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Birželio 14 ir 23
Birželio 14 minime kaip pradžią masinių deportacijų, kurias 

sovietinis imperializmas vykdė invazijos eigoje į Vakarus. Bir
želio 23 minime kaip gaivališką lietuvių sukilimą prieš tautų ma
sinį deportuoto ją ir žudiką.

Praėjo nuo tų dvejopų dienų 22 metai. Nei genocido nei 
pasipriešinimo simbolinės datos- neužmirštamos. Veltui sovietinio 
imperializmo tarnai Maskvoje, Lietuvoje, Amerikoje stengiasi jų 
atminimą užslopinti naujais teroro ar propagandos veiksmais. 
Jais pasiekia priešingą rezultatą. Kai pereitų metų birželio 14 
Lietuvoje buvo pasmerktas sušaudyti partizanų vadas Juozas Strei
kus, su jo mirtimi tik labiau iškilo didybė pasipriešinimo aukų 
kovoje su sovietiniu imperializmu už tautų laisvę. Kai pereitų 
metų rugsėjo 26 Kaune nuteisė mirti 8 buvusius lietuvių batalio
no karius, o spalio 19 Vilniuje 6 buvusius bataliono karius ir pas
kiau partizanus, skelbiant, kad tai karo nusikaltėliai ir sovietinių 
piliečių žudikai, buvo matyti aiškus noras pridengti tikruosius 
masinius žudikus bolševikus, kurie Lietuvos žmones naikino ban
ga po bangos. Pro sovietų propagandinius šauksmus kilo prieš 
akis faktai: 34.260 lietuvių"— tai pirmoji deportacjjų banga; per 
eilę paskesnių deportacijų skaičius pakyla iki 400-500.000.

Ir veltui pastangos šauksmais nukreipti lietuvių ir pasaulio 
akis nuo tų genocidinių skaičių. Tik pravėrė duris į Baltijos sos
tines korespondentam iš Vakarų, jau 1959 “Saturday Evening 
Post” bendradarbis, iš vietinių gyventojų patyręs, informavo: iš 
deportuotųjų tik trečdalis buvo grąžinti, du trečdaliai laikomi jau 
žuvę.

Tik paskelbė 1959 sovietai gyventojų surašymo davinius, jie 
rodė, kad per 20 metų gyventojų skaičius Lietuvoje ne priaugo, 
bet iš 3.215.000 1939 m. sumažėjo iki 2.711.000 1959 m. Veltui 
aiškinimas, kad naciai sunaikino. Ta pati statistika rodė, kad 1959 
m. 175.000 lietuvių tebėra išblaškyti po Rusijos plotus.

Chruščiovas 1956 pasmerkė Staliną. Mirusio pasmerkimas tu
rėjo pridengti gyvojo nusikaltimus, vykdytus drauge su Stalinu. 
Chruščiovas pasmerkė Staliną, kad jis sunaikino mases bolševikų 
veikėjų, bet jis nepasmerkė, kad šimtus tūkstančių pavergtų žmo
nių nužudė. Ir negalėjo pasmerkti, nes tautų žudymo darbą tęsia 
Chruščiovas, — to reikalauja kpmunistinis tikėjimas — ar sunai
kinti, ar sumaišyti tautas, kad visos jos'būtų sulietos į rusų tautos 
katilą ir virstų prieaugliu “didžiajam broliui”. Metodai kiti — 
gabenimas i plėšinius, skyrimas Į Rusijos gelmes atlikti privalo
mas tarnybas, rusų kolonizavimas Lietuvoje; kolonizavimas iki 
to. kad jei dabar rusai yra vadovaujanti Lietuvoje klasė, tai atei
tyje jie turi virsti gyventojų masė, t.y. dauguma. Tikslas tas pats 
— kaip Stalino. Ir jis akivaizdžiai šiuo metu vykdomas.

Kai šį tautų genoj^d^ ^-kdydajmh sovietiniai imperializmo at- 
. stovai ima reikalauti išduoti jiem sovietinio genocido’ ir imperia

lizmo priešus, minėdami pavardėm, tai tuo jie tik labau paskatina 
Įsižiūrėti į pavardes tų. kurie jiems talkino ir talkina imperializ
mą bei genocidą vykdyti. Jų eilė galėtų būti pradėta nuo J. Pa
leckio ir M. Gedvilo, kurie pirmieji pasirašė deportacijų aktus, 

■ nuo A. Sn’-'-’.... j
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jamuosius. ir baigta tais dabartiniais partiniais ir okupacinio re
žimo pareigūnais, kurie virto išrinktąja • klase, naująja bajorija, 
mintančia masių skurdu, virtusia masių išnaudojimo ir Maskvai 
tarnavimo Įrankiu.

Birželio 14 ir birželio 23 dienos nėra baigtas ir jau užverstas 
kruvinos istorijos lapas. Tai tik pirmosios scenos tragedijos, kuri 
tebevyksta, kurios dalyviai tebesame visi — ir tie. kurie nuken
tėjo. ir tie. kurie priešinasi, ir tie kurie tautos naikinimą vykdo, 
ir tie svetimieji, kurie žiūri iš šalies ir tik. kad tragedija baigta, 
džiaugiasi, kad jų nepalietė, ir tariasi jau galėsią džiaugtis koeg
zistencijos idile.

Tragedija nebaigta, ji tebevyksta. Ir tai reikia atsiminti, bir
želio 14 ir birželio 23 dienas švenčiant. J. B.

Tylioji diplomatija veikia
“Karštoji linija” — taip spau

da pavadino tiesiogini ryšį tarp 
Maskvos ir Vašingtono, dėl kurio 
technikų jau susitarta. Santy
kiams tarp abiejų sostinių įsitem
pus, tai būsianti paskutinė gali
mybė dviejų galybių ginkluoto 
susidūrimo grėsmei pašalinti.

Didžiųjų suartėjimas
Prez. Kennedy paskelbtoji ži

nia apie trijų didžiųjų naujus pa
sitarimus aiškiai parodė, jog ir be 
“karštosios linijos” tiesioginio ry
šio tarp Vašingtono ir Maskvos 
būta. Tai tyliosios diplomatijos 
vaisius. Iš Įvairių ženklų spren
džiant, pastaruoju metu tarp abie
jų vadovaujančių Rytų ir Vakarų 
galybių yra įvykęs juntamas suar
tėjimas.

Didžiųjų pavyzdys veikia ma
žuosius

Mūsų korespondentas Švedijoj

baltų komiteto sluogsniams’). Ta
čiau daugiausia jiems dėmesio 
skyrė tiesiogiai suinteresuotieji 
verslo bei pramonės šulai, kurie 
tiekia plieno vamzdžius ir pan.

Sovietiniai pabaltiečiai
įdomu pastebėti, jog nedidelė

je laikraštininkų grupėje buvo vi
sų trijų Pabaltijo respublikų at
stovai. -Tiesos” red. Zimanas, jo 
kolega “Cinia” red. įvertas ir ne
seniai paskirtas rusiškosios “So-

nuo pat bolševikų įsigalėjimo Ru
sijoje antikomunizmui tenka dar
buotis beveik be jokios rusų gy
ventojų paramos. Sovietai labai 
greitai sunaikino laisvą žodį, pa
vertė nusikaltimu betkokią kom
partijos kritiką ir uždarė sienas. 
Vargiai istorijoj žinomas plates
nis tarpeklis, kaip tas, kuriuo so
vietai atsiskyrė nuo išorinio pa
saulio.

Antikomunistiniai institutai
Toji aplinkybė, anot “DN”, tu

rėjusi neigiamų padarinių ir anti
komunizmui. Nuotolis ir "faktinių 
duomenų netikrumas leido pasi-

Kanzdos prekybos min. M. Sharp, kairėj, dalyvavo sovietinių de
portacijų minėjime Toronte birželio 12 d. ir pasakė kalbą; vidu
ryje J. R. Simanavičius, Kanados Pabaltiečių Federacijos pirm., 

toliau imigracijos ministerijos pareigūnas J. Allen.

Jurna 
spauda ignoravo, tačiau tai ženk
las, kaip opus yra Pabaltijo klau- 

cv^v,rUr,^„;i«Jsimas “naujuose” švedų-sovietų
i '• "1°^ ir Skanclmavųoj santykiuose. Ak. jeigu čia nebūtu i 

jau kuris laikas pastebimas gana t Dabė«ėliu' Visur lie užkliūva "' rvSL-uc nnntoil-n Irilėiimac x• k. IU paOe^eilU. VISUV Jie UZKllUVa....ryškus nuotaikų kitėjimas tiek 
vyriausybių, tiek viešosios nuo
monės sluogsniuose. Tai kažin 
koks naujas, kone visuotinis, su
sidomėjimas sovietais. Sugrįžus 
Švedijos užs. r. ministeriui T. 
Nilssonui, kuris gegužės mėn. 
Maskvoj atnaujino kvietimą 
Chruščiovui apsilankyti kitoje 
Baltijos jūros pusėje, tą pati ofi
cialiai padarė Norvegijos ir Da
nijos vyriausybės.

Kintančios nuotaikos
Pasirengimai tam, atrodo, labai 

kruopščiai planuojami iš abiejų 
pusių. Kiek nuotaikos yra pakitu
sios, matyti ir iš to. jog šiuo me
tu net opozicinės liberalų ir kon
servatorių partijos, nors ir nero- 
dydamos entuziazmo, jefedėlto ne- 
si"pnešina Chruščiovo’ 'Atvykimui. 
Ryšium su tuo iki šiol spaudoje 
nepasirodė joks kritiškas balsas, 
kai 1959 m. suplanuotoji Chruš
čiovo kelionė buvo sukėlusi tokią 
audra, kuri privertė kelionę ati-

SkaiaEstoniia” estas?) red reikšti mel° ir kurstymo Pr0Pa* vietskaja Estonija estas!) red. gaftdai kuri antikomunizmą nau- i 
ItfSS? d°ia kitiems mažiau girtiniems 

tikslams pridengti. Pastaraisiais 
metais šioj srity reikšmingas dar- 

; bas nuveiktas institutų, kurie 
Amerikoj ir Britanijoj tyrinėja 

Visuomene - antikomunistinė;įtarties Rusijos istoriją.
Nors keista, bet “flirtą” su so

vietais tuo tarpu veda tik pačios 
autosios, sferos, Piaėioji visuo- oSjCsSSR k^ i

v-ai;pripaz/sta, jog į-, 

mų didžiojoj spaudoj taip pat ne
galima Įžiūrėti. Visos politikų ir 
diplomatų plonybės blaivaus 
žvilgsnio i komunizmą neužtem- 
dė. Būdingos šia prasme Įtakin
gojo “Dagens Nyhetęr” mintys.

Antikomunizmas — šiomis die
nomis vedamajame rašė “DN” — 
yra viena stipriausių Vakarų pa
saulio dvasios jėgų. Greitai bus 
50 metų, - kai antikomunizmas 
reiškia antisovietinį nusistatymą. 
Daugelis net nežino, jog komu-

Po Stalino mirties patys komu- i 
nistai paskelbę vertingos medžią- i 
gos teisingam sovietinės tikrovės!

Savaitės įvykiai

Laikraštininkų viešnagė
Chruščiovui takus praminti pa

staruoju metu ypač padėjo augš- 
tų sovietinių pareigūnų ir dele
gacijų vizitai Švedijoje. Rašant 
šias eilutes dar nebuvo užsibaigu
si sovietų laikraštininkų dešim
tadienio viešnagė. Tasso vicedi
rektoriaus Chatuncevo vadovau
jamą grupę priėmė premjeras Ta- 
ge Erlander ir opozicinių partijų 
vadai dr. Hedlund, prof. Ohlin ir 
nrof. Heckscher (pastarieji du. 
jei neklystu, labai artimi Švedijos

>

Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo choras parapijos dešimtmečio koncerte. Filmuoja inž. 
V. Petrulis. Choras taip pat dalyvavo vaikų kongrese Hamiltone.

Lietuvių atžalyno kongresas
Kanados lietuvių kataliku kon- tę. Gaila, kad dėl garsiakalbio ne-į inscenizuotu “Grybų karu”, 

gresai jau tampa tradicija. Pir- veikimo toliau sėdintiems pa- f’ " ” 
masis kongresas Įvyko Delhi, mokslas buvo sunkiai girdimas, rodė gabus Algis Kusinskis.* lai- 
Ont., kun. dr. J. Gutausko inicia- Užsibaigus pamaldoms jauni- mėjęs kanadiečių tarpe nevieną 
tvva, II-sis — Niagara Falls, Ont., mas buvo nuvežtas Į katedros premiją.
šiemetis — Hamiltone birželio 15j mergaičių gimnazijos patalpas,! Delhi atliko 3 tautinius šokius 
d. Aplamai tariant, ir šis kongre- kur buvo pavaišintas skaniai ir kuriuos paruošė p. Augaitienė;’ 
sas gražiai pavyko: dalyvių buvo gerai paruoštais pietumis. • -- -
gausu ir tai iš Įvairių vietovių. P -»-*-«—» _____ ....
pamaldoms bažnyčia erdvi, salė nazijoš auditorijoje buvo atlikta jaunimoi choras vad"kun* B^ Pa" 
taip pat pakankamai didelė; prog-; meninė programa, kurią išpildė ėevičiaus, darniai ir įspūdingai iš- 
rama Įvairi. Buvo betgi ir trūku-į Hamiltono. Rodney. Sudbury, Dildė 5 dainas ir vieną deklamaci- 
mų. pvz. nežinia dėl kieno kaltės! Delhi. St. Catharines ir Toronto ja “Jūratė ir Kastytis”, kuria at- 
pamaldos buvo pavėluotos puse į jaunimas. ’ liko Kizaitė ir Zabiela.
valandos. , Pradžioje pasirodė Hamiltono Iš Racine, Wisconsin, atvykusi

Sv. Patriko bažnyčia buvo pil-: jaunimas: V. Babecko orkestras, Neringa Vindašiūtė pianinu pa
na jaunimo, kuris giedojo lietu- ; taut, šokių grupės, vad. p. Mikšie- skambino keletą dalykėliu, 
viškas giesmes ir gale recitavo nes. p. Breichmanienės, ir nara- St. Catharines apylinkei atsto- 
bendrą maldą. Pamaldas laikė ir pijos vaikų choras, ved. sol. V. vavo taut, šokių grupė. Taut, dra- 
pamokslą pasakė vysk. V. Briz- Verikaičio. su trim dainom. bužiais aosirengusios mergaitės, 
gys. Jis ypač kėlė lietuvybės ver-1 Toliau sekė Rodney su gyvai (Nukelta į 8 psl.)

Iš Sudbury su akordeonu pasi-

Užsibaigus pamaldoms jauni- mėjęs kanadiečių tarpe nevieną

„ A . 'akordeonu grojo p. Norkus.
Po pietų 3 vai. tos pačios gim- Toronto šv. Jono Kr. parapijos

±oLvixja vicoai piipaxioia, jw5 ; SKANDALAS DĖL BUVUSIO BRITANIJOS KR. APSAUGOS 
mėsūkio sukolektyvinimas trečio-1 MINTSTERIO Profumo dar nenurimsta ir jau siekia pati premjerą.

Opozicija ir spaudos gera dalis reikalauja jo atsistatydinimo. Dr. 
Ward, kuris suvedė merginą su Profuma ir buv. sovietų laivyno 
attache, jau yra suimtas. Parlamento debatuose opozicija stipriai 
prirėmė premjerą, kurio vyriausybės autoritetas tebesmunka.

Rusijos šnipų Amerikoj yra nemažas skaičius. Kiekvienas Rusi
jos diplomatas "yra kartu ir šnipas. Dabar Amerikoj yra satelitinių 
diplomatų 761 asmuo. Be jų, yra virš 1.000 visokių kitokių “gimi
nių”. šie visi “diplomatai” zuja po Ameriką ir renka reikalingas 
žinias: supirkinėja Įvairius žemėlapius, renka fotografijas, lanko 
sustiprintas vietas ir kt. •-------- -——-------------------------

JAV prezidentas lankvsis Euro-' PĮįeaugli° gausumu. Teigiama, 
poj; Aplankys ir Vokietiją, kur!kad ^ndien Kinijoj yra apię 700 

j»anom nori atsvĄtr- Pw'neūžfcr^^2? vers P£e^a(i
jos prez. De Gaulle Įtaką beiJo] 
MVMuncii urna, x aiviv xcixncio • •• . x ~ .
kovoti už vokiečių tautos simpati-!Pabar Patys kiniečiai susirūpino . 
jas. Amerikiečiai jau giriasi, kad; kalP pnstabdvti gyventojų dide- 

J O ? Tirnn L-in-ir nlrnifnmor lirfi

je dešimtyje buvo ypatingai žiau
riai pravestas. Nebeneigiamas nė 
vergų stovyklų buvimas. Tačiau 
praeities kritika nėra savaiminė, 
bet diriguojama iš viršaus ,..

Užteks. Pasidžiaukim, jog anti
komunizmas čia neišjuoktas, nors 
negalima jo visai rimtu laikyti, 
-kai jo pagrindan norima padėti 
dabartinių režimo viešpačių “de- 
stalihizaciją”. “Gero” ir “blogo” 
antikomunizmo skyrimas gali bū
ti irgi skirtingai suprastas ...

Išvėdinti viršūnės;
nizmas i— tai sva jon.e*«®ąe ąteitįesj 

IVO JUU VTdUJLlC ILcXaxl UC1 JU I V- 1 - I ’ - F -
Iškeltos mintys žadina toles: populiarumą. Taigi, atėjo laikas!kl^k g{venT°3lĮ^en e?ama-

laime pertekliuje, laisvėj ir tai
koj!

Kraštutinis blogis nius klausimus. Ar tik sovietai 
Antikomunizmas — tęsia “DN” kalti, kad tarpeklis skiria paverg-

— remiasi ne to ateities siekio tuosius ir laisvuosius?. Ar patys Kennedy Vokietijos bandomuose ■ i™?’ kuris skaitomas ligi 2%
kritika. bet rusų kompartijos Vakarai savo faktine laikysena so
jrakūkos, stebėjimais. Kraštuti-.vietų atžvilgiu nedidina to tarpek-į „ .. .. ... ......

; — tai rusiškoii diktatū- lio9 Ar ne laikas susidomėti ko-l oiitanijo^ opozicijos vadasi iiis blogis — tai rusiškoji diktatū- 
į ra. kuri neapsaugo pavienio žmo- 
■ gaus nuo piktnaudžiavimo galybe. 
Nušviesti tokios monolitinio val
dymo sistemos pasekmes — tai 
viena svarbiausiųjų užduočių 
tiems, kurie darbuojasi nuomonių 
sudarymo srityje.

Laikraštis apgailestauja, jog

lio? Ar ne laikas susidomėti, ko-J 
kie “antikomunistai” sėdi netik), . -. . T .......
atominės energijos, bet ir Rusijos buvo. ,sustoJ§s ir Lenkijoj. Issi- 
tyrimo institutuose? O kai paga
liau bus viešai pasmerktos depor
tacijos ir kolektyvizacijos Pabal
tijy. kieno nuopelnu ir kieno nau
dai reikės aiškinti tokį “antiko
munizmą”?

Trėmimu protestai plačiai nuaidėjo
Visame laisvajame pasaulyje, 

kur tik gyvena pabaltiečiai, su
drengė bendrus protesto minėji-
■ mus. Didesnėse kolonijose jie bu-
■ vo rengiami.plačiu mastu. Vienas 
tokių protesto minėjimų Įvyko 

į Toronte birželio 12 d. Eatono au-

jon, ir sujungti jų šeimas bei 
draugus”. Nukrypdamas nuo ofi
cialaus teksto ministeris pridūrė, 
kad pabaltiečių noras sujungti 
šeimas atsikviečiant likusius na
rius anapus gelež. uždangos, yra 
žinomas, tačiau ne Kanados vy- 

iditorijoj, kur dalyvavo arti 1000; riausybės kontrolėj. Visdėlto Ka- 
j estų, latvių ir lietuvių. | nados vyriausybė darysianti kas

Dailės paroda j galima, nors tai uždavinys, kuris
Pabaltiečių Federacijos valdv-! neįmanomas Įvykdyti per vieną 

bos pavestas," dail. Vikt. Bričkus1 naktį. Ministeris taip pat priminė, 
suorganizavo pabaltiečių tapybos ^a^ Įvairių tautų Įnašas Kanados 
paroda Eatono auditorijos priešą-' gyveniman yra ryškus. Tai rodo 
lyje. Kiekviena tautybė išstatė po pvz. kad ir pabaltiečių dailės pa- 
20 paveikslų. Tik lietuviai pasi- J z.
tenkino 17. nes. kaip rengėjai, 
norėjo būti džentelmenais, nes 
pritrūko vietos. Parodą atidarė 
dr. Haidasz. feder. parlamento na
rys, dalyvaujant prekybos min.

į M. Sharp. Ontario prov. parla- 
: mento nariui A. Thompson, Pa
baltijo konsulams ir gausiai mi
niai lankytojų. Paroda buvo ati
daryta visą savaitgali, ir ją aplan
kė nemažas skaičius kanadiečių. 
Daugiau apie parodą bus atskirai.

Vyravo šeimų sujungimas 
Minėjimas buvo pradėtas turi

ninga T. Placido Bariaus, OFM, 
invokacija. Pabaltiečių Feder. 
pirm. J. R. Simanavičius savo kal
boje. be tradicinio protesto, kėlė 
naują minti — veikti organizuotu 
būdu, kad būtų leista atsikviesti 
Kanadon anapus gelež. uždangos 
likusius šeimų narius ir kartu 
kreipėsi i Kanados vyriausybę. S. 
Butkevičienė, Pabaltiečių Moterų 
Tarybos pirm., savo kalboje kėlė 
tą načią mintį.

Pagrindinis iškilmės kalbėto
jas min. M. Sharp, specialiai at
skridęs iš Otavos tai progai, per
davė Kanados vyriausybės ir 
premjero L. B. Pearsono sveikini
mą bei linkėjimą nuolat budėti, 
kad ateityje visos tautos būtų lais
vos. Toliau min. Sharp pareiškė: 
“Nuolatinis laisvųjų pasaulio tau
tu tikslas turi būti — laimėti lais
vę tautoms, patekusioms tironi-

rodą; be josios turtų Kanada būtų 
menkesnė.

“Kovojate ne sau”
Kiti kalbėtojai, kaip Estijos 

konsulas J. E. Markus, Latvijos 
garbės konsulo atstovas Kron- 
bergs, Lietuvos gen. kons. dr. J. 
Žmuidzinas, pabrėžė, kad nepa
kanka rengti protesto minėjimus, 
reikia kovoti, nes pavergimą ne
šantis komunizmas nesumenkėjo.

Ontario premjero vardu kalbė
jo min. J. Yaremko; priminęs sa
vo bičiulystę su pabaltiečių tauto
mis. jis pabrėžė jų kovingumą, 
reikalingą ir Kanadai. Toronto 
miesto burmistro vardu kalbėjo 
aldermanas adv. G. Ben. Pasak 
jo, pabaltiečiai kovoja už savo

syoės generolai dabar esą Kū-
Wilson, grįždamas iš Maskvos 11 aPmoM pietines Amerikos 

- ' - - busimus partizanus. Pries atva-
šnekėjęs su Gomulka. Wilson sa-: žiuodanii .į Kubą šie generolai iš- 
ko. kad ateity santykiai su Lenki-!ej° aPm°kymą Rusijoj.
ja galį būti labai naudingi. Bet Rusai iššovė į erdves penktąjį 
tuos santykius juk nustato Mask- erdvėlaivį su pik. Bykovski. Vis- 
va. Nejaugi jis to nežinotu? i kas buvo atlikta slaptai. Visuome- 

Raudonoji Kinija susirūpino sa-Lp®. sužin,°j° lik P° 1 valandos-
I Taip pat nežinoma ir issovimo 
vieta. Jei toks lėkimas nepasisek
tų. tai niekas ir nežinotų. Pana-

I šiai buvo iššautas ir antras erdvė- 
i laivis su 26 m. moterimi Tereš- 
kova. Jiedu buvo priartėję erdvė- 

kraštų išlaisvinimą ne tam, kad i se vienas prie kito 3 mylių at
būtų "juose augštais pareigūnais,: stūmė.
bet "kad padėtų saviesiems. “Jūs; Britu Gvijanoj, kur min. pirm, 
kovojate ne sau” — kalbėjo jis.! yra "dantų gydytojas Jagan, 
“Tokie minėjimai teparodo, ką vyksta generalinis streikas ir per- 
reiškia laisvė ir kokia jos kaina”.. eina į atviras riaušes. Jagano 

Buvo perskaityta rezoliucija ■ sargybiniai jau šaudo i minias ir 
Kanados vyriausybei, kurioje pa- • yra sužeistu. 400 suimta už ne- 
brėžtas ir šeimų sujungimo rei- j "legalų mitingavimą. Prieš Jaganą 
kalas. j išėjo organizuotos profesinės są-

Menininkai scenoie i jungos, kurios daugiausia suside- menininkai scenoje da iš negrų ir elemento, priešingo 
Latvm pianiste V Leinvebere | komunistuojančiam min. pirmi- 

paskambino prof. J. Vitols kurini, į njnjęUi
estų sopranas E. Veskimets pa-į 
dainavo tris dainas, lietuviu•r

Graikų vyriausybė su m. pirm. 
Caiamanlis atsistatydino dėl

Varpas , d ii. St. Gailevičiaus, iš- Graikijos karaliaus noro važiuoti 
• į Britaniją. Pries kiek laiko Grai- 

.. . . . - . Ikijos karalienė Britanijoj buvo
Lietuviais esame mes gi-i kairiųjų piketuota dėl politinių

4 ,. t . ,. . . , , kaliniu. Kol kas nauja vyriausy-Atskirų tautybių jaunimo dele- bė dar nesudaryta.
f*AAV\A^A« n4f*4A»rAl •*

pildė J. Dambrausko “Maldą”. B. 
Budriūno “Nemuną” ir S. Šim
kaus 
mę”.

gacijos pasirodė scenoje; atstovei 
paskaičius iškilmingą pasiryžimo 
deklaraciją, sugiedoti visų trijų 
tautų himnai.

Pranešėja p. I. Šernaitė-Meikle-

JAV negrų judėjimas pasiekė 
didžiausio Įtempimo. Buvo nu
šautas vienas negrų veikėjas, 
•vvko didžiulės negru demonstra- 

johntrarkėiioįiįmįlabaiSta-l^“ . ydingume. Prezidentas 
džiai. Minėjimo proga buvo at- kreipusi i tanų ragindamas re- 
spausdinta programa ir kartu pa-! spektuotl visų milines laisves, 
skleista iliustruota b r o š i ū r a r«uses gali issiplesti 1 re- 
“Warning of the Baltic Tragedy”. Į ..,... .

Prie miesto rotušės buvo iškel- . RvlM ;Va^! ^r>,bos.del. taI’ 
tos Pabaltijo tautu vėliavos te- kos ir atominių ginklų bandymo 
veik tris dienas.

Lietuvių veiksnių pasitarimai
Kaip anksčiau esame rašę, vie

nybės pasitarimai tarp Lietuvos 
laisvinimo veiksnių, siekiant vi
sus apjungiančios vadovybės, nė
ra nutrūkę. Po VLIKo pasitarimų 
Niujorke su PLB v-bos atstovais 
dr. J. Sungaila ir J. Matulioniui « « • • T TT TTF .derybos ėjo raštu. Ir VLIKas. irjkotarpio, kad visos grupės susės 
PLB v-ba ir VLIKan Įeinančios prie vieno stalo. Reikia tikėtis.

