
Pakelkime širdis
Didžiuojamės Lietuvos praeitimi, gėrimės jos buvusia galybe, 

stebimės jos vadų drąsa ir išmintimi, tačiau pažvelgę į dabartį nu
liūstam. Mūsų jaunimui Lietuva darosi neįdomi. Minėjimai jiems 
bereikšmiai, lietuviška veikia netraukia. Jie dažnai šypsosi iš to, 
kas mums šventa. Nevienas išsireiškia,*jog jaunimas neturi išsi
auklėjimo, neturi pasiaukojimo dvasios, jokių idealų, kad yra pa
simetęs ir pats nežino, kur eina. Ir kyla klausimas: argi tai vien 
jaunimo kaltė? Ar tik jie kalti už šaltesnį žvilgsnį savo tėvų kraš
tui? O gal tėvynės meilės vaizdas, kurį jie susidarė iš suaugusių, 
jiems yra perdaug naivus? Gal kartais partiniai lietuvių patrijotų 
ginčai jiems yra užgniaužę net ir paskutinį meilės Lietuvai lašelį? 
Gal keisti nusistatymai, nuolatinės raudos ir gyvenimas vien pra
eitimi jaunimui atrodo tokie juokingi ir beverčiai, jog jie net ir į 
Lietuvą galiausiai pradeda numoti ranka? Juk, pagaliau, senie
siems Lietuva yra gimtinė, o jaunimui tiktai tėvų gimtasis kraštas.

★ ★ ★
Moderniaisiais šio pokario laikais visas gyvenimas pakrypo į 

didesnį patogumų jieškojimą ir atėjo iki tokio laipsnio, jog žmo
gus jau nieku nebesitenkina. Žmogaus dvasia, materializmo užslo
pinta, jaučia savyje tuštumą, o jos užpildyti negali. Žmogus, prisi
pildė įvairių kaprizų, pagiežos kitiems ir, žvelgdamas per savo 
siauručius akinėlius, mato tik bandančius jį išnaudoti. Jame įsi
viešpatavo nepasitikėjimas, pavydas ir kerštas.

Šioje aplinkoje auga dabartinis jaunimas. Kadangi jis yra pil
nas jaunatviškos energijos ir drąsos, bendroji nuotaika jį ypatin
gai nuteikia prieš visa tai, kas yra vyresniųjų — prieš vyresniųjų 
pasaulio dvasinę krizę. Tokios nuotaikos Įtakoje jaunieji dažnai 
nebeišskiria gerų ir teigiamų dvasinių vertybių iš materialinių 
blizgučių painiavos ir puola viską be atodairos. O neturėdami sa
vyje nieko, kuo galėtų nugriautąsias vertybes tinkamai pakeisti, 
jaunieji pergreit sensta: pradeda žiūrėti į gyvenimą abejingomis 
akimis. Viskas jiems pasidaro nesvarbų, išskyrus smagų ir patogų 
laiko praleidimą. "*

* * *
Gaila senesniųjų, gaila ir jaunųjų. Ką gi daryti? Bene išmin

tingiausias kelias iš tos painiavos yra visų bendras dvasinis paki- 
limas. Pakilkime iš esamos trumparegės ir apipuvusios rutinos. 
Atsisakykime nesutarimų, rietenų, ambicijų, kurių jaunimas ne
supranta, ir, Kristaus kančios pavyzdžiu,* apsišarvoję geležine 
kantrybe ir užmiršę ašaras, siekime didžiųjų tikslų.

Bendram visų dvasiniam pakilimui geras progas sudaro mū
sų didieji kongresai. Jų šiemet turime bent kelis. Vienas iš jų 
yra ir Kanadoje, .Toronte, birželio 27 d. ruošiamas vaikų kongre- 

T sas — Eucharistinė šventė, šis kongresas išsiskiria iš kitų tuo, 
kad pagrindiniai jo dalyviai bus patys jauniausieji, šiais dvasios 
krizės laikais visi atsikreipkime Į vaikus. Leiskime jiems įspūdin
gai prabilti atviru ir nemeluotu žodžiu. Prabilti į visus — senus ir 
jaunus. Vaikų širdies balsas tebūna viena iš jungčių, jungianti vi
su kartu lietuvius. J. S. fe fe

Savaitės (vykiai

Lietuvių Fronto Bičiulių konferencijos metu Klevelande. Iš k. į d.: 
V. Vaitiekūnas, LLK narys, prof. J. Brazaitis, LFB tarybos pirm., 
St. Barzdukas, PLB centro v-bos vicepirm., L. Valiukas, Rezoliuci
joms Remti komiteto pirm, ir dr. K. Ambrozaitis, JAV ir Kanados 
LFB centro v-bos pirm. Nuotr. V. Pliodzinsko

Kas naujo Kanadoje?
Kanados vienybės klausimas 

niekad nebuvo tiek aktualus 
kaip dabar, artėjant konfedera
cijos šimto metų sukakčiai. Vie
nintelis žmogus,* kuris daugiau
sia prie tos vienybės galėtų pri
sidėti, yra Kvebeko premjeras 
J. Lesage. Jis, nors ir būdamas 
liberalas, nepasisako aiškiai ir 
viešai už Pearsono politiką, bet 
daugiau palaiko provincijos in
teresus. Lesage, išeidamas į vie
šumą už Kanados vienybę ir aiš
kiai atsisakydamas atskirų privi
legijų Kvebekui, taptų populia
riausiu politiku Kanadoje ir, ga
limas dalykas, Pearsono įpėdi
niu.

Politinių idėjų pasikeitimas— 
tokio pavadinimo sąjūdis buvo 
įsteigtas prieš porą savaičių To
ronte ir turėjo dviejų dienų dis
kusijas. Sąjūdžio iniciatoriai bu
vo NDP ir liberalų partijų at
stovai. Viso dalyvavo 200 ašme
nų iš įvairių Kanados vietovių. 
Diskusijose partinė politika ne
buvo liečiama, bet buvo disku
tuojamos bendros problemos, 
liečiančios Kanadą ir neįeinan
čios į partijų rėmus. Liberalus 
atstovavo daugumoje neteisingai 
vadinamas “kairysis” sparnas, 

nors tikrumoje jį reikėtų vadin
ti pažangiuoju. Konservatoriai 
beveik nebuvo atstovaujami.

Darbo ministeris A. MacEa- 
chen pradėjo akciją, kad būtų 

susirūpinta “automacija”, arba 
žmogiškos darbo jėgos pakeiti
mu mašinomis. Problema daro
si vis didesnė, nes mašinos pa
keičia darbininkus greičiau, ne
gu pati visuomenė tą realizuoja. 
Ateityje vyriausybei gali tekti 
įstatymu sutrumpinti darbo sa
vaitę, panaikinti viršvalandžius, 
prailginti atostogas ir priversti 
pasitraukti pensijon net nesu
laukus 60 m. amžiaus.

Dviejų kultūrų ir kalbų prob
lemom tirti komisija važinėja 

po visą kraštą, rinkdama duo
menis ir anklausinėdama įvairių 
kilmių piliečius. Vienas estas, 
dirbąs Ontario Hydro kaip žemė
lapių braižytojas, atsakė: ’’Mano 
pavardė yra Kingisepp. Gal būt, 
mano sūnui būtų kiek lengviau, 
jeigu aš paskutinę žodžio dali iš 
savo navardės panaikinčiau, bet 
tai būtų lygiai tas pats lyg ark
lys įsivaizduotu esąs zebra. Ateis 
laikas, ir žmonės Kanadoje įpras 
į panašias pavardes”.

Pirmasis lietuvių vaikų kongresas Kanadoje įvyko 1961 m. Delhi, Ont. Nuotraukoje matome vainiko 
uždėjimo prie karių paminklo iškilmes. Pirmasis iš kairės J.E. vysk. V. Brizgys, kunigų viduryje sto
vi kun. dr. J. Gutauskas šių švenčių pirmasis organizatorius. Nuotr. John Mesaros, Delhi, Ont.

Chruščiovo vizitas Švedijoje
Čekistų pulkininkas čekalovas 

per Sekmines lankėsi Stockhol- 
me ir vietoje patikrino visas nu
matytas saugumo priemones ry
šium su netrukus laukiama 
Chruščiovo kelione. Skelbiama, 
jog jis buvęs viskuo patenkintas 
ir tiktai pageidavęs iš šeiminin
kų vieno dalyko: kiek galima il
giau laikyti paslaptyje numatytą-, 
ją vizito programą. Matomai dėl 
tos priežasties spauda ir tyli, nors 
visi pasiruošimai jau užbaigti.

Nėra abejonės, jog šitas ilgai 
ruoštas Chruščiovo vizitas Skan
dinavijoje liečia tiktai pačią augš- 
tąją politiką. Vyriausybės turi 
savo išskaičiavimus, tarp kurių 
nepaskutinėje vietoje yra noras 
pabrėžti skandinaviškąjį neutra
lumą. Ir tai pilnai suprantama 
pastarųjų metų tarptautinės poli
tikos raidos šviesoje: neutraliųjų 
santykiai su Maskva juk negali 
būti blogesni už Vašingtono, Lon
dono ar Paryžiaus ... Didiesiems 
tarpusavy perdaug nesipykstant, 
tai jau būtų ne prabanga, bet tie
siog kvailystė mažiesiems pyktis 
su pašonėje esančia galybe, kuri, 
beje, tuo tarpu ne kumštį, o gana 
plačią šypseną rodo. Visi tą 
pranta.

Visuomenės ir spaudos 
nepasitenkinimas

Įdomus tačiau faktas, kad skan- 
linaviškoji visuomenė, kaip jau 
galima spręsti iš ligšiolinių nuo
taikų, daug mažiau yra linkusi 
šypsotis Kremliaus svečiui, negu 
atsakingieji vyriausybių sluogs-- 
niai. Jeigu didžioji spauda tuo 
tarpu vis dar išsilaikė pažymėti
no santūrumo ribose, tai plačioji 
provincinė spauda visą laiką ne
siliovė dariusi priekaištų Chruš
čiovo kvietimui. Čia verta pami
nėti kaip būdingą pavyzdį nese
niai paskelbtą savaitraščio “Ve-

so

cko-Journalen” vedamąjį, kurį 
parašė vienas žymiausių dabar
ties švedų publicistų, buvęs ilga
metis “Dagens Nyheter” yyr. re
daktorius ir politinių mokslų pro
fesorius Herbert Tingsten. *

Politikams — rašo jis — tenka 
tam tikra prasme priprasti prie 
negarbės. Susitikti ir kalbėtis su 
nusikaltėliais ir žmogžudžiais, ta
pusiais valstybių vadovais; elgtis 
su jais, tarsi juos laikytų dorais 
žmonėmis, — tokia jau ju darbo 
dalis. Bet jeigu norima, kad to
kiems vizitams pritartų net tau
ta. tai jau perdidelė negarbė. Šve
dija ilgą laiką turėjo laimės iš
vengti tokios negarbės. Paskuti
nis toks atvejis buvo prieš 55 me
tus. kai 1909 m. Švedijoje lankėsi 
Rusijos caras. Anuomet daugu
mas laikraščių pasielgė teisingai 
pareikšdami garsiai savo tikra ia 
nuomonę. O žymusis švedu social-; 
demokratų steigėjas Hjalmar 
Branting tada rašė, kad visi dori 
žmonės su pasibaisėjimu smerkia 
svečius, kurie buvo laikomi atsa-

Mūsų korespondentu Švedijoj

kingi už Sibirą, deportacijas, kan
kinimus ...

Tie patys žodžiai nūdien po pu
sės šimto metų dar labiau galioja. 
Skirtumas tik tas, kad caro as
muo anuomet buvo nežymus, pa
prastas, ne toks agresyvus, kaip 
dabartinio diktatoriaus Chruš
čiovo.

Visi žinome, — tęsia prof. 
Tingsten — kad Chruščiovas iški
lo dėka savo nuožmumo, kokį 
sunku surasti net tarp diktatorių. 
Žinome, kad tas pats Chruščiovas 
gyvą Staliną į augštybes kėlė už 
jo neapsakomą gerumą ir išmin
tingumą, nors po mirties jį laiko 
išmata, žinome, kad už Vengrijos 
sutriuškinimą atsakingas Chruš
čiovas. Tai jis pastatė mūro sie
ną Berlyne ir laiko Rusiją drauge 
su dešimtimis tautų tironijos rep
lėse.
Ir visdėlto, visa tai žinodami, jį 

pakvietėme, o jam atvykus skaity
sime laikraščiuose, kaip gerai 
Chruščiovas nusiteikęs, kaip jis 
šypsosi ir juokauja ir kad labai 
svarbu jam parodyti Švediškąją 
demokratiją.

