai, 
kad -centrinių įstaigų palaikymas šia
me kontinente reikalaująs žymiai dau
giau išlaidų negu Europoje, čia auto
rius aišikna, kad vidutinio pareigūno 
alga-$500 mėn. šiame kontinente esan
ti labai kukli, kai tie patys $500 Vo
kietijoje pavirstų į 2000 DM ir t.t.

Kad skaitančioji publika negautų 
netikrą vaizdą, norėčiau kaikuriuos 
iškeltus klausimus tiksliau paaiškinti.

VLIKas buvo perkeliamas į JAV to
dėl, kad Europoje, ypač V. Vokietijo
je, persikėlus visai darbingai lietuvių 
išeivijai į užjūrį, VLIKui nebeliko tau
tinės ir politinės platformos veikti. 
Trūko tinkamų žmonių ir VLIKą finan
siškai palaikančios visuomenės. Kitos 
išeities neliko kaip vykti ten. kur yra 

^susibūrusi išeivijos masė ir kur for
muojama pasaulinė politika.

Pasaulinė politinė padėtis ligi šiol 
nėrą pasikeitusi. Ne V. Vokietija ir ne 
Ispanija daro didžiąją politiką, bet 
ligi šiol dar JAV. Vokietija užsiima 
tik specifine vokiška politika, stengia
si atgauti iš lenkų ir rusų nustotus ry
tinius kraštus, kartu darydama didelę 
prekybą su minėtomis valstybėmis. Ar 
V. Vokietija mūsų aspiracijoms bus 
draugiška, yra didelis klausimas.

Apie pabaltiečių politinių veiksnių 
veiklos suvaržymą turbūt nėra ko kal
bėti. Jų veiklą reikia griežtai atskirti 
nuo kubiečių politinių pabėgėlių, ku
rie net bando pradėti karštą karą. 
Tai yra JAV reikalas, jeigu jos sten
giasi juos kiek suvaldyti, kas mus ma
žai tegali liesti.

Etatų siaurinimų taupymo sumeti
mais buvo ir anksčiau, bet jie neliečia 
VLIKo, kuris nėra jokia JAV organi
zacija. VLIKas išlaikomas Tautos Fon
do ir ALTos, kurie surenka reikalin
gas sumas daugiausia iš šiame konti
nente gyvenančių tautiečių. Numato
mieji etatų siaurinimai liečia kitas lais
vinimo organizacijas, kurių Niujorke 
ir Vašingtone yra galybės.

Tarpusaviai politiniai nesklandumai 
nedingtų nei tuo atveju, kai VLIKas
persikeltų Europon, nes jo finansavi- me kovoti tokiomis priemonėmis, kū
mo klausimas nepasikeistų: jis ir to- rios mums šiuose laisvuose kraštuose 
liau turėtų būti vykdomas iš mūsų yra leidžiamos, reiškia viešai protes- 
kentinenta. O Įvairių fondų ir fon- 
delių skaičius nesumažėtų, nors ir 
VLIKo čia nebūtų.

Nežinia iš kur straipsnio autorius 
paėmė tą $500 atlyginimą. Jam. daly
vaujančiam daug metų spaudoje, ne
turėtų būti paslaptis, kad VLIKo pre
zidiumo nariai dirba VLIKe be atly
ginimo, kad jie uždirba savo duoną ki
tur ir kad apmokamos tik raštinės iš-į 
laidos. Visos kitos sumos eina Į užjūri.Į nieji yra darę gauti iš vakarinių demo- 
i V. Vokietiją, Ispaniją ir Romą, žinių kratijų jų okupacijos galutiną pripa- 
sekimo, ELTOS ir radijo valandėlių žinimą. Jeigu svetimųjų valstybių vy- 
išlaikymui ir panašioms išlaidoms.

Kalbamieji $500 turbūt atskamba mes irgi turime bent kartą į metus su- 
dar iš tų laikų, kai prieš turbūt pen- sirinkti dideliam, viešam protestui, 
kerius metus vienas politikas metams kuris pasiektų netik vakarines valsty- 
buvo pakviestas VLIKo pirmininku.: bes, bet ir Maskvą ir Vilnių, kur sėdi 
kuriam buvo mokamas panašus atlygi- raudonieji agentai ir minta iš kruvi- 
nimas. Tokios naštos VLIKas ilgai no lietuvio kolchozininko darbo, 
negalėjo pakelti ir buvo eita prie da- Dr. M. Anysas

■■ ■ I —I

Birželio 22 d., šeštadienį, visi keliai 
veda į Wellande ruošiamas ’'

PROGRAMOJE:

JONINES•,
bartinės tvarkos.

Pabaigoje autorius sako, kad kaiku- 
rios Amerikos lietuvių organizacijos 
net gal būtų duosnesnės, jeigu VLIKo 
centras būtų perkeltas atgal kiton At
lanto pusėn. Nepasiduokim iliuzijoms, 
nes puikiausiai žinome, kaip sunku yra 
pinigą surinkti.

Manau, jog būių labai naudinga, 
jeigu šiuo klausimu pasisakytų ir pats 
VLIKas ir išsklaidytų gandus apie jų 
narių atlyginimus. Dr. M. Anysas

MINDAUGO PILAITĖ
Kun. prof. St. Yla panūdo savo lais

valaikius skirti fiziniam darbui. Su
planavo statyti Putnam, Conn. Mindau
go pilaitę. Atostogininkų padedamas, 
jau gerokai pasistūmėjo priekin.

Dar aną mėnesį prof. kun. St. 
laiške rašė, jog laukiąs šiltesnio 
ir vėl trauksiąs į pilį — į darbą,
žiemą, esą, pilis (kas buvo pastatyta) 
gana gerai išsilaikė, nes buvusi pala-' 
piniškai apdangstyta. Girdi, jeigu gerai 
seksis ir gausiąs talkininkų, tai gal 
pavyksią šiemet ir apdengti. Esą, kad 
tik jėgų nestigtų. Jau dvi vasaras dir
bęs noriai ir smagiai, šiemet nebejau
čiąs turėsiąs tiek jėgų. O norėtųsi, gir-

Yla 
oro 
Per

Vaclovo Verikaičio ir Janinos Liustikaitės koncertas
Liaudies dainos ir pasaulinio garso kompozitoriai.

Šokiams gros Hamiltono lietuvių orkestras AIDAS, vedamas V. Babecko. 
JONINIŲ VIETA: St. Stephen’s Hall, East Main St. — Port Robinson Rd. 
sankryžoje. Bufetas veiks nuo 2 vai. po pietų. LOTERIJA, kurios pelnas 
skiriamas Niagaros pusiasalio skautams remti. Programos pradžia: 6 vai. 
punktualiai. KLTS

HAMILTON, Ont
VAJUS TAUTOS NAMAMS 112-oje 

savaitėje davė $1100 ir pasiekė $114.. 
100. Nuoširdus ačiū Zig. Pulianauskui 
už įteiktą per F. Rimkų šimtinę, o ge
rajam X už antrą tūkstantinę!

