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Sukilimas tebeina
Vergas lieka vergu tol, kol nesukyla. Pavergėjas paprastai 

nesitraukia iš savo pozicijų gera valia: laikosi, kol susitelkia prie
šinga jėga ir ją sugriauna, arba ilgainiui susilpnėja ir sugrūva iš 
vidaus. Tai visų pavergtųjų bendras bruožas — ar jie būtų iš rytų 
ar vakaru. Niekas nei veda vergijos teisingumo, artimo meilės 
ar laisves vardan. O jeigu kas vergiją ir pridengia kilniais idea
lais, kaip pvz. sovietai, ji vistiek lieka rėkiančiai matoma. Jos 
nemato tik aklieji ir naivieji. Tai tie, kurie turi akis ir nemato. 
Jie ir dabar aplanko sovietinės vergijos kraštus, aplanko įdomes
nes turistines vietas ir grįžta namo nematę pagrindinio dalyko ... 
sovietinės vergijos. Tai lankytojai, kurie neskiria kalėjimo nuo 
laisvės. Tokių asmenų pasakojimu, žmonės sovietinėj vergijoj 
ir pavalgę, ir apsirengę, ir pastoges, ir darbą turi... Esą. kaip 
Vakaruose. Taigi, viskas tvarkoje — vergijoj nėra vergijos. Tikro
vė betgi yra kitokia: sovietinė vergija tebėra. Jeigu naivieji jos 
nemato, nereiškia, kad ji išnyko. Kol Lietuva ir kiti kraštai bus 
sovietų okupacinėse rankose, niekas negalės nei pridengti, nei- 
įtikinti, kad vergija išnyko. Naiviųjų gi liudijimas nėra tiesos, bet 
tik jų pačių aklumo liudijimas. ■

. > • •
Kol neišnyksta vergija, neišnyksta ir sukilimas. Britai pvz, 

palyginu, gana Humaniškai tvarkė savo kolonijas, tačiau vergijos 
nuotaika buvo jaučiama. Ten vyko sukilimi po sukilimų, kol ver
gija buvo sugriauta. Bet tai buvo vergija tokios formos, kur suki
limai buvo galimi. Britams jie reiškė ženklą, kad kraštas daugiau 
ar mažiau pribrendęs savarankiškam gyvenimui. Netaip yra su 
sovietine vergija. Ji yra skirtinga tuo. Kad joje kol kas negalimi 
aktyvūs sukilimai. Jos vergai negali sukilti, nes aktyvus sukilimas 
reikštų masines žudynes, kaip tai buvo Vengrijoj 1956 m. Sovie
tinė vergija yra absoliutinio brutalumo vergija. Dėlto ji ir yra 
raudona — kruvina. Tai ne pripuolamybė, bet esminė žymė. Ir 
kol ji nebus pašalinta, aktyvūs laisvės sukilimai bus vargiai įma
nomi. Bet tai nereiškia, kad sukilimas iš viso negalimas. Niekam 
nepaslaptis. kad sovietų pavergtose tautose sukilimas tyliai ruse
na plačiu mastu. Tą žino labai gerai ir patys sovietiniai valdovai, 
kurie nieko tiek nebijo, kiek pavergtų tautų sukilimo. Jų garsusis 
58 paragrafas, jų masinės deportacijos, koncentracijos stovyklos, 
masinės žudynės ryškiausiai tą liudija. Malenkovo pasisakymai 
apie deportacijas iš Pabltijo fžiūr. “TŽ” 23 nr.) tai įsakmiai pri
mena. Jų kontrarevoiiucinis siautėjimas yra didžios baimės iš
raiška. Tiesa, tas siautėjimas kiek sulėtėjo, pavergtųjų tautų nuo
taikos tapo atsargesnės, tačiau pasyvus sukilimas tebeina.

• • • ' ’ . :

Lietuva nuo pat savo tautinio atbudimo reiškėsi sukilimais. 
Ir ji pralauždavo vergiją tiktai didesnio ar mažesnio masto suki
limais. Niekas neatėjo jos išlaisvinti artimo meilės ar tautų’apsi
sprendimo principų vardan. Lietuvai reikėjo sukilti ir 1863 m, 
ir 1918 m., ir 1941 m., neskaitant kitų sujudimų. Šiemet minime 
šimtmečio sukaktį nuo 1863 metų sukilimo, bet kartu prisimename 
ir 1941 m. sukilimą, nes jis buvo lyg ir anojo tęsinys. Pastarasis 
tebėra nebaigtas. Jis teberusena visų lietuvių gelmėse ir laukia 
tik palankaus pūstelėjimo, nes sukilimas nelaiku yra bloga kova 
bei menka strategija. Laukimas tokiomis aplinkybėmis yra irgi 
sukilimas, kuris savo pasyvia forma sudaro sąlygas aktyviam pra
siveržimui. Dabartinis metas yra laukimo metas. Bet jis anaip
tol nereiškia, kad tai nieko neveikimo metas. Tai laukimas, kuris 
gali būti nuolatinio budėjimo bei ruošos metas, ir kartu — tylaus 
sunykimo metas. Šio sunykimo pavojaus mes turėtume ypač ne
išleisti iš akių. Dabarties rezistencija tegu tad ir krypsta šia link
me. būtent, budėjimo linkme. Visiems reikia budėti, kad tyliai 
slenkąs ištižimas nesunaikintų laukimo. Tai mūsų pavojingasis’ 
vėžys. Jeigu jis sunaikins pasyvųjį sukilimą, rusenantį visų tikrų 
lietuviu širdvse, nebus nė aktyvaus sukilimo. Tad budėkime ir• v . •*
stiprinkime pagrindinį savo ginklą — dvasinį ryžtą! Pr. G.

Naujasis popiežius ir jo planai Savaitės įvykiai

• Naujai išrinktasis popiežius Paulius VI kalbasi 
su Montrealio kardinolu P. E. Lėger.

Birželio 21 d. sklido žinia iš 79! 
kardinolų konkliavos Romoje kar
dinolo Ottaviani lūpomis “Habe- 
nius papam” — turime popiežių 
Paulių VI. Tokį vardą pasirinko 
išrinktasis Milano kardinolas Jo
nas Montini, 65 m., gimęs Con- 
cesio kaime netoli Brescia mieste
lio. Jo tėvas —žurnalistas, redak
torius. parlamento atstovas, miręs 
prieš keletą metų; jo broliai — 
vienas advokatas, kitas — chi
rurgas.

Paskutinis to vardo popiežius 
— Paulius V buvo romėnas, mi
ręs 1621 m. Pats vardas Paulius 
yra lotyniškas ir reiškia “mažas”.

Kodėl Montini?
Prieš rinkimus buvo spėlioja

ma. kas bus išrinktas. Šį kartą bu
vo lengva spėlioti, nes Montini 
buvo ryškus kandidatas. Visai ki
ta padėtis buvo po Pijaus XII 
mirties — tada ryškių kandidatų 
nebuvo, o Montini dar nebuvo 
kardinolu. Dabargi Montini buvo 
išrinktas gana greitai — per 5 ar 
6 balsavimą, kai paaiškėjo, kad 
jis gavo reikalaujamą skaičių 
balsų — du trečdaliu plius vieną. 
Kiek balsų ištikrųjų gavo, liks 
paslaptyje, nes rezultatai neskel
biami. o balsavimo kortelės su
deginamos.

Montini išrinkimą lėmė, pir
moj eilėj, jo asmenybė. Dar jau
nas, turįs didelę patirtį ir Vati
kano diplomatijoj ir sielovadoj. 
Ilgus metus būdamas Pijaus XII 
prosekretoriu jis puikiai susipa
žino su Bažnyčios administracija, 
popiežiaus ligos metu net jai va
dovavo. o tapęs Milano kardino
lu 1954 m. iš arti patyrė prakti
nio* gyvenimo problema -M-itane 
jis ypač rūpinosi darbininkais, ir 
buvo vadinamas “darbininkų ar
kivyskupu“. Komunistai prieš jį 
kovojo ir grasino išsprogdinsią jo 
būstinę. Antras motyvas, lėmęs 
išrinkimą, buvo jo artimumas mi
rusio popiežiaus Jono XXII pra-j tini buvo Prancūzijos kunigų dar
učiai linijai bei reformoms. Jis bininku užtarėjas ir nesutikęs su 
aiškiai reme Jono XXIII planus, konservatvviuju nuomone ju by- 
nors kalkiniais klausimais II Va- Joje. Montini pažangumui patvir- 
likano santaryboje venge pasisa- tinti primenama jo kelionė Ka- 
kyti. Be to, Montini yra ... italas, nadon Duplessis laikais, kai du

Daugelis Amerikos laikraščių Kvebeko prov. ministerial buvo 
Paulių VI vadina “liberalu“, bet padavė skunda Vatikanui prieš 
sis temimas jo atveju reiškia. • domininkoną Tėvą Levesque. La- 

valio un-to profesorių, kuris skel
bė pažangias idėjas socialinėje 
srityje. Esą jau tada Montini ne
teikė daug dėmesio anam skun
dui.

Kitų nuomone, tarp Pijaus XII 
ir Montinio atsirado nuomonių 
skirtumai dėl kaikurių administ
racinių klausimų.

Kaip ten bebūtų, šiandien vie
na yra aišku. Montini išėjimas iš 
Vatikano į Milaną buvo lyg Ap
vaizdos mostas. Dabar Montini — 
Paulius VI grįžo į Vatikaną kaip 
popiežius su didele praktinio ga
nytojo patirtimi.

Ateities planai
Pirmojoj savo kalboj Paulius 

VI nužymėjo savo ateities darbų 
gaires. Iš jų matyli, kad didysis 
Jo uždavinys bus II Vatikano san- 
taryba; kada prasidės II jos sc-

si nustebo, kai pasklido žinia, kad 
Montini išvyksta iš Vatikano ir 
skiriamas Milano arkivyskupu. 
1953 m. sausio 12 d. Pijus XII 
pasiūlė Montiniui kardinolo po- 
augštį. bet šis atsisakė sakyda
mas norįs pasilikti paprastu mon
sinjoru ir būti popiežiaus tarny
boj. 1954 m. lapkričio 3 d. buvo 
oaskirtas Milano arkivyskupu. 
Kardinolu jįjpa^arė Jonas XXIII 
1958 m. gruodžio .15 d. Iš tų faktų 
bei ctatų' dai uidM* išvados, kati 
tarp Pijaus XII ir mons. Montini 
susidarė nuomonių skirtumai. 
Vieni mano, kad Montini idėjos 
buvusios perdaug pažangios ir ne
patikusios Pijui XII ir jo konser
vatyviems patarėjams. Esą Mon-

sija, dar nepaskelbė. Sakėsi 
Jono XXIII pastangas gerinti

tęs 
_ _ san

tykius su sovietiniu bloku ir dirbs 
visos krikščionijos vienybei. Ti
kintiesiems anoj pusėj gelež. už
dangos patarė nenustoti vilties ir 
laukti “prisikėlimo aušros”. Ti
kimasi. kad Paulius VI santykiuo
se su sovietais laikysis Jono 
XXIII linkmės, tačiau kaip paty
ręs politikas būsiąs atsargesnis. 
Manoma, kad netrukus paskirs

kad jis yra reformų šalininkas.
Kodėl atsidūrė Milane?'
Pijaus XII laikais Montini bu

vo laikomas galimu įpėdiniu. Vi-

Kas naujo Kanadoje?
Naujai paskelbtas Kanados 

biudžetas susilaukė JAV kriti
kos. “New York Times“ įsidėjo 
vedamąjį, kuriame kritikuoja 
užsienio kapitalui daromus su
varžymus ir kaltina Kanadą per- 
dideiiu ekonominiu nacionaliz
mu. Kadangi Kanados ekonomi
nis augimas daugiausia priklau
so nuo JAV. tai po biudžeto pa
skelbimo krito įvairių kompani
jų serai. Finansų min. W. Gor
don buvo priverstas tuos suvar
žymus atšaukti.

Albertus provincijoje rinki
mus vėl laimėjo Social Credit 
partija iš 63 vietų surinkusi 60. 
Premjeras Manning valdo Alber
tą jau 20 metų, o Social Credit 
partija sudaro prov. vyriausybę 
net 28 metai. Provincijos gyven
tojai nesidomi perdaug savo vy
riausybe. o partija provincijos 
žemės turtus išnaudoja savo pro
pagandai.

Kviečių prekyba su kum. Ki
nija vyksta ir toliau. Kinija iš

sikovojo lengvesnes pirkimo są
lygas. pagal kurias sumoka tik 
10% visos sumos iš karto, o li
kusi suma duodama išsimokėji
mui per 18 mėnesių. Kartu ko
munistinė Kinija reikalauja 
pirkti daugiau jų gaminių.

Sveikatos ir viešosios gerovės 
ministerė Judy LaMarsh pradėjo 
akciją prieš rūkymą. Ji pati su
rūkydavo iki 75 cigarečių per 
dieną, bet dabar rūkyti metė. 
Kanados gydytojų sąjunga taip 
nat pradėjo akciją prieš rūkymą. 
Tabako bendrovių akcijos gero
kai nukrito.

Kanadietė solistė Teresa Stra
tas, gastroliuodama Sov. Sąjun-

goję, dainavo Maskvoje “Eugeni
jaus Oniegino“ operoje ir nuo 
pusės operos atsisakė dainuoti, 
nes publika neužtektinai jai plo
jo. Solistė pareiškė, kad “jeigu 
publika jaučiasi mieguista, tai 
tegu eina namo ir išsimiega”. 
T. Stratas dar koncertuos Kijeve 
ir Rygoje.

Ontario provincijos liberalų 
partija siūlo įvesti gimnazijose 
tik 4 melu kursą. Jų nuomone 13 
klasė yra nereikalinga. Ji stabdo 
mokslo pažangumą. Ontario pro
vincijoj tik 9.3% jaunuolių tarp 
18-21 metų patenka į universite
tus. kai Niujorke —

Uždarbių vidurkis pramonės 
įmonėse Kanadoje yra maždaug 
$79 savaitėje. Darini savaitės il
gumas — 40 Valandų.

Emigracija į JAV kasmet di
dėja. Per praėjusius metus iš 
Kanados į JAV išvyko 44 272 
kanadiečiai, daugiausia įvairių 
sričių specialistai. Iš JAV Ka- 
nadon atvyko 11.000 amerikie
čiu.

Apdraudos bendrovės bus pri
verstos drausti visus, nors ir ser
gančius. asmenis. Ikišiol įvairios 
apdraudos bendrovės atsisakyda
vo drausti chroniškom ligom ser
gančius arba nutraukdavo ap- 
drauda asmenim, sirgusicm il
gesnį laiką.

Abiejų Kanados kultūrų — 
angliškos ir prancūziškos — rei
kalams yra sudaryta speciali ko
misija. Montrealyje išeinąs “The 
Montreal Star" kelia klausimą, 
kas darytina su kitomis tautinė
mis grupėmis, kurių skaičius Ka
nadoje yra gana didelis. Kaip 
su italais, ukrainiečiais, vokie
čiais? Laikraštis pabrėžia, kad 
tikrumoje Kanadoje nėra tik dvi 
kultūros, bet daugelis, arba mi
šinys įvairių kultūrų.

JAV PREZIDENTAS KENNEDY LANKO VAKARŲ EUROPOS 
KRAŠTUS. Pirmiausia jis sustojo V. Vokietijos dabartinėje sostinė
je Bonnoj. Koelno katedroj abu su kancleriu Adenaueriu dalyvavo 
pamaldose. Prez. Kennedy visur pasitiko didelė minia vokiečių. 
Savo kalboj prezidentas pareiškė, kad JAV nesitrauks iš Europos, 
kol bus pageidaujamos. Anot jo: “Jūsų saugumas yra mūsų saugu
mas. jūsų laisvė yra mūsų laisvė, ir betkoks jūsų žemės puolimas 
yra ir mūsų pačių puolimas”. Tai atsakymas Prancūzijos prez. De 
Gaulle, kuris anksčiau buvo pareiškęs, kad atominio susidūrimo 
atveju Europoj JAV galinčios nuo jos pasitraukti. Prez. Kennedy 
yra numatęs aplankyti Berlyną, •
Vatikaną. Italiją, Airiją ir kt. I tijos sekr. pareigų, bet centr. ko- 
L-mčfnc Pranhirzi io liL-c 'jnlnnl'tn mifofnc oiciclnf vrlinimn nonriAmnkraštus. Prancūzija liks aplenkta, 
nes prez. De Gaulle nerodo susi
domėjimo jo vizitu.
Centrinis sovietu kompartijos ko

mitetas savo posėdyje Maskvo
je nutarė, kad pagrindinis parti
jos uždavinys — plati kova prieš tinėmis pogrindžio jėgomis. Va
i nperia’Jstinę, t.y.' vakariertinę, šingtonas buvo užkluptas tokios 
ideologiją. Pasak sekr. L. Ilijče- informacijos. Vėliau paaiškėjo, 
vo. ideologine koegzistencija kad issikelusios Kuboje tik labai 
esanti marksizmo-leninizmo išda- mažos grupelės. Manoma, kad tuo 
vimas; koegzistencija esanti gali- būdu kubiečiai tremtiniai siekia 
ma tiktai tarp valstybių bei tautų. ’ ’
Esą reikia puoselėti sovietinį pat- 
rijotizmą ir socialistinį internacio
nalizmą.

Sovietų astronautas pik. By- 
kovski erdvėlaivyje apskriejo že
mę 81 kartą per 5 dienas, o mote
ris Tereškova — 48 kartus per 70 
vai. ir 50 min. Taip skelbia sovie
tinė spauda. Abiem astronautam 
buvo surengtas grandiozinis suti
kimas Maskvoje.

Italijos vyriausybę sudarė G.
Leone vien iš kr. demokratų par-................ ..... __ ____ _
tijOS atstovu. Tikimasi, kad ją ęu Vulc^ru. • • i *4 v i KvcgZ.lolvlįvija ču v dAai u. Mddaurems, bent laikinai, ir kitos p.ir-j- • ■ —- —
tijos parlamente; vieni kr. ae- 
mokratai nesudaro daugumos.

mitetas atsistatydinimo nepriėmė. 
Laukiama partijos suvažiavimo.

Kubos tremtiniai, Miami, JAV, 
paskelbė, kad revoliucinės tary
bos pasiųsti kariniai daliniai išsi
kėlė Kuboje ir susijungė su vie- j • * • • J v • •• _• ♦

vėl gauti finansinės JAV para
mos. Revoliucinės tarybos pirm, 
atsistatvdino.•z

Kinijos komunistų partijos de
rybos su rusų komunistų parti
ja prasideda liepos 5 d. Kinie

čiai pasiuntė 25 klausimus ru
sams: 50.000 žodžių laišką ir jį 
paskelbė. Jame kiniečiai išdėsto 
savo pažiūras ir kritikuoja rusus. 
Rusijoje šis kiniečių laiškas ne
skelbiamas. nes girdi “jis vestų 
prie daugiau apsunkinančios po
lemikos“. Tarp kitko kiniečiai no

; ri įtikinti Maskvą, kad “taikioji

naujtt kardinolų ir jų skaičių pa- -Soeialisl.ų ^adaa-Nenni buvo suti- 
didins iki 100. Tuo tarpu rengia- ‘ 
masi karūnacijai birželio 30 — 
šv. Pauliaus dieną.

kęs su koalicine vyriausybe.^ bet 
jo partijos vadovybė pasipriešino. 
Nenni buvo atsistatydinęs iš par-

BUVO PLANUOTI PAVERGTŲJŲ 
KARINIAI DALINIAI

liu nieko gero neduos. •
Rytinio Berlyno siena vėl stip- 

das daugiau saugoja 
ma. Daromi dar didesni sunkumai 
šiai sienai pereiti. Visdėlto ir per
eitą savaitę pabėgo vienas rytų 
sargybinis. .

Raudonoji Kinija vėl puola
Maskvos komunistus. Šį kartą 

puolimas buvo paskelbtas Rumu
nijoj. Rumunija reiškia savo sa
varankiškumą ir nori turėti dar 
daugiau teisių ypač ūkio atžvilgiu.

JAV negrų vadai aplankė pre
zidentą ir pareiškė, kad masi

nės demonstracijos bus tęsiamos 
toliau, kol civilinių teisių proble
ma nebus išspręsta. Prezidentas 
pateikė kongresui tuo reikalu spe
cialų įstatymo projektą.

JAV respublikonų partija, 
rengdamasi rinkimams 1964 m, 
jau paskyrė partijos konvencijai 
vietą — San Francisco. Ji įvyks 
1964 m. liepos 13 d. Spėjama, kad 
demokratai savo konvenciją, kur 
bus renkamas kandidatas į prezi
dentus, šauks Čikagoj vienu mė
nesiu vėliau.

Britanijos premjeras Macmil
lan vis dar nesutinka atsisaky

ti iš savo pareigų dėl buvusio ka
ro ministerio skandalo. Kiti ma
no. kad jis atsistatydins dar šią 
vasarą. Yra jau dabar pramatomi 
trys kandidatai, kurie jį galėtų 
pakeisti. Sukeltas nerimas Brita
nijoj dėl Profumo, buv. karo mi
nisterio, p lės Keel ir sovietų lai
vyno attache neatslūgsta. Paskir
ta komisija ištirti visai bylai. Mi
nimi nauji asmenys, įvelti į tą 
skandalą.

ANTIBOLSEVIKINIO BLOKO 20 METŲ SUKAKTIS
Antibolševikinis Tautų Blokas jie sudarą Kanadoje ketvirtą 

—ABN gavo pradžią prieš 20 me- didumu tautinę grupę. Pirmasis 
tu Ukrainoj ukrainiečiu partizanu imigrantas ukrainietis atvykęs i 
apsaugoje. Pirminis šios organi- Kanadą 1891 m. Ministeris pabrė- 
zacijos tikslas buvo apjungti visus ™ nmyomoc
ukrainiečius, aktyviai kovojan
čius tiek prieš raudonąjį, tiek 
prieš rudąjį pavergėją. Vėliau ta 
idėja buvo praplėsta ir į kitas 
tautas. Šiuo metu į ABN įeina 
keliasdešimt tautybių, jų tarpe ir 
lietuviai. Organizacijos pagrindi
nėje vadovybėje tebevyrauja uk
rainiečiai. Jos centras tebėra Eu
ropoje. vadovaujamas ukrainiečių 
veikėjo Y. Stetzko. Bolševikams ši 
tarptautinė organizacija yra vie
nas didžiausių krislų akyje. Ne
galėdami kitais būdais jos nusi
kratyti. jie ėmėsi žudyti jos vei? 
kėjus. Taip prieš porą metų Vo
kietijoje iš pasalų buvo nužudy- 
tase organizacijos veikėjas ukrai
nietis Bandera. Šiemet, suėjus 20 
metų nūo organizacijos įsteigimo. 
Kanados ukrainiečiai, talkinami 
JAV ukrainiečių, suruošė didžiulį 
šios sukakties minėjimą, kuris 
įvyko birželio 23 d. ukrainiečių 
ūkyje prie Alton. Ont. Pagrindi
nis minėjimo kalbėtojas buvo sen. 
Ch. J. Kersten iš JAV. Toms pa
reigoms jis greičiausia buvo pa
kviestas dėl dviejų motyvų — 
viena, jis buvo ir tebėra didelis 
pavergtųjų tautų draugas, kita — 
jis gynė Vokietijos teisme Randė
tos našlės reikalus. Minėjime 
tarp kitų, dalyvavo ir ji pati.

Savo kalboje Kerstenas labai 
kritikavo betkokius koegzisten
cijos projektus, nes jie, tarp 
kitko, tiesiogiai vedą ir į ato
minį karą rusams patogiu lai
ku. Jis taip pat dar kartą kėlė 
savo bei kitų mintį steigti pa
vergtųjų tautų tautinius dali
nius prie reguliarios JAV ka
riuomenės. Sakė, kad jau prieš 
7 metus tokiems daliniams bu
vęs gautas ir pritarimas ir pini
ginė parama, bet svyruojanti 
JAV valdžia ikišiol nieko tuo 
reikalu nepadariusi.

Ilgoką kalbą pasakė ir naujasis 
Kanados imigracijos ministeris G. 
Favrc.nu. Jis sveikino savo ir min. 
pirm. L. R. Pearsono vardu. Kai- 
bedamas angliškai ir prancūziš- 

gija turint vieną visų lietuvių kai. ministeris konstatavo, kad 
bendra frontą prieš Lietuvos oku-, ukrainiečių Kanadoje šiuo motu 
pantus. ' i yra apie pusė milijono Tuo būdu

savo

žė. kad šiuo metu yra ruošiamas 
pagrindinis planas plačiu mastu 
emigracijos reikalams tvarkyti. 
Be to. jis pats studijuojąs šeimų 
sujungimo klausimą. Šis klausi
mas, jis pabrėžė, yra vienas pa
grindinių jo darbų. Po to dar kal
bėjo visa eilė valdžios, savivaldy
bių ir partijų atstovų.

iš ukrainiečių bei ABN pusės 
turėjo kalbėti pats Y. Stetzko. bet 
dėl techniškų kliūčių užtruko Eu
ropoje ir į minėjimą nespėjo.

Gražiai papuoštoje minėjimo 
estradoje, už garbės svečių, ple
vėsavo 12 ABN tautų vėliavos. 
Tarp kitų, buvo latvių ir estų, bet 
mūsų, kaip ir paprastai, nebuvo.

Po oficialiosios dalies atviroje 
estradoje įvyko įspūdingas kon
certas. kurio dainų, ukrainietiš- 
kos muzikos bei tautinių šokių 
programą atliko iš kelių Kanados 
vietovių, o taip pat ir iš JAV. at
vykęs jaunimas. Pasirodė apie 
250 programos dalyvių. Žiūrovų 
— minėjimo dalyvių skaičius sie
kė keletą tūkstančių, nežiūrint 
uždaroje miško aikštėje buvusios 
tropinės kaitros. A.

Politiniai lietuviu pasitarimai Niujorke
Birželio 22 d. Niujorke PLB grupių apsijungimo galimybės, 

valdybos iniciatyva ir rūpesčiu 
buvo sušaukta lietuvių politinių 
grupių, partijų ir rezistencijos są
jūdžiu politinė konferencija. Jo
je daylvavo šie atstovai:

dr. A. Trimagas — Ūkininkų 
Sąjunga. V. Sidzikauskas ir V. Ba- 
nelis — Ūkininkų Partija. M. Bra
kas ir J. A. Stikliorius — Maž. 
Lietuvos Rezistencija, J. Pažemė- 
nas — Vienybės Sąjūdis, Pr. Vai
nauskas ir St. Lūšys — Krikšč. 
Demokratu Sąjunga. K. Oželis ir 
L. Virbickas — Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdis, dr. L. Radzivanas ir 
V. Vaitiekūnas — L. Fronto Bi
čiuliai. A. Juknevičius—Vilniaus 
Krašto Liet. Sąjunga. J. Audėnas 
— V. Liaudininkai. J. Vilkaitis ir 
K. Bielinis — socialdemokratai. 
B Bieliukas 
tarvė. dr. B. Nemickas — Liet.

Rezistencijos San
Užuojautą Diplomatinės Tar

nybos vardu dėl a a. popiežiaus Tautinė Sąjunga. K. Siliūnas — 
Jono XXHI mirties telegrama pa- Laisvės Kovotojų Sąjunga. J. Va- 
reiškė min. St. Ixizoraitis. Tele- laitis — Darbo Federacija, dr. J. 
grama adresuota kard. B. Alvisi Sungaila — PLB valdybos pirm., 
Masellai. Romos Šventosios Baž
nyčios kamerlengui, Vatikane. Jo tarvbos pirm., J. Matulionis — 
Eminencija kardinolas taip pat PLB v-bos vicepirm.
telegrama nuoširdžiai padėkojo. Buvo svarstomos visų politinių

de. J. Puzinas — PLB kultūros

Buvo svarstomos visų politinių

būdai ir perspektyvos.
Konferencija, kuriai pirminin

kavo PLB valdybos pirm. dr. J. 
Sungaila. praėjo labai pozityvioj 
ir nuoširdžioj dvasioj. Visu gru
pių atstovams parodžius tarpusa
vio supratimo ir nuolaidumo ver
tinant nieko gero nežadančią tarp
tautinę situaciją ir aplamai užsi
tęsusį Lietuvos reikalų sprendi
mą. buvo prieita vieningos nuo
monės. kad reikia apsijungti ir 
organizacine prasme. Apsijungi- 
mo principams išryškinti bei de
klaracijai paruošti išrinkta komi
sija: prof. dr. J. Puzinas — pirm., 
M. Brakas — vicepirm., V. Vai
tiekūnas — sekr.. dr. B. Ncmic- 
kas. J. Audėnas ir St. Lūšys — 
nariai. .

Atlikus šiai komisijai pavestus 
uždavinius, bus sušaukta vėl tų 
pačių grupių atstovu konferenci
ja. kuri galutinai patvirtins pa
ruoštus projektus, ir reikia tikė
ti. kad kova už Lietuvos išlaisvi
nimą bus tęsiama su nauja ener-

Stiprinamas Laisv. 
Europos radijas

Miunchene veikiąs Laisvosios 
Europos radijas numato padvigu
binti trumpomis bangomis prog
ramų galingumą. Radijo RFE 
programos skiriamos kraštams ry
tų ir vidurio Europoje. Pagal nau
ją- radijo susitarimą su Portuga
lija. numatoma Portugalijoje pa
statyti keturis naujus siųstuvus 
ir jų kiekvienas turėsiąs po 250. 
OOO vafli stiprumo. Ligi šiol Fed. 
Vokietijoje ir Portugalijoje Lais
vosios Europos radijas turėjo 28 
siųstuvus.

laisvojo pasaulio radijo prog
ramoms trukdyti' sovietai šiuo me
tu naudoja 2.500 specialių siųstu
vų - trukdytuvų ir, pagal ameri
kiečių apskaičiavimus, jų išlaiky
mas atsieinąs ligi 540 mil. DM 
arba 135 mil. dol. metams. E.

Kunigai iš Lietuvos 
Romoje

Dalyvauti mirusio popiežiaus 
Jono XXIII pomirtinio pagerbimo 
iškilmėse iš pavergtos Lietuvos 
pro Maskvą į Romą birželio 10 d. 
buvo atskridę trijų vyskupijų val
dytojai: Kauno arkivyskupijos 
valdytojas kan. J. Stankevičius, 
Vilniaus arkiv. valdytojas kan. Č. 
Krivaitis ir Kaišiadorių vysk, val
dyt. kan. P. Bakšys, kun. dr. Pi
jus čižauskas. Jie buvo apgyven
dinti viešbutyje netoli sovietų 
ambasados. Iš Romos gautomis 
žiniomis, tie delegatai su vietos 
lietuviais vengė betkokių ryšių. 
Jie vaikščiojo vis poros rusų ir 
lietuvių politrukų lydimi. Iš Ro
mos į Lietuvą išvyko birželio 18 
dieną. E.
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Pasaulio Liet. Bendruomenės seimo
INFORMACIJA Nr. 2

1. Paskaitos ir paskaitininkai: 
penktadieni, rugpjūčio 30 d.

‘.‘Organizacinė PLB padėtis ir siū
lomi pakeitimai”, skaito JAV LB 
tarybos pirmininkas St. Barzdu- 
kas. “Lėšų telkimas visokeriopai 
lietuviškai PLB veiklai finansuo
ti”, skaito JAV LB pirmininkas 
J. Jasaitis.

šeštadieni, rugpjūčio 31 d., jau 
galutinai nustatytos trys paskai
tos: “Peticija Jungtinėms Tau
toms”, skaito KLB krašto v-bos 
narys J. Kardelis. “PLB vaidmuo 
Lietuvos laisvinimo darbe”, skai
to PLB vicepirm. J. Matulionis. 
“Jaunoji karta ir lietuvybės iš
laikymas išeivijoje”, skaito JAV 
LB v-bos narys inž. V. Adamka- 
vičius.

Sekmadieni, rugsėjo 1 d., pa
grindinę paskaitą O’Keefe Centre 
salėje skaito prof. S. Sužiedėlis 
tema “Lietuvių tautos likimas lai
ko ir istorijos perspektyvoje.