Solidarumas Pabaltijo 
kraštams

Prieš 30 metų — rašo prof. 
Tingsten — švedų politikai ir ka
rališkoji giminė lenktyniavo, kas 
gražesniais žodžiais pakalbės apie 
Pabaltijo kraštus kokia svarbi jų 
laisvė, kaip mes branginame jų 
nepriklausomybę, kaip savo širdi
mi esame su jais! O kas dabai-, 
kai šios tautos pavergtos, paže
mintos, sutryptos ir terorizuoja
mos, kai jų kraštai paversti ru
siškosios imperijos dalimi? ... 
Galimas dalykas, kad Chruščiovą 
atlydės keli pabaltiečiai — kvis- 
lingai, — o mes juos pasveikinsi
me drauge su jų ponu. Ir to, ką 
anksčiau švedų politikai kalbėda
vo, jau nebegalima dabar pakar
toti. Reikia kalbėti priešingai, 
kad svečių nuotaika nepablogėtų.

Tai tas pats, jeigu Hitleris bū
tų buvęs kviečiamas ir sveikina
mas, o danų ir norvegų tautos to
liau būtų kentusios nelaisvę.

Vienas iš tu, kuris nūdien pro
testuoja prieš Chruščiovo vizitą, 
rašytojas Ture Nerman 1939 m. 
buvo nuteistas kelėjimo bausme 
už tai, kad kad Hitlerį buvo pava
dinęs nusikaltėliu. Po 1945 m. ši
tas išsireiškimas tapo mados žo
džiu. Mes tikime, kad visa tai 
Švedijos vyriausybė gerai žino, 
tačiau ir tuo atveju visas vizitas 
tėra tik negarbę darantis spektak
lis — baigia savo straipsni prof. 
Tinesten, kuris vra pažadėjęs at
vykti specialiai iš Rivieros i bir
želio 17 d. Stockholme rengiamą 
visuomenės nrotesto susirinkimą.

Dar griežtesnės visuomenės

nuotaikos reiškiasi Norvegijoje. 
Laikraščiai pastaruoju metu gavo 
daug skaitytojų laiškų, kuriuose 
netrūksta aiškių grasinimų, reiš
kiamas pasipiktinimas “pabaltie- 
čių, vengrų ir kitų Rytų Europos 
tautų pavergėjų”* vizitu. Šalia 
daugiau nuosaikesnės intelektua
lų opozicijos, kuriai vadovauja 
poetas Arnulf Oeverland, daug 
griežčiau pasisako specialiai jau
nimo grupių sudarytas veiklos 
komitetas prieš Chruščiovo vi
zitą.

Oslo dienr. “Morgenbladet” 
patarė Chruščiovui svečiuotis ki
tame krašte, kur jis būtų pagei
daujamas. Viename skaitytojo 
laiške galima buvo skaityti ir to
kius žodžius: “Nedrįstu nė pagal
voti apie pasekmes, jeigu koks 
norvegų idealistas nušautų jus... 
Jeigu prez. Kennedy galėjo būti 
nužudytas savame krašte, tai 
jums daugiau gresia pavojus bū
ti užpultam čia. Mat, daugelis 
norvegų niekad neužmiršta, kas 
atsitiko jų kaimyniniuose kraš
tuose”.

Kad tie žodžiai nėra visiškai 
tušti, matyti ir iš to, kad norvegų 
policija jau surado vieną poros 
kilogramų sprogmenį prie vilos, 
kurioje numatytas Chruščiovo po
ilsis vizito metu.

Suskilimas įr Prancūzijos ko
munistų tarpe. Prancūzijos ko

munistų partijos konferencijoj 
buvo kilę ginčai ir dėl rusų-kinie- 
čių reikalų. Nors Maskva laimėjo 
didele konferencijos dalyvių per
svara, bet ir kiniečiai susilaukė 
žymios paramos ir pritarimo. Tai
gi ir prancūzai, ir italai, ir ru
munai ir net jugoslavai komunis
tai nėra šiandien vieningi, ir vi
sur jau yra susiorganizavusios 
“kiniečių frakcijos”.

JAWAHARLAL NEHRU PALAIDOJUS
Antroji širdies ataka gegužės 

27 d. nutraukė Indijos ministerio 
pirm. Nehru gyvybės siūlą. Savo 
politinę karjerą jis buvo pradėjęs 
Mahatma Gandhi šešėlyje Indijos 
nepriklausomybės kovose, kurios 
1947 m. Indiją iškėlė į laisvųjų 
pasaulio kraštų eiles. Jeigu Gan
dhi laikomas išsilaisvinimo kovų 
didvyriu, velionį Nehru tektų pa
vadinti moderniosios Indijos tė
vu, nes premjero poste jis išbuvo 
net 17 metų.

Gandhi sukurtoji pasyvios re
zistencijos idėja paliko gilius pėd
sakus Nehru širdyje. Jis niekada 
neįstengė suprasti pasaulio da
bartinio pasidalinimo į dvi sto
vyklas — komunistinę ir antiko
munistinę ir todėl davė pradžią 
vadinamajam neutraliųjų blokui. 
Vakaru politikams nekarta teko 
nusivilti Nehru kalbomis, jo po
linkiu aštresnį žodį skirti laisvo

GEGUŽĖS 27 DIENĄ MIRĖ INDIJOS MINISTERIS PIR
MININKAS J. NEHRU. Jis išbuvo Indijos min. pirmininku 
nuo pat Indijos nepriklausomybės atgavimo, t.y., 17 metų.

Visos pasaulio valstybių galvos pasiuntė Indijai užuojautos 
telegramas ir delegacijas į Indiją. Iš Amerikos važiavo sek
retorius D. Rusk, iš Anglijos — pats min. pirmininkas.

Nehru mirtis Indijos gyvenime gali atsiliepti labai neigia
mai. Jis buvo didelis autoritetas visiems indams, savo ir ki
toms partijoms. Indija dabar turi 475 milijonus gyventojų, 
daugumoje labai neturtingų, r 
Laoso vyriausybė, kurios ka
riuomenę užpuolė komunistų 
partizanai, paprašė komunisti- 
s Rusijos pagalbos. Kartu ji 
ašo pagalbos ir iš Vakarų vals- 
bių. Partizanus remia kiniečiai.
Konge vyksta naujas sukilimas 
šiaurinėj Katangoj, kur anks- 
iu viešpatavo garsusis čombė. 
s sukilimas yra vadovaujamas 
imunistų iš Kinijos.
Amerikos ir Rumunijos dery
bos vyksta sėkmingai. Bendras 
imunikatas jau paskelbtas. Su- 
rta savo pasiuntinybes pakelti į 
nbasadas. Sutarta pašalinti vi- 
s kliūtis, kurios kliudo abipusei 

prekybai. Rumunija nori gauti di
desnių kreditų ligi 12 metų, bet 
dar negavo. Ligi šiol prekyba su 
Rumunija siekė tik $2 mil.

Raudonosios Vokietijos vadas 
Ulbricht išvyko Rusijon net 15 

dienų. Kokiais tikslais jis važia
vo, dar nėra aišku. Manoma, kad 
ką nors naujo galvoja dėl Ber
lyno.

Airijos garsusis kovotojas ir 
dabartinis jos prezidentas De 
Valera lankosi Amerikoje, kur

matėsi su prez. Johnsonu ir pa
sakė kalbą Kongrese. Jis išreiškė 
viltį, kad Anglija vieną kartą su
sipras ir Airijai grąžins dar lai
komus šešis apskričius šiaurinėj 
Airijoj, kaip Anglijos koloniją.

Egipto Nasseris irgi ima iš vi
sų, kur tik jis gali gauti. Tvir

tinama, kad Chruščiovas, būvėda
mas Egipte, daug ką yra pažadė
jęs, net $277 mil. paskolą. Berid-

Laužykime sovietų imperijos sienas
Kiekvieną birželį mums tenka 

gyventi dvejopais jausmais: 1940 
metų Lietuvos laisvės netekimo 
bei 1941 metų lietuvių trėmimo 
į Sibirą ir tų pat metų tautos su
kilimo Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti.

Metus trukęs bolševikų siauti
mas ir tautos naikinimas uždegė 
lietuvių dvasią bei paskatino juos 
pirma proga imtis ginklo ir vyti 
priešą iš Lietuvos. Ir to garbin
go žygio pasisekimas ypatingai 
sustiprino lietuvių jėgas atsispir
ti naujam okupantui — naciams 
iki bolševikai vėl užplūdo Lietu
vą. O dar ir po to ryžtingų vyrų 
ir moterų rankose eilę metų žvan
gėjo ginklai naikindami tėvynės 
priešus.

Nuo tų dienų praėjo dvidešimt 
ketveri metai. Tačiau žūtbūtinė 
kova ir šiandien tebevyksta, nors 
josios būvyje teko vienus ginklus 
pakeisti kitais. Dabar tėvynėje 
mūsų broliai ir seserys kovoja su 
priešu individualiai — už kasdie
ninę duoną, savos žemės pėdą, 
tautos dvasios bei kultūros išsau
gojimą, už religinę, sąžinės, ūkio 
ir politines laisves. O kai visa tau-

jo pasaulio vadams ir tuo pačiu 
metu žymiai švelnesniu tonu su
tikti komunizmo atstovų ėjimus 
tarptautinėje arenoje. 1962 m. 
prasidėjęs ginkluotas susikirti
mas tarp komunistinės Kinijos ir 
Indijos dėl pasienio sričių, tenka 
manyti, smarkiai sukrėtė velionį 
Nehru — tuo labiau, kad jis savo 
krašto nebuvo paruošęs ginkluo
tam konfliktui. Pavojaus valandą 
jo žvilgsnis ėmė krypti i Vakarus.

Nemažesnę klaidą Nehru yra 
padaręs Pakistano atžvilgiu dėl 
Kašmiro, kuris tapo opa abiejų 
kraštų tarpusavio santykiuose.

Iki pat savo mirties velionis 
Nehru neprisirengė paskirti įpė
dinio, Kongreso partijai atnešda
mas naujų rūpesčių. Laikinuoju 
ministeriu pirmininku buvo pri
saikdintas Gulzari Lai Nanda. Jis 
yra tik laikinis pakaitalas perei
namajam laikotarpiui. Galutinį 

rai Chruščiovui Egipte perdaug 
nesisekė. Jam nepatiko prokla
muojama arabų valstybė. Ameri
ka Egipte jau yra sukišusi S750 
milijonų.

Peru valstybėje, P. Amerikoje, 
dėl sporto rungtynių žuvo net 328 
asmenys. Argentina futbolo žai- 
dėnėse laimėjo prieš Peru ko
mandą 1:0. Prasidėjo riaušės, 
panika ir rezultate tiek užmušta, 
sumindžiota, dar apie 1000 su
žeista. Be to, įpykusi minia pade
gė suolus, automobilius ir keletą 
pastatų. Vyriausybė buvo privers
ta įvesti karo stovį.

Buv. Amerikos prez. J, F. Ken
nedy pr. savaitę būtų turėjęs 

47 metus. Tai buvo jauniausias 
JAV prezidentas. Šia proga išleis
tas JAV 5 et. pašto ženklas ir 50 
et. moneta su J. F. Kennedy at
vaizdais.

Raudonoji Kinija duoda visas 
pirmenybes prancūzų pirk
liams, užperkant pramones ma

šinas ir kitus įrengimus. Kinie
čiai atsilygina už jų pripažinimą.

Ispanijoj teroristai (greičiausia, 
komunistai) sprogdina bombas. 
Trijų savaičių laikotarpyje jie iš
sprogdino 25 bombas Madride ir 
tai daugiausia valstybės pastatuo
se. Manoma, jie nori atbaidyti tu
ristus. Prancūzijos užs. r. min. 
Couve de Murville, kuris tarėsi 
su pačiu Franko, viešint Ispanijo
je, irgi vyko sprogimai.

Kuboj nubausti mirties bausme
4 egzilai, grįžusieji į Kubą ir 

Įtariami kaip buvę JAV agentai.

ta — kad ir individualiai — įvai
riais būdais ir priemonėmis taip 
kovoja, okupantas kiekviename 
žingsnyje susiduria su visuotiniu 
pasipriešinimu jo užmačioms.