LN KINO TEATRAS DELTA nuo 
š.m. birželio 21 d. išnuomotas Juozui 
Didžiokui-Dydzak už $350 mėn., $4200 
metams. Birželio 5 d. su juo pasirašg-r 
ta sutartis 10 metų ir gautas $000 
čekis — nuoma iš anksto iki š.m, rug-.

Mirus a.a. KAZIMIERUI ŽUKAUSKUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums —

Kazimierui,. Albinui, Jeronimui, dukrai T. Murauskienei
■ . ■ ‘ ir giminėms —

Telyčėnų šeima 
K. Baronas

di, baigti, nes ir menininkai ta kryp-!sėJ° 1 d. LN v-ba j metus nemokamai. 
. -.s ______ •• _• • aannn trie col-mid ioniiic PardavimAtimi entuziastai. Tris mozaikas sienai 

jau turis, pustrečios jau įmūrijęs per
nai. Jas padarė Aleksandra Kašubie- 
nė. Tris vitražus dirbąs Albinas Els- 
kus. Gausiąs ir architektą, kuris pa
tars, kaip užbaigti “viršūnę” ir “su- 
bildinti” stogą. Tokie, girdi, jo nekū
rybiški — muleriški rūpesčiai šiai va
sarai. Raštai, esą, nebeina .taip sma
giai, nors noro kartais būna dar ką 
nors subaigti, kas seniau Įpusėta ar 
apmesta, čia pat garbus profesorius ir 
virtuoziškas plunksnos darbininkas 
kuliai priduria: “Tokie, žinoma,, mano 
raštai — pritaikomieji, mažai kūrybiš
ki! Bet darbo gal nemažiau pareika
lauja už dailiuosius. Negali pasikliau
ti tik vaizduote — reikia knaisiotis po 
šaltinius ar medžiagas. Tai be galo iš
semia. Jau apie 4 metus guli spaustu
vėje rinkinio pusė apie šeimą lietuvių 
tradicijose, o likusios dalies negaliu 
subaigt, nes pristigo tautosakos rinki
niuose medžiagos. Turiu jieškotis pas 
gyvus žmones — senelius. Tam pašven
čiau ir praeitas kovo mėn. atostogas”.

Pr. Alšėnas
KODĖL MINIME SIBIRINIUS 

TRĖMIMUS?
Mes bolševikinės Rusijos paverg

tųjų tautų nariai negalime sėdėti ran
kas sudėję ir nieko nedaryti. Jeigu 
mes negalime ginklu -priešintis, turi-

gauna tris sekmadienius. Pardavimo 
atveju LN gali sutartį nutraukti. .

Kino išnuomojimas yra didelis lai
mėjimas, jau. vien tik dėlto, kad jo 
vedimas pareikalavo daug laiko iš 
v-bos p-ko St. Bakšio, kuris mažiau 
galėjo dirbti tiesioginį LN • įsigijimo 
darbą. , ,

Si savaitė yra paskutinė mūsų pačių 
kino vedimo savaitė. V-bos p-kas labai 
prašo visus tautiečius šią paskutinę 
savaitę atvykti pasižiūrėti gražių fil
mų: “The Last Time I saw Paris” su 
garsiąja Elizabeth Taylor, kuri yra pir
moji žvaigždė didžiajame filme “Kleo
patra”. Jos pastatymas kainavo 40 mi
lijonų dolerių ir yra didžiausias filmų 
istorijoje. Spėjama, kad E. Taylor, iš 
“Kleopatros” gaus apie $20 mil. Tik
rai Įdomu pamatyti tokią moterį, ku
ri tiek pinigo gauna. Antroji filmą 
irgi yra labai Įdomi, tai “Interns”.

Naujam Delta kino šeimininkui lin
kime gražiausios sėkmės ir tikime, 
kad p. J. Dydzak, turėdamas didelę šia
me darbe patirti, stiprų ekonomini pa
grindą ir gilius ryšius, iškels Deltą į 
pirmaeilius Hamiltono kinus. Sk.

DARBO REIKŠMĖ ATITIKSIANT 
DVASINIUS LIGONIUS

MATTHEW B. DYMOND, M.D., Ontario sveikatos ministeris
•Psichinių ligoninių bendroje 

gydymo programoje labai didelę 
reikšmę turi ligonių atitiesimas. 
Kiek tai Įmanoma, yra bandoma 
palaikyti ligonių ryši su bendruo
mene. Socialinėje plotmėje tai 
atlieka šeimų vizitai ir savanoriš
kos programos žaidimai, diskusi
jų rateliai, dabartinių Įvykių klu
bai arba šiaip draugiški pasikal
bėjimai. .

Daugelis pacijentų yra šeimų 
maitintojai, kurie išėję iš ligoni
nės turės grįžti i darbą. Jiems 
reikia padėti prisitaikinti prie 
dirbančiųjų "pasaulio dar prieš iš
einant iš ligoninės globos.

Praeityje psichiatrinės ligoni
nės turėdavo didžiulius ūkius, ku
rie Įeidavo i šių institucijų sudė
tį. Pacijentai būdavo skatinami 
Įsijungti i ūkio darbus: prižiūrėti 
gyvulius, melžti, penėti kiaules, 

“ lesinti vištas, padėt nuimti der-
Birželio 16 d., 1 vai., Crowland. Onta- Jįų Kai daugumą krašto gyven- 
rio Rd., Rowland Hotel saukiamas tojų sudarė kaimiečiai, kaimo pa- 
visuotinis tautiečių susirinkimas. Dar- cijentai turėdavo idealias sąlygas 

J botvarkė Bendruomenės nariams iš
siuntinėjama asmeniškai.

Tautiečiai, Jūsų gausus dalyvavimas 
suteiks moralinį tvirtumą naujai val
dybai ir, įgalina visuomenės su valdy- ČIUS, 
ba sklandesni bendradarbiavimą. ? -—-

K LB Wellando apyl. valdyba -

WELLAND, Ont
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS.

St.

tuati, kad mūsų balsus išgirstų netik i 
mums palankūs vakariečiai, bet ir 
Kremliuje sėdi raudonieji uzurpato
riai. Mes turime puikių' pavyzdžių, 
kaip toli nuskamba panašūs protestai. 
Lietuvos ^okupantai nępięgsta Jtokių 
protestų, kai iškeliami Tų sutarčių 
laužymai ir jų nehumaniški veiksmai 
praeityje ir dabar. Kiekvienas lietuvis 
iš patyrimo žino, kiek pastangų raudo-

palaikyti ryšiui su savo bendruo
mene.