2. Muzikinės programos pakei
timai. Nuo anksčiau skelbtojo 
simfoninio koncerto sekmadieni 
atsisakoma. Toki sprendimą te
ko padaryti atsižvelgiant i lėšas. 
Vien pilno sąstato simfoniniam 
orkestrui reiktų sumokėti $3000. 
Vietoje numatytojo simfoninio 
koncerto muzikinę programą to
je pačioje reprezentacinėje salė-

STALINGRADAS

GEDIMINAS GALVA
I

Vieningos Europos planuotojai Naujosios valstybės

je atliks šie menininkai bei me- 
iniai vienetai:

Pirmąją programos dalį atliks 
smuikininkas Iz. Vasiliūnas, 
□komponuojant Vyt. Vasiliūnui 
(sūnui). Bus išpildyti Gruodžio ir 
Sasnausko kūriniai.

Antrąją programos dali atliks 
solistai S. Baras, A. Stempužienė, 
V. Verikaitis ir L. šukytė.

Trečioje dalyje .jungtinis To
ronto “Varpo” ir Hamiltono Auš
ros Vartų parapijos choras, da
lyvaujant augščiau minėtiems so
listams, atliks Šimkaus kantatą 
“Atsisveikinimas su tėvyne”.

Pianisto A. Kuprevičiaus kon
certas. kaip jau buvo skelbta, 
Įvyks literatūros vakaro metu, 
penktadienį, rugpjūčio 30 d.

3. Spaudos parodą, kuri veiks 
seimo metu, organizuoja Toronto 
Liet. Namų bibliotekos ir archy
vo vedėjas Aug. Kuolas.

4. Seimo proga Įsteigiama Pa
saulio Liet. Bendruomenės- per
einamoji sporto taurė. Šios taurės; 
taisykles ruošia FASK-tas.

5. Didžiojo pobūvio, kuris Įvyks- 
šeštadieni vakare, komisiją nau-l 
jai persitvarkė ir dabar yra to
kios sudėties: F. Senkus, J. R. Si
manavičius. J. Jankaitis. Bade
nas ir A. Kuolas.

PLB seimo Informacinė k-ja

Maximilien de Bethune, žino
mas kunigaikščio Sully vardu, 
rašė atsiminimus, kurie nepasi
žymėjo kūrybiniu polėkiu, nei 
gero rašytojo savybėmis. Dides
nio dėmesio vertas jo “Le grand 
dessein” — didysis planas, kurį 
Įteikė karaliui Henrikui IV. Jo 
tikslas —y netik aptarti anuome
tinius valstybių santykius, bet 
ir surasti būdus joms bendrauti. 
Jis buvo tikroviskesnis kalbėda
mas apie “krikščionių tarybą” 
ir jieškodamas germanų ir gailų 
vienybės, kuri dalimi primena 
nūdienę prancūzų - vokiečių san
tarvę. Tačiau Sully svarstymai 
anuo metu nerado atgarsio ir li
ko tik istoriniu liudijimu.

Kunigo siūlymas
Charles Castel, kunigas, kape

lionas ponios Lambert, kuri nei 
eilutės neparašiusi pateko i Pran
cūzų akademiją, politinis stebė
tojas ir dalyvis Utrechto pasita
rimuose L’abbe de Saint-Pierre 
vardu 1718 m., paskelbia suma
nymą amžinajai taikai Įgyvendin
ti. Anais laikais mažai kas domė
josi šiuo siūlymu sudaryti Euro
pos senatą, Įvesti sankcijas ir 
daryti valstybių nutarimus vien
balsiai. Tarptautinis teismas bu
vo numatytas spręsti valdovų gin
čams. Ir kai jis savo sumanymą 
Įteikė Liudvikui XV, ministeris 
pirmininkas kard. Fleury padė
kos laiške jam priminė: jūs už
miršote pati esmini paragrafą — 
siųsti misijonierius valdovų šir
dims palenkti.

Vadinami švietėjai Rousseau 
ir Voltaire šaipėsi iš pastarojo 
sumanymo, nors tiesiogiai nepuo
lė išdėstytų minčių. Jie pasitikė
jo tik “grynuoju protu”. Kantas 
žaidė palyginimais, kad palaido
tų Europos apsijungimą.

XIX a. jau iškyla Jungtinių 
Europos Valstybių klausimas. Ita
las liberalas Francesco Crispi, 
Hugo. Proudhonas skatino jung
tis: austrų Coudenhove - Kalergi 
1920 m. Įkūrė Paneuropos sąjūdi.

Marksas buvo priešingas Euro
pos apsijungimui, nes darbinin
kai neturį tėvynės. *

Valdovai ir tautos ėjo savo 
keliu. Europos apjungimo idėją 
ir jos vykdymą skyrė ne slenks
čiai, o bedugnės. • .

Siekimai ir kliūtys
Napoleonas svajojo apie Ro

mos imperijos atgaivinimą ir Ka
rolio didžiojo laikus. Tik mirda
mas patarė Europai apsijungti. 
XIX amžiaus valdovams terūpėjo 
savo sostai. Jo dešimtmečiai is- 
ūgdė naujas sroves. Bismarko 
“Blut und Eisen” — kraujo ir

Naujausi bandymai
Šiame pokaryje Europos ap

jungimo ėmė siekti katalikai: de 
Gasperi, Schuman, Adenauer ir 
savišką linkmę pasirinko de Gaul
le. Europos Ūkinės Bendruome
nės tarybai tačiau vadovauja pro
testantas prof. Walter Hallstein 
ir joje dalyvauja socialistai.

Jean Monnet padėjo ūkinius 
pagrindus Europos politiniam 
apsijungimui. Jis pernelyg nusi
žiūrėjo į JAV savo optimizmui 
pateisint ir pamiršo Europos tau
tų skirtingas istorijas, sroves, 
savitus politinius susigrupavimus

Ganos prestižas Afrikoje krinta
V. ZALATORIUS

Paruošė VYT. KASTYTIS

Dviejų kraugerių kova
kas. Laimingieji puotavo, o visi]medžio nuolaužų skersinius, prie 
kiti turėjo pasitenkinti pupelių ■ kurių buvo pritvirtintos 9 pa- 
sriuba, puoduku iš sniego išvir
tos arbatos, geležinės atsargos 
biskvitais arba net žalia arkliena, 
nes nevisur buvo galima ją išsi
virti ...

šeštosios armijos Golgota
Stalingrado kalėdinę nuotaiką

• Gėrimai buvo sukrauti Kar-! 
povkoje — 43 vagonai. Prieš pra
sidedant apsupimui jų dalis pa
siekė Kalač miesteli: 3.700 dėžių 

^4wr.o, šampano ir degtinės. Dėl 
didelio Šalčio šampano bonkos 
susproginėjo transporto metu. 
Besitraukiantieji vokiečių karei
viai 10.000 bonkų svaigalų Įsiki
šo Į kuprines, o raudonoji armi- geriausiai išreiškė septynių ka- 
ja, užėmusi Kalač, triumfą ap-j eiviu grupelė apkase nr.' 137. 
laistė 100.000 bonkų prancūziš- Vienas ju. kadaise buvęs dvasiš
kos kilmės konjako ir degtinės.į kiu Drcsdene. -tarė savo kovos 
Sovietų kareiviai ištisą mėnesį draugams: .
rūkė vokiškos gamybos cigaretes. • _ Kalėdos Stalingrade yra 

Kalač geležinkelio stotyje lau- mūsų tikėjimo pareiškimas frori- 
kė transporto priemenių 380 mai- to linijose. Kurie išliksime gyvi, 
šų laiškų 6-tosios armijos karei- atviromis akimis ir nuoširdžia 
viams. Pasirodžius pirmiesiems mintimi galėsime prisiminti šia 
sovietų tankams, paštininkai pra- švente Volgos pakrantėje — mū- 
rado galvas: paštą galėjo išga- sn G-tosios armijos Golgotos ke- 
benti besitraukiantieji sunkveži-’ liūs ...
miai 
ša Į kiekvieną sunkvežimi, bet kilodami g\ ____________  ...
jie nutarė laiškus- sunaikinti. Ta- toli Gtunrak atsigabeno maža pil
čiau sudeginti 380 maišų laiškų saite. Bendromis pastangomis ji 
reikia laiko — i sovietų rankas gr,?it buvo papuošia sidabriniu 
pateko didžioji pašto dalis, kuri popieriumi ir kareiviams skirto- 
Kalėdų švenčių proga būtu atne- mis žvakėmis. Ištisą valandą ši 

kareiviška eglutė stovėjo ant kal
vos nr. 137. kol Kalėdų neverti
nantieji sovietų kareiviai į ją nu
kreipė, savo minosvaidžius. Sprog- 
stantieji sviediniai sniege užgesi
no žvakes, žalias pušaitės šakas _

' išbarstydami aplinkiniuose apka-J kalta stovėjo kalėdinė eglutė. Ap-

Kalėdos Stalingrade yra

_ i I 1 t U b . • .
užteko tik Įmesti po mai- Kūči’in vakarą trys vyrai, rizi- 

i gyvybėmis, iš miško ne-

susi džiaugsmo ir paguodos žodi 
nevienam kareiviui žiemos spei
gų sukaustytame apkase.

Stalingrado apsupime kareiviai 
mėgdavo juokauti, jog geriau yra 
turėti pusbroli aviacijoje, negu 
savo tikrąjį tėvą Hitlerio bunke-' 
ryje. Tiekimą pravedantieji lakū
nai draugams ir pažįstamiems 
Įstengė atgabenti vieną kitą tau
kuose keptą žąsį, konservuotus 
liežuvius, Chabli ir Martell bon-

suose ...
Pietiniame Stalingrade. Cari- 

rieos aikštėje, nežinomi kareiviai 
ikasė i žeme pušies rąstą, vinimis 
prikaldami griuvėsiuose aptiktų

Įvairūs
siuntiniai Estija, Ukrainą

le Siunčiame Jūsų sudarytus ir apIS IxOnOCIOSe paprastu ir OTO pGSi U draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstvbiu AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

SINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svaru gryno svorio 
siuntinius, bei užsakvmns reikmenims iš Europos valstybių, siusti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas. .

BALTIC EXPORTING CO.
819 COLLEGE STREET. TORONTO. ONT.. CANADA

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nno !) vai. ryto iki 

7 vai. vakaro. Sestadeiniais nuo 9 vai. ry to iki 5 vai. po pietų .

105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. S €086; 
Ponia V. Juraitts.

SAVININKAI S. ir A. KALUZA

geležies politika siekė tautinės! bei ūkinius samprotavimus^ Jo 
politikos. Giuseppe Mazzini šne
kėjo apie italų vienybę, o Mus
solini laikais buvo kuriamas 
priešeuropinis sąjūdis. Komuniz
mas siekė žymiai platesnio apsi- 
jungimo. Šioje idėjų sankryžoje 
gimė Tautų Sąjunga, kuri tapo 
Prancūzijos ir Anglijos politiniu 
skydu. Ji tebuvo plotmė mažiems 
ginčams spręsti. Jos rėmuose kai- 
kas padaryta, išskyrus Europos 
apjungimą. Netik Europos socia
liniai reikalai, kultūrinis bendra
vimas, bet politinis santykiavi
mas ir nusiginklavimas liko sva
jonių lopšyje. Patys europiečiai 
savo rankomis prisidėjo prie 
Tautų Sąjungos sunaikinimo, o 
karo liepsnos ją pavertė pelenais.

veikalas pavadintas “Les Etats
- Unis .d’Europe ont commence”
— Europos Jungtinės Valstybės 
prasidėjo, nors dar tebevyksta ar
ši kova dėl politinio bendravi
mo. Sovietai aiškiai žvairuoja Į 
Europos apsijungimą, kai JAV 
ten siekia savo tikslų — išugdy
ti klusnų sąjungininką tuo me
tu, kai jiems nepavyksta sukurti 
taiką net anglosaksų pasaulyje.

Šio tarpsnio Europos apsijun- 
gimas yra skatinamas naujų jė
gų, kurios nesiliaus toliau žygiuo
ti, jei neužtiks rimto pasipriešini
mo. Tačiau Europos pajėgos iš
ugdymas dar tik pačioje pradžio
je. Šiuo metu vis dar tebeieško
ma keliu, kai jau reikia žygiuoti.

Jie sako. * f • - •

prastos žvakės. Tai, be abejonės, 
buvo'viena originaliausių kalėdi
nių eglučių visame pasaulyje.

kūčių vakarą prie “Raudono
sios barikados” fabriko žuvę ke
turi kareiviai buvo palaidoti po 
sudaužytu tanku. Jų draugams 
ten buvo lengviau išrausti duo
bes. nes atvirose vietovėse žemę; 
dengė gilus sniego klodas. Neži-į 
nonia draugo ranka ant tanko pa
statė uždegtą vienišą žvakutę ku
ri porą valandų ant žuvusių ka
reivių šviežiai supilto kapo sklei
dė kalėdinę šilumą ir vilti...

Kūčių vakarą viena kareivių 
kuopa gavo Įsakymą užpildyti 
spragą fronto linijoje. Neseniai 
iš Vokietijos atgabentiems kuo
pos vyrams dar nebuvo tekę ma
tyti kautynių. Kovos patyrimą tu
rėjo tik karininkai ir keli pus-i 
karininkai. Per gilų sniegą jie

Kardinolas Mindszenty, atsakydamas, kodėl jis nenori 
išvykti iš Vengrijos: “Už nusikaltimus, kurių aš nepadariau, 
bet kuriuos aš prisiėmiau teismo metu, aš privalau atkentėti 
ir atlikti bausmę savame krašte”.

George Meany, ALF-CIO unijų prezidentas: “Popie
žiaus Jono XXIII enciklika “Mater et'Magistrą” liks visiems 
amžiams žmogiškai dvasiai švyturiu ir žmogiškų teisių čar- 
teriu”. . •

N. Chruščiovas, kalbėdamas apie modernią muziką: “Aš 
nemėgstu džazo. Kai aš tos muzikos klausausi, man atrodo, 
jog aš viduriuose turiu oro”.

Elbert Hubbard: “Būk malonus ir švelnus iki 10 vai. 
ryto, ir tau nereikės rūpintis likusia dienos dalimi”.

Anglijos konservatorių kabineto ministeris: “Nuo da
bar, po Profumo skandalo^ ministerių žmonos gali jaustis 
vienos iš laimingiausiu. Jos žino, kad ju vvrai bus 100% 
ištikimi”.

R. Vidžiūnienė “Drauge” gegužės 25 d., rašydama apie 
menkos vertės lietuviškus pastatymus: “Kodėl tad mes, žiū
rovai, esame taip užsispyrusiai verčiami grįžti i klojimų te
atrų laikus? Kodėl ta pilka lietuviškoji sermėga, gana vyku
siai mus išsaugojusi nuo nutautėjimo, taip pat vykusiai sau
goja mūsų kūrėjus nuo žinios, kad pasaulis žengia i prieki, 
kad menas ir literatūra nėra tokie, kokius jie matė mūsų 
tautiečiai 24- 28-tais metais?”

Buvęs JAV senatorius Prescott Bush, kritikuodamas 
Rockefeller!: “Mes priėjome prie to, kad reikia garbinti 
valstybės gubernatorių, norinti tapti JAV prezidentu, kuris 
palieka savo žmoną, išauginusią jo vaikus, persiskiria, pri
kalba keturių vaikų motiną palikti savo šeimą ir su ja su
situokia”.

Inkrumą prezidentu net iki gy
vos galvos, tik tas iš kuklumo ar 
iš gudrumo nesutiko. Sąmokslai 
ir atentatai tebevyksta.
. Bet neveltui šis “tautos vadas” 
vadovauja “liaudies” partijai ir 
keikia “neokolonistus”, pamėg
džiodamas kitus liaudies ponus— 
komunistus. 1961 m. jis lankėsi • 
Raud. Kinijoje, o pernai už pa
lankumą rusų politikai gavo net 
Lenino taikos premiją. Kad tai
kos diplomas neliktų tik popier
galiu, rusai pasirašė ir $42 mili
jonų prekybos sutartį.

Šitiems kyšiams iš rytų atremti 
amerikiečių dominuojamas Pa
saulinis bankas Ganai paskolino 
$47 mil. Voltos upės užtvankos 
statybai prie Akosombo miesto. 
Kitas ambicingas Inkrumos pro
jektas pernai buvo užbaigtas. Tai 
$75 mil. kainavęs Temos uostas.

Keikia langų į pasaulį
Nors Gana turi daugiau kaip 

300 mylių juostą prie Atlanto 
vandenyno, uostams pajūrys dėl 
savo tiesumo ir seklumo netinka. 
Uostai gi reiškia prekybą, o pre
kyba — gerovę. Gana turi , dei
mantų ir aukso — anksčiau ją net 
“Aukso pajūriu” vadino, — gy
venimo lygis, kaip ir visoje Afri
koje yra gana žemas. Vidutinės 
žmogaus pajamos per metus tur
būt neviršija $200. Ganos pinigi
nis vienetas yra jos svaras, lygus 
savo verte anglų svarui.

Truputi daugiau kaip septyni 
milijonai ganiečių daugiausia ver
čiasi žemdirbyste, nors ir nevisai 
tokia kaip Lietuvoje. Jie augina 
tropinius vaisius, laiko šiek tiek 
gyvulių. Daugiau kaip pusė eks
porto yra kakava. Išveža taip pat 
kaučiuką, raudonmedi, mangano 
rudą, be jau minėto aukso ir dei
mantų. Klimatas yra drėgnas ir 
karštas — labai nesveikas žmo
nėms, prie jo nepratusiems.

Nesudėtinga istorija
Ganos istorija prasidėjo 3 šimt

metyje, kai jos 92.000 kv. mylių 
teritorijoje berberai buvo Įkūrę 
valstybę, kuri gyvavo iki XU1 š. 
Iš europiečių pirmieji čia Įsikūrė 
portugalai XV š. Juos pasekė 
olandai, o šio šimtmečio pradžio
je galutinai Įsigalėjo anglai. 

. Gana išjudino nepriklausomy
bės lavą Afrikoje, kai anglai iš 
čia pasitraukė 1957 m. Nuo to lai
ko šiame kontinente nepriklauso
mybę gavo 27 tautos. .

Ganos gyventojų dauguma yra 
negrai — krikščionys ir mahome
tonai. Katalikų maža. Valstybė

Kai kitų Afrikos valstybių gal
vos grižo namo šypsodamiesi po 
“Afrikos vienybės organizacijos” 
Įkūrimo Adis Abeboje gegužės 28 
d., tai Ganos prezidentas K. Ink- 
ruma buvo paniuręs.

Į konferenciją jis važiavo pil
nas vilčių, kad imperatoriai, pre
zidentai, ministerial pirmininkai 
ir sukilėlių vadai jo išklausys ir 
paaukos naujai gautą savo valsty
bių suverenumą ant Afrikos vie
nybės aukuro. Inkruma ragino 
dar paskutinę konferencijos die
ną Afrikos valstybėms sudaryti 
vieną ūkinį bloką, kuris su užsie
nio valstybėmis kalbėtų vienu bal
su ir sudarytų Afrikos valstybių 
federaciją. Toji federacija būtų 
buvusi valdoma Afrikos tautų 
prezidiumo, ir, nėra abejonės, 
kad Inkruma tame prezidiume 
sau buvo numatęs augštą vietą.

Inkrumos nepaklausė
Konferencijoje laimėjo ne Ink- 

ruma, bet nuosaikieji, vadovauja
mi Abisinijos imperatoriaus, kon
ferencijos šeimininko, H. Selas
sie. Buvo pasirašyta laisvo bend
radarbiavimo ūkinėje ir kutūrinė- 
je srityje sutartis, panaši i “Ame
rikos valstybių organizacijos” su
tarti, kuri po H D. karo apjungė 
Amerikos žemynus.

Niekas Inkrumai garsiai neplo
jo, kai jis savo kalboje užsipuolė 
“neokolonistus” ir davė klausyto
jams suprasti, kad jis turi galvo
je JAV. Bet dalyviai nesidavė su
vedžiojami, o Angolos sukilėlių 
vadas H. Roberto ambicingam ga
niečiui tiesiai pasakė:

Inkruma smarkiai apvylė 
Afrikos nacionalistus. J i s 
daug kalba, bet mažai daro. 
Jis nenori padėti, bet nori tik 
Įsakinėti.
O dar tik pernai vasario mėn. 

Inkruma buvo surengęs Afrikos 
kolonijų sukilėliams ideologinius 

: kursus, kuriuos lankė 100 žymių
jų vadų. Tuoj po to Ganoje Įvyko 
“Afrikos laisvės kovotojų” kon
ferencija, kurioj dalyvavo 200 at
stovų iš Įvairių kraštų. Birželio 
mėn. buvo pradėtas Akroj, Ganos 
sostinėj, steigti net Afrikos kari
nis generalinis štabas, kuriame 
turėjo būti atstovaujamos, be Ga
nos, kitos penkios Kasablankos 
grupės valstybės: Alžerija, Gvinė
ja, Jungtinė Arabų Respublika, 
Mali ir Marokas.

- “Tautos vadas”
Ganos viduje diktątūriniais me- .

todais — trėmimais i užsieni, su- priklauso Britų Bendruomenei, 
ėmimais ir grasinimais — Inkru
mai pasisekė užgniaužti opoziciją. 
Jis dabar yra Liaudies konvenci
jos partijos vadas, kuri viena val

I do kraštą. Ta partija per paskuti-

Pasirodant spaudoje vienai ant- masis jūrų skautų vienetas — 
rai užuominai apie Lietuvos jū- K. Algimanto laivas Kaune bū
rų skautus, norėčiau suglaustai vo išformuotas ir buvo uždraus- 
apžvelgti jūrų skautijos nueitą1 ta Kaune steigti jūrų skautus bei 
kelią ir siekimus.

Jūrų skautai buvo pirmieji jau- 
kiampojo fronto" kryptimi? kas nuoliai, kurie įvertino jūros 
kelis šimtus metrų pakeisdami reikšmę, pirmieji išėjo i josios 
pirmąsias gretas, kurioms tekda- mėlynus plotus, ir galėjo didžiuo- 
vo nedėkingas uždavinys — pra- tis savo darbo pasekmėmis, ma- 
minti kelią paskui jas žygiuojam tydami augantį sportinį ir preky

binį laivyną. Tame laivyne buvo 
apie 70% buvusių jūrų skautų. 
Ir emigracijoje jūrų skautija yra 
vienintelė jaunimo organizacija, 
kuriai rūpi jūrininkystės ir jūri
nio sporto veikla.

Šiai skautų šakai Lietuvoje pa
grindus padėjo broliai Julius, 
Kostas ir Petras Jurgėlos. Tai 
įvyko. 1922 m. Pernaf jūrų skau-

minti kelią paskui jas žygiuojan
tiems draugams. Staiga visa kuo
pa sustingo vietoje. Nustebę ka
reiviai pradėjo trinti akis, nes 
dauboje, kuria jie turėjo žygiuo
ti i frontą, iš lentų ir pagalių su

link ją grupavosi antklodėmis ap
sisupusios būtybės; subintuotomis 
galvomis, sutvarstytomis ranko
mis. Baltumą praradusius tvars
čius puošė rausvos kraujo dėmės. 
Grupės pryšakyje stovintis vyras 
sužeistoje rankoje laikė iš dvie
jų pagalių sukaltą kryžių.

— Nenusigąskite, — tarė jis 
kuopos vyrams. — Mes atėjome 
iš netoliese esančios ligoninės. 
Kiti mūsų draugai dėl sunkesnių 
žaizdų neįstengia atsikelti, bet 
jie taip pat jums siunčia kalėdi
nius sveikinimus. Žinodami, kad 
jūs Kūčių naktį šia dauba turė
site žygiuoti Į frontą, nutarėme 
jus pasveikinti kalėdine eglute.

Sužeistieji Į frontą ir mirti 
žygiuojantiems kuopos vyrams 
Įteikė po keletą nuo savo pačių 
burnos nutrauktų cigarečių. Pas
kui visi kartu sugiedojo tradici
nę Kalėdų giesmę: “Stille Nacht, 
heilige Nacht”.

Medini kryžių sužeistoje ranko
je laikęs vyras lotynų kalba pa
lydėjo žygiuojančius Į frontą:

— Et in terra pax hominibus!
Stalingrado Madona
Apsupime buvo plačiai paskli

dęs garsas apie Stalingrado Ma- icrrulcfn r), vzcVtzt Ir

Prancūzai prieš 
mokesčius

Prancūzijai yra sunku sukont- 
i ni savo suvažiavima siūlė išrinkti roliuoti gyventojų uždarbius. 

11961 m. iš 46 mil. gyventojų 36 
’ . mil. nemokėjo mokesčių nė.cen-| D A Dabartinė vyriausybė pradėjoJUM akciją, pavadintą “teisybės ope-

._ .. racija” — “Operation Vėritė”,XT T . . - . ’ - I ULlJcl l UllOli V t L ILL. ,
N. Lietuvos jurų skautų vadu. kurios tikslas vra sekti ir pri. 
buvo inž. R; Vysockis, buvęs versti pranc(lzus paskelbti savo 
Klaipėdos uosto direkcijos pirm. az)|arhius ir mokėti mokesčius.

1937 m. K. Chmieliauskaitės 
pastangomis atėjo Į talką susior
ganizavusios jūrų skautės.

Netekus Klaipėdos, Šventosios 
uoste dar buvo suruošti dveji jū-

dėvėti jūrų skautų uniformas. 
Bet jūrų skautai Kaune už poros 
metų, nepaisant kliūčių, vėl pa
sirodė ir išaugo i stiprų tuntą. 
Klaipėdoje, dėl skautų tuntinin- 
ko kišimosi Į jūrų skautų veiklą, 
ScilUJl UUCIC1U Įgula ĮJUJlll UUI\L ljlV|7V7J<Į 11 MCIUaUUU dull}. IICIMU : 

užleisdama vietą tuntininko re- pažymėti, kad jūrų skautams 
miamai naujai Įgulai. Dėl šios 
Įgulos nepatyrimo buvo sudaužy
tas laivas “Budys”, žuvo 3 jūrų 
skautai ir Klaipėdos jūrų skau
tai vos išsilaikė. Vėliau atsigavę 
Įsigijo dvi lenktynines jachtas 
“Budys I” ir “Budys II” ir su jo
mis sėkmingai dalyvavo eilėje 
regatų.

1936 m. Klaipėdoje Įsteigtoje

Afrika kviečia 
amerikiečius

Kai amerikiečių darbo savano- 
rų skautų vadams kursai ir pada- riai — peace corps pradėjo vyk

. . . . . rytos dvi mokomosios kelionės i ti į Afrikos kraštus, daugelis tų
senoji budžių Įgula pasitraukė' Liepoją ir Gotlando salą. Reikia tautų šaukė, kad jie esą slaptosios 
užleisdama vietą tuntininko re- pažymėti, kad jūrų skautams žvalgybos agentai. Viena tokių 

valstybių buvo Gvinėja. Dabar 
prez. Sekon Toure paprašė at
siųsti kiek galima daugiau ameri
kiečiu. .

tija minėjo 40 metų sukakti, pn- buriavim0 mokvkloie didesne nu
simindami J. Jurgėlos (dabar gy;.Sę jos mokinių sudarė jūrų skau- 
dytojas JAV) sudarytą pirmąjį d^I mokyklos vadovybės ne- 
vienetą j ■ — . •• » . •viuictd. apdairumo žuvo du juru skautai.

192o m. Kauno jurų skautai Dar tais pačiais metais, įvykus
nuirklavo Nemunu ir Kuršių ma
riomis i Klaipėdą ir užmezgė ry
šius su vietos jaunimu, kuris, 
susižavėjęs skautiškomis idėjo
mis, sudarė jūrų skautų vienetą 
— būdžius. To vieneto pirmuoju 
vadu buvo M. Brakas, dabartinis 
VLIKO narys.z Lietuvos Moterų 
Tautiniam Laivynui Remti Drau
gija 1926 m. nupirko ir padova
nojo Klaipėdos jūrų skautams 
buv. kontrabandininkų motorbu- 
rini kuteri, kuriam, jį pataisius, 
buvo duotas vardas “Budys”.

Su “Budžiu” jūrų skautai ap
lankė kaikuriuos Latvijos, Vokie
tijos, Švedijos ir Danijos uostus. 
Plaukiodami “B u d ž i u” atliko 
praktiką vėlesni buriavimo spor
to vadovai. Be to, tai buvo pir
mas sportinis laivas išnešęs lie
tuvišką trispalvę i Baltijos jūrą.

Nesutariant su Skautų Sąjun
ga, 1926 m. jūrų skautai, vado
vaujami lietuviškos skautijos kū
rėjo P. Jurgėlos, atsiskyrė ir su
darė Lietuvos Jūrų Skautiją, ku
ri 1927 m. susitarimu vėl prisi-

doną. Žemėse išraustą duobę ka
rinis gydytojas Kurt Reuben pa
kabinta antklode buvo padalinęs 
i dvi dalis — vienoje jis tvarsty
davo sužeistuosius, o kitoje ant 
soviet, žemėlapio baltosios pusės jungė prie Skautų Sąjungos, 
spalvotais pieštukais buvo pra- Vos praėjus porai metų po su
dėjęs paišyti Madonos paveikslą, sitarimo su Skautų Sąjunga, pir-

Vos praėjus porai metų po su-

Dar tais pačiais metais, Įvykus 
nelaimei netekta dar vieno jūrų 
skauto. Jūrų skautai vidaus van
denyse sutvirtėjo, ypač Kauno 
jūrų skautai, kurie sudarė atski
rą tuntą. Studentų skautų “Min
daugo” laivas persitvarkė i kor
poraciją “Jūra”.

Nepriklausomybės laikotarpy
je jūrų skautams vadovavo jūrų 
karininkai P. Labanauskas, B. 
Kuizinas, toliau F. Tyškus, A. 
Pieta. A. Kanclyvius, A. Aglins
kas, B. Michelevičius. Paskutiniu

daug padėjo tuometinis vyr. skau
tininkas pik. J. šarauskas. Tai 
buvo vadas ir bičiulis.

Karo metu jūrų skautų vadai 
suorganizavo ir vadovavo Vil
niaus, Kauno ir Šiaulių buriuo
tojų klubams. Atsikūrus jūrų 
skautams Vokietijoje, jiems va
dovavo V. Šarūnas. Persikėlus Į 
užjūrius, vadovybę perėmė V. 
Petukauskas, o po jo B. Stun
džia. Buvo suorganizuoti, su tuo
metinio vyr. skautininko prof. 
S. Kairio pritarimu, jūrų budžiai 
ir jaun. jūrų skautai. Buvo 
išleistas B. Stundžios paruoštas 
pirmas lietuvių kalba vadovėlis 
“Buriavimas ir jūrininkystė”.

Užjūryje teko kartu dirbti su 
senų jūrinių tautų jūrų skautais, 
todėl reikėjo pakelti vadų lygi 
ruošiant kursus ir tolimus plau
kiojimus.

šiuo metu jūrų skautai papra
šė Skautų Sąjungos vadovybę sa
vivaldos, kurios tikisi netolimo
je ateityje susilaukti.

| Jūrų skautas

Lietuviška 
vasarvietė

BANGA
CAPE COD, Mass. 

Great Marsh Rd. 
CENTERVILLE, MASS.

APATINIAI BALTINIAI
GP28

KOJINĖS

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

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

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

poilsiui.
• Svečiams be nuosavu automobi

lių — transportacija į ir iš 
paphidymio.

• Vaikų priežiūra tėvams išvykus.
• šalia "Rangos” 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. A V 2-8046
po birželio 15 d. — 

‘•Banga”, Box 188, Centerville, 
Cape Cod, Mass. .
Tel. SP 54633
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vaizdai.

Ar vykti i. vasaros stovyklas?
Mūsų žymaus psichologo prof. J. Pikūno pasisakymai

Prof. dr. J. Pikūnas dėsto psi
chologinius mokslus Detroito uni
versitete. Yra išleisdinęs moksli
nius veikalus: “Fundamentai 
Child Psychology” 1957 m., “Psy
chology of Human Development” 
1961 in. Artėjant vasaros atosto
goms. mūsų bendradarbis AL Gi- 
mantas paruošė šį pasikalbėjimą. 
— Krd.