Ši tautos laikyseną ir kova su 
okupantu įpareigoja ir mus visus, 
laisvajame pasauly gyvenančius, 
tos koyos neišleisti iš akių bei vi- 
somismųins prieinamomis prie- 
monėmišAjungtis į bendrą visos 
lietuvių tautos kovą savo laisvei 
atgauti* Kur tik lietuviai gyvena, 
turi būti matomas jų jautrumas 
tėvynės reikalams, organizuotu
mas ir veiklumas. ,

Visur organizuokime BIRŽE
LIO MINĖJIMUS, gausiai juose 
dalyvaukime, kelkime pasaulyje 
Lietuvos laisvės klausimą ir da
rykime žygių, kad laisvųjų kraštų 
vyriausybės mūsų išsilaisvinimo 
pastangas visokeriopai paremtu. 
LAUŽYKIME SOVIETŲ IMPE
RIJOS SIENAS. To iš mūsų lau
kia ir reikalauja pavergta tauta. 
Veikime bendrai, tikėkime per
gale, o LIETUVA BUS LAISVA 
IR NEPRIKLAUSOMA.

Vyriausias
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 

žodį turės tarti Kongreso parti
jos parlamentarai, išsirinkdami 
naują vadą.

Dabartinė būklė Indijoje, de
ja, nėra rožėmis klota: neramu
mai, chroniškas maisto nedatek- 
lius, biurokratizmas valstybinėje 
pramonėje, didėjantis alkanų 
burnų skaičius. Nehru vadovauja
ma Kongreso partija, sovietų pa
vyzdžiu, pasuko pramonės kryp
timi. kai tuo tarpu būtu buvę žy
miai logiškiau pirmiausia pagrin
dinį dėmesį skirti žemės ūkio di
desniam išvystymui, šimtai tūks
tančiu žemės ūkio darbininkų 
šiandien yra užplūdę miestus, 
kur jie, neturėdami jokio darbo, 
pilnąja žodžio prasme gyvena gat
vėse. Velionies įpėdinio laukia 
drąsūs sprendimai, nes priešingu 
atveju Gandhi ir. Nehru ilgu metų 
darbo vaisių vienu mostu gali nu
šluoti komunizmas. V. Kst.
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• Popiežius Paulius VI Vati
kane įsteigė naują sekretoriatą 
nekrikščionių reikalams. Ši įstai
ga, nors su pačia santajyba ir 
nesurišta, gimė santarybos įta
koje. Vadovauti pakviestas kard. 
Marella. Sekretorijato paskirtis 
— skatinti glaudesnius santy
kius su nekrikščionimis, kuriuo
se viešpatautų atvirumas, pasiti
kėjimas vieni" kitais, ir nuošir
dus bendradarbiavimas visose 
galimose srityse, kovojant už re
ligines idėjas ateizmu ir mate
rializmu apsuptame pasaulyje 
bei praturtinant, apvalant ir to
bulinant prigimtąjį žmonijos 
moralės Įstatymą.

• Kardinolas Suenens, Belgi
jos primas ir vienas iš keturių 
Vatikano santarybos moderato
rių, kalbėdamas vienuolėms 
dviem atskirais atvejais: Bosto
ne ir Jersey City, pareiškė, kad 
šiuo metu svarbiausias dalykas 
moterų vienuolynuose — pase
nusių Įstatų pakeitimas. Tai ypa
tingai padėtų moderniojo pasau
lio apaštalavime. Bostone jis net 
pasiūlė seserims pradėti žygį į 
Romą tuo atveju, jei ordinų va
dovybės atsisakytų keisti užsise- 
nėjusius Įstatymus; tik visa tai 
patarė vykdyti mandagia forma.

Anot jo, dabartiniam pasau
liui reikia vienuolių, kurios ga
lėtų duoti dvasinės gyvybės ki
birkštėlę pasauliui. Jos turi bū
ti šių laikų moterys, jei jos nori 
padaryti bent kiek įtakos šiems 
laikams. Dabar, net ir turėda
mos didžiausias dvasines san
taupas, neįstengiančios jų tinka
mai panaudoti vien dėl pasenu
sių savo regulų. Jis davė ir kele
tą "praktiškų patarimų: nustoti 
vaikščioti poromis; sumodernin
ti savo uniformą (kuri išsiskir
tų iš kitų drabužių, tačiau būtų 
pritaikyta šiems laikams); vėliau 
keltis ir gulti (tokiu būdu prisi
taikant prie kitų žmonių ir įgau
nant geresnes sąlygas apaštala
vimui). Ypatingai jis pabrėžė, 
kad turėtų viešpatauti laisvė 
minčių pasikeitime tarp seselių 
ir jų vyresniųjų, nes “švenčiau
sioji" sesuo nebūtinai yra pati ty
liausioji ir mažiausiai priešta
raujanti sesuo”. Seserys turi sa
vo motinėlėms pasakyti ne vien 
tik kas joms patinka, bet ir tai, 
kas joms gali nepatikti.

Naujosios valstybės

AMERIKIETĖS MERGAITĖS 
PAGARSINO NIGERĮ

V. ZALATORIUS

Afrikoje valstybių tiek daug, 
kad net šimtalapiuose pasaulio 
dienraščiuose joms ne visada yra 
vietos. Vieną iŠ jų neseniai pa
garsino penkios JAV taikos kor
puso narės, perkeliaudamos šio 
krašto dykumas, kuriose papras
tai tik vyrai sutinkami.

Nigeris savo plotu yra šiek tiek 
didesnis už Ontario provinciją, o 
gyventojų čia tik trys milijonai, 
maždaug tiek, kiek Lietuvoje. Jis 
yra pačioje Afrikos šidyje. šios 
valstybės kaimynai pietuose yra 
Gana, Togo, Dahomija ir Nigeri
ja, gausiausia gyventojais Afri
kos valstybė, šiaurėje Alžerija ir 
Libija, rytuose Čadas ir vakaruo
se Augštutinė Volta ir Malija.

Neturi jūros
Prie Atlanto vandenyno Nige

ris neprieina, bet per vakarinę 
krašto dalį teka viena iš didžiųjų 
Afrikos upių, 2.600 mylio ilgio 
Nigeris, nuo kurio ir pati valsty
bė gavi savo vardą. Rytuose, šios 
sausos ir smėlėtos valstybės teri
torija prieina prie Čado ežero, 
kuris yra vienas iš sekliausių ir 
didžiausių pasaulyje.

Gyventojų daugumą sudaro 
musulmonai negrai, kartais susi
maišę su arabais. Krašte plačiai
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VD Ar^ĖKl A C Visais kelionių reikalais, visame pašau- 
• D AC t IX A J lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

•Kard. Tisserant, Notre Dame 
un-to bibliotekos dedikacijos 
metu perskaitė ta proga atsiųstą 
popiežiaus laišką, kuriame Šv. 
Tėvas pabrėžia katalikų kolegi
jose ir universitetuose tiesos 
jieškojimo laisvę, respektuojan
čią jai uždėtas meilės, teisingu
mo ir žmoniškumo ribas, šios ri
bos turėtų netik nekliudyti, bet 
dar padėti mokslui dr tiesai. Iš
kilmių metu dalyvavo ir kard. 
Meyer. Abiems kardinolams bu
vo suteikti to universiteto gar
bės doktoratai.

• Popiežius Paulius VI savo 
žodyje Argentinos hierarchijai 
katalikiškos akcijos organizaci
jų kongreso proga pareiškė, jog 
dabar esanti “pasauliečių valan
da”. Dabar Bažnyčios gyvenime 
pasauliečiui duodama daug di
desnė rolė. Seniau viskas buvo 
tvarkoma per dvasiški ją, o da
bar be pasauliečių pagalbos ap
sieiti nebeįmanoma. Jis pabrė
žė, kad šiuo metu svarbiausia 
katalikiškosios akcijos užduotis 
auklėti ir tobulinti tikinčiųjų ka
talikiškas sąžines.

• Mons. J. J. Dellepoort, Euro
pos seminarijos rektorius, ska
tino jaunuolius stoti į Europos 
seminariją, kurios paskirtis — 
ruošti kunigus apaštalavimui 
tarp žmonių, pasitraukusių iš 
komunistinių kraštų. Ten pa
ruoštieji kunigai šiuo metu ap
tarnauja 250 tremtinių parapijų.

• Kolumbo vyčių ir masonų 
santykiai. Toronte Kolumbo vy
čiai suruošė bendrą vakarienę, 
kurioj dalyvavo Kolumbo vyčiai 
ir masonai. Kolumbo vytis Co
lin Venning išaiškino šio pobū
vio paskirtį — geresnį tarpusa
vio susipratimą ir, kaikuriais at
vejais, bendradarbiavimą. Į šią 
kalbą atsakydamas, masonas Sid 
Maddock, pareiškė norą matyti 
daugiau tokių bendrų vyčių ir 
masonų bendradarbiavimo pa
stangų.

• Prahoje 5 jėzuitai kunigai 
nuteisti ir patalpinti kalėjiman 
už vertimą ir platinimą encikli
kų bei žinių apie Vatikano II 
santarybą.

Paruošė kun. J. Staškevičius 

paplitęs ir animizmas, gamtos 
garbinimas. Katalikų maža.

Beveik pusė visų gyventojų gy
vena Nigerio upės slėnyje.-Jie 
verčiasi žemdirbyste. Augina že
mės riešutus, medvilnę ir papras
tąją bei arabiškąją sorą, kuri af
rikiečiams atstoja rugius. Kita 
gyventojų pusė yra nomadai, ku
rie su kupranugarių ir ožkų ban
domis bastoši po išdžiūvusią Sa- 
haros dykumą, besidriekiančią 
per visą Nigerį.

Gyvenimui daug nereikia
Per tą dykumą keliavusios 

amerikietės mergaitės pasakoja, 
kad nomadų gyvenimo būdas la
bai paprastas. Apsirengimui jie 
teturi taip vadinamą džialabą — 
vilnonį apsiaustą su gaubtuvu, 
kuris apsaugo nuo harmatano, 50 
dienų vėjo, pučiančio sausio ir 
vasario mėnesiais Viduržemio jū
ros link iš pietų. Prie džialabo, 
kurį galima pirkti už 9 dol., te
reikia marškinių ir kelnių.

Maistui jie pasimedžioja gaze
lių, o pieno produktais juos aprū
pina ožkos ir kupranugariai.

Per Saharą ištiso kelio nėra. 
Sunkvežiamiai važiuoja senu, ku
pranugarių pramintu ir dažnai 
smėlio užpustomu taku, važiavi-

Neįmanoma iškelti aikštėn ko
kių prasikišančių Mindaugo gy
venimo ir veiklos vaizdų, kaip da
roma kartais šiaip didelių vyrų 
biografijose. Mat, mūsų valdovo 
atveju tokių vaizdų neturime. 
Juk visos žinios apie Mindaugą 
semiamos iš Svetimų, mūsų kai
mynų rašytų, kronikų ir kaiku- 
rių dokumentų, kuriuose mini
mi trumpai paskiri fakteliai be 
tarpusavio ryšio. Jei iš išlikusių 
žinių nuotrupų sudaromas šioks 
toks Mindaugo veiklos vaizdas, 
tai atsiekiama tik todėl, kad jo 
asmenybė neatskiriamai siejama 
su 13 a. pirmosios pusės Lietuvos 
istorijos laikmečiu. Tad Mindau
go istorija yra ir Lietuvos bent 
pusės šimtmečio istorija. Mindau
go atveju patvirtinama dabar 
svarbi istorijos mokslo taisyklė, 
kuri sako, kad didžiosios asmeny
bės veikia priklausomai nuo jas 
supančių visuomeninių veiksnių 
ir, p r i e š i n g ai, visuomeniniai 
veiksniai, didžiųjų asmenybių ri
kiuojami, keičiami, atseit, rutu
liojasi šiųjų poveiky. Sovietinės, 
ar geriau marksistinės, istorijos 
p a g r i n d iniais visuomeniniais 
veiksniais laikomos materialinės 
produktyyinės jėgos, o vakarie
tiškose istorijose jie vadinami 
“visuomeninių struktūrų” (pre. 
structure sociale) ar tiesiog struk
tūrų (vok. Strukturen) vardu. Jei 
mūsų reikalui tuo visuomeni
niu veiksniu arba, Vakaruose pri
imtu terminu kalbant, struktūra 
laikysime lietuvių tautą, tai Min
daugas bus nuo jos neatskiriamas 
tuo metu, kada ji įžengė į istorinį 
gyvenimą. Tai buvo naujas ir sa
vaimingas mindauginės Lietuvos 
laikmetis, ir jam tinka epochos 
vardas, kuriuo istorijoje vadina
mi ypatingi ir naujoviški laikai.