Visuomenės sudėčiai pamažu 
kintant, mažėjo ir pacijentų skai- 

nusimanančių apie žemės 
ūkio darbušT’Dėlto^daugiaū pači-

rai už mus kalba, mūsų reikalą gina.

viešam protestui

Ėstu advokato ištaiga

ADO PARK, LL.B.
ADVOKATAS, NOTARAS 

(barrister, solicitor)
97 EGLINTON AVE. E.

Kambarys 303 A 
Toronto 12, Ont.

Telefonai:
Įstaigos 4834271 buto III 7-2017

t

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. infraraudonų jų 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.PL
474 Roncesvailes Avė. (prie Dundas St. W.), Toronto 3, Ont. Tel. LE. 3-8008

SVEIKATOS KLINIKA LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

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

stočių, garažu, moteliu, ivairiu biznių ir Lt.

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

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

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT. <
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 TeL 2337

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

- Telefonas LE. 2-5191

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

įruošiome krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio solionus, sumoderninome virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO
425 JANE ST., TORONTO • RO. 9.9647

Res. Tel. LE. 6-5363 — Res. Tel. RO. 3-2032
K. STRIAUPIS P. JONIKIS

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas sullga praktika. 

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

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 
į naujas patalpas 

1134 DUNDAS ST. W.
Toronto 3, Ont 

Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Telefonas LE. 2-5461

Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenals.
1 vai. važiavimo Ir teorijos pa
mokos nemokamai.

ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
sayo Įstaigą 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

jentų būdavo skatinama Įsijungti 
i darbus pačiose ligoninėse: jų 
daržuose, skalbyklose, virtuvėse 
ir valgyklose.

Reikia atsiminti, kad rimtesnė
mis proto ligomis sergantieji tam 
tikrais atžvilgiais skiriasi nuo 
paprastų ligonių. Psichinis ligonis 
gali būti pakankamai stiprus fi
ziškai atlikti tam.tikrą darbą, bet 
negalėti jo Įvykdyti emociškai. 
Jis gali jaustis nesugebąs, netin
kamas, apatiškas, priešiškai nusi
teikęs arba Įtariąs, ir tik palaips
niui, su ligoninės personalo para
ma ir paskatinimu, gali imtis vyk
dyti paprasčiausius darbus. To
liau su naujausių vaistų bei gy
dymo metodų pagalba jis įsigyja 
pasitikėjimo mėginti papildomus 
darbus bei uždavinius.

Atitiesimo uždavinys ir tikslas 
yra — pacijentams duoti palaips
niui vis sudėtingesnius užsiėmi
mus. Kadangi jie yra praradę su
gebėjimą santykiauti su visuome
ne, labai svarbu juos pamažu pri
pratinti prie darbų, kurie yra 
naudingi visiems.

Pacijentai padeda namų ūkyje, 
palaikydami švarą bei higieną, 
gamindami maistą, prižiūrėdami 
pastatus, daržus, pieveles ir tl. 
Šitoks užsiėmimas, jungiamas su 
poilsiu, pamaldomis ir pasilinks
minimais, pacijentams padeda pa

laikyti ryši su bendruomenės gy
venimu bei veikla.

DELHI, Ont.
KOMUNISTINIO TERORO NUKAN
KINTŲJŲ IR SIBIRO VERGIJON IŠ
TREMTŲJŲ PAMINĖJIMAS rengia
mas birželio 16 d., sekmadienį. Ren
gėjai — vietos šaulių būrys. Bus at
laikytos pamaldos už komunistų nu
kankintus ir ištremtus lietuvius, lie
tuvių bažnyčioje, Pamaldose šauliai 
dalyvaus su tautine, juodu kaspinu 
perrišta vėliava. Kun. klebonas dr. J. 
Gutauskas yra paprašytas savo pa
mokslo metu paminėti mūsų tautos 
kankinius, kurie už Lietuvos laisvę 
yra mirę, Sibire kankinami ir komu
nistų kalėjimuose žudomi. Vietos visi 
lietuviai yra prašomi gausiai dalyvau
ti pamaldose ir paskaitoje, kuri įvyks 
tuojau po pamaldų parapijos salėje.

Delhi šaulių Būrio Valdyba

WINDSOR, Ont.
i BIRŽELIO ĮVYKIŲ RAMI N ĖJI

MAS iš Windsoro radijo stoties, ban
ga 1550, bus šeštadienį, birželio 15 
d. -nuo 1030 iki 11 vai. ryto.

ši istorinė pabaltiečių tragedija 
jau septintą kartą yra paminima iš 
Windsoro CBE radijo stoties anglų 
.kalba, kartu su trijų Pabaltijo tautų 
himnais ir atitinkamomis dainomis. 
Tai teisybės balsas apie įvykius Pa
baltijy prieš 22 metus apie ką turi 
žinoti ir kiekvienas šio krašto gyven
tojas. Pasiklausykite.
IŠKILMINGĄ PAMINĖJIMĄ —‘KON
CERTĄ ruošia Detroito Pabaltiečių 
Komitetas šeštadienį, birželio 15 d. 8 
vai. <30 -min. Wayne universiteto au
ditorijoje Second ir Ferry, Detroite. 
Paminėjime kalbės Mičigano valstybės 
gubernatorius George Romney, mini
mas kaip rimčiausias respublikonų 
kandidatas i JAV prezidentus. Meni
nėje dalyje dalyvauja skandinavų 
simfoninis orkestras ir Detroito lie
tuvių šv. Antano parapijos mišrus 
choras.

Kviečiami visi šiame paminėjime 
dalyvauti.

Varšuva. — Miesto centro vieš
butyje Įsikūrė V. .Vokietijos pre
kybos atstovybė. Leidimas gau
tas kovo mėn. 7 d. prekybinėse 
derybose.

ŠYPSENOS
Revanšas

Belgų smuikininkas Eugen 
Ysaye (1858-1931) buvo pakvies
tas Į svečius pas vieną Nicos mi
lijonierių, kuris, kaip visi žinojo, 
kadaise buvęs paprastas batsiu
vys, dabar labai didžiavosi savo 
turtu. Po pietų tarnas atnešė su
klerusi smuiką, kurį šeimininkas 
padavė smuikininkui, augštu tonu 
tardamas:

— Pagrokite ką nors.
Žodžio netaręs Ysaye pagrojo 

keletą dalykėlių ir išėjo pasakęs, 
kad turi būtinai nuvykti i svarbų 
pasitarimą.