— Kaip žvelgiate į jaunimo va
saros poilsį, atostogas? Ar verti
nate dabar taip labai plačiai nau
dojamas stovyklas?

— Geras mokymasis galima ly
ginti su Įtemptu darbu, blogas

savo vaikų. Laikinis atsiskyrimas 
padeda suprasti vaikų savybes ir 
sustiprinti emocinius ryšius. Jau
nimui bręstant, stovykla tampa 
dar būtinesnė, nes jaunuoliai įieš
ko pilno bendravimo su vienme
čiais ir vienminčiais. Stovyklavi
mas padeda jaunuoliui ir emoci
niu požiūriu išsilaisvinti nuo tė
vų perdidelės Įtakos, neretai nuo 
jų kasdieninio diktavimo ką dary-

lti ir ko nedaryti. Tad, stovyklos 
1 metas padeda save surasti, atrasti 
savo padėti savoje kartoje.

— Kalbant apie stovyklas, Įdo- 
niu būtų išgirsti vieną kitą mintį 

mokymasis irgi turi savo gausių ir apie stovyklų vadovybes, jų 
įtempimų, todėl atostogos tiek kompetentingumą, 
moksleiviams, tiek ir studentijai 
yra labai reikalingos. Savo na-! 
muose praleistas vasaros laikas 
nesudaro tikrų atostogų. Pasi
traukimas nuo namų aplinkos yra 
pageidautinas, nes namai tai kar
iu mokymosi, bet ir trinties vieta. 
Galimybės išvykti savaitei ar ke
lioms Į stovyklą, suteikia pilnuti
ni aplinkos pakeitimą, būtiną 
sveikam psichiniam poilsiui, ob
jektyvesniam pažvelgimui Į savo 
tėvus ir i pati save.

— Kuriuo amžiumi pradedant 
rekomenduotumėte stovyklas?

— Vaikai pilnai tinka stovykli-1

— Geroji stovyklos Įtaka di
džia dalimi priklauso nuo jų vado
vybės patyrimo ir sugebėjimo or
ganizuoti veiklos pilnas dieno
tvarkes. Gera stovyklos vadovybė 
suderina religinę, etinę, litera
tūrinę, pramoginę ir sporto prog
ramas Į vientisą veiksmų virtinę. 
Kadangi Įvairios atletikos šakos 
stovykloje vaidina ryškų vaidme
nį, gera, kai pritraukiami vyres
nieji baigę plaukimo, krepšinio 
teisėjų ir kt. kursus. Jų talka jau
niesiems suteikia galimybes fizi
nei lavybai, o tai. savo ruožtu, ku

AL. GIMANTAS

Prof. J. Pikūnas. ' 
dėstąs psichologiją Detroito 

universitete

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

CIKAGOS LIETl’VIV TARYBA hir- 
želiu mėn. 14 d. surengė Lietuvos Ka
raliaus Mindaugo 700 metų mirties ir 
23 metų lietuvių tautos kančių minė
jimą.

Pagrindiniu kalbėtoju čia buvo Lie
tuvos atstovybės Vašingtone patarėjas 
dr. Stasys Bačkis. Jis savo paskaito
je apibūdino dvi sukaktis — Mindau
go mirties ir trėmimų į Sov. Sąjungą, 
duodamas istorinės bei faktinės me
džiagos. Savo ilgoką kalbą jis baigė Atvirai sakant, šiuo minėjimu parody- 
šiais žodžiais: “Mūsų visų čia buvimas la, kaip nereikia ruošti minėjimu. 
— žuvusiųjų pagerbimas, tremtinių ••• 
prisiminimas — yra laidas, kad mūsų Įspūdingesnis buvo sekantį vakaru 
mintyse ir širdyse glūdi šventi lietu- — birželio mėn. 15 d. toje pat vieto
vių tautos troškimai.” je vykęs Antano Olio 5 metų mirties

Taip pat kalbą čia pasakė ir Lie- sukakties, šio vieno iš žymiausiųjų 
tuvos gen. konsulas Čikagoje dr. Pel- (amerikietiškam ir lietuviškam gyve- 
ras Daužvardis, kuris dėstė: niuie) Amerikos lietuvių pagerbimui

“Mes kaltiname Sovietų Sąjungos va- prisirinko pilna salė (apie 600) žmo- 
dus nusikaltimu prieš Lietuvą bei lie- nių. *
tuvių tauta ir prieš taiką ir žmoniją. Minėjimo akademija atidarius Vai-

Mūsų kaltinimai yra paremti ben- dui Adamkevičiui, žodžius tarė Lietu- 
drais civilizuoto pasaulio nuostatais ir vos atstovas Vašingtone Juozas Kajec- 
specifine Tarptautinio inilitarinio tri- kas. Lietuvos gen. konsulas Čikagoje 
bunolo charts, kuria buvo teisti ir pa- dr. Petras Daužvardis, ALTo pirm, 
smerkti karo nusikaltėliai.”

Pabaigoje konsulas kalbėjo: _ ...
“Mes reikalaujame, kad rusiškieji ras. Jeigu kalbėtojų būtų buvę kiek 

okupantai išsikraustytų iš Lietuvos ir mažiau arba jeigu jie būtu trumpiau 
grąžintų lietuviu tautai tas teises, ku- kalbėję, minėjimo nuotaika dar būtų 
rias jie jėga 
plėšę.”

Minėjimui 
vių Tarybos

rija Binkienė ir Čikagos Lietuvių ope
ros choras. Dirigavo Alice Stephens 
ir Alfonsas Gečas. Solistei ir chorui 
akomponavo Alvydas Vasaitis.

Šis minėjimas publika buvo labai 
negausus: atsilankė nepilni 200 žmo
nių. Taip pat nuotaiką labai gadino 
blogas progt autos vedėjo lietuvių kal
bos mokėjimas. Minėjimo geram įspū
džiui nepasitarnavo ir dviejų sukak
čių suplakimas vienon programom

Leonardas šimutis, advokatas Antanas 
Lapinskas ir rašytojas Stasys Santva-kams bei jaunimui daug ką gero 

suteikia. Kaip anksčiau minėjau, 
daug kas priklauso nuo tų. kurie 
praktiškai vykdo stovyklų admi
nistravimą. Vaikų stovyklos turė
tų tapti lietuvių k. mokyklomis. 
Jaunimo stovyklos turėtų būti li
tuanistikos laboratorijomis. Rei
kėtų atkreipti dėmesį Į lietuviš
kųjų knygynų išplėtimą stovyklo
se net jei visos dienos būtų sau
lėtos. Reikėtų organizuoti progas 
lietuviškai skaityti, bandyti pa
rinkti skaitymus net valgio me
tu. Deklamavimas vakarais, lite
ratūrinės programos, dainos ir

— vaikai pnnai tinka siovyKii-! ria entuziazmą, nes tiek vaikai, 
mam gyvenimui nuo 8 m , o ne- tjek jaunimas nori lavintis. Ne
maža ualis ir anksčiau. Mokslei- t|aug kas iš vyresniųjų, mano 
vilu stovyklavimo laikas — viena nuomone, tinka praktiškam jauni- 

dile, 3B1Ž1U1 D1 ęstant dvi, v^dov^viniiii toriai imuninio 
. . . . Stovyklavimas suteikia vai-:stovvklos vadovu parengimas vra

Kunigų Vienybės pirmininkas ir kui pilnas galimybes ugdyti sava-beveik degantis reikalas Netik'at. nI OPranios uamos n
u. dr. J. Gutauskas, procesijoje, rankiskumą. Gera stovykla yra. skįru stovvldu pasisekimaS, bet ir tautiniai šokiai sudomins iaunima 

Nuotraukos Bella Studio užimu ir socialiniu sugebėjimų: pats st0Vyklavim0 plėtimasis lie- lauUn,ai sokial suclomins Jaunim?

Kairėje: J.E. vysk. V. Brizgys. savaitė, gi amžiui bręstantVaikų kongreso Hamiltone _ ,
lydimas Tėvo St. Kulbio. SJ. atvyksta i iškilmes; dešinėje: prel. dr. pys. 
J. Tadarauskas. Kanados Liet. i 
šventės organizatorius, už jo kun 
Apačioje: vaikai pietauja.

ugdymo laboratorija.
— Tėvai, siųsdami savo vaikus 

stovyklom turi savu įvairiu rū- 
pėsčiu: kartais nepasitikėjimą pa-

j tuvių tarpe priklauso nuo vadovų 
kompetentingumo.

........... ................. ~.............. _ _ — Pravartu būtų išgirsti Jūsų 
čiomis stovyklavietėmis, aplinka, nuomonę mūsų, studentų 
auklėjimu, vadovais, progranio- ' * *...... ..
mis ir pan.

: — Tėvai kariais gali pagalvoti,
kad Į stovyklas suvažiuoja viso-j gos turėtų patarnauti Įvairiems 
kių vaikų, kad ir patys blogieji tikslams. Visuomeniniam forma
ten atsiduria. Esą jie gali “suga- vimuisi yra svarbus mokslo lobio 
dinti" jų nuo blogybių apsaugo- praplėtimas gretimose šakose 
tilo /■blb’-OC iv cūllllv PniL'i-1 T1Q7V. l-.n-rfl, nlrnilmvio Tnnt

atostogas, kaip jos turėtų būti su
naudotos?

— Studentams vasaros atosto-

savo tautos kultūra bei praeitimi.

ir smurtu iš jos yra iš- buvusi pakilesnė.
Gal būt įtikinamiausiai kalbėjo sve- 

vadovavo Čikagos Lietu- čias iš Bostono rašyt. Stasys Santva- 
_ _ pirmininkas teisėjas A. ras, papasakojęs savo susitikimus su

Wells, kuris perskaitė pakviesto kai- velioniu ir davęs bendra Antano Olio 
bėti ir neatvykusio JAV senatoriaus veiklos portretą, kurį jis nutapė vaiz- 
Paul Douglas raštą bei susirinkimo re- tižiomis ir prasmingomis spalvomis.. 
zoliucijas. Antrosios minėjimo dalies meninė-

Prieš minėjimą salėje buvo apeigos je programoje pasirodė r.c!:™* Jc™;: 
prie žuvusių už laisvę paminklo Jau- Varnelis, Ona Kaskas 
nimo Centro sodelyje. Čia buvo už- Aleksandras Kučiūnas) 
degtas aukuras, sugiedota ’’Marija, choras (dirigavo Algis 
Marija”, padėti vainikai ir kt.

Salėje, pasibaigus kalboms, buvo ir nas Amerikos lietuvių veikėjas Juo- 
meninė dalis. Ją išpildė sol. Pruden- zas Bachunas, pakvietęs visus daly

vius apatinėn salėn kuklioms vaišėms 
I bei pasižmonėjimui. *

Velionio charakteriui nušviesti čia 
norisi paminėti kelis jo sakinius, pa
sakytus trumpai prieš jo jnirti — 19 
58 metais:

niečiai Jugoslavijos revizionizma < “AA neturėjau laimės pamatyti Lie- 
ir toliau laiko didžiuoju priešu ir.l"',,s-. . . J .. . į čia žmonių, kurie atėję is Lietuvos
marksizmo - leninizmo išdaviku, j prieš 40-50 metu, žinojo ir mokėjo. 
Tuo tarpu pačioje Kinijoje pasta- kaip paskleisti meilę Lietuvai. Ir man 
moju metu Chruščiovas spaudoje yodos- ka<i. jie bus atlikę didžiausi; i Lietuvos laisvinimo darbą, įkvėpdami 
labai puolamas, vadinamas niek- kj(jen>s tvirtą meilės jausmą Lietuvos 
ŠU, kolonialistU ir pan. E. kraštui, jos praeičiai ir jos žmonėms.”

solistai Jonas 
(akomponavo 

ir “Dainavos” 
Šimkus).

Akademijos uždaryme žodį tarė se-

Atidedamas Chruščiovo apsilankymas 
pas Tito

N. Chruščiovo anksčiau numa
tytas lankymasis Jugoslavijoje, 
turėjęs Įvykti birželio mėn. pabai
goje, atidėtas vėlesniam laikui. 
Tai siejama su liepos 5 d. Maskvo- 

tus dukras ir sūnus. Reikia pažy- knygų skaitymu. Tautiniam ir je prasidedančiais sovietų-kinie- 
mėti. kad toks pavojus yra mini- kultūriniam savęs pakėlimui jau- čiu pasitarimais. Raudonieji ki- 
mahis: sveikai išauklėtas vaikas nimo stovykla yra tinkama prie- 
jieško ir susiranda sau panašius;monė. Finansiniams trūkumams 
draugus, sugadintas vaikas, pa- spaudžiant, atsakymą'duoda dar- 
prastai, jieško sau panašių išdy-'bas vasarvietėse, o ne Įmonėse, 
kėlių. Be to. juk visos vaikų ir Naujumai vasaros atostogų plane 
jaunimo stovyklos yra suaugusių įr jų kasmetinis keitimas yra la- 
vadovybėje. _ bai reikšmingas. Būtų labai gera.

— Ar vaikų nuo tėvų laikinis jei mūsų stovyklos, bent kaiku-

Dalyvaukite šiose
Toronto šv. Jono Kr. parapijos jaunimo choras, vadovaujamas kun. į atsiskyrimas galima vertinti tei- iriais atžvilgiais, būtų geresnės ir 
B. Pacevičicus. atlieka dalį programos šių metų liet, vaikų kon- giamai? vaikus,, jaunimą, labiau patrau-
grese Hamiltone. Nuotr. S. Dabkaus —Tėvams reikia poilsio nuo kiančios negu amerikiečių stovy k-

Iš po mano balanos

PIRMIEJI LIETUVIAI ANGLIAKASIAI AMERIKOJE
šio straipsnio autorius yra se

nosios JAV lietuviu ateivijos at
stovas. vaizdingai aprašąs pirmųjų 
musit ateivių gyvenimą Pensilva
nijos sritys?. Jis taipgi ryškiai 
iškelia anuomet garsų veikėją 
kun. A. Burbą. Skaitytojai galės 
palyginti senųjų ir dabartinių at
eiviu gyvenimą. Red. •

kia ir paskui Į girnas verčia. Ry
tais lietuvis, darban išeidamas, 
atsisveikina saviškius nežinoda- .. .......... .....
mas. ar grįš sveikas ir gyvas. Prie atlyginimas už darbą nebuvo 
kasyklos, paprastai, jau laukdavo prastesnis už nūdienos, tik uždar- 
vežimas mulais užkinkytas-, suža- bis nebuvo galimas. Kitaip sa-

los. štai, Dainavoje, Manchester, 
Mich., sąlygos leidžia organizuoti 
augštos kokybės ir lietuvybę ug
dančias stovyklas. Jaunimo do
mėjimasis tautine kultūra galėtų 
būti stiprinamas lietuviškosios 
veiklos bei kultūros žurnalų, kaip 
“Lietuvių Dienos” ir “Lituanus” 
prenumeravimu.

— Vadinasi, daktare, pabrėžia
te tuos du leidinius, nes vienas jų 
turi angliška skvriu. o kitas tik

DIDINGOSE
lyje palikti be darbo ir be jokio, 
uždarbio! •

Anglies daug, -
pinigų maža
I praeities gvvenima turim žiū- . . .. . .... • . _ ....

rėti oneities akimi Anų laiku anglų kalba leidžiamas. Ir pasku-; ietį piaeiues akimi. Anų laikų (inis k|aMsimas. kaip apibūdintu-.
mėtė mūsų vaikų ir jaunimo sto
vyklų lygį?

— Lietuvių jaunimo org-jų:Kol kas vis dar po Pennsylvania lotam ar negyvam kasėjui namo j-ant; atlyginimas’ ir uždarbis — Lietuvių jaunimo org-jų: 
.. ....1  - .,^4; nr;r- a«v/h-4^-.o n, anaų)toi ne broliai. Jei kitados ateitininkų, skautų, vyčių ir kt.jos dirvoną dairomės, kur kun. vežti. Tik tiek. Apie gydytoją. Ii-

A. Burba veikė, kentėjo ir sau goninę nei kalbos nebuvo. Veik darbininkas būt galėjęs taip, kaip 
amžiam poilsio vietelę pasirinko, kiekviename name raivėsi sužeis- (jabar dirbti kasdien ir pilną lai- 
Nudie. iš Niujorko i Plymouthą tas darbininkas. Keli karstai iš ka j0 atlyginimas būt buvęs apie 
oru tik apie šimtinė mylių — vos karto bažnyčioje — nebuvo nau- §70 Į mėnesi. To laiko pinigo ver-
pusvabndis laiko. Automobiliu— 
apie 130 - trys valandos laiko. 
Kun. Burbos gadynėje — 300 my
liu — dienos ir nakties kelionė. 
Beje, pirmas geležinkelis buvo tik 
ką nutiestas. Dabar anų laikų ke
lias jau želės ir vijoklių tinklu 
uždengtas.

Kaip atrodė 
Plymoulhas?

jiena.
Darbai ir uždarbiai _ _ _
Viršuje anglies girnas suka se- 9 visdėlto išeidavo kitaip: ang-

te jis būt galėjęs darban ir iš dar
bo važiuoti poros žirgų karieta.

lies kur kas daugiau gaminta, ne
gu naudota. Vietiniams būdavo 

Angli girnosna verčia, trina, išsi-: Perd<iug. Išvežti kitur truko prie- 
ioja ir paskui ilgais loviais i aruo- !non,ti. Geležinkelių kaip ir ne- 
diic cnunrria Dnrhnc npi Lipk np- bUVO, O vandens Vagomis pasiekti aus suveicia. lmiu«is nei kick iic- ' ® <
geresnis už Lietuvos piemenėlio. Hladelfiją ar Baltimore, nekal- 
Loviais ribuojančią anglį vaikas aPie tolimesnes vietas, atši

niai ir vaikai. Seniai iki 80 metų, 
vaikai — nuo dešimtu metuku.

vasaros stovyklos, su viena ar ant
ra išimtimi, yra rūpestingai orga
nizuojamos ir pakankamai vyres
niųjų priežiūroje, todėl jos vai

ATVYKITE I VIENUOLIKOS ŠIMTU METUC- “ w

SUKAKTIES PAMINĖJIMĄ

ateities lizdeli. Daina — jo ker
tinis akmuo.

Lietuviai susikerta 
su airiais
Plymouthe anuomet buvo apie 

20.000 gyventojų. Taip vadinamą 
anglų pusę sudarė valai, škotai, 
anglai, airiai ir Lietuvos prūsai. 
Žaliukų - grinorių grupėn Įėjo lie-

Apie 15 kasyklų. Prie kiekvie- padais prilaiko ir pirštukais ak- ėjo brangau, negu anglį iš po ie
nos anglies kasyklos — girnos- menukus išrankioja. Šalčiu metu;m®s tšyilkti. Šisai kietas kąsnis 
brokeris. Tvirti.'sveiki vyrai lan-; kruvini pirštukai ašaras išspau- .*sLviSnka"'kad taTp tuviai' lenkai slovakai ir Pora žy-

Uždarbiai? Tik nuo bado apsi- nors kąsnį nurytu, šaukia vyrus dėlių. “Anglai" tik viešai anglų 
ginti. Angliakasys, jei uždirbo darban tik keletui dienu Į mene- I"' —
$20 i mėnesi, laikė save laimingu. J1 ^a* oar nevisai pilnam laj- je, mokykloje, spaudoje tėvų kai
Seniai, vaikai, kai gaudavo tik ke- ^rie kas-vkJl- 5370 ™*(ba vartojo. Anglų ir airių tarpe
lis dolerius Į mėnesi, buvo visiš- šies krautuvę, iš kurios savo dar- virė žūtbūtinė neapykanta. Pra-
kai patenkinti. Ne uždarbis, o tik bininkus maitina. Kad badu ne- dėjus šv. Vincento bažnyčią sta-
darbas jiems rūpėjo. Tik pagal- <yba kad nuo jo nepabėg- tyti airiams, anglai naktimis su-Į 
vok. ką. reiškia svetimame pašau- leidžia dirbti tik tiek, kiek rei-ibėgę jų dienos darbą išdrasko. Su-j

džioja po požeminius urvus darbo 
jieškodami. Seniai, vaikai sukinė
jasi apie girnas. Po žeme darbas 
sunkus ir pavojingas. Su gryno
mis. kruvinomis rankomis tenka 
anglį ar akmenis žarstyti, stam
bius gabalus vežiman krauti. Kita 
eilė darbininkų tuos vežimus mu
lais, lynais, keltuvais lauk trau-

džia.

ginti. Angliakasys jei uždirbo darban tik keletui dienų i mene- kalba naudojosi; namie, bažnyčio-

UŽEIKITE APŽIŪRĖTI... mūsų naujų pavasarinių batelių

Įįįfi. SHOES

m. . elegantiškai pagamintų 
Ss.. patogiam nešiojimui

mūsų specialybė /A 
įvairaus pločio

ir $vofin<i 
Ittrt.iys. $meil< ir apskriti 
9Otoi. Nourowsros 
povownnci modov

Dėmesio siunčiantiems siuntinius

DauqelA įvairi* rūšių 
vrdvtiniarv, pwtiow žemais 

ir žcmoh kulnimis. Taip pat 
moteriški su roiš^iois.

į Europa!
Atsinešusiems šį skelbimų speciali 10*~7 nuolaida Bon ton batams 

Taip pat VYRIŠKI BATAI įvairaus ploėio.
Tik ulono kroutouė

830 Bloor W. (prie Show) * LE. 6-4093

kiu apmokėti už maistą. Galinges
ni savininkai net ir pastoges dar
bininkams turėjo. Darbininkas, 
atlyginimo ir uždarbio grandine 
pažabotas, neturėjo progos tinka
mesnio kelio jieškoti.

Dar kietesnė juodos duonos 
plutelė laukė tų, kurie anglies 
girnas suko. Jos skoni atmenu ir 
aš. Gaudavau šešis centus už 
landą. 24 centai už dieną — 
daugiau. $6 už visą mėnesi! 
šimts pypkių!...

Vyru polka
Subatos vakarui atėjus, prabil

davo armonikos, smuikai, nuai
dėdavo daina. Basi ant pliko kie
mo, sausų dulkių debesyje suki
bę vyrai i poras drožia lietuvišką 
polką. Moterų trūkstant, vieni vy
rai spardo kaip miško briedžiai. 
Kaiminkėlės. o ypač airišės, pul
davo vyrui glėbin ir lietuviškai 
trepsėjo. “Kas gal apsakyti?” ...

Be pažinties ir kalbos, vientik 
su vilties žiburiu širdyje, muzi
kai pritariant, svetimoj padangėj, 
lietuvis lipdo sau skaistesnės

va
ne- 
Po

ėjus jiems Mišių išklausyti, ang
lai aplinkui sukdami dainas dai
nuoja. kazoką groja. Atsiradus ža
liukams - grinoriams jų padėtis 
pagerėjo. Anglai visiškai padoriai 
žiūrėjo i grinorius. Kadangi lie
tuvių buvo daugiau už kitus, tai 
jie pirmame tos laimės suole ir 
sėdėjo. Anglai airius paliko nuo
šaliai. Airiai, žaliukų užuovejon 
patekę, pradeda visu smarkumu 
atsitiesti. Bet, ve kas: vietoje už 
tat lietuviams būt dėkingiems, be 
jokios atodairos ima tomis pačio
mis pamazgomis pulti juos: išjuo
kia, apmuša, apiplėšia, be jokio 
pasigailėjimo stumdo. Gi lietuvis 
kaip sugautas: be kalbos, be jo
kios atspirties, tik savo ašarai pa
siskundžia. Vėliau ir lietuviai, 
plačiau apsidairę, kiek kalbos 
pramokę, Įsidrąsinę vienam ki
tam airiui gerokai šonus aplam- 
do — dūlią po nosimi pakabina. 
Airiai, tokiais “gintarais" apdo
vanoti. ėmė trauktis lietuviui iš 
kelio. Neapykanta ir dabar dar 
gyva.

(Bus daugiau)

WĮje
Cpril & iHetįobiu^

Jubilee

+863 1963
Pamatykite didžią pagarbą, reiškiamą minint slavų apaštalų atvykimą į 
Slovakiją. Šios iškilmės apima: procesijas, orkestrus, tautinius drabužius 
ir šokius. Visa tai sudarys jaudinanti ir spalvingą foną šventoms bei iškil- • 
mingoms liturginėms apeigoms. Planuokite dar šiandien ten dalyvauti 
ir pamatyti vieninteles tos rūšies ir įspūdingas iškilmes.

Pontifikalinės
Mišios

šv. Mykolo 
katedroj 

šeštadieni, 
birželio 29 d., 5 vai. p.p.

Jubilėjaus 
Banketas

Canadian Room 
Royal York Hotel 

šeštadieni, 
birželio 29 d., 6.30 v. p.p.

Bizantinės Ka
talikų Apeigos 

Band Shell 
Exhibition Park 

Sekmadieni, 
birželio 30 d., 10 v. ryto

TORONTE 'birželio 29-30
Iškilmės globojamos Kanados slovaku
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IDEOLOGINIAI KLAUSIMAI IR 
PARTIJOS PLENUMAS

. MASKVOJE
Visi reiškiniai rodo: aiškiai grįžta

ma prie stalininių metodų varžant 
kūrėjų laisve. Birželio 18 d. Maskvo
je sukviesta iš gegužės mėn. nukelto
ji Sovietų Sąjungos kom. partijos 
c. k-to sesija svarstė “Eilinius ideo
loginio partijos darbo uždavinius”. E.

LAIVAIS IS KAUNO J 
KLAIPĖDĄ
Per Vilniaus radiją pasigirta: iš 

Kauno i Klaipėdą numatoma leisti 
laivus-ekspresus. Jie vystysią 60-65 
km. greiti per vai., iš Kauno į Klai
pėdą nuplauksią per 4,5 vai. Toks 
laivas sustosiąs Nidoje. Kelionė i 
Klaipėdą atseisianti pusę pigiau kaip 
vykstant autobusais. E.

RASTA GINTARO
Gintaro lobi Istorijos instituto ben

dradarbiai aptiko kopų smėlyje tarp 
Juodkrantės ir Pervalkos. Rasta 13 
didžiulių natūralaus gintaro gabalų 
ir vadinamosios virvelinės keramikos 
puodų šukių. Radinys priklauso žila- 
jai senovei. Gintaro gabalai yra iško- 
rėję, gerokai lengvesni už tuos, kur 
dabar išmeta jūra.

PAMINKLAS PLĖŠINIUOSE
Sovietų Sąjungos kultūros ministe

rija, pataikaudama Nikitai Chruščio
vui, Sibiro plėšinių plotuose nutarė 
pastatyti paminklą savanoriams ir 
prievarta suvarytiems artojams, ku
rių daugumą sudarė paskirų respub
likų komjaunimo organizacijos nariai. 
Uždarame šešių autorių konkurse bu
vo pakviestas dalyvauti ir Pirčiupio 
“Motinos" autorius G. Jokūbonis. Sa
vo paminklo projektą, pagamintą kar
šu su architektu I. šeiboku. jis api
būdina šiais žodžiais: “Ten. kur ateina 
mūsų jaunuoliai ir jaunuolės, atgims
ta žemė, plaukėją javai, išauga mies
tai. Šią minti perteikia žeme žengian
čios jaunos moters figūra. Tarytum 
jos noru, jos rankų judesiu iškyla 
augštyn javai. Moters figūra ir už 
jos mūru iškilę rugiai susilieja i 
vieną monolitą ant žemo postamento”.

Kultūros ministerijai, atrodo, ge
riau patinka skulptoriaus M. Baburi- 
no ir archit. A. Zavarzino darbas: 
šešiasdešimties metrų ilgio trikampė 
plokštuma, virš jos užkeltas komjau
nuolio paveikslas ir nugalėtas erelis 
po jo kojomis. Premijos dar nėra pa
skirtos.

DAILĖS PARODA
Piešimo mokytojų kūrybos paroda 

buvo atidaryta Panevėžio kraštotyros 
muzėjuje. Išstatyti 45 autorių tapy
bos, grafikos, skulptūros ir kerami
kos darbai. Lankytojų dėmesio cent
re — vilniečio Vytauto Varankos. 
Panevėžio mokyklos-internato moky
tojo Kazio Naruševičiaus ir 3-čios vi
durinės mokyklos piešimo dėstytojo 
Aloyzo Jocio kūriniai.
- AKIU GYDYTOJU 

KONFERENCIJA
Sveikatos apsaugos ministerijoje 

įvyko III akių gydytojų mokslinė kon
ferencija. kurioje taipogi dalyvavo 
Latvijos, Estijos. Gudijos ir Ukrai
nos specialistai. Buvo svarstytos akių 
ligų gydymo pažangos problemos. 
Siekdama lietuvių kalbos “grynumo", 
komunistų partija akių gydytojus da
bar vadina "oftalmologais", o dantų 
gydytojus perkrikštijo i "stomatolo
gus” ... -

MEDALIAI DAILININKAMS
Sidabro medalius už knygų apipa

vidalinimą gavo dail. D. Tarabildie-

nė (lietuvių kalbos vadovėlis II-III 
kl.), A. Steponavičius (K. Kubilins
ko “Varlė karalienė”) ir valstybinės 
leidyklos techninis redaktorius C. 
Višomirskis už “Spalvotosios fotogra
fijos” techninį redagavimą. Bronzos 
medalis paskirtas S. Kozin u i už Laz
dynų Pelėdos "Motulė paviliojo” 
iliustracijas.

KŪRYBOS VAKARAS
Konrado Kavecko kūrybos vakaras 

įvyko Vilniaus aktorių namuose. Au
torius paskambino siuitą fortepionu 
— "Šiaurės vaizdai”, preliudą ir “Dai
ną be žodžių”. Sol. L. Mackonienė pa
dainavo keletą jo dainų — “Baladė 
apie medį”, “Pavasarinis tostas”', “No
rėčiau”. “Lenino žodis” ir kt. Vakarą 
savo žodine kūryba paįvairino jauna 
poetė Violeta Palčinskaitė. Pagal jos 
tekstus komp. K. Kaveckas yra sukū
res daug dainų — “Draugui”, “Že
mei”, "Jei tiki”, "Portretas” ir kt.

APDOVANOTI ŽVEJAI
Klaipėdos dramos teatro patalpo

se ordinais, medaliais ir garbės raš
tais J. Paleckis apdovanojo visą eilę 
žvejų: "Krylovo” kap. Vasilijų Mi- 
chaską, vyr. žvejybos meistrą Juozą 
Barusevičių. “Liudo Giros” kap. Nika- 
lojų Antipovą, kapitonus — Vasilijų 
Jakimenką, Kęstutį Lakiūną. Andrie
jų Matviejevą. Valerijų Kopylovą, 
Ivaną Garbuzova ir kt. Šis “lietuviš
kasis” žvejybos laivynas žvejybą su 
nuolatiniais pianų viršijimais stengia
si paversti paprasčiausiu žuvų naiki
nimu, nors žuvų ištekliai jūrose nėra 
neišsemiami. Kanada žuvų apsaugai 
buvo priversta įsivesti 12 mylių pa
krančių zoną, kurioje minėtųjų laivų 
kapitonams daugiau nebus leidžiama 
žvejoti.

VASAROTOJAI PALANGOJE
Duris vasarotojams atvėrė “Jūra- 

. tės” sanatorijos dir. Juozas Sadaus
kas. parodydamas dar sakais kvepian
tį naująjį pastatą. “Bangos” sanato
rijoje įrengtos purvo vonios iš vieti
nio mineralinio vandens. “Žuvėdros” 
sanatorija dar nebaigta statyti — šį 
sezoną ji galės priimti tik 150 poil
siautojų. Nemėgstantiems šalto jūros 
vandens pajūryje įrengiami šilto ir 
šalto vandens dušai. Prekybos valdy
bos viršininkas Bronius Togzonas už
tikrina. kad šį kartą atostogautojams 
užteks parduotuvių ir vietų valgyklo
se. “Birutės" valgykloje ištisas augš- 
tas skiriamas savitarnai. Liepos mėn. 
numatoma užbaigti vasarai skirtą pla
čiaekranį kino teatrą.