Monografijos apie Mindaugą
Ką reiškia Mindaugas Lietuvos 

valstybės pradžiai, pasako, paly
ginti, gausios monografijos, ku
rių gausumu gali konkuruoti ne
bent Vytautas, bet joks kitas se
nosios Lietuvos valdovas, štai tu
rime seniausią lenko J. Latkovs- 
kio monografija apie jį (1892), 
kur su dideliu kruopštumu ir su 
labai įgudusio istoriko sprendi
mais duodamas Mindaugo as
mens ir jo kuriamos valstybės 
buities vaizdas. Toliau seka Kons
tancijos Skirmuntaitės (žinomos 
ir Pajautos slapyvardžiu) knygutė 
(1909), parašyta senos lenkiškai- 
lietuviškos bajoriškos romantikos 
dvasioje. Apie tą patį laika Fri
burge studijavęs J. Totoraitis pa
rašė disertaciją, kuri vėliau 
(1932) sutrumpinta forma buvo 
išleista ir lietuvių kalba. Prie 
Mindaugo monografijos priskirti
na ir kun. J. Stakausko “Lietuva 
ir Vakarų Europa 13 a.” (1934), 
išaugusi iš jo Vienos disertacijos 
apie Mindaugo krikštą, šiai eilei 
priklauso ir kiek silpnokas ban
dymas (1937) pavaizduoti Min
daugą dabar Los Angeles mies
te gyvenančio senelio kun. A. 
Steponaičio. Apie Mindaugą ra
šė dar jaunas miręs istorikas P. 
Šležas “Mūsų Žinyne” (1933) ir 
eilė tyrinėtojų, lietusių įvairius 
su tuo valdovu susijusius klau
simus.

tarp Paraku miesto Dahomijoj ir 
Doso Nigeryje. Tačiau pernai Da
homijoj įvyko perversmas, ir 
naujoji vyriausybė šiam planui 
nebepritaria.

Dijoris prieš kelius metus pa
siūlė sudaryti iš Saharos valsty
bių komisiją, kuri rūpintųsi tos 
srities ūkinių išsivystymu. Tuo 
reikalu pernai jis lankėsi pas 
Naserį Jungtinėje Arabų Respub
likoje ir sudarė kelias sutartis.

Nigeris taip pat priklauso nau
jai įsteigtai “Afrikos vienybės 
organizacijai”, kurios veikla šiuo 
metu koncentruojasi prieš rasinę 
politiką Pietų Afrikos Respubli
koje ir portugalų kolonijose.
Valstybės sostinė yra Nijamėjus 

su 30.000 gyv., ant Nigerio kran-
PER SAHARĄ. — Ant žemėla
pio apvedžiota yra dalis Nigerio 
valstybės. Juosta su strėlėm ro
do seną karavanų kelią per Saha
ros dyloimą. Juo neseniai prava
žiavo penkios amerikietės ir tuo 
būdu pagarsino šią Afrikos dalį, 

mo kryptį atspėdami iš kalnų. 
Sunkvežimiai dažnai įklimpsta į 
smėlį. Tada keleiviai kiša skylė
tas metalines lentas po ratais, kol 
mašina išvažiuoja iš minkštos vie
tos.

Nigerio valstybės prezidentas 
yra H. Dijoris, kuris, kaip ir dau
guma jo kolegų kitose Afrikos 

i valstybėse, nemėgsta opozicijos, 
i Jis uždraudė vienintelę Sava bos 
i opozicinę partiją ir pernai viešai 
įvykdė mirties bausmę trims no
madų agitatoriams, kurie neva 
kiršinę kitus nomadus.

Prekiauja su prancūzais
Nigeris, 1960 m. iš prancūzų 

gavęs nepriklausomybę, tuoj iš
stojo iš pastarųjų tautų bendruo
menės, nors ūkiniai ryšiai su 
Prancūzija pasiliko stiprūs. Pusė 
krašto importų ir 78% eksporto 
gabenama Prancūzijon.

Norėta suartinti Nigerį su Da
homija, pravedant geležinkelį

DR. J. JAKŠTAS

Lietuvos apsupimas
Ypatingas dėmesys Mindaugui 

rodo jo svarbą gimstančiai Lie
tuvos valstybei. Tiesa, šiandien 
pasakymą, kad Lietuvos valstybė 
kilo Mindaugo metu jau reikia 
imti atsargiai — eum grano salis. 
Mat, paskutiniaisiais metais imta 
rodyti, kad Lietuva jau prieš 
Mindaugą buvo išėjusi iš paski
rų giminių bendruomenių (klanų) 
būsenos ir pradėjusi valstybinį 
gyvenimą. Ši prielaida turi pa
grindo ypač slaviškuose šaltiniuo
se (kronikose), kuriuose kalba
ma apie lietuvių būrių žygius į 
įvairias rusiškas sritis jau 12 a. 
ir stiprių rusiškų antpuolių at
mušimą. Tai rodo, kad Lietuvoje 
tada turėjo būti didesni politiniai 
vienetai. Taip pat iš kaikurių jau 
13 a', šaltinių duomenų galima 
spręsti lietuvius buvus apsijun
gusius į didesnius sambūrius.

Neneigiant didesnių politinių 
junginių buvimo priesmindaugi- 
niais laikais, reikia visdėlto pri
pažinti, kad lietuvių tauta tuo 
metu gyveno daugiau susiskirs
čiusi giminių bendruomenėmis. 
Tai žemės ūkio bendruomenės, 
kur žemdirbystė buvo pagrindi
nis verslas ir žemės vaisiai — 
pagrindinis pragyvenimo šaltinis. 
Taip gyveno lietuviai tūkstančius 
metų, kaip liudija archeologiški 
duomenys, įsiterpę į slaviškąjį ir 
iš dalies į ugro-finiškąjį pasaulį; 
Jei ugro-finai, su kuriais lietu
viai ir aisčiai, aplamai, susidūrė 
prie pačios Baltijos jūros dar is
toriniais laikais, mažai reiškė lie
tuviams ar beveik nieko nereiškė, 
tai slavai smarkiai veikė jų buitį 
anais valstybės kūrimosi laikais. 
Mat, tiek vakarų slavus — len
kus, tiek rytų — rusus jau 10 a. 
pasiekė senosios krikščioniškos 
civilizacijos spinduliai tikybos 
pavidalu. Su Poznanės centru va
karuose ir su Kievo — rytuose 
susikūrė krikščioniškos valstybės. 
Krikščionybė plito iš minėtų 
centrų ir ilgainiui, sakysim, 13 a. 
pasiekė lietuvius. Bet nuostabus 
dalykas — lietuvių giminių ne
patraukė nei vakarietiška nei ry
tietiška krikščionybė. Gal lietu
vių savaimingumas, reiškęsis ne 
tik" kalba, bet ir kultūra, papro
čiais, gyvenimo būdu, skyrė juos 
nuo slavų jau tada, kaip ir visais 
laikais, ir todėl nelipo ir jų krikš
čionybė. Lietuviai paliko pago
niškoji saltlė, apsupta slaviškojo 
ir vėliau germaniško krikščioniš
ko pasaulio jūros. Kaip maža bu
vo ta salelė, galima įsivaizduoti 
pagal šių dienų miestus, k.a. Gar
diną, Minską, Polocką, Vitebską, 
esančius netoli etnografinės Lie
tuvos ir 12 a. priklausiusius (ži
noma, daugiau iš vardo) Kievui. 
O Kievo valstybei subyrėjus, nuo 
12 a., pietinės ir rytinės Lietuvos 
pakraščiuose paliko daug rusiškų 
valstybių. Tarpe jų labiausiai 
prasikišo Galičo-Volynės arba 
Mažosios Rusijos, kaip ji vėliau 
imta vadinti. Su ja lietuviai Min
daugo metu ir vėliau turėjo daug 
reikalų. Jei prie rusiškų valsty
bių pridursime dar lenkišką Mo-

to.
Nigerio istorija buvo nerami, 

I tarp arabiškų semitų ir egiptietiš- 
I kų hamitų genčių vykstant nuola
tinėms kovoms. Netoli Čado eže- 
’ro hamitų kilmės berberai IX a. 
buvo įkūrę Bornu karalystę. 1896 
m. prancūzai įjungė dabartinę Ni
gerio sritį į savo Vakarų Afriką, 
kurią valdė karinis gubernato
rius. 1921 m. Nigeris tapo kolo
nija, o 1946 m. galėjo išrinkti pir
mąjį savo teritorinį parlamentą. 
1956 m. gavo savivaldą, o 1958 
autonomiją, po kurios tuoj sekė 
pilna nepriklausomybė.

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118% Robinson SL, Toronto 3, Ont.

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

zūriįos valstybę šiapus Vyslos, 
prisišliejusios prie lietuviškų jot
vingių giminės iš vakarų pusės, 
tai ir gausime pagonių lietuvių 
apsupimo iš trijų pusių vaizdą.

Grobiamieji žygiai
12-13 a. sąvartoje ir ketvirtoji, 

šiaurės pusė, pasidarė nesaugi 
lietuviams. Čia, padauguvy, pa
čiame 12 a. gale atplaukę Breme
no miesto pirkliai įsikūrė sau 
faktoriją. Po jų sekė misijonie- 
riai su vyskupu priešaky. Jie pra
dėjo vietinius krikštyti. Įkuria
mas Rygos miestas ir tuo pačiu 
metu vad. kalavijuočių ordinas 
(1201). Ordinas savo pirmykšte 
paskirtimi turėjo būti vyskupo 
įrankis misijos darbe ir jam vi
siškai palenktas. Jis turėjo padė
ti jam kurti bažnytinę valstybę 
padauguvy. Bet ordinas, gausiai 
papildomas ateivių iš Vokietijos, 
sparčiai augo ir stiprėjo. Jis išsi
suko iš Rygos vyskupo valdžios 
ir pradėjo savarankiškai misijo- 
nieriauti, politikuoti ir jau jėga 
krikštyti padauguvio aisčius, bū
simus latvius. Čia pat sekė ir jo 
susidūrimas su lietuviais bei že
maičiais.

(Bus daugiau)

LFB konferencijos atstovai ir svečiai Klevelande. Iš k. į d. sėdi: V. Akelaitis, Klevelando LFB 
pirm., L. Valiukas, dr. A. Darnusis, L. Prapuolenis, p. Akelaiiienė, prof. J. Brazaitis, p. Mikulskie
nė, dr. K. Ambrozaitis, M. Brazaitytė ir Ig. Malėnas. Toliau ualyvių tarpe matyti: dr. R. šomkaitė, 
St. Barzdukas, V. Vaitiekūnas, inž. A. Pocius, St. Daunys ir kt. Nuotr. V. Pliodzinsko

Iš Nevis patraukėme į Antigua. 
Jūra buvo augštesnė, kadangi ra
domes jau “vėjo pusėje”— at
seit, jokios salos nepridengė jū
ros nuo pasatų vėjų. Antigua tai 
vienintelė iš šios grupės salų, ku
ri paversta beveik ištaiginga va
sarviete. Jei kitose salose nebuvo 
nė vieno pirmos rūšies viešbučio, 
tai čia radosi apie dvidešimt. Is
toriniai sala žinoma, kaip buvusi 
admirolo H. Nelson bazė. Dar ir 

.dabar lankytojams rodomi bazės 
pastatai. Sala turi eilę gražių pa
plūdimių ir yra turistų mėgiama.