Po kelių savaičių Eugen Ysaye 
suruošė priėmimą savo name Pa
ryžiuje. Nicos milijonierius taip 
pat gavo pakvietimą ir nepatingė
jo atvažiuoti. Po pietų i rūkomąjį 
kambarį Įėjo tarnas ir atnešė ant 
tacos porą suplyšusių batų.Ysąye 
padavė tacą išpuikusiam fabri
kantui tardamas:

— Nicoje aš buvau priverstas 
groti jums. Dabar Jūs parodykite 
mums savo meną!

Pavyzdinga veikla
— Pirmininke,, ar tamstos drau

gijos nariai veiklūs?
— Labai! Dešimt jų yčikia 

prieš mane, o kita dešimt — pa
laiko mane, o kai Įvyksta balsa
vimas — manasis balsas reikalą 
nusveria mano naudai...

“Šluota” rašo
“Jau nemaža laiko praėjo, kai 

Kėdainiuose pastatė kultūros na
mus. Jaunimas su ta Įstaiga jau 
spėjo apsiprasti: vaidindavo, dai
nuodavo, šokdavo ir kitokias pra
mogas keldavo.

Tik dėl vieno dalyko negalėjo 
apsiprasti: kultūros namuose ne
buvo nei šviesu, nei tamsu. Atro
dė, kad palubėj kabo ne elektros 
lemputės, o raudoni pamidorai”.

Parinko Pr. Al.

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

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATU LION YTĖ
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

Maskva. — “Inturisto” duome
nimis, 1962 m. Sov. Sąjungoje 
lankėsi per 800.000 turistų iš 
daugiau kaip 80 kraštų. Daugiau
sia turistų iš Vakarų kraštų at
vyko iš Norvegijos — 75.000; 20. 
000 prancūzų. 1.000 anglų ir 17. 
000 amerikiečių. E.

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvailes Ave. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičių paskolos iki 60% turto 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 vaL vakaro.

■21; MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 84)511

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.

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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
. m įvairius kilimus.

Automatinis eteaira varymas. Sutai
sau iširusius garas ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

TeL RO. 7-9947
24 Hmnberview Rd., Toronto.

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ • 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas Ir garantuotas. * 

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

A.P.GARAžAS i
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin) li 
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas Ir garantuo
tai

Sav. Ant. Paikevitiua

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

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

DR. Y. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvailes) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

OKULISTĖS i

Br. Dukowska-BEJNAR, R.O. 

Wiktoria BUKOWSKA, R.O.; 

274 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey St.)

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

W. A. LENCKI

TEISININKAS
7 
J

ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.

Roon 107 

'Telefonas EM. 6-4182

Toronte

Pritaiko akinius visiems akių , defek
tams. Ištiria ekiu nervus, kurie daž*. 
nai sukelia galvos skaudėj imą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.- 
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms , 
po pier is! šepečiai,

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER J. 

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

st
DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. --------- —

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

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

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 94612
DARBO VALANDOMIS .

RO. 9-4131

RO. 6-7132

R.M.N.PL
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Prisikėlimo parapijos žinios
— Trėmimų Sibiran paminėji

mas Prisik. bažnyčioje — šį sek
mad. po Sumos. Kolonijos orga
nizacijos kviečiamos dalyvauti or
ganizuotai ir su'vėliavomis. Jų 
vadovybes maloniai prašome iš 
anksto pranešti, kokiam skaičiui 
rezervuoti vietas bažnyčioje. Per 
paminėjimą bus einama prie pa
minklinės lentos ir padedamos 
gėlės.

— Šį šeštad. visi parapijos vai
kučiai ir jų artimieji kviečiami 
gausiai dalyvauti liet, vaikų kon
grese Hamiltone. Programa pra
dedama Mišiomis 12 vai. šv. Pat
riko bažnyčioje. Jaunimo choro 
nariai prašomi tuoj pranešti, ar 
jie kongresan vyksta savo artimų
jų automobiliais, ar specialiais 
autobusais. Autobusai nuo Prisik. 
bažnyčios išvyksta lygiai 10.30 
vai. ryto. Vykstą prašomi nesivė- 
linti. Torontan autobusai grįš 
apie 6 vai. vak. .

— Nuoširdžiai sveikiname To
ronto ir apylinkės liet, jaunimą, 
baigusį universitetą ir kt. augštą- 
sias mokyklas. Ir įsijungus į savo 
profesijas prašome nepamiršti sa
vo, kaip jaunosios lietuviškos in
teligentijos, uždavinių.

— Sutvirtinimo sakramento ge
neralinė repeticija ir Sutv. s. pri
imančių vaikučių ir jų kūmų bei 
artimųjų išpažintis — šį penktad., 
7.30 v. vak., bažnyčioje. Paskuti
nė Sutv. sakr. pamoka — šį sekm. 
po 10 vai. Mišių. Kadangi Sutv. s. 
bus teikiamas ne per Mišias, Ko
munijos einama -sekm. rytą per 
betkurias Mišias.

J

— Sutvirtinimo sakr. priiman
tiems instrukcinė pamoka bus šį 
ketvirtad., birž 13 d., 8 vai. vak. 
par. raštinėje.

— Sutvirtinimo sakramentas 
bus teikiamas šį sekm., birž. 16 d., 
4 vai. p.p. bažnyčioje. Jį teiks J .E. 
vysk. V. Brizgys.

— Birželinės pamaldos šiokia
dieniais laikomos po Mišių 8 v. 
ryto, o sekmadieniais — po Su
mos.

— Par. choro repeticija — šį 
ketvirtad., 7.30 v.v. mz. studijoje. 
Šį šeštad. muzikos studijoje ruo
šiama chorui pagerbti arbatėlė, 
kurioje dalyvauja choristai su 
antrosiomis pusėmis.

— Par. jaunimo choro repetici
ja — šį penktadienį, 6.30 v. vak. 
muzikos studijoje. Choras su me
nine programa dalyvauja vaikų 
kongrese Hamiltone. Choras 
vyksta uniformuotas. Be to, jau
nimo choras giedos per Sutvirtini
mo apeigas bažnyčioje.

— Šį sekm. Mišios 11.30 vai. 
par. salėje laikomos paskutinį 
kartą. Per vasarą jos nutraukia
mos ir paliekamos tik bažnyčioje
— 8, 9, 10 ir 11 vai. Taip pat per 
vasarą par. choras nutraukia gie
dojimą per 11 v. Mišias. Sakomi 
tik labai trumpi pamokslai.

— Kalėdojimas tęsiamas toliau 
iš anksto susitarus.

— Par. biblioteka vasarai užda
roma po šio sekmadienio. Prašo
me apsirūpinti knygomis šį sek
madienį.