VESTUVĖS PRIE LAUŽO
Atmetusi religines vestuves, komu

nistų partija dabar klaidžioja pakai
talų jieškojimo girioje. Paskutinioji 
naujovė šioje srityje—turistinės ves
tuvės. Punios šile, prie turistinio lau
žo. Kauno miesto Lenino rajono ko
miteto sekr. Algimantas Norkus įtei
kė sutuoktuvių liudijimą ir sumainė 
žiedus Kauno Medicinos instituto stu
dentams — Marytei škėmaitei ir Val
dui Banaičiui. Tai pirmos tokio po
būdžio vestuvės Lietuvoje.

"VILNIUS” VILNIUJE
Netoli Gedimino aikštės pastatytas 

naujas kino teatras — “Vilnius". Jo 
direktorė Ona Bridigienę per radijo 
mazgus lankytojus žada supažindinti 
su filmais, juose dalyvaujančiais ak
toriais. Ji taip pat kalba apie žodinių 
žurnalų organizavimą ir kultūrinio 
gyveninio datų paminėjimą. Teatras 
turi 600 vietų. Pusiau minkštas kė- 
d**s jam pagamino Rygos baldų fab
rikai. —vkst—
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VISI Į LINKSMĄ

ŠOKIU VAKARĄ
-GEGUŽINĘ,-
kuris /vyks LIEPOS 1 d., PIRMADIENĮ, Dominion Day proga, 
“BKANT-INN” “SKY CLUB” gražioje aikštėje, Burlington, Ont.

• Gaivinantys gėrimai,
• loterija,
• laimės staliukai,
• Benni Ferry orkestras ir t.t.
• Pradžia 7 vai. vakaro.

Esant blogam orui, viskas vyks viduje, salėje.
Kviečiame visus ir iš visur lietuvius

gausiai atsilankyti linksmam laiko praleidimui ir poilsiui.
T. Fondo Hamiltono skyr. v-ba

HAMILTON, Ont.
• STOVYKLAVIMO LAIKAS jau čia 
pat. Oras atšilo ir visus vilioja i gam
tą. ypač jaunimą. Prašome nedelsti 
su registracija į akų stovyklą New 
Wasaga — Tėvų pranciškonų vasar
vietėje. Stovykla veiks nuo liepos 6 d. 
iki 21 d. Mokestis už dvi savaites — 
S25. Dviems iš šeimos — $40 ir trims 
— S45. Užsirašyti iki liepos 2 d., nes 
reikia suorganizuoti nuvežimą stovyk
lom vėliau gali pritrūkti vietų. Ra
šytis pas J. Pleinį. 118 Fairleigh Ave. 
So. Telef. LI 7-3028.

At-kai sendraugiai
i SENOS MOKSLO KNYGOS reika
lingos Mans Stella College, naujai 

j steigiamai bibliotekai Indijoj. Kas ga
lėtų paaukoti atliekamų, senų moks
lo knygų, prašau skambinti A. Bugai- 
liškiui. 264 Bold St., telef. JA 8-54 
46. Reikalingos šių sričių knygos: ang
lų kl. ir literatūra. Indijos. Amerikos 
bei Europos istorijos, ekonominiai 
mokslai, politiniai mokslai, matema
tika. sociologija, fizika, chemija, bo
tanika. zoologija, modernioji literatū
ra. Taip pat siųstini ir lietuvių litera
tūros veikalai išleisti anglų kalba.

Prašome paskubėti, nes iki liepos 
15 d. reikia persiųsti Pax Romanai. 

t kuri persiųs Indijon.
At-kai sendraugiai

VISI I NUOTAIKINGĄ VAKARĄ. 
Tautos Fondo Hamiltono skyriaus 
valdyba rengia linksmą šokių vakarą, 
kuris Įvyks Dominion Day proga lie-

| pos 1 d., pirmadienį. “Brant-Inn” gra- 
I žioje "Sky Club" aikštėje, Burling- 
; ton, Ont.

Benni Ferri orkestras, gaivinantys 
gėrimai, loterija, laimės staliukai ir 
t.t. Pradžia 7 v.v. Esant blogam orui, 
viskas vyks ten pat salėje.

Maloniai kviečiame visus Hamilto
no. Toronto ir visų kitų vietovių lie
tuvius gausiai atsilankyti į šį paren
gimą. kur visi turėsite geriausią pro
gą linksmai praleisti laiką užbaigiant 
ilgąjį savaitgalį ir po sunkių darbų 
atsigauti savo artimųjų draugystėje. 
Vieta yra ant pat ežero kranto, mėnu
lio šviesa apšviesta, tikrai romantiš
ka ir žavinti. Savo atsilankymu pa- 
remšite ir mūsų darbą lėšų telkime 
tėvynės laisvinimo reikalui. Valdvba i 

salpos fondo komiteto posė
dis įvyko gegužės pabaigoje pas Ko
miteto narę p-lę M. Kezinaitytę. Nu
tarta paskirti vienkartinę paramą S75 
sumoje ir vieną mėnesinę paramą S10 
sumoje laikinai nutraukti.

Apmesti metmenys rudens lėšų tel
kimo vajaus darbams. Vajų prade
dant planuojama suruošti viešą šokių 
vakarą ir jo pabaigoje — banketą 
su menine dalimi šalpos darbo dešimt
mečiui paminėti.

Po posėdžio p-lė Kezinaitytė jo da
lyvius pavaišino kavute ir skaniais 
pyragaičiais. Ankstyvesnis posėdis įvy
ko K. Mikšio namuose. Jis posėdžiau- 
tojus pavaišino skania vakariene.

Posėdžiai praktikuojami daryti pas.

kiekvieną Komit. narį, kad jais per 
daug neapsunkinti vienų namų. Bu
vęs posėdis skaitomas paskutiniu prieš 
vasaros atostogas, jei neatsiras nenu
matytų reikalų. Padėkoję už patalpas 
ir vaišes, skirstemės namo iki rudens 
naujų darbų. -

Ta proga pastebėtina, kad kaikurie 
tautiečiai, nelaimėje reikalingi fin. 
paramos, vengia Komitetui apie tai 
pareikšti, jausdami nepatogumą. Ne
reikia suprasti, kad pareiškimas pa
darytas raštu ar žodžiu yra koks nors 
"malonės" prašymas ar "kalėdojimas”. 
Vienu ar kitu pareiškimu Komitetas 
tik painformuojamas apie paramos 
reikalingumą ir tuo pačiu duodamas 
pagrindas jam paskirti paramą. Su
prantama, kad Komitetas, nieko neži
nodamas. negali skirti ir paramos. 
Šalpos Fondai suorganizuoti mūsų 
žmonių ir mūsų pačių reikalams, to
dėl. atėjus reikalui, kreipkimės į juos.

Kartu pasakytina, kad nebūtų rei
kalo rinkti nelaimingajam aukas priva
čiai. jei vietoje yra šalpos organas. 
Atsiradęs geradaris pirma turėtų su
sirišti su Šalpos Fondu.

Z. Pulianauskas Šalpos k-to narys
VAJUS TAUTOS NAMAMS 114 toje 

savaitėje davė S900 ir pasiekė SI 16. 
000.' Gerasis Vyt. Morkūnas. 32 E. 
26th St. (Hamiltone yra du Vytautai 
Morkūnai, todėl duodame adresą) pa
žadėjo ateityje prie turimo S100 pri
dėti dar S400. ir X įstojo nariu su 
S500. LN v-bos vardu nuoširdus ačiū.' 

Sk. St.

WELLAND, Ont
GAŽI VEIKLOS PRADŽIA. — Iš 

pirmo pasirodymo dabartinė v-bos 
pirm. p. Gudaitienė-Blužaitė užsireko
mendavo labai graž.iai: tai buvo St. 
Catharines per bendrą su kitais pabal- 
tiečiais surengtą į Sibirą išvežtųjų mi
nėjimą. Be to. naujoji Wellando pirmi
ninkė yra jauniausia visoje Kanadoje, 
o galbūt ir visoje Amerikoje. Ji pradi- 

į ni ir augštąjį mokslą yra baigusi Kana
doje. kitaip sakant yra jaunosios kar
tos atstovė, kuri dabar vadovaus Wel
lando kolonijai. Labai džiugu, kad mū
sų jaunimas ateina ir užima vadovau
jančias vielas. Mes gi visi turime viso
mis išgalėmis remti dabartine valdy
ba. kad ji nenusiviltų pirmomis dieno
mis. Jaunimas seka mūsų senių žings
nius ir mato visas negeroves, kurių 
in“s turėtume vengti.

Buv. v-b:>s pirm. p. Staškevičius pa
reiškė. kad mūsų nedaug čia yra ir 
kad mes visi vienas kitą pažįstame ir 

Į net žineme ką geriame ir ka valgome 
i bei su kuo draugaujame Be to. žino
me su kuo ir kaip iš Lietuvos atvažia- 

i vome. -lis prašė užmiršti tokias kalbas.
Susirinkimui vadovavo p. Viskanta, 

kuris buvo užbaigtas Tautos himnu.
M. S-s

GRAŽIAI PRAĖJO KARTŪNŲ BA
LIUS. — Wellando lietuvių medžioto
jų ir meškeriotojų klubo “Lituanica" 
kartūnų balius. įvykęs š. m. birželio 
mėn. 1 d., praėjo labai gražiai. Nors 
žmonių atvyko nedaugiausiai. bet jų 
buvo iš įvairių Kanados bei Amerikos 

. vietovių.
Čia skambėjo maloni lietuviška dai

na. ir nuotaika kaip svečių taip ir 
rengėjų buvo ko puikiausia.

Valdyba iš savo pusės nuoširdžiai 
dėkoja ponioms ir ponams, kurie pri
sidėjo savo darbu: virtuvėje, prie bu
feto. prie durų. įvertinant kartūnų 

; sukneles, pardavinėjant bilietus bei 
tvarkant loteriją.

Nuoširdus ačiū J. Sinkui už. taip 
puikų pravedimą šokių su poniomis 
bei panelėmis. Jis šokių muziką pui
kiai paįvairino ir savo daina.

Dėkui komisijai už paskyrimą do
vanų gražiausias sukneles dėvinčioms.

i Jos sudėtis: pirm. B. Luomanas, na
riai — Nekrošienė. A. Skaistienė. S. 
Stankevičienė. J. Tamulėniene. Z. Vai- 
čcliūnienė ir S. Viskantienė.

Komisija nustatė, kad gražiausias 
kartūno sukneles dėvėjo A. Sesto-Rad- 
vilaitė. Diana Balaz ir Ona Vinda
šienė.

Taip pat nuoširdus ačiū musų lie
tuviškai spaudai — T. ž. ir N. L. už 
taip puikų bendradarbiavimą rekla
muojant mūsų kartūno balių.

Nuoširdus dėkui lietuviškos radijo 
valandėlės vedėjui J.R Simanavičiui, 
kuris tikrai meistriškai pravedė rekla
ma baliaus reikalu.

Lietuviai pašaulyje
J A Valstybės

VAŠINGTONE PLAČIAI MINĖTA 
“AM. BALSO” 12 M. SUKAKTIS. Nors 
“Amerikos Balso” pabaltiečių kalbo
mis programų 12 m. sukaktis buvo dar 
vasario mėn., tačiau pats minėjimas 
plačiu mastu įvyko Vašingtone, gegu
žės 28 d. “Mayflower” viešbutyje. Mi
nėjimą — pabaltiečių vardu — suor
ganizavo Bendrasis Amerikos Pabal
tiečių komitetas. Dalyvavo apie 170 
kviestinių svečių. Salia garbės svečio 
— JAV Informacijos įstaigos (drauge 
ir Am. Balso) vyr. direkt. E. Murrow, 
buvo 10 Valst. Departamento parei
gūnų. Minėjimo programą pravedė ir 
pagrindinę kalbą pasakė Amerikos Lie- 
tuvių Tarybos ir Amerikos Bendrojo 
Pabaltiečių Kom. pirm. L. Simutis.

KUN. DR. V. CUKURAS atšventė 
kunigystės sidabrinį jubilėjų. N. Gai- 
liūnienė “Darbininke” apie jį, tarp ki
ta ko, šitaip rašo: “Latvijoj gimė, Lie
tuvoj ir Italijoj mokėsi. Dirba Ameri
koj. Nuostabus kelias!... Turtinga ir 
įdomi asmenybė!... Tik Tu, Viešpatie, 
suprastini viską vienu savo pristatymu: 
Darbininkas Mano Vynuogyne. Ir gar
bingesnio titulo žemėje nėra”.

ALGIS ŽUKAUSKAS birželio 3 d. 
Villanovo universitete. Pa., gavo ma
gistro laipsnį iš civilinės inžinerijos. 
Jo žmona. Eugenija, medicinos dakta
rė, birželio 7 d. Čikagoje gavo dar 
magistro laipsnį iš farmakologijos.

RŪTA GAIDZIŪNAITĖ, svetimas 
kalbas pradėjusi mokytis Čikagos 
Amundsen Junior College, birželio 7 
d. vykstančiose kolegijos iškilmėse ga
vo specialų atžymėjimą už mokslą ir 
akademinį aktyvumą. Ji mokosi anglų, 
prancūzų, ispanų ir vokiečių kalbų. 
Nuo vasaros semestro, profesorių pa
tariama, ji persikelia toliau kalbų mo
kytis į Columbia universitetą, Niu
jorke. . .

A.A. SESELĖ M. KARMELITA ŠI.M- 
' KŪTĖ iš Lietuvos — Motiškįų kaimo, 
Seredžiaus vals., širdies ataka mirė Či
kagoje birželio 12 d., sulaukusi 78 m. 
amžiaus. Velionė buvo mirusio muziko, 
komp. ir kultūrininko Stasio Šimkaus 
sesuo.

Į
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS. “Dir

vos" politinis komentatorius, rašo, jog 
Vengrijos pavergėjų delegacijos pil
nomis teisėmis įsileidimas į Jungtines 
Tautas sutvirtinęs įtarimą, kad Kenne
dy administracija mainais už Chruš
čiovo sutikimą atsiimti raketas iš Ku
bos. sutiko padaryti tam tikras nuolai
das kituose frontuose. Rezultate, esą, 

.susiduriame su kapituliacija, pagal 
klasišką amerikonišką biznio būdą: iš- 

i simokėjimui".

terys nuogom šlaunim tevaikščioja va
sarvietėse. Bet, patekus į tą didmies
tį vidurvasarį, man buvo šlykštu ma
tyti apsinuoginusias moteris. Jų pilkš
vos, rausvos ir gelsvos trumpos kel
nės (vad. shorts) atrodę, kaip apati
nės kelnaitės, o pačios moterys — kaip 
ką tik iš lovos išlipusios, bliuzeles už- 
simetusios ir išėjusios į gatves ir krau
tuves pademonstruoti savo neišpasa
kytų “grožybių”. Man viena lietuvai
tė aiškino, kad moterys taip nekukliai 
rengiasi dėl didelio karščio ir pato
gumo. Tačiau toks aiškinimas man at
rodė tuščias..

Argentina
BUENOS AIRES birželio 1 d. įvyko 

antras Argentinos lietuviškojo jau
nimo atstovų pasitarimas. Jam vado
vavo Liet. Bendruomenės pirm. Ant. 
Balčiūnas. “Laikas” pastebi, kad svar
biausioji pasitarimo tema buvo suor
ganizuoti sporto sekciją, kuri galėtų 
pasirodyti Argentinos Trijų Pabaltijo 
valstybių sporto šventėje. Ji numa
tyta surengti šiais metais ir ja bus pa
minėta 25 m. sukaktis nuo pirmosios 
lietuvių olimpiados Kaune ir 10 m. su
kaktis nuo trijų Pabaltijo valstybių 
sporto šventės Argentinoje — Avella- 
nedoje, kai lietuviai buvo laimėję pir
mą vietą.

Britanija
“NIDA”, lietuviškų knygų leidykla 

Londone, ką tik atspausdino ir prenu
meratoriams išsiuntinėjo naują knygą 
— R. Spalio novelių rinkinį “Angelai 
ir nuodėmės”. Tai jau 44-tasis tos lei
dyklos ir "Nidos” knygų klubo leidi
nys. Kartu su ta knyga išsiuntinėjo 
skaitytojams ir “Rinktinę” nr. 13.

NATA L1UT1KAITĖ, jauna lietuvai
tė. iš N. Zelandijos atvyko į Londoną. 
Ji ketina taip pat aplankyti kontinen
tą. Viešnia yra žinomo visuomeninin
ko ir N. Zelandijos Liet. B-nės pirm. 
C. Liutiko duktė.

LYDIMAS RAŠTAS II. WILSONUI. 
Ryšium su britų opozicijos vado, dar- 
b iečių lyderio Harold Wilson kelione į 
Maskvą, jam buvo įteiktas Britų-Lietu- 
vių Tarybos išleistas “Press Release” 
(apie birželio įvykius Lietuvoje) ir ta 
proga suteikta daugiau paaiškinimų. 
Tarybos pirm. R. Baublio vardu pri
siųstas H. Wilsono atsakymas — britų 
politikas nurodė savo kelionėje atsi
minsiąs primintus klausimus.

Prancūzija
T. TRAKENIS iš Paryžiaus “Drau

ge” rašo: "Nepavykus šiais metais su
sirinkti Velykų proga, bendrų pietų 
Motinos Dienoje tarp susėdusių prie

Iš kairės į dešine: Diana Balaz antros 
Sesto pirmos vietos ir Ona Vindašienė

vietos laihėtoja. Aldona Radvilaitė • 
trečios vietos laimėtoja.

kos radijo valandėles vedėjas, taip * 
pat puikiai reklamavo mūsų balių 
amerikiečių tarpe — nuoširdus ačiū.

š. m. liepos mėn 6 d. 8 vai. vakaro
p.p. Sinkų Crovvlando hotelio valgyk- P>ntas šv. Sakramentais, i 
loję klubo “Lituanica” v-ba šaukia vi- žės mėn. 24 d. Laidotuvės įvyko ge- 
suotiną narių susirinkimą. Bus svars-1 <«Užės mėn. 29 d. iš sv. 
tema Klubo statuto pakeitimai bei pa- r>~ ...... „ . , baznvcios. Po laidotuvių parapijos sapildvmas. Prašome narius ko skaitlm- ... .■ - - - - .... __ ]eje artimųjų suruošti pusryčiai.giausiai dalyvauti. Po susirinkimo 
vaišės. Klubo “Lituanica” valdyba

TAUTOS FONDUI AUKOJO S25 
medžiotojų - meškeriotojų klubas Li- 
V ■ ■ %a ■ • ■ m • a v • ■ % « v< vai • jzxz • a x a • i

Andriušis. B. Jackevičius. M. Kuza- j 
vas. B. Luomanas. Alf. Pivoriūnas. J. . 
Sinkus, A. Stankevičius. K. Stankevi
čius. J. Staškevičius. A. Viskantas: po 
$3: Jer. Bieliūnas: po $2: V. Bieliū
nas. St.Bogast. J. Butkus. Jasiulionis. 
Marėiauskas. M. Salčiūnas. V. šurka. 
M. Urbšys. V Zinaitis: po SI: J. Ba 
liukas. Bersėnas. Brasas. A. Cepukas. 
J. Bhižas, Hr. Jordon. Izokaitis. Ka
ralius. J. Kutka. Pr. Masilionis. A. 
Ramanauskas. J. Samas. J. Paužuolis. 
V. Vitauskas. 
nas — 50 et.

Fondo

WINNIPEG, Man

O. TEIŠERSKIENĖS, Sibiro tremti
nės ir kankinės, dabar gyvenančios To
ronte. atsiminimus, pavadintus “Sibi
ro tremtyje", pradėjo spausdinti “Dir
va".

INŽ. ROMAS VENCKUS iš Bostono. 
Mass., persikėlė į Los Angeles, Calif., 
ir pradėjo dirbti North Aviation lėktu
vu fabrike.

♦

DR. JONAS GRINIUS apie Ameri
kos moteris “Europos Lietuvyje" ši
taip rašo: “Man atrodo, kad vertybių 
sujaukimas ir biologizmas Amerikoj 
labiausiai atsiliepia moteryse. Man 
ypač į akis krito Amerikos moterų 
nevalyvumas ir tuštybė. Kol nebuvau 
matęs Čikagos, buvau manęs, kad ino-

stalo vietos lietuvių buvo matyti J. 
Tūbelienės ir Valių veidai. Dail. Valių 
lietuviai Paryžiuje matė, pažinojo jau 
prieš keletą metų. Šįkart, * tik pasi
džiaugdami. visi kalbėjo, kad dail. Va
lius jau serga vadinamu Paryžiaus vi
rusu, taip mielu kiekvienam paryžie
čiui ...”

LIET. B-NĖS KRAŠTO TARYBOS 
pirmininko ir krašto v-bos rinkimai 
Prancūzijoje ivyko gegužės 19 d. Iš
rinktoji kr. v-ba: kun. J. Petrošius — 
pinu., B. šlepetytė-Venskuvienė — vi- 
cepirm., P. Liutkus — ižd.. kr. tarybos 
pirm, išrinktas A. Venskus. Į revizijos 
k-ją įėjo: J. Mačiukaitė-Matorė, O. Jo- 
kubauskaitė-Pagnier ir P. Klimas.

Paruošė Pr. Al.

SUDBURY, Ont
Be bažnytinio komiteto prie pagerb- 

tuvių daug prisidėjo M. Kriaučeliū 
nienė. B. Stankicnė. B. Kručicnė. Dan
guolė ir Virginija Kriaučeliūnaitės ir 
Liuda Poderytė. o Agota Pranskūnic- 
nė padovanojo savo gamybos galioną 
midaus ir tris galionus vyno.

"The Sudbury Star" įdėjo viena 
pagerbtuvių nuotrauką ir gana ilgą 
pasikalbėjimą su mūsų vyskupu. Tuo 
būdu J.E. vysk. V. Brizgys gražiai gar
sina Liątuvos vardą laisvame pasau
lyje ir parodo, kokias nelaimes komu- 

Kūno šventėje Kristaus Karaliaus baž- n*zmas atnt'šė į Lietuvą ir visur kitur.
S. S. RAKŠČIAI IR ASIMANAVI- 

CIAI iš Hamiltono praleido keletą die- 
pas V. Skripkus ir buvo

VYSK. V. BRIZGYS SUDBURY
Vysk. V. Brizgys. aplankęs Sault 

Sle. Mario. Ont. lietuvius, birželio 
12-13-14 d. viešėjo Sudburio lietuvių 
tarpo. Jis turėjo pasikalbėjimą per 
CKSO televiziją. Nors čia sunku pri
eiti. ypač ketvirtadieniais, nes reikia 
užsisakyti iš anksto, tačiau ten dirban
čio mūsų tautiečio B. Augustino ir 
simpatingos panelės T. Manchester dė
ka visos kliūtys buvo įveiktos. Pas
kiau Ekscelencijos garbei buvo paruoš
ti pietūs pas P. G. Petrėnus. Dievo

nyčioje atlaikė šv. Mišias. Gražiai gic- 
KAZIMIERAS MUSTEIKIS, aprū- d°j° *įL Kus*nsk,<J suorganizuotas mis-

rus choras ir sol. G. Kaspenunaitc. nu atostogų i_  .. ___ ,___
mirė gegu- Bažnytinio komiteto iniciatyva para- vaišėse pas V. G. Lumbius.

’ . • pijos salėje buvo suruoštos pagerbtu- KUN> ST. RULBIS, SJ. Kanados
Kazimiero i yės iškilminga vakarienė, kurio- lietuvių skrajojantis kapelionas, lan- 

je dalyvavo daugiau kaip 100 lietu- ^ėsi Sudburyje J.E. vysk. V. Brizgi© 
^akaricn5* einant į gala, pirmą apsilankymo proga. Atvažiavo anksčiau 

ir aplankė daug savo pažįstamų. Ta 
proga sekmadienį, atlaikė lietuviams 
pamaldas ir pasakė pamokslą.

ANTANAS LAUCIUS susituokė su 
Elzbieta Mueller. Krsp.

PIRMOSIOS KOMUNIJOS lietuvių

sveikinimo žodį tarė kun. Ant. Sabas. 
JUOZAS ŽILINSKAS paaukojo S5OO paskui naujasis Kristaus Karaliaus pa 

lietuvių parapijos mokesčiams suino-1 raP*j°s klebonas Msgr. C. C. Adams, 
kėli. Jo auka, vasaros metu sumažė- Bendruomenės vardu sveikino pirm, 

vra labai J- Lukšys ir įteikė dovanėlę. Po tothuanica: $70 J. Radvilas: po $5: Br. jus ParaPijos pajamoms. : ,svarbi, už kurią klebonas labai dėkin- Tumo -Vaižganto sestad. m-los mergai-

A. Zmaitis: V. Pivoriū-

įgaliotinis M. Kuzavas

pagal oficialius

gas. čių choras, sumaniai vad. L. Remei-
, kienės. padainavo pora lietuvišku dai- bažnyčioje priėjo D. Skvcrcckaitė. M. 

PETRAS IR ONA 2IMINSKAI do- nelių. o musų pagarsėjęs akordeonis- Drūtytė, G. Poderytė ir D. Podcris.
Krsp.vanojo bažnyčiai Italijoje darytą Jė- tas A. P. Kusinskis išpildė keletą kū

rinių. Vėliau kalbėjo pats vyskupas 
ir savo įdomioje turiningoje kalboje, 
tarp daugelio kitų išmintingų patari- tą staigmena — pagerbtuves ir pui- 
mų. ragino būti gerais žmonėmis ir kias vaišes ponų Kačinskų namuose, 
patrijotais. Jo kalba buvo šiltai su- kurios man paliko neužmirštama įspū 
tikta ir pritarimo ženklan pasipylė dį ir gražiausius prisiminimus, nuo 
triukšmingi rankų plojimai. Jaunimo 
vardu sveikino stud. Romas Račins- 
kas. o Ričardas Kačinskas įteikė gra
žių gelių puokšte. Ta pačia proga bu
vo pasveikintas ir kun. Ant. Sabas 
vardinių proga. Įteikta dovanėlių. Bu
vo sugiedota "Ilgiausių metų", ku-

zaus Širdies statulą, kuria dešimlme 
čio proga Winnipeg© arkivyskupas pa 
šventins.

PADĖKA
Mano gimtadienio proga už sunioš-

Varšuva.
duomenis šiuo metu Lenkijoj yra j 
645.000 beraščių — analfabetų.’, 
270 000 gyventojų sugeba tik 

Puidokas. Rochcslerio lietuviš- skaityti.

JAUNIMO STOVYKLA įvyks Oak 
Point vasarvietėje nuo birželio men. 
30 d. iki liepos men. 7 d. Mokestis 
S13 asmeniui. Visi prašomi laiku už
siregistruoti.

Patikslinimas. Pr. "Tž" nr.. aprašant 
bažnyčios dešimtmečio minėjimo ban 
kietą, išvardinant šeimininkes praleis
tas Martos Bagdonienės vardas. Atsi
prašome. Kor.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000. mor. 
Sičiu paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gvvvbės ir 
paskolų draudimas. PILNAS CERIŲ 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

savo Įstaigą nuo liepos I dienos

perkėlė
Į naujas patalpas — 

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

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

širdžiai dėkoju poniai Irenai Račins- 
kienci ir jos mielosioms talkininkėms. 
Taip nuoširdžiai dėkoju visom po 
niom. panelėm ir ponams už taip gau 
sias ir brangias dovanas bei atsilan
kymą ir dalyvavimą šiose vaišėse, kun. 
A. Sabui ir visiem kitiem, kurie sa

nuos Ekscelencija pasiūlė pusiau pa ■ vo kalbose jautriais žodžiais sveikino 
sidalinti drauge su varduvininku. Pa-. mane ir linkėjo visokeriopos laimės, 
sibąigus oficialiajai daliai Ekscclenci ! Tad dar kartą visiems tariu tikrai 
ja dar ilgai pasiliko sudburiškių tar-! nuoširdų lietuvišką ačiū.
pe pasišnekėti, atnaujinti šonas pažin
tis dar iš Lietuvos laikų.

Penktadieni aplanke kun. L. Keme
šį. kims jau dvi savaites guli Sudbu nelaimėse Kanadoje žuvo 3.868 
no General ligoninėje. Išleistuvių pie-: asmenys; sužeistų buvo 111.125. 
tūs buvo paruošti pas ,L ML Knauče- pats nelaimių skaičius siekė 311. 
luinus^ is kur mi k L Balčiūnais, jg] Gvdvtojii sąjunga reikalau- 
t »■ k*1’ ‘ teismui' kaip oficialius

.1 E dabar .r dam.au aplankys slt<1. kaltes įrodymus, butų įsileidžiami 
būriškais, nes tokie apsilankymai vi- kvapo analizes aparatų duomenys. 
mis atgaivina netik religiniu, bot ir rodantieji vairuotojo išgerto ai- 

'tautiniu atžvilgiu. i koholio kieki.

Su pagarba — Lionė Remeikienė

Otava. — 1962 m. automobilių
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Kunigą Joną Staškevičių pasitinkant

Kultūrinejeveikloje

Toronto lietuviams džiugi žinia, 
kad po ilgo mokslo ryžto ir pa
sišventimo iškilmingom šventėm 
— primicijom grįžta iš Romos 
kun. J. Staškevičius. Kada pa
vergtoje Lietuvoje kunigų gretos 
retėja, o tremtyje vis daugiau jau
čiamas reikalas žadinti blėstančią 
tautinę sąmonę, Įstojimas Dievo 
ir tautos tarnybon teikia vilties 
ir džiaugsmo.

Kunigas Jonas Staškevičius gi
mė Anykščiuose 1936 m. lapkri
čio 26 d. Pradžios mokyklą pradė
jo Lietuvoje ir baigė Vokietijoje 
tremtinių stovyklose. Anglijon 
emigravo 1948 m., o 1951 m. per
sikėlė i Kanadą, kur Toronte 
1954 m. baigė pritaikomojo meno 
kursą Western Technical Insti
tute.

Lygiagrečiai aktyviai kun. J. 
Staškevičius dalyvavo lietuvių 
jaunimo veikloje, ypač mokslei
vių ateitininkų valdyboj, “Siety
no” dramos sambūryje ir šv. Jono 
Kr. parapijos chore. Taip pat reiš
kėsi lietuviškoje spaudoje ir dai
liajame mene.

Sv. Augustino seminarijon To
ronte Įstojo 1956 m. ir baigė filo-

Birželio 10-15 d. Toronte Ka
tono auditorijoje Įvyko kaikurių 
pabaltieėių dailininkų paveikslų 
paroda. Negalima jos pavadinti 
Kanadoje gyvenančių pabaltiečių, 
nes, žvelgiant i lietuvių skyrių, kos dvasia sudaro žmogaus _ 
buvo darbų Įvairiuose pasviečiuo- taiką, o žmogus galvoja ir veikia tųjų žmonių-vergų darbas begau-

Dail. DAGYS

nuo-

Isavo žuvimi, kur viskas labai pa
prasta, bet savita, originalu ir 
ekspresyvu; jis kalba labai trum
pa, bet aiškia kalba: pagavo, nu
žudė ... Žiūrint Į tą darbą taip ir 
prisimena Į Lenos žiotis nutrem-

se gyvenančių žmonių. Parodoje nuotaikos paveiktas, 
dalyvavo 18 estų su 20 darbų, • Dažnai mėgsta abstraktininkai
14 latvių su 20 pav. ir 9 lietuviai parodose išstatyti vienspalves —

dant žuvis jų mirčiai, savo tragiš
kai pražūčiai, valdovų gerovei. 