ATGAL Į ŠIAURĘ
Iš Antiquas jau turėjome grįž

ti atgal, nes mūsų nustatytas lai
kas artėjo prie galo. Nors kasdie
ninis gyvenimas ant bordo nebu
vo įvairus, bet nepaprastai malo
nus. Tiesa, aplankius porą salų, 
jau galėjome baigti kelionę, nes 
jos visos tokios panašios. Uolos, 

j kalnai, palmių miškai, apšepę 
miesteliai ir, iš šalies žiūrint, be 
rūpesčių gyveną vietiniai. Sma
giausia buvo jūroje, kur vaizdas 
visą laiką keičiasi, nes nei viena 
banga nėra tokia pat. Keitėsi ir 
vandens spalva į žalsvą, melsvą 
ir violetinę. Spalvų žaidimas bū
davo paįvairinamas ir puikių sau

lėlydžių. Perėjimas iš dienos į 
naktį yra daug trumpesnis, o dan
gus naktį rodėsi toks aiškus ir 
žvaigždės" daug ryškiau matėsi. 
Mintimis dažnai nubėgdavau į to
limą Baltijos jūrą, kur kadaise 
vakarų vėjas daužydavo mūsų 
jachtas, kur pradarius per Klai
pėdą duris į jūrą, mokėmės bu
riuoti ir su jaunatvišku idealiz
mu dirbome, kad Lietuva būtų 
jūrinė valstybė, kad augtų laivy
nas ir neštų naudą. Tokie jau to
limi tie laikai atrodė esant nuo

ALBION MOTORS...
R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030

Lietuviška CHEVROLET, OLSMOBILE automobilių atstovybė ALBION MOTORS LTD. yra prie 50 plento, 7 
mylios Į šiaurę nuo 7 plento, į pietus nuo Bolton miestelio. Dėl didelio parduodamų, autovežimių kiekio ir 
mažesnių išlaikymo išlaidų priemiestyje mes galime jums pasiūlyti dideles nuolaidas kainoje perkant naują au

tomobilį. Apsilankykite arba paskambinkite klausdami Joe, John ar Jeny. 
Parodomasis kambarys atidarytas kasdien 9—9 v.v. Taip pat mes turime 
gerą pasirinkimą O.K. naudotų, apynauju modelių automobilių ir sunk
vežimių.

NEAUGŠTŲ PALŪKANŲ GMAC FINANSAVIMAS 
SUTVARKOMAS VIETOJE.

Be to, parduodame įvairaus dydžio stilingai padarytus McCULLOCH bend
rovės laivelius, motorus, priekabas laiveliams vežti. Žvejai ir mėgstantieji 
vandens sportą negali praleisti progos nesusipažinę su šiais pirkiniais.

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STALIORATnS G. McCALLEN
Namų tel. RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami 
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.

Goldwater reikalauja sugrąžinti 
Lietuvai nepriklausomybę

SENATORIUS GOLDWATER (R. ARIZ.) ĮNEŠĖ NAUJĄ 
REZOLIUCIJĄ LIETUVOS IR KITU PAVERGTU KRAŠTU 

LAISVINIMO REIKALU

“Jungtinių Tautų narių skaičius 
nuo 1945 m. padvigubėjo, gi tu
rinčioms garbingą praeitį tau
toms, kaip Lietuvai, Latvijai, Es
tijai ir kitoms, vis dar nėra toje 
tarptautinėje organizacijoje vie
tos. Turime padėti Pabaltijo ir 
kitiems kraštams, nešantiems 
Kremliaus jungą, nusikratyti ko
munistinės vergijos ir įsijungti į 
laisvų tautų šeimą. JA V-bių vy
riausybė turi kelti pavergtų kraš
tų laisvinimo klausimą Jungtinė
se Tautose, ir Jungtinės Tautos 
turi priversti Kremliaus diktato
rius ir imperialistus pasitraukti 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
kitų prieš Antrąjį Pasaulinį Karą 
buvusių laisvų valstybių,” — kal
bėjo senatorius Barry Goldwater, 
įnešdamas naują rezoliuciją (S. 
Čon. Res. 85) minėtų kraštų by
los reikalu.

JT7- • - • B. STUNDŽIAKaribų. juroje ~~~~~~~~~~~~
(Tęsinys iš pr. nr.)

Baltijos už kelių tūkstančių jūr
mylių.

. Grįždami vėl trumpam susto
jome Nevis saloje, nes mūsų 
jachtos-motoras sušlubavo. Atro
dė, kad reikės laukti atsarginių 
dalių iš Puerto Rico, bet, maši
nistui gerai padirbėjus, pavyko 
motorą sutvarkyti. Iš Nevis tik 
kelias valandas reikėjo eiti į kitą 
anglų valdomą salą St. Kitts. Di
džiausias tos salos miestas ir uos
tas yra Basseterre, turįs apie 13. 
000 gyventojų. Uoste stovėjo ke
li laivai, o šalia miesto rūko cuk
raus perdirbimo ir valymo fabri
kų kaminai. Bandėme prieiti prie 
fabriko krantinės ir su žarna pa
pildyti vandens atsargas, bet pa
sirodė, kad mūsų jachtos yra per- 
didelė gremzlė. Vos neužsėdome 
ant dugno. Vėliau gulint ant in
karo, vietiniai atgabeno vandenį 
didele irkline valtimi romo stati
nėse. Matyti, statinės nebuvo ge
rai išskalautos, nes vanduo turė
jo romo prieskonį.

Miestas buvo gana judrus, ma
tėsi nemažai krautuvių, net ir 
mažas parkas su vandens fontanu, 
ši sala yra laiminga, nes gėrimui 
turi- pakankamai šulinių vandens. 
Gal todėl St. Kitts sala yra seniau
sia Britų V. Indijos kolonija, ku
rioje pradėta kurtis jau 1623 me
tais.

Išėję iš St. Kitts ir palikę štir- 
borte St. Eustasius salą, buriavo
me į olandų valdomą vietovę Sa
ba. Sabos sala iš tikrųjų yra ne
veikiąs ugniakalnis, • beveik sta
čiai kyląs iš jūros iki 2.900 pėdų. 
Toje saloje yra dvi gyvenvietės 
— žemesnioji vadinas “Dugnas”, 
o augštesnioji — “Vėjo pusė”.

Prof. dr. Pranas Padalis, Ari
zonos un-to prof., buvo pirmasis, 
kreipęsis į sen. Barry Goldwater 
rezoliucijos įnešimo reikalu. Tuo 
klausimu su senatorium pasitari
mus turėjo ir Rezoliucijoms Rem
ti Komiteto vadovybes nariai. 
Prisiminkime jį, aktyviai įsijun
gusį į kovą už Lietuvos laisvę, pa
dėkos laiškučiais, adresuodami: 
The Honorable Barry Goldwater, 
Senate Office Building, Wash
ington 25, D.C.

Neseniai su sen. Goldwater su
sitikimą turėjo keli rezoliucijų 
žygio rėmėjai. Anot senatoriaus, 
mes turį užversti laiškais savo 
kongresmanus ir senatorius, rei
kalaudami juos padaryti visą ga
limą spaudimą rezoliucijų reikalu 
į senatorių J. William Fulbright 
ir kongresmaną Thomas E. Mor
gan, kurių rankose yra visos mū
sų rezoliucijos. IT.

Priėjimas prie salos nelengvas, 
nes nėra jokios įlankos ir visur 
stačios uolos. Bet olandai yra ste
bėtinai darbštūs ir atkaklūs žmo
nės. Uolose iškirto ir išcementavo 
kelią, kuris labai stačiai kyla 
augštyn ir vos du “džipai” gali 
prasilenkti. Tik tokiais “taxi” 
įmanoma saloje palaikyti susisie
kimą. Truputį baugu buvo tuo ke
liu važiuoti, nes beveik visą laiką 
viename šone radosi stati uola, 
einanti kelis šimtus pėdų žemyn. 
Gyvenvietėse tiksliai išskirstyti 
žemės sklypai, prisodinti daržo
vių ir gėlių. Atšlaitėse auga įvai
rūs tropikų medžiai, žydi hybis- 
kai ir matėsi nemažai bananų 
medžių. Namai mūriniai, gražiai 
nudažyti,, aplink akmeninės tvo
relės, visur švaru ir tvarkinga. 
Gyventojai daugumoje olandai, 
nors matėsi ir maišytų.

Kadangi laivais susisiekimas 
su sala nepatogus, tai darbštūs 
olandai baigia uolose iškalti ae
rodromą. Sakau, priėjimas prie 
salos buvo sunkus, nes ir patyru
sioms vietiniams irkluotojams 
mus keliant į salą vistik jūros 
mūša (surf) pripylė valtį ir šla
piam teko į krantą išlipti. Jeigu 
jūra būtų buvus augštesnė, tai ir 
valtis būtų nukentėjusi.

Jeigu kam teko skaityti apysa
ką “Maištas Bounty laive”, tai iš 
aprašymo ši sala labai priminė 
Pitcairn salą Ramiajame vande
nyne, kur apsigyveno Christian 
Fletcher vedami maištininkai. Sa
koma, kad saloje randasi dvigu
bai daugiau moterų negu vyrų, 
šito negalėjom patikrinti, tik pa
stebėjau, kad daug buvo siūloma 
rankų darbo visokių mezginių, 
nosinių ir staltiesėlių.

(Bus daugiau)



Prel. M. Krupavičius - sukaktuvininkas
JO KUNIGYSTĖS 50 METŲ SUKAKTIES PROGA

Siemet, balandžio 13 d., suėjo
50 metų nuo M. Krupavičiaus

ir pro mūsų atmintį. Prisiminė ją 
jo draugai ir nūdieniai kaimynai 
— cicėriškiai. Priprašė jie Garbų 
Prelatą atkreipti nors mažą 
žvilgsnį į tą sukaktį, ir prel. M.

atlaikyti šv. Mišias savo kunigys
tės 50 m. sukaktuvėms paminėti.

Prel. M. Krupavičius gimė 
1885 m. spalio 1 d. Balbieriškyje. 
Tėvas Pranas buvo dvaro amati
ninkas, motina — Rozalija Mali
nauskaitė. Pradžios mokyklą bai
gęs Igliškėliuose 1901 m., tuojau 
įstojo į Veiverių mokytojų semi
nariją, kurią baigė 1905 m. Po to 
1905-7 m. mokytojavo Panchrat- 
koj ir Rutky miestely, Lomžos 
apskr., 1907-8 m. — Papilėje. Ku
nigų seminariją baigė Seinuose 
1913 m., o Petrapilio Dvasinę 
akademiją 1917 m, Kunigų įšven
tintas vyskupo Ciepliako 1914 m. 
balandžio 13 d. Petrapilyje. Bai
gęs akademiją, paskirtas kapelio
nu Martyno Yčo gimnazijoje Vo
roneže. Tenai pasireiškė kaip ak
tyvus visuomenininkas, nepamai
nomas kalbėtojas, sociologas ir 
politikas. Veikė lietuvių profesi
nėse sąjungose, organizavo Liet. 
Krikšč. Demokratų sąjūdį ir bu
vo vienas iš ateitininkų organiza
torių bei vadu. Buvo lietuvių at
stovas Petrapilio seime.

Po vienos kratos 1918 m., ry
tojaus dieną sužinojo, kad areš
tuota visa eilė lietuvių veikėjų, 
o jis pats revoliucinio tribunolo 
nuteistas sušaudyti. Iš Voronežo 
todėl išskubėjo į Kozlovą, o iš ten 
pro Vitebską ir slaptai per vokie
čių - rusų frontą, ligi Pastovių at
ėjo pėsčias. Tenai vokiečių suim
tas ir atsiųstas į sulaikytųjų sto- 
.vyklą, kuri buvo Įrengta Vilniaus 
un-to rūmuose. Iš tenai perkeltas 
į Utenos karantiną, bet išsirūpi
no leidimą gyventi klebonijoje.

1918 m. pavasari atvyko Į Sei

nus, bet netrukus išsikėlė į Vilnių 
kur dirbo Valstybės Tarybos ir 
nepriklausomybės propagandos ir 
aukų rinkimo tarnyboje. Pradėjo 
keliauti po Lietuvą ir rengti ne
priklausomybės reikalui mitin
gus. O Krupavčius kalbėtojas, 
Kaip žinome, tikras liaudiškasis 
tribūnas. Jo žodžiai, jo mintys, 
nežiūrint kokiuose rėmuose įterp
tos — pamoksluose ar prakalbo
se — visiems ir visada supranta
mos, kaip liaudies pilkutėliams 
žmonėms, taip ir inteligentams.

1919 m. sausio 2 d. Krupavi
čius persikėlė į Kauną. Tenai — 
“Tiesos Kardo” redakcijos narys, 
Vidaus reikalų ministerijos socia
linio skyriaus ypatingiesiems rei
kalams valdininkas ir Žemės 
Ūkio ministerijos žemės reformos 
komisijos sekretorius.

Ruošiantis Steigiamojo Seimo 
rinkimams, pasitraukė iš užimtų
jų tarnybinių postų ir pasišventė 
politiniam darbui. Organizavo 
Liet. Krikšč. Demokratų skyrius 
ir ruošė mitingus.