P. Galiauskams birželio 8 d. bi
čiuliai suprengė malonią staigme
ną — 25 metų vedybinės sukak
ties paminėjimą. Dalyvavo daug 
šeimos bičiulių net iš tolimų vie
tovių.
Pranešame mieliems tautiečiams, kad 
po nelaimės ir ilgo darbo atstatytas su 
visais patogumais Springhurst—North
view — netoli šv. Jono Kr. koplyčios
— A. M. Vaišvilų vasarnamis. Yra dvi 
virtuvės, vonia ir dušai. 8-ni miega
mieji kambariai. Norintieji pasinaudo
ti prašomi skambinti LE. 2-3459 arba 
kreiptis ten pat vietoj.
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 vai. vak. tel. RU 
7-8955.
Išnuomojamas VASARNAMIS Spring* 
hurste, lietuviškame rajone. Teirautis 
po 6 v.v. tel. LE 4-8154.
Išnuomojamas VASARNAMIS Spring
hurst vasarvietėje, lietuvių rajone; 
šaltas - šiltas vanduo ir kiti patogumai. 
Tel. RO 3-2406.
Išnuomojamas šviesus, izoliuotas VA
SARNAMIS Springhurste; sekanti gat
vė nuo lietuviu bažnyčios. TeL LE 
1-5982.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Sutvirtinimo sakramentas 

teikiamas šį sekmadienį 9.30 vai. 
pamaldų metu. Sutvirtinamieji su 
savo sutvirtinimo tėvais renkasi 
į parapijos salę 9 vai., iš kur ei
nama į bažnyčią pamaldoms, ku
rias laikys J.E. vysk. V. Brizgys. 
Bendrai repeticijai visus sutvirti
namuosius su jų tėvais ir sutvirti
nimo tėvais kviečiama atvykti šį 
penktadienį, birželio 14 d. 7.30 v. 
vak. Po pasitarimo, bažnyčioje 
bus trumpos pamaldos ir išpa
žintis.

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose prisimenama birželio 
liūdnieji įvykiai.

— Mokyklinio amžiaus jaunimo 
kongresas įvyksta šį šeštadienį 
Hamiltone. Pradžia 12 vai. šv. Pa
triko bažnyčioje. Turintieji savo 
susisiekimo priemones vyksta tie
siog į pamaldas, o norintieji va
žiuoti autobusu, prašomi iki penk
tadienio užsiregistruoti pas P. 
Dranginį tel. LE 7-3085. Autobu
sas prie bažnyčios bus 9 vai. ry
to, ir išvykstama 9.30 vai. Jau
nimas, o ypač jaunimo choro da
lyviai, maloniai kviečiami gausiai 
važiuoti i kongresą. Autobusu ke
lionė va . ns nemokama.

— Jaunimo choro generalinė 
repeticija prieš vykstant į jau
nimo kongresą, įvyksta šį penk
tadienį 6 v.v. Prašome visus cho
ristus dalyvauti.

— Šį sekmadienį paskutinį kar
tą laikomos 12 vai. pamaldos. Bir
želio 23 d., sekmadienį, pradeda
ma pamaldos Wasagoje Gerojo 
Ganytojo stovykloje. Šiuo metu 
rengiamasi stovyklai, patobulina
ma aikštės. Stovykla prasidės lie
pos 6 d., ilgąjį savaitgalį. Tikima
si iki to laiko baigti įrengti nau
jus pastatus. Į stovyklą registra
cija klebonijos raštinėje. Stovyk
la veiks vieną mėnesį.

— Gavėnios rekolekcijoms se
kančiais metais pakviestas jėzui
tas T. Gediminas Kijauskas.

— Prie parapijos veikiantis 
jaunesniųjų ateitininkų būrelis 
praėjusį sekmadienį turėjo gražią 
iškylą Toronto salose. Būreliui 
gražiai vadovauja Kaz. Kaknevi
čius.

Šv. Juozapo ligoninėj padaryta 
sėkminga inkstų operacija rašyt. 
J. Kralikauskui. Be to, ten gydo
mi: p. Gudinskienė, p. Paukštys, 
p. Vosylius ir p. Kuchalskienė. 
Princess Margaret ligoninėj gy
dosi p. Gavėnaitienė.

Gen. kons. dr. J. Žmuidzinui 
bičiulių iniciatyva buvo surengtas 
pagerbimas 65 m. amžiaus sukak
ties proga. Pagerbtuvės buvo pri
vataus pobūdžio ir pačiam, sukak
tuvininkui sudarė staigmeną.

J. S. Žmuidzmas. gen. konsulo 
sūnus, baigė Kalifornijos Techno
logijos institutą gegužės 10 d. 
daktaro laipsniu. Vasaros atosto
goms su 4 vaikučių šeima ruošia
si atvykti į Torontą.

Eugenijos Pakalnytės ir Adolfo 
Sagevičiaus sutuoktuvės — birže
lio 29 d.. 12 vai., šv. Jono Kr. 
bažnyčioje.

Lietuvių b-vė North Sylva Co. 
Ltd, turėjo metinį akc. susirinki
mą birželio 8 d. šv. Jono Kr. mu
zikos studijoje. Į v-bą išrinkti: L. 
Karbūnas, VI. Germanavičius, V. 
Vaitkevičius. J. Račys ir J. Par

' sėlis. B-vė verčiasi didmenų pre
kyba, importuodama ginklus, 
amuniciją ir sportinius reikme
nis. Ji prekiauja su įvairiais kraš
tais, kaip Italija, Ispanija, Indi
ja. Japonija, JAV, Pakistanu, V. 
Vokietija, Čekoslovakija ir Len
kija. 1962 m. b-vė pasistatė dide
les patalpas 18 Ripley Ave., 
Swansea, kurių talpumas siekia 
iki dviejų mil: dolerių metinės 
apyvartos su įrengta šaudykla nu
pirktiems naujiems šautuvams iš
bandyti.

Biudžetiniai 1962-63 m. buvo 
suvesti su gražiu pelnu ir akci
ninkam' )kėjo 10% dividen
do už i akcijų nominalinę 
vertę ii 6,9 ž paskirta atsargos 
kapitalui. VI. G.

Prof. K. Girtautas, siųsdamas 
rėmėjo - garbės prenumeratą už 
“TŽ” linki geros sėkmės.

JŪRŲ SKAUTUOS VADU SUVA
ŽIAVIMAS Įvyksta birželio 15-16 d. 
Toronte, Prisikėlimo par. patalpose; 
pradžia 12 v., šeštadienį, registracija 
pradedama 11 vai. ryto.