- ------------------ ---------------------- ------------------------------------------------------ r--------------------- ------------------j.. --------------r--------------- Afrikietis Pr. Domšaitis sustabdo 
su 17 paveikslų. Paveikslai ekspo-1 slegiančias plokštumas. Jei čia savo mažu vaizdeliu, kur per saus- 
nuoti ne tautybėmis, bet kartu/ būtų buvę juodos ar tamsiai rau- ros raudonai išdegintą žemę ke- 
todėl paroda išėjo vieninga, dar- ‘ 
bų išdėstymas geras, tik lanky-1punoiunivo, nvio n-------------------------------- lamu, paoiay.
tojui, neturinčiam katalogo, bu- tikrai jos būtų sukėlusios tinka- viena dvasia, 
vo neįmanoma sužinoti, kas ko- — —:-----:-----------------‘ --
kiai tautybei priklauso.

I Nors paroda buvo ruošta bir-

donos _
plokštumos, nors ir befigūrinės, ramu, paslaptinga, viską gaubia

kruvinai nutaškytos liauja vargana žmogysta. Viskas

mą nuotaiką ir priminusios nuo- Birželio gedulingųjų dienų pro- 
taiką tų baisiųjų naktų. jga tinka savo nuotaika ir J. Rač-

Kalbant apie tai, kas parodoje kaus balta-juoda abstraktai, kur

j kunigus 1962 m. gruodžio 22 ~
sv. Jono Laterano bazilikoje Ro
moje. Pirmąsias iškilmingas šv.

“KARIO” redakcija į savąjį redak
cinį kolektyvą pakvietė rašytoją Joną 
Rūteuį, kuris savo rašiniais iš seniau 
bendradarbiavo "Karyje”.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS cho
ras savo dainavimo sezoną baigs gie
dojimu birželio 30 d. Tėvų jėzuitų 
koplyčioje, kurioje primicijų metu gie
dos Gruberio Mišias, sukurtas vyrų 
chorui.

želio baisiųjų nakčių minėjimo buvo, tenka pasakyti: kaip visada, susikerta šviesioji dvasia su tam- 
proga, bet ten nebuvo jokio buvo gerų, pusėtinų ir menkų siąja. kur pastaroji užviešpatau- 
zenklo, bylojančio apie tai, o juk darbų. Be abejonės, geriausiai pa- ja, o šviesioji be prasiveržimo už
tai buvo reta proga ir vieta paša- sirodė latviai. Jų Dainis ir Rein- sidaro savyje.
kyti torontiečiains, kad tada pra- holds savo gamtovaizdžiuose kon-1 Kiti lietuviai autoriai neįvairūs 
sidėjo šių tautų naikinimas. Ge- struktyviai tvirti, be pripuolamu- * x‘* ; :----
riau būtų buvę jei ir eksponatai mų, stilingi ir originalūs, beveik 
būtų buvę parinkti kiek galima abstraktiniai, nuotaikingi ir pa- 
artimesni savo dvasia šiai tragiš- trauklūs, nes be nereikalingų 
kai — gedulingai sukakčiai, nes techniškų išdykavimų. Taip pat 
šiaip margų darbų darbelių prisi- veikia Dzenis su savo artoju; jo 
žiūrima kiekvienoje parodoje, o arkliai — jo sukurti padarai, nau
jų būna šimtai. Visada palieka di- ja tikrovė, kalbanti kūrybine kai- . _

... . • gilesni pergyveni- ba. Žodžiu, šie ir kaikurie kiti jų čias galvas, nors kartais jų rankos 
mą vieta, turinti savo specifini dailininkai žino kaip darbą for- yra gana veiklios, bet tikrajam 

: charakteri — savo dvasią (šven-! muluoti ir kaip pabaigti, kad kū- menui neužtenka vien gerų ran- 
♦ ■ tint’ n 1 i i tu I rxn I i’n c* 1 • 1 f 1 v L” l’A L- • 1 11O IT O C f /A 1 O 1)9.

tematika nei iškalbingi nuotaika; 
rodo eilinius gamtovaizdžius, nors 
kartais techniškai ir pajėgius, pa
bodusius abstraktus, kurie gal te
tiktų būti pavyzdžiais’ dekoruo
tiems reikmenims. Ir tai yra to
dėl. kad jų autoriai turi pertuš- 
čias širdis ar Įkvėpimo nelankan-

ALB. V. “Draugo” birželio 13 d. lai
doj atspaude autentišką ir itin įdomų 
reportažą, užvardintą: “Kaip Kaune 
žydas žydus gaudė ir šaudė”, subant- 
raštėj pridurdamas, jog tai “ne juo
kai, bet ašaros”. Tas žydas buvo: Se- 
rebravičius - Sidabras. Tame pačiame 
reportaže — minimas ir kitas kauniš
kis žydelis, Izaokas Kaplanas, labai 
uoliai tarnavęs raudoniesiems pirmo
sios okupacijos metu ir laike lietuvių 
vežimų Sibiran. Vienas ir kitas žydai
— buvę žurnalistai, tik vienas, kaip 
matome, buvo nacių talkininkas, kitas
— bolševikų.

PREL. MYKOLAS KRUPAVIČIUS 
visur atskuba su pinigine parama, kur 
tik jaučia gyvą reikalą. Iš savo labai 
kuklių pajamų visiškai neseniai jis pa
siuntė S10 čekį Lietuvių operos k-tui, 
kuris po paskutiniųjų spektaklių tūri 
daug skolos. .
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METEOROLOGU IR KLIMATOLO- 
GU KONFERENCIJA įvyko Vilniuje 
Jos tikslas buvo apsvarstyti galimybes, 
būdus klimato sąlygoms keisti, tiks
lingai panaudoti gamtos išteklius. Kon
ferencijoje dalyvavo svečiai iš Latvi
jos, Estijos. Konferenciją atidaręs Lie
tuvos hidrometeorologijos tarnybos 
virš. A. Bagdonas pažymėjo, kad nag
rinėjamos Pabaltijo klimato ypatybės, 
sudaromas klimato atlasas, be to, ple
čiamas darbas branduolinės meteorolo
gijos srityje.

VILNIAUS UN-TE apgynė diserta
cijas istorijos mokslų kandidato laips
niui: Borisas Kleinas tema: “Antifašis
tinis išsivadavimo judėjimas Vilniuje 
1926-1935 m.”; Henrikas Sadžius te
ma: “Vilniaus pramonės darbininkai 
socializmo statyboje 1944-1953”.

16-je STUDENTU MOKSLINĖJE 
konferencijoje, Vilniuje buvo perskai
tyti 22 moksliniai darbai. Kaikurios 
temos: G. Rasčiūtė kalbėjo apie eko
nomines sąlygas, panaikinant esminius 
skirtumus tarp miesto ir kaimo; D. 
Tubutytė — racionalus darbo jėgos 
panaudojimas žemės ūkyje; Č. Vencke- 
vičius — Lietuvos energetinės kuro 
bazės išvystymas; C. Mančiukui rūpėjo 
svarbi "mokslinė” tema — pirmos Vil
niaus įmonių komunistinio 
gados.

IŠ VILNIAUS RADIJO 
pasikalbėjimo apie partijos
rybos numatytą leisti "lietuvišką tary
binę-enciklopediją” paaiškėjo, kad jos 
vyr. redaktorius — prof. J. Matulis, 
kad būsią tik trys tomai po 45 sp. lan
kus. Ji būsianti pradėta leisti dar šiais 
metais "marksistiškai nušviesti” sovic- 
linamos Lietuvos istoriją, revoliucinio 

šioje, judėjimo istorija, lietuvių kalbus,

darbo bri-

paskelbto 
ir min. ta

Tėvų jėzuitų Gregorianum uni
versitetą. pasirinkdamas akade
mini kursą. Teologines studijas ši 
pavasari baigė licenciato laipsniu. 
Šv. Kazimiero kolegijos vadovy
bės 1961 m. buvo paskirtas klieri
kų dekanu. Tuo pat metu buvo 
kolegijos ateitininkų būrelio pir
mininku.

Jaunasis ganytojas įšventintas

vių visuomenei. Šios šventės pro-' 
ga. kun. J. Staškevičius, kartu'su 
primicijantais kun. A. Babonu ir 
kun. P. Martuza. tarė žodį Lietu
von ir perdavė savo kunigišką p.i-į 
laiminimą per Vatikano radija. 1 

Sveikiname kunigą Joną Staš
kevičių ir linkime jam daug lai
mingų ir našių metų Dievo ir 
vynės tarnyboje. R. V.

te-i

SUDAUŽYKITE SUTRŪNIJUSI
ŠIOS VALSTYBĖS KALĖJIMĄ

Nelegalūs jaunosios kartos 
leidiniai Sovictijojc . “Phoe
nix” leidinys jau perspaus

dintas Vakaruose.

nių pasirodė Maskvoje ar Lenin-: 
grade — jų tiražas siekė tarp ke
liolikos ir kelių šimtų egzemplio
rių. Pati parti ja, juos puolusi, yra 
paminėjusi ir kaikuriuos tos span-

i m i i 1*1“ ‘
'. "Laisvoji mintis’’. "Kultu-' 
Tribūna" ir "Erezija".. Prieš j 

Phocnixo" pasirodymą, dar bu-i /A /-J I 1 '

-Vakarus pasiekė Sovietų Sąjun- dos pavadinimus, pvz 
goję rotatorium atspausdintas ir pelis" ’’ 
plačiai buvęs pasklidęs nelegalus ra ‘ 
leidinvs "Phoenix". Atsidūręs - - 
Fed. “ Vokietijoje, tas leidinys ^ĮcisU šio pradininkai 
Frankfurte veikiančios rusų emi- tax' ir 
grantų leidyklos “Posev” buvo iš- do Aleksandr, 
tisai perspausdintas (jo viso 140 1 .
psl.). Dabar sovietinio jaunimo uždarė, o leidėją dviems metams 
balsas jau juieinamas Vakarų .uždare į kalėjimą. Bumerang . I 
skaitytojams ir jie stato klausimą: V ladimiro Osipoyo leidžiamas, iš- 
ką atstovauja "Phoenix" ir kt. pa- ėjo trys numeriai — ir čia Įsikišo 
našiu leidinių autoriai, kokių jie leidinių "pelenu ’.
siekia tikslų? — *-*

Vakarų spauda, pvz. plačiai ži
nomas Hamburgo “Die Zeit” sa
vaitraštis nr. 22 čia pastebi, kad 
viena aišku — Sovietijos gyvai 
protaujančios inteligentijos tar
pe yra Įsivyravęs nerimas. Visi 
buvę Chruščiovo puolimai, nu
kreipti prieš menininkus, rašy
tojus nebuvo tuščias išmislas — 
suakmenėjęs dvasinis- gyvenimas 
Sovietijbje jau buvo atsipalaida
vęs po Stalino mirties 1953 m., 
gi no 1956 m. Įvykusio šio kruvi
nojo diktatoriaus nuvainikavimo 
(Chruščiovui pasmerkus) jaunajai 
kartai atsivėręs naujas pasaulis:

tax” ir "Bumcrang”. Pirmąjį lei
..................... as Ginsburgas. po 
penkių numerių policija leidinį:

balsas jau prieinamas

1961 m. iškilo naujasis •— “Phoe
nix". virtęs pačiu svarbiausiu ru
sų inteligentijos- rezistencinės į 
spaudos dokumentu. Jo pasirodė 
penki numeriai, o šalia jo dar mi
nėtini du leidiniai "Spirale" ir 
“Cocktail”.

"Phocnixo" redaktoriai nėra ži
nomi. o iš autorių, leidinyje pa
skelbusių savo kūrinius, savo pa
vardę buvo pasirašę tik Chabaro- 
vas ir jau miręs Pasternakas. 
"Komsomolskaja Pravda" esą de
šifravusi tik vieną autorių. NJ 
x:or- tai esąs vienas iš pašalintu- nytė sutiko dalyvauti Tautinių 

dudentu ir jo tikroji pavardė šokių šventėje liepos 7 d! R. Kil- 
V. Nossov. irnonytė atliks programos prane

šei autoriaPir nežinomi, tačiau Sėjos vaidmenį. Jai talkininkauja

Gražina Marija Girdauskaitė, 
šį pavasarį baigusi Toronto 
universiteto medicinos fakulte
tą. Kanadon atvvko 1949 m.«. «/

Baigė šv. Juozapo gimnaziją 
1957 m. ir Įstojo i medicinos 
fakultetą. Studijų metu reiškė
si klasės ir fakulteto veikloj, 
sporte ir studentų meniniuose 
parengimuose; 6 metus šoko 
studentu statvtoj muzikinėj ko- cation. Ateityje planuoja dirb- 
medijoj "Daffydil”. Dalyvavo TTinokytoja gimnazijoje. 
liet, skautų veikloj, buvo dve
jus metus valdyboj. Dvi pra
ėjusias vasaras atlikdama sta
žą diibo psichiatrinėj ligoninėj 
—Penctanguisene Ontario Hos- 
Į-iu’.l. Vienerius metus ji nu-- 
malo dirbti šv. Mykolo ligoni
nėj. o vėliau — specializuotis 
kurioj nors medicinos šakoj.

Marija Neringa Naruševičiūtė 
1963 m. pavasari baigė Toron
to universiteto šv. Mykolo ko
legijoj humanitarinių mokslų 
fakultetą bakalauro laipsniu. 
Gimė .1942 m. birželio 15 d. 
Kaune. Pradžios mokyklą lan
kė Northamptone. Anglijoj, ir 
Belleville. Kanadoje. Gimnazi
ją baigė šv. Mykolo akademi
joj Belleville ir buvo tos laidos 
VSRRtictoriah —geriausia mo

savo studijų metu Hamilto-’ kine. Įrašyta i garbės lentą ir 
ne M. V. Mikelėnaitė buvo ak- kalbėjusi baigimo akademijoje: 
lyvi prancūzų kalbos studijų 
klubo ir Newman klubo veikė
ja. Kuri laika buvo McMaster 
un-to Newman klubo pirminin
ke Būdama gimnazijoje, M. V. 
Mikelėnaitė priklausė Hamilto
no taut, šokių grupei.

Marija Veronika Mikelėnaitė. 
gimusi Lietuvoje, Šiaulių mies
te. Pradžios mokyklą ir gimna
ziją baigė Kanadoje. Šių metų 
gegužės mėn. 20 d. baigė Mc
Master universiteto humanita- 
i iniame fakultete svetimų kal
bų ir religines studijas baka
lauro laipsniu. Tolimesnėm 
studijom persikelia i Toronto 
un-tą. į Ontario College of Edu-

Be to. gavo $1000 scholarship 
pradėti mokslą Toronto univer
sitete. Ši rudeni ruošiasi tęsti 
toliau anglų kalbos studijas 
magistro laipsniui gauti Illinois 
un-te. JAV. Priklauso Lietuvių 
Studentų Sąjungai.

statula, kurioje Marija laiko ant ke
lių nuo kryžiaus nuimtą Kristų. Tai 
Michelangelo kūrinys — originalas. 
Dar gyvas būdamas popiežius Jonas 
XXIII leido originalą išvežti į Niujor
ką. Charakteringiausia žymė : 

^skulptūroje: Marija yra jauna mergai-j mokslo ir kt. vystymąsi.
tė. laikanti suaugusį Kristų ant keliu.! • 

: Užklaustas kardinolo Groldie. kodėl 1965 M. LIETUVOJE RENGIAMA 
taip nesuderintas amžius, autorius at- DAINŲ ŠVENTE, kuri, pasak Liaudies 
sakes: "Marija buvo skaisti, be nuo- meno rūmų direkt. S. Svcrdiolo, bū- 
dėmės. Man atrodo, kad ji negalėjo sianti "padėka partijai ir vyriausybei 
senti”. Skulptūra bus išstatyta Vati- už begalinį rūpestį Lietuvos gerove ir 
kano paviljone. Tame pačiame paviljo- kultūra”. Gegužės 11 d. Kaune įvyko 

vad. "respublikinė meno saviveiklos 
apžiūra” su specialiai pritaikintu šū- ' 
kiu "Į darbą su daina". Numatyta at
rinkti iš penkių tūkstančių dalyvių 
stipriausius meno saviveiklos kolekty
vus. Toje apžiūroje varžėsi netik cho
rai, bet ir dainų, šokių kolektyvai, in
strumentalistai. pučiamieji ir estradi
niai orkestrai, kaimo kapelos ir kt.

VARGONAI ĮRENGTI valstybinės 
konservatorijos koncertų salėje Vil
niuje: baigiami montuoti iš Rytų Vo
kietijos atgabenti vargonai valstybinės 
filharmonijos salėje. Kažkuris komu
nistas netgi atsiminė, kad gerus vargo
nus turi Vilniaus katedra, kurioje šian
dien yra paveikslų galerija. Konserva
torijos mokiniai, nušluostę dulkes nuo 
senųjų katedros vargonų, paveikslų ga
lerijos lankytojus nustebino vargonų 
muzikos koncertu. Programą išpildė 

dr. laipsnį. Juozas Leonavičius apgy-;B. Vasiliauskas ir E. Vasiliauskaitė, 
nė disertaciją "Valstiečių streikas Lie- Senuosius katedros skliautus po ilgos 
tuvoje 1935 m. ir Lietuvos kom. par-Į tylos vėl sudrebino J. S. Bacho ir G. 
t i jos vaidmuo” (istorijos m. kand. F. Uacndclio akordai, 
laipsniui įgyti). Br. Prėskienis apgynė 
disertaciją "Lietuvių marksistinė lite-

ne yra pažadėta šiek tiek vietos ir 
kenčiančiai Lietuvos bažnyčiai/

• Pr. AL

KUN. DR. A. BALTINIS išskrenda 
Europon liepos 30 d. su L. B-nės eks
kursija. Vokietijoje jis skaitys Liet. 
Fronto Bičiulių rengiamoj studijų sa
vaitėj paskaitą: "Kultūros kūryba ir 
jos pavojai svetur”.

.LIETUVOJE birželio 12 d. minėjus 
kun. Strazdo-Strazdelio 200-sias gimi
mo metines. Rokiškio rajono Kamajų 
vidurinei mokyklai suteiktas Antano 

i Strazdelio vardas.

LIETUVOJE, ypatingai vasaros me
i tu. vis dažniau su spektakliais atsilan
ko įvairių Rusijos miestų teatrai.

VILNIAUS UNIVERSITETE birže 
lio 11 d. doc. Jurginis apgynė diserta
ciją tema "Baudžiavos įsigalėjimas 
Lietuvoje” ir gavo istorijos mokslų

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI- 
inti disertacijos

Tautinių šokių šventes ruoša eina i pabaigą 
Kilmonytė pranešėja

Chicago. Ill., telf. 
atdara: pirm, iki 
nuo 3 iki 9.30 vai. p.p.. šeštadie- nis taškas — International Am
inais nuo 2 iki 9.30 vai. p.p.. sek- phitheatre — vėsinamas. Nei šo- 
madieniais nuo 9.30 vai. ryto iki kėjams. nei žiūrovams neteks

Filmų aktorė Rūta Lec-Kilmo- 471-2248. Ji nine priežiūra šventės metu, 
penktadienio Taut. Šokių šventės kulminaci

Ka ... aisivcus naujas j as<;uus. ... vki minri-ii musu tautiniu šokiu specialistė 1 vai. p.p. Jaunimo Centre esant kęsti karščio. Programos pradžia 
L ... -V .. .* 1 ,, , , 4 . . . . • p. Br. Jaineikicuc. viena Musu didesniems parengimams būstine — 2.30 vai. po pietų.
zin ką neklaidinga, nepaliečiama, i ns l aslei naką. tai jaunosios kai- auiorį.n> p>el K. Kilmony- bus atdara ir prieš parengimus Zurn. VI. Būtėnas pakviestas
i octal, kid Kmcjni paicisKc sa\o žmones. Nei partija, nei vai- <l*ilvvivin’c> in,’vvpi(inrni vio- kitokiu nei niistatvtii laiku lietuvišku reikalu remčio Marcu-1 . • •• • i • • i • 1 •' l L > Hu I ' \ d \ 111 |/d \ > V IU 1 U V 11 '1 -G 1 iv 1 11 UOltH > t U Idin tl. llv tu v ioi\u i vi!\c>lU 1 vlllv Iv Piai UU ,
nhniniimiic I *vrx 11 nin rnnlrz. ___ . • .. . ........................... . •• 1 °* jo. . ... __ __ . _ .. _ ..*• . ‘ « ...abejojimus. Pro socialinio realiz
mo varžtus prasiveržė, iš dalies 
delsdami. iš dalies ir drąsiai, vi
sa eilė kūrėjų: Dudincevas. Kir
sanovas, Nekrasovas. Paustovskis. norį nau jos santvarkos.-o ji priva- 
Pasternakas. Jašinas. Jevtušenko Jauti remtis meile, tiesa ir laisve, 
ir daugeils kitų.

Sovietijos universitetuose, ki
tose augštosiosc mokyklose susi
organizavo nelegalios grupės, bū
reliai ... Maskvoje. Leningrade 
pasirodė lapeliai, kuriuose buvo 
smerkiamas sovietų elgesys Veng
rijoje, iš Įvairių augšt. mokyklų kuri turėsianti atnešti atnaujini- 
buvo pašalinta 2000 studentų. Rū- m0 tėtatc-vini;
girnas, nors ir pogrindyje, vyko čio karščio". Jie įieško naujo pa- 
toliau. Iš tų pašalintųjų ir iš kitu šaulio, jie nusivylę dabartimi ir 
grupių susiorganizavo Įvairių lei- jų pasipiktinimas sovietine siste- 
diniu redakciniai kolektyvai ir sa- ma geriausiai išreiškiamas žo- 
vo leidiniuose jie bandė kalbėti džiais viename eilėrašty: .. su- 
naujosios Rusijos vardu. i * .

Daugiausia tų nelegalių leidi- bes kalėjimą!” E.

džia nėra jiems autoritetai, jie — 
prieš totalistinę valstybės sampra-

tų bilietų paklausa.
Šventės 1

Dail. A. Trinkūnas sutiko rū- čio radijo duoti gyvu žodžiu re- 
kalbėtoiais pakviesti ’pintis Taut. Šokių šventės salės portažą birželio 18 d.. 8.30-9.30

“Phocnixo'’ atstovai žmonijai Lietuvos Atstovas p. J. Rajeckas (International Amphitheatre) me-, vai. vak., banga 1300 kc.

Tiems autoriams švyturiais-kelro- 
džiais esą Majakovskis. Pasterna
kas. Jascninas ir Blokas, dar 
jiems pavyzdys ir simbolistai.

Jaunieji kūrėjai savo leidiniuo
se numato artėjančią katastrofą.

mą. “mus išlaisvinti nuo slegian
čio karščio". Jie įieško naujo pa-

-jbilietų platinimo vietose ir Sven- 
daužykite sutrūnijusį šios valsty- lės būstinėje — Jaunimo Con

i’* E. i t re. 5620 So. Claremont Ave.,

ir PLB pirm. p. J. Sungaila.
Muz. F. Strolia organizuoja ir 

vadovaus Tautinių šokių šventės 
akordeonų sambūriui, kuris pa
lvuos moksleivinio amžiaus šokė-

Z. _ • - i » HI MXHIIIU II AIViIUVIlI llIVIIVOIIIId IKI'ju programą. Suaugusiuju pro- w/ v « c•’ » 1 ‘ • * ILl I • 1N V\l II'(l<lRI(IIill's \ S t ^4’11 K
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aliai gi os simfoninis O! \ iėius, 40 Burrows Ave., Islington. Ont. 
kestras. kuriame bus 28 grojikai.!

Tautiniu Šokiu šventės išvaka-' nr birželis. Tikybi-
j •- /. 4 ji- nes ir tautines minties žurnalas, kunresc .Jaum.no < cntro sodelyje.. |rWzjsi Sv Kazimlpro s.ga AngUjojc. 

|»hc paminklo Žuvusioms uz lais- Kcd kun s Matulis. MIC. Pre numo
vę. kalbą pasakys JAV LB cen- rata niciams 
tro v-bos pirm. J. Jasaitis.

Tautinių Šokių šventės suve
nyriniai ženkliukai jau gaunami

Atsiųsta paminėti
Skautų aidas, nr. 5. gegužis. Lietu ! The Battle of Grunwald, han K. So- 

ivių skautų ir skaučių mėnesinis žur-į k oi n i kovo istorinis romanas, kurį į

I
i | kiii’Tv * i ui / >1^1111d 11 < CO

lietuviškų reikalų rėmėjo Margu-; Marcinkevičius širdies kapitalinio re
monto problema pradėjo domėtis prieš 
dešimt metų. Dirbdamas I-osios Vil
niaus ligoninės chirurgu, jis yra atli
kęs daug komplikuotų širdies operaci
jų. Jo gabumus šioje srityje liudija 75 
pilnai pasveikę pacientai. Įgytąjį pa
tyrimą jis dabar stengiasi perduoti sa
vo studentams — būsimiesiems chi
rurgams.

PROF. TADAS IVANAUSKAS su i 
Lietuvos Mokslų akademijos nariu An-j 
tanu Vaitkevičiumi ir Medicinos insti-> 
luto studentu Tomu Staniku 1962 m. 
vasarą buvo iJvykę į zoologinę eksjje-

ratūros kritika 19174940 m. komunisti- TUTE ruošiamos
nėje spaudoje" (filologijos m. kand. technikos mokslų .kandidato laipsniui: 
laipsniui igyti). Jer. Grėska — “Lietu- v-vr- dėstytojas inž. Petras Pūkelis — 
vos TSR liaudies ūkio nusmukdymas "Apie išilginės armatūros ploto.ir jos - 
hitlerinės okupacijos laikotarpiu” ir 
Alf. Venckus — “Vartotojų kooperaci
jos išvystymas Tarybų Lietuvoje” — 
abu ekonomikos mokslų kand. laips
niui. įgyti.

PROF. S. VAINIŪNAS Lietuvoje 
yra pasiryžęs pianino akordais perduo
ti gimtojo krašto gamtos grožį savo 
naujausiame kūrinyje — “Gimtinės 
pievos".

VILNIAUS UNIVERSITETO Medi 
cinos fakulteto vedėjas Algimantas

išankstinio Įtempimo įtaką gelžbetoni
nių sijų atsparumui, veikiant skersi
nėms jėgoms”: vyt. dėstytojas inž. 
Kostas Tolutis — “Mažų plastinių de
formacijų lokališkumo proceso tyri
mas”; vyr. inž. Bronius šiaudytis — 
"Sausų cinko baltalų gamyba sukamo
siomis krosnimis iš cinko atliekų”: 
inž. Algirdas Balčytis — “Įvadas į tal- 
puminių indukcinių nuolatinės srovės 
mašinų teoriją"; docento pav. inž. Al
gimantas Budrys — "Audinių atrami
nio paviršiaus matavimo klausimas" 
ir kt.

VILNIAUS KONSERVATORIJOJE 
įvyko St. Vainiūno kūrybos vakaras; 
Forlepioninius kurinius atliko auto
rius. o kamerinės muzikos — S. Son
deckio vad. styginis kvartetas; dar da
lyvavo sol. V. Adamkevicius, pianistas

MOHAWK Furniture Ltd
2448 DANFORTH AVE.
Telefonas OX. 9-11I I

ir

Specialus 
papiginimas 

konlincntali- 
nėms lovoms 
ir matracams 

kaip iliustruo
ta su išsiuvi
nėtu matracu 
39” tik

Ribotas kiekis

Telefonas 537-1412
Dar hirime pasilikusiu SPALVOTU DAŽŲ 
iš praeitų metu — galionas (ik $2.00. V'isi 
da>ai gaunami (ik Roncesvalles krautuvėje.

• Rainis kilimai.
• Naujausių madų sofos.
• Mr gamųių ir valgomųjų kambarių
• įvairių firmų matracai.
• Virtuvės stalai, kėdės, šaldyluvai.
• A i' iinn krosnys, skalbimo mašinos
• V'aikif baldai.
• Dažai ir kiti namų apyvokos reikmeny?

baldai

Abi narduotuvės atidarytos nuo 9 valannor 
ryto iki 9 valandos vakaro.

■ raia mvidiiis — S2. Adresas: 21. The 
lOval. Hackney Rd., London, E. 2. Eng
land.

East Europe, June. VOL. 12—NO. 6. 
laisvosios Europos Komiteto mėnesi
nis žurnalas, anglų kalba nagrinėjąs 
sovietų okupuotų Europos kraštų po
litines. socialines ir ekonomines prob 
lemas. Adresas: 2 Park Ave., New 
York 16. N. Y., JAV.

Australijos lietuvių metraštis, iš
leistas Austr. LB-nes savaitraščio “Mu
su pastoge”. Nagrinėja lietuviu įsikū
rimo Australijoje istorinę raidą, su
pažindina su lietuviška kultūrine veik
la. organizacijomis, kultūrininkais ir 
visuomenininkais.

laiškai Lietuviams, nr. 6. birželis, žclis. Mėnesinis religinio turinio žur 
T. jėzuitų leidžiamas religines ir tau į nalas. leidžiamas Tėvų pranciškonų 
tinės kultūros žurnalas. 2345 W. 561h Kennebunkport. Me., JAV. Redakto- 
Sl., Chicago 36. Iii. mis T. Viki. Gidžiūnas.

anglų kalbą išvertė Julius Jonas Biels
kis. Išleido "Lietuvių Dienų" leidykla. 
4364 Sunset Blvd.. Los Angeles 29, 
Cal. Knygos aplanke — visiems lietu
viams gerai žinomas J. Mateikos pa
veikslas "Žalgirio mūšis". ! diciją Obės deltoje. Apsistoti teko 68

.. .. toje paralelėje, netoli Selichardo mies-
Gimtoji Kalba, nr. 1(19). sausis ko lc|j0 Siaurės diena tuo metu truko du 

vas. Siame JAV LB Kultūros 1-ondo mėnesius. Dėmesio centre buvo polia- 
Icidžiamo bendrinės kalbos laikraščio rjn^ ganųa įr gyvūnija. Kauno Zoolo- 
nuincryjc St. Barzdukas nagrinėja; gįjos S(Xja profesorius praturtino kc- 
įvardžius pagarbai reikšti. L. Dambriū- |ctu tundrai būdingų gyvūnų rūšių, 
nas automobilių ir kelių terminus. j)£| sunkėjančios senatvės naštos šią

Annual Report of the Department of v;,sa,rą prof. T. Ivanauskas nesiryžta

St.

LIETUVOJE GARSĖJA kompoz. B. 
Gorbulskis. Gimęs Kaune 1924 m.; 
daug laiko praleidęs Sov. Sąjungoj, 
Lietuvon grįžo tik 1947 m. 1953 m. 
baigė Tallat-Kclpšos muzikos mokyk
lą. Gegužės 18 d. Gorbulskio kurinių 
koncerte per radiją orkestrui diriga
vo B. Dvarionas, solistu 
Budrys.

LIETUVOJE LANKĖSI 
švietimo m-jos atstovai. Jie
mėjosi sustiprintu užsienio kalbų dės
tymu mokyklose. Iš Vilniaus lenkai 
dar buvo nuvežti į Trakus ir Pirčiupį.

buvo A.

Lenkijos 
ypač do-

Travel and Publicity. Ontario provin
cijos leidinys turizmo tikslams.

Knygų Lentyna. Lietuviu bibliogra
finės tarnybos biuletenis, nr. 1 (130). 
sausis-kovas. l/Cidžia Vyt. ! 
Danville. Ill.. JAV.

Eglutė, nr. 6. birželis. Lietuvių Kul
tūros Instituto vaikams skirtas laik
raštėlis.

Sv. Pranciškaus Varpelis, nr. 6. bir-

tolimesnėms kelionėms — pasitenkinti 
žada atostogomis savo gimtajame kai
me Lcbiodkoje. Lydos krašte. Kadaise 
piemenuko kojomis išbraidytoje Dzit- 
vos upėje jis tikisi rasti naujų ekspo

Saulius, natų Kauno Zoologijos sodui.
VILNIUJE RODYTAS SOVIETU 

GAMYBOS FILMAS "Trečias kėlinys” 
vaizduoja 1942 m. įvykius Kijeve, kai 
hitlerininkai buvo surengę futbolo 

•į rungtynes ir sportininkams buvo leista 
■ pasirinkti: pralaimėti arba ... mirti. 
‘ Pagal propagandos taisykles, sovietai 

pasirinkę mirti. Dėl šio filmo aštriai 
pasisakė Fed. Vokietijos spauda.