BVS sustabdymo” vėl prasidės liepos 
mėn. Derėsis Rusija, Amerika ir 

‘Britanija Maskvoje.
JAV pre?.. Kennedy pasakė kal

bą apie “Taikos strategiją”. Kon
statuoja. kad visa taikos proble- 

lyvaus netik VLIKo grupės. PLB ma yra santykių klausimas su ko- 
valdybos atstovai, bet ir tautinin- i munizmu. Komunizmas norįs dik- 
kų grupės, sudarančios Liet. Ne- ;tuoti visam nasauliui savo politi- 
nriklausomybės Talką, ir Liet. 
Fronto Bičiuliai ir Liet. Atgimi
mo Sąjūdis. Pastarasis iš LNT 
yra išstojęs ir dalyvauja atskirai, 
tai pirmas kartas po ilgoko lai-

grupės tęsė nuomonių pasikeiti
mą. Birželio 22-23 d. Niujorke, 
PLB v-bos iniciatyva šaukiamas 
pasitarimas, kuriame šį kartą da-

nę ir ūkine sistema. Antra, kons
tatavo. kad karas atominiame am
žiuje neturi nrasmės ir negali iš- 
soresti konfliktų. Jis remiasi Bis
marko dėsniu — “politika yra ga
limybių menas”. Kennedy ragina 
amerikiečius Jono XXTH dvasio
je peržiūrėti savo pažiūras i ko- 

: munizmą ir šaltąjį kara. Jis ragi-
kad bus rasta ir bendra kalba ir
l^cndrs vadovybė

Iš PLB v-bos dalyvaus pirm. Į na rusų tautą irgi oeržiūrėti savo 
dr. J. Sungaila ir J. Matulionis. ' nusistatymus dėl Vakarų.
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Valkatos ir iš vilu

JAUNIMO REVOLIUCIJA
Psichologijos profesorius dr. kams išaiškinti dažnai vaikus 

Robert Lindner išleido tokiu padaro lyg ir ligoniais. Vaikai 
pavadinimu studiją, kurioje Iro- nori vis daugiau ir daugiau, ne- 
dinėja, kad visas kontinentas 
šiuo metu pergyvena jaunimo 
revoliuciją, kurią jis vadina “pa
vojinga epidemija”.

Priežastys? Jos glūdi ne skur
de, bet pertekliuje; ne netikra
me rytojuje, bet patogumuose; 
netik iš skurdžių miestų rajonų 
išeina valkatos, bet ir iš turtuo
lių vilų.

Kiekviename mieste yra susi
dariusios jaunuolių grupės, įsi
veliančios Į žiauriausias mušty
nes iki žmogžudysčių. Vandaliz
mas ir turto negerbimas yra tiek 
paplitęs, kad atostogų metu vien 
išdaužytiem mokyklų langam iš
leidžiami tūkstančiai dolerių. Ti
piškas yra tokių jaunuolių nu
sistatymas ir prieš mokslą. To
ronto turtuolių rajone, Forest 
Hill gimnazijoje mokinio, turin
čio augščiausią EQ., pažymių vi
durkis yra tik 10 taškų didesnis 
už mokinio, turinčio žemiausia 
I.Q.

Revoliucija prieš religiją irgi 
pasireiškia. Universitetuose jau 
yra daug studentų, neišpažįstan- 
čių jokios religijos.

Kas kaltas? Prof. R. Seeley, 
sociologijos profesorius sako, 
kad “jaunimui šiuo metu yra 
sunkiau ir sunkiau surasti, ką 
nors prasmingo veikti”.

Dažnai yra Įprasta kaltinti tė
vus. Tai iš dalies yra teisinga, ta
čiau sociologai šiandien daugiau 
kaltina pačią gyvenamą aplinką, 
visuomenę. Lenktyniavimas su 
kaimynais, finansinis pasiseki
mas ir socialinis prestižas taip 
yra įkinkęs tėvus į tas lenktynes, 
kad visa tai persiduoda ir vaikui 
namuose. Dažnas tėvas skundžia
si, kad jo vaikui neleidžia žaisti 
ledo rutulio, kol jis neturi pilnos 
uniformos su visais, priedais. 
Vaikas tėvui skundžiasi, kad vi
si turi, tai kodėl jis negali turė
ti. Žinoma, tėvui sunku viską 
išaiškinti ir jis perka visą 
“hockey outfit”.

Tėvų nepajėgumas viską vai-

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemarojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemarojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado • 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemarojus be skaus
mo. Ji minučių laike sumažina niežėji
mą ir nepatogumus bei pagreitina už
degimo pažeistų audinių gijimą.

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

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.

suprasdami ir neįvertindami vi
so to, ką turi, nes taip lengvai iš 
tęvų gauna.

Psichologai, kurie susiduria 
su jaunimu, pabrėžia faktą, kad 
jie daugiausia gali jaunuoliams 
padėti, kai jų klausosi ir leidžia 
jiems išsikalbėti. Pasirodo, kad 
namuose niekas jų neklauso, vi
si užsiėmę ir greitai stengiasi 
nusikratyti duodami viską, ko 
vaikas prašo.

Tėvai vėl skundžiasi, kad vai
kai visiškai nežino dolerio vertės 
ir nevertina turto. Kaip jie gali 
tą doleri vertinti, jeigu dabarti
nėje ekonominėje sistemoje jie 

z mato, kad galima viską įsigyti 
tik pasirašant ir parodant korte
lę. Draugui nupirko tėvas dvira
tį tik pasirašydamas krautuvėje, 
tai kodėl mano tėvas negali to 
padaryti, — kyla mintis vaikui. 
Pagaliau vaikas galvoja: jeigu 
pinigas toks brangus, tai kodėl 
tėvas man visada duoda, kai įky
riau paprašau?

Arba vaikas mato tėvą per
kant naują automobilį, kurį jis 
palieka visą dieną prie darbovie
tės gatvėje ar kitur. Jam kyla 
mintis, kad tokios materialinės 
vertybės nesunkiai yra įsigyja
mos.

Dr. J. Rich, Toronto un-to psi
chiatras labiausia kaltina komer
cinius interesus dėl atsiradusios 
padėaos. Pvz. televizijoj vaikai 
nuolat raginami prašyti tėvus, 
kad jems pirktų tokį reklamuo
jamą gaminį.

Tačiau tas pats profesorius 
pabrėžia; kad daugiausia įtakos 
vaikam turi socialinis tėvų lenk-" 
tyniavimas, kuris ypatingai pasi
reiškia priemiesčiuose. Motinos 
neriasi iš kailio, kad tik jų duk
ros būtų populiaresnės. Išleis
damos sūnų į pasimatymą su 15 
metų mergaite, jam į rankas 
įbruka gėlių puokštę kaip “būti
nybę”. Jos taip supranta etiketą 
ir galvoja,-kad tai kelias į pasi
sekimą.

i Tokioje aplinkoje augąs jauni
mas praranda individualumą, 
persiima masės galvojimu ir ga
lų gale, jieškodamas kitokių ke
lių, sukyla prieš tėvus, prieš nu
sistovėjusią tvarką ir kelia re
voliuciją, kuri yra žalinga visai 
visuomeeni. V. K.

Įvairus

SUMANYMAI IŠPLAUKĖ IŠ SAVO METO SĄLYGŲ SIE
KIANT SUTRUKDYTI KARUS TARP KRIKŠČIONIŲ 

VALDOVŲ

Pasaulinė taika

ginčuose tarpininkavimo klausi
mą. Valdovai, nors ir sunykę, ne
linko pripažinti tarpininkavimo 
bei vykdyti tarpininko spren
dimų.

Kai įsisiūbavo 30-ties metu ka-

Vieniša Piety Afrikos unija
V. ZALATORIUS

Į netiesiogiai talkino turkams žy-
Sv Tnma« Akviniptk giuoti Europoje. Liuteris ir Kai- ras, kun. Emeric Cruce (1590-16 

išminties iš šv Augustino, nepa- vinas sYaj°j° aPįe.į^ą ^‘22°' miai^S 
rastai lakaus ir gilaus proto vy- i susitarimą. Elzbietos stebėto- JP aY narplioja anuometinius po
ras, žinomame “Summa teologi- Jas R1J^ard. Hooker, susipažinęs ^nius santykius, kure tautų są- 
pa” vAikalP antaria ir tarntanti- su padėtimi Europoje, anuomet jungą su turkais, kinais, toto- 
nio santykiavimo pradus. Kai jis ėmė *n<rkėtA aPĮ? “tėvynių Euro- nais ir japonais, siūlė sudaryti
veikalą rašė, Prancūzijos karaliai ’nkaip šiandieną Charles De tarptautinę kariuomenę ir’ 
kovojo prieš Hohenštaufenus, Gaulle. • .
Platagenetus ir juos nugalėjo. , A™° metu reformacijos vai- Siūlymai nerado atgarsio val- 
Tk cvainin anip krikąčinnin vai kas Erasmus is Rotterdamo rase dovuose, tačiau išjudino anuome- 
J1S svajojo apie KriKSaunių vai- . , <%w,SlvMe cio.itoU. linine taicininlrnc nidplin mactnapie karo — “kvailybės siautėji- tinius teisininkus. Didelio masto 

mą” ir jį pasmerkė. Ne pirmojo vyras Grotius prabilo apie prigim- 
humanisto šūkis — padėti gink-įtinę teisę veikale “De iure belli 

paitar‘tei^‘7n£' “uV Vll-sis išjudi- - »•'-
r • no Europą gintis nuo turkų.

Suirutės tarpsnyje ateina dau
gelis gydytojų, tačiau jų siūly
mai atšoka nuo tikrovės. Salaman- 
kos filosofas Francis de Vitoria 
prabyla apie tarptautinę teisę, 
tautų sąjungą, nors kiekviena 
valstybė ėjo savo keliu. Kitas is- 
panas-jėzuitas Fr. Suarez iškelia-

dovų bendravimą, krikščionišką 
vienybę. Pirmiausia reikia paša
linti karų priežastis, nors jis pri-

promoveatur, ut malum vitetur” 
— gėriui skatinti, blogiui tram
dyti.

Ir Dante buvo taikos šalinin
kas, bet jis visą dėmesį sutelkė 
i imperatorių, kuris turi būti vi
sų ginčų sprendėjas.

Prancūzijos valstybės gynėjas 
Coutances, gimęs 1260 m. Nor
mandijoje, Pierre Dubois pavėsy
je bendralaikių buvo veik nepa
stebėtas. Veikale “De recupera- 
tione terrae sanetae” — švento- _____
sios žemės atstatymas jis karą; žvalgybos FBI viršininkas pareiš-
vadina velnio vaisiumi. Krikščio
nys neprivalo kariauti. Ir kai jis 
užsimena apie kryžiaus žygį, aiš
kiai reikalauja krikščionių susi
taikymo. Jis pirmutinis paskel- , 
bia naują būdą valstybėms ben- ( 
drauti. Imperatorius — Vokieti
jos karalius turis nedaugiau tei
sių už Prancūzijos karalių. Siūlo 
sukurti Europos federaciją, ku
rioje lygias teises turėtų didelės 
ir mažos valstybės. Jis net parin
ko federacijai sostinę Toulouse. 
Ginčus siūlė pavesti pirmajai Eu
ropos asmenybei — šv. Tėvui. į

Istorija mums pasakoja, kad 
federacijai buvo neparuošta dir
va. Šv. Tėvo įsijungimas ginčams 
spręsti išugdė garsiaja Avinjono i 
bylą.

Naujieji siūlymai atsidaužia 
i uolas *

Renesanso laikotarpį išugdė i 
netik atradimai, bet ir išradimai.! 
Jis buvo audringas ir kruvinas.! 
Naujos mintys, tebuvo dengiamos

et paeis”, o anglas kvakeris Wil
liam Penn — Pennsylvanijos kū
rėjas, ėmė šnekėti apie ateities 
Jungtinę Europą. Jeremy Bent
ham, Prancūzijos revoliucijos 
metais, prabilo apie tarptautinę 
teisę, o 1795 m. Karaliaučiaus un- 
versiteto profesorius E. Kantas 
paskelbė veikalą apie amžinąją 
taiką.

Šnipai, šnipai
Edgar Hoover, JAV slaptosios

kė, kad Sov. Sąjunga yra išplė
tusi tokį šnipų tinklą JAV, ko
kio dar nebuvo istorijoje. Sovie
tinis blokas turi Amerikoje 760 
diplomatinių tarnautojų, kurių 
dauguma yra šnipai. Tie tarnauto
jai turi 1066 šeimų narius, kurių 
dalis yra paruošti šnipai.

Praėjusių mėtų laikotarpyje 95 
sovietų atstovai dalyvavo 65 
mokslinėse ir karinėse konferen
cijose, kur prisirinko begales sau

reikalingų žinių. Dėl JAV esan
čios laisvės daugumą jiems reika
lingų žinių komunistai Įsigyja le
galiu būdu.

Londonas. — Ligšiol brangiau
sias pašto ženklas buvo “Maurici
jus”, už kuri rinkėjai mokėdavo 
$23.000. Dabar gi ji “Įveikė” 1851 
m. misijonierių išleistas pašto 
ženkliukas, už kuri amerikietis 
sumokėjo $40.000.

Tik dvi valstybės nebuvo kvies
tos Į Afrikos tautų 
Adis Abeboje, kuri 
gūžės pabaigoje: 
Afrikos Respublika.

Togiečius imperatorius H. Sėta
sis, konferencijos šeimininkas, ig
noravo dėl jų prezidento Olimpi- 
jaus nužudymo sausio mėnesį ir 
dėl nenusistovėjusios padėties 
krašte. Pietų afrikiečių nepriėmė 
į naują Afrikos tautų šeimą dėl 
aštrios rasinės politikos, kuri ta
me krašte praktikuojama.

“Pietų Afrika visiškai išjung
ta iš tarptautinių santykių”, 
— aiškina rašytojas A. Pato- 
nas. — Mes neturim sutar
čių su kitomis valstybėmis, o 
tik neaiškius susitarimus. 
Net Jungtinėse Tautose-mes 
esam išstumti—tai tauta, ku
ri neturi draugų”.
Rezervatai ant rezervatų
P. Afrika atskirta netik nuo iš

orinio pasaulio, bet ir jos viduje 
žmonės atskirti vieni nuo kitų. 
Trys milijonai europiečių gyve
na savo miestuose, 11 milijonų 
negrų savo rezervatuose, pusė 
milijono indiečių ir kiniečių — 
savo; pusantro milijono mulatų 
visai niekur nepritampa.

Tokia grupių izoliavimo politi
ka čia jau vykstą nuo 1913 m., 
kai anglai išlęido įstatymą, kad 
juodieji žemę tegali pirkti iš juo
dųjų. O tuo metu baltieji jau tu
rėjo 80% derlingiausio P. Afri
kos pusės milijono kvadratinių 
mylių ploto, šiandien juodukai 
gyvena jiems paskirtose teritori
jose. Prie miestų jiems pastatyti

konferenciją 
Įvyko š.m. ge- 
'ogo ir Pietų

P. Afrikos negru vadas A. Lutuli. 
Jam buvo suteikta Nobelio tai* 
kos premija 1960 m. už taikingu 
metodų vartojimą kovoje už neg
ru teises.

STALINGRADAS Paruošė VYT. KASTYTIS

Dviejų kraugerių kova
“Kai priešas sutriuškina kariuo
menės dalinį, kiekvieno karinin
ke pareiga yra nusišauti. Puskari- 

oiuo armijos ir besitraukiančios linkiams ir kareiviams ta^POgi 
,—- , . , . į Dono armijos grupės kuri laika i f'^^2r0in?,a Pasidu°H 1 ar

plono krikscionybes sluogsn o. j kQ ivelkti 5radpijo bangomis: laisvę... 
Imperatoriaus politinis autonte- įidįliu pastangu dėJka stalingra- 
tas buvo isblesęs. Popiežių trem- de bu-įrenį- galinga ra^jo 
tis ir reformacija pravėrė duris stotįs Kiekvieną naktį, nepaisant 

Prancūzijos į SQVįet|nįu trukdymu, buvo palai- 
GUI m n nnre _ x _

, v, - i • Komas auipusis KuinaKias. vjcii.krašte vyravo neramumai. Vokie-jp } pa£ikaiavo, kad i Stalin- b-iAiA ic-lril/x T’iHniic- rami biirin . ’ •; gradą lėktuvais būtų atgabenti 
i trys pulkai pėstininkų.,

Reikalavimą priėmęs karinin-
■ kas šyptelėjo:

— Mes neįstengiame pristaty-
;ti amunicijos ir maisto. Kaip jie rams vra gerai žinomas tas jūsų 
I gali tikėtis, kad įvešime tris pės- įsakymas...
tininkų pulkus? ... — Kaip tokiu atveju suprasti

Karininkai privalo 
nusižudyti
Didėjanti atstumą tarp šešto

sios ai

naujiems karams.
valdovai siekė vadovavimo nors i k abipusis' kontaktas. *Gen 

tijoje iškilo vidaus karau kurie- 
netik nusilpnino kraštą, bėt ir

ATVIRUTES
SVEIKINTI 

VARDINIŲ PROGA 
GAUNAMOS.

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

Kaina 10 et.

Kiek žmonių pasitraukė į tremtį?
JAV valstybės departamento— 

užs. reik, ministerijos pabėgėlių 
sekcija paskelbė, kad II D. karui 
pasibaigus 10 milijonų žmonių 
pasitraukė į tremtį iš komunistų 
valdomų kraštų. R. Vokietijoje— 
17 milijonų gyventojų. Iš to skai
čiaus 4 milijonai perėjo į vak. 
Berlyną ir iš ten į V. Vokietiją. 
Dėl tokio masinio, daugiausia jau
nų žmonių, bėgimo Ulbrichto re
žimas atsitverė nuo vakarų Berly
no ir tuo sustabdė masinį bėgimą. 
2,5 milijono pasitraukė į Vaka
rus iš Rytų Europos. Per milijoną

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

IX 1/’^—Siunčiame __ Jūsų sudarytus ir ap-IS IvanaaOS* paprastu ir oro pasru 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 svani gryno svorio 
siuntinius, bei užsakvmus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

BALTIC EXPORTING CO.
849 COL1.EGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: nirmadieniais — penktadieniais nno 9 vai. ryto iki

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Po kelių dienų 178 pulko 2-ro 
batalijono vadas pranešė, kad Į 
nelaisvę pateko jo 30 vyrų. Jie 
kovojo iki paskutinio šovinio, o 
paskui pakėlė rankas, nepaisyda
mi generolo Paulaus įsakymo.

Batalijono vadui kibo į kudlas 
( divizijos vadas:

— .Kaip tai galėjo įvykti? Negi 
jie nežinojo mano įsakymo nepa
siduoti į nelaisvę?

— Generole, man ir mano vy

i tininkų pulkus? ...
Marš, von Manstein veidą tai- šią kiaulystę?

pogi nudažė liūdna šypsena: j — Generole, aš perdaviau jūsų
— Generolas Paulus mėgina; įsakymą, bet kartu pabrėžiau, kad

<____v *__ __  A • 1____ X*_T.________________ I___ __  •___2___ j _ _ _ _

situaciją. Jeigu jam atgabensime vimas į nelaisvę nėra bailumo 
tuos pėstininkus, tada jis darys ženklas...

— Žmogau, pats kraustais! iš 
proto!..

ko teismą ir savo karininkų ne
klausinėjo, kodėl jų vyrai pasi
duoda į karo nelaisvę ...

Kur dingo lėktuvai?
Aviacijos vadas maršalas Goe- 

ringas šeštajai armijai pasiuntė 
telegramą: “Daviau įsakymą su
traukti visus lėktuvus Stalingrado 
tiekimui užtikrinti. Bus panaudo
ta kariuomenės augštosios vado
vybės transporto eskadrilė. Kiek
vieną dieną atitraukiame vis di
desnį lėktuvų skaičių iš Afrikos 
kovos zonos ir juos permetame į 

| Stalingradą. Laikykitės!”
Beveik tuo pačiu laiku Stalin

grado tiekimą pravedantį aviaci
jos karininką pasiekė sausas šeš
tosios armijos skundas: “Nepai
sant gražaus, saulėto oro gruodžio 
17 dieną apsupime nenusileido 
nei vienas lėktuvas, šeštoji armi
ja norėtų sužinoti, kodėl aviaci-

sužinoti, kaip mes žiūrime i visa mano nuomone garbingas pasida-Ua neskraidė tą dieną ... 
t •     _ a — _ _ JI _ •__ ? ! • . , . - ■»_ ______ Roįrilticlro frnnfn cit n o,Beviltišką fronto situaciją liu

dija šeštosios armijos komunika
tas: “Situacija yra labai kritiška 

_______ ______ _____ *7už^HitlVrioĮsakymų sa- vakarinėje apsupimo dalyje. Dėl 
— Kas nors turėtų jam paša- botavimą tavęs laukia karo lau- medžių stokos neįmanoma įrengti

išvadą, kad mes jo į nuostolius 
dar nenurašėine ...

žmonių pasitraukė iš š. Korėjos 
i pietinę. 900.000 žmonių pasi
traukė iš šiaurinio Vietnamo i 
pietinį. Po revoliucijos Vengrijoj 
1956 m. pasitraukė į vakarus 200. 
000 vengrų. Kai kiniečių komu
nistai pagrobė Tibetą, 55.000 ti-

" tvirtesnių gynybos pozicijų. Sta-
— šiuos savo žodžius mielai pa- tybinės medžiagos iš Stalingrado 

sybei pasakyti nebuvo jokio rei- kartočiau karo lauke teisme otciauhnnt. , vai-onn.

kyti teisybę ...
'— Iki gruodžio 24 dienos tei-

ko teismas!

— Negi pats, būdamas karininkalo, nes tada jo šeštoji armija- —Negi pats, būdamas karinin- 
dar galėjo pfasilaužti. Dabar gi kas, mieliau pasirinktum nelais- 
juokinga būtų mirti pasmerktam ve, negu kulipką į galvą?
V . • • * A * 1 V - - * i • > • » • V • •

negalime atsigabenti Į vakarini 
frontą, nes neturime benzino 
sunkvežiniams. Kareiviams tenka

atskiri miesteliai. Jie neturi par
lamente savo atstovų.

Ši P. Afrikos politika žinoma 
aparteido vardu. Paskutiniaisiais 
metaise min. pirm. H. Vervoer- 
das šiai politikai davė kitą var
dą: “atskiro išsivystymo” politi
ka. Tai labai panašu i teoriją, ku
ria JAV augščiausias teismas va
dovavosi 100 metų — iki 1952-jų, 
kai buvo nuspręsta, kad atskiros 
mokyklos ir transporto priemo
nės reiškia, kad lygybės nėra.

Juodųjų sritys
Vervoerdas su savo “atskiru iš

sivystymu” nuėjo tiek toli, kad 
pradėjo negrų apgyventoms teri
torijoms teikti autonomiją. Gegu
žės mėnesi parlamentas tokią au
tonomiją pripažino Transkei pro
vincijai. Panašios teisės bus su
teiktos kitoms septynioms. Ir tai 
dar neviskas! Vervoerdas ir jo 
tautininkų partija nori šioms pro
vincijoms duoti pilną nepriklau
somybę, kai jos “pribręs”.

Tuo tarpu Jungtinėse Tautose 
specialus komitetas aparteidui 
tirti taip pat gegužės mėnesį re
komendavo Saugumo Tarybai 
“tuojau pat imtis priemonių pavo
jingai Įvykių srovei sulaikyti P. 
Afrikoje”. Komitetui pirminin
kauja gvinėjietis D. Telis, o iš 
Afrikos valstybių nariais yra Al- • 
žerija, Gana, Nigerija ir Somali- 
ja. Panašių rezoliucijų prieš P. 
Afriką-JT buvo anksčiau priimta 
net 27.

Komitetas ypatingai susirūpi
nęs šios valstybės ginkląvimusi. 
Krašto apsaugai skiriamos sumos 

1 patrigubėjo nuo 1961, sakoma ko
misijos pranešime. P. Afrika šiuo 
metu stengiasi išplėsti smulkiųjų 
ginklų pramonę. Atrodo, kad po
litikai numato ateityje ginkluotą- 
susirėmimą su savo juodaisiais 
kaimynais šiaurėje ir neramumus 
krašto viduje.

Deimantų ir aukso kraštas
P. Afrika yra užėmus patį pie

tinį Afrikos žemyno galą. Šiauri
nė jos siena ribojasi su Pietvaka
rių Afrika, Bečuanija, Pietų Ro- 
dezija ir Mozambiku. Nei viena iš 
šių kolonijų dar negavo nepri
klausomybės, bet P. Rodezijai 
anglai ją pažadėjo jau kitais me
tais. Kai kaimynai taps nepriklau- - 
somi. be abejonės, ir P. Afrikos 
zuliečiai (negrų gentis) reikalaus

žmogui priminti, kad jis tikrai 
turės mirti...

Gen. Paulus, atrodo, suprato 
generolo von Manstein mintį — įspūdį. Divizijos vadas daugiau 

betiečių pabėgo į užsienius. 1962 savo vyrams jis davė įsakymą: 
m. vasarą kubiečiai masėmis bė- 
go iš Kubos ir kiniečiai iš Kinijos. 
Kas savaitė apie 2000 kubiečių 
atvykdavo į Floridą. Iš 7 milijonų 
Kubos gyventojų per 200.000 ku
biečių pabėgo iš Kubos. 1962 m. 
gegužės mėn. kasdien po 4000 ki-i 
niečių pabėgėlių atvykdavo į 
Hong Kongą. Nuo 1956 m. Hong 
Kongas priėmė per milijoną pabė
gėlių iš komunistinės Kinijos. Išl 
viso pabėgo nuo komunistinių re- ■ 
žimų 10.000.000 žmonių. J. Gs.

— Generole, savižudybė yra 
didžiausia bailumo apraiška ...

šie žodžiai sudarė triuškinantį

niekada neužsiminė apie karo lau-

Lietuviška 
vasarvietė

C A P E C O D , Mass. 
Great Marsh Rd. 

CENTERVILLE, MASS.
Čekoslovakija 
valoma nuo 

stalinistų
Buvęs slaptosios policijos šefas 

Karol Bacilek yra pašalintas iš 
CSR kompartijos centrinio prezi
diumo, o senas komunistas Bru
no Koehler neteko sekretoriaus 
posto centro komitete. Oficialiai 
nepasakyta, kodėl padarytas toks 
“valymas”, bet visiems žinoma, 
kad Bacilek ir Koehler buvo “kie
tos Gottwaldo linijos” uolūs rė
mėjai, kad Bacilek 1952-1954 m. 
buvo slaptosios policijos šefas; 
tuo laiku generalinis kompartijos 
sekretorius Rudolf Slansky ir 11 
žymiu komunistų buvo apkaltinti 
valstybės išdaviniu, nuteisti ir nu
žudyti. Slansky ir dauguma iš jo 
grupės buvo žydai, o Stalinas tuo 
metu laikėsi “antisemitinio kur
so”; Bacilek vykdė Stalino valią. 
Spėjama, kad Bacileko “išvaly
mas” bus Įžanga i Rudolfo Sians- 
kio rehabilitaciją, o Bacilekui 
gresia L. Berijos likimas.

•• Prie Atlanto vandenyno. Golfo 
srovės šildomo garsaus Craigville 
Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kuriuose patiems gali
ma gamintis valgi.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami vietovė 

poilsiui.
• Svečiams be nuosavų automobi

lių — transportacija į ir iš 
paplūdymio.

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

šu paplūdymiu. žuvavimo mėgė
jams yra laivelis.

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

A. PAKŠTIENE
74 Alicia Rd., 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 m. 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 dalykų. Labai prieina
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 sv. virimui aly
vos, 2 sv. cukraus, 2 sv. ryžių, 1 
sv. sūrio, 2 sv. rūkyto bekono, 2 
sv. rūkyto kumpio, 2 sv. džiovin
tų vaisių.
Reikalaukite mūsų pilno sąrašo. 
AUDINIU SIUNTINIAI. — Mes 
pristatome į Sov. Sąjungą pui
kius audeklus, avalyne 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. -----

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

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

Virš

miegoti po atviru dangumi, snie- i sau^ daugiau teisių, 
go pataluose, be mažiausios užuo
vėjos. Lauko temperatūra yra 
—35 laipsniai C.”...

Radijo stotys, kuriomis buvo 
palaikomas ryšys tarp Stalingra
do šeštosios armijos ir Dono gru
pės, didėjant atstumui, pasidarė 
persilpnos. Buvo pasisiūlyta įvež
ti galingesnę aparatūrą, bet šešto
ji armija trumpai atsikirto: “Jei
gu ir atsiųstumėte naują aparatū
rą, iš jos nebus jokios naudos, nes 
mes negalime įrengti didesnės an
tenos ...” Jų pastangas šioje sri
tyje tuojau pat sulikviduodavo 
sovietų artilerijos sviediniai.

Kalėdos apsupime
Net ir karo metu kareivis pa

prastai neužmiršta Kalėdų: jos 
jam primena tuos laimingus lai
kus, kada jis šeimos ratelyje su
tikdavo šią didžiąją taikos ir dva
sinės ramybės šventę. Vokiečių 
kareivius Kalėdų švenčių proga 
pasiekdavo specialūs siuntinėliai 
iš namų — su pyragu, sausainiais 
ir cigaretėmis. Hitleris ant karei
vio šventiško stalo dar pridėda
vo bonką degtinės, o kartais net 
ir šampano, nes visas šias gėry
bės už paprastą beverčio popie- 
rio skiautelę jis įsiveždavo iš 
okupuotų kraštų.