JŪRŲ SKAUTUOS VADOVYBEI 
pristatyta tvirtinti šios sudėties “Ne
ringos” tunto vadovybė: tunt. j.v.s. B. 
Stundžia, j. skaučių dalies vedėja ps. 
R. Kuprevičienė, j. skautu dalies vedė
jas j-S. H. Stepaitis, ižd. v.v. R. Narni- 
kas. Vienetų vadovais paskirti: ginta- 
rių ir ūdrių vadove v.v. A. Besąs pa ry
te, vandenių laivininke v. I. Večers- 
kytė, laivine v. V. žolpytė.

H. Montės jūrų budžių Įgulos vadu 
išrinktas dail. v. valt. M. Slapšys, o 
jaun. jūrų skautų vieneto vadovu b.k. 
v „si. J. Kuprevičius.

TUNTININKAS j. v .s. B. STUNDŽIA 
buvo išvykęs atlikti navigacijos prak
tikos Į Karibų jūrą. Buriuojant aplan
kyta Virgin, M. Antilų ir Leeward sa
los V. Indijoje.

Ja. H. STEPAITIS paskirtas Toron
to kanadiečių jūrų skautų vandens Į 
saugumo komiteto pirmininku. B. S. 1

SIBIRAN TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

— birželio 12 (L, trečiadieni, Ba
tono auditorijoj, 8 vai. vak. Dai
lės parodos atidarymas — 7.30 v. 
v. Rengia pabaltiečiu federacija. 
Pagr. kalbėtojas — Kanados pre
kybos min. M. Sharp. Estai su lat
viais ruošiasi gausiai dalyvauti. 
Neužmirškime ir mes tos parei
gos! Rengėjai

Pūtvio kuopos šauliai dalyvauja 
sovietinių trėmimų minėjimo pa
maldose birželio "16 d., 11 vai. 
ryto, šv. Jono Kr. bažnyčioje. Šau
liai renkasi parapijos salėn 10.30 
vai.
, Tradicinės šaulių Joninės — 

birželio 22 d. “Orchard Lodge” 
Keswick, Ont. Kuopos valdyba

Ateitininkai sendraugiai kvie
čiami susirinkti į Liet. Vaikų Na
mų salę birželio 17 d., pirmadie
nį, 8 vai. vak. Grįžę iš nepapr. 
konferencijos Niujorke atstovai 
padarys pranešimus apie 3 d. tru
kusią konferenciją ir jos refor
mas. Valdyba

Evang. Liut. parapijos pamal
dos įvyks birželio 16 d., sekmadie
nį, 9 vai. ryto, Išganytojo bažny
čioje, 1601 Bloor St. West ir In
dian Rd. sankryžoje. Pamaldas 
laikys kun. A. Žilinskas. Be to, 
pranešame mūsų parapijiečiams, 
kad pamaldos birželio, liepos ir 
rugpjūčio mėn. bus laikomos 9 
vai. ryto. Maloniai kviečiame vi
sus Toronte ir apylinkėse gyve
nančius gausiai atsilankyti pamal
dose. Parapijos taryba

Aukos “Gintaro” šokėjų kelio
nei į taut, šokių festivalį Čikagoj 
dar bus renkamos ir šį sekmadie
nį prie abiejų parapijų bažnyčių.

Tradicinė lietuvių maldininkų 
kelionė į Kanados kankinių šven
tovę Midlande įvyks liepos 28 d., 
sekmadienį. Norima, kad daly
vautų Wasagoje stovyklaujantis 
jaunimas ir kiti vasarotojai. Po 
pamaldų kankinių bažnyčioje bus 
einamas Kryžiaus kelias. Šiuo me
tu kryžius dail. J. Bakio yra re
stauruojamas. A.

Į ateitininkų stovyklą 
registracija tebevyksta. Stovykla 
bus liepos 6-21 d. pranciškonų va
sarvietėje New Wasaga. Į stovyk
lą priimami berniukai ir mergai
tės 12-18 m. amžiaus. Mokestis 
vienam už abi - savaites — $25, 
dviem iš tos pačios šeimos $40, 
trim ar daugiau — $45. Nepasi
turintiems daromos lengvatos. Į 
stovyklą užsirašyti Toronto Prisi
kėlimo p-jos raštinėje tel. LE 
3-0621. Gyvenantieji už Toronto 
ribų tesikreipia: T. Rafaelis, 32 
Rusholme Park Cres., Toronto 3, 
Ont. Hamiltone registruotis pas 
J. Pleinį, 118 Fairleigh Ave. S. 
Niagaros apyl. — pas T. Barnabą 
Mikalauską, 75 Rolls Ave., St. 
Catharines. -

J. P. Robarts, Ontario premje
ras. oficialiu raštu primena, kad 
birželio 15-oji yra Ontario žmo
gaus teisių kodekso paskelbimo 
metinės. Pagal jį, kiekvienas as
muo yra lygus savo verte ir tei
sėmis, nepaisant rasės, tikėjimo, 
spalvos, tautybės, tėvų ar kilmės 
vietos.

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,
Lake Simcoe, izoliuotas, 3 miega
mųjų (išnuomotas ištisus metus — 
S50 mėn.) su garažu. Labai rami 
vieta, arti vandens, uždara gatvė, 
tinka šeimai su vaikais ar norin
tiems gero poilsio. Neaugštas Įmo- 
kėjimas, 1 hipoteka balansui, 1 va
landa kelio i 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 namų ruo
šai pritaikytus elektrinius reikme
nis.

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motoru remontas, tepimas ir kt. Sykį pabandę, grįšite 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 RO 2-1382

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

Kas naujo Kanadoje?
Naujosios Demokratinės Par

tijos atstovai parlamente vėl 
reiškia nepasitenkinimą dėl Ka
nados Raitosios Policijos — RC 
MP metodų. Jie yra nepatenkin
ti policijos sekimu įvairių komu
nistų agentų, ypač studentų ar 
profesorių tarpe. Kaltinimą par
lamente iškėlė D. Orlikow, kuris 
Castro kviečiamas lankėsi Ku
boje.

Pagauti Montrealio teroristai, 
kurie bombomis sukėlė nerimą 
Kvebeke. Manoma, kad turėjo 
ryšius su komunistais. Vienas su
imtųjų yra belgas, išmokęs te
roro veiksmų Kuboje. Suimta 11 
asmenų.

Nauja vėliava ir himnas buvo 
Kanadai pažadėti liberalų par
tijos rinkiminiame vajuje. Ang
losaksų simpatikai surinko dau
gybę parašų, reikalaudami, kad 
būtų palikta “Red Ensign” su 
angliškais ženklais. 72% visų ka
nadiečių pasisa*ko už himną “O 
Canada” ir tik 12% už “God 
save the Queen”.