Vėliau — visų Nepriklausomos 
Lietuvos demokratinių seimų na
rys ir juose Liet. Krikšč. Dem. 
bloko vadas ir partijos pirminin
kas. 1923-26 m. žemės ūkio mi- 
nisteris. Jo pastangomis priimtas 
žemės reformos įstatymas ir di
džiąja dalimi, M. Krupavičiui bū
nant žemės ūkio ministeriu, įvyk
dytas.

Į tremtį Vokietijon Prelatas iš
važiavo ne kokiu “normaliu” ke
liu, kaip mes visi. Po įteikimo vo
kiečių okupacinei valdžiai dviejų 
memorandumų — savo vardu ir 
vieno bendro su J. Aleksa (jau 
mirusiu Sibire) ir dr. K. Griniu
mi (mirusiu JAV) — dėl Lietuvos 
kolonizavimo, žydų persekiojimų 
ir bolševikų Įvykdytos turtų na
cionalizacijos n e pa n a ik inimo, 
prel. M. Krupavičius 1942 m. 
gruodžio 5 d. Kalvarijoj buvo su
imtas ir per Eitkūnų ir Tilžės ka
lėjimus 1943 m. rugpjūtyje ap
gyvendintas karmelitų vienuoly-

ne Regensburge, Vokietijoj, kur 
išbuvo ligi 1945 m. balandžio 
mėn. Taip prasidėjo M. Krupavi
čiaus tremtis. i

1945 m. M. K. išsikėlė į Wuerz- 
burgą ir 1945 m. gegužės 15 d. 
išrinktas Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto — VLIKo 
pirmininku. Šiose pareigose išbu
vo'virš 10 metų, be kitko suor
ganizuodamas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę.

Pagaliau, ilgai gyvenęs Euro
poj, Lietuvėlės pašonėj ir dirbęs 
Tėvynės laisvinimo darbą — pre
latas pasiekė JAV. Gyvendamas 
Amerikoj, nors gilioj senatvėj, ir 
dabar daug dirba, rašo ir sieloja
si lietuvių ir Lietuvos reikalais.

Prelatas M. Krupavičius — di
dis mūsų tautos švyturys, kurio 
nei laikas, nei gyvenimo audros 
nesunaikins. Jo darbai, ypač sve
tur padaryti ir dirbami, tai gyvy
bės sultys Tėvynei ir kenčian
tiems lietuviams, tai paskatas — 
kentėti, kenčiant — stiprėti, ko
voti ir laimėti...

Šiap gi prelatas yra ypatingai 
kuklus. Jokios garbės, jokių titu
lų ir pagyrimų jis nemėgsta. Net
gi turimu prelato titulu beveik 
niekad nesinaudoja.

Pr. Ališauskas

m®!

Prelatas Mykolas Krupavičius, 
švenčiąs auksinę kunigystės sukaktį.

Apie Kanados Lietuvių Fondo ugdymą

Pas mus ir kitur

• ILGIAUSIĄ POŽEMINIŲ TRAU
KINIŲ liniją (subway) turi Niujor
kas — 238 mylias; Londonas — 216 
mylių, Paryžius — 118, Maskva — 58 
ir Torontas — 6 mylias.

• 350 DOL. Į VALANDĄ! Tiek gau
na General Motors prezidentas John 
F. Gordon. Jo metinė alga — 740.900 
dol. Žinoma, atskaičius pajamų mo
kesčius, lieka “tik” 185.555 dol.

tos kas metai pagamina po 2 nulijo- 
nūs svarų opiumo. Įvairiais būdais 
kontrabandininkai ji atgabena į JAV 
ir Kanadą. Svaras opiumo tekainuo
ja $25, tačiau išvalyto ir perdirbto Į 
heroiną viena uncija kainuoja $1000. 
Komunistinės Kinijos didesnė užsienio 
valiutos dalis Įplaukia tik iš opiumo.

• SINTETINIS MAISTAS buvo ban
domas viename Kalifornijos kalėjime, 
kur 18 kalinių savanoriškai buvo at-

Šiuo metu aktualiausia tema 
bus Kanados Fondo išugdymas 
iki tokio pajėgumo, kad jis savo 
kapitalo nuošimčiais padėtų ju
dinti aptingusį mūsų kultūrinį 
gyvenimą ir Įtikintų visus tautie
čius *to Fondo naudingumu ir bū
tinumu.

Kartais tenka išgirsti ir tokius 
žodžius: “Kam čia reikia to Fon
do, jau jų turime pakankamai, 
— visiems tik duok ir duok. O 
kas gi mums duoda?” Žinoma, 
taip kalba tautietis, kuris be sa
vo asmeniškų reikaliukų ir pato
gumų kitokių idealų neturi.

Tačiau, pasižiūrėję iš kitos pu
sės, matome daugumą tautiečių, 
nesitenkinančių vien materialinė
mis gėrybėmis, bet kovojančių 
už idealus: išlaikyti savo prigim
ti, tautybę ir kalbą.

Lietuvių Fondo naudą jau da
bar galime matyti. Amerikos 
Liet. Fondas, turėdamas dar tik 
aštuntą- dali savo pajėgumo 
(§135.000 iš milijono), jau duoda 
iš to kapitalo nuošimčių keletą

t . ■

tūkstančių dol. kasmet. I nes dar tik kelios lietuvių koloni-
J. Rutk’us, “Laisvoje Lietuvo-i jos prie jo savo Įnašais prisidėjo, 

je” nr. 9, labai vaizdžiai nupiešė 
Liet. Fondo naudą. Jis rašo: “Net 
šviesiau akyse pasidarė, kai pa- 
skaitėme, kad pagaliau ir Lietu
vių Fondo nuošimčių šįmet jau 
net trejetas tūkstančių atplaukia 
betųvybes bei kultūros ugdymui. 
Ir kasmet toji suma padidės. Taip 
mūsų svarbieji gyvybiniai reika
lai turės garantuotą medžiaginį 
pagrindą. Nei dejuoti per spau
dą ar susirinkimus, nei aukų pra
šinėti, o tiesiog — pasiimti šim
tines ir tūkstantines iš banko! Ir 
tos lėšos neišseks, pinigų šaltinis 
nemažės kiekvienais metais. Tai 
yrą taip puiku, kad šiandien iš 
visų sąmoningų lietuvių širdžių 
sriu’va džiaugsmingas dėkingu
mas L. Fondo sumanytojams ir 
atkakliems įkūrėjamš ...”

Kanados Liet. Fondas kiek pa
vėluotai Įsisteigė, nors apie jį 
pradėta kalbėti prieš 7 metus, 
tad reikalinga praleistą laiką

būtent: Toronto §2.720, London - 
Delbi §2.050, Montreal § 1.100, 
Ottawa §400, Windsor §200, Ha
milton §100 ir Fort William §61. 
O turime iš viso 20 B-nės apylin
kių! Ypatingai pasigendama Ha
miltono, kuris paprastai lėšų tel
kimu stovėdavo pirmoje vietoje.

Apylinkių valdybos skaitosi 
kaip organizacijų avangardas ir 
jos visad rodo pavyzdį kitoms or
ganizacijoms. Iki šiol tik Toron
to, Montrealio, Ottawos ir Delbi 
apyl. valdybos tapo Fondo na
riais, Įnešusios po §100’. Liet. 
Fondas yra ypatingoje padėtyje. 
Kaip ir kiekviena organizacija, 
jis turi pajamas ir išlaidas, bet 
jo pagrindinis kapitalas yra ne
liečiamas, o jo nuošimčiai eina 
lietuvybės išlaikymui. Tai kas 
apmoka išlaidas? Narių susirin
kimo metu apie tai buvo primin
ta, bet org. komiteto pirm. V. Ig- 
naitis pasakė tik “Šitą užmirš- 

prisivyti”. Jis yra dar silpnas,'kim”. Tokia padėtis liko ir toliau,
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LFB KONFERENCIJA
Gegužės 23-24 d. Klevelande 

Įvyko apžvalginė JAV ir Kanados 
Lietuvių Fronto Bičiulių konfe
rencija. Ji apžvelgė LFB organi
zacinę padėtį ir jieškojo priemo
nių ir kelių savo organizacijai su
stiprinti, “Į Laisvę” fondui plėsti 
ir savo žurnalui laiku išleisti. Kai 
šitie klausimai daugiau susieti 
tik su LFB, plačiosios visuome
nės dėmesio ypač verti buvo du 
konferencijos klausimai: Lietu
va ir laisvės perspektyva, ir LFB 
uždaviniai ir veiklos galimybės.

J. Brazaitis, kalbėdamas pir
muoju klausimu, prisiminė antro
sios sovietinės okupacijos pra
džioje krašte ir tremtyje puoselė
tas iliuzines laisvės prielaidas ir 
jų žlugimą; prisiminė paskutiniu 
laiku populiarinamą laisvės prie
laidą, kad laisvė ateisianti per ko
egzistenciją ir kolaboravimą evo
liucijos keliu. Šios prielaidos Įta
koje skleidžiama mintis suspen
duoti kovą dėl laisvės ir imtis 
kultūrinio bendravimo ir bendra
darbiavimo su kraštu, okupantui 
tarpininkaujant, ši koegzistenci
jos prielaida vedanti į status quo 
pripažinimą, t.y. Į tai, ko siekian
ti Maskva: nepriklausomos Lietu
vos valstybinių institucijų laisva
jame pasaulyje likvidavimą; Lie
tuvai nepriklausomybės siekian
čių organizacijų pritildymą; lais
vojo pasaulio lietuvių suskaldy
mą ir tarpusavinį kiršinimą, kol 
Lietuvos išlaisvinimo siekimai 
nutils, ir išeivija persiorientuos 
palankia okupacijos statusui link
me. Todėl dažnai girdime šūkį: 
valstybinė Lietuvos nepriklauso
mybė nerealus siekimas, todėl ir 
nesvarbus. Atmetęs šį “realistų” 
gundymą, prelegentas sustojo 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
siekimo realių priemonių, kurių 
nagrindinė esanti viešoji opinija. 
Jai formuoti esą du keliai: pran-

taigi Fondo tarybai, valdybai ir 
komitetams “kol kas” teks išlai
das užmiršti. Lietuviški laikraš
čiai visus Fondo skelbimus spaus
dina veltui, gi Fondą suorganiza
vus ir tų išlaidų nebus tiek daug.

Labai naudinga apie KLF kuo 
daugiau rašyti spaudoje. Galima 
rašyti ir gerai ir blogai, teisingai 
ir klaidingai, girti ir kritikuoti, 
bet svarbu rašyti. Tai ir bus “tam 
tikra sistema”, pagal kurią srovė, 
energija ir darbas atsiranda, jei 
yra du priešingi poliai. KL Fon
do ugdymui svarbu, kad visuo
menė viską apie ji žinotų ir kar
tu su juo gyventų. P. Lelis

ciškoniškasis — per mases, ir jė
zuitiškasis — per viršūnes. Ma
sėse, ypač jaunojoj kartoj, būti
na yra palaikyti gyvas Lietuvos 
okupacijos faktas. ’ Kad ir kaip 
jaunoji karta yra veikiama opor- 
tunistinio klimato, jos dalis išliks 
idealistinė ir principinga. Neblo
gai jaunosios kartos akademinį 
barą aptarnauja “Lituanus”. Bet
gi visai apleistas jaunosios kartos 
plačiųjų masių baras, net ir ta jo 
dalis,’kuri lietuviškai tebejaučia 
ir turi sentimento Lietuvai. Nei 
“Vytis”, nei “The Marian” šiuo 
atžvilgiu vaidmens neatlieka. Lie
tuvai palankiai viešajai opinijai 
formuoti labai daug gali patar
nauti provincinė vietos spauda. Į 
ją daug lengviau su Lietuvos by
la patekti, negu į tą, kuri atsto
vauja administracijos linijai. Lig 
šiol šioji galimybė labai apleis
ta. Tai vietos bičiulių ir kitų vei
kėjų uždavinys. Geriausiai infor
muoti Lietuvos klausimu yra ad
ministracijos ir kongreso žmonės. 
Liesdamas pačias augštąsias sfe
ras, kurios pačios politikos ne
vykdo, bet turi sprendžiamo po
veikio vykdytojams, prelegentas 
pabrėžė, kad rasti jų paramos yra 
nepaprastai svarbu,’ nors ir ne
paprastai sunku. Prie velionies 
prezidento Kennedy tos sferos 
buvo tokios linkmės, kad priėji
mas buvo visai neįmanomas. Prie 
prezidento Johnsono jos kiek pa
sikeitė, tapo labiau prisirišusios 
prie Amerikos tėvų tradicijų ir 
principų. Jose lengviau ir Lietu
vai palankumo rasti. Savo išva
dose prelegentas dar kartą pa
brėžė, kad Lietuvos laisvės per
spektyva yra reali, ir kad kelias 
i laisvę eina per svetimųjų viešo
sios opinijos formavimą, aiškios 
nepriklausomybės linijos išlaiky
mą, per apsisaugojimą nuo infilt
racijos ir per lietuviškos min
ties budrumą.