Kalėdiniai siuntinėliai 6-tajai 
armijai buvo pristatyti dar prieš 
prasidedant sovietų armijų prasi
laužimui. Jasinovotaja geležinke
lio stotyje, prireikus vagonų, jie 
buvo iškrauti i sniegą po atviru 
dangumi. Brezento uždangalas 
neįstengė jų apsaugoti nuo šal
čio ir drėgmės. Didžioji siuntinė
lių dalis nuėjo niekais, o likusie
ji buvo išdalinti ligoninėse gu
lintiems sužeistiesiems. Stalingra
do apsupime kovojančių fronto 
linijos kareivių jie nepasiekė 19 
42 m. Kalėdų išvakarėse.

P. Afrika yra viena turtingiau
sių valstybių pasaulyje savo že
mės turtais. Čia iškasama iki 45 
% viso pasaulio aukso, deimantų 
randama daugiau negu kitur pa
saulyje. čia yra didžiuliai akmens 
anglies klodai. Amerikiečiai iš P. 
Afrikos kasmet nuperka neskel
biamą uranijaus kiekį. .Jis naudo
jamas atominiams reaktoriams. 
Tačiau daugiausia P. Afrika už
dirba iš vilnos eksporto, nes jos 
kalnų pašlaitės labai puikios ga
nyklos avims. Vieno gamtos turto 
tačiau čia trūksta — miškų, nes 
jie tesudaro tik 1% viso krašto 
ploto.

Kolonistai ir lietuviai
P. Afriką jau XVII šimtmetyje 

pradėjo kolonizuoti olandų atei
viai. Vėliau atsirado anglų. Šio 
šimtmečio pradžioje vyko nuož- . 
mus karas tarp vadinamų būrų ir 
britų. Britai laimėjo ir Įsteigė čia 
savo dominiją.

Laikui bėgant, dominija vis la
biau tolo nuo Britanijos. 1957 m. 
parlamentas atsisakė nuo britų 
himno, o 1960 m. referendumo 
keliu pasiskelbė respublika ir iš
stojo iš Britų Bendruomenės. Bet 
net tarp baltųjų senas kartėlis už
siliko nuo būrų karo. Olandų kil
mės europiečiai susispietę pas 
Vervoerdo tautininkus, o britai 
yra opozicijoje su savo “Vieny
bės partija”.

Lietuvių enciklopedija rašo, 
kad prieš I D. karą i P. Afriką 
emigravo 65.000 Lietuvos žydų. 
Daugiausia lietuvių buvo susispie
tę apie milijonini/Johanesburgo 
miestą, kur 1930Jm. buvo Įkurta 
net lietuvių draugija. Gyveno 
šiek tiek lietuvių ir sostinėj Pre- 
tori joj. šiandien apie juos nieko 
nebesigirdi.
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Ateitininkija rikiuojasi ateičiai Tautiniai šokiai žengia scenon

Skaitytojo laiškas
Gerb. Tėviškės Žiburių 
Redakcija,
Daug kartų per septynius me

tus aš buvau svečiuose ir pas 
mus jų atvažiuodavo. Bet šian
dien iš bažnyčios parsivežiau 
ypatingai didelį svečią, nes pir
mą kartą priėmiau i savo širde
lę šv. Sakramentą.

Aš manau, kad niekad nepa
miršiu tos didelės šventės, tos 
žvakutės, kuri drebėjo mano 
rankutėj einant per bažnyčią, 
tos rožės ir tų gerųjų Nek. Pras. 
seselių.

Palieku joms daug dėkingas 
ir skolingas.

- Romas Ledas
Maironio m-los II sk. mokinys

Pavasarį
Labas, varna! Sugrįžai? 
Mūsų pasiilgai?
Buvo sunkūs čia laikai 
Voverei ir smilgai.

Buvo pusnys augštos čia 
Balto balto sniego, 
Dengė kelmą jos slapčia, 
Kur meškiukai miega.

Kiškis klimpo lig ausų 
Eidams pas kaimyną, 
Vėjas draskė už kasų 
Snaudžiantį eglyną.

Kur dabar čia taip trumpai 
Viską apsakysi!
Gal nors dalį, kai grįžai.
Ir pati matysi.

V. Šmaižienė

Vasarinė tėvelio dovana
Diena prabėgo kaip greitutis 

traukinys. Visai pasislėpė saulė 
ir atėjo juoda tamsa — vakaras. 
Vaikai sėdėjo tylūs prie tėve
lio ir klausėsi mamytės. Ji pa
sakojo apie gerąjį Vytenį, kuri 
šiandieną netikėtai apdovanojo 
turtingas vyras. Mat, Vytenis bu
vo mandagus dešimties metų 
berniukas — jis užleido tramva
juje vietą senam žmogui. Už tai 
gavo dovaną.

— Mamyte, mes su Rymante 
irgi norėtume dovanos. Mamy
te, jei mes būsime geri?

Tėvelis nusišypsojo, o mamy
tė spėliojo kokia tai dovana gali 
būti? Vaikų žandukais lakstė 
šypsnys, kai mamytė vardino 
žaislus, kurių nekartą jie prašė.

— Ne, mamyt! Tai visai kito
kia dovana ... Labai norim šią 
vasarą i stovyklą! ... Atsimeni 
ir Tu pati mums sakei kokie Da
nutė su Tomuku grįžo geri. Jie 
mokėjo daug gražių dainų, žai
dimų. Mokėjo žaisti ir draugauti 
su visais vaikais. Ten daug vai
kų ir vieni iš kitų daug iš
moksta.

Mamytė stebėjosi Arūnu. 
Džiaugėsi, kad Arūnas jau nori 
daugiau negu žaislų.
. — Gerai, Arūnai, galėsite!

— Mes taupysime kiekvieną 
centą, — linksmai džiūgavo Ky
mante ir tvirtai Įsikibus i Arūną 
šoko žemyn nuo sofos ir apkabi
nusi tėveli ir mamytę labai dė
kojo.

Laikas ritosi ir atėjo išvažia
vimo diena. Vaikai atidžiai tikri
no sudėtus lagaminus ar nebus 
ko užmiršę. Tik Sauliukas stovė
jo liūdnas, nukarusia nosyte.

— O kada aš važiuosiu i sto
vyklą?
.— Po kelių metų, kai paūgė

si, — paglostė jo garbanas ma
mytė.

— Aš ir dabar didelis!...
Automobilyje vaikai nerimo. 

Jie skaičiavo net minutes ir pra
šė tėvelio greičiau važiuoti.

— Tik pagalvok, Rymante, at
važiuos daug vaikų, čia mes 
daug išmoksim. Mums nereikės 
nei žaislų! Bus smagu!

— Jau čia! Arūnai!
Susidėjo jiedu savo daiktus 

stovykloje ir po valandėlės atsi
sveikino tėvelius ir Sauliuką.

Trinktelėjo automobilio du
rys, ir tėvelis suko vairą namų 
link. Tik Sauliukas nerimo ir 
iškišęs galvutę garsiai šaukė:

— Ir aš noriu stovyklom’...
Saulenė

Ir aš noriu stovyklon!

“Kiek metų, jūsų nuomone, 
ateitininkų sąjūdis prie esamų 
sąlygų gali išsilaikyti?” — toks 
klausimas buvo ateitininkam iš
siuntinėtoje anketoje. “Ateitinin
kai išsilaiKys tiek ilgai, kiek jie 
patys norės”, — atsakė naujai iš
rinktas federacijos vadas dr. J. 
Girnius.

Praėjusi nepaprastoji konfe
rencija Niujorke parodė, kad 
ateitininkija dar yra pilna ener
gijos, drąsos ir ateities planų. 
Reikėjo stebėtis aktyviu jaunimo 
pasireiškimu. Moksleiviai, stu
dentai, čia mokslus baigusieji ir 
senoji karta surado bendrą kalbą 
ir karštai diskutavo ateities vei
kimo planus, tuo parodydami, 
kad bendras tikslas visus tampriai 
jungia.

Konferencija prasidėjo penk
tadienį, birželio 7 d., Waldorf-As
toria viešbutyje. Atidarius pirmą
jį posėdį ir sukalbėjus invokaci- 
ją buvo sudarytas darbo prezidiu
mas, į kuri Įėjo: prof. B. Vitkus, 
St. Barzdukas, sesuo Paulė, D. 
Bortkevičiūtė ir V. Kolyčius.

Ateitininkai dabar
Pirmajame posėdy buvo svars

tomas Federacijos konstitucijos 
keitimas. Siūlomus keisti punk
tus referavo Arv. Barzdukas. Ne
apsieita be ilgesnių ir karštesnių 
diskusijų, tačiau visur galų gale, 
prieita vieningos nuomonės.

Po 12 vai. Mišių šv. Patriko ka
tedroje, 2 vai. p.p. vėl prasidėjo 
diskusijos statuto klausimais. 
Diskusijos truko iki 5 v. v. Va
kare Įvyko 2 paskaitos: dr. A. Su
žiedėlio: “Šiandieninė ateitinin
kų padėtis” ir dr. V. Vardžio 
“’Ateitininkai ir Bažnyčia pokario 
metu”. Dr. A. Sužiedėlis, pasi
remdamas anketos duomenimis 
apibūdino šios dienos ateitinin
kus. Visus ateitininkus jis su
skirstė i 3 grupes: pozityviai gal
vojančius ir veikiančius, stebėto
jus ir nutolusius, kurių dalis yra 
pasidarę “pikti ir kartūs žmonės”. 
Dr. V. Vardžio paskaita buvo 
bendresnė, išryškinanti ateitinin
kų vaidmenį katalikiškoje veik
loje.

šeštadienio rytas pradėtas dr. 
V. Vyganto paskaita “Veiklos me
todai ir priemonės”. Paskaita pa
sižymėjo praktiškais veikimo ap
tarimais, prisitaikant prie dabar
tinių sąlygų. Tai tikras veikimo 
vadovėlis.

Sekcijų posėdžiai
Po to skirstytas! i atskirų sek

cijų posėdžius. Buvo sudarytos 
keturios sekcijos: 1. Organizaci
jos sudėtis — vadovas dr. K. Keb- 
lys; 2. organizacijos veiksniai — 
vad. dr. A. Liulevičius; 3. organi
zacijos reiškimasis — vad. inž. 
V. Volertas ir 4. programinės gai
rės — vad. kun. prof. St. Yla.

Visi dalyviai ir atstovai buvo 
pasiskirstę i 4 grupes ir tose gru
pėse diskutavo, darė nutarimus, 
kurie buvo susumuoti ir pranešti 
paskutiniame posėdyje, sekma
dienį. Tai medžiaga ateities 
veikiai.

šeštadienio pamaldos taip pat 
vyko šv. Patriko katedroje, o po 
jų Waldorf-Astoria viešbutyje bu
vo iškilmingi pietūs. Pietų metu 
trumpą žodi tarė at-kų fed. tary
bos pirm. dr. A. Damušis. Jo kal
ba apie ateitininkijos gyvumą ir

konkretumą buvo lyg malonus, sėdžio pradžioje, pakeitus darbo- 
poezijos kūrinys, tačiau toks tei- tvarkę, renkamas Federacijos va- 
singas, realus. |das. Juo išrinktas dr. J. Girnius.

Mindaugo minėjimas
Seštad. vakare Įvyko karaliaus 

; Mindaugo minėjimas, į kuri atsi- 
i lankė ir dauguma Niujorko lietu- 
iviškos visuomenės. Paskaitą apie 
I karalių Mindaugą skaitė prof. S. 
Sužiedėlis, meninę dalį atliko ak
toriai: J. Daubėnas, V. Žukaus
kas ir T. Alinskas, koncertiniu 
būdu perteikę V. Krėvės dramos 
“Mindaugo mirtis” ištraukas. Sol. 
J. Vaznelis visus žavėjo savo nuo
stabiu balsu ir pianistė A. Kepa- 
laitė meistrišku skambinimu pri
sidėjo prie iškilmingos vakaro 
nuotaikos. Kadangi šokiai dėl šv. 
Tėvo mirties neįvyko, daugelis 
dalyvių liko salėje, dalinosi Įspū
džiais ir neskubėjo skirstytis.

Vado rinkimas
Sekmadieni persikelta į Mas- 

peth, kur gražioje, lietuviško sti
liaus bažnyčioje 9 vai. buvo at-kų 
pamaldos. Ypatingai gražų pa
mokslą pasakė kun. K. Trimakas, 
SJ, o Mišias laikė prel. Pr. Ju
ras. Po pamaldų agapė parapijos 
salėje ir paskutinis posėdis. Po-

AL. CIMAN'TAS
“Lietuvių tautiniai šokiai viena šokis. Spėjama, kad i kaimus bus 

iš mūsų turtingųjų liaudies meno patekęs iš dvarų, kaip ir kiti kad- -** .w . . *• ... , --- -- r w
• Galimas

Jei nežinomų dievdirbių ran- dalykas, kad sis vardas bus sie-

Seka sekcijų ir komisijų praneši- i apraiškų, išsivystė amžių bėgyje, ruimo pobūdžio šokiai. Šokis dar 
mai ir nutarimai. Buvęs fed. va-! pciduouant juos iš kartos į kartą, vadinamas Gyvatvore. Galimas 
das prof. S. Sužiedėlis, vadova-i nežinomų dievdirbių ran- daiyxas, kad sis vardas bus sie- 
vęs ateitininkams 10 metų, taria Lose gimę mediniais veidais rū- jamas su “gyvų žmonių tvora”, 
atsisveikinimo žodį. Sukeliamos I pintojėliai subtiliu paprastumu nes auganti žalumynų gyvatvore 
audringos ovacijos, visa salė su- Gudija mūsų tautos genijų, tai nelabai liaudyje pažĮstama. Au- 
stoja ir ploja be pertraukos. Pro- šokyje — muzikos, judesio ir iš- uejėiė — auaimą vaizduojantis 

i fesoriaus akyse ašaros, jos matosi • raiškos savitumu originaliai už- merginų šokis, kurio pirmoje da- 
ir daugelio ateitininkų akyse. Pa- akcentuojami lietuviams būdingi lyje matome patį aummą staklė- 
sak kun. V. Dabušio. jis buvo ne- pergyvenimai ir dirbant ir links- se: prasiskiriančius bei vėl suei- 
tik federacijos, bet ir dvasios va- minantis. . *
Jas. Posėdžiui vadovavęs prof. B. i Lietuvaičių tradicinės kraičių 

i Vitkus teisingai pasakė: “Ačiū! skrynios su raštuotais audiniais ir 
Dievui, kad per 10 metu turėjo-Juostomis išsaugojo turtingus ir 
me toki vadą”. - * I puošnius drabužius. Ir šokant 

! žodi taria naujai išrinktas fed. gaunasi darni visuma — lyriškai 
' vadas dr. J. Girnius. Jis pabrėžia išsakytas grožis, kuriam jmli lie- 
j visų bendrą atsakomybę at-kų tuvio siela buvo atvira ir pasiduo- 
veikloje ir pabrėžia idėjini užsi- dantį, 
degimą . * Išeivijoje tautiniai šokiai tapę

Nuskamba at-kų ir tautos him-• tautinio auklėjimo ir reprezenta- _____ _____________
i nai. 3 dienų konferencija baigė- cijos priemone, 1963 m. Čikagoje šokio eigą šokėjai mainosi ir kei
si. Nesinori vykti namo, nors i apvainikuojami jiems skirta die- čiasi vietomis, subatėlė — popu- 

' daug kas buvo atvykę iš 500 ar, na — II ąja Jungtinių Amerikos narus žemaičių pramoginis liau- 
daugiau mylių nuotolio. Jauni- i Valstybių ir Kanados Tautinių šo- ųįes šokis, Kuri jaunimas dar ir 

i mas grupuojasi, kalba apie atei- ■ ^tų švente”, šitaip rašoma naujo dabar pasilinksminimuose tebešo- 
....................... “Mūsų šo- Ka. šokis vaizduoja, kaip į tokius 

pasilinKsminimus merginos pa* 
prastai susirenka anksčiau ir pra-ir idealų.

Stp. Šetkus Įteikia sukaktuvininkui J. Matulioniui 
- savo pieštą portretą.

Birželio 10 d. KLB Kultūros Fon
do valdybos posėdyje patvirtinti KLB 
Kultūros Fondo įgaliotiniai:

Edmonton — J. 1 _ 
kaitis,

Lethbridge — S. Noreika,
Sudbury’ — S. Tolvaišą,
Toronto — K. Manglicas.
KLB KF valdyba džiaugiasi minė

tų apylinkių stropumu pristatant sa
vo įgaliotinius ir linki glaudaus ben ! 

; dradarbiavimo. Šių apylinkių lietuviai 
yra kviečiami kreiptis į minėtus iga-1 
liotinius visais kultūriniais, švietimo; 

! bei šeštadieninių mokyklų reikalais. |
Tuo pačiu KLB KF valdyba dar- 

kartą kreipiasi Į neatsiliepusias apy-; 
•linkės, prašydama nedelsiant pa-' 
siūlyti savo Kultūros Fondo Įgalio-!

Augis ir J. Popi-

Išeivijoje tautiniai šokiai tapę

• nancius metmenis, skriejančias 
sauayKles, ataudus, skietą ir Lt, 
o antroje — paroaomas džiaugs
mas gražiai išaustomis drobėmis.

Šustas — pramoginis Balbieriš- 
kio-Prienų Kilmės kadrilinis šo
kis, vėliau paplitęs visame kraš- 

įte. Spėjama, Kad jo vardas kilęs 
Į iš gana plačiai liaudies žaidimuo- 
įse vartojamo žodžio “šusti” — 
mainyti, nes beveik per visą šio

nančios vasaros stovyklas ... Vi- Jaut šokiu vadovėlio 
si pilni entuziazmo, užsidegimo i kiai pratarmėje.

Vadovo paruošėjai
Šis vadovas buvo išleistas tik! vienos šokti. Oželis, speja- 

vienam tikslui: padėti taut, šokių ma’ v16?35 seniausių zemai- 
; šventėn besiruošiančiam jauni- $‘11! R^nies komiško charakterio 
mui. Čia yna visų repertuare nu- iaDal pamėgtų ir Įvairiausiomis 
matytų mūsų šokių aprašymai. Plonus šokamų šokių. Nors 
kuriuos paruošė speciali komisi- KalXas sieja Ozeli su panašių eie- 

ija, vadovaujama Bruno G. Shoto, llientų turinčiu švedų šokiu ir so- 
!talkinama L. Braždienės, Br. Ja-i*10 Praafla §al1 sieku “žuvėdrų 
imeikienės, I. Šilingienės ir R. Zo-Hsveuų okupacijos) laikus, tačiau 
: tovienės. Ruošiant šokių vadovą, i sianaien bus sunku bepasakyti 
i buvo naudotasi Vvt. F. Beliajaūs ^as 1S 11 kiek pasiskolino.
Į ir J. Lingio paruoštais leidiniais.1 Tuos šokių aprašymus galima 
■Gi visą rinkinį spaudai paruošė būtų tęsti ir toliau, bet skaityto- 
i vis dažniau mūsų spaudos pusią-Jas jau bus spėjęs susipažinti, 
oiuose matomas savo straipsniais went su pagrinaimais tų aprašy- 
ir foto nuotraukomis Petras Pet- ■ mų metmenimis. Tenka pažymėti, 

kad patys šokiai, kiekvienas žings- 
1-;^- .„i-..- • • uis. figūra, aprašyti iki pačiuL ourų p* skutimai smulkmenų. Iliustracijos padeda 

Šokių aprašymai pradedami su- cįar daugiau susivokti ir šokiu dia- 
tarunių ženklų ir terminų aptari- gramos vaizdeliai, škicai, klek
inu. duodamos bendros pastabos,! vienai grupei tikrai leis šokius iš- 

. bendrieji žingsniai. Štai pvz._ su- mokti Kiek galint tobuliau ir vie- 
i žinome kas yra "lėtoji virvutė 'nodžiau su kitomis grupėmis. Pa
jos pagrindas yra polkos žingsnis, teiktos ir kiekvieno šokio gaidos, 
i perkryžiuojant kojas ir po trupu- ge atskira brošiūrėle išspaus- 
i tį slenkant pirmyn arna atgal, bintas repertuaras ir mūsų jau- 
j "Žvaigždutė — ją gali sudaryti niesiems, kurie atskirai žavės žiū- 
jnemažiau kaip trys šokėjai, susi-;rovus sav0 pasirodymu. Jame nu
kabindami visi vienoje vietoje de- matyta: Dzūkų polka, Voveraitė, 
šinėmis arba kairėmis rankomis, šeinis. Žilvitis, ir šiame leidinė- 
Žingsniai ir laisvųjų rankų pade- ĮVįe duoti aprašvmai, iliustraci
nis pagal reikaią. "Krepšelis —Jos, °aidos. ?

i Abiejų leidinių išleidimas rodo, 
! kad šventės rengėjai uoliai sten- 

Mlkalui. sriėje; viera š&ėja praleidžiant:J, ; 1-;+., i:;. nifestacija Čikagoje praeitu darpro (lesinę c, Mtą »>ka s pusę. didcsniu pasisekimu nei ftaut. 
, Sagam kaltais paduodamos ran- š kj ‘' s vj dažnėjantieji

’ ! spaudos pranešimai iš atskirų vie-
Šokių apibudinimas i tovių liudija, kad taut, šokių gru- 

Duodami ir šokių apibrėžimai, pės darniai dirba, stengiasi tin- 
lyg ir savotiška metrika, štai su-į karnai pasiruošti ir tuo atiduoti 
žinome, kad toks Gyvataras yra savąją dalį bendrajam tikslui, 
linksmas, nuotaikingas. pramogi-;Jų visų pastangas geriausiai Įver- 
niš. dar ir dabar žemaičiuose —įtinsime savo gausiu dalyvavimu 

1 Teisių apylinkėje —1 tebešokamas! savųjų tautinių šokių festivalyje.

■ rutis.

tintus.
Posėdžio metu buvo svarstoma:

Pirminių uždavinių planas.
Jaunimo sekcijos ateities veikia, susikabinama rankomis ne su kai-!J 
Jaunimo klausimas pasaulio lie- dnynu. o su tolimesniu šokėju ! 
tuvių seimo metu, . i “Žilvitis” — bėgimas ratuku arba!
Mokytojų suvažiavimo 
Finansinis stovis

i

4.
5.
6. Atsiliepiant i prašymą paskirta 

V. Krėvės literatūrinės premi
jos fondui $50.

7. Buvo išklausytas realistiškas Mon-! 
trealio apylinkės KF Įgaliotinio 
P. Povilaičio pranešimas.

8. Sekantis KLB KF valdybos posė
dis numatomas birželio 25 d.

A. B. Pusarauskas, 
KLB KF V-bos Spaudos ir 

informacijos atstovas

PŪKELIS IR DEGTINĖ
Atsimenat šuniuką Pūkelį ir 

batus? Dabar papasakosiu jums 
kitą jo nuotykį.

Pūkelis buvo labai smalsus — 
jis viską norėdavo ištirti. Kai 
pamatydavo žmogų valgant, ne
atsitraukdavo — būtinai norė
davo ir jis paragauti. Atsistoja, 
būdavo, tiesiai prieš tave, žiūri 
i akis ir tartum prašo. Nuduodi, 
žinoma, kad nesupranti, ko jis 
nori. Tada jis pasimuisto. atsi
sėda ir tiesia čia vieną, čia kitą 
koją. Dar palaukęs imdavo šok
ti į viršų ir loti. Tai mums būda
vo labai įdomu. Duodavome kąs
nį ir jam.

Kartą aš prisiskyniau saują 
nevisai prinokusių agrastų ir 
valgau. Prisistatė ir Pūkelis. 
Kad jau ims prašyti! Tikrai ži
nojau, kad agrastai šuniukui ne
patiks. bet kaip tu jam išaiškin
si? Na, pagaliau, daviau jam vie
ną uogą. Jis tuojau ją perkando, 
kiek palaukęs — dar kartą, pas
kui nuleido galvą ir išmetė ag
rastą žemėn.

— Suėsk! — tariau jam.
Pūkelis nė krust.
— Suėsk! — dar griežčiau pa

kartojau. Pūkelio galvutė linko 
vis žemyn ir žemyn, pagaliau jis 
pažiūrėjo į mane per kaktą bal
tom akytėm, pasiėmė agrastą ir, 
raukydamasis, pamažu sukram
tė ir prarijo.

— Geras šuniukas, — pasa
kiau, bet jis taip galvą nuleidęs 
ir nudūlino šalin.

Kitą kartą turėjome svečių 
ir buvo degtinės ant stalo. Vyrai 
po truputį valgė ir gėrė. Jbėgo iš 
kiemo Pūkelis ir prigludo prie 
Jono, mūsų malūnininko, kad ir 
jam duotų?

— Eik tu, kvailas šunie, — 
sako Jonas. — Kur tu matei, kad 
šuo degtinę gertų?

— O kad taip duotum jam pa
ragauti, — sako vienas iš vyrų.

Eikš, mamyte j
Eikš, mamyte, pažiūrėti — 
Padariau zuikučiui skėtį! 
Dovanų vardinėms gaus 
Nebijos daugiau lietaus.
Tegu lyja capu-capu
Į darželį lapu-lapu
Eisim mokytis abu _ • 
Pasakėlių ir dainų.

A. Abromaiticnė

prašau
Molson

— Kažin-.ką jis darytų?
Aš ėmiau protestuoti, kad to 

nedarytų, bet visi tik juokėsi, o 
Pūkelis jau šokinėjo ir kišo no
sytę, prie iškelto stikliuko. Ėmė 
Jonas ir įpylė šuneliui degtinės Į 
nasrus. Broleli mano, kad bėgo 
Pūkelis nuo stalo, kad prunkš
tė, kad purtė galvą!

Po šio atsitikimo, net po ke
lių metų, būdavo, kai parodai 
Pūkeliui nors ir tuščią degtinės 
stikliuką, jis išsišiepdavo piktai 
ir, rodydamas savo baltus dantis, 
darydavo — Brrr-r-r-r!

Aš užaugau, o Pūkelio jau 
daug metų nebėra gyvo, tačiau 
sunku jį užmiršti. Ar neatrodo, 
kad mes galime iš jo pasimoky
ti? Mamytė paruošia maistą — 
gerą ir naudingą, o mes kartais 
imame ir nevalgome. Girdi — 
neskanu! Arba — aš to nemėgs
tu! Pūkelis gi turėjo valios ir ža
lią agrastą suėsti.

Degtinės Pūkelis nemėgo., nes 
ją gerti nesveika ir neskanu. 
Kartą paragavęs, jis niekad dau
giau nenorėjo. V. Šmaižienė♦ • •

Tėvelis: Tą sustojusį laikrodį 
reikia nunešti išvalyti pas laikro? 
dininką.

Sūnelis: Nieko nepadės. Mes 
su Jonuku jau valėm —> mazgo- 
jom muilu ir vandeniu, bet vis- 
tiek neina.

Galvosūkis

Į šį Lietuvos skydą įrašyti to
kius žodžius, kuriuos atspėsite 
atsakę į klausimus:

1. Kas vaikams uždirba 
duoną?

2. Kas gynė Lietuvą nuo 
priešų?

3. Kaip vadinasi žmogus, ku
ris eina tarnauti kariuome
nėn niekeno neverčiamas?

Abr.
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geros kokybės alus!
Atidaryk pradžiai ‘Ex'. Tai pažymys

gero skonio. Molson Export alus sužadina apetitą.
Todėl “Ex' yra mėgiamas Kanados alus.

virš vieno milijono butelių parduodama kiekvieną dieną.
Nelaukdamas atsidaryk ‘Ex’.

MOLSON EXPORT
INDEPENDENT BREWERS SINCE 1786

MOLSON



Pavergtoje tėvynėje
KAUNAS — KARAUAUČIUS į
Prijungus Rytprūsių srities pramo- ■ 

Bę prie Lietuvos liaudies ūkio tary- } 
bos, birželio 1 d. pradėjo kursuoti ■ 
autobusai tarp Vilniaus ir Karaliau- į į karinio komisariato palėpę: kur bu
čiaus. Kelionė trunka pusdevintos va- ! ---- ------------- - —
landos. Į Karaliaučių vykstama per 
Kauną, Jurbarką ir Tilžę.

NESILAIKO TAISYKLIŲ
Prienų rajone nutverti keturi bra

konieriai, kurie, nesilaikydami gam
tos apsaugos taisyklių, gaudė žuvis: 
“Naujojo gyvenimo” kolchozo pirm. 
J. Garkauskas, Jiezno apylinkės vykd. 
komiteto pirm, pavaduotojas M. Fi- 
lonovas, kolchozo sandėlininkas A. 
Maceina ir brigadininkas V. Žukaus
kas. Už netekėtą žvejybą jie nubausti 
piniginėmis baudomis.