Amerikiečių sprausminių lėk
tuvu bazės bus Įrengtos Kanado
je. Visi sprausminiai lėktuvai 
bus aprūpnti atominėmis bom
bomis. JAV pareiškė, kad bazės 
esančios reikalingos bendram 
gynybos planui.

Narkotikų Kanadoje priskai- 
toma apie 3500, kurie yra tikri 
ligoniai. 70% jų yra vyrai tarp 
35-40 metų amžiaus. 10% visų 
naroktikų yra žmonės, turi ge
ras ir pelningas profesijas.

Atsirado nauja socialinė kla
sė—amžinu bedarbiu. Viešosios 
geroves tarnautojai priėjo išva
dos, kad ir kažin kiek darbo Ka
nadoje atsirastų,, visada bus be
darbių klasė. Ji metai iš metų

Toronto konsulams, vald., visuo
menės atstovams šv. Mvkolo ka- 

P. LUBYS, turis baldu dirbtuvę, pra- tedr0> buV0
to afcilienti nonia kuri nraėiusia sa- aa- popiežiaus Jono XXIII mten- 
vaite skambino dėl baldu perdirbimo, Clja. Buvo pakviestas ir dalyvavo 
nes dingo jos adresas, skambinti tel. taip pat Lietuvos gen. kons. dr. J. 
WA 2-7981 arba AN 1-0537. Žmuidzinas.

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 fl SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone) 

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

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
suveniru, ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. B ERZINS KAS 

Užsakymai nriimami ir paštu.

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.

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 Įmokėjimas.

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

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

ORIGINALUS DUPLEKSAS. $31.500, geriausias 3-jų šeimų namas šioj 
apylinkėj. Balkonai, geležiniai laiptai, apie 1400 kv. pėdu 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 registruotų pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informaciją skambinkite A GARBENIUI.

dėl valdžios teikiamų pašalpų 
vis didėja. .

12 mylių jūros juosta — Ka
nados vandenys žvejybai. Pagal 
seną įstatymą buvo 3 mylios — 
kiek nulekia patrankos sviedi-- 
nys. Dabartinis premjeras Pear-' 
sonas pareiškė stengsis tą 18 š. 
įstatymą pakeisti ir praplėsti tą 
ribą iki 12 mylių.

Vidutinė Kanados šeima išlei
džia daugiau alkoholiniams gė
ralams ir tabakui, negu auklėji
mui. Ką pirmiausia perka? Pa
gal eilę, pirmoje vietoje eina te
levizijos aparatas ir kiti baldai; 
automobilis ir maistas lieka tik 
šeštoje vietoje. 83% visų šeimų 
visus didesnius dalykus perka 
skolon.

Prabangios laidotuvės buvo 
kritikuojamos anglikonų bažny
čios atstovų, nors panaši kritika 
yra girdima ir iš kitų. Daugely-. 
je atvejų laidotuvės nebėra reli
ginės apeigos, bet socialinio po- 
augščio parodymas? Laidotuvių 
namų direktoriai taip pasiaiški
na: “Žmonės nori liuksusinių 
karstų ir visko, kas geriausia. 
Jie to nori lygiai kaip minko kai
linių arba daugiau chromo ant 
automobilių ... Bronzinis kars
tas mirusiam pakeičia jam 
‘Thunderbird

Katalikas teisėjas W. H. Fox 
Londone, Ont. pareiškė: “Aš len
kiu galvą prieš žydų bendruome
nę. kuri duoda savo jaunimui 
teisingą auklėjimą”. Iš 600 jau
nuolių. jo teistų Juvenile Court 
tik 2 buvo žydų tautybės. Dau
guma jaunuolių, patenkančių 
teisman, pagal tą teisėją, iš tė
vų negauna jokio religinio auk
lėjimo. .

Mielai mamytei Lietuvoje mirus, 
p. JUOZĄ VAŠERĮ 

ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Lukošių šeima

Suvažiavimai ir 
parodos Vokietijoj

Birželio 22-23 d. Huettenfelde. 
kur veikia Vasario 16 gimnazija, 
kviečiamas lietuvių suvažiavimas. 
Ta proga įvyks naujų gimnazijos 
rūmų kertinio akmens pašventi
nimas, meninė programa, Joninių 
papročiai. Dar numatyta loterija 
ir bufetas. Suvažiavimą rengia PL 
B-nės Vokietijos krašto valdyba. 
Laukiama atvykstant kelių šimtų 
Vokietijos lietuvių.

MONTREAL, Que
Deportacijų minėjimas. įvyks 

birželio 14 d., penktadienį. 6 vai. 
vak. vainiko padėjimas prie pa
minklo Dominion square. 8 v. v. 
AV bažnyčioje religinis koncer
tas, kurį atliks estų, latvių ir lie
tuvių tautinių grupių meniniai 
vienetai. Dalyvaus — buv. estų 
valst. operos sol. Arno Niitow, 
prie vargonų — D. Norak; latvių 
vyrų choras “Junda”, vedamas 
muz. D. Vitols; lietuvių sol. G. 
Capkauskienė ir AV par. choras, 
ved. muz. A. Ambrozaičio. Akom- 
paniatorė — Mrs. M. Rock.

Visi Montrealio ir apylinkės 
lietuviai maloniai kviečiami mi
nėjime gausiai dalyvauti ir prisi
minti didįjį lietuvių tautai rusiš
kojo komunizmo padarytą ir te
bedaromą genocidą ir pagerbti 
tuos, kurie žuvo tėvynės ilgesio 
ir kančių skausme.

KLB Montr. seimelio prezid.
Aušros Vartų parapijos žinios
— Montrealio arkivyskupijos 

kardinolas pageidauja, kad visose 
bažnyčiose būtų atlaikytos šv. Mi
šios už a.a. popiežių Joną XXIII. 
Mūsų parapijos bažnyčioje jos lai
komos Devintinėse, birželio 13 d., 
7.30 vai. vak. Galinčius dalyvauti 
kviečiame. . .

— Devintinės — ši ketvirtadie
nį. Šv. Mišios bus laikomas ir va
kare 7.30 vai. Devintinių procesi
ja nukeliama i sekmadienį, birže
lio 16 d.; ji bus prieš Sumą.

— Šv. Onos draugijos susirin
kimas ivyko pr. sekmadieni po 11 
vai. Mišių.

— N. P. M. seselių vad. vaikų 
darželio mokslo metų užbaigtu- 
vės Įvyko pr. sekmadieni 3 v. p.p.