Dr. V. Vardys, praktiškai su
konkretindamas šių išvadų vyk
dymą LFB priemonėmis, pripaži
nęs didelį LFB kūrybini pajėgu
mą ir iš to einančias pareigas sa
vo tautai, nubrėžė LFB veiklos 
planą ilgai distancijai, anot pre
legento, LFB egzistencija ir vei
kimas nepriklauso nuo to, veiks 
ar neveiks kiti Lietuvos laisvės 
kovos veiksniai ir kokia bus jų są
ranga ir sudėtis. Nustatydami 
konkrečiai vykdytinus uždavi
nius, privalome pastoviai ir siste
mingai analizuoti tarptautinę pa- 
dėtį, pavergtojo krašto raidą ir 
savo pačių bei sau palankių 
sluogsnių jėgas. Reikia daugiau 
Įjungti i veikimą moteriškas, pa
sidalinti naštas. Neturime virsti 
kokiu uždaru elito klubu, bet bū
ti atviri jauniems žmonėms ir

• “PADĖK SAVO ARTIMUI” šiais 
laikais praranda savo prasmę. Gal ne
praranda, bet žmonės galvoja, kad ne
verta padėti, iš to jiems nebus ap
čiuopiamos naudos. Visus sukrečia pa
vyzdžiai buvo Niujorke, kur prieš ke-

♦ lėtą savaičių net 38 liudininkai matė, 
kaip užpuolikas peiliu nužudė mergi
ną, bet nė vienas nepadėjo, ir nešau
kė policijos. Visi tik, išgirdę naktį 
šauksmą, stebėjo pro užuolaidų plyšį.

Praėjusią savaitę tame pačiame Niu
jorke vėl buvo panašus įvykis, kur 
dienos metu buvo užpulta mergina, 
šaukėsi pagalbos, bet praeiviai ne
kreipė dėmesio. Laimingu sutapimu 
jos šauksmą išgirdo policija. Grįžta
ma prie laikų, kada pasiteisinimas: 
“Ar aš esu savo brolio saugotojas?” 
darosi populiarus.

• “Vaikeli, — sako tėvas savo 4 me
tų sūnui, žiūrinčiam televčziją, — tau 
turiu liūdną žinią: senelė mirė.”

“Kas ją nušovė?” — paklausė sū
nus, neatitraukdamas akių nuo televi
zijos aparato.

Tam 4 metų berniukui jokia kitokia 
mirtis nežinoma, tik nušaunant. Jo 

.mokytoja ir auklėtoja yra televizijos 
aparatas. Jo visas gyvenimas sutelpa 
24 colių paveiksle. Ne tik jo, bet ir 
daugelio tėvų. Juk reikia pastangų su 
vaiku kalbėtis, reikia juk smegenis 
naudoti knygą skaitant, Čia gi viskas 
paruošta. Ir žodžiai aiškūs ir paveiks
las prieš akis, lygiai kaip “baby food” 
— nereikia kramtyti.

• JA VALSTYBĖSE ŠIAIS ME
TAIS įvyks rinkimai. Vienas iš spal
vingiausių kandidatų yra senatorius 
Goldwater iš Arizonos. Jis save vadi
na konservatoriumi. Respublikonų 
partijoje jis iki šiol pirmauja. Jo po
litika: pajamų mokesčiai būtų atskai
tomi lygia rata nuo daug ir mažai už
dirbančių, negrų ir baltųjų santykiai 
būtų palikti kiekvienai valstybei sava
rankiškai tvarkyti, sumažinti pašalpas 
jų reikalingiems, nes, pagal jį, Ame
rikai reikia piliečių, galinčių savimi 
pasirūpinti; jis nori nuversti Castro 
režimą ir nutraukti betkokias derybas 
su Sovietų Sąjunga. Prezidentu, atro
do, jis netaps, tačiau šalininkų turi 
gana daug.

• KOMUNISTINĖ KINIJA, Laos, 
Burma, Thailand ir kitos Azijos tau-

skirti ir jie 7 savaites buvo .maitinami 
tik sintetiniu maistu ir distiliuotu 
vandeniu. Tuos bandymus norima pra
tęsti iki 18 mėnesių. Visi kaliniai jau
čiasi ypatingai gerai, svoris nenukrito, 
tik vietoje anksčiau ant sienų laiky-
tų kitų paveikslų, dabar matosi iš
kirpti iš laikraščių kumpiai, “steikai” 
ir kt. Eksperimentai daromi sąryšy su 
skridimu į mėnulį.

• DR. J. GIRNIUS, rašydamas apie 
entuziazmą sako: “... Entuziazmas yra 
asmens, o ne kolektyvo savybė... 
Šiandieninėse mūsų sąlygose reikia 
entuziazmo turėti ne mažumai, o dau
gumai ... Entuziazmo stoka liudija 
žmogaus menkystę — dvasinį kuklus 
mą, egoistinį sukalkėjimą
timui kelią pirmiausia tiesia ne pati 
svetima aplinka, o savo pačių šioje 
aplinkoje žmogiškas sumenkėjimas.”

• VISUR TAS PATS. Dejuojama 
dėl jaunimo, bet jam nepadedama. 
Jaunimo parengimai visiškai nere
miami. Prieš kiek laiko Montrealio 
jaunimas skundėsi skaudžiu laišku 
spaudoje, dabar skaitome, kad Čika
gos Augštesniosios lituanistinės mo-

Nutau-

Reikia organizuoti pagalbą silpnesniem
“Tž” redakcija, jausdama gyvą reikalą išjudinti pagalbos organi

zavimą silpnesnėm lietuvių kolonijom Kanados vakaruose, P. Amerikoj 
ir kitur, kreipėsi į eilę visuomenės veikėjų su anketos klausimais ir ga
vo keliolika atsakymų. Dėkodami atsiliepusiems, čia pateikiame klau
simus ir jau gautus atsakymus.

1. Ar kultūrinė ir visuomeninė pagalba silpnesnėm lietuvių 
kolonijom, jūsų nuomone, reikalinga?

2. Jei taip, kas ją turėtų teikti bei organizuoti?
3. Kaip konkrečiai ta pagalba turėtų būti teikiama?

S Noreika iš Lethbridge, Al-

Atleiskite, kad aš ateinu pasku
tinę minutę su atsakymu dėl tei
kimo pagalbos (kultūrinės) ma
žesnėm kolonijom.

Esu tėvų-mokytojų organizaci
jos (anglų) pirmininkas ir taip

kyklos Motinos Dienos minėjimas bu- Pa^ kredito unijos (Lethbridge
vo vyresniųjų visiškai ignoruojamas. 
“Drauge” rašoma, kad jeigu tik mo
kinių tėvai būtų atėję, tai jau nebū
tų jaučiama salėje tuštumos. Vargu 
mūsų senoji karta pasimokys. Mes pra
tę daugiau dejuoti, politikuoti, kitus 
kaltinti. V. K.

Niujorkas. — “Television .Di
gest” teigia, kad pasaulyje yra 
143 mil. televizijos aparatų. Dau
giau negu 61 mil. randasi JAV. 
Toliau skaičiais seka: Japonija, 
Sov. Sąjunga, V. Vokietija, Kana
da, Prancūzija ir Italija.

Londonas. — Britų aukcionis- 
tai teigia, kad 90% parduodamų 
literatūrinių raštų ir rankraščių 
nuperkami amerikiečių un-tų 
bibliotekoms.

Hamburgas. — Praneša, kad 
Prahos arkiv. Joseph Beran per
keltas iš prieglaudos namų Mu- 
karove Į Radvanov prie tabor 
vietovės.

SVEIKATOS KLINIKA -
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai ranku masažai; 
spindulinės ir garu vonios; gydomieji judesiai ir kita.

460 Roncesvalles Avė. • Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.

katalikų) priežiūros komisijoj, tai 
tenka asmeniškai dirbti nuošali- 
nius darbus, žinoma ir darbovie
tėj esu labai užsiėmęs, tai kai 
pareini namo — nieko nesinori 
daryti.

Mano nuomone, kad visuome
ninė-kultūrinė pagalba yra būti
nai reikalinga, jei norime išlaiky
ti lietuvybę arba jei norime pra
ilginti gyvavimo laiką. *

Praeitis rodo, kad mažesnės ko
lonijos nutautėja daug greičiau 
ir yra atsitikimų, kad kaikurie 
lietuviai tautiečiai gėdinasi prisi
pažinti iš kur kilę. Dėl to nėra ko 
stebėtis — priežastis aiški.

Reiktų ruošti menines grupes 
(vaidybos, choro, tautinių šokių 
ir t.t.), kurios keliautų, lankytų 
kolonijas ir atgaivintų lietuvybės 
reikalus.

Lėšas reiktų rinkti Įsteigiant 
kultūrini lietuvybės fondą, kaip 
kad dabar veikia Lietuvių Fon
das. O gal Lietuvių Fondas galė
tu padėti? Žinoma, KLB turėtų 
rūpintis tais reikalais.

P. S. Kolonijose, kurios turi 
dvasiški, lietuvybės reikalai nėra 
pašliję.

Visuomenės veikėjas iš vakarų 
Kanados:

Atsakydamas i Tamstos užklau
simus dėl pagalbos mažesnėm ir 
silpnesnėm lietuvių kolonijom, 
siunčiu keletą minčių, bet nema
nau, kad jos yra jau taip origina
lios, kad būtų vertos spausdinti 
laikraštyje. Apie tautiečių, veik-

lą P. Amerikoje ir Australijoje 
mažai težinau, bet reikalas labai 
Įdomus ir gvildentinas, nes viso 
pasaulio dėmesys krypsta Į P. 
Ameriką, ir tai labai greitu tem
pu. .

1. Taip, reikalinga.
2. Kanadoje — krašto valdy

ba, o PLB valdyba tik koordinuo
tų veiklos balansavimą visame 
pasaulyje.

3. Pagalba galėtų būti teikia
ma tokia:

a. Svarbesniems minėjimams 
pasiunčiant paskaitininkus, nes 
mažesnėje kolonijoje kiekvienas 
inteligentas yra kalbėjęs kelis 
kartus ir nusibodęs.

b. Jei paskaitininką siųsti per- 
brangu, tai bent turėti ciklą pa
skaitų, kurias krašto, valdyba pa
siųstų prašančioms apylinkių val
dyboms. (Vasario 16, Birželio 14, 
Kariuomenės, Motinos Dienos ir 
kitiems minėjimams.)

c. Asmenys, mėgstą visuomeni
ni darbą, turėtų būti skatinami 
vykti i mažesnes kolonijas, kad 
sudarytų kolonijos veiklos bran
duolį. Tokie asmenys turėtų būti 
paremti ir finansiškai.

d. Patirtis senųjų JAV ir Ka
nados imigrantų rodo, kad baž
nyčia turi labai’ didelės Įtakos Į 
lietuviškumo išlaikymą, todėl rei
kėtų stengtis, kad būtų stiprus 
Bendruomenės ir bažnyčios bend
radarbiavimas.

Kad mažesnėse ir silpnesnėse

kolonijose, turinčiose nemažiau 
60-100 seimu, apsigyventų plates
nių pažiūrų ir turintys visuomeni
nio darbo pamėgimą kunigai, nes 
mažose kolonijose kunigui ten
ka dirbti ne tik su savo parapijie
čiais, bet ir su kitų religijų bei 
Įsitikinimų tautiečiais; Turint gal
voje, kad mažesnėse kolonijose 
parapijos yra be ribų ir misijų 
teisėmis, kunigų paskirstymas tu
rėtų būti pačių lietuvių kunigų 
garbės reikalas’ žinoma, mažoje 
kolonijoje materialinės gyvenimo 
sąlygos kunigui yra daug sunkes
nės, todėl gal būtų sveika kuni
gus kas 5-6 metai pakilnoti.