MASKVA VILNIUJE
Iš Sov. Sąjungos į Lietuvą sugužė

ję rusų geležinkeliečiai lietuviškaja
me Vilniuje susigalvojo pasistatydin
ti Maskvą. Statybos pirmininku buvo 
išrinktas V. Ivanovas, kuris sekančią 
dieną iš Vilniaus rajono vykd. komi
teto gavo didžiulį sklypą kolektyvi
niam geležinkeliečių sodui. Kai sodas 
buvo aptvertas kolektyvine tvora, ja
me pradėjo augti nekolektyviniai pa
statai. Gražus vasarnamis V. Sukačio- 
vui kainavo vos 92 rb. ir 51 kp.; mat, 
jis kreipėsi pas pastatų ir Įrenginių 
virš. A. Petrovą, prašydamas malkų 
ir medžio atliekų, iš kurių, pasirodo, 
puikiausią namą galima pasistatydin
ti. Socialistinę statybą savo tvirtais 
pečiais parėmė vyr. inž. V. Nesteren
ko. Kaip grybai po lietaus sode pradė
jo dygti maskvinio tipo “dačos” — 
M. Vasiljevo, Arefjevo ir kitų. Vil
niaus rajono komitetas nėra davęs 
leidimų šioms statyboms, bet negi 
dėl tokio menko nieko mušiesi su 
“broliais” rusais ...

kokybė, o. meškeriotojai į Nevėžio 
vandenis suleido šimtus blizgių. At
siminė tada kultūros dir. A. Jareckas 
užmirštuosius vargonus ir nuskubėjo

į vo sukrauti vargonai, gulėjo tik ke- 
! lios kiauros triųbos — netinkamos 
I “dusto” gamintojams, perdidelės mu- 
I ziką pamigusiems vaikams, pertam- 
• sios Nevėžyje gyvenančioms lydė- 
Į kotus ... —vkst—

Birželio 22 d.f šeštadienį, visi keliai t\t t tit tj q 
veda į Wellande ruošiamas 1 7V £/ O

PROGRAMOJE:

Vaclovo Verikaičio ir Janinos Liustikaitės koncertas
Liaudies dainos ir pasaulinio garso kompozitoriai.
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Lietuviai pasaulyj e
J A Valstybės

VARGONAI PANEVĖŽYJE
Panevėžio miesto vadovai nutarė 

Įsitaisyti vargonus. Kaip tik tuo lai
ku Vilniaus filharmonijoje buvo mon
tuojami iš R. Vokietijos atgabenti 
nauji vargonai. Senuosius išsikaulino 
panevėžiečių delegacija. Mėsos kom
binato sunkvežimis devynis kartus 
važiavo i Vilnių, kol pagaliau buvo 
parvežtos visos dalys. Tada kultūros 
rūmų dir. A. Jareckas atsiminė, kad 
liaudies filharmonijos patalpos dar 
nebaigtos remontuoti. Vargonai buvo 
sukrauti laisvame karinio komisaria
to kambaryje, o kiek vėliau nudan
ginti i komisariato pastato palėpę. 
Kažkas ant palėpės durų užkabino 
spyną, kurią, sakoma, net ir mažas 
vaikas būtų galėjęs atrakinti. Paten
kinti Panevėžio vadovai užmiršo var
gonus, kol pagaliau šį pavasari Ne
vėžio pakrantėse vaikai pradėjo ruoš
ti koncertus niekur lig šiol nematyto
mis švilpynėmis. Sodų gatvėje staiga 
pagerėjo naminio alaus — “dusto”

MOTERŲ KONGRESAS
Birželio mėn. pabaigoje Maskvoje 

kviečiamas pasaulinis “demokratinės 
moterų federacijos” (komunistų įta
koje) kongresas. Vilniaus radijo ži
niomis, kongresui ruošti ir Lietuvoje 
sudaryta moterų iniciatyvinė grupė, 
kurios pirmininkė — socialinio aprū
pinimo ministeris Tatjana Jančaity- 
tė — rusė. I šios grupės sudėtį Įeina 
kelios moterys, jų tarpe ir min. tary
bos pirm, pavaduot. L. Diržinskaitė - 
Piliušenko. Į visasąjungini komitetą 
kongresui paruošti išrinkta dirigentė 
Dvarionaitė. Lietuvoje veikią dailės 
kolektyvai, paraginti prisiųsti Įvairius 
tautinius suvenyrus, pvz. gintaro, me
džio, odos dirbinius. Jie numatyti 
platinti, dovanoti būsimo kongreso 
delegatėms. E.

PASAKOJA APIE AMERIKĄ
Visą mėnesi JAV viešėję, drauge 

su Sov. Sąjungos grupe (pgl. “Vie
nybę”, ją JAV-se lankytis buvo iš
kvietusi YMCA), rašyt. Just. Marcin
kevičius ir Vilniaus ped. instituto doc. 
S. Kregždė papasakojo savo Įspū
džius “Tiesos” korespondentui 118 nr. 
Jie siekę kuo plačiau susipažinti su 
Amerikos gyvenimu, turėję daug dis
kusijų, pokalbių. Jie pajutę, kad ... 
“dorieji amerikiečiai nuoširdžiai 
trokštą taikos, gerbia “Tarybų šalį”. 
Visur, kur tik buvę galima, jie susi
tikę su •/pažangiaisiais” emigrantais: 
Marcinkevičius nė žodžiu nepaminė
jo, kad abu lietuviai dar buvo susi
tikę, be “pažangiųjų”, ir su kitais lie
tuviais emigrantais. E.

BIRŠTONO IR NERINGOS 
KURORTAI
Birštone kinta vaizdas. Be pakeisto 

miesto centro, dar pastatytas tiltas 
per Nemuną ir kurortas tarytum per
sikėlęs Į kitą Nemuno pusę. Ten esą 
rasti gydomieji šaltiniai, kurie lygūs 
savo savybėmis “Vytauto” šaltiniui.

Numatoma populiarinti Kuršių Ne
ringos kurortą. Neringos mieste bū
sią trys kurortai: Nida, Juodkrantė ir 
Pervalka. Numatoma leisti poilsiauti 
nedaugiau kaip 30.000 gyventojų (ži
noma, didelė dalis bus atvykusių iš 
“broliškųjų respublikų”—E.). Ikišiol 
Nida buvo laikoma žvejų gyvenviete 
— dalis iš 700 pastoviųjų Nidos gy
ventojų dirba žuvies apdirbimo 
nėję. Ji numatoma iškelti.

imo

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.

Į ADELAIDĖS UN-TE šiuo metu siu- 
dijuoja 45 lietuviai studentai.

S. KAšELIONIS, užsidirbdamas duo- ’ 
ną Amerikoje paprastu darbininku, 
pasižadėjo “Dirvai” kasmet aukoti po

SYDNĖJUJE buvo atidaryta jaunų- 
jų menininkų paroda, kurioje buvo

S250 ligi savo mirties literatūrinėms £*** ir lietuvaičių Meškėnaitės ir 
Fauliukonytes darbai.

KLTS

HAMILTON, Ont
už tai, kadSKAUTŲ-ČIŲ TĖVELIŲ DĖME-KVIEČIAME Hamiltono jaunimą se, o 48 mokiniai

SIUI! Šią vasarą yra galimybė skau-!tarp 12-18 metų praleisti dvi savaites mokslo metuose nepraleido nei vie- 
tus-es siųsti į dvi stovyklas. Nuo lie-j New Wasagoje — ateitininkų ruošia- nos pamokos.
pos 27 d. iki rugpjūčio 11 d. stovyk-^moje stovykloje, apsuptoje gražaus Tėvų k-to pirm. Sakas su kitais tė- 
laujama naujoje Toronto skautų įsi- pušų miško ir ežero. Mokestis už 15 J yų k-to nariais visus mokinius ska- 
gytoje stovyklavietėje netoli Hunts- dienų — $25. Jei iš šeimos vyksta 2 į niai pavaišino.
ville prie Fox ežero; mokestis 1 iš šei-j vaikai — $40 ir trims —$45. Stovyk-Į Prel. dr. J. Tadarauskui ir tėvų 
mos $25, 2 — $40, 3 — $50. Be to, la bus nuo liepos 6 d. iki 21 d. Tėvų k-tui už moralinę ir. materialinę pa- 
drauda kiekvienam $1.50. j pranciškonų vasarvietėje. Iš Ameri- ramą mokyklos ved. J. . Mikšys nuo-

Nuo rugpjūčio 17 d. iki rugsėjo 1 d. į kos pakviesti prityrę stov. vadovai 
vyks didžioji jubilėjinė stovykla neto-j Užsirašyti pas J. Pleinį, 118 Fair 
Ii Bostono, Cape Cod, Cam Chile; mo-heigh Ave., So., tel. LI 7-3028. 
kestis 1 iš šeimos $40, 2 — $35, sa-j 

j vaitgaliui — $7. Registracijos ir drau
dimo mokestis įskaityti. Iš toliau at
vykstantiems žadama nuolaida.

Į abi stovyklas skautus-es reikia už- 
j registruoti iki birželio 30 d. Skaučių 
: registracijos ir smulkesnės informaci- 
į jos reikalu skambinti D. Gutauskienei 
i JA 9-6982. Skautų registracijos reika- 
I lu kreiptis i tunt. F. Enskaitį JA 
; 9-0496.

Sekmadieni, birželio 23 d., Hamilto-
■ no “Širvintos” tuntas išvyksta į tra- 
I dicinę darbo metų užbaigimo iškylą, 
: kuri įvyks toje pačioje vietoje kur ir 
j pernai buvo. Po 9 vai. pamaldų skautės 
j ir jaun. skautės renkasi parapijos salė- 
! je, iš kur bus skirstomos į mašinas ir 
į nuvežamos į vietą. Skautės pasiima
■ vienam kartui pavalgyti ir pinigų vais
vandeniams nusipirkti: Vakarienė bus 
parūpinta nemokamai. 7 vai. v. po 
trumpos oficialios dalies bus laužas, 
į kurį nuoširdžiai kviečiame tėvelius, 
iškyla baigiama 8.30 vai. Iki birželio

! 23 d. tėvai prašomi apsispręsti dėl sto- 
’ vykių, kad per iškylą visos jaun. skau- 
; tės ir skautės žinotų ar jos važiuos į 
* stovyklą ar ne, nes važiuojančioms bus 
j išdalinamos anketos, kurios tėvų už- 
: pildytos ir pasirašytos turi būti grą
žinamos tuntininkei iki birželio 30 d.

“Širvintos” tuntininkė
ILGOJO SAVAITGALIO užbaigimui 

Tautos Fondo Hamiltono skyr. valdyba 
rengia linksmą šokių vakarą, kuris 

: Įvyks “Dominion Day”, liepos l.d., pir-
■ rhadieni, Brant-Inn “Sky Club” aikš
tėje. Burlington, Ont.
! Benni Ferry orkestras, Įvairus bufe- 
; tas. loterija, laimės staliukai ir t.t. 
Pradžia 7 v.v. Esant blogam orui, vis-

į Kas įvyks viduje — salėje.
i Maloniai kviečiame visus Hamiltono, 
' Toronto ir visų kitų vietovių lietuvius 
; gausiai atsilankyti į šį parengimą, -kur 
j tikrai bus gera proga linksmai ir nuo- 
• taikingai praleisti laiką artimųjų ir pa- 
; žįstamų tarpe, taipgi užmegzti ir nau-
■ jas pažintis.

Gausiu atsilankymu prisidėsime prie 
! didesnio pelno, kuris eina mūsų tėvy- 
1 nes laisvinimo reikalui. Valdyba

širdžiai padėkojo.
Tėvų k-tas p. Kybartų namuose, 

p. Kybartienės ir kitų ponių triūsu, 
mokytojus gražiai pavaišino.

Išsiskirstė Hamiltono šeštad. m-la 
• vasaros poilsiui. S. Slavinskienė

At-kai sendraugiai
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME mūsų ’ 

dv. vadui — prel. J. Tadarauskui, pa-^ 
aukojusiam $50 at-kų atstovams į nep. | MOTERŲ SUSIRINKIMAS. — KLK 
kon-ją jų kelionės išlaidoms į Niu- • Moterų dr-jos Hamiltono skyr. susirin- 
j°rk^ padengti. Iš Hamiltono dalyva- j kimas birželio 2 d. AV parapijos salėje 

praėjo įdomiai ir jaukioje nuotaikoje. 
Valdyba padėkojo dv. vadui prel. dr. 
J. Tadarauskui už brangų išsiuvinėtą 
Šv. Marijos paveikslą dr-jos vėliavai. 
Dv. vadas savo žodyje paryškino min
tį, kad dideliems darbams nuveikti 
nereikia gausios minios, užtenka ma
žo darnaus būrelio. Įdomią paskaitą 
paskaitė pedagogė p-lė L Grabošaitė. 
Paskaita lietė tėvus ir mokyklinio am
žiaus vaikus. Ji pareiškė, kad tėvai 
privalo lygiagrečiai su mokytojais rū
pintis vaiko auklėjimu, jį pratinti prie 
knygų iš mažens, domėtis jo piešiniais 
ir t.t.

Užsibaigus susirinkimui, visos daly
vės buvo pavaišintos užkandžiais, tor
tais ir kava. Valdyba dėkoja gerb. pre
latui dr. J. Tadarauskui už įvairią pa
galbą, p-lei I. Grabošaitei už atvykimą 
iš Toronto ir puikią paskaitą. Taip pat 
dėkojame visoms ponioms už atsilan-; 
kymą,. Dabartinė KLK Moterų dr-jos j 
Hamiltono skyr. pirmininkė yra L. 
Kriaučiūnienė. Valdyba

(Nukelta Į 6 psl.)

vo T. Verbickaitė kaip moksleivių at-| 
Stove ir B. Juozapavičienė — sendr. 
atstovė. Svečiais vyko M. Kežinaitytė 
ir L. Verbickaitė. Taip pat dėkojame 
J. Kežinaičiui, kuris savo automobi
liu nuvežė ir parvežė hamįltoniečius.

Ateitininkai sendraugiai
MOKSLO METŲ UŽBAIGA. — Šeš

tad. m-kla, vad. mokyt. J. Mikšio, bir
želio 8 d. užbaigė mokslo metus. AV 
parapijas bažnyčioje prel. J. Tada
rauskas atlaikė šv. Mišias ir pasakė 
vaikams pritaikintą pamokslą. Sol. V. 
Verikaičio vad. mokinių choras pa
maldų metu labai gražiai pagiedojo.

Mokslo metų baigimo aktą iškil
mingai pravedė mokyklos vedėjas J. 
Mikšys. Šiais mokslo metais šeštad. 
m-lą lankė 204, o mokslo metams bai
giantis — 203 mokinai.

VIII baigė 9 mokiniai. Atsidėkoda
mi savo klasės mokytojai p. Narušie- 
nei, VIII skyr. mokiniai įteikė pui
kią dovanėlę.

Ūž gerą mokymąsi dovanas — kny
gas gavo 3 pirmieji mokiniai skyriuo-

premijoms.
Šv. PRANCIŠKAUS LIETUVIŲ PA-j KUN. P. VASERIS išvyko atosto- 

RAPIJA, Lawrence, Mass., gegužės j > JAV, Kanadą ir Europą. Atosto- 
29 d. atšventė 60 metų gyvavimo su-! išbūti apie 8 mėnesius,
kaktį. Ta proga parapijos klebonas 
prel. M. Juras atnašavo iškilmingas 
šv. Mišias, jam asistavo marijonų pro- 
vinciola^ kun. J. Jančius ir vietos vi
karas kun. A. Janiūnas. Prelatas pa
sakė ir dienai pritaikytą pamokslą.

KUN. ALFREDAS TOMAS ŽEMEI- 
KIS pirmąsias iškilmingas šv. Mišias j 
aukojo gegužės 26 d. šv. Petro h* Po
vilo bažnyčioje Eiizabethe. ' Kunigu 
buvo įšventintas gegužės 25 d. arki
vyskupo Boiando Švč. Jėzaus širdies 
katedroje. Jo brolis Petras taip pat 
kunigas.

J. MASILIONIS, Čikagos Augšt. 
Lit. m-los direktorius, ataskaitiniame 
pranešime, tarp kita ko, pareiškė: 
“Kokios reformos bus daromos ar ne
bus, viena tikra, kad turėsime padi
dinti reikalavimus stojantiems Į mū
sų m-klą. Jeigu kandidatas nemokės 
žmoniškai skaityti (daugelis skaito su 
žiauriu amerikonišku akcentu) ir jei
gu nemokės perskaitomai lietuviškai 
rašyti (daugelis stojančių rašo pusiau 
lietuviškai, pusiau angliškai), tokio, 
be abejo, negalėsime priimti. Teks 
turbūt plėsti parengiamąją klasę, kad 
ten sustiprintų savo skaitymą ir ra
šymą.

KUN. VIKTORAS RIMŠELIS, MIC., 
“Draugo” moderatorius, birželio 4 d. 
lėktuvu išskrido žurnalistinei kelionei 
Į šv. Žemę. Aplankys Libaną, Jorda
ną, Izraelį, Egiptą ir Graikiją. Birže
lio 23 d. jis jau bus Romoje, kur da
lyvaus Tėvų marijonų vienuolijos ge
neralinėje kapituloje.

LIETUVIŲ B-NĖS C. VALDYBA 
jieško asmens-mecenato, kuris pasiryž
tų Įamžinti savo vardą ir Pasaulio 
Lietuvių Archyvui parūpintų patalpas 
-pastatą. Dabar Archyvas yra prisi
glaudęs svetimose, netinkamose ir nuo 
ugnies- nesaugiose patalpose.

KUN. L. MUSTEIKIS, besidarbuo
jąs Omahoje, Nebraskoje, šv. Anta
no lietuvių parapijoj, atšventė sidab
rinę kunigystės sukaktį.

J. GOBIS, žymus spaudos bendradar
bis, persikėlė gyventi iš Los Angeles 

Į Į CIevelandą.
GIMSTA LEGENDOS APIE LIETU- 

• VA. Prie lietuviško krvžiaus, Portlan- 
de, Oregone, vienas vadovas turistų 
grupei pasakojo:

“Lietuva — kryžių kraštas. Tenai 
kryžius beveik kiekvienoje kryžkelėje.

KUN. A. KAZLAUSKO kunigystės 
30 metų sukakties ir vardo dienos — 
Antaninių pobūvis įvyko birželio 15 d. 
L. Kat. Centro salėje.

Brazilija
DR. E. DRAUGELIS, daug dirbęs ir 

plušęs dėl Lietuvos, du kartu buvęs iš
rinktas Lietuvos seimo atstovu, vidaus 
reikalų ministeriu ir kit. pareigose, ba
landžio II d. sulaukė 75 m. amžiaus. 
Dr. E. Draugelis kilęs iš kapsų krašto, 
Bardauskų km. Gižų valsč., Vilkaviškio 
apskr. Pradžios mokslą ėjo gimtajame 
kaime, gimnaziją baigė 1909 m. Mari
jampolėje, o Maskvos un-te 1914 m. 
baigė medicinos fakultetą. Sukaktu- 
vininkas, matęs gyvenime “ir šilta, ir 
šalta”, bet dar tebebūdamas gana jud
rus, gyvena Brazilijoj. Ilgiausių metų!

BROLIAI PRANAS IR STASYS 
DUTKAI Įteikė 10.000 kruzeirų kaip 
paramą “Mūsų Lietuvos” leidimui, pa
brėždami* jog jų tikslas — “palaikyti 
svetur lietuvišką spaudą, kad ji ne
mirtų, o. gyvuotų”...

Britanija
LONDONO ŠEŠTADIENINĖ MO

KYKLA suruošė Motinos Dienos minė
jimą. Visą programą atliko m-los mo
kiniai. Vyko deklamacijos, muzikos 
kūrinių išpildymas, dainos ir tauti
niai šokiai. Tautinių šokių grupei va
dovaują P. Nenortienė, vaikų chorui 
— J. Černius.

V. SIDZIKAUSKAS gegužės 19 d. 
Londono Liet. Sporto ir Socialinio 
Klubo salėje londoniečiams lietuviams 
padarė politinį pranešimą.

K. MAKŪNAS, Liet. Namų Londone 
administratorius ir baro vedėjas, atos
togų praleisti išvyko pas draugus i 
JAV. Esą ir kiti londoniškiai lietuviai 
ruošiasi paatostogauti Amerikoje.

LONDONE MIRĖ naujosios ateivi- 
jos lietuvis Petras Mačionis. Palaido
tas gegužės 29 d. geraširdžių tautiečių 
aukomis.

A. A. Evons

Mirus
a. a. URŠULEI ir KAZIUI ŽUKAUSKAMS

balandžio 8 ir birželio 4, 
nuliūdusią dukrą Teresę, sūnus — Jeronimą, Albiną, 

Kaži, žentą Juozą Murauską ir anūkus 
noširdžiai užjaučiu —

R. R. 2
Glen Meyer, Ont.

Hamiltonas neteko tauriu lietuviu

WINNIPEG, Man

' Vienas didžiųjų liūdesio šydų šį pa- 
i vasarį nusileido ant gerųjų Žukauskų 
i šeimos ir skausmo replėmis ilgam lai- 

t i- 4 - t x i i •• i > u - - x ’kui sususudė taip labai savo tėvus my-Kun. J. Bertasius, Winnipeg© lietuviu kataliku parapijos klebonas ir įsteigė- . .. • . ~, , , , . * . t' i j .o jincias jaunųjų Žukauskų sirdis. Ne-
jas, savo arbo kambaryje. paprastu sutapimu ar Apvaizdos valia

vienas po kito iškeliavo į amžinybę — 
jų mamytė ir tėvukas.

Balandžio 8 d., po ilgesnės ligos, mi
rė Uršulė Žukauskienė - Kilikevičiū-

IŠKILMINGAS DEŠIMTMEČIO PA- aidermaną Done Mulligan Su ponia, tė. Jono ir Onos Gražiuliūtės duktė, 
MINĖJIMAS. — Rodos netaip seniai—j Winnipego arkiv. B. Flahiff. p. Uršu- sulaukusi 69 m. Ji kilusi iš Misviečių 
1953 m. birželio 29 d .— ėnergingoįlę Jauniškienę. Wpg. liet, bažnyčios k.. Lankeliškių par. Per I D. karą ište- 
kunigo J. Bertašiaus organizuojami Į statybos k-to p-ką Mykolą Janušką ir kėjo už Kazio Žukausko. Jos vedybinį 
pradėjome statyti Winnipego lietuvių į šv. Kazimiero lietuvių bažnyčios pa- gyvenimą visu likiminiu skaudumu iš

bandė abiejų didžiųjų karų skaudžiau
sios nelaimės, bet velionės nepalaužė. 
Pasakyčiau, šventu kantrumu ji išve
dė savo šeimą per visus sūkurius. Per 
Vokietiją ir Britaniją atvykusi 1952 
m. į Kanadą ilgesniam laikui pašto-’ 
viau atsirėmė į Hamiltoną. Atlikusi' 
savo motiniškąją pareigą, Dievo pa
šaukta, su spinduliuojančia ramybe ir 
aprūpinta paskutiniais sakramentais iš-: 
keliavo i amžinąją tėviškę, palikusi 
šviečiantį šventumo pavyzdį. į

Balandžio 10 d. a.a. Uršulė jos ge- (U j0 iždininku. Kilus idėjai steigti 
rujų vaikų dėka buvo iškilmingai pa-, Aįvito pieninę, a.a. Kazys ir čia buvo 
laidota iš AV bažnyčios lietuviškose vienas pirmųjų jos kūrėjų, o taipogi 
kapinėse. Port Credit, dalyvaujant net jr pirmuoju iždininku. Šios pareigos 
5 kunigams — kun. dr. J. Tadaraus- rodo, kad velionis buvo labai teisingas 
kui, kun. dr. J. Kubiliui, SJ, kun. B. jr turėjo kitu tautiečių visiška pasiti- 
Pacevičiui. kun. Br. Jurkšui, T. Vikt. į įėjima
Gidžiūnui. OFM ir dideliam būriui į A.a.‘Žukauskai paliko tris sūnus- 
tautiečių. Jeronimą, Albiną, Kazį, vieną dukterį

Birželio 4 d. šeimą ištinka kita ne- Teresę Murauskienę, žentą Murauską

parapijai nuosavus maldos namus. 
Šiandien ir žodžiai ir darbai išsipildė 
visoje pilnumoje.

Š.m. gegužės 20 d. parapijos kleb. 
'kun. J. Bertašius savo parapijiečiams 
išsiuntinėjo kvietimus primindamas, 
kad š.m. birželio 1 d. įvyksta 10 metų 
sukaktis, kai buvo pašventintas da
bartinei bažnyčiai sklypas ir prakasta 
žemė pamatams. Jis pažymėjo, kad 
darbas buvo nepaprastai didelis ir ri
zikingas. Daugelis baiminosi, daugelis 
gąsdino... Tad šiandien jau po 10 
.metų galime pasidžiaugti savo darbu, 
šis dešimtmetis buvęs sunkaus darbo 
ir aukos kelias, tačiau nuėjome nesu
klupę ir ištesėjome. Todėl jis ragino 
savo parapijiečius į šį istorinį paminė
jimą pažiūrėti rimtai ir gausiai da
lyvauti.

Birželio 1 d. parapijiečiai iš visų pu
sių keliais traukė į dešimtmečio minė- tobos muzikos festįvalyje jis išėjo la 
jimą. šeštadienio vakare prie šv. Ka-į " ’ * ’ ’ ‘
zimiero bažnyčios gausūs parapijiečių j 
būriai laukia 6 valandos. Išsirikiavusi; 
kolona vaikų pasiruošusi sutikti arki- ! 
vyskupą, kuris jiems suteiks Sutvirti
nimo sakramentą.

Lygiai 6 vai. prasideda pamaldos. 
Wpg. arkivyskupas J. Flahiff atlaiko 
iškilmingas Mišias, o vaikučiams — 
kandidatams į Sutvirtinimo sakramen
tą pasako atitinkamą žodį ir trumpai 
juos paegzaminuoja. Po to vyksta pats 
Sutvirtinimo sakramento teikimas. 
Apeigų metu arkivyskupui asistuoja 
mons. K. Rasminas ir kiti kunigai.

Apeigoms pasibaigus, procesijos 
tvarka visi žygiuoja į parapijos salę 
vakarienei ir meninei programai. Ma
žos mergaitės arkivyskupui ant tako 

, barsto gėles, G. Galminienei vado
vaujant.

Eug. Kalasauskas. kaip meninės pro
gramos vadovas, kviečia svečius prie 
garbės stalo: KLB apyl. v-bos p-ką į 
agr. J. Malinauską, mons KI. Rasminą. per pamaldas pasakė gražų pamokslą,

jo vaikučiai priėmė Pirmąja Komuniją. 
Pasibaigus visoms apeigoms, parapijos 
kleb. kun. J. Bertašius išvyko’į St. 
Norbert vienuolvna rekolekiejoms.

KStr,

rapijcs kleb. kun. J. Bertašių.
Kaip vakaro pranešėjas prisistatė 

pats E. Kalas-Kalasauskas. Pagrindinę 
kalbą pasakė svečias iš Romos mons. 
Kl. Rasminas apie lietuvišką parapiją 
kaip ateivių jungtį.
- Buvo perskaityti raštu gauti sveiki
nimai: Toronto arkiv. Ph. Pocock, bu
vusio Winnipege. vysk. V. Brizgio. ar
chitekto dr. A. Kulpavičiaus. kuris pa
ruošė šiai bažnyčiai projektą, pirmojo 
lietuvių kapeliono šv. Povilo kolegijos 
rektoriaus Tėvo Mc Guire. SJ, kuris 
pirmas Wpg. išrūpino lietuviams pa
maldoms vietą. Tėv. J. Gailiušio. OFM, 
Tėvo B. Mikalausko. OFM, ir Fort 
William KLB apyl. v-bos — dr. E. Ja- 
sevičiūtės, Andersonų iš Calgary, Wy- 
derių iš Kenoros.

Meninę dalį išpildė: VI. Virkutis pa
grojo akordeonu: šiais metais Mani-

mažiau skaudi nelaimė: miršta jų tė- 
grupė pašoko “kalvelį” ir vukas Kazys Žukauskas. Koks nepa- 
kuriems vadovavo Kriščiū- prastas sutapimas: kartu pradėjo 

bendrą šios žemės kelionę, kartu ją

mėtoju ir pasirodė televizijoje. Tauti
niu šokiu 
“Kubilą”’ 
nienė.