Už laisvo apsiParyžiuje svarstyti _
Pabaltijo klausimai sprendimo dėsnį

1963 m. gegužės 31 d. France- 
Baltique S-ga Paryžiuje suorga
nizavo Pabaltijo problemomis 
pietus — debatus, kuriems pirmi
ninkavo Prancūzijos senatorius 
gen. Ganeval. Dalyvavo daug Įžy
mių prancūzų ir užsieniečių as
menų, Lietuvos min. Prancūzijo
je S. Lozoraitis ir pasiuntinybės 
nariai.

Maurice Schuman, Prancūzijos 
parlamento užs. komisijos pirm, 
išdėstė moralinius ir juridinius 
samprotavimus, dėl kurių Pran
cūzija ir kitos didžiosios Vakarų 
demokratijos visuomet atsisakė 
pripažinti Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos aneksiją. K. Berends, Lat
vijos charge d’affaires. Latvijos. 
Estijos ir Lietuvos varuu pabrė
žė, kad Pabaltijo valstybės suda
ro Europos integralinę dali ir es
tai, latviai ir lietuviai, kaip ir ki
tos Europos tautos, turi teisę i ne
priklausomą gyvenimą. Apie de
batus birželio 1-2 d. minėjo “Le 
Figaro” ir kt. laikraščiai. E.

-Tremtinių spaudos 
paroda

Muenchene veikianti Laisvųjų 
Žurnalistų Sąjunga, kurioje nariu 
dalyvauja ir ELTA, nuo birželio 
26 d. iki liepos 10 d. Muenchene 
rengia tremtinių spaudos parodą. 
Šios parodos metu, birželio 27 d., 
kviestinei publikai numatyta 
prof. dr. J. Ereto paskaita. Su 
svečiais žurnalistais iš kitų kraš
tų bus apsvarstytas laisvųjų Eu
ropos žurnalistų federacijos stei
gimo klausimas. E.

BALTIC MOVERS
Baldą pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montrealj, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburj ir kitur.

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito tt| |TĄC>) 

Kooperatyve Lf f A4O
Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20. P.Q., tcl. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pacal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už Šerus — 4,25%. Ui 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 1030 iki 1 vai.r darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 i’.-i 8 vai. 3907 Rosemont Blvdu tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.

— Tretininkių susirinkimas 
šaukiamas ateinantį sekmadienį, 
birželio 16 d., po 11 vai. Mišių.

— Lietuvių jėzuitų vyresnysis 
T. Br. Markaitis, SJ metinės vizi
tacijos proga lankysis Monrealy
je birželio 18 d.

— T. St. Kulbis, SJ, išvyko į 
Ontario provinciją dviem savai
tėm. Jis kartu su J.E. vysk. V. 
Brizgiu aplankys lietuvių koloni
jas.

— Praėjusios savaitės biulete
nyje buvo paskelbtas pranešimas 
parapijiečiams dėl galutinio atsi
skaitymo su bažnyčios statybos 
rangovu. Štai pirmieji aukotojai: 
$4 M. Gyvienė; po $10: L. Balai- 
šis, A. Baršauskas, J. Budrevičius, 
J. Burba, Z. Burkšaitis, J. Dal- 
mantas, V. Efertienė, Jankų šei
ma, D. Jurkus, E. J. Kardeliai, 
S. Kęsgailą, O. Motuzienė, L. Po- 
likauskaitė, M. Rugienienė, V. 
Stankevičienė, O. Ūsienė, E. Ži- 
baitė. $20: B. ir M. Kasperavi
čiai; $30: J. M. Visiems mieliems 
aukotojams labai nuoširdžiai dė
kojame.

— Labai džiaugiamės galėdami 
pagelbėti savo tautiečiams bei su
teikdami sąlygas parapijos salėje 
parengimams. Esame labai dė
kingi visiems, kurie respektuoja 
salės inventorių, nors ir labai 
kuklų. Šia proga prašome savi
ninkus atsiimti iš salės jau seno
kai paliktus daiktus: apie 10 dė
žių ginger-ale ir keletą didelių 
nlay-wood lentų. Jei šie dalykai - 
ateinančią .savaite nebus atsiim
ti. jie bus atiduoti lietuviams, ku
rie norės juos gauti.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $224,50. AVB

Sekminių dienomis įvairiuose 
Fed. Vokietijos miestuose Įvyko 
įvairiu kraštu vokiečiu tremtiniu, 
turėjusių apleisti buv. tėviškes, 
suvažiavimai. Kaikurie jų, pvz. su
dėtų vokiečių suvažiavimas, buvo 
ypatingai gausūs. Į Stuttgartą jų 
buvo suplaukę per 300.000. Ma
nifestacijose žymių vokiečių po
litikų ir pačių tremtinių buvo 
ypatingai iškelta teisė į buv. tė- • 
viškes ir reikalas pritaikinti tau
tų laisvo apsisprendimo dėsnį. Ta 
proga dar nurodyta, kad nors vo
kiečiai reikalauja sienų revizito'', 
tačiau siekia draugiškų santykių 
su visais kaimynais, pvz. su če
kais. '

Rusaite hareme?
Didelį triukšmą Maskvos P. Lu- 

mumbos universitete studijuojan
čių afrikiečių tarpe sukėlė “Kom
jaunimo tiesos” atspaustas pra
nešimas apie tragišką rusaitės 

į Larisos likimą. Ištekėjusi už vie
no afrikiečio studento, ji išvyko 
iš Sov. Sąjungos ir vėliau buvu
si parduota į haremą. Speciali 
afrikiečių studentų komisija, pa
tikrinusi faktus, paskelbė, kad 
visas šis įvykis yra iš piršto iš
laužtas. Jie pareikalavo, kad 
“Komjaunimo tiesos” redakto
riai žinutę atšauktų. Redakcija 
to nesutiko padaryti, nors afrikie
čiams studentams prisipažino,kad 
tariamoji Larisos tragedija turė
jusi tik vieną tikslą — pagąsdin
ti rusaites. Toks pasiaiškinimas 
afrikiečiams yra didelis smūgis, 
nes jis juodu ant balto liudija 
rasine diskriminaciją: komunistų 
partija nenori, kad rusaitės drau
gautų su afrikieliais studentais.

VANCOUVER, B.C.
VANCOUVERIO LIETUVIAI turi 

naują Bendruomenės valdybą: pirm, 
inž. Vanagas, sekr. A. Baronienė, pa
rengimų vadovė p. Vilenčikienė, na
riai — p. Naujokas ir p. Stalionis. Da
bar kartu su latviais ir estais ruošiasi 
birželio trėmimų minėjimui. Šiaip-gy
venimas rieda sena vaga. Senieji sens
ta. jaunieji auga. Dar viena šeima — 
Petras ir Zelma Staniškiai ruošiasi pa
likti Kanadą ir persikelti į JAV.

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 tel.: 768-8640.
P. Adamonis—3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472.