ATVIRUTES
SVEIKINTI 

VARDINIŲ PROGA 
GAUNAMOS

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

Kaina 10 et.

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

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

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

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

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

Džiugi naujiena!
Naujas transportas lenkiškos Vodkos, 
imponuotas tiesiai

te

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

W0BKA
WYB0R0WA

MAT CKi«V1> 5

Jaum.no


■

Mann Martel
REA L T O R S ‘

2320 BSoor St. W. Tel. RO 2-8255

TORONTO 6 psi. Tėviškės Žiburiai 1963. VI. 27. — Nr. 26 (702)

AB Y POINT
$8.960 pilna kainą. 5 kamb. mūr. 

minas vandeniu alyva apšildomas, 
alum. antri lan ai ir durys, Viena 

l\Li’a skola 10 mi lu. įmokėti tik 
ril. 10').

ANNETTE — RUNNYMEDE
Si.200 įmokei •, 6 kamb. mūrinis 

da nas su vieta mašinai statyti. 2 
virtuvės, dideli kambariai, kietos 
ir gra ios grindys. Viena atvira sko
la 10 melų. Pilna kaina $11 900.

SWANSEA — BLOOR
S3.H-' įmokėti, atskiras, mūrinis 

> kamb. namas, dvi virtuves. 1 gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.

ST. < 1 \IR — O \KW00D
SI /00 įmokėti, 8 kamb. dviejų 

u -.(•t mūrinis namas. Dideli kam 
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
ia i i n įrengta vonia, vandeniu aly

va sd lomas Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

BLOOR — JANE
$1.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

; i .s! į. gražus mūrinis namas su 
;ara u ir privačiu įvažiavimu. Mo

derniški virtino, vandens alyvos 
šildymas Visai arti Bloor.
SWANSEA

a •<. įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražiu plytų namas 7 dideli kam
bariai. moderniška virtuvė, gražus 

iem c Prašoma kaina $18.500, gal 
ir m u iau.
BLOOR — QUEBEC

$3 100 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
•u ŠI i mūrinis namas, vandens aly 
v » šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už menesio gali 
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga- 
a,as.

HIGH PARK — INDIAN RD.
$7.500 įmokėti, 17 kamb. — 4 at 

skiri butai, vandens šildymas. Be 
to. trys garažai su privačiu jvažia 
vinni. Pirmame ailgšte 6 kambariai. 
Pajamų $290 mėn. plius laisvas bu
tas savininkui. Geras pirkinys.

KLK MOTERŲ DR JOS PRISIKĖLI
MO PAR. SKYRIUS numato po vasa- 
os atostogų surengti virimo kursus, 
ėlim norima smuošli koncertą ir Ino 
eik lu jau susi išta su Laikin iais so 

’isi-is. numatyt i dr. J. Songailos pa
kaita ir imi imu dar su uosti uždaras 
okol ‘Leijas motcHms. Skvrins nūn- 
itfl iąi dėkoja visions moterims už 
'važią t••Iką ruošiant vaišes l’-isikėli 
u; n:>r. ({'‘šijiitinr- io proga.

su pagal savo išgales iaunimo stovyk
loms: ateitininkams, skautams ir “Auš 
ros” klubui. Taip pat nepamiršti ir N. 
Pradėtosios M. seselių vedami Toronto 
Lietuvių Vaikų Namai ir skyriaus glo
bojamos “Aušros” sporto klubo mer
gaitės.

Visns n»o'lp*vs, kuries stovi nuoša
liau, kviečiamos įsijungti į visuomeninį 
laiba, nežiūrint amžiaus *r išsilavini- 
no, daibo užteks 
■ona iipl’k sau, I 

-,ijos šūkis — Tiesa u- Meilė 
kilnus ir vartas visų lietuviu moterų 
dėmesio. Valdybą

' visoms, Žmogus gv- 
bet iv lutiems. Drau- 

ya

O.

Nuoširdžiai dėkojame už suruošta mums atsisveikinimo 
ar < - staigmeną ir 
G l igoniams, E. K

Žaliauskams.

J. A. Sprcinaičiai

R. CHOLKAN

COLLEGE, 
$31)00 įmokėti, atskilas mū
rinis 3 jų šeimų namas. 3 vo
nios, 3 virtuvės, dvigubas ga 
ražas, pilna kaina tik $17.000.

B. SAKALAS
Darbu h lrf. RO. 2-K25S X:mni telef, LE. 6-1410

I* S. Jrimi kultais neras!nniide šiame skelbime sau tinkamo namo 
o biznio tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ka mes turi 

me naujo, urs mes gauname kas diena naujų nuosavybių

SPORTAS
SPORTO VADOVŲ KURSAI

Tabor Farm vasarvietėje, .Sodus, 
Mich., birželio 16 d. prasidėjo Š. Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos.pirmieji kadrų kursai. 
Kursantus maloniai globoja vasarvie
tės savininkas .Juozas Bachunas, mūsų 
sportinės organizacijos garbės narys.

Kursų atidarymą pravedė P. Petru
lis. Jis priminė, jog šie kursai yra su
organizuoti su JAV Lietuvių Bendruo
menes centro valdybos parama. Atida
rymo metu dar kalbėjo FASK-to pirm. 
J. P. Nasvytis, JAV LB c. v-bos vicėp. 
V. Ad iml įvirins ir Tėvas J. Borevi 
(in , SJ. V. AdamkaviČius pareiškė, 
kad misų spo'las kaupia tautines ir 
dvasiu s vertybes. Šios vertybės iš
ugdo tobulesnes asmenybes. Tėvas J 
Bor ' ičius paminėjo, jog sportas stip- 
rm i žmvii ne lik fiziškai, bet ir dva
siškai.

Fu-' i vadovybę* sudaro V. Adamka- 
viėiu - vadovas. P. Žumbakis — ko- 
m •n l nit • o i’. Prį utis -sekr. Ati- 
da,,'1i" > d'rii.: lurnendanlas visus sa
li. . •,! •<» su Karka ir programa.

J. P N svvtis savo paskaitoj aiškino 
lietuviu sporto klubams priklausymo 
' 1 n- ū ui Pasak i-,, esant Svi’Gįname ' 
krašte būtina priklausyti savai bend- 
riiuiii. iiei, savo sporto klubams. J. P. 
Nasvytis nebuvo priešingas sportavi

mui svetimtaučių tarpe, tik sportuo
dami su jais negalime pamiršti, jog 
reikalinga bendrauti ir saviškių tarpe. 
Pabaigoje J. P. Nasvytis pasakė, kad 
čia pasiekiami sportiniai laimėjimai 
sutelpa į bendrą mūsų tautos aruodą. 
Todėl ir šioje šalyje lietuviai sporti
ninkai turi reikštis ir dirbti tėvynės 
Lietuvos garbei. Asta Baltramonaitė

AUŠROS ŽINIOS
Danutei Auga’tytei, mirus jos myli

mai molinai, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Praėjusi ketvirtadieni ir antradieni 
pravestose pirmenybėse S. Amerikos 
žaidynėms kvalifikavosi 26 lengvatle 
č-iai-tes. Reguliariai treniruotes lanke 
lengvatlečiai atsiekė gan gražių rezul- 
I ii i: J. Astrauskas, 13 irt., i tolį nu
šoko 19''’; K. Petrauskas, A. KryDa
nauskas ir J. Astrauskas į augštį — 
5'2”. Ta.iu pat visa eilė berniukų ir 
mergaičių atbėgo rekordiniu kuku 60

K)0 m. šia proga nuoširdi padėka A. 
M dinauskui. kuris reta ištverme visa 
savo laisvalaikį pašventė treniravimui.

Nuoširdi padėk i Prisikėlimo parapi
jos Katalikių Moterų Dr-jai, nepamirš 

a tčį-p sivo "1 įbotiii'-’ — Aušros mer 
g ličiu I . Kat. Moterų Dr jos vėl gau 
ta $100 mergaičių sekcijai ir $50 VII- 
j.ii Auš os stovyklai.

ANGLŲ KALBOS KURSAI. — Ou
1 .rio provincijos Pilietybės skyrius or- 
":mi?n<iją augl į kalbos kursus nuo Jie-j 
nes 8 J. »ki rnf?Į>i«uio 16 <1. Toronto 
Centrinėje techpikos mokvklįjjė, 275 
Lippincott St., penki* vokams kas sa
vaite tarp 7.30 iv 9 30 v 'L J'c ren
giami įvairaus amžiaus suaugusiems as
menims — pradedantiems ir taipogi 
iau padariusiems pažangą. Už mokslą 
nereikia mokėti. Registruotis ragina
ma liepos 2-5 d. !>n 7 vai. v. Išsamesnių 
informal* jų galima gauti pągrindinią- 
»H( Parlamento pastate. Pilietybės sky
riuje*, 167 kamb T- L 3G5-2285.

P a d ė k a
Nuoširdus ariu kini. dr. I*r. Gaidai 

už. atlaikytas p uualda: ir šv. Jono Kr. 
parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui 
už pamokslą, skirtą žuvusioms per 
1941 m. birž. 23 d. sukilimą Lietuvoje.

Padėka prof. dr. A. Miistcikiui iš 
Bufailo, šulikusiam'ątvykti į radiofoną 
ir tarti žodį, J. K. Simanavičiui už. pa
skyrimą keletos mimuių laiko “Tėyy- 
nėts l*risiminimai” radijo programoje.;

Kovotojų paaukota gyvybė užsitarna
vo amžiams aui’ščiausios pagarbos.

Ll’B skyrius Toronte
Padėka

Nūoši’ ilžjai dė' ojąnie vii mins bičiu
liams, kurie mums suruošė i leistuves, 
švažiuojant į Ameriką.

M.cs jus piisūiun.siinc visuomet.
L. K. Dargiai

Sportas Lietuvoje
Lietuvos sklandymo pirmenybėse, 

netoli Prienų, vilnietis J. Januševi- 
< ins 300 km. distancijoje pasiekė nąu- 
j.i Lietuvos sklandytojų greičio rekor
dą — 62,i km. į valandą. Jis taipogi 
100 Im distancijoje davė naują rekor
dą visai Sov. Sąjungai — 60.9 km. į v.

T i c pat pirmenybėse vilnietė Regi
na Ga mirte iškovojo du naujus Sov. 
S ijiucu!' icl nidus: 300 km. distanci- 
i > i ei 61,1 km. į vai. ir nusklendė 

: tii.i, fnli.iii ne'u anksčiau buvęs S. 
‘ a iii n zos rekordas.

Labai gerų rezultatų pasiekė ir kili
' l.mdytoi n — V. Čeponis, A. Pakars- 

I as, A. Mikutis. V. Aleksandravičius, 
K. Drupas. A. Vilimas ir J. Vaitkevi
čius.

Aktyviai rengiamasi baigminėms 
inn tymms įvairiose sporto šakose 
taip paimamoje “Lietuvos respublikos 
spartai. 11adeje”. Rungtyniauja įvairios 
u • tu s.Hufo dr jos, sąjungos, rajo
nai. Baigminiai žaidimai prasidės Vil
niuje liepos 7 d. ir truks ištisą savaitę. 
Spartakijados melu paaiškės pajėgiau
si Lietuvos sportininkai ir atskiros ko
mandos. Spartakijadoje daly vauja 268. 
000 sportininkų iš 1 901 sportinių 
grupių.

Vilniaus futbolo komanda paskutinė
se lentelės eilėse. Futbolo federacijų 
atsakingi pareigūnai puola futbolo ko- 
m nid’i nesirūpinimu prisiauginti dau- 

i ui jaunimo ir nedavimu geresnių žai
dėjų rinktinei. Stebint sportinę spau
dą u įdaro įspūdis, kad lietuviai dau
giau stengiasi kultyvuoti individuali
nes sporto šakas. Kolektyvines jie kui
ly v uoja lik tas, kuriose mato geresnių 
persppklyvų laimėjimams. Futbolo 
konkurencija yra labai stipri Sov. Sa- 
juii oje. todėl ir Lietuvoje nerodoma 
didelio entuziazmo, čia, man rodos, ir 
; I h pagrindinė Lietuvos futbolo ne
sėkme.

Tradicines dviračių lenktynes Tali
nas - By i — Vilnius laimėjo Juozas 
Grabauskas — 29,32:28. Distancija — 
12615 km. Greičio vidurkis 39,5 km.

i vai. Rungtyniauta atskirais etapais 
maždaug po šimtą kilometrų. Rungty 
nės truko apie dvi savaites. įdomu, kad 
tokiame nuotolyje laiko skirtumas far 
po dalyviui yra labai mažas, vos viena 
kita sekundė. Antruoju užskait tas R 
bakovas, kurio laikas lygiai toks p?J 
kaip ir J Grabausko, tačiau Rybako 
vas prie pat baigmės Vilniaus mieste 
nukrito nuo dviračio susidūręs su ' siu 
T pasi ’kė liksią tik 12-ras. Pirmą vic- 

laimėjo latvių komanda.
Akademinio irklavimo kontrolinėse 

varžybose Maskvoje, Vilniaus Žalgirio 
aštuonvietės valties irkluotojai leng
vai laimėjo pirmąją vietą ir užtikrino 
sau kelionę į V. Vokietijos ir Šveicari
jos tarpi, varžybas. Tose pat varžybų 
sc staigmeną padarė ir vilniečių mo
terų keturvietė ir aštuonvietė valtys, 
kurios'vos keliais dešimtadaliais se 
' lindės pralaimėjo pasaulio čempio
nėms Maskvos komandoms. Šioje 
sporto šakoję lietiniai daro greitą ir 
didelę pažangą.

Rygos taurės lengvosios atletikos 
pirmenybėse labai gerai pasirodė vi 
dulinių distancijų bėgikas Kęstutis 
Orenlas, kuris 5000 mtr. nuotolį nubė
go per 14:13,4. Buvo smarkus vėjas 
ir slidus takas. Po šio bėgimo pasvei 
kinus Oręntą y. Kuncas. pasaulio meis
teris šioje rungtyje, palinkėjo dar .šią 
vasarą pasiekti 13:35,0, atseit, pasau
lio rekordo.

Europos bokso varžybose Maskvoje 
Ričardas 'ramulis savo svorio grupė 
je lapo antra kartą Europos čempi- 
jonu Antrasis pajėgus lietuvis bok
sininkas D. Pozniakas savoje svorio 
grupėj? užėmė H vietą. G.

LAKE MUSKOKA
375 pėdos gražios ežero pakrantės, 
smėlėta m iiulyklė, 8 kamb. gyvena
mas namas ir 3 kamb. vasarnamis. 
Tinka bažnytinei ar kit u grupinei 
organizacijai. Kaina $37.500, Telef. 
III. 7-501! < ha rašyti: P.O. Box 4, 
Don Mills, Ontario.

Extra Realty Ltd.
0’3 BLOOR ST. W. . Tel. LE 1-1161

Uidžiaus'as pasirinkimas narnų, farmų, žemes sklypu, apari bizniu

SWA'Si A, 1 blokas nuo Bloor gatvės. $3.(100 iinokėli. atskiras, 7 kamba
rių mūrinis namas per 2 augštus, garažas, 8'/2 pėdų šoninis Įvažiavimas. 
Kaina $16.900.

SWANSI V 7 metu senumo mūrinis 6 kambarių bangaliukas. Kaina $2] 000. 
LINDSAY. 200 akrų su reikalingais trobesiais, $16.000.
SUTTON, 13 akru ir 7 kamb. naujas bangaliukas.

i ui i |<>, 100 akrų geros žemės su visais trobesiais.
DŲNDM.K, 200 akru su trobesiais. $15.000.
P UII f,rąžius ITF.s KRANTO, žuvingu ežerų, 400 akrų, $10000.
SHI LROI RVF. 200 akru. $5.000.
NUO TORONTO 55 MYLIOS, 300 akrų su visais trobesiais.
PRO PAT 401 KELIO, 80 akrų labai geros žemės.
HAMILTON, 15 akrų sodo.
BLOOR — WINDERMERE, 5 kamb. bangaliukas, alyva vand. apšild., 9 pė

dų šoninis įvažiavimas.
Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai

J. KUDABA Mjiiimj '»na<. WT’ *>io’
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimta Ir sąžiningą patarimą.

P A DĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiame Jums visiems už suruoš

tų mums staigmeną, kuria pagerbė! musų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaksi, dėkojame už brangias ir gražias dovanas, 
kurios buvo įteiktos pobūvio metu.

Didele paGcka p.p. /Milanui ir Juozui Baltrušaičiams ir p.p. 
Lingiams, kurie įdėjo daug darbo ruošdami šią staigmeną.

Padėka p. Antanui Baltrušaičiui už pasakytą gražią kalbą 
ir visiems,.kurio sveikino raštu, žodžiu ir telefonais. Nuošir
džiausią padėką reiškiame tiems, kurie prisidėjo prie šio gra
žaus paren.",imo; musų mylimieins vaikams: Rimvydui, Joa- 
ii'ii. Emilijai ir Vidutei; studentams - Vincui, Rimui Zadurs- 
kiams, mieliems bičiuliams p.p. A. O. Baltrūnams, V. O. Juo- 
disiams. K. M. Lingiams, A. O. S. Medeliams, L. S. Olekams, 
B. J. Vaišnorams, A. Baltrušaičiui, J. Baltrušaičiui, J. Čie- 
giui, P..Kevakiičiui, St. .Janavičiui. A..Starkui ir K..Žebraus
kui. Magdalena, Pranas Juozaičiai

Lietuviu studentu žinios
VISI LIETUVIAI STUDENTAI, gyv.'gai egzaminus išlaikė: Aldona §apo- 

K nnlnj, prą omi atsiųsti “TŽ” žinių, Įkaitė perėjo i V-tą paskutinį kursą, 
kur mokotės, ką baigėte (ir fotografi- S. P. Kazlauskas 
jas), i km i kursą perėjote ir kt. Įdo
mių žinių iš studentų gyvenimo. Foto
grafijos iš studentų gyvenimo talpina
mos nemokamai.

NEMAZAI LIET. STUDENTŲ ža
dą vvkti į ( ikarą i tautiniu šokių fes
tivali lii pos mėn. Tai bus vienas gra
žiausiu jaunimo susitikimų Amerikos 
kontinente.

KIEKVIENĄ SAVAITGALI Spring. 
iiųrslo lietuvių vasarvietėj matyti 
daug iauuimo, studentijos, moksleivi
jos. Niu linga būtu, kad šv. Jono Kr. 
I o apijus Gerojo Ganytojo salėje bū
tu pastoviai organizuojami šokiai, va
dovaujant kuriai jaunimo org-jai.

TORONTO UNTO ODONTOLOGI
JOS (DENTISTRY) fakultete sčkmin-

BABY POINT, $4.000 įmokėti, gra
žus, alsk.iras, 6 kambariu mū 
rinis namas, užbaigtas rūsy;;, 
2 vonios, privatus įvažiavi
mas, gali keisti į didelį na
mą.

— BLOPR, $4 500 įmokė-
7 kambarių, atskiras imi-

QUEBEC
ti, F
rinis namas, kvadratinjs. pla
nas, 2 modernios virtuvės, 
garažas.

BABY POINT
$4.OIW 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
S10.C00 įmokėti, pti'l.u ; 11 kamba

riu centre ball) namas. 
Karšto vandens Šildymas. 3 
vonios, 4 kambariai pirmame 
augšte Viena skola balansui. 
Prašo $28.000.

KINGSWAY—-BLOOR. $1 600 įmo
kėti. puikus 6 kambarių bun-. 
galąs, gražus kiemas, garažas- 
su privačiu įvažiavinu, ilgos 
išsimokėjimo sąlygos.

MIM1C0 — LVKESHORE RD,
S8.000 įninkėti, G butų aparlatnenti- 

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

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

į V-tą paskutini 
kiusą, S. Jamišoniimė — į V-ta pasku
tini kursą, D. S. Galiauskaitė Dauno- 
ricuė 
į III-čia kursą.

Faculty of Dentistry turi 5 metų 
kursą. Pivjui mėtai skaitomi preden- 
ii’.t*y, o likusieji 4 kursai dentistry. 
Penktą kursą baigia apie balandžio pa- 
b iiga ir be stažo jau gauna dantų gy
dytojo teises ir gali pradėti darbą. 
Taigi, kitais metais pavasarį sulauksi
me 3 nauju dautu gydytoju.

Pastaba:, medicinas ir odonlol. fą- 
kiiHelr skelbiama tik I laipsnio hon
our. Kn’.ie in i vidurkį B ar II I. h. 
nepažymi laikr išėmos.

į IV-lą kursą, R. D. Karka —

BERES’ ORD- -BLOOR, M 000 įmo
kėti, 7 kambarių atskiras 
mm liūs namas, 2^> vonios, 
naujas šildymas, puikiai už
baigiąs 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 kambariu, atskiras, šiurkš
čiu plytų dupleksas, vandens 
alyvos šildymas, didžiulis 
kiemas, garažas.

KINGSTON RD.
SlX.OGtl įmokėti, 24 butų aparlamen- 

tinis pastatas, visi butai vie
no miegamojo. Rinktiniai be- 
vaiki;u nuomininkai. Visuo
met pilnai išnuomotas. $27.- 
660 metinių pajamų. $4.500 
gryno p* Ino, apmokėjus vi
sas išlaidas, įskaitant ir mor- 
giciu mokėjimus.

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

senumo. Visuomet pilnai iš
nuomotas. $38.262 inetin. pa
jamų. Savininkas nori sku
biai parduoti. Labai žema pil
na l$ėina.

KINGSWAY RAJONE
$25.000 įmokėti, 21 butas Kingsway 

- Royal York rajone. Gražus 
pastatas, geriausiam \akarų 
Toronto rajone. $28.000 me
timų pajamų. Visas išnuomo
tas. $6.500 gryno pelno į 
metus.

.I’/*’4/ • * < CJ

sėkmingai baigė McMaster un-le Ha- 
miltonn hiim.iųilarmbme fakultete 2- 
• o kirso k dl’> studijas ir prikelta i 
3-čią kursą.

TORONTO i A .’VIAI ATKAL D’skus jose aktyviai dalyvavo 
vadovaujami T. M ifaelio, pr. savaitę ‘kmlius A!šė;ans su Antanu Razgaičiu 
lankėsi pas CMv l.'iulo d Ims. Toron- (obu Clcveiamioj ir Aldona Bušinskai- 

i kili sutikimas ir susipažinimo vaka-į te su Julių Puod iuku (abu Toronto). 
Stipresnius a gumcnlus pateikė vyks- 
C ; či j į L’.cLi'5'; minėje dalyje Jū
ratė (enoukutė solo padainavo “Vė
jas”, o Aldoną Businskaitė talentingai 
padeklamavo komišką poemą apie 
Adomą ir Jicvą. 'I'. Rafacliui padėko
jus Cleyelando abkams už nuoširdų 
Toronto al kų priėmimą ir globa, su
sirinkimas užbaigtas al ku himnu. To
rontiškių priėmimą ir vaišinimą orga
nizavo Cleveland© moks), at-kų globė-į 
ja Roma StAniškytė ir jaunučių glo
bėjas P. Razgaitis. Jiems taikinė kuo
pos pirm. S. Alšėnailė. Torontiškiai 
grįžo namo penktadienį, kupini malo
niu įspūdžių ir praturtėję draugų skai
čiumi. R.

ns ivvko antradienį ponų Tamolm-
i menuose. T. e iadienį abiejų kuopų 

at kai padavė iškylą į Hinckley ežerą,' 
kur smagiai praleido popietę. Ketvirta
dienį visi moksleiviai at-kai drauge 
laukė CLevelando žymesnes vietas: Ter
cinai Tower — augščiausią vidurinės 
Amerikos pastatą, anatomijos muzėjų 
ii meno g 1 iją. Vakare Čiurlionio 
namų salėje įvyko bendras abiejų kuo
pų susirinkimas. Po maldos įdomią ir 
turiningą paskaitą apie at-kų 'tautiš
kumą skaitė p. Kasiulaitis. Po to, vy
resniesiems nesikišant, patys mokslei- 

tva kingai pravedė diskusijas te- 
“Ar mes turėtume vykti į Lietii- 
jeigu ji atgautu nepviklausomy-

TORONTO UN-TO HUMANITARI
NIAME — “ARTS AND SCIENCE” 
FAKULTETE pavasario egzaminus 
sėkmiii ai !.-!.‘:kėl’,r perėjo i Iii kursą: 
R. I. šalnaitė, istorija. R. G. Butkus, 
menas. R. J. Kačinskas, psichologija, 
<u II laipsnio pagyrimu. R. J. Andriu
kaitis, matematika ir fizika, G. Beres- 
nevu iųs, mat. ir fizika, E. Kuniuty- 
tė, namų ekonomika, A. A. Aleknavi
čius, bendrasis kursas, St. P. Ažubalis, 
bendr. kursas, su B pagyrimu, L Bric- 
dytė, bendr. kursas, su B pagyrimu, 
V. Jdsiūnaitė, kalbu skyrius su 
pagyrimu, S. Vėlyvytė, bendr. 
sas. su B. pagyrimu.

Perėjo į antra kursą: J. D.
saite — modern, kalbu ir literal, skyr 
su H I. honou’s, V. T. Pųsvaškytė 
serial, i 
Rinkūnaitė — social ir filos. skyr 
II L h„
filosof. skvr. su H I. h 
— mat. fiz. rkrių. skyr 
Masionio — kome«c.

HIGH PARK BLVD , apie $10.000 
įmol ėti-ar mažiau, puikus di
džiulis 14 kambariu atskiras 
mūrinis namas, 4 vonios. 3 
virtuves, užbaigtas rūsys, 
dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, viena atvira sko
la balansui, gauna $436 mė- 
m ,ines nirmns.

PARKDALE RAJONE
$40.000 įmokėti, '8 butų modernus 

apartanientinis pastatas. Bal
konai. keltuvas ir kiti nau- 
j tusi įrengimai. $64.000 meti- 
nių pajamų 15^ už inves- 
tuolirs pinigus, plius numo- 
tcl'i morgičiii suma.

ma:

Lietuvai skautų veikla
LIŪDESIO (VALANDOJE ūžiančiam 

skautes: Gražiną, Reginą ir Danute Au
gulytes, jų mylimai miimytei staigiai 
mirus. Šatrijos ir Rainbyno (milai

STOVYKLAVIETES FONDUI Vera 
Trcuienė surinko Delhi, Simcoe ir 
Tillsonbiirgo apylinkėse $100. Aukojo: 
$15 Z. Panlionis; $6.75 V. Trcigiene; 
pu $5: kuti. dr. J. Gutauskus, D. žio
gas. \. Augustinavičius, M. Grincevi- 
cius; po $3: P. Augaitis, D. Bendikas, 
J. SI: adomskis, SI. Augustinavičius, 
ji\, A, Rudukas; $2.75 S. Kairys; po $2: 
B. Dirsė, M. Norkus, D. Siurna, V.

SKAUTŲ • CIŲ i Galeckas< J. Rimkus, B. Gudinkkas, J.
Janušauskas, B. Vyšniauskas, Jv. Bal
nis, A. Mažeika, A. Budrcika, 'F. Bal
nis; <$1.50 Įl. Laurcckas; po $1: E. Ba- 
čiūniene, lj'. žilvitis, J. Gudhiskas, P.

NAUJ. STOVYKLAVIETĖJE bul- 
dozerisp šią savaitę sutvarkys vėliavų 
aikšte, laužavietę ir maudymosi vietas. 
Didžiajam pastatui pradėtas ruošti sto- 
•;:;s d *e"imui.

š;it rijos i»* R unbyno tuntų atstovai 
pidi’C vizitą J.E. vysk- V. Blizgiui, 
sv('ik’mcbm: Ji atvykimo proga į To- 
l»u(ą ir deko ’ :r-ii u< visokeriopa pa- 
anie. Jie t iip pat pakvietė vyskupą 

U v kti i nauja j» stovyklavietę atida-i 
yi)"ii. Ekscs'Diu ija pagyrė stovyklos 
si* jimą ir uum lytus Įrengimus ir pa- 
idėjo stavykh aplankyti.
VAŽ1UOJ \NTIEJI

STO’. YKLON nuo liepos 27 iki rug
pjūčio 11 d. i nuosavą stovyklavietę 
•i p-ldo gaptus lam tikrus blankus iu 
iki liepos f. -os d. grąžina vienetų vai 
lovoms. T ip pat j. skautai 
:• išimoj esi pas Rambyno įtunto j; 
kaulu sky>. vedėją ps. P, Butėną LE 

1-7354, fidrytės ir j. skautės t— pas s. 
D. Keršienę RO 2-5521.

RAMBYNO TUNTO JŪRŲ SKAU
TAI įsigijo dar vieną naują pastatą, 
kuriuo bus atliekamas praktinis plau
kiojimas nuosavoj stovyklavietėj 
šeštadieni visa laivo Įgula 7 vaL 
išvyksta iškylauti trims dienoms 
Prisikėlimo b;» uy < ios.

i |r bebm \ indašius,' S. Beržinis, J. Jauneika, A.

• Šį 
ryto 
nuo

kasiulis, A. Sįcgvilas, S.
l iūs sr., V. Mažeika,; J
Babeckas: po 50 et 
M. Rataviėius.

Be to, aukojo:
pu $5: J. Šulcas
Service Station, J. Skė. ius, dr. S. Pa- 
cevicius.

Visiems aukotojams nuoširdus skau
tiškas ačiū.

A

Augustinavb
Jurėnas, P. 

Kuncevičius,

$10. K. Ardavičius; 
J. (ėgis, Parkdale

II L
kur-

Bal

filosof. skyr. su II I. h., G. 
su 

D. Tamašauskaitė — social, ir 
S. Šalkauskis 
su H 1. h., S.

ir finansų skvr. 
su II I. b., J. Mažeikaitė—bendr. skyr. 
su H 1. h., A. Šileika — bendr. skyr. 
su II. 1. b., D. Safcus-Sakevičiūtė — 
bendr. skyrių.

Jei kinių studentu pavardės būtu 
nrąleistos. malonėkite paskambinti RO 
2-9752 ar “Tž”.j •

Reik pasidžiaugt^ kad ulūsii studen
tai Toronto un-tr’gavo j.'.liai gerus 
pažymius. Antriems mefatns lįko gal 
tik 2% ir ki Ii gino pataisas.

STUDENTAI J. PILKAUSKAS IR 
A. PUSVASKIS, sėkmingai baigę 
mokslo metus šv. Vugiisitino kini, sv- 1 minarijoj, duba miesto sav-bės insti
tucijose.

VAKARUOSE — AP IR T A MENTI
N1S NAMXS — 23 butų. $15.000 

įmokėti, balkonai, viskas iš
nuomota. Kelctos metu senu
mo. gauna apie $30.000 nuo
mos.

‘■ir ^RBORO
$39.9W i'.Tipkėti, 29 butai. Balkonai, 

k litr as, recreation kamba
rys ir kiti naujausi įrengi
mai. $3^.500 malinių pajamų. 
Parduos už. mažiau negu kai 
•navo pastatyti.

k imą įvairaus 
niu namu.

tahii dideh pasirm 
dydžio apartmonu

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

J. RUKŠA
LE. 2-4404 

Namu telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

ECrcdkto Kooperatyve 
Būstinė: 
Toronto

Lietuviu Namai — 1129 Dundas Street West, 
3. Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už santaupas moka nuo iki 5'7. I ž asmenines paskolas 
ima lik 71/2. Už paskolas - inorgičius - 6' 2r < . Paskolos mirties 
ir invalkhtmo atveju apdraustos, visų nariu gyvybė apdrausta 
santaupų dydyju, bei nedaugiau $2 000.00.
Paramos imii ūs vali būti keikyicnas lietuvis gyvenantis Kandoje.
K ĄSOS 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 penkiadieniais.

TALKA ORGANIZUOJAMA š> švš- 
tadienį i sk. stovyklavietę. Kviečiame 
gausiai p įsidėti talkininkus, pasiimant 
maisto bf i darbo drabužius, Įrankius, 
svambiausia kirvi, isv.vkslama nuo Pri
sikėlimo paiap. 7 vai. rytu. Dėl smul
kesnės informacijos skambinti iškylos 
vadovui ps. P. Butėnui vakarais LE 
4-7354 arba s. F. Mockui nuo 9 10 vai. 
vak. OX 9-4224. F.