Po programos, kaipo vakaro šeimi- ir baigė.
ninkės, buvo pristatytos: J. Raman-: A.a. Kazys mirė sulaukęs 80 m. Ve- 
čauskienė, T. Timmermanienė. Aid. lionis gimė čyckų k- 
Balčiūnienė ir Bagdonienę. I stalus 
padavinėjo: A. Dcmereckaitė, Bar- 
kauskailės ir Timmermanaitė.

Vakarienės metu arkivyskupas pasi
džiaugė tokia gražia Winnipego lietu
vių katalikų veikla ir atitinkamai lietu
vius pagyrė.

Sutvirtinimo sakramentą suteikė 
14-kai mergaičių ir 8-niems berniu
kams.

Parengimo vadovas E. Kalasauskas
svečiams, menines programos daly
viams ir vakarienės rengėjams išreiš
kė padėką ir tuo baigė minėjimą.

SVEČIAS Iš ROMOS PREL. KLE
MENSAS RASMINAS, birželio 1 d.

slovakų bažnyčios kleb. kun. dr. Jahn 
Rekem. Wpg arkivyskupijos vicekanc
lerį mens. C. A. Halpin, Immaculate 
Conception bažnyčios kleb. J. H. Fitz
gerald, miesto savivaldybės atstovą

Italija
DU NAUJI DAKTARAI. Gegužės 

15 d. pontifikaliniame Laterano uni
versitete Romoje du lietuviai kunigai 
— kun. Romas Krikščiūnas ir kun. Jo
nas Bulaitis — apgynė disertacijas ir 

x . ........ gavo kanonu teisės daktaro laipsnius.,i Net ir kehaudami savo meškeliais he- Abieji, nanjujn dak{aru disertaciju te. 
tuviai orientuojasi ne pagal Kilometrų mcs mtQs iš kanonu teisės isto. 

! stmpus. bet; saxo - nuo sv. Jono kry- r. Lictuvoje
• ziaus nuvažiuosi iki Sopulingosios Die-
■vo Motinos statulėlės ir pasieksi rei-į DAILININKĖS SOFIJA PACEVI- 
tkiamą miesteli. Tai, girdi,, nuostabus čIENĖ IR IRENA PACEVIČIŪTĖ su 
į kryžių kraštas ...”

JAV ARMIJOS DEZERTYRAS, ne 
seniai perbėgęs, ar pergabentas, Į R 
Berlyną, pakėlė bendrą dezertyrų į ry 

Įtų pusę skaičių iki 79 asmenų: jų tar

Kazio ir Uršulės valios. Sumanūs ir 
darbštūs Žukauskai viską naujai at
statė. Velionis buvo vienas pirmųjų 
Alvito bankelio steigėjų ir keletą me-

į savo kūriniais dalyvavo Romos ir La
zio provincijos apžvalginėje meno pa
rodoje, kuri nuo balandžio pradžios 
iki gegužės 19 d. vyko parodų rūmuo- 

Lse Romos miesto centre. Parodą aplau
pė — 2 karininkai. 75 iš jų perėjo šie- apie 8.000 asmenų.
ną Europoje, 2 Korėjoje ir 2 Kuboje.
Iš jų 2 nusižudė, 29 sugrįžo. Dauguma “®lllsTlU!J<2
pabėgo ne ideologiniais, o grynai as-Į LIETUVIŲ NAMAI IR KOPLYČIA 

’ meniniais sumetimais. Kpv. Svensoiias. Aleuelline statjti jau baigti. Dabar 
i apie kuri buvo rašyta, kad esąs lietu- vykdomi vidaus įrengimai. Sumūrytas 
vis, naujai gautomis žiniomis, yra ra- trijų augštų pastatas. Jame bus salė 

i sas iš tėvo pusės. • susirinkimams, biblioteka, mažas mu-
į i zėjėlis. Bus anartamentinės patalpos
Argentina lietuviams seneliams ar šiaip šeimoms.

MOKYT Fl GR \M \š 1USK \ITĖ Prie namų Medellino mies-
gavusi savo srities studijų stipentliją<as sutiko Pavadinti Lietuvių aikšte.

1 iš Urugvajaus atvyko i Buenos Aires MEDELLIN'IEČIAI LIETUVIAI 
pagilinti studijų kurčiųjų mokyme. ■ DŽIAUGIASI, kad Čikagos solistai —

ŠV. CECILIJOS CHORAS turėjo su- >IX Stankaityte ir J. Vaznelis atvyks | 
sirinkima. kuriame prieita išvados, kad 1 0 "1!.est0 °?ero? s*zon^ ?
reikia pagyvinti choro veikla, šv. Ce- !e <La,n!1.os4 P^mdines roles “Aidoje” 
cilijos choras kviečiamas dalyvauti *r ‘ Traviatoje . o J. Vaznelis - dar ir 
dviejuose televizijos kanaluose. La|trec.oje operoje. Juos pakvietė Medei- 
Piatos provincijos radijo programoje! Pasiukus Liet Kata-
dainuoti. Tai naujos galimybės išgar-, J Iasarfos v>’ksta. ’
sinti lietuviu vaidui tarp kitataučiu.! *5 BoS°fta «?hste P^denoja
Choro pajėgų suaktyvinimui ir naujų B"k,*ne’ koncertuot* su simfoniniu 
planų įvykdymui buvo sudaryta nauja;01 es ru’ 
choro k-ja padėti jau esančiai choro 'y 7 
v-bai, kurią sudaro choro vedėjas muz.; Iciliulijci
V. Rymavičius, v-bos nariai B. Blum- AUCKLANDO LIETUVIAI smarkiai 
bergas ir K. Misiūnas. Naujos k-jos na- tirpsta — mažėja. Metų pradžioje iš- 
riai: Maminskaitė, Marcinkevičienė, 
Balsys. Mikučionis ir čekanauskienė.

Australija
J. NORMANTAS “Tėviškės Aiduo- ... . .

- — se” rašo: “Sakoma tarp Australijos piąusku šeimos i JAV. Po vieno kito
šiose didžioio Žukausku vaiku bū- lietuvių kataliku ir tautininku nėra mėnesio išvyks Pinkų ir Gaigalu šei-
SIO.P o aziojo . . . . santajkos Pamaus sn«vvenimo Bet mos- Ir daugiau šeiniu bei paskiru as-desio dienose mes visi hamiltcnieciai santaikos ir aamaus sugyvenimo, net ,7® . -v/

reiškiame jiems giliausią užoujautą ir tai tiesa? Bendrai nesugyvenantie- men« ruošiasi išvykti j Amenka. 
kartu stebimės tokia nepaprastai dide- i’ tautiečiai nėra nei geri katalikai.
le ir vieninga vaiku meile savo tėvams, t nei geri tautininkai, o tie, kurie yra ....................-..............—...—..........

Sk. St. nesantaikos priekyje, iš viso nėra nei K! n T A D A C

ir 3 anūkes, kurie gyvena Hamiltone.
A.a. Kazys birž. 7 d. iš AV bažnyčios 

palaidotas Port Credit kapinėse irgi 
su labai iškilmingomis gedulingomis 
pamaldomis, kurias atlaikė kun. dr. J. 
Tadarauskas. kun. P. Ažubalis, kun. į 
dr. J. Gutauskas. Tėvas P. Baltakis 
OFM, ir T. Vyt. Balčiūnas, OFM.

vyko p. Palubinskai ir apsigyveno Syd- 
nėjuje; kovo mėn. išvyko Dalia ir Ge
nius Procutai į JAV; balandžio mėn. 
N. Liutikaitė išvyko į Britaniją; birže
lio mėn. išvyksta p. Milkevičių ir Pa-

Paruošė Pr. Al.

nesantaikos priekyje, iš viso nėra nei 
katalikai, nei tautininkai. Tiek geri 

{katalikai, tiek geri tautininkai nieko 
k p • | • bendro neturi su pavydu, piktumu,
INlG^GrG pUSiGSGilS neapykanta, fanatizmu.”

GAUTAS PREMJERO RAŠTAS. —:vadovas — P. Polgrimas. ligoniu lan-I MEI.BOURNE suorganizuota taut, 
šokių grupe, kurią moko p. Karazi
jienė.

MENO DIENOMS ORGANIZUOTU 
pakviestas p. Baltrūnas. Meno dienos: 

į Įvyks 1964 m. Melbourne.
G. KALPOKAS, melbournietis, ga

vo stipendiją ir Įstojo j dainavimo 
mokyklą. ’

nv.i.o vzjvivų Alvito valsč., j Praėjusiais metais kariuomenės šven- kytojas — Pr. Meškauskas, ižd. — J. 
Vilkaviškio apskr. Augo gausioje 3jtės proga buvo pasiųstas padėkos raš- Grigas ir sokr. — J. Vyšniauskas.

į Naujoji valdyba savo posėdyje nu-: 
■tarė birželio 23 d. nuo 12 vai. dienos j 
metu suruošti V. Beliūno ūkyje R.R. 1 
Welland, °nt., šeimynišką gegužinę

! su įvairaus pobūdžio sportu ir kitokiais ; 
! įvairumais, kurie, tikimasi, bus įdo
mūs jaunimui ir senimui. Kviečiame 
dalyvauti visus apylinkės tautiečius-es 
minėtoje iškyloje.

j KARIUOMENES ŠVENTĖ nutarta 
į pamėginti paminėti anglų tarpe su pa-; 
j skaita anglų k. ir menine dalim lietu 
) vių k.. į kurią kviečiami būtų svečiais 
anglai bei kitokių tautybių asmenys 
pasižiūrėti mūsų minėjimų ir pasiklau 
syti programed. Minėjimas numatytas 
pravesti gražiausioje St. Catharines ka
ro veteranų salėje. Ill Church St.

i Taipgi yra studijuojamas klausimas, 
į ar Niagaros pusiasalio lietuviai yra pa 
jėgūs pasistatyti sau sale ar ne. InL į

broliu ir 4 seserų šeimoje. Atlikęs ca įtas tuometiniam premjerui J. Diefen- į 
ro armijoje karine prievolę, išvyksta Į bakenui už pavergtųjų tautų, jų tar- 
į Ameriką ir po 5 metų prieš pat I D.; Pc ir Lietuvos, klausimo pajudinimą 
karą, grįžta i savo gražiąją tėviškę. IpT. Premjeras atsakė tą raštą per- 
D. karo metu vedė a.a. Uršulę ir. at-pkajtęs ir persiuntęs užsienio r. minis- j 
mokėjęs broliams bei seserims, pašto- j terijai.
viai įsikuria iš tėvų paveldėtame 50 ha RAMOVĖNŲ VISUOTINIS NARIŲ 
ūkyje. SUSIRINKIMAS gegužės 5 d. išsirin-

I D. karas sunaikino iki pamatų jų • ko naują valdybą, kuri pasiskirstė pa-1 
sodybą ir inventorių, bet nepalaužė į reigomis: pirm. P. Balsas, parengimų

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINAS 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 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 - Telefonas JA. 8-0511

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

perkėlė 
Į naujas patalpas — 

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

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

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

želio 24 d. Adresas: West Bay Road, Ostervilie, 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



Perskgičius 50 knygų

OKUPUOTI LIETUVOS PUSLAPIAI jugs?
N. Lietuvos laikais sekiau so

vietinę literatūrą. Kadaise mė
gau Tolstojų, Dostojevskį, Puški
ną, Gogolį ir net Gorkį, tai jieš- 
kojau naujų veidų naujoj eroj. 
Sunku buvo rasti. Puikus novelis- 
tas Erenburgas su savo “13 pyp
kių”, bet žymiai silpnesnis “Vie- 
naaugštė Amerika”, “12 kėdžių” 
silpnas. Katajevo “Baltuoja burė 
tolumoj” geras gabalas. Skaičiau 
Solochovą, Arbičiajovą. Tai šlykš
tynės, kurios galėjo patekti į mū
sų vertimus per neapsižiūrėjimą 
ar protekcijas.

Dabar deimančiukų rasti sun
ku. Po Stalino valymų kiekvienas 
pajuto, kad geriau turėti galvą 
ant pečių, negu laisvesniu žodžiu 
“išsišokti”. Juk “laisvės” nešėjas 
Nikita nerado reikalo išleisti No
belio premijos atsiimti Pasterna
ką. “Dr. živago” nėra amžinas 
meno kūrinys, tai tik šauksmas 
išalkusio laisvės.

* • •

Šiais metais perskaičiau apie 
50 knygų mūsų lietuvių autorių. 
Pradedu Vienuoliu, Putinu ir bai
giu Baltrušiu, S. Gira, SluckiU ir... 
Mieželaičiu. Sunku. Taip sunku, 
kaip Lietuvos laisvam ūkininkui 
dabar naujoj baudžiavoj išvaryti 
pirmąją vagą pavasario sėjai. Ko
vo mėn. perskaičiau “Tiesoj” kri
tiką apie plakatininkus. Plakatas 
turi būti aiškus: iškeltas kumštis, 
raumeningas kūnas ir pagiežos 
pilnas veidas. Tai prieš Vakarus. 
Taika: balandis su alyvos šakele, 
o apačioj gaisrų naikinama žemė. 
Daugiau nei šnipšt. Jei sėjos pra
džiai, tai raudona saulė iš ry
tų, laimingas baudžiauninkas be
ria kukurūzus į pašalusią žemę. 
Toliau penki laimingi vaikai su 
motina, iš langų švyti elektros 
šviesa, toliau... fabrikų kami
nai, o iš jų dūmų susidaro ... Le-

! nino šešėlis. Tai kūryba. Juk Ni
kita griežtai pasakė, kad jokių 
velnių nejieškokit mene, literatū
roj ir muzikoj. Žiūrėk į raudoną 
žvaigždę ir drebink kinkas. Skai
tau knygą. Meninių polėkių, gam
tos vaizduos yra gražių. Bet kaip 
kurpius turi tempti batus ant kur- 
paliaus, rašytojas to negali. Sau
gok žodį, nes aiški šviesa spindi 
iš Lenino (anksčiau iš Stalino) ir 
Nikitos. Komjaunuolis turi būti 
gražus, darbštus, pavyzdingas, ko
vingas, sąžiningas, o tie buožių 
vaikai — kvaili, išsigimę, vagys. 
Jeigu “budžiukas” vaizduojamas 
netaip blogai, tai į knygos galą jis 
duoda “ataskaitą” komjaunuolių 
susirinkime.

Perskaičiau premijuotą Ragaus
ką. Jis baisus. “Ite missa ėst” — 
joks veikalas. Tai noras pasijuok
ti šlykščiai iš kunigų. Nei minties, 
nei turinio, nei stiliaus. Bolševi
kui tas nesvarbu.

“Dirvoj” St. Jaras pastebi, kad 
kuntaplininkas T. Tilvytis liko 
Kremliaus juokdariu, sakydamas 
kalbas net ant antibolševiko Tys- 
liavos kapo (pelenų urnos). Bolše
vikui nesvarbu teisybė. Jo aiškus 
tikslas — ciniškai iškraipyti tiesą. 
Juk rusas Lietuvoj rado tik apie 
800 lietuvių komunistų. O durtu
vų pagalba už juos “nubalsavo” 
net 98,9%.

A. Greimas sarkastiškai paste
bi, esą priverstinai numarintam 
Aistį, Brazdžioni ir kt., o jų pele
nus pasiųskim Kremliaus juokda
riui apraudoti, gal vienas kitas 
šviesos spindulėlis paklius į mo
kyklų vadovėlius .. ..Ne. Mirė V. 
Krėve, mirė M. Biržiška, mirė 
Šliūpas, mirė Grinius, mirė Vydū
nas. Jie liko svetimoj žemėj. Jų 
aiškus paskutinis žodis — N. Lie
tuva. Miglose liko paskutinis Tys-

liavos žodis. Nenoriu tikėti, kad 
visą brangų gyvenimą kovojęs 
prieš juos, mirties valandoj būtų 
pakeitęs savo nuomonę. Tysliavoš 
artimieji bičiuliai turėtų rasti 
priemonių, kad Kremliaus juok
darys neturėtų teisės tyčiotis iš 
gryno lietuvio kovos. Juk bolše
vikai stengiasi raudonais padaryti 
Maironį, Vaižgantą, Valančių, o 
ką bepasakyti apie Putiną, Vie
nuolį. Bolševikas žino, kad lietu
viui tiesiog nepakiši naujos 
“evangelijos” — skaityk Staliną,! 
būsi išganytas. Paskui — mesk 
Staliną, į šiukšlyną, skaityk Leni
ną ir Nikitą! Lietuvis niekada ne
mes į šiukšlyną Maironio. Mielai 
Staliną.

Sunkiose kančiose Sibire mirė 
mano kaimynas K. Jokubėnas. 
Kas jis? Gabus poetas. Jis men
kas. Sunykęs. N. Lietuvoj studen
tėlis iš kalėjimo į kalėjimą. Ateis 
laisvė iš Rytų. Taip. Atėjo. O 
kas? Jis išdrįso Cvirkai pasakyti 
į akis tiesą, kad alkanas, šaltam 
kambary palėpėj rašytojas nesu
kurs nieko. Kaziui galėjai duoti 
prabangą, pinigus. Pakelti Krem
liaus grafu. Ne. Jis nusivylė “Ry
tų žvaigžde”. Jo kapas toli. Ne
galėjo Tilvytis jo apraudoti Rasų 
kapinėse. Kuo prasikalto A. Miš
kinis? Jo dainas žinojo visa Lie
tuva. Kazys (Binkis) ir Antanas 
buvo mūsų kaimo (gal — liaudies) 
poetai, kaip Kossu (Aistis) gimna
zisčių. Antanui neužteko Kauno 
universiteto diplomo, jį rusai iš
siuntė “pagilinti studijų” Į Sibi
rą. Grižo be daktarato (čia ne 
Sorbona), tylus. Lakštingalom ru
sai nupjauna liežuvį. Juk garsusis 
Neronas valgydavo lakštingalų 
liežuvėlių paštetą. Rusas viską iš
rado. Galėjo Neronas pavogti ir 
šį brangų patentą!

Taip. Skausme bręsta jėgos, o
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Kultūrinėje veikloje

Gyvenimas filmuose

PORA ŠEIMYNINIU KOMEDIJŲ
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

laisvėj auga pilvas ir sąskaita 
banke,.. Ne. Mes dar nepasime- 
tėm. Čia taip pat auga brandi me
nininkų karta.

Okupuotoj Lietuvoj išaugo jau
nimas. Jo polėkiai be jokios lais
vės. Tik vienui viena linija. Jie 
žino iš tėvų, kad Lietuva buvo 
laisva, turėjom universitetus, tu-

Filmo pavadinimas “My Six stebime Cliff Robertson kaip vie- 
Loves” gal kam ir sukels Įtarimų, tos pastorių ir David Janssen kaip 
tačiau tam nėra jokio pagrindo, artistės reikalų tvarkytoją.

Broadway ir Hollywoodo pagar- —
sėjusi artistė Janice Courtney, Negarsinių filmų garsi artistė- 
perkrauta darbu ir dienotvarke,'Corinne Griffith 1952 m. išleido; 
spaudos atstovams atsakinėja ii prisiminimus apie savo vaikystę! 
gausybę klausimų, pozuoja foto- )mažame Texas miestelyje, pavaiz- 
grafams, bet bendrame.sumišime 
neturi galimybės pagauti prane-

Broadway ir Hollywoodo pagar
sėjusi artistė Janice Courtney,

duodama šeimos ir aplinkos Įvy
kius šio šimtmečio pradžioje. Fil-

Joana Belickaitė - Vaštokienė, 
gilinanti meno istorijos ir ar
cheologijos studijas Columbia 
un-te Niujorke, kur ruošiasi 
daktaro laipsniui. Gimusi To
ronte; baigusi pr. mokyklą ir 
gimnaziją taip pat Toronte. 
Bakalauro ir magistro laips
nius yra gavusi Toronto un-te 
per šv. Mykolo kolegiją. Da
bar ji studijuoja liaudies, pri- 
mityvinį ir modernini meną, 
taip pat — architektūrą.

Romas Vaštokas
šį pavasarį gavęs magistro 
laipsnį Toronto un-te. Studi
juoja Columbia un-te Niujorke 
antropologiją, ypač domėdama
sis imigrantų Įsijungimu nau- 
jon kultūron. Gimęs 1935. X. 2. 
Tauragėj; gimnaziją ėjo Mer- 
becke, Londone, Toronte. Ba
kalauro laipsnį gavo 1959 m. 
Toronto un-te. Dabar ruošiasi 
daktaratui Columbia un-te Niu
jorke. Anksčiau veikliai daly
vavo lietuviškoj veikloj.

šamų užkandžių. Energijai išse
kus, rimtai nualpsta ir gydytojas 
Įsako šešetą savaičių ilsėtis. Išvy
kus i savo ūki Connecticut valsti
joj, janice nepripranta prie svirp
lio griežimo, gaidžių giedojimo ir 
kitokių ūkio garsų bei aplinkos. 
Nemažą staigmeną sudaro šešetas 
vaikų tarp 6 ir 12 metų amžiaus, 
prisiglaudusių jos sodo lūšnoje. 
Alkanus ir nudriskusius vaikus ji 
priima į namus ir pavalgydina, 
net ir apnakvydina. Bet kur juos 
padėti? Tėvai jais visiškai nesirū
pina. Patys vaikai jokiu būdu ne
sutinka būti padalijami tarp at
skirų šeimų ir net pabėga, išgirdę 
apie planą juos atiduoti i prie
glaudą, kol bus surastos kelios
šeimos, sutinkančios juos Įsūnyti. 
Netekėjusiai artistei tvarkytis 
daug padeda jos sekretorė, o, at
vykus Į ūki, prisistato vietinis 
protestantų pastorius. Po keleto 
pramatomų neaiškumų ir lengvo 
jų išsprendimo, gana nesudėtin- 
ka sampyna baigiama amerikietiš
ka laiminga pabaiga — artistė iš
teka už pastoriaus ir gali pradėti 
vedybini gyvenimą iškart su šeše
tu įsūnytų vaikų.

šią sacharinu persaldintą ro
mantišką komediją režisavo bu
vęs šokėjas Gower Champion. Tai 
jo, kaip režisoriaus, debiutas. De
biutantai taip pat ir vaikučiai še
šių pamestinukų rolėse. Debbie 
Reynolds išvargusios artistės ro
lėje pasirodo labai gyvai, padai
nuodama keletą naujų dainų ir 
modeliuodama eilę puikių drabu
žių. Pagalbinėse vyrų rolėse pa

mų gamintojas Jack Rose pagal tą 
! knygą paruošė tekstą filmui “Pa
pa’s Delicate Condition”, kuri su
režisavo George Marshall.

Šeimos tėvo rolėje matome 
Jackie Gleason. Jis puošnus ir 

.sėkmingas geležinkelietis, tačiau 
■ turi vieną ydą — palinkęs girkš- 
įnoti. Viso filmo metu jis nė kar
to nepasirodo girtas, tik šiek tiek 
gėręs. Tačiau kaip tik tokiame 

i stovyje jis tampa nepaprastai 
duosnus. Pastebėjęs kaimyninės 

! krautuvės vedėją barant patar
nautoją, jis nuperka krautuvę ir 

; patarnautoją padaro vedėju. Ir 
i jam pačiam būsią geriau, nes ga
lėsiąs gauti gėrimų sekmadie
niais. Kai jo mylimiausioji jau-
noj! dukrelė Corinne užsimano, 
pajodinėti pony arkliuku, tėvas 
kitame duosnumo momente jai tą 
arkliuką nuperka, nors kartu ten
ka atpirkti ir visą nusibankruta
vusį cirką.

Šiose ir panašiose situacijose 
Jackie Gleason bando perduoti 
tėvo asmenybę, bet, atrodo, ne-, 
kartą vaidyboje pertempia. Ne-! 
palyginamai stipriau jis pasirodė; 
ankstesniame filme “ G i g o t ; 
Kantrios ir kenčiančios žmonos 
rolėje puikiai vaidina Glynis 
Johns.

šiuose abiejuose spalvotuose’ 
filmuose tiek suaugusieji, tiek 
vaikai ras šiek tiek komiškų see-j 
nu ir išsiblaškymo. Nors ten ir 
nėra ko nors blogo, bet nedaug ko 
ir rekomenduotino. Abu šie fil
mai daugiau tarnauja filmų pra
monei, negu filmų menui.

rėjom sviesto, duonos, lašinių.
. čia auga jaunimas per didelėj 

laisvėj. Gabus, smarkus, net kar
tais lietuviams tėvams atsuka nu
garą. (Lenkijos studentija išpirko 
visą laidą “Oliver Twist”, many
dama išmokti šokti tvistą!).

Jūs, bolševikai, prikalėt Tiesą 
prie kryžiaus, bet amžinoji Tiesa 
nemiršta. Ji keliasi iš kapų. Jūs, 
mums kaliniams (I okpacijos lai
kais) išvietėse padėdavot mišio
lus, maldaknyges, Šv. Raštą. Mes 
naudojom nosines apsivalymui. 
Mums tai buvo sunkesnis smūgis 
už tardymus, karcerius, mušimus. 
Jūs norėjot pasijuokti, iš mūsų, 
bet lietuvis miršta už Tiesą. Kur 
jūsų tiesa? Jūsų evangelija yra 
kraujas, ašaros ir kartuvės. Jūsų 
istorija — melo intrigos. Jūs pa
tys išmetėt Staliną, Trockį, Beriją 
ir kt. Dabar šaukiat, kad Tucha- 
čevskis. Bucharinas ir net “mū
siškiai” Putna ir Uborevičius kri
to be kaltės. Pas jus yra tas tei
sus, kas virvę laiko rankose.

Bonna. — Sov. Sąjungoje užre
gistruota daugiau kaip 8 milijo
nai televizijos aparatų, 130 tele
vizijos siųstuvų ir 250 retranslia
cijos - perdavimo stočių. Fed. Vo
kietijoj yra per 7,7 milijonų te
levizijos aparatų. Sovietų Sąjun
gos gyventojų skaičius š.m. sau
sio mėn. 1 d. siekė 223 mil., Fed. 
Vokietijos — 56 mil. E.

Virginijus Sičiūnas
ši pavasari baigęs Toronto un
to inžinerijos fakultetą magist
ro laipsniu. Gimęs 1939. V. 18 
Kuršėnuose. Pradžios mokyklą 
ėjo Vpkietijoj ir Kanadoj. Bai
gęs gimnaziją Toronte Įstojo i 
vietini un-tą, kuri baigė 1961 
m. su pagyrimu ir gavo baka
lauro laipsni B.A.Sc. Sekan
čiais metais grįžo į un-tą ruoš
tis magistro laipsniui. Studi
juodamas dirbo mokomajame 
un-to personale kaip profeso
riaus tyrinėjimų asistentas. Da
bar naujasis magistras planuo
ja ruoštis daktaratui technikos 
srityje — “Theoretical and Ap
plied Mechanics” viename JA 
V-bių un-te.

Lietuviškoj veikloj V. Sičiū
nas reiškiasi labai gyvai. Jis 
yra lietuvių inžinierių Toronto 
skyr. iždininkas, dalyvauja 
“Varpo” chore ir taut, šokių 
grupėje “Gintaras”.

Vytautas Aleksandras 
Mickevičius,

šiemet baigęs Toronto un-tą 
medicinos daktaro laipsniu. 
Gimęs 1938. VII. 13. Lietuvoj, 
Virbalyje. Pradžios m-lą lankė 
Virbalyje, Hanau — Vokieti
joj ir Toronte. Gimnaziją bai
gė Toronte 1955 m. ir gavo jos 
vienkartinę stipendiją $300 
kaip gabiausias mokinys. Bai
gęs un-tą vienerius metus dirbs 
Toronto šv. Mykolo ligoninėj, 
o paskui 3 metams yra įsipa
reigojęs dirbti Kanados kari
nėj aviacijoj.

Jaunasis gydytojas gražiai 
kalba lietuviškai ir. kiek laikas 
leidžia, dalyvauja lietuvių gy
venime. Jis ir savo žmoną yra 
išmokęs lietuvių kalbos. Išleis
tuvių proga tartame žodyje jis 
pabrėžė, kad niekad nesiskirs 
nuo lietuvių bendruomenės.

Atsiveža nt į 
Kanada ar 
keliaujant

jums patars ir padės

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

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

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

■

Specialus 
papiginimas 

kontinentali- 
nėms lovoms 
ir matracams 

kaip iliustruo
ta su išsiuvi
nėtu matracu 
39” tik
’39.95

Ribotas kiekis

ir 137 RONCESVALLES AVĖ.
Telefonas 537-1442

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

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

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

ST. GOŠTAUTAS, meno kritikas, 
aprašydamas mūsų dailininkų darbus 
Marijonų koplyčioje, Čikagoje, gana 
gražiai atsiliepia apie L. Marčiulionie
nės sukurtas Kryžiaus kelių stotis ir 
A. Korsakaitės mozaikinę kūrybą. Au
torius prieina išvadą, kad vienuolynai 
vėl tampa meno židiniais.

PROF. V. JUNGFERIUI gegužės 6 
d. suėjo 70 m. amžiaus. Pirmieji jo 
ryšiai su lietuviais, ji suartinę su Lie
tuva, buvo 1916 m. Plungėje. Gavęs 
daktaro laipsnį už disertaciją apie Lie
tuvos medžio eksportą, 1925 m. pra
dėjo dirbti Kauno un-te docentu; ligi 
1940 m. dėstė visuomenės ūkio istori
ją, sociologiją ir kt.

DR. GED. BALUKAS akušerijos bei 
moterų ligų specialistas, gegužės 23 d. 
išlaikė specialius egzaminus ir gavo ti
tulą Diplomate of American Boards of 
Obstetrics and Gynecology. Tai augš- 
čiausias pripažinimas jo specialybėje. 
Dr. Balukas taip pat dėsto Loyolos uni
versitete Čikagoje.

TĖVAS LEONARDAS ANDRIEKUS, 
OFM, parengė naują eilėraščių rinkinį 
spaudai “Naktigonė”. Bus išleistas ru
deniop.

SUDARYTA "AIDŲ” MOKSLO 
PREMIJOS KOMISIJA: T dr. V. Gi
džiūnas, OFM, A. Vasys, A. Bende
rius, V. Čižiūnas ir Pr. Naujokaitis. 
Skaito gautus premijai veikalus.

“MARTYNAS MAŽVYDAS” — to 
kiu pavadinimu knyga fotografuotiniu 
būdu išleista Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto Čikagoje Maž. Lietuvos

KOKYBĖJE GLŪDI 
DIDYBĖ

Tautinių šokių grupių 
vadovams ir šokėjams

Liepos 7 diena artėja visu spartu
mu. Liko vos kelios savaitės iki Jūs 
visi, palikę kasdieninę aplinkumą, sku
bėsite traukiniais, autobusais ir ma
šinomis i savo šventę, kurioje Įvyks 
visas Jūsų darbo apvainikavimas. Daug 
darbo valandų teko skirti besiruošiant 
šiai tautinių šokių šventei, ir nuopel
nas bus Jūsų, jeigu sukviestieji sve
čiai pajus grožį programos išpildyme. 
Kad šitas grožis pasireikštų visame 
pilnume, reikalinga, kad Jūs visi, ku
rie šią šventę ruošiate, atvyktumėte 
su giedria nuotaika širdyje ir tvirtu 
žingsniu šokyje. Repetuokite paskuti
nėmis savaitėmis ne po vieną, bet po 
du ar tris kartus. Tegul šios šventės 
nuotaiką lydi šūkis: “Kokybėje o ne 
kiekybėje glūdi didybė”.

Laiko tėkmė nusineš visas darbo 
valandas ir pačią šventę. Prisiminimai 
ir įspūdžiai liks Jumyse.ir publikoje 
nesuskaitomoms valandoms. Dėlto 
kiekvienas jauskite ant savo pečių da
lelę atsakomybės ir pareigingumo ir 
darykite viską, kad Jums būtų garbė 
ir malonumas prisiminti Antrąją JAV 
ir Kanados Lietuvių Tautinių šokių 
Švente. Liudas Sagys,

šventės Programos Vadovas

Lietuvių Draugijos lėšomis. Knygą su
redagavo D. Velička.

Knygoj atspaustas Instituto studen
to Martyno Lekšo biografinis straips
nis apie pirmosios lietuviškos knygos 
autorių Martyną Mažvydą, duotas visas 
fotografuotinis pirmosios lietuviškos 
knygos tekstas: elementorius, katekiz
mas, giesmynas ir pirmasis originalus 
spausdintas lietuviškas eilėraštis. Gale 
knygos paaiškinamasis žodynėlis, ku
rį sudarė Instituto studentas Vacys 
Šaulys ir lėkt. A. Dundulis. Knyga di
doko formato, gerame popieriuje, 111 
psl., pardavinėjama po $3.

Viršelio apvadas — iš Mažvydo “Ka
tekizmo” antraštinio puslapio. Knyga 
dedikuota M. Mažvydo mirties 400 me
tų sukakčiai paminėti. Pr. Al.

ŠEŠTOJI RELIGINIO MENO PARO
DA buvo surengta Romoj, “Augeli- 
eum” kultūros centre. Dėl didelio pa
sisekimo buvo pratęsta. Dalyvavo 
skulptoriai ir tapytojai iš visos Itali
jos. Priėmimo komisijos buvo dvi — 
religinė ir meno. Parodoj buvo išstaty
ti 349 paveikslai 176 dailininkų ir 208 
skulptūros 99 autorių. Parodoj dalyva
vo ir dail. Sofija Pacevičienė su dviem 
paveikslais: “Kristaus krikštas” ir 
“Gedulingas budėjimas”.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS lankėsi 
Plungėje. Mažiesiems žiūrovams paro
dyta “Klumpė”, suaugusiems — pjesė 
“Velnių malūnas”.

LIAUDIES KŪRYBOS PARODĄ bu
vo surengęs Kretingos kraštotyros mu- 
zėjus. Lankytojų dėmesį patraukė A. 
Puškoriaus bareljefas “Kosmonau
tas”, P. Kalendos “Vargo mokykla”, 
maketas “A. Baranausko klėtelė”, A. 
Zulkaus ąžuolinė mozaika “Medis”; V. 
Bučio kaulo-rago dirbiniai, I. Volskie- 
nės ornamentuotos lėkštės, P. Kot- 
kaus rankšluostinė.

I LIETUVOS RAŠYTOJŲ S-GĄ pri
imti 4 nauji nariai: poetė Judita Vai- 
čiųnaitė, poetė ir satyrikė Vytautė Ži
linskaitė, prozos atstpvas Icchokas Me
ras ir poetas Vladas Šimkus,

VILNIAUS DAINŲ ŠVENTEJE da
lyvavo 11.000 meno saviveiklininkų. 
Meninį šventės veidą drumstė partinė 
propaganda: komunistinio darbo pir
mūnų kolona, jos atstovo C. Jagelevi- 
čiaus raportas, V. Muradelio daina 
“Šauniajai partijai dainuojame šlovę”. 
Saviveiklininkų chorams šį kartą diri
gavo netik vyrai, bet ir moterys — B. 
Razauskienė, M. Gedvilaitė, R. Viržo- 
nytė. Šventės programą teko nutraukti 
dėl užėjusio lietaus.

J. BALČIKONIS susirašinėja su Poz
nanės un-to prof. J. Ostrembskiu, kuris 
yra užsimojęs parašyti 5 tomų lietu
vių kalbos gramatiką. Minėtasis len
kų profesorius Vienos kalbininkų drau- 

i gijai skaitė paskaitą “Jotvingių pro- 
! blema”, o Vienos un-to studentams — 

1 “Apie baltų filologijos reikšmę kalbo- 
! tyros mokslui”.

30 ŠOKIŲ MUZIKOS ORKESTRŲ 
yra Kaune. Pagal trumpalaikes darbo 
sutartis jie groja šokių vakaruose, klu
buose ir restoranuose. Daugelis iš jų 
specializuojasi džazo srityje. “Tiesa” 
nusiskundžia, kad partija yra prara
dusi “meninę” šių vienetų kontrolę.

“Lietuviškos vestuvės” Amerikoje
Senos lietuvių vestuvės pasižy

mi dainomis ir šokiais. Daina lie
tuvį lydi nuo gimimo iki mirties. 
Ji yra įpinta į kiekvieną jo darbą 
ir užsiėmimą. Tačiau ypatingai 
vestuvių iškilmės yra gausios sa
vo dainomis.

Nors vestuvių papročiai nebuvo 
visoj Lietuvoj vienodi, pagrindi
niai veiksmai buvo tie patys. Lie
tuvių vestuvės yra trijų veiksmų 
drama: piršlybos, vedybos ir jau
nųjų žengimas į naują vedusių
jų luomą.

Sugrupuodamos įvairias dainas 
ir pritaikytus šokius seselės M. 
Paulė ir M. Bernarda, Putnam, 
Conn., surežisavo panašias vestu
ves, kurias išpildo 35 Putnamo 
bendrabutietės. Nebūtų Įmanoma 
paruošti ištisas vestuves, nes jos 
trukdavo beveik savaitę, bet per 
valandą putnamietės publikai pa
teikia kelias ištraukas iš svar
besnių įvykių.

Linksmavakaris
Pirmas veiksmas yra linksma

vakaris. Kaime pasigirsta skudu
tininkai, vilioją jaunimą links
mintis po sunkių savaitės darbų. 
Kaikurie pradeda šokti gyvą šo
ki, kuriame jaunas bernelis ban
do prisivilioti mergaitę. Keletas 
jo draugų, tai pastebėję, bando 
suardyti planą. Jauna mergaitė, 
pasinaudodama proga, flirtuoja 
su kitais, vis primindama berne
liui, kad, kol žiedai nesumainy
ti, ji ne jo valioj. Pagaliau ji at
stumia kitus ir pasilieka su savo 
berneliu. Tuo tarpu draugų erzi
nimas taip supykina bernelį, kad 
jis. suradęs virvę, juos suriša.

Susirinkęs jaunimas apdainuo
ja gamtos grožį. Jaunoji lietuvai
tė prisirišusi prie savo darželio

DANA ZUBAITĖ, 
Putnam, Conn.

★

ir juo rūpinasi, nes jis simboli
zuoja jaunystę. Dainose ir šo
kiuose jaunoji yra dažniausiai 
lyginama su Įvairiom gėlėm. To
kioj nuotaikoj jaunieji praleidžia 
vakarą.

Mergvakaris
Antroji scena vaizduoja merg

vakarį. Scenai atsidarius, pirmo
ji pamergė, pritariant kanklėm, 

j apibūdina jaunosios išvykimą iš 
namų liūdna daina “Beauštant! 
aušrelė”. Mergaitės šoka “Sadu
tę”, atsisveikinimo šokį, kuria
me visas dėmesys kreipiamas i 
gėles.

“Sadutei” pasibaigus, jaunosios 
sesuo uždeda jai rūtų vainikėlį. 
Tai reiškia, kad ji paruošta ište
kėti

Rimtas ir liūdnas momentas 
greitai pakeičiamas linksma nuo
taika ir daina “Ausk, močiute, 
drobeles”. Tai pasikalbėjimas 
tarp dukros ir motinos. Jaunoji 
sako, kad ji nelauks nei dviejų, 
nei trijų dienų ir pradės savo 
naująjį gyvenimą.

Nuometo uždėjimas
Paskutinis veiksmas Įvyksta po 

vestuvių, ši scena prasideda pa
silinksminimu po svočios pietų. 
Svečiai renkasi dainuodami “Lioi, 
ly lio” — sutartinę svočios gar
bei. Sutartinės svarbiausias ele
mentas yra ritmas, ne melodija. 
Dainuoja dvi grupės, bandydamos 
viena kitą perdainuoti. Seka šo
kis, kurio tikslas yra arčiau su
jungti abi gimines.

Artėja įspūdingiausias momen-

Džiugi naujiena!
Naujas transportas lenkiškos Vodkos, 
importuotas tiesiai

IŠ LENKIJOS-

Dabar gaunama Ontario provincijoj. Pa
siteiraukite kaimynystėje esančioje svaig. 
gėrimų parduotuvėj apie lenkišką vodka.
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tas. Svočia uždeda jaunajai nuo
metą, kurį ji nuolatos dėvės vie
šumoj. šios apeigos metu pirmo
ji pamergė dainuodama išpasako- 
ja rūtos ir mergaitės draugystę.

Jauni vyrukai, pastebėję, kad 
viena mergaitė paimta iš jų tar
po, suverčia visą kaltę piršliui. 
Šokyje “Šakalinis” jie taip išgąs
dina piršlį, kad šis pradeda rašy
ti savo testamentą. Jaunoji pirš
lio pasigaili ir jį išgelbsti.

Atsisveikinimas su tėvais
Sunku jaunajai atsisveikinti su 

tėvais, giminėm, svečiais ir palik
ti namus. Tėvams irgi sunku atsi
skirti su dukra. Tačiau gyveni
mas vyksta toliau. Išleidus jauna
vedžius, jaunimas nenurimsta ir 
toliau linksminasi, šiuo baigiasi 
“Lietuviškos vestuvės”.

šiemet vestuvės buvo rodytos 
septynis kartus, netik lietuviškai 
publikai, bet ir amerikiečiams. 
Paaiškinimai lietuvių arba anglų 
kalba padėjo pilniau suprasti se
nas lietuviškas tradicijas ir jomis 
domėtis.

Annhurst kolegijoj, JAV, lietu
vaičių “Dainavos” klubas kasmet 
rengia Vasario 16 d. proga kokią 
nors programą, šiais metais “Lie
tuviškos vestuvės” kolegijos per
sonalą ir amerikietes studentes 
supažindino su lietuvių liaudies 
papročiais ir buvo entuziastiškai 
priimtos.

Hartforde, Holy Trinity gimna
zijos salėje, lietuvių visuomenė 
taip pat džiaugėsi mūsų jaunimo 
gyvu ryšiu su tautos tradicijomis 
ir sugebėjimu jas tinkamai pa
vaizduoti saviškiams, Amerikoje 
augusiems ir svetimiems.

Mokslo metų eigoje putnamie
tės pasirodė University of Con
necticut, Marianapolis Prep 
School, Putnam Catholic Acade
my ir kelis kartus seselių patalpo
se nėr įvairius suvažiavimus.

P. Jasiukonis iš New Haven, 
Conn., nufilmavo ir ateinančią 
žiemą turėsime garsinį spalvotą 
filmą — “Lietuviškos vestuvės”.

IvOndonas. — Britų laikraštis 
“Times” paskelbė, kad V. Vokie
tija ruošia Nigerijos pėstininkus 
ir lakūnus. Ji taip pat planuoja 
ten pastatyti amunicijos fabriką.

LIETUVOS RAŠYTOJAI Ant. Straz- 
do — kun. A. Strazdelio 200-ją gimi
mo metų sukaktį paminėjo poeto gi
mimo dieną — birželio 12 Vilniaus 
valst. akademiniame dramos teatre. 
Be to, minėjimai rengiami Kaune ir 
Rokiškyje, o taip pat ir Kamajuose, 
kur A. Strazdas gyveno, kūrė ir kur 
palaidotas.

ERIKA DINEIKAITE surengė valst. 
konservatorijoje Vilniuje fortepijono 
vakarą. Koncerte pianistė išpildė Beet- 
hoveno. Mozarto, Liszto, šimanovskio 
ir kt. kūrinius, tačiau apgailestauta, 
kad koncerte neišpildytas nė vienas 
lietuvių kompozitorių kūrinys. O juk, 
teigia Kaveckas, esą sukurta “gana 
įdomių” kūrinių fortepijonui.

“TIESA” kelis kartus per mėnesį 
deda Ant. Zoko vedamą skyrelį “Toli 
nuo tėvynės”. Išimtinai paliečiama tik 
JAV ir kitur gyvenančių lietuvių — 
“pažangiųjų” kultūros veikla, kartais, 
bet tik neigiama prasme, paminimas 
ir “nepažangiųjų” lietuvių JAV gyve
nimas. Nuolat cituojami “Vilnies” ar 
“Laisvės” pranešimai, o kita lietuvių 
spauda nurodoma tik pagal bolševikinį 
paprotį, pvz. Čikagos “klerikalų” laik
raštis, “Klivlendo laikraštis”... Iš 
laisvųjų lietuvių veiklos Vakaruose 
pastaruoju metu paminėtas tik jaunos 
lietuvaitės Birutės Kemežaitės dainų 
rečitalis Čikagoje.

Atsiųsta paminėti
Martynas Mažvydas. Pirmosios lie

tuviškos knygos autorius. Jo mirties 
400 metų sukakčiai paminėti. Čikaga. 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas.- 
1963.

Jesus and Mary Chorai Group, 8910 
Riggs Road, Hyattsville, Maryland, 
šis choras yra išleidęs religinių gies
mių plokštelių anglų k. Vadovė — 
sesuo Marija-Leticija.

Angelai ir nuodėmės — R. Spalio 
14 novelių rinkinys. Nidos Knygų Klu
bo leidinys nr. 44, 1963, 252 psl. Kai
na: nariams — $1.00, nenariams — 
$1.50, minkštais viršeliais; už kietus 
viršelius 50c daugiau.

Rinktinė, nr. 13. Išeina kas trys mė
nesiai. Anglijos lietuvių Nidos Knygų 
Klubo leidinys, kuriame perspausdina
mi Įdomesni straipsniai iš viso pasau
lio lietuviškosios spaudos. Nida Press, 
1, Ladbroke Gds.. Londpn, W. 11.

Aidai, nr. 5 (160), gegužis. Mėnesi
nis kultūros žurnalas. Turinyje: A 
Lingailos “Karaliaus Lyro palikuo
nys”, A. Baltaragio “Numaironintas 
Maironis”, Dr. V. Mar. “Komunizmo 
kova su religija Lietuvoje”, Vyt. Alan
to “Dr. J. Griniaus požiūris j antiki
nę Lietuvą”, Ig. Malėno “Kas naujo 
mūsų elementoriuose?” ir kL



Mann & Martel
REALTORS

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.

XIII-ju Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ

— lengvosios atletikos, lauko teniso 
ir futbolo — Soccer varžybos įvyks 
1963 m. birželio 29-30 d. Niujorke, N. 
Y. FASK-to pašvęstas, žaidynes vykdo 
Rytų Sporto apygarda ir Niujorko Lie
tuvių Atletų Klubas.

Dalyvių registracija vykdoma per 
sporto klubus iki birželio 20 d. šiuo 
adresu: A. Vakselis, 112-09, 95th Avė., 
Richmond Hill 19, N.Y. Tel. VI 6-3246. 
Klubams nepriklausantieji registruo
jasi bei informacijas gauna tiesiai pas 
rengėjus.

VYČIO ŽINIOS
Praėjusį šeštadienį Toronte įvyko 

Kanados lietuvių lauko teniso pirme
nybės. Apgailėtina, kad susidomėji
mas varžybomis buvo labai 'menkas. 
Dalyvavo tik Hamiltono Kovo ir To
ronto Vyčio sportininkai. Jaunių kla
sės pirmenybės dėl žaidėjų stokos ne
buvo pravestos.

Vyrų klasės laimėtoju ir vėl tapo p. 
Paltarokas — H. Kovas — baigmėje 
laimėjęs prieš p. Rautinš — T. Vytis. 
Moterų klasėje p. Žilinskienė — H. 
Kovas — taipogi pakartojo laimėjimą

Lietuvių skautų 
veikla

ŠI ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 22 D., 
organizuojama didelė iškyla į skautų 
stovyklavietę. Mums reikia talkos pa
rengti stovyklą stovyklavimui. Darbai 
nieko neturi bendro su statybos dar
bais. Apsiginklavę kastuvu, grėbliu, 
kirviu ar pjūklu, pasiėmę daugiau su
muštinių, palapines, miegojimo reik
menis, nes norintieji šeštadienį vaka
re pasiliksime nakvoti, sukursime Jo
ninių laužą, o sekmadienį grįšime na
mo. Neturintiems bus paimta kelios 
skautų palapinės. Renkamės 7 vai. ry
to prie Prisikėlimo parapijos.

Visi, kurie važiuoja organizuotai ar 
pavieniui, prašomi paskambinti s. K. 
Batūrai BE 3-9917, arba s. V. Rusui 
OX 1-2632.

RAMBYNO TUNTO JŪRŲ SKAU
TŲ laivo įgula, vad. ps. P. Butėno, 
ruošiasi 3 dienų iškylai į stovyklavie
tę birželio 29 d. Numatoma atlikti 
praktikos uždavinius ir išbandyti nuo
savo ežero vandenis. Taip pat bus pra
dėta statyti prieplauka laivams.

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko- 
jo ir pirko pėdas: S10 dr. J. Urbaitis, 
P. Augaitis; $5 A. J. Morkis ir-A. 
Marchertas iš Čikagos; $3 P. Karka; 
$2 A. Cinzas; $1 J. Ž. Visiems aukoto
jams nuoširdus skautiškas ačiū.

STOVYKLAVIETĖS STATYBOS 
DARBAI eina pilnu tempu. Virtuvei, 
šalia salės, jau pastatytos sienos; pa
čiai salei iki šio savaitgalio, jeigu bus 
geras oras, gali būti pradėtas dengti 
ir stogas. Aplinkui yra daug valymo 
darbų. Kas galėtų iš tėvelių ar rėmė
jų savaitgaliais nuvažiuoti, visuomet 
prašomi į talką. Galima pasimaudyti, 
pažuvauti ir pasidžiaugti gražios gam
tos aplinkumoj.

MIELI TĖVELIAI! Jūsų sūnus rei
kalingas Jūsų pagalbos padėti išmok
ti jam užduotus sk. uždavinius ir tapti 
vilkiuku.1 Tam reikia išeiti programą, 
kuri atžymima taškais dr-vės knygoj. 
Prašome pamokyti namuose ar vasar
vietėse, kad atėję į sueigą gerai mo
kėtų. Tas palengvins draugininkams, 
o vaikai geriau išmoks ir supras. Su
eigose persunku visa išmokti, nes 1 
vai. savaitėj pertrumpas laikas. Ačiū 
už dėmesį. Vilkiukų skyr. vedėjas

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmu, 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 UPES KRANTO, žuvingų ežerų, 400 akrų. $10.000.
SHELROURNE. 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 rand. 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 rimtų Ir sąžiningų 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.

baigmėje nugalėjusi E. Sabaliauskaitę 
— T. Vytis.

Dėkojame Vyčio klubo rėmėjams: 
V. Bakūnui, Pembroke, Ont., ir Algir
dui Baneliui.

AUŠROS ŽINIOS
SUSITUOKĖ. — Kęstutį Grigaitį ir 

Leonidą Bakaitytę, Donatą Stonkų ir 
Gražiną Skirgailaitę, sukūrusius lietu
viškas šeimas, nuoširdžiai sveikiname, 
linkėdami laimingo ir gražaus vedy
binio gyvenimo.

SVEIKINAME Daną Augaitytę, Al
doną Baikaitę, dr. Vyt. Mickevičių 
ir Gražiną Skirgailaitę - Stonkienę stu
dijų baigimo proga ir linkime sėkmės 
įgytose profesijose.

Praėjusį ketvirtadienį ir šį antra
dienį — kvalifikacinės lengvosios at
letikos pirmenybės. S. Amerikos spor
tinėse žaidynėse birželio 29-30 d.d. 
Niujorke dalyvaus apie 20-30 Aušros 
lengvatlečių ir lauko teniso žaidėjų.

Turį automobilius ir galį nuvežti 
lengvatlečius į Niujorką maloniai pra
šomi pranešti T. Pauliui, OFM, LE 
3-0621, K. šapočkinui RO 2-0455 ar E. 
Šlekiui RO 7-8209.

Lietuviu studentu žinios V v
TORONTO UN-TO PAVASARIO 

EGZAMINŲ REZULTATAI:
nos fakultete — G. Girdauskaitė bai
gė; Vyt. Mickevičius baigė; A. H. Ge
rulaitis (lietuvis?) baigė: A. E. Kuo- 
laitė perėjo į paskutinį kursą; L. A. 
Vasis-Vasiliauskaitė perėjo į IV; D. 
Pacevičiūtė perėjo į III; A. T. Lingytė
— į III; R. Staškevičius — į II; A. J. 
Balsys — į II.

Pastaba: Medicinos fakultete skaito
ma 2 metai “promedical school” ir 4 
metai “medical school”, plius vieneri 
metai stažas — iš viso 7 metai.

Farmacijos fakultete: A. Bernott 
baigė 4 metų kursą; G. Lazauskaitė 
baigė 4 metų kursą; R. Mažonas per
ėjo į II kursą; E. D. Naujokaitė — į 
II su antro laipsnio pagyrimu; N. §če- 
panavičiūtė — į III: T. V. Mureika
— į IV. P.S. Farmacijos fakultete yra 
4 metų kursas.

Gail. seserų mokykloj G. šlekytė 
perėjo į III kursą.

DĖL STOKOS PATALPŲ daug no- E. KAZAKEVIČIUS, 14 m., baigė 
rinčių patekti į TU nepriimami. Kilo Earl Beatty Senior School 8 skyr. su 
mintis dirbti 2 pamainom arba be ilgų pagyrimu — First Class Honours. Už 
atostogų. TU vadovybė ir Ont. prov. 
valdžia veda derybas. Vieni už, kiti 
prieš. Un-to vadovybė nori pasilikti 
prie senos sistemos, siūlydama steigti 
Toronto priemiesčiuose universitetus.

STUDENTŲ DIENOS įvyksta Cle- 
velande birželio 22-23 d. Toronto stu- 
dentai organizuoja ekskursiją. Kas no
rėtų važiuoti, prašom skambinti stud. 
Giedrei Rinkūnaitei.

STUDENTAI IŠ KOLUMBIJOS, P. 
Amerikoj, birželio 27 d. atvyksta į Ka
nadą. Jų grupę sudaro 16 technikų, ku
rie nori susipažinti su Kanada. Kas 
turėtų tai dienai patalpas 1-2 studen
tam nakvynei, prašom pranešti stud. 
R. Karkai RO 2-9752. Pageidautina, 
kad priimtų nakvynei šeimos, kur yra 
studentų.

PASIBAIGĖ XIII KLASĖS ABITU- 
RIENTŲ EGZAMINAI. Lietuvių To
ronte laikė virs 10. Rezultatai bus pa
skelbti pirmoj rugpjūčio mėn. savaitėj.

VIDA TAMULAITYTĖ perėjo į II 
kursą TU medicinos fakulteto fizinės 
terapijos skyriuje, šiuo metu Vida yra

TORONTO
P. Labanauskas iš Amerikos 

Balso lankėsi Toronte, dalyvavo 
“Tėvynės prisiminimų” progra
moj, įrašė magnetofono juoston 
keletą kalbų. Taip pat jis dalyva
vo vaikų kongrese ir įrašė būdin
gesnius momentus. Paruošta me
džiaga bus perduota oro bangomis 
į Lietuvą.

J. R. Simanavičius St. Cathari
nes pabaltiečių rengtame deporta
cijų minėjime skaitė paskaitą. 
Dalyvavo apie 100 asmenų. Meni
nėj programoj dalyvavo ir solis
tai A. Simanavičius ir A. Vėlyvis. 
Akompanavo D. Skrinskaitė.

“T. Daily Star” savaitgalio prie
de įdėta didokas spalvotas dail.
J. Bakio vitražinis kūrinys “Sep
tyni sopuliai”. Taip pat įdėta jo 
nuotrauka ryšium su buvusia re
liginio meno paroda. Dail. J. Ba- 
kis garsėja kaip naujo religinio 
meno kūrėjas, ypač vitražistas. 
Jis atnaujino šv. Jono Kr. baž
nyčią ir yra sutikęs atnaujinti 
Delhi, Ont., liet, dievnamį.

*

Toronto dienraščiai “Daily 
Star” ir “The Telegram” aprašė 
pabaltiečių deportacijų minėji
mą. Daugiausia parašė “D. Star”.

P. Valatkienė, “Atlantic” resto
rano savininkė, po sėkmingos 
operacijos jau pasveiko ir grįžo į 
darbą.

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS išleistos knygos dr. A. Ša
pokos “Vilnius in the Life of Lithua
nia” skoloms padengti aukojo — $10 
dr. K. Bobelis; po $5: VI. Jasiulionis, 
dr. Yčas, B. V. Kerulis, V. J. Senkus,
K. Dargis, p. K.; $4 P. A. Vilutis; po 
$3: dr. M. J. Arštikaitis, B. Params- 
kas; po $2: A. La jukas, Pr. Liačas, L. 
A. Valkavičius, Alg. Gustaitis, p. B. 
Po $1: J. Dambaras, V. Zokas.

ONTARIO PROV. VYRIAUSYBĖS 
pilietybės departamentas organizuoja 
seminarą nauj. ateiviams supažindinti 
su krašto valdymosi sistema. Bus nag
rinėjami federacinės, provincinės val
džios ir savivaldybių uždaviniai. Da
lyvauti seminare kviečiami įvairūs tau
tinių grupių org-jų veikėjai, spaudos 
žmonės ir pan. Seminaras įvyks birže
lio 24 d. International Institute patal
pose 709 College St. Pradžia 6 v.v.