SKAUTŲ BŪKLE kiekvieną sekma
dienį nuo 11-12 vai. budės vienas ar 
du vadovai ir ves pasikalbėjimus arba 
egzaminuos vilkiukus ir skautus. Tas 
bus vykdoma iki stovyklos pradžios.

OILS LTd

Atstovas

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degjntuvus savo klijentams. 
telefonas Lt. 3-4VUO.

h visur pd truputį
Londonas. — Daily Mail laik

raščio duomenimis, dėl Proiumo 
skandalo konservatorių populia
rumas nukrito iki 19,8%. Už dar- 
biečius dabar pasisako 69,2% ap
klaustų asmenų.

Niujorkas. —- Vienas amerikie
čių komikas televizijos programo
je juokino publiką: “Sovietai įsta
tė merginą i orbita, 
menkas laimėjimas, nes juk ang
lį) mergina išfnetė i erdves visą 
Britanijos vyriausybę . .

Bonna. — V. Vokietijoje kon
fiskuota 21.000 egz. buv. SS pik. 
Dilo Skorzeny atsiminimų kny
gos. Mussolini išlaisvinęs karinin-

STUDIJOS KUNIGŲ SEMINAR! 
JOJ. — Toronto Šv. Augustino semina
rija apima du pagrindinius skyrius — 
teologinį ir filosofini. Pirmasis skyrius 
tiesiogiai pajuošia būsimus kunigus, 
o antrasis teikia filosofinį ir bendrąjį 
išsilavinimą. Norintieji stoti į teologi
ni skyrių turi baigti filosofinį, kuris 
trunka dvejus melus, o siekiantiems 
akademinio laipsnio — 3 metus. I filo
sofinį skyrių primami kandidatai su 
XII arba XIII skyr. pažymėjimais ir 
G0'< vidurkiu, gorintieji ruoštis baka
lauro laipsniui; priimami su Ontario 
VIII skyr. pažymėjimais ir 60% vidur

iu trejų r.uf i k u - ui. 1961 ių. bus ati
daryta nauja kolegija prie kįinigų se
minarijos. Jau statomi nauji rūmai. 
I I kursą bus priimami kandidatai su 
XII skyr. pažymėjimu, į II — su XIII 
skyr. pažymėjimu. Pažymiu minimu
mas — 60%.

ĮREGISTRUOTAS LIET. STUDEN- 
TŲ KLUBASi — Toronto nu to regist
racijos skyrius patvirtino Lietuvių Stu
dentų Klubo — Lithuanian Students 
Club of Toronto įstatus ir įrašė į un-to 
organizacijų sąrašą. Dabar liet, stu- 

un-to
leidiniuose. Liet, studentai, kaip orga
nizacija, galės naudotis un-to patalpo
mis nemokamai daryti susirinkimus, 
parengimus ir pan.

Tai labai dmtn vąrdas figūruos visuose

NUSTOJO RŪKYTI. — Kanados 
sveikatos ministerė Judy Lamarch per 
viešas iškilmes Niagara Falls, prade- 

kas kaltinamas, kad jis savo alsi- dant kovą sū blogu automobiliu vaira- 
minitnais kenkiąs kraštui.

Detroitas. — Visame pasaulyje 
šiuo metu yra 145 milijonai auto
mobilių, autobusų ir sunkvežimių. 
JAV pr. metais pagamino 43% 
pasaulinės produkcijos — 8.100. 
000 autovežimių Kanada — 428. 
078 Sov. Sąjungą — 575 000 Ja- riau kVrneprmiėtm 
ponija — 268.784,

vimu jaunimo tarpe, pranešė, kad nu
stojo rūkyti, nors tai darė keliolika 
metų. Tuo savo žygiu ji nori parodyti 
pavyzdį ir sustiprinti kovą prieš rū- 
k> ma.

Vėžio ligų specialistai nustatė, kad 
rūkymas yra vėžio ligų priežastis. Jau
nimas, kuris dar nępradėjo rūkyti, ge- 

........................... o kuris rūko, ge- 
I riau, kad mestų rūkęs.

F. SENKUS REAL ESTATE
Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholmc Rd. — triplcksas, atskiras, 

beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

M O T E RISK U R U B Ų
S 1 II V E J A S priima užsakymus 
vyiiškų ir motei, paltų ir kostiumų.

Pm duodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUXDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE I 1132

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 

1385 Queen St. W e (prie Lansdowne Aw.i 
Telefonai: LE. 4-8159; LE. 4-815(1 Namų telefonas: BE. 3-5996 

PUIKUS MOTELIS 
$15.000 įmokėti — 10 vienetų ir liū

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

VASARĄ IETĖ 
$12.000 įmokėti — prie gražaus eže

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

RONCESVALLES — FERN
$1.500 įmokėti — mūro, trijų butų 

namas: 3 virtinės, 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.

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

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

Turime krautuvių, bumų, vasarviečių, hoteliu, moteliu įvairiose vietose ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt I Ą, Bliudžius

- —«
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Žinios iš Klaipėdos ir apie Klaipėdą

MARTYNAS TOLEIK1S, buvęs ban
ko direktorius Klaipėdoje, mirė š.m.

MOKYT. UŽPURVIS su šeima gavo 
leidimą grįžti iš Sibiro ir dabar gyve
na Kaune.

TAUTVYDAS BRAKAS, Sibire nu
kankinto dail. A. B rak o sūnus, gyvena 
Kaukaze, Krasuodaro mieste. Perei
tais metais trumpam laikui buvo atvy
kęs į Klaipėdos kraštą.

IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO GAUTA
ME LAIŠKE RAŠOMA: “Jieva Simo
naitytė (Maž. Lietuvos rašytoja), per
eitais metais liepos mėn. buvo pas sa
ve susikvietusi būrelį mažlietuvių, kaip 
Martyną Toleikj, Joną Kybrancą, End- 
rių Karalių ir kitus. Pas ją ilgesnį 
laiką viešėjo jos sesuo iš Amerikos. 
Simonaitytė turi gražius nuosavus na
mus Priekulėje. Ji vis dar rašo ir ne
seniai baigė savo raštų aštuntą tomą, 
užvardintą: “Ne ta pastogė”. Per visus 
jos raštus Maž. Lietuvos ūkininkai

mųjų veidai vis mažėja .. .**
STAS1ŪNAITIS FILM STUDIOS, 

Čikagoje, yra numatę pagaminti gar
sini dokumentalinj filmą “Klaipėdos 
krašto sukilimas”. Bus nufilmuojami 
aktyvus sukilimo dalyviai ir panaudo
ti autentiški 1923 m. prancūzu filmų 
reporterio sukilimo vaizdai. Filmas 
“Klaipėdos krašto sukilimas” labai tik
siąs rodyti lietuviškam jaunimui, mo
kykloms ir sukilimo minėjimams.

II. J. JAKUŽA1TIS, Maž. Lietuvos 
žurnalistas, jau septynis mėnesius gu
li ligoninėje ir tik labai pamažu sveiks
ta. Jis džiaugiąsis, kad vienas kitas bi
čiulis ar net asmeniškai nepažįstamas 
ji prisimena ir jam parašo. H. J. Jaku- 
žaičio adresas: 744 Nuertingen, Jung- 
born — Heilstaette, West Germany.

RYŠIUM SU VISUR VYKUSIAIS"! IR1C1W, z.vu..ai.
KLAIPĖDOS krašto sukilimo io sinkesni kelia, iš anksto praneš
inėtų sukakties minėjimais, buv. Klai- * 
pėdos krašto naciai ir jų simpatikai 
reiškia dideli nepasitenkinimą. Žino-

LAIMINGASIS SEPTYNETUKAS
* Kas atsitiks su Kanada atei
nančiame šimtmetyje? Geografų

(konferencijoje Kvebeko mieste 
............... I buvo prieita išvados, kad Kana- 

ve, dėkoju Tau už šį skridimą, už dos tušti plotai gali pradėti Vi
tai. kad dangaus augštybėse man lioti azijatus, kai pasaulio gy- 
ieidi matyti savo nuostabiuosius ventojų skaičius pasidarys peiaii- 

Merkurijaus programos vado- kūrinius. Remk mūsų pastangas delis. Buvo siūloma, kad geriau

VYT. KASTYTISKai prieš keletą metų amerikie
čiai savo Merkurijaus programai 
išsirinko 7 busimuosius astronau-* 
tus — Allan Shepard, Gus Gris-; _____ ____ r_^______ ___ . p__  _ ________________ ____ ______
soin, John Glenn, Scott Carpen- vams taipogi nepatiko jaunojo erdvių užvaldyme, leisk parodyti butų dabar Įsileisti 20 mil. imi- 
ter, Wally Schirra, Donald Slay-' ( tipeno kita išdaiga. Prieš pir- pasauliui, kad demokratija gali giauiu. negu bliu užimtiem erd- 
ton ir Gordon Cooper, mes ste- maii skridimą, apsirengęs spėria- atlikti didelius dalykus...” f 
bejomes šių pramuštgalvių drąsa, tials astronauto drabužiais, žur- J __________ ________
nes juk nekiekvienam yra su-j nmislams ir televizijos aparatams programos vadovai nebuvo, pra 
prantamas žmogaus veržimasis į jis turėjo pademonstruoti astro- 
erdves. nauto įlipimą i raketa. Visą Ame-

Šiandien niekas nežino kiek rika tada sukrėtė nuoširdaus juo- 
bandymų nulėkdinti žmogų i orbi- ko banga, kai Coo|>eris, įkėlęs 
tą aplink žemės rutuli yra turėju- viena koja i kapsule, televizijų ir 

i si Sov. Sąjunga, kiek jų galbūt foto aparatams atsuko tariamai 
' čeko nurašyti į nuostolius dikta- išsi«‘andusio žmo«aus veidą: ‘Ne,

-.'iros tragedijos rėmuose. Dikta- ;,š neskiisiu! .. . Aš nenoriu, aš 
turą neskelbia savo pralaimėjimų.I negaliu skristi aš bijau!...” 

Amerikiečiai pasirinko žymiai, i’oinkiuin -i lentų Merkurijaus 
. . ... . I zadovvb? padarė rimtą išvadą.

darni raketos iššovimo laiką. Į į kad Cooperiu negalima pasitikė- 
Canaveral suplaukdavo šim-j ii; alsi luręs orbitoj jis gali 4š-

atlikti didelius dalykus...” Šito, vės jieškančiu kiniečiu, 
savaime suprantama, Merkurijaus

liauto įlipimą i raketą. Visą Ame- ( upario lakūnišką drąsą, suge
dus automatiniams nusileidimo

jos rasius iiaz. įgriuvos UKiiniiKai rrisKia ciitirii iirpasiiriiKiniiiią. z.mo- • • * i ■ • . ---- ;■*. J . .
vaizduojami kaip išnaudotojai ir veid-jnas H. A. Kurschat, paskaitęs “Nau- ,u aUt S, ladlJO ir televizijos krosu koki nors pokštą, apie kuri 
mainiai, kurie tik spaudžia ir skriau- jienas”, š.m. vasario 20 d. “Memeler CSpondeiltU. šiose Sąlygose VI- -.lerkurijaus kontrolė žemoje llie- 

„ . (Taigi, rašymas “pa- Dampfboot” numeryje, lyg blaškyda- siskai suprantamas amerikie<‘«ii ko nežinos. Cooperio draugai, ži
gai partijos liniją”. Užtai, matyt, par- inasis, puoląs tiek Mažosios Lietuvos atsargumas, pirmieji du orbitos jjpjia, buvo kitokios nuomonės,
tija nekimba ir prie jos “gražių na- Rezistencinį Sąjūdį, tiek VLIKą, tiek nemėginę siekti šūviai, nuolati- Jie suprato, jog šis pramuštgal-
mų” Priekulėje — Pr. AL), šiuo me- pavienius asmenis: kons. Budrį, Prons- nis prietaisų tikrinimas, iššovimo; vis lakūnas mėgsta juokauti (li
tu vis daugiau ir daugiau žmonių iš- kų, Bakuną ir kiyis. ’ • , • **» ♦ i I v o i i rl Al 1 Vso i win -1 2.    a 2 *2^2— _ ▲ 
vyksta į. V. Vokietiją. Taip pažįsta-' Pagal “Lietuvos Pajūrį” Pr. ‘Al

I

FIDEL CASTRO KALĖJIMAI

• Alkoholinių gėrimų per 1962 
m. Kanadoje buvo parduota už 
$961 mH. Feder, ir provincinės 
vyriausybės surinko iš alkoholi
nių gėralų $492 mil. mokesčių.

Japoniški automobiliai pradė
ti pardavinėti Kanadoje. Nors 
jų rinka dar nėra didelė, l>et 
spėjama, kad išsiplės. 4 vietų au
tomobiliai Datsun kainuoja apie 
$19U0. Japonijos prekybos de- 
lęgacijos atstovas pareiškė, kad 
jų automobiliai gaminami iš ka-. 
nadiškų medžiagų ir darbinin-

Mama netiki
Nuėjęs Į krautuve berniukas 

klausia:
\r turi!** labui stipriai k ve 

gi lučio muilo?
- K a ai sugalvojai Ivg būtum 

•••vrg.'itė. - - pastelujo krautuvės 
savininkė.

— Ne dėlto, — atsakė berniu
kas. - Aš noriu, kad mama už
uos!!!. Kitaip ji neliki, kad aš 
rausiuos. ' ' .

džia vargšus

• /

Amerikos Valstybių Sąjungos esąs didžiausia bausmė, nes per 
žmogaus teisių komisija porą me-1 ilgesni laiką žmogus, sėdėdamas 
tų rinko medžiagą apie diktato-1 savo paties nešvarumuose, prade- 
riaus Castro kalėjimus, kuriuo- da jaustis gyvuliu. Kalėjimo sar- 
se laikomi politiniai kaliniai. Ji 
skelbia, kad šiuo metu Kuboje 
yra apie 75.000 tokių kalinių. Di
džiausi kalėjimai yra taip vadi
namoje Pušų saloje ir Havanos,......
La Cubanoje. Kalinimui netgi lazdomis ir jiems duodamas Įsa- 
buvo panaudoti kolonizmo laikų ' 
tvirtovių požemiai, nors jie užlie
ti vandeniu ir užteršti žiurkėmis.

r Suėmimo procedūra gerokai

kontrolės prietaisams. Įvertina 
netgi ir sovietų mokslinis komen-' 
taforitis Jurijus Marininas: 
“Orientavimosi sistema išeinant 
iš orbitos vaidina be galo svarbų 
vaiilnicni. Juk jeigu palydovas 
bus netinkamai orientuotas Įjun
giant stabdymo varomąjį Įrengi
.* i tai kosmonauto laukia mirtis.'

dulkamai orientuotas palydo- k , j{ „ llnil^ ■ va|fi0 (iu01... 
va.s. užuot nusileidęs ant žemes. J •’
gali pereiti i kitą orbitą. Tada 
k-osotonaulas gyvens tol, kol jam! 
užteks labai ribotu deguonies ir nadoje he;kuriuo, metu ir ką tik 
--------- ; atsargų. Netinkamai nori. N<‘sejiiai Sarnijoje buvo 
orientuotaš palydovas gali visdėl- teisiamas indėnas, nušovęs 2 an

tis ncse.c-no metu. Teisėjas iš- 
1 teisino, nes pagal karaliaus Jur-

suprato, jog šis pramuštgal- <
. ..... - . . . . . „ -J I—• elektros atsargų. Netinkamai

'įliojimas kartais dėl labai ne- desnės reikšmės neturinčiais atve- < ______1 , ___
(šn ingų ir mažų kliūčių. Ri-i jais, bot pavojaus valandą jis su- to išeiti iš orbitos, bet kartrt už- (j 

/iką buvo stengiamasi sumažinti geba nar-ndyii pagarbos vertą imti netinkamą padėti arba pra- 
iki minimumo, kad televizijų ek- oriėntai i:a. kitiems sunkiai bepa- (lėti leistis pagal neapskaičiuota 
ramiose netektų parodyti astro- siekiama'šabaki "’* * * ‘ •*-■*’- • - i .j-
ųauto žuvimo. Gydytoju komisi- »,i. Protpsuto:! pradėjo artimas! vas gali sudegti atmosferoje. Ku-i 
ja nuolatos tikrindavo astronau- Cooperio drangas astronautas1 ’ * ** ’’ ’ ’ ’ ‘ '

keptą- iš Kanados kviečių.
t

Indėnai tini teis^medžioti Ka-

!

Keistas sapnas
Maskvoj susitinka du rusai: 

- Zinai, sapnavau keistą sap-

• •u i-j-rio virš mės sėdėjo Dievas.
— Iš proto išėjai! Juk žinai, 

kad Soviet i joj Dievo nėra!
O sviestu ar yra? - - klausė 

antrasis.

1 sš'*!iiatrinėj ligoninėj
«• ūas gydytojui, atsilankiu- 

m i jo k.nubari:
Manei kambarys tini 25 pe

las u 15. o kaminas 3 pėdas. Kiek 
•an metu?
(•y ytoias tarė:

G:d koki • G5.
- Ana kartą mano kambary 

lankėsi ir«-i panašus linelis. Jis 
• ;»an sakė, kad turiu 3*2.5 metu.---- —...... — -r.----  — - i -o— —................ 1 gio H įstatymą, išleista 1763 m. 

raujiškumo taips-. trajektoriją. Šiuo atveju palydo- indėnams yra’smeiki uua pima 
• -.r-izlAin.................. v-ic «r-»li eii/ln<Tti n! A»-n 1C11-. . i( •• Jy • i-J1Q tClSČ

. . - peris visiškai išlaikė šaltą kraują.:
tų sveikatos stovi. Dėl menko ne- Schirra. Cooperio aplenkima jis Žmogaus valdomas palydovas nu- Kanada savo pintu yra (išdės-* 
Ivgunm širdies plakime ji uždrau- pagrasino iškelti c---- •* « •- — ----- 1 »---- n. . n
dė skristi astronautui Donald spaudos puslapiuose. Bijodama 
Slayton, nors, kaip praktika ro- - -- ...... . .
do. jis būtu lengvai galėjęs pakel
ti raketos iššovimo ir jos nusilei
dimo sudarytą spaudimą žmogaus 
organizmui.

Gordon Cooper 
galėjo nepakilti 
Amerikiečių Merkurijaus prog

ramą užbaigė paskutinis astronau- kontrolės .__ . „____ , .
to Gordon Cooper skridimas, šis -.okštu bijojusi vadovybė buvo jo 17-toji orbita., paprastais žo- 
amžiumi jauniausias astronautas nustebinta, kai Cooperis kongresi 
savo šaltumu nustebino visą pa- atstovams perskaitė 17-tosios or 
sauli, kai sugedus automatiniams į bitos metu sukurtą maldą: “ 
nusileidimo kontrolės prietai- Į 
sams, preciziniu tikslumu raketą'.

su pagalba. Tuo tarpu porą sa-!
i j- . ...... • i.riu ti. luiuuiv, iii*

. . . pasmerKiie-1 fape Canaveral buvo atvirai kai-įsikėlimo par. patalpose. įvyko liet, jū-
smms įsakoma bėgti ir tik tada bama, kad i astronauto Cooper ... _ ---------------------------------
pradedama į juos šaudyti. Tokio- yjetą turės sėsti Alan Shepard,! kuriame buvo svarstomi jūrų skautijai 
se sąlygose, jie būna pirmiausia jios Merkurijaus programos vado-' aktualūs klausimai. Jame-dalyvavo 47 
tik sunkiau ar lengviau sužeidžia- , _ ; _ S . •---------■
mi, o paleisti malonės šūvi i gal-.rįu . Pradėjęs skraidyti 16 metu 
va sargai neskuba. Jie nori pa-Į amžiaus, jis nekartą skundėsi

gai laivalaikius praleidžia daužy
dami politinius kalinius šautuvų 
buožėmis ir po truputi’ juos ba
dydami durtuvais. Kriminaliniai 
nusikaltėliai būna apginkluojami

kymas mušti politinius kalinius, 
čia ypač kenčia suimtos moterys, 
kurias paprastai stengiamasi su
kimšti i kameras su ištvirkėlėmis

| primena sovietinės NKVD veiks- bei iškrypėlėmis. 
I mus Stalino laikotarpyje. Be jo- Pagrindini mai

kių raštiškų Įgaliojimų policija 
Įsiveržia i nelaimingojo butą, iš
laukdama duris, išdaužydama lan
gus. Suimtąjį ji ištraukia iš lovos 

i vienuose baltiniuose ir, neleidu
si apsirengti, išgabena i kalėjimą. 
Teismo sprendimas yra papras

- čiausia komedija, nes viskas pri
klauso nuo teisėjo nuomonės. 
Faktams patikrinti teisėjas ne
gaišta laiko.

• Kalėjimuose siekiama visiško 
politiniu kaliniu nužmoginimo. 
Išrengti iš drabužių jie būna įme
tami i mažas vienutes, kuriose 
net neįmanoma atsigulti. Laikas 

’ nuo laiko kalėjimo sargai i toki 
kalini paleidžia vandens srovę. 

F'Nuogumas, kalinių nuomone,

Pagrindini maisto davinį suda
ro suplėkusių pupelių sriuba. Dėl 
jos 95% suserga dizenterija, ki
ti vemia kraujais. Nervų sistemą

Ižiojimo teisė. ‘ jis buvo tik perpus toks dur-

ainerikiečių i t ė per 6 km. nuo lėktuvnešio— nė už Kiniją ir turi beveik 1 mil.. 
“ J * i mėiaii negu savo laiku nįitūpė kv. myliu. 'Pik trečdalis visos

; nepalankios amerikiečių rcakci- kosmonauto šitos palydovė, ku- teritorijos ikisiol yra apgyventa: 
i jos. .Merkuri jaus vadovybė afsisa-; ris buvo valdomas automatiškai. į dideli plotai yra tušti, netinka- 
jkė s.ivo plano Cooperi pakeisti Sunku pasakyti.;ar tai rodo ameri- -j gyventi. Kinijoje yra 700 mil.kė s.ivo plnno Cooperi pakeisti Sunku pasakyti.;ar tai rodo ameri- .

kiečiu automatikos netobulumą, '.yventojų. Kanadoje — 18 mil 
ar amerikiečių kosmonautų me
na. ar vieną ir kitą dalyką drau-

. . .” Prie šių komunisto žodžiu'
Įima būtų pridėti dar vieną ga- 

galbūt Cooperiui padė-

. • s: r o n. .u i i 11 S: hc pa r d.
‘ ■jrve, r.ėgoju Tau 
už ši skridimą!...” 
Būdamas orbitoje Cooperis ge 

klusniai vykdė visus Merkurijaus ga 
isakvmus. Nerimtu Hmvhą-

Iž.iais sukurta pirmoji žmogaus 
malda tarp žemės ir dangaus — 

“Tė-į pakeliui i žvaigždes.

Sv. Lauryno jūrų keliui pra- 
; vesti reikėjo 5 metu, bet dis
kusijos dėl jo truko 50 metų. 
Kadangi buvo dirbama kartu su 
JAV. tai visas delsimas ėjo iš 
i:::crik’.(‘či’i pusės.

Veikimas ir neveikimas
Kalėjimo prižiūrėtojas, išsikal- 
j. s su kaliniais, klausia:
— Už ką gi tu sėdi čia?
— Už veikimą.

O ką gi nuveikei?
- Banką išplėšiau.

Klausią kitą kalini:
:’ž. ką tii čia pakliuvai?

— Už neveikimą.
U kas buvai?
Banko direktorius.

APDRAUDA namu, 
automobiliu. 
i>.I.iu ir 1.1.

dirgina rytmetinės egzekucijos sugebėjo nuleisti rankiniu prietai-; 
kalėjimo kieme. Netgi ir egzeku- L v ~ ’............ 1
cijų metu jieškoma visiško žmo-lvaį^.ju prieš raketos iššovimąj 
gaus nužeminimo —- pasmerktie- į cape Canaveral buvo atvirai kal-

kalėjimo kieme. Netgi ir egzeku-

tik sunkiau ar lengviau sužeidžia-

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 III 7-2017

sidžiaugti nelaimingojo kančio
mis. Visą šią tragediją girdi ir 
mato kiti kaliniai, laukdami, kol 
pagaliau ateis jų eilė.

AVS-gos žmogaus teisių komir 
sija 50 kartų—kreipėsi i Castro 
vyriausybę, reikalaudama, kad 
jos nariams būtų leista Įvažiuoti 

ii Kubą ir apžiūrėti kalėjimus. 
' Staliną imituojantis'Castro atsi
kirto, kad komisijos surinktos ži
nios esanti paprasčiausią kapita
listinė propoganda. Jo politiniai 
kaliniai, girdi, esą visiškai paten

. kinti kalinimo sąlygomis 
jiems nereikia jokiu komisijų.

V. Kst.

JŪRŲ SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAS
š.m. birželio 15-16 d. Toronte, Pri-’3-jo pat. laipsnio programų aiškinimo 

konspektai suvažiavimo metu buvo 
perduoti vienetų vadovams.

Susitarus su kanadiečiais jūrų skau
tais, “Neringos” tunto jūrų skautai 
pradeda buriavimą iš. Ashbridge Bay 
bazės. J. K.

’ : Padėka •
Toronto liet, jūrų skautijos “Nerin

gos" tuntas, nuoširdžiai dėkoja jgerb. 
Prisikėlimo parapijos klebonui T. Pla
cidui Bariui, OFM. už suteikimą*- gali-

’ rų skautijos vadovų-vių suvažiavimas.

vvbė. girdi.'nepasitikinti Coope-i vadiįvai-ės. Paaiškėjo, kad šiuo metu 
• " - • • - - - - - - ~ į liet, jūrų skautijos eiles sudaro apie

■ 580 aktyvių j. skautų-čių iškaitant ir 
’ korp! “Gintarą”.

. . ... . . , . r Suvažiavime dalyvavo du buvę LSR
limybes įsėsti 1 paskutines loidos , vvrjaiIsi skautininkai: j.s. dr. V. Če- 
turbininius naikintuvus ir dėlto pas Ir v.s. prof. s. Kairys. LSS 
nustoja specialaus priedo prie sa-įbės teismo pirm, j.v.s. A. Aglinskas, mybės taip trumpu laiku siiorgąfiizuo- 
VO algos. Antrojo skridimo metu LSS tarybos narys j.s. A. Lėvanas. jū- ti jūrų skautijos vadovų-vių suvŠžiavi- 
Cooperiui buvo duotas isakvmas i.. .—.. ....'
turbininiu naikintuvu sekti astro-!8- Lukošiūnaitė ir j.v.s. L. Knopf- dotis parapijos patalpomis, už į 
noiitn noVilirnn Koičlii uiileris, LS seserijos Kanados rajono kėjimus suvažiavime ir aplamai IIldUlO VrlIbbUIIl UdKIlIJIId. IXCIbldi’ ... .. ... . . - ... - . .

kąd astronautai beveik neturi ga-

Cooperiui buvo duotas Įsakymas

kvdamas lakūnui įgimtos pagun
dos: J* ke'et? kartl! P?Siul llsi'.' -Skautu Aidu" red. v.s. C. Senke, iėius 
gteicfu pažeme piaskitdo mis ,,. cievelando. Čikagos ir To-
Cape Canaveral, nutraukdamas roilto jūrų skautijos tuntininkai-ės bei 
radijo ryšį tarp raketos ir jos iš1- vadovai-ės. Posėdžiams pirmininkavęs 
Šovinio centro. Dėl lokio elgesio j.s. H. Stepaitis buvo išrinktas jūrų

nt skaučių ir j. skautu skvritr vedėjai: ’ nia — leidimą jiems abi dienai nau-
1 lin- 

i nž pa- 
vadeivė ps. M. Vasiliauskienė, “Gin- rodytą nuoširdumą ir jūrinės skauti- 
laras” korp! pirm. senj. A. Aglinskas, jos-jaunimo reikalu supratimą. 

Toronto jūrų skautijos 
“Neringos” tuntas

Ln/tr. «fir
TORONTO 9, ONT.
Connnissianer for '.'akini' Affidavits.

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas>

Telefonas LE. 2-41 OS

DR. J. MATUUONYTF 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W (p«»- K-. •)■
Priėmimo valandos: pirmatlieiiuu.- t 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak.. tnl 
padieniais. ketvirtadieniai- ir ,>• *ik 
tadieniais 9 - 5.30 vai. p.p

Telefonas HO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą. '

Kabineto telefonas LE. 4-445)
DR. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštad»;-n»;«iKova su vėžiu

Kanados Vėžio Draugijos pirm. 
A. Cowan Įspėja visus kana- 

mo nar klebonas T Placidas Barius dilius, kad greitas diagnozės nu- 
OFM. iškilmingų Mišių metu, kuriose ..statymas peršvietimo keliu yra 

'dalyvavo suvažiavimo dalyviai ir “Ne-'pagrindinė priemonė pastoti ke- 
i ringos” tuntas, palinkėjo susirinku- lią vėžiui. Pastebėjus neįprastus 
■ siems sėkmės spiesti aktualius jūrų simptomus, patartina tuojau 
skautijai klausimus pozityvia prasme, kreiptis pas gydytoją. Kol vėžio

• Birž. 16 d. ten pat Įvykusioje “Ne-, ]jga npra Įsisenėjusi, ją lengviau
• ringes tunto sueigoje šalia minėtu L)rau°iios surinkti dub-

v » ■ • • • ■ VII » L £ « X 1 < i k < 4 1 VZ-J O (.4 1 I I I n L 4 . 14 444/
I <?aiv?*i*» /LiL’t’iH v crniiiit/uii Int’Aim *** > i

memys liudija, kad šiandien ge
rokai yra pakilęs išgydytu asme-

11 jam vėliau toko išklausyti visą SC- skautijos vadu. j.s. dr. V. Čepas garbės 
rija labai karčiu savo viršininku gynėju. Taip pat buvo išrinkta trijų 
žodžiu -» asmenų kontroles komisija. Pristken-

_ ' - -- - ---- ---------- mo par. klebonas T. Placidas Barius,

1082 BLOOR ST. W., To.oi
i j rytus nuo buffer:. <

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

klinika, veikianti pagal Bevaistinio gydyųio 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 njoterims apries ir po 
gimdymo siekiančoms išlaikyti gražią figūrą. Visi patarimai išlaikyti gerai 
sveikatai teikiami nemokamai. Klinika hendradafbiaVija su įvairių ligų 
.special ibiais — gydytojais. . ‘ <

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

- - - - - - - ~~ ■ - - ~

LIETUVIO ADVOKATU

NEIMAN, 81SSET1
SEGUIN

Advokatai — Notarai
j

35 HAYDEN ST.. Toronto
■ tarti Bloor ir Yong gatvių) 
TcleL įstaigos Telef. namų; 

(WA. 4-9501. . BE. 3-0978
—.M ■ ■ I

t
; siįvaž. dalyvių ir j. skautų-čių tėveliu 
‘ lankėsi j.s. kapit. įeit. P. Labanaus
kas, apie 12 m. dirbąs “Amerikos Bal-

i sq” radijo tarnyboje. Jis paminėjo, ^ų skaičius ii taipogi tų. kuiiems 
kad bus nusiusta žinia i Lietuva ir; gyvenimas bllVO pratęstas pCnkC- 
apie Ši j. skautu-čiu suvažiavima. iriais metais, nes pacijontai laiku 

Bostone paruošti jaun.’jūrų skautu' kreipėsi pas gydytoją.

' . i »
DR. V. SADAUSKIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

<2-ras namas nuo R<»ncesvalles) 
. Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valanhos: 9-12 ii* 3-8 

vai, vak. (pagal susitarimą).

OKULISTAS
S. B ROGOWSKI. (>.l>

420 Roncesvaljes Avr <prt« 
ard Park Ave.). Telefonai: kabi 
neto LE. 1-1251; namų (L. 9-8029. 
Darbo valandos n:iu 10 vai >vt«> 
>ki 6.30 vai. vak. šeštadieniais m.«.