NEGRŲ KOVAI dėl teisių gavimo 
JAV pietinėse valstybėse remti Toron
te buvo surinkta $3.300. Pastorius dr. 
Martin Luther King atsiuntė padėkos 
telegramą fondo organizatoriams.

studentų ateitininkii valdybos pirmi- 
medici- ’ ninkė; praėjusią savaitę dalyvavo Niu

jorke ateitininkų suvažiavime. Taip 
pat dalyvavo A. šapokaitė ir K. 
Skrupskėlis.

LIET. STUD. RĖMĖJŲ VALDYBA 
yra paskyrusi dvi premijas: vieną ge
riausiai baigusiam lietuviui gimnazi
ją Toronte 1963 m. su vidurkiu nema
žesniu kaip 75 ir vieną Toronto un-io 
studentui, perėjusiam į augštesnį kur
są su vidurkiu A, I laipsnio pagyrimu. 
Kandidatai prašymus paduoda TLSRB 
valdybos vardu 403 Durie St., Toron
to 9, Ont., iki 1963 m. rugpjūčio 20 d.

BIRUTĖ PETRULYTĖ - JANU- 
ŠAUSKIENĖ gavo psichologijos dakta
ratą Čikagos un-te.

NUOTRAUKAS, padarytas per bai
gusiųjų išleistuves Toronte galima už
sisakyti RO 2-9752 arba gauti p. Bai- 
kauskienės krautuvėje 1613 Bloor St. 
W. Tel. 536-6480.

atidumą ir darbštumą gavo botanikos 
knygą dovanų. Jis yra geras lengvatle- 
tis ir tarpmokyklinėse varžybose lai
mėjo II vietą. Ledo rutulio žaidynėse 
dažnai minimas “Daily Star” dienraš
tyje. Linkėtina Edvardui ir gimnazijo
je būti pavyzdingu. F.

Padėka
Reiškiame gilią padėką rengėjams 

už suruoštas mums išleistuves Prisikė
limo parapijos muzikos, studijoje, už 
puikias dovanas ir sveikinimo žodžius.

Išleistuvių pakili nuotaika ir nuo
širdūs linkėjimai, mus įpareigoja siek
ti bendro visuomenės tikslo, ir tęsti 
dirbamąjį lietuvišką darbą.

Ypatinga padėka tenka: Studentams 
Remti Būreliui, Būrelio pirmininkui 
J. Karkai, Būrelio valdybai, J. Augusti- 
navičienei, J. Rinkūnienei, A. Gurevi
čiui, Z. Mažonui; P. Misevičiui, dro
žinių — dovanų autoriui; kalbėtojams 
ir sveikintojams: J. Karkai, kons. dr. 
J. žmuidzinui, kun. dr. P. Gaidai, T. 
Rafaeliui, OFM, p-lei Kubiliūtei, V. 
Bačėnui, inž. M. Gvildžiui, dr. A. Pa- 
cevičiui, A. Lileikiui, pranešėjai stud. 
G. Rinkūnaitei.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame mo
tinoms ir ponioms, gausiai prisidėju
sioms prie vaišių stalo paruošimo, ir 
visiems šių įspūdingų išleistuvių rė
mėjams. 1963 m. Absolventai

PATIKSLINIMAS. “T2” 24 nr. po 
D. Augaitytės klišės parašu įsibrovė 
klaidinga eilute. Turėjo būti: “Už ge
rą mokslą gavo premiją Lord Strath- 
eoną $100 pagilinti fizinio lavinimo 
studijas McMaster un-te Hamiltone. 
Danutė planuoja per 4 vasaras gauti 
“Physical Education Superviscr” mo
kytojos teises”.

IŠLAVINTI ŽMONĖS kalba apie 
idėjas, paprasti — apie daiktus, men
ki — apie kitus žmones.

LAKE MUSKOKA
375 pėdos grafos ežero pakrantės, 
smėlėta maudyklė, 8 kamb. gyvena
mas namas ir 3 kamb. vasarnamis. 
Tinka bažnytinei ar kitai grupinei 
organizacijai. Kaina $37.500. Telef. 
HI. 7-5041 arba rašyti: P.O. Box 4, 
Don Mills, Ontario.

—..... .. ... . .......... .................... . ................................ ■> '■

TILLSON B U RG - Ontario

Tillsonburgo Lietuvių Ūkininkų 
Klubas rengia

PIRMĄ GEGUŽINĘ
įprastoje vietoje — Stasio Augustinavičiaus ūkyje prie 19 kelio,

BIRŽELIO 23 D., SEKMADIENJ.
Veiks bufetas. Geras orkestras. Kiti paįvairinimai. 

Kviečiame visus kartu pasilinksminti ir tyrame ore praleisti laiką. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Valdyba

Algimantas Žilinskas - naujas 
lietuvių evangelikų kunigas

Toronte apsigyveno kun. kand. 
Algimantas Žilinskas. Jis yra siųs
tas Amerikos Liuteronų Misijos 
Draugijos bei Pasaulio Liuteronų 
Federacijos dirbti lietuvių evan- 
gelikų tarpe.

Gegužės 17 d. jis baigė Čikagos 
liuteronų seminariją ir birželio 
23 d. 7 vai. vakare Šv. Andriaus 
liuteronų bažnyčioje (383 Jarvis 
St., kampas Carlton St.) Toronte 
bus įšventintas į ev. liut. kunigus 
ir perims Toronto liet, evangelikų 
liuteronų parapiją.

Algimantas yra Karolio ir Mar
tos (Simokaitytės) Žilinskų sūnus, 
gimęs 1936 m. balandžio 25 d. 
Kudirkos Naumiestyje. Gimnaziją 
pradėjo lankyti tremtinių stovyk
loje Hąnau ir baigė Bostone. 1959 
m. baigė jis biologiją Bostono 
universitete B.Ą. laipsniu. 1959 
m. rudenį pradėjo teologijos 
mokslus Čikagos teologijos semi
narijoj, kurią baigė B.D. laipsniu.

Vikaravimo metus atliko suo
mių. liuteronų parapijoje Rock
port, Mass, bei dažnai patarnavo 
Tėviškės Lietuvių Ev. Liuteronų 
bažnyčioje Čikagoje. Studijų me

Mielai Mamytei Lietuvoje mirus,
JUOZUI VASERIUI ir jo šeimai 

reiškiame gilią užuojautą —

Pažerūnų šeima

A. A.

Mielai Mamytei Lietuvoje mirus,

VASERIUS — kun. Praną, Juozą ir jo šeimą
« - ■’ /*•
* • k . _

nuošinlžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

A. Žemaičiai
............................................................................................ wall i

Kultūrtechnikui VYTAUTUI MONTVILUI, 
jo tėveliui mirus Lietuvoje, 
reiškiame gilią užuojautą

Agron. Vikt. Dailydė su šeima

Mielam Dėdei JUOZUI GRUŠUI Čikagoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame

Emiliją ir Aleksą Bartkus.

Jadvyga ir Stasys Barzdaičiai

HAMILTON, Ont

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių o lf ... 

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

Už santaupas moka nuo 4(4% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7(^%. Už paskolas - morgičius — 6,/>%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti keikvienas lietuvis gyvenantis Kandojc.
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.

(Atkelta iš 4 psi.)
VAJUS TAUTOS NAMAMS 113 sa- 

vaiteje davė $1000 ir pasiekė $115.000. 
P. Pleskevičius, atvykęs iš Bostono 
aplankyti sūnaus ir dukters Mickevi
čienės, pažadėjo artimoje ateityje 
prie turimų 2 šėrų — savo ir žmonos 
— pridėti dar tūkstantinę.

P. Pleskevičius, Lietuvos savanoris - 
kūrėjas ir 2 Vyčio Kryžių kavalierius, 
su žmona gavo tarnybą pas prel. Vir- 
mauskį liet, parapijoje. Hamiltone jis 
nori susitarti su p. Enskaičiu išleisti 
savo atsiminimų II laidą — abi dalis 
vienoje knygoje. JAV jo atsiminimų 
pareikalavimas didelis ir I laida jau 
senokai išparduota. Priimkite, gerasis 
p. Petrai, mūsų LN v-bos gražiausią 
padėką.

NAUJAS LIETUVIS VERSLININ
KAS. — Daugelis hamiltoniečių pa
žįstame reto nuoširdumo ir taip mielą 
tautietį Juozą Švabaitį. Iki šiol visą 
laiką dirbęs svetimuose garažuose 
kaip mechanikas dabar apsisprendė 
įsigyti nuosavą šios rūšies verslą. Ne
seniai jis išnuomavo Fina gazolino 
stotį ir garažą 1555 King St. E., tel.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei {vairioms kitoms progoms — 

europietiška me Ir kanadŪkama stiliuje.
★ Įvairiausių rūšių skintos galės bei vasonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

tu aktyviai dalyvavo lietuvių 
skautų veikloje Bostone. Žilins
kas buvo vieno lietuvių protestan
tų jaunimo suvažiavimo Čikagoje 
organizatorius, parašė visą eilę 
straipsnių lietuvių evangelikų 
spaudoje. Džiugu, kad jam lietui 
viškas darbas yra prie širdies. Ma
lonu kad ir jo sužadėtinė moky
toja Rūta Bleizgytė iš Toronto 
yra veikli lietuvaitė:

Džiugu, kad ir šiais materializ
mo laikais gimsta jauno vyro 
krūtinėje ryžtas dirbti bei auko
tis dvasiniams reikalams. J. D.

LI 9-7551 ir kviečia visus tautiečius 
įsitikinti jo puikiu patyrimu ir žemo
mis kainomis. Mažus pataisymus atlie
ka nemokamai. J. švabaičio garažas 
yra ant kampo King ir Park Row gat
vių, trys blokai į rytus nuo Otavos. 
Garažas atdaras darbo dienomis nuo 
7 v. ryto iki 7 v.v. Jis yra vienas pir
mųjų LN narių su $200 ir patikino, 
kad liepos pradžioje pridėšiąs dar 
$300. Nuoširdus ačiū. Geriausio pasi
sekimo naujame versle! Sk. St.

1

IJO 01 FLAM

OILS LTD. 
Atstoves

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams.
Telefonai LE. 3-4900.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

GLADSTONE — COLLEGE, < 
$3.000 įmokėti, atskiras mū
rinis 3-jų šeimų namas, 3 vo- ' 
nios, 3 virtuvės, dvigubas ga- , 
ražas, pilna kaina tik $17.000. <

BABY POINT, $4.000 įmokėti, gra
žus, atskiras, 6 kambarių mū
rinis namas, užbaigtas rūsys, 
2 vonios, privatus įvažiavi
mas, gali keisti į didelį na
mą.

QUEBEC — BLOOR, $4 500 įmokė
ti, 7 kambarių, atskiras mū
rinis namas, kvadratinis pla
nas, 2 modernios virtuvės, 
garažas.

KINGSWAY—BLOOR, $4.600 įmo
kėti, puikus 6 kambarių bun- 
galas, gražus kiemas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, ilgos 
išsimokė j imo sąlygos.

SWANSEA, $4.000 įmokėti, atski
ras 7 kambarių mūrinis na
mas, kvadratinis planas, nau
jas alyvos šildymas, garažas, 
maži mokesčiai. '

BERESFORD—BLOOR. $4.000 imo 
keti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, 
naujas šildymas, puikiai už
baigtas rūsys, garažas, gra
žus didžiulis kiemas, netoli 
Bloor.

SUNNYSIDE — RONCESVALLES, 
$6.000 įmokėti, atskiras 10 
kambarių mūrinis namas, 2 
vonios, 3 virtuvės, garažas, 
geras nuomavimui.

RUSHOLME RD., $7.000 įmokėti, 
10 kambarių, atskiras, šiurkš
čių plytų dupleksas, vandens 
alyvos šildymas, didžiulis 
kiemas, garažas.

HIGH PARK BLVD., apie $10.000 
įmokėti ar mažiau, puikus di
džiulis 14 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 4 vonios, 3 
virtuvės, užbaigtas rūsys, 
dvigubas garažas su privačiu 
Įvažiavimu, viena atvira sko
la balansui, gauna S436 mė
nesinės nuomos.

VAKARUOSE — APART AMENTI- 
NIS NAMAS — 23 butų, $15.000 

įmokėti, balkonai, viskas iš
nuomota. Keletos metų senu
mo, gauna apie $30.000 nuo
mos.

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

PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 533-4414

Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholmc 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

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.

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 me
tinių pajamų. Visas išnuomo
tas. $6.500 gryno pelno į 
metus.

PARKDALE RAJONE
$40.000 įmokėti, 48 butų modernus 

apartamentinis pastatas. Bal
konai. keltuvas ir kiti nau
jausi įrengimai. S64.000 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. S38.500 metinių pajamų. 
Parduos už mažiau negu kai
navo pastatyti.

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

J. RUKŠA I
» LE. 24404
* Namų telefonas LE. 6-9165

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

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.

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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Skaitytojai pasisako
VIENAS ONTARIO VALDŽIOS 
SERIJOS PRANEŠIMŲ

T

NEPRADŽIUGINA NE 
PAVASARIS...

Šiapus Atlanto gautame laiške iš 
pavergtos Lietuvos tarp kita ko ra
šoma:

“Pas mus pavasaris. Gegužis mė
nuo. Kaip žinai, šis mėnuo būdavo ir 
tebėra labai gražus Lietuvoj: medžiai* 
žaliuoja, gėlės žydi, paukščiai čiulba. 
Tik, deja, skaudu, kad nepajėgiu įver
tinti aš to grožio. Dėl ko — nežinau. 
Pakeliu akis į viršų, žiūriu ir matau: 
medžiai, žydinčios alyvos, gamtos gro
žis, atrodo, nepaprastas. Gaila, jis ma
nęs nedžiugina, kažkodėl jaučiuosi lyg 
iš medžio išdribęs. Ar tai darbas nu
alsino ir atėmė entuziazmą, ar gal ne
visiškai laiku senatvė atkeliavo — to 
nė paaiškinti negalėčiau.” (Laiško 
autorius — 47 metų amžiaus).

PRIEGLAUDOS SENELIŲ 
LAIŠKAS

Didžiai Gerbiamos Dainietės, turiu sagalį, kad Jisai duotų jums stipry- 
su džiaugsmu pranešti; kad mes jūsų bes, kad ir jūs mūsų neužmirštumėt, 
dovaną šventų Velykų proga gavome, ištiestumėt pagalbos ranką. 
Palinksminot žilagalvius senelius pa
liktus Europoje, visų užmirštus. Jau pasiliekam Vechtos prieglaudos sene- 
tiek metelių mus" visi užmiršo, tik. liai ir Balfo įgaliotinis K. Vaitukaitis.

OTTAWA, Ont
PIRMOSIOS VESTUVĖS.

lio 8 d. Joana Bielinytė susituokė su 
dr. Jacques Souadjin. Jaunoji — prieš 
karą atvykusių, nuoširdžių ir vaišingų 
dzūkų duktė, prieš 2 metus baigusi 
Otavos un-to gail. seserų m-lą; jauna
sis — rumunų kilmės, šį pavasarį bai
gęs medicinos fakultetą. Jaunoji pora 
išvyksta i Niujorką, kur jaunasis at
liks stažą vietinėje ligoninėje, o jauno-, 
ji dirbs kaip gailestingoji sesuo.

Vietiniai lietuviai pirmą kartą at
šventė vestuves Otavoje; mat, čia at
vyko visi jau su šeimom, o tie, kurie 
šeimas kūrė ar dar kurs? “piršlybom ir 
ženatvei vyksta į tolimesnes parapi
jas”. Tad jaunamartės išleidimo pro
ga tinkamai atšvęsta. Jaunajai, šio 
krašto papročiu, buvo p. Plečkaitienės 
suruošta priešvestuvinė staigmena.

Jauniesiems linkime laimingo atei
ties gyvenimo. Dalyvis

Biržę-

St. Catharines, Ont.
AUKOS TAUTOS FONDUI. Po $5: 

J. Gurevičius, A. Paulionis, S. Šet- 
kus; po $2: P. Balsas, P. Baronas, J. 
Dainora, S. Janušonis, J. Morkuškis, 
J. Skeivelas, J. šarapnickas ir A. Šva
žas; po $1: J. Alonderis, J. Grigas ir 
S. Gudaitis. Iš viso S34. Visiems au
kotojams nuoširdus ačiū.

Apyl. ižd. P. Baronas
Red. — šį TF pranešimą skelbiame 

pakartotinai, nes ;TŽ” 23 nr. buvo 
įsibrovę keli netikslumai.

LIETUVIO ADVOKATO 
JSTaiOA

NEIMAN, BISSETI
SEGUIN

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

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

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Vienintelė lietuviška, Kanados valdžios registruota sveikatos 

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

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

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

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

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

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

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

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalilĮ dirbtuvė

į ruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
425 JANE ST., TORONTO • RO. 9-9447

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 su ilga praktika.

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Jūs vienos neužmiršot, todėl mes 
džiai dėkojame jums už jūsų gerą šir
dį, kad radote norą ir galimybę pra
vesti rinkliavą mus sušelpti. Taipogi 
dėkojame visiems darbuotojams ir 
aukotojams.

Mes nieku negalime jums atsilygin- 
‘ ti. Tik mes prašome Visagalį, kad Ji
sai už mus jums atlygintų, kad su
teiktų sveikatą ir išsipildytų jūsų ge
ri norai, ko tik jūsų širdelės geidžia.

Pas mus yra koplyčia, ir kasdien 
būna kunigas. Kuris dar paeina, tai 
kasdien eina šventų Mišių. Bet pas 
mus labai mažai kas paeina; yra to
kių, kur guli jau 12 metų, kiti po 3 
m. ir po 2. Kiti kad ir iš lovos išlipa, 
bet tik po kambarį vaikšto. Yra keli 
kur nueina ir į miestą — tai jie šituos 
aptarnauja. Kolei buvo BALFas Vo
kietijoj, tai sušelpdavo, o dabar jau 
niekas nesušelpia, išskyrus “Dainą”. 
Pas mus gyvenimas negeriausias, jei
gu neturi savo. Todėl mes prašom Vi-

Sudiev;. Su geriausiais linkėjimais

. SUDBURY, Ont.
KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ — 

KLF įsteigus, pradėta telkti nariai. 
Kapitalą sudarys narių įnašai — au
kos, palikimai, paveldėjimai ir bepro- 
centinės paskolos. Pagrindinis kapita
las neliečiamas, o sumos, sudarančios 
pagrindinio kapitalo pajamas ir rea
lizuotą pelną, naudojamos lietuvių 
švietimui, mokslui, kultūrai kelti bei 
ugdyti ir lietuvybei globoti. KLF na
rys turi po vieną balsą nuo kiekvieno 
KLF pagrindiniam kapitalui paaukoto 
$100.

Mūsų kolonijai Kanados Lietuvių 
Fondo atstovu paskirtas ir visais rei
kalais rūpinasi Stasys Tolvaišą, 196 
Backer St., tel. 675-6045. Suinteresuo
ti lietuviai smulkesnių informacijų 
kreipiasi pas KLF atstovą tiesiogfai.

LB valdyba

Sault S. Marie, Ont.
LIETUVIAI TEISME. — Mūsų tau 

tiečiai ima garsėti nesusipratimais. 
Vienas tokių pateko ir teisman. Nesu
sipratimas įvyko pernai per vieną pa
silinksminimą. Matyt, buvo tiek “įsi
linksminta”, kad neapsieita be susi
kirtimų ir nuostolių. Teisman buvo pa
kviesta visa eilė liudininkų, is kurių 
pasakojimo teisėjas galėjo aiškiai ma
tyti kaikurių mūsų tautiečių nuosmu
kį. Lietuviams tai nedaro garbės, juo
ba, kad šešėlis krinta ant visų koloni
jos tautiečių. Advokatai ir pilna teismo 
salė klausėsi ilgos bylos. Jiems buvo 
aišku, kad lietuvių parengimuose ne-, 
saikingai girtaujama. Girdėti, kad byla 
žadama perkelti į apeliacinį teismą. 
Kaip ten bebūtų ir kas belaimėtų, vie
na yra aišku — lietuviai lieka pralai
mėtojais. Nesusipratimus turėtume ly
ginti savo tarpe. Juk turime Kanados 
Liet. Bendruomenės rėmuose garbės 
teismą. Jeigu negalime susitarti savo 
tarpe, galime kreiptis į savo instituci
jas. S.

di-

ONTARIO

TARYBA
HON. WM. A. STEWART, MINISTER

MAITINIMOSI

kx7) ONTARIO
V J PROVINCE OF OPPORTUNITY

Greičiausia jokia kita valdžios administ
racijos dalis nepaliečia kiekvieno Ontario 
provincijos gyventojo ekonominį gerbūvį 
tiek, kaip mūsų žemės ūkio ir maitinimo
si pramonė.

Visi mes jau nuo seno, ar tai ūkinin
kas ar tai naudotojas, priklausėme nuo 
žemės duosnumo. Be žemės produktų 
žmogus negalėtų gyventi. Mūsų miestai, 

f

miesteliai ir kaimai sunyktų ir žūtų.
Tikslu užtikrinti žemės ūkio pastovu

mą ir kokybinę gamybą Ontario Žemės 
Ūkio Ministerija ėmėsi svarbių žygių,

norėdama išspręsti kaikurias pagrindines 
problemas, liečiančias pramonę ir įkūrė 
Maitinimosi Tarybą. , .

Susidedanti iš keturių didžiųjų maisto 
gamybos ir rinkos grupių atstovų: gamin
tojų, apdirbėjų, pardavėjų ir naudotojų, 
Taryba bus svarbiausias įrankis gairių 
nustatyme, kas liečia gamintojo ir pla
čios visuomenės interesus.

Tai yra tik kitas Ontario vyriausybės 
Žingsnis gamintojui irnaudotojui-užtik- 
rinti provincijos žemės ūkio produktų 
augštą kokybę. ' ’

Dėl tolimesnių informacijų rašyti ar kreiptis:

THE ONTARIO DEPARTMENT OF AGRICULTURE
EAST BLOCK. FOURTH FLOOR. PARLIAMENT BUILDINGS. TORONTO

Naują biudžetą paskelbė fi
nansų min. W. Gordon. Jame es
minių naujumų nėra. Jis suba
lansuotas su dideliu deficitu. 
Tuo siekiama išjudinti ūkini 
krašto gyvenimą. Opozicija 
smarkiai puolė finansų ministerį 
už pasikvietimą pagalbon pašali
nių asmenų — finansų specialis
tų iš Toronto.

Kanados gydytojų sąjunga sa
vo suvažiavime Toronte griežtai 
pasisakė prieš cigarečių rūkymą 
ir priėmė pasiūlymus, kad iki 16 
m. jaunuoliams būtų uždrausta 
pardavinėti rūkalus, kad ant ci
garečių dėžučių būtų pažymėtas 
jų kenksmingumas ir kad mo
kyklose būtų sustiprinta propa
ganda prieš rūkymą. Ryšium su 
gydytojų padarytais nutarimais 
tuoj' nukrito tabako bendrovių 
šėrai.

“Atpirkime Kanadą iš užsie
niečių” — toks šūkis buvo pa
leistas finansų min. W. Gordon.

Estu advokato įstaiga

ADO PARK, L.L.B.
ADVOKATAS, NOTARAS 

(barrister, solicitor)
97 EGLINTON AVE. E. 

Kambarys 303 A 
Toronto 12, Ont.

Telefonai:
įstaigos 483-4271 buto HI 7-2017

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

George BEN, BJK. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3,. Ont 
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

Kas naujo Kanadoje?
Jis ragina kanadiečius daugiau 
investuoti į savo krašto pramo
nę ir tuo būdu sumažinti nedar
bą. Patys kanadiečiai šiuo metu 
neturi nė pusės visos krašto pra
monės savo žinioje. Amerikiečių 
nuosavybėje yra 50% Kanados 
fabrikų, 75% žibalo ir alyvos 
pramonės ir 60% visų kasyklų.

Albertos kreditistų partijos 
atstovai pareiškė pasitrauksią iš 
partijos, jei nebus pašalintas 
partijos vicepirmininkas Real 
Caouette. kuris savo elgesiu par
tijai tik kenkiąs.

Buvęs gynybos min. D. Hark
ness liberalų buvo siūlytas į par
lamento komisiją krašto apsau
gai, bet jo įėjimas ton komisijon 
buvo J. Diefenbakerio sukliu
dytas.

Mokyklų programos ir auklė
jimo sistema Kanadoje yra ne
pritaikyta šiems laikams — pa
reiškė Toronto St. Michael’s ko
legijos prof. M. McLuhan. Pa- 

; gal jį, “mes einame 19 šimtme
čio programas, tačiau turime gy
venti jau 20 šimtmetyje”.

Padidintos algos mokytojams, 
dirbantiems indėnų vaikams 
skirtose mokyklose. Jiems bus 
išmokėtas $200 - $600 priedas 
už praėjusius mokslo metus. 
Ateityje kvalifikuoti un-tus bai-

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė 

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 341116
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 kL

VALAU FOTELIUS
re įvaikius kilimus.

Automatinis etenira valymas. Sutai
sau iširusius gailis ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
TeL RO. 7-9947 

24 Humberview RdM Toronto. 

ALFA RADIO & TV 
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LR 1-6165 • 672 Lansdowne Ate.

NAMŲ
RO. 6-7132

gę mokytojai gaus $5.600-$8.600 
metinės algos. Už kiekvienus 
mokykloje išdirbtus metus atly
ginimas pakeliamas $250, kol 
pasiekiama maksimalinė suma. 
Universitetų nebaigusiems mo
kytojams bus mokama $3.300 - 
$5.100.

Namų pirkėjai, perką ateinan
čią žiemą statytus namus, gaus iš 
fed. vyriausybės $500 pašalpą. 
Toks nutarimas buvo paskelbtas 
norint sumažinti nedarbą žie
mos metu. Tai bus taikoma žie
mą perkantiems namus, pasta
tytus tarp gruodžio 1 ir kovo 31.

Ekonominis planavimas yra 
vienas svarbiausių liberalų vy
riausybės uždavinių. Pearsono 
ministerių kabinete yra net 5 
ekonomistai. Planavimo moko
masi iš Europos valstybių.

Jaučiamas universiteto profe
sorių trūkumas visoje Kanadoje 
kelia susirūpinimą, šiuo metu 
yra 11.500 profesorių. Studentų 
skaičiui augant apskaičiuojama, 
kad ateinančių 8 metų laikotar
pyje reikės 25.000 profesorių. 
Asistentų atlyginimas — nuo 
$6000 metams. Toronto un-to 
profesoriaus atlyginimo vidur
kis — $13.200.

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

Sav. R. STASIULIS

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

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

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

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

Sav. Ant Paikevičlua

Kraujo vėžys 
pavojingesnis. 

žydams
Niujorko ligoninėse buvo tiria

mi 1600 ligonių, sergančių leu
kemija — kraujo vėžiu. Del ne
žinomų priežasčių leukemija ser
ga dvigubai daugiau žydų, negu 
protestantų ar katalikų. Taip pat 
žymiai mažiau serga negrų, negu 
baltųjų. Imant valstybėmis, leu
kemija sergančių baugiausia pasi
taiko JAV, Danijoje ir Izraelyje, 
mažiausia Prancūzijoje, Airijoje, 
Italijoje ir Japonijoje.

Pažanga ar atžanga?
Neseniai pasirodė žinutė, kad 

didžiuosiuose miestuose tramva
jų ir autobusų greičio vidurkis 
yra 11,6 mylių per valandą. Kito
je vietoje buvo žinutė, kad se 
niau, kai miestuose susisiekimas 
buvo palaikomas arkliais, tai grei
čio vidurkis buvo 11,5 mylių. Pro
gresuojame?

Amerikiečių 
kūnai nuodingi

Britų Lordų Rūmuose lordas 
Shackleton per diskusijas dėl 
nuodingų chemikalų, padarė sen
saciją pareikšdamas, esą Poline
zijos kanibalai pripažino,’ kad 
amerikiečiai .netinką jų maistui, 
nes jų kūnuose esą daug DDT 
nuodų. Savo ilgoj dokumentuoto
je kalboje Shackleton įrodinėjo, 
kąd amerikiečių kūnuose esą 
daug DDT nuodų ir dėlto Poline
zijos kanibalai atsisakė amerikie
čius ėsti.

Elvis Presley
“Me Call’s Magazine” apskai

čiavimu Elvis Presley per metus 
uždirba du milijonus dolerių, o 
tai yra 20 kartų daugiau negu 
metinė JAV prezidento alga.

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

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

W. A. LENCKI,
B.A., LL.B.

TEISININKAS - 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roe^n 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

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

ŠYPSENOS
Gaisras sukliudė

— Vyteli, kodėl šiandieną taip 
vėlai grįžti iš mokyklos, — klau
sia mama.

— Dėl gaisro.
— Ką? Ar mokykloje kilo gais

ras?
— Ne, mama, aš nežinojau kaip 

parašyti žodį “gaisras” ...
Didžiausias priešas 

Sovietinės Lietuvos mokykloje 
klausia mokytojas:

— Kas yra didžiausias socializ
mo priešas?

— Stalinas, — atsakė vienas 
mokinys.

— Neblogai atsakyta, bet dar 
nevisai taip. Kas geriau gali at
sakyti?

— Berija, — šūkteli kitas mb-
ikinys.

J — O, čia jau geriau, bet irgi 
dar nevisai taip.

Pakelia ranką dar vienas moki
nys ir taria:

— Nikita Chruščiovas!
Mokytojas pakraipė galvą ir 

tarė:
— Matyt, gabus esi, kad žinai 

bent tris pamokas priekin.
Laiško frazė

Viename laiške iš pavergtos 
Lietuvos tarp kita ko rašoma:

“Mes visko turime perdaug, vis
ko, ko visai neprivalėtume turė
ti” ...

Incidentas traukiny
Kauno geležinkelio stotyje, bez- 

siruošiant išvažiuoti traukiniui, 
įbėga > vagoną pilietis ir šaukia:

— Kur yra Mendelovič? Ei, 
Mendelovič, Mendelovič!...

Pagaliau atsiliepė vienas ke
leivis, ramiai sėdįs vagono kam
pe. Priėjo tas pilietis ir trenkė 
jam į veidą. Visi nustebo ir klau- 
sinėjo už ką.
. _ ui, aš jį apgavau. Aš pasa
kiau Mendelovič, bet aš nesu 
Mendelovič.

DR; J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2 - 9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St'.) .

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurte dai
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis. 
470 COLLEGE ST^ Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
VAŠKAS,

SKY’S PAINT A WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios Prisikėlimo parapijos žinios
— Iš Romos gauta žinia, kad 

kun. Jonas Staškevičius, sėkmin
gai baigęs studijas Gregorianum 
un-te teologijos licenciato laips
niu, birž. 26 d. grįžta į Torontą. 
Čia gyvena jo tėveliai, sesuo ir 
broliai. Apvainikavimui jaunojo 
kunigo septynių metų studijų, 
birželio 30 d., sekmadienį, 5 vai. 
p.p. šv. Jono Kr. par. bažnyčioje 
įvyksta iškilmės: kun. J. Staške
vičiaus L‘ omos šv. Mišios, jo tei
kiamas p- iiicinis palaiminimas ir 
vaišės parapijos salėje. Jaunasis 
kunigas Torontu!, o lietuviškajam 
jaunimui ir plačiau, yra gerai pa
žįstamas. Tebūna tad ir jam ren
giamas pagerbimas visuotinis. Su
daromas specialus šventės komi
tetas.

— Iškilmingai praėjo Sutvirti
nimo sakramento iškilmės. Su
tvirtinta 63 asmenys. J.E. vysk. 
V. Brizgys atliko apeigas. Gany
tojas taip pat pasakė vertą dėme
sio pamokslą 11 vai. pamaldų me
tu minint sibirines deportacijas.

— Praėjusį sekmadienį pasku
tinį kartą buvo laikyta 12 vai. pa
maldos. Per visą vasarą dvyliktos 
vai. pamaldų nebus.

— Šį. sekmadienį pirmą kartą 
laikomos pamaldos Wasagoje Ge
rojo Ganytojo stovyklos koplyčio
je 11 vai.

— Šią savaitę šv. Augustino se
minarijoje, Scarboro, metines re
kolekcijas atlieka kun. B. Pacevi- 
čius.

— Dėkojame seselei Loretai už 
parengimą vaikų Sutvirtinimo sa
kramentui.

— ŠĮ sekmadieni 9.30 vai. pa
maldose prisimenami visi lietu
viai, kurie 1941 m. birželio lais
vės sukilime didvyriškai paguldė 
galvas už Lietuvą. 11 vai. prisime
namas a.a. Jurgis Galinis mirties 
metinių proga.

Pastatytas pik. Giedraičiui pa
minklas lietuvių kapinėse. Pa
minklo pastatymu rūpinosi velio- 
nies žmona ir vaikai.

— Giliai dėkojame J.E. vysk. 
V. Brizgiu! už Sutvirtinimo sakra
mento teikimą mūsų parapijoje. 
Praėjusį sekm., 4 v. p.p., jį pri
ėmė 146 vaikučiai ir suaugę. Asis
tuojant T .S. Kulbiui, SJ, T. Pau
liui ir T. Rafaeliui, Ekscelencija 
buvo atlydėtas į bažnyčią ir čia 
pasitiktas kleb. T. Placido. Gra
žiai giedojo jaunimo choras. Savo 
žodyje Ekscelencija priminė žmo
gaus bendradarbiavimo su šv. 
Dvasia svarbą ir katalikų užduo
tis, siekiant Bažnyčios vienybės.

— Nuoširdžiai dėkojame Jo 
Ekscelenciją atlydėjusiam T. S. 
Kulbiui, S J., už talką teikiant Su
tvirtinimo sakramentą.

— Mūsų nuoširdžiausia padėka 
Nek. M. Prasidėjimo seselėms už 
kruopštų vaikučių paruošimą Su
tvirtinimo sakramentui.

— Organizuotai ir su vėliavo
mis dalyvaujant savanoriams-kū- 
rėjams, ateitininkams, skaučių ir 
jūros skautų tuntams, buvo pami
nėtos Baisiojo Birželio dienos. 
Pritaikytą pamokslą pasakė T. 
Rafaelis, par. choras giedojo spe
cialias giesmes; organizacijos 
prie paminklinės lentos padėjo 
rožių.

— Už Vilniaus kalėjime nukan
kintą a.a. kun. Liudą Povilonį 
šv. Mišios bus ši ketvirtad., 8 v. 
ryto. Kurie gali, prašome daly
vauti.

— Šį šeštad., 8 v. ryto bus lai
komos Mišios už neseniai Čikago
je darbe žuvusį a.a. Vytą Navicką. 
Šv. Mišias užprašė Blombergo 
gimnazijos klasės draugai. Kvie
čiame gausiai dalyvauti.

— Praėj. šeštad., uždarant se
zoną, jaukioje arbatėlėje buvo pa
gerbtas par. choras. Padėkas pa
reiškė kleb. T. Placidas ir par. 
komiteto vardu A. Simanavičius. 
Nuo isisteigimo chorui priklausą 
nariai buvo apdovanoti gėlėmis"

— Prieš paleidžiant atostogų, 
praėj. sekm. buvo apdovanotas 
visas par. jaunimo choras. Vaiku-

Ateitininkų stovyklon vykstan
tieji pasiima: pagalvę, paklodes, 
2 ar 3 šiltas antklodes, baltinių, 
naktinius, šiltą megztuką, keletą 
porų kojinių, maudymosi kostiu
mą, sportinius batus, keletą rank
šluosčių, muilo, dantims valyti 
priemones, nedūžtamą lėkštę ir 
puoduką, šaukštą, peilį, šakutę, 
kišeninę elektros lemputę, malda
knygę, rožinį, rašymo priemones. 
Kurie turi, tepasiima sporto ir 
žaidimų priemones: ping-pong ra
ketes, beisbolo pirštines, šaškes, 
šachmatus ir pan. Taip pat ir mu
zikos instrumentus; akordeoną, 
smuiką ir šokių muzikos plokšte
lių. Patartina taip pat pasiimti 
tepalo prieš uodus.

Dar galima užsirašyti į at-kų 
stovyklą Prisikėlimo p-jos klebo
nijoje ar tel. LE 3-0621. Prašome 
nedelsti! Rengėjai

VII-ji Aušros jaunučių stovyk
la įvyks Tėvų pranciškonų stovyk
lavietėje New Wasaga, Ont., nuo 
liepos 27 iki rugpjūčio 11 d. Į 
stovyklą priimami vaikai nuo 7 
iki 13 m. amžiaus. Stovyklos mo
kestis už dvi savaites: 1 vaikui — 
$25; 2 vaikams — $40; trim ar 
daugiau — $45. Registruotis Pri
sikėlimo parapijos klebonijoje ar 
tel. LE 3-0621. Gyveną provinci
joje prašomi rašyti: Rev. Paulius, 
OFM, Franciscan Fathers, 32 
Rusholme Pk. Cr., Toronto 3, 
Ont. Prašome ’neatidėti registra
cijos ■ paskutinei dienai. Regist
ruokite vaikučius tuoj pat. Sto
vyklos vadovybė turi iš anksto ži
noti bent apytikrį stovyklautojų 
skaičių, kad galėtų gerai pasiruoš
ti ir planingai pradėti stovyklą iš 
pirmos dienos. Vadovybė

Padėka
KL Katalikių Moterų Prisikėlimo 

par. skyriui nuoširdžiai dėkojame už 
$100 auką. Dėkojame taip pat KL Ka
talikių Moterų centro valdybai už $25 
auką. Dievas teatlygina Jums gausiai 
ir telaimina Jūsų gražius organizaci
nius užsimojimus bei darbus.

Dėkingos Jums Kristuje,
Nek. Pr. Marijos Seserys

TORONTO SAULIŲ POTVIO KUOPA RENGIA

birželio 22 dienų
Orchard Lodge, Keswick, Ont

Tradicines Jonines
PROGRAMOJE: sportas, laužas, meninė programa ir kiti 
įvairumai. Turtinga loterija. Programa atvirame ore. Pra
džia 2 v. p.p. Šokiams gros gera muzika, šokių pradžia 8 v.v.

Pūtvio šaulių kuopa

1941 m. birželio 23 d. sukili
mas Lietuvoje prisimenamas šį 
sekmadienį 9.30 vai. ryto pamal
dose šv. Jono Kr. bažnyčioje, šv. 
Mišių metu meldžiamės už visus 
kritusius partizanus didvyrių 
mirtimi. Visi L. Fronto Bičiuliai 
kviečiami dalyvauti.

Ši 22 m. sukaktis bus paminėta 
“Tėvynės Prisiminimų” radijo 
programoj birželio 23 d., 1 vai. 
p.p. Žodį tars prof. dr. A. Mustei
kis iš Buffalo.

LFB skyrius Toronte

“Tž” rėmėjai — garbės prenu
meratoriai atsiuntė po $10: J. Ma
sionis, J. Paršeliūnas, E. Katche. 
Pastaroji neseniai grįžo iš Alas- 
kos, kur jos duktė yra ištekėjusi 
už advokato. Visiems rėmėjams 
nuoširdžiai dėkojame.

Siųsdami prenumeratą “TŽ” 
paaukojo: KLK Moterų dr-jos 
Montrealio skyrius $10; A. Pau
lauskas $3; Rev. Struckus $2; po 

• $1: Alfonsas Gužauskas, Mrs. 
' Anelė Allis. Jer. Cicėnas, A. Ast
ravas, J. Vitkauskas, S. Slabokas, 
J. Astravas, V. Mikšys, C. Kuras.

Leidėjai nuoširdžiai dėkoja už 
paramą.

“T. Žiburius” Springhurste gali
ma gauti E. Kulio krautuvėj Lin
dale Grocery, Springhurst Beach 
R.R. 3, Stayner, Ont.
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Dr. J. S. Žmuidzinas, gen. Lie
tuvos konsulo sūnus, šį pavasari 
gavęs fizikos dr. laipsni, su šeima 
atvyko atostogų i Torontą. Keti
na išbūti apie 1,5 mėn.

DAILĖS PARODA PO ATVIRU 
DANGUMI atidaroma birželio 21 d., 
penktadieni, 3 vai. p.p. ir truks iki 
birželio 23 d. saulėleidžio. Vieta — 
Four Seasons Hotel, Jarvis St. prie 
College St. Parodą organizuoja Allan 
Jarvis, buvęs National Gallery dir. 
Otavoje, dabar redaguojąs žurnalą 
“Canadian Art”. Pakviesta apie 130 
dailininkų ir bus išstatyta virš 1000 
kūrinių. Lankymo laikas — ištisa die
na, nebent būtų lietingas oras. Iš lie

čia!, kurie nei karto neapleido pa
maldų ir repeticijų, buvo apdova
noti specialiomis dovanomis — 
adresuotais D. Motinos barelje
fais.

— Birželinės pamaldos sekma
dieniais — po Sumos, o šiokiadie
niais — po Mišių 8 v. ryto.

— Par. biblioteka uždaryta va
saros atostogoms. Ji vėl pradės 
veikti rudeni.

— Kalėdojimas dar vis tęsia
mas iš anksto susitarus.

— T. Rafaelis ateitininkų rei
kalais yra išvykęs į Clevelandą. 
Gris šios savaitės pabaigoje.

— T. Kornelijus, atlikęs meti-

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 9 kambarių namas Dun
das — Howard Park rajone. Yra dalis 
baldų ir dvigubas garažas. Skambinti 
po 5 v.v. RO 9-0734.

ni vių dalyvauja berods tik dail. J. Da- nes rekolekcijas ir truputi pail- 
gys. Lietuviai ligšiol ta paroda nero- sėjęs, parapijon grįžta ŠIOS savai- 
dė susidomėjimo. j įės vidury.

UKRAINOS IŠLAISVINIMO LYGA 
kviečia ir lietuvius dalyvauti masinia
me sąskrydyje birželio 23 d., nuo 2-6 
v.v., Acton, Ont., ukrainiečių vasaros

— Sutuokti: Donatas Juozas 
Stonkus su Gražina Liucija Skir- 
gailaite; Chester Steven su Regi
na Augaityte. Nuoširdžiai sveiki

stovykloje. Pirmas tokio pobūdžio są
skrydis Įvyko Ukrainoj 1943 m. suki
lėlių armijai UP A globojant. Ten ki
lo mintis organizuoti tarptautini anti- 
bblševikini frontą AB N. šiemet sueina 
20 metų nuo to Įvykio. Ta proga pa
kviesti kalbėtojais J. Stecko, ABN 
pirm., ir Ch. J. Kersten iš JAV. Kal
bės taipgi Kanados ir ukrainiečių po
litikai; ’ns taut, grupių atstovai. 
Meninė; , • varnoj — ukrainiečių 
chorą5. o'KC>*ras, 250 šokėju grupė. 
Orgar.szatoii,. tel. EM 6-9350; sekr. 
W. Makar.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montrealį, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Dėmesio!•
TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys -
RO. 9-6047

Vasarnamis,
Lake Simcoe, izoliuotas. 3 miega
mųjų (išnuomotas ištisus metus — 
$50 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

name ir linkime laimingo gyve
nimo!

— Pakrikštytas Vytauto ir 
Anetės Pocevičių sūnus Paulius 
Kristoforas.

J. Masionis, anksčiau pastatęs 
moteli prie Hwy. 7 už Maltono 
aerodromo ir ji pardavęs, planuo
ja atidaryti gazolino stoti ir au
tomobilių pardavimo prekybą šia
pus Bolton, Ont. prie Hwy. 50.

PRIE GEORGIAN BAY, SPRING
HURST vasarvietėje, išnuomojamas 4 
mieg. kamb. vasarnamis ir pavieniai 
kambariai su atskiru Įėjimu. Sužinoti 
Lindale maisto parduotuvėj, Byrnes 
Ave., Springhurst Beach.

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 lietuvių bažnyčios. Tel. LE 
1-5982.
BILIJARDO VERSLAS (5 stalai) par
duodamas ar išnuomojamas Dundas ir 
Ossington (Toronte) rajone. Skambin
ti 923-0425.
PARDUODAMA virtuvės elektrinė 
krosnis, su automatiniais Įjungimais ir 
išjungimais, gerame stovy; skambinti: 
tel. RO 9-5136.

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI
I Sav. Bill Bartha ir Frank Petit
I Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi-
I mas, motoru remontas, tepimas ir kt. Syki pabandę, grįšite pas mus atgal.

BLOOR AUTORITE GARAGE
I 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-Kcclc kampo)

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

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

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

ir kL, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DJFN1 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

Šv. Kadmiero parapijos žinios
— Šv. Kazimiero parap. gegu

žinė įvyks šį sekmadienį, t.y. bir
želio 23 d. Juozo Vekterio vasar
vietėje, netoli nuo Henri de Mas- 
couche. 11 vai. šv. Mišios, o po to 
gegužinė. Iš Montrealio važiuoti 
per Pie IX tiltą į 18 kelią ir juo 
iki Henri de Mascouche. Ten pa
sukti į kairę ir už V4 mylios, prie 
balto restorano, vėl sukti į kairę; 
už mylios randasi gegužinės vieta. 
Laukiame parapijiečių gausaus 
atsilankymo.

— Mirė Juozas Skrinskis, 51 
m. Palaidotas ketvirtadienį, bir
želio 27 d. Užuojauta artimie
siems. E. N.
Aušros Vartų parapijos žinios
— Jėzaus širdies šventė — šį 

penktad., birželio 21. Vakarinės 
Mišios 7.30 vai.

—Priėmusiems I-mą Komuniją 
škaplierių uždėjimo apeigos — 
šį sekmad., birželio 23 d., po 11 
vai. Mišių, škaplierius priimti ga
lės ir kiti jaunuoliai bei suaugę 
žmonės. Visiems patariama atlikti 
išpažintį ir priimti Komuniją.

— Prancūzų k. vasaros kursai 
prasidėjo birž. 17 d.: 1220 rue de 
la Montagne, 310 ėst, rue Roy ir 
6839 Drolet. Pamokos pirmad. ir 
trečiad. 8 v.v. Nemokamai bus 
duodamos 25 pamokos. Regist
ruotis minėtose vietose.

— Užpr. sekmad. rinkliava — 
$278,50. Labai dėkojame.

AVB

Skaudžiųjų birželio įvykių pa
minėjimas įvyko birželio 14 d., 
rengtas bendrai visų 3 Pabaltijo 
tautų. Tą dieną buvo padėtas vai
nikas. prie paminklo Dominion 
Square, o 8 v.v. AV bažnyčioje 
įvyko religinės muzikos koncer
tas. Invokaciją žuvusiems prisi
minti skaitė AV par. kleb. T. K. 
Pečkys, SJ, o par. choras sugie
dojo Liberą. Toliau koncerto4 pro
gramoj e išgirdom estų atstovus— 
D. Norak — vargonai, op. sol. Ar
no Niitove, latvių vyrų chorą 

1 “Junda”, vad. J. Vitols, sol. G. 
Čapkauskienę ir AV par. chorą, 
vad. A. Ambrozaičio. Programoj 
atlikti dalykai, ypatingai abiejų 

_ __ choru, buvo persunkti Tėvynės
$10 vajui aukojo: po’"$10: kančia, mūsų jos išsiilgimo gaida 

M. ir J. Adomaičiai, K. Barteška,.‘f .^s valandai perkėlė klausy- 
B. Filipavičienė, A. V. Gražiai, J..tojus i skaudžią praeiti. Minėjimą 
Gražys, I. Gražytė, J. Leknickas, organizavo KLB seimelio prezi- 
A. Morkūnas, K. Rimkevičius, P. diumąs, talkinamas latvių ir estų 
G. Rudinskai, A. Rudytė, K. Smii- atitinkamų org-jų. Jis laikytinas 
gevičius, B. Staškevičius. Po $30: pavykusiu. Sveikintiną seimelio 
Br. Niadvaras, I. Petrauskas. Vi- Prezid- nenuilstanti iniciatyva.

Elzbietos Kardelienės, Lietuvos 
— ?araP’ £eSu’ operos solistės, muzikos studijos 

- i--- 1 £------- j----- i-----1----- ------ iiiuivuuu uicuiuo Auutci
Visos informacijos apie stovyk- busą. Jis išvažiuotų sekmadieni, pr šeštad.. AV parap. salėje. II- 

lą gaunamos šv. Jono Kr. klebo- < birželio 30 d., 9 v.r. nuo A. Gau- goję ir Įvairioje programoje daly- 
nijoj, taip pat pas P. Drangini i rių krautuvės, La Salle, ir nuo AV vav0 23 nevienodo pažangumo 
203 Pearson Ave. tel. LE 7-3085, j bažnyčios 9.30. Vienam asm. ten laipsnio mokiniai: išgirdome pia- 
pas Br. Mackevičių 22 Rusholme; i ir atgal $2. Registruojamas! kle- no mUzika ir dainas. Pagarbos 
kreiptis vakarais. jbonijoje iki šio sekmadienio, bir-' vertas soL E. Kardelienės noras

Tegu nelieka nei vienas neper-, želio 23 d., 9 v.v. Jei nesusidarys Perduoti lietuviškos muzikos mei- 
ėjęs vasaros mokyklos stovykla- pakankamo žmonių skaičiaus, ję mūsų jauniesiems. Tai yra vie- 
vietėje. Rengėjai autobuso nebus. nintelė ir ilgametė lietuviška stu-

—Sutvirt. sakramento nuotrau- dija Montrealyje. Nė vienoj kitoj 
kas galima atsiimti klebonijoje, muzikos studijoj mokiniai negau- 

—Reiškiam užuojautą Paunks- tų lietuviško muzikos auklėjimo. 
; nių šeimai, Lietuvoje mirus A. Solistę sveikino ir dovanų tėvų 
Pilkienei, J. Paunksnio sesutei. ; vardu Įteikė M. Murauskienė ir 

■ A. Ališauskas. Buvo sveikinimų ir 
• raštu. Linkime ir toliau op. sol. 
'■E. Kardelienei nepailstamai dar
buotis su mūsų jaunaisiais lietu
viškosios dainos ir muzikos.’labui!

Meno paroda — Ville Marie 
Panorama de l’Art — vyksta Ro
yal Bank pastato 41 augšte nuo 
birželio 13 iki 24 d. Dalyvauja

Gerojo Ganytojo stovykla pra
dedama liepos 6 d. š.m. pati sto
vyklavietė plečiama, tvarkomos 
aikštės ir statomas naujas stovyk
lautojams pastatas. Stovyklavi
mas bus įvairesnis ir patogesnis.

Stovyklon priimami tiek ber
niukai, tiek mergaitės nuo 9 m. 
amžiaus. Atsižvelgiant į sąlygas 
bus daromos išimtys ir jaunes
niems.

Stovykla truks ketvertą savai
čių. Vienam asmeniui už dvi sa
vaites $25. Stovykloje bus lovu
tės ir čiužiniai — visa kita reikės 
atsivežti. Išeiginė stovyklos uni
forma — baltos bliuskutės, mėly
nos spalvos klostyti sijonukai, 
berniukams — balti marškinukai, 
ilgos mėlynos spalvos kelnės. 
Drabužis auklėja jaunimą. Dau
gelis mūsų jaunimo seka vietos 
nevykusius papročius, kurie jau-
nimą sukarikatūrina. Drabužiai; .
turi būti kuklūs, bet švarūs, kad siems esame labai dėkingi.
stovyklos vaizdas būtų patrauk-i • ■ • • - • ________________________
lūs. ... - pląnuojaipa parūpinti auto- mokjnįų metinis koncertas įvyko

vietėje. Rengėjai

Mirus A.A. KAZIMIERUI ŽUKAUSKUI, 

liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiame

sūnums— Kazimierui, Albinui, Jeronimui, 

dukrai Teresei Murauskienei ir giminėms —

A. E. Ripkevičiai

NAUJA BENZINO STOTIS
SOgaražas

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

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

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

// ftrrwv
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 

J. BERŽINSKAS
Užsakymai priimami ir paštu

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmeną krautuvėn

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. $17.000 iš viso; Įmokėti apie $3.000. Trijų 
šeimų atskiras namas. Prie Prisikėlimo parapijos. Vandeniu—alyva Šil
domas. Du garažai. Pajamos $250 j mėn.

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

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

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

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

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

ORIGINALUS DUPLEKSAS. $31.500. geriausias 3-jų šeimų namas šioj 
apylinkėj. Balkonai, geležiniai laiptai, apie 1400 kv. pėdu didumo butai.

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

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimu High Par> ir Parkdak 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

Lietuvių atžalyno 
kongresas

(Atkelta iš 1 pusi.)
vad. p. Zubrickienės pašoko No-; fe 400 dailininku ir skulptorių 
nu miego, Blezdingėlę ir Kepun-• s£ tiek pat darbų‘. Džiugu, kad 
n^ak°.1(te9?M. R’- kan§a- j randame ir 2 lietuvius dailinin-

Pabaigai išėjo didžiulis Toronto kus _ tai mOntrealiečiai A. Vaz;;- 
Pnsikelimo parapijos vaikų cho- Į linskas ir j Norkus. Pasigenda- 
las, vad. kun. Bi. Jurkso, kuris me daugjau lietuviu menininku, 
atliko Gelių maršą ir vai tu'p.._c"vnatvt’i

Ta pačia proga galima žvilgtelti 
i Montreal} nuo dangoraižio vir
šaus.

atliko “Gėlių maršą” ir “Vai tu 
žirge”. Pirmas dalykas, atrodo, 
dirigento kompozicija, atliktas su 
plastika, susilaukė ypač gyvo 
publikos pritarimo.

Šiais metais buvo pasigesta ei
senos ir pasirodymų programos. 
Meninės dalies pranešimus darė 
p. Mikšys, kuris neturėjo iš anks
to sustatytos programos. Program 
mas reiktų parengti iš anksto ir įteikė daug vertingu dovanu.

Burbaitci Aldonai pr. sekmad. 
popietę A V parap. salėje buvo su
rengta priešvestuvinė staigmena. 
Gražiose vaišėse dalyvavo arti 
100 viešnių ir būsimai nuotakai

reiktų leisti daugiau pasireikšti 
naciam jaunimui. Šias jaunimo 
šventes reiktų tobulinti. Tada ir 
rezultatai bus daug geresni.

P. Žukauskas visą programą 
įrekordavo į juostas Amerikos 
Balsui, kuris numato ją perduoti 
i Lietuvą.

E. Z
“Lito” Rosemonto skyriuje pir

mąsias dvi liepos mėnesio savai
tes operacijų nebus, kadangi v„ed. 
pad. P. Rudinskas išvyksta atosto
gų. Rosemonto ir kiti rytinės 

Į Montrealio p’*sės nariai, kaip ir 
Dar tektų atkreipti fotografų * praeitais metais, prašomi skubes- 

™ nius .reikalus atlikti A V par. sky
riuje. kuris tuo metu veiks nor
maliai paskelbtomis valandomis.

“Lito” balansas šio mėn. pra
džiai buvo $791.000. taigi lygi
nant su pr. mėn. padidėjo apie 
$40.000. Apyvarta gyva, paskolų 

areikalavimas geras.

dėmėsi, kad nespigintų akių su 
savo stipriomis šviesomis, ypač 
programų pradžioje.

Jaunimas tokių švenčių laukia 
ir ilgisi, tačiau į jas senesnieji 
turėtų Įdėti daugiau darbo.

V. Aušrotas

WELLAND, Ont.
NAUJA VALDYBA. — Birželio 16 

d. Įvyko KLB Wellando apyl. susirin
kimas. kurio svarbiausias uždavinys 
buvo — išrinkti naują valdybą. Po il
gokų diskusijų išrinkta šios sudėties 
valdyba: pirm. D. Gudaitienė, vicep. 
St. Viskantienė, ižd. O. Staskevičienė, 
kultūr. pareng. Br. Simonaiticnė, sekr. 
St. Stankevičienė.

Revizijos komisija: J. Paužuolis, A. 
Stankevičius, M. Urbšys.

WASAGA
80 myliu i šiaure nuo Toronto, 
PARDUODAMA VASARVIETE, su 
sidedanti iš 12 pavienių kabinų, 
dviejų dvigubų kabinų, dviejų va
sarnamių; viskas pilnai Įrengta. 
Gražioje vietoje, geros pajamos. 
Po 20 metų savininkas išeina į pen
siją. Įmokėjimo kaina $7.000. Vie
nas morgičius balansui.

Skambinti poniai Sematat arba 
p. Kirkwood tel. BE 9-3161.
L. S. Snelgrove Co. Ltd. Realtors į

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Montreal Real Estate Board nariai 

Namai — žemė — Paskolos 
P Jasvt-s. tel LA. 2-7879 
D^TRICT GENERAL 

INSURANCE SERVICE 
Royal Globe draudimo b-vės. 

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

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

S tos Lite Nr. 752

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.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito c c 
Kooperatyve

Adresas: 1465 De Scve Street, Montreal 20. P.Q., tel. 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 šėrus — 4,25%. Už asmenines pasko
las imama 7.6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai.; darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.

LITAS”