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietu.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitart*- 
telefonu Trečiadieniais uždai . i-

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

stor iu, garažu, moteliu, ivairiu bizniu ir t.t. * .

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

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

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

• *

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

Telefonas LE. 2-5191

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi

NAUJA/ ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 

persikėlė
1 į naujas patalpas 

1134 DUNDAS ST. AV 
Toronto .3, Ont. 

Telefonas LE. 4-8431

Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas 
mas lietuvio techniko:
T.V. antenos statomos.
ir taisomos.
CLEAR - VISION T.V.,
1736 Dundas St. W.

Taisom .šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlicka-

Hi-Fi

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

Sav. R. STASIULIS

Br. Bnknwska-BEJNAR. Kl)

Wiktoria BUK0WSKA, RO

274 RONCESVALLES AVĖ
• (prie Geoffrey St.)

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos, kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Akių specialisto* 
L. LUNSHY. R.O

Pritoiko okinius visiems nkių icTr» ! 
toms. Ištiric akių nervus., kurie k)J • 
noi sukelia golvos skaudėjimų v -ne* 
vingumų. Kalio stovų ka<l>«»mis 
470 COLLEGE ST T«r.

Telef. WA 1-3924

W. A. LENCKl

Į ruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio solionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namu remontus.

v

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
»

425 JANE ST., TORONTO • RO. 9-9647
I

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

• J

Dėmesio namu
• savininkai!

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

BR. AMBAKAS ’ 
Tcl. LE. 7-2815 !

l

SM.FS AND SERVICE ! *
Taisomi televizijos, UITI ir radijo aparhtal. Parduodamos 
lempos ir batarrjos. Prityręs specialistai su ilga praktika.

1000 College St., • LE.’l-3074» Sav. P. Uzbalis

International - 
Driving School j 

WALDI
• * * i

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISI RUSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd.r Toronto. :LE. 4-6123
ANT JUOZAPAITIS : !

859 COLLEGE ST.
Telefonas LE. 2-54$1 ,

Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagcnals.
1 vaL važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai. i

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eieMia varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST W

Roco 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronte

Dažai ir sienoms 
popietis! Šepečiai.

. TERPENTINAS
: SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

J. BARAKAUSKAS
Elektros

- kentraktorius 
.Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-994? -

24 Hnmbrrvleu Rd.. Tam u t o

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

(prie Dufferin)
Visų nišia antomobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas Ir garantuo
tas

Sav Ant Pažkevlčiut

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI. 
ATSAKOMYBES. APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO. ln niv » .BONDS IR PAN. I

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA •

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

A. C I Ž I K A S
ALFA RADIO & TV

| PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 
TAISOM SALPYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 

Tel. LE. 1-6165 . • 672 Lansdowne Ave.

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•* NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ LA VIENOS 
KOMPANIJOS. .

DIRBO VALANDOMIS

RO; 9-4131
NAMŲ

RO. 6*7132



8 pri. Tėviškė* Žiburiai • 1963. VI. 27. — Nr. 26 (702)TORONTO Ont | Gerojo Ganytojo stovyklą pri
imami berniukai ir mergaitės nuo 
9 metų amžiaus. Tėveliai prašomi 

Toronto kronika, studentų, skautų ateitininkų žinios nukeltos j 6 p. i užregistruoti savo jaunuosius 
--------------------------------- - kaip galima greičiau, kad stovyk

lai!, ojų skaičius bent savaitę prieš 
s ovyklą butų žinomas.

ei kas iš .ėvelių galėtų įsijung- 
■ s o vykios administravimą, la

žai būtų džiugu. Mokestis dviem 
sjVuivė..! vienam stovyklautojui 
;25 Gausioms šeimoms daromos 
nuolaidos. Stovykla pradedama 
liepos 6 d. Vadovybė

i Ateitininkų stovykla prasideda1

A. A. Motinai mirus Lietuvoje, MONTREAL, Que
S.. Jojo Kr. parapijos Žinios 
- - velkiname kun. Joną Slaš-

Prisikėlimo parapijos žinios
- t raėjusį sekmadienį staiga 

cj. cnt s.Uk.iju uzoaigimo ir pn- mirė Barbora Augaitienė, gyvenu- 
_ oi -o /iinaniDra Avė. Palaidota 

palankos kunigystės A raėjusi trečiauienį iš Prisikėli- 
. j j, iijcuvių sielovadoje. . .u Dažnyčios lietuvių kapinėse, 

•u i.ioju Kunigo iškilmingos Mi- Vynu, uukroms — Gražinai, Re
ims i orume — šį sekmadienį, ginai, Danutei, velionės broliams, 
uirzeliv 30 d., 5 vai. p.p. šv. Jono seserims ir visiems artimiesiems 
Kr. liet, bažnyčioje. Po pamaldų reiškiame giliausią užuojautą. . ________f___ę_______ _ (
— primicijanto palaiminimas. Po. — Praėjusį sekmadienį naujo- liepos 6 d., šeštadienį, ir baigsis 
to vaišės par. salėje. Pamaldų me-; io jtopiežiaus Pauliaus VI-jo iš- liepos 21 d. — sekmadienį. Sto-; 
iii gie^a par. choras ir sol. V. Ve- n įkuuas buvo paminėtas specia- 
rikaitis. įvertinant taip iškilmin- liais pamokslais ir pamaldomis po 
gą ir retą progą, gausiai dalyvau- Sumos. Sį sekmadienį per Mišias 
kime iškilmėse tiek bažnyčioje, 
tiek vaišėse salėje. Vaišes rengia 
parapija, talkinama par. moterų 
ir komiteto. Primicijų data pa
rinkta atsižvelgiant į giminių pa
geidavimą.

— Wasagoje G. Ganytojo sto
vyklos koplyčioje pamaldos sek- 
hiauieiiiais — 9 ir 11 vai. Neabe
jotina. kad daugelis Wasagon iš
vykstančiųjų ilgajam savaitgaliui J vai. ryto, 
sekmadienio popietę jaus malonią - Birželinės pamaldos šiokia- 
pareigą atvykti į Torontą primi- uieniais — po Mišių 8 vai. ryto, 
vijoms. |. jAiiiauieniais — po Sumos.

— G. Ganytojo stovykloje sta- - Artėjant stovyklavimo lai- 
tomas antrasis pastatas berniu- kui, kviečiame tėvelius užregist- 
kams. Pastatai bus užbaigti prieš ruoti ir leisti savo jaunimą į sto- 
liepos 6 d., I 
mo pradžią.

— Si sekmadienį, šv. Povilo 
apaštalo šventėje, -11 vai. pamal
dose liek parapijos bažnyčioje, 
tiek ir vasarvietes koplyčioje mel- 
tiži imasi už popiežių Paulių VI 
jg karūnacijos dieną.

>i pe.iKtauieni Mišios 7.30 
v. r. už. a.a. Kazimierą Ivanauską.

— - Lietuviu kapinėse praėjusį 
šešiauienį palaidotas a.a. Kazi- 
ubė-oS ivauauskas, trečiadienį— 
a.a. Barbora Augaitienė.

- Pkrikšlyta: Paulius Ramū
nas Gotceiias ir Jonas Rimantas 
Budrys.

»r i-» šei*ni nuoiinl'hi U'iaučkine

Vy‘. Ai*. Januškos

vykios vadovybę sudaro: S. Juoza
pavičius, M. Ramūnienė, R. Vaš- 
tokas, J. Radvilaitė, A. Sapokai- 
tė ir S. Revienė.

Stovyklautojai, kurie vyksta į 
stovyklą savo transporto priemo
nėmis, prašomi atvykti į stovyklą 
liepos 6 d. tarp 10 ir 1 vai. Netu
rintieji savo priemonių nuvažiuo
ti praneša T. Rafaeliui iki liepos 
2 dienos.

Vykstant į stovyklą pasiimti: 
pagalvę, paklodes, 2 ar 3 šiltas 
antklodes, baltinių, naktinius, šil
tą megztuką, keletą porų kojinių, 
maudymosi kostiumą, sportinius 
batus, keletą rankšluosčių, muilo, 
dantims valyti priemones, nedūž- 
tamą lėkštę ir puoduką, šaukštą, 
peili, šakutę, kišeninę elektros 

t.y. prieš stovyklavi- vykias. Jos musų prieaugliui yra lemputę, rašymo priemones, mal- 
neįkainojamos reikšmės. Neišsi- daknygę, rožinį. Kurie turi, tepa- 
gaiintiems už stovyklas susimokė-' siiina sporto ir žaidimų priemo- 
d, parapija pagal išgales pa- nes: ping-pong raketes, beisbolo 

gelbės. {piršimos, šaškes, šachmatus ir
— Sutuokta: Edvardas Seery pan.; taip pat ir muzikos instru- 

ir Birutė Regina Danieliūtė. Sv(įi- •' uus akordeoną, smuiką ir šo
kiname ir linkime laimingo gy- kių muzikos plokštelių. Nesivcžti 
veninio. '

Retos svečias Prisikėlimo 
Kooperatyve

Į Kanadą yra atvykusi delega
cija iš V. Indijos, Dominica sa
los. kuri yra nedidelė savo plotu, 
bet gana tankiai apgyventa; nuo 
1956 m. turi savivaldą, o ateinan
čiais metais, susijungusi su kito
mis Antilų salomis, tikisi gauti 
pilną nepriklausomybę. Delegaci- 

zapo ligoninėje, mirė birželio 23 Jos* Kurlal vadovauja ūkio minis- _ _ _
u. Velionė laidojama trečiadieni, toris, tikslas — susipažinti su Ka- Vykstame traukiniu penktadienio 
birželio 26 d. iš Prisikėlimo para- ,,a<-tos ūkio kažkuriomis sritimis, naktį liepos 5 d. Kelionė ten ir 
pijus liet, kapinėse. A.a. B. Au- Delegacija ypatingai domisi Ka-: atgal $30. Drauge vyksta Montre- 
gaitienė jau prieš metus buvo su
negalavusi dėl mažo kraujo išsi-

BARBORAI AUGAIT1ENEI mirus, 
didžiojo skausmo ir liūdesio valandoje giliai užjaučiame 
Kazimierą Augaitį, dukras bei visus gimines ir kartu liūdime 

M. L. Malinauskai

A.a. Barbora Augaitienė. 51 m. 
amžiaus, po trumpos ligos šv. Juo-

specialiais pamokslais bus pami
nėta Šv. Tėvo karūnacija.

— T. Rafaelis nuoširdžiai dėko
ja visiems ji sveikinusiems ir ap
dovanojusiems jo kunigystės de
šimtmečio proga.

— Per vasarą salėje 11.30 vai. 
Mišios nelaikomos; bažnyčioje 
sekmadieniais Mišios — 8, 9, 10 
ir 11 vai., o šiokiadieniais — 7 ir

radijo aparatų! Patartina taip pat. 
i pasiimti tepalo prieš uodus.

Dar galima užsirašyti į stovyk
lą Prisikėlimo p-jos klebonijoje 
cl. LE 3-0621. Užmiestyje gyve

nantieji prašomi rašyti: T. Rafae- 
.s. ..usuoime Park eres., To

ronto 3, Ont. Rengėjai
Norintieji vykti į Čikagą tauti

nių šokių šventei, liepos 7 d., pra
šomi skambinti V. Turūtai RO 
6-5346 arba grupės šokėjams.

liejimo galvos smegenyse. Liga kooP- lyga parinko iš kanadietis-; 
pasikartojo po metu ir šiuo kartu kl! ir etninių grupių eilę kredito 
nebeatsaukiamai. Velionė paliko 
vyrą ir Tris dukras, kurių Regina 
vos prieš savaitę ištekėjo ir yra 
išvykus: povestuvinei kelionei. 
Velionė palaidota šalia savo tėve
lio. kuris prieš porą metų buvo 
perkeltas į liet, kapines. A.

A.a. Kaži m. e ras Ivanauskas mi
rė sulaukęs gilios senatvės — 92 
in* in Wcsl< 
sis savaitę. Ji 
šeima. Velionis kilimu nuo Kvė-j lietuvius Kanadoje bei apie buvu- 
<l :r i<»s. Savo jaunystėje net du,šią laisvos Lietuvos ūkinę politi- 
karlu iš Lietuvos buvo išvykęs į .a i visus iškeltus klausimus at

nadoje sparčiai augančia koope- alio tautinių šokių grupė ir kiti, 
racija. Tam tikslui, Ont. Kredito Pr.
1 1 "1 • * 1 * 4 *

Lietuviškos muzikos kūrinius 
transliuos CFRB radijo stotis šį' 
trečiadieni 10 v.v. “Continental ikooperatyvų ir delegacijos narius

BARBORAI A U G A I T I E N E I mirus,
jos vyrui Kazimierui, dukterims ir kitiems artimiesiems 

gilią užuojautą reiškia —

Raudžių šeima

JM Ck*»

KAZIMIERUI I V A N A U S K U 1 mirus, 
liūdesio valandoje žmonai Kazimierai, sūnums Feliksui, 
Vladui, Kaziui, Jonui ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia 

Vanagų šeima

Mielai Mamytei mirus,
p. MARIJĄ ŠĘFLER1ENŲ ir šeimą 

liūdesio valandoje giliai užjaučiame —

nrina

Vanagų šeima

Mielam Tėveliui Lietuvoje mirus, 
sūnui VYTAUTUI M O NT VILUI 

liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia —

Vanagų šeima

Ontario konservatorių veikėjai cijos atstovas A. W. Campion.
supažindino su jų veikla. Į tą rnnrprt- kroeranioip Nuniatvta''Vest^ur.V viešbutyje birželio 17 Norėta sužinoti, "ko reikia ir kaip 
.v.ičių įėjo ir Prisikėlimo parapi- 1;- m-n “įjuriionio ansalnbli0" surengė priėmimą etninės turi būti pateikta informacija, lie-

jos bankelis. Praėjusį trečiadienįį-.-.iV-.-.-;;:-^.--
<'nS d^osSk^nS plokštelėse. Bus girdima įaeKsun, premj
V Per AA' >r ™ sitsemas. Translia- 1.Yvavo W.
Richards, lydimas Ont. kredito f i.n<driininn cnl V Vnrikaitk pinu, spaudos sekr., ir informa- gcidavimu. koeperatyvų lygos atstovo DeitlJ? sol. V= Verikaitis. f v. _ 4

. ok vizitavo Prisikėlimo para-!
pijos kredito kooperatyvą. Sve-

spaudos atstovams. Kalbėjo E. čianti provincinės valdžios dar- 
Jackson, premjero ryšininkas. Da- bus bei užsimojimus. Iš spaudos 

Kinunond, min.1 atstovų pusės buvo pareikšta pa-

Sol. V. Verikaitis birželio 30 d., 
sekmadieni, per CBC radija dai- 

”7 . ........... praeju-' M5S gyva, dojnėjosi bankelio veik-
J.s .saug.no «raZ.ą! ,a. .^ea^da^k^^apje Pį prftari . .

Programos pradžia 1.30 vai. p.p. 
Liepos 1 d., pirmadienį, sol. V. 

i r m. ; VeriKaitis vvksta i Otava, kur da-
..□kviesti pietums. Iš lietuviu da- ‘-vvaus Dominion dienos progra-, 
lyvavo J. Matulionis, J. Dvilaitis 
ir J. R. Simanavičus. Svečiui iš 
tolimos V. Indijos buvo įteikta 
knyga anglų k. apie Lietuvą.

Popiežiaus Pauliaus VI vaini 
.avimo iškilmės bus transliuoja 

•nS iš Romos per CFRB radiją n»as. ūkis yra prie Shelburne mieste- 
1010 banga birželio 30 d., sekma- lio, tik 65 mylios nuo Toornto. pa
dienį, — 4 vai. ryto. Iškilmės UŽ- togios sąlygos — atskiras gyvenamasis 
truks apie 4-5 valandas. ! namas. Teirautis po 6 vai. vak. tel. RU

7-8955.
K. Abromaitis dalyvavo žurna-!---------:---------------- :--------------

Io “U.S. Camera Magazine” foto-11 < nu9ra°jamas 9 kambarių namas Dun- 
rafijų konkurse ir laimėjo IV das -Howard Park rajone Yra dal.s 

premiją - rankinį la.kord. Lo- . v „ ROh9.9^ 
ginęs firmos. Jis buvo pateikęs _ ______
spalvotą nuotrauką, vaizduojančią PRIE GEORGIAN BAY. SPRING- 
einančius vaikus — berniuką ir DURST vasarvietėje, išnuomojamas 4 
mergaite j m’e?- kamb. vasarnamis ir pavieniai

Tame pačiame konkurse K J J?"*?*’ ™ arkini įėjimo. Sužinoti 
Abrumailis laimėjo ir VI premi-

BENZINO STOTIS
SOgaražas

JAV, bot vėl grįžo į tėvynę. I Ka
nadą atvyko rusams okupuojant 
Lietuvą. Palaidotas iš šv. Jono Kr. 
b-.žnyrios lietuviu kapinėse. Ve
lionis pasižymėjo geru budu ir 
(lideliu pamaldumu.

Liet. gen. konsulas Kanadoje 
dr. J. Zmuidzinas. JAV LB cent
ru v-bos pakviestas, sutiko įeiti į 
Tautinių šokių šventės garbės ko
ps i: etą.

Apyl. valdyba pr. savaitę turė
jo posėdį, kuriame dalyvavo PLB 
pirm. dr. J. Sungaila ir plačiai 
informavo apie PLB seimą. Buvo 
tartasi apie apylinkės v-bos talką 
organi mojant seimą.

Rašyt. J. Kralikruskas po sėk
mingos operacijos sveiksta savo 
namuose.

Programa bus rodoma per pran
cūzišką televizijos tinklą 3 vai. 

K P-P-, o per 6 kanalą 9 vai. vakare.
REIKALINGAS ŪKIO DARBAMS pa
tyręs vyras arba vedusių pora su ar be 

; vaikų:.mišrus ūkis — jaučių augini-

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.

?ARKBALE B/fl SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone)

Sav. ST. JOKŪBAITIS ir AI). KAI.IUKEVICIUS

B. Sakalas po nau jos operacijos ją - barometrą, 
jaučiasi gerai ir netrukus grižta• u ° • I__________ _ __________i <tarba.

J. Mažonienė išvyko Women’s 
ligoninėn, kur jai-bus padaryta 
operacija. Jos gydymu rūpinasi 
gy i. A. Užupienė.

Pov. (rimini. “Varpo” ir šv.
.- j i (įiMdnuijuinr. v w/-<aiiid> luiuia ap*no >\r. parapijos choro nariui. pr.;drailsta5 važiuojam kas savaitę j

šcšladicnį buvo surengtas šaunus 
piiešvedybinis pobūvis Liet. Na
muose. Dalyvavo daug jo bičiulių 
ypač iš “Varpo” choro.

Studentų grupė iš Kolumbijos 
lankosi JAV. Ji numato aplanky
ti ir Torontą. Grupėje yra vienas 
lietuvis Kaz. Totoraitis. Medelli- 
no un-te jis vadovauja laborato
riniams darbams.

i BALTIC MOVERS
Ir,.1 Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 

distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 
j 

: Montreal!. Londoną. Windsora, Hamil
toną. North Bay. Sudburi ir kitur.

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

Lietuviško baldu 
dirbtuve

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-79R1 Vurnii AM 
141537.

Lindale maisto parduotuvėj. Byrnes 
Ave., Springhurst Beach.
Išnuomojamas VASARNAMIS Sprinc- 
hurste. lietuviškame rajone. Teirautis 
po 6 v.v. tel. LE 4-8154.
Išnuomojamas VASARNAMIS Spring- 
livst vasarvietėje. lietuvių rajone; 
šaltas • šiltas vanduo ir kiti patogumai. 
Tel. RO 3-2406.
PARDUODAMA skalbiamoji mašina ir 
televizijos aparatas TV 21" Cabinet 
modelio gerame stovyje. Savininkai iš
vyksta iš Kanados. Skambinti LE 
1-5549. Klausti angliškai.
BILIJARDO VERSLAS (5 stalai) par
duodamas ar išnuomojamas Dundas ir 
Ossington (Toronte) rajone. Skambin
ti 923-0425.
ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs vestuvėse groti arba tik akor
deonu mažuose parengimuose. Tel. 
LE 5-0466. A. Zaremba.

Torontiškis J. Sprcinaitis su 
šeima išiskclia i JAV. Trumpam 
laikui apsistos pas broli Detroite. 
Pastoviau žada apsigyventi Ix»s 
Angeles. Atsisveikindamas aplan
kė “TZ” ir pratęsė prenumeratą 
sekantiems metams.

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Rill Bartha ir Frank Petit

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

BLOOR A U T O R IT E GARAGE
296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir Colleger. Telefonas 531-1305

Dėmesio!
TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum c I r a n p r s, elektrines 
plytas ir kitus namų mošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

Europietiška drabužiu valykla 
HIGH PARKO RAJONE

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

Įsitikinkite skambindami RO 2-1382

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

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

// Įt/Vr
1212 Dundas SI. W. Tel. LE. 2-9547 

J. BERZINSKAS 
l’žcakvmai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto R«*a1 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: imokėti apie $3.000. Trijų 
šeimų atskiras namas. Prie Prisikėlimo parapijos. Vandeniu—alyva šil
domas Du garažai. Pajamos $250 i men.

INDIAN RD. — BLOOR. $23.000. .3 jn šeimų, atskiras, .3 virtuvės. 3 vonios. 
Vandeniu šildomas. 2 mūriniai garažai. įmokėti $7 000.

GLF.NLAKE — HIGH PARK. $14.000 pilna kaina. Atskiras, plytų namas 
geram stovy, vandeniu šildomas. ‘‘Estate" pardavimas.

GRENADIER — RONCFSV ALLES. $15.200 pilna kaina. 6 kamb. namas 
su 2 virtuvėm. Nauja šildymo sistema, garažas. Ncaugštas jmokėjimas. 

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

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

ORIGINALUS DUPLEKSAS. $31.500. geriausias ,3 jų š^imų 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 registruotu pardavimu High Park ir Parkrfo. 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI

Aušros Vartų parapijos žinios į penkiadieni pinu. A. Mališkienės
- Galutiniam atsiskaitymui su bute. Dr. V. Giriūnienė padarė 

us i bažnyčios statybos rangovu x ranešimą iš A.eilininkų Federa-
. akojo: pū. V. Geležiūnas; po $10: cijos konferencijos Niujorke, pa- 
A. Biauzužiūnas. J. Burba, J. Dau- brėždama jaunųjų ateitininkų or- 
ucns, A. Drevinskienė, J. Gorys, ganizavimo reikalą Montrealyje. 
J. E. Intai, E. Kardelienės muzi- Dvasios vadu nutarta pakviesti 
kos studija, Juozas Lukoševičius, 
J. Mačiulis, J. Mileris, K. Otto, 
C. Rokas, E. Vaupšienė, J. Vitas, 
V. Zubas; $25: K. ir E. Vaicekaus
kai; $30: J. Vaškienė; $50: K. Jo- 
kubauskienė; $100: A. ir P. Rut
kauskai. Visiems mieliems auko
tojams esame labai dėkingi.

— T. St. Kulbis, SJ, išvyksta 
į neokanadiečių stovyklą, kuri 
prasideda antradienį, birželio 25 
d. ir truks iki liepos 15 d.

— Mokyklų' pirmininkas A. 
Vaupshas neseniai buvo išrink
tas Montrealio katalikų mokyklų 
direktorių draugijos pirmininku.

- Parapijos gegužinė — birže
lio 30 d. Palangoje, kur Mišios 
bus laikomos 12 vai. vidurdienį. 
Ruošiamos įvairios pramogos. Pa
langa yra apie 9 mylias į vakarus 
nuo St. Jerome. Važiuojantiems 
Autoroute patariama naudotis 
exit nr. 19. Vežiuojantieji keliu 
nr. 11 pačiame St. Jerome jieško 
kelio, sukančio į vakarus ir vedan
čio į St. Colomban.

— Vienos dienos kelionę į Ste- 
Anne-de-Beaupre organizuoja šv.

) ns dr-ja rugpjūčio 4 d. Kainuos 
j .7 Registruotis pas: A. Ūsienę:! 

484 3425, M. Žemaitienę: PO 6-33; 
12 ; rba M. Grinkienę: 769-1598.!

“Aukso žąsies” filmavimas 
bus pradėtas liepos pabaigoje AV 
nrapįįos salėje. Džiaugiamės, ga- 

i lėdami padėti šiam dideliam mū
sų teatro pajėgų ryžtui. Didžiau
sios sėkmės.

- Nuoširdi padėka P. Eter
iams už gėles. Jomis buvo papuoš
ti altoriai Devintinėse ir religi
niame koncerte birželio įvykiams 
Lietuvoje paminėti.

— Ūžpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $166.50. Labai nuo
širdžiai dėkojame visiems mūsų 
mieliems aukotojams. AVB

Nauj. ateivių maldininkų ke
lionė į Cap de ia Madelaine Kve
beko prov. rengiama II liepos sek
madienį. Ten yra Marijos švento
vė. kurion suplaukia daug maldi
ninkų iš visur. Nauj. ateivių die
na pernai buvo labai sėkminga. 
Tikimasi, kad ir šiemet dalyvaus 
laiig n. ateiviu. 11 vai. r. — Mi
šios. kurias laikys vysk. G. L. Pel
letier ir pasakys pamokslą; 2 v. p. 
p. — procesija su taut, vėliavom 
ir Madonom. Po to taut, šokiui 
grupės galės pasirodyti su savo1 
menu. Iškilmes organizuoja Tė
vas G. Biron, OFM. Cap de la Ma- 
Idaine, P. Q.

stovyklavo visą praeitą savaitę 
palapinėse prie Lac Clair ežero 

•skautai Rimas Rudinskas, Bruno 
Bulota ir Jonas Išganaitis.

Montrealio ateitininkų sendrau
giu susirinkimas įvyko praeitą

Kun. B. Dagilis iš Detroito, sa
vo atostogų metu važinėdamas po 
Kanadą, viešėjo ir Toronte. Ta 
proga aplankė “T2”, nuoširdžiai 
viskuo domėjosi.

Paminklas kanadiečių 
Žurnalistui

Žinomam kanadiečių žurnalis-

Tėvą Zarembą, SJ. Susirinkimas 
užbaigtas jaukiomis vaišėmis.

“Lito” Rosemonto skyriuje pir
mąsias dvi liepos mėn. savaites 
operacijų nebus, kadangi ved. pa-, 
dėj. P. Rudinskas išvyksta atosto
gų. Rytinės Montrealio dalies na
riai prašomi skubesnius reikalus 
atlikti AV par. skyriuje, kuris 
tuo metu veiks normaliomis va
landomis.

Santaupos “Lite” jau viršija 
$800.000. Narių skaičius virš — 
800. Pažymėtina, kad vis didesnis 
senosios kartos lietuvių skaičius 
perkelia savo santaupas į “Litą”.

Naujais “Lito” nariais įstojo: 
Vyt. L. Ladyga, Ant. Saltanis, So
nia Hramiak, Marija Pužauskas, 
Kanados Lietuvių Fondas, VI. 
Juodis, Marija Juodis,. Izabelė 
Ambrazas, Ona Bajoras, Antanas 
L. Jokūbaitis, Bernard Kmita, 
P. Šukys, T. Žitkus, J. Strimas, 
L. Markauskas, T. Zižys, Loreta 
žižys, Liudvika Polichauskaitė ir 
Stasę Naruševičius. •

Kooperatinė draudimo bendro
vė CUNA pasiekė septynių bi
lijonų dolerių draudimo sumos 
ir vejasi pačias stambiausias 
Amerikos bendroves. Joje drau- 
džiasi beveik visos JAV ir Kana
dos kredito unijos, kurių šiuo me
tu yra virš 25.000. Didieji ban
kai yra rimtai susirūpinę sparčiu 
kredito unijų augimu ir nori pra
vesti įstatymą, kuriuo unijos bū
tų apdėtos mokesčiais. Kadangi 
kredito unijos nesiekia pelno ir 
yra kuriamos savitarpinei narių 
pagalbai, tai mokesčių jos ne
moka.

Naujas Kvebeko kooperatyvų 
įstatymas jau priimtas ir greitai 
bus išsiuntinėtas visoms kredito 
unijoms Pr. R.

Montrealyje įvyksiančios pa
saulinės parodos 1967 m. tema 
— Žmogus ir pasaulis. Miesto 
savivaldybė, planuodama paro
dą. susiduria su ypatingais sun
kumais vietos parinkimo atžvil
giu; Parodai reikalingas 620 ak
rų plotas.

Maranello. — Italijos Enzo Fer
rari. garsus lenktynių automobi
lių gamintojas, planuoja susijung
ti su amerikiečių Fordo bendrove, 
kuri pastaruoju metu savo pozici
jas automobilių rinkoje mėgina 
pagerinti galingesniais motorais 
ir greitesnėmis mašinomis. Už 
$10 milijonų Fordas perima pu
se Ferrari firmos kontrolės. Ben
dromis jėgomis bus pagaminta 
pirmasis automobilis — “Ferrari 
- Ford”, kuris turės itališką moto
rą ir amerikonišką kėbulą.

Vašingtonas. — Respublikonų 
nartija pradeda galvoti, kad į kan
didatus prezidento rinkimuose 
reikėtų išstatyti konservatyviųjų 
sparnui priklausantį Arizonos se
natorių Barry Goldwater, nes se
kančius rinkimus, atrodo, be di
desniu sunkumu laimės dabarti-

tui ir visuomenininkui John Cal-Inis prez. J. F. Kennedy.. Rimtes- 
lingwood Reade, kuris yra daug nįus varžovus respublikonai nori 
padėjęs Toronto tautinių mažu-l taupvti 1968 m., kai Kennedy jau 
mų grupėms, Toronto Tarptauti-1 nebegalės kandidatuoti, 
niame Institute, 709 College St.,I 
rnneAin 90 rl hue iiniir-irfn momn.rugsėjo 29 d. bus Įmūryta memo
rialinė lenta. Pagerbimo iškilmių 
koncertinėje dalyje sutiko daly
vauti pasaulinio masto sopranas 
- Teresa Stratas.
Lietuviams velionis yra gerai 

pažįstamas iš jo CFRB radijo pro
gramos “Canadians All”, kurioje 
nekartą lietuvių vardą garsino 
mūsų meniniai vienetai tautinių 
švenčių progomis.

Tarptautinis Toronto Institu
tas, veikdamas tautinių mažumų 
vardu, planuoja įsteigti John Col
lingwood Roadc vardo stipendiją 
jauniesiems menininkams. Aukas 
prašoma siųsti šiuo adresu: “The 
International Institute of Metro
politan Toronto (Reade Memorial 
Fund)”, 790 College St., Toronto.

Torontas yra vienas labiausiai 
pavojingų miestų gyventi dėl ne
švaraus oro. Dr. A. Lacassage iš 
Paryžiaus Pastern instituto atvy
kęs Torontan ir pakvėpavęs mies
to oru pareiškė: “Šio miesto orą 
kvėpuodamas, žmogus gauna dau
giau žalos savo organizmui, negu 
kad surūkydamas 40 cigarečių 
per dieną”.

“Jaunystės vaistai”, kurie pra
tęsia senesnio amžiaus žmonių 
kūrybingumą ir amžių, bus ban
domi Toronto senelių prieglau
dose. Vaistai, vadinami H3, bu
vo išrasti rumunų gydytojos dr. 
Anna Aslam ir. sakoma, esą ga
na sėkmingi. Juos naudojąs 
Chruščiovas, Adenaueris ir kiti.

London - Lancashire 
Royal - Globe 

Draudimo Bendrovės 
1962 m. apvvarta Kanadoje 

’36.422.125
Didžiausias 12 bendrovių junginys 

Jas atstovauja:— 

Adomonis
Insurance Agency

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472
G. RUKŠĖNAS — 768-8640

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito «IITAC/ž 
Kooperatyve Lf IA4O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki S2D00 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4*4. už šėrns — 4.25^. Už asmenines pasko
las imama ?,€<%, už nekilnojamo turto paskolas — <L5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 1030 iki 1 vai.; darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 i!'i 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.

saug.no