Daryti Įtaką per spaudą ir pan., 
kad vaikai būtų mokomi katekiz
mo lietuvių kalba. Tuo būdu pri
augantieji nesijaus lietuviškoje 
bažnyčioje taip svetimi.

Tai yra siektinas idealas ir jo 
Įvykdymas priklausys nuo to, 
kiek mumyse yra tų kilnių pasi
ryžimų išlikę.

Gegužės 16 d. estai buvo surengę Toronte didžiulę dainų ir tautinių šokių šventę, sutraukusią per 
10.000 estų iš Kanados, JAV ir kitų kraštų. Mome itas iš šventės atidarymo — vėliavos ir dalis da
lyvių parado pabaigoje.

naujoms idėjoms ir telktis i ben
drą darbą su kitais.

Akylesniam konferencijos ste
bėtojui negalima buvo nejusti ir 
tam tikros Įtampos, einančios iš 
fakto, kad dalis vadovaujančių 
LFB žmonių yra daugiau ar ma
žiau paveikti amerikietiškojo 
pragmatizmo, o kita dalis tebežė- 
ruoja tuo pačiu bekompromisiniu 
idealizmu, kuris Įkvėpė partizanų 
žygius, Lukšas, Būtėnas, Doč
kus ... Akylesnis stebėtojas taip 
pat užčiuopė, kad i LFB prieki 
išeina dar tik mokyklos suolą pa
likusios kartos, anot Mackaus, 
augintinių kartos atstovai. Tai vil
tingas reiškinys ne tik LFB, bet 
ir visam lietuviškam gyvenimui.

Konferencija, priėmė nutari
mus dėl LFB organizacinių reika
lų, dėl konsolidacinių laisvinimo 
vadovybės pasitarimų ir kitais 
klausimais.

Konferenciją labai rūpestingai 
ir vaišingai globojo Klevelando 
LFB sambūris. K. V.

MOKSLO METU 
UŽBAIGIMAS

Stebėdami Vasario 16-tosios ir 
saleziečių gimnazijos laimėjimus 
Europoje, galime pasidžiaugti ir 
lietuviška berniukų gimnazija, 
kuri, vadovaujama lietuvių tėvų 
pranciškonų, eilę metų veikia 
Kennebunkport, Maine. Birželio 
6 d. išleidžiama jau penktoji abi
turientų laida. Mokiniu tarpe ran
dame eilę lietuviukų iš Kanados. 
Porą iš jų pastebime ir šių metų 
abiturientų tarpe. Į užbaigimo iš
kilmes vyksta grupė ąsmenų iš 
Toronto, Hamiltono ir kitur. ’

Gimnazija turi modernias pa
talpas, erdvią salę kultūriniams 
parengimam ir sportui, maudy
mosi baseiną. Mokslas išeinamas 
pagal valdžios nustatytą progra
mą ir baigusieji priimami i uni
versitetus. Į šią gimnaziją priima
mi lietuviai jaunuoliai, baigę pra
džios mokyklą. Kandidatai pri
imami ir i kitas klases, pereinant 
iš kitu gimnazijų.

Besibaigiant mokslo metams, 
verta pagalvoti apie Įstojimą į 
i šią vienintelę lietuvių berniukų 
gimnaziją Amerikoje. Įstojimo 
prašymų ir informacijos reikalu 
galima kreiptis rašant: Very Rev. 
J. Gailiušis, OFM, St. Anthony’s 
High School, Kennebunkport, 

I Maine, USA.

R.M.N.Pt


© PAVERGTOJE I ĖVYlU JE
A. BYRĄS LAUKIA LAISVĖS...
Pernai Lietuvoje lankėsi Kanados 

lietuvis A. Byrąs, kurį komunistinė 
dabartinės Lietuvos spauda tada pa
vadino poetu — jis, mat, prozos pil
nas mintis mėgsta rikiuoti keturei
liuose. Gegužės pirmosios proga “Tie
sa”, šį kartą jau nevadindama jo po
etu, atspaude tris iš Kanados atsiųs
tus prozos posmus. A. Byrąs rašo:

“Ir per šiurpias bangas Atlanto 
Tegu pas mus ateina
Laisvų kraštų Pirmos Gegužės 
Iškilmingoji daina.”
Jeigu Mr. A. Byrąs taip trokšta tos 

dainos, jam būtų buvę geriau pasilik- 
ti sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
bet... daina sotus nebūsi. Prie so
vietinių dainų reikia dar ir kanadiš- 
kų kviečių... Sov. Sąjungoje šiuo 
metu plačiai paplitęs anekdotas: 
“Mūsų Nikita didžiausias žemės ūkio 
specialistas — jis sėja Kazachstane, 
o pjauna Kanadoje...”

STAMBIOS ŽUVYS 
TEISINGUMO TINKLE
Lietuvos augščiausiame teisme bu

vo nagrinėjama 39 juodosios rinkos 
vaizbūnų byla. Jie kaltinami grūdų 
ir pinigų pasisavinimu ne tik Lietu
voje, bet ir tolimojoj Kazachijos res
publikoj. Teismas nubaudė: 15 m. 
kalėjimo — Kauno gamybinės v-bos 
J. Biliūno kolchozo pirm. A. Petu- 
kauską, komercinius tarpininkus P. 
Maldeikį ir J. Auškalnį; 12 m. — J. 
Biliūno kolchozo buhalterį S. Lekaus- 
ką; 7 m. — Kauno gamybinės v-bos 
vyr. inž. J. Novertaitį; 6 m. — Kaza
chijos “Mir” kolchozo vyr. buhalte
rį D' Džunusovą. Smulkesnių žuvelių 
bausmių “Tiesa”, taupydama laikraš
tinį popierių, nesiteikė paskelbti.

“ŠLUOTAI” 30 METŲ
Humoro žurnalas “šluota” atžymė

jo 30 m. sukaktį. Jos redaktoriui J. 
Bulotai sovietinio “Krokodilo” red. 
kolegijos narys A. Sukoncevas ta pro
ga įteikė šluota ir geležines krokodi
lo šakes. Tai labai praktiška dovana, 
nes J. Bulota ir jo bendradarbiai jau 
sudėvėjo nevieną šluotą, mėgindami 
iššluoti kyšininkus, vagis, biurokra
tus iš susovietintos Lietuvos gyveni
mo, o šių piktžolių skaičius nei kiek 
nemažėja. Seniau jos buvo vadina
mos “buržuazinių dienų atgyveno
mis”. Dabar gi jau tenka skaitytis su 
žodžiais, nes sovietinėje dvasioje bu
vo išugdyta ištisa karta biurokratiz
mo, kyšininkystės ir vagiliavimo veš

liems dirvonams. Taigi, šios piktžo
lės, nors ir vietinės, bet kartu ir so
vietinės. Ar tik nepritrūks J. Bulotai 
šluotų?...

VEISLINES KARVES
Veislinius gyvulius kolchozams 

parduoda respublikinė “Veislininko” 
kontora savo rajoniniuose skyriuose. 
Didžiausią išradingumą šioje srityje 
parodė Klaipėdos “Veislininkas”, va
dovaujamas valdytojo A. Varno. Su
randa jo atstovai pas kurį kolchozi- 
ninką pusgyvę karvutę, sumoka porą 
šimtų rublių daugiau, negu ji verta, 
ir parsigabena ją į plačiuosius “Veis
lininko” tvartus, čia ji perduodama 
Remeikų globai: S. Remeika — gy
vulių bazės vedėjas, J. Remęika — 
brigadininkas, V. Remeika — gyvu
lių prižiūrėtojas. Remeikos atšeria 
karvutę, o raštinės personalas savo 
knygose sugalvoja jai garbingos kil
mės istoriją. Paskui tojo karvutė, 
jau veisline tapusi, už trigubą kainą 
vėl grįžta į kolchozą. Per paskuti
niuosius dvejus metus tokiu būdu į 
augštesnę veislę buvo pakeltos net 
53 kolchozininkų karvės.

ATEISTE TYTUVĖNUOSE
Ateistinės propagandos skleidėja 

G. Jūronienė Velykų švenčių metu 
lankėse Tytuvėnuose. Ji džiūgauja, 
kad Didįjį šeštadienį bažnyčioje radu
si tik kelis senukus, negali atsigėrė
ti vaikų darželio auklėtinių sakomu- 
nistinta išmintimi: “— Ar jūs žinot, 
vaikučiai, kas augina medžius, gėles, 
daržoves? — duodu paprasčiausią 
klausimą, į kurį vaikystėje mes atsa
kydavome vienu žodžiu: ‘dievas’.
— Daržoves augina darbštūs žmo
nės... — Medžius ir gėles augina 
saulė... — Lietus taip pat augina. 
Jis joms gerti duoda...” Toliau seka 
pagal tą patį trafaretą pagaminta dar 
didesnė vaikų išmintis: perkūniją 
sukūrė žmogus, geriausias vaikučių 
draugas — Leninas, labiausiai jų vai
kyste rūpinasi kompartija, o ją saugo 
tarybiniai kariai... Jeigu drg. Jūro
nienė darželyje būtų apsilankiusi 
prieš 15 metų, vaikučiai savo ge
riausiu draugu tada tikriausiai būtų 
pasirinkę Staliną; kompartiją tada 
būtų saugojęs Berija. Kyla klausimas
— ar verta darželio auklėtinių gal
vutes užpildyti komunistine propa
ganda, kuri keičiasi ir pati sau prieš
tarauja, ar galbūt būtų geriau pajieš- 
koti didesniu vertybių?

V. Kst.

KIEKVIENAS NORI savo atostogas praleisti gražiausioje 
ir geriausioje vietoje.

CAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji vieta, o 
OSTERVILLE MANOR SAVININKAS JUOZAS KA
POČIUS yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko ge
riausias poilsiui sąlygas.

VASARVIETĖ ATIDARYTA
nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 dienos.
UŽSAKYMUS SIŲSTI: Osterville Manor, Inc., West Bay Rd., 
Osterville, Cape Cod, Mass. Telefonu kreiptis: iki birželio 23 d. 
So. Boston, Mass., ANdrew 8-7730 (nuo 9 vai. iki 4 vai. p.p.) ir 
Dorchester, Mass., 282-2759 (betkuriuo laiku), o po birželio 23 d. 
— vasarvietės telefonu — Osterville, Mass., GArden 8-6991.

Birželio 6 d. Wellando ir apylinkių Medžiotojų ir 
Meškeriotojų klubas Lituanica ruošia tradicinį

KARTŪNO BALIŲ
St. Stephan's salėje (East Main St. ir Port Robinson Rd. kampas)

Programoje:
SOLISTAS R. STRIMAITIS, TORONTO VYRŲ .KVARTE
TAS, VADOVAUJAMAS MUZIKO ST. GAILEVIČIAUS. 
KARTŪNŲ PRIZŲ PASKIRSTYMAS, LOTERIJA, BUFE
TAS, JA.IMES STALIUKAI. ŠOKIAI, GROJANT V. BA- 
BECKQ QRKESTRUI. Pradžia 5 v. p.p.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI.
«.«. • * • Rengėjai

Pereitų metų premijų laimėtojos: Diana Balaz, 
Aldona Radvilaitė - Sesto ir Ona Vindašienė.
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O LIETUVIAI PASAULYJE
J A Valstybės Australija

STAIGA MIRE KUN. V. ENDRIŪ- VINCAS DULAITIS, sulaukęs 76
NAS, salezietis. Velionis prieš mėnesį m. amžiaus, mirė balandžio 25 d. Syd-

LONDON, Ont.
IŠKILMES IR JŲ TVARKA. — Bir

želio keturioliktoji šiemet pas mus 
ne tik kankinių—išvežtųjų diena. Tą 
sekmadienį įvyks ir lietuvių nupirktos 
ir arch. A. Kulpavičiaus liet, stiliui 
pritaikytos bažnyčios atidarymo dide
lės iškilmės, dalyvaujant eilei garbin
gų dvasiškių tiek iš lietuviškųjų pa
rapijų, tiek ir iš vietinių. Jose daly
vaus ir Londono vyskupijos atstovai. 
Šiuo bus atidaryta dar viena šventovė 
stebuklingosios Šiluvos Marijos garbei. 
Tai lyg ir mūsų auka jai, kad Ji glo
botų tuos mūsų brolius ir seseris, ku
rie kenčia likimo nedalią, pradėtą bir
želio 13-14 dienų vežimais ir tolimesne 
įvykių raida tėvynėje ir tolimajame... 
šaltajame Sibire. Auka, kad ji išpra
šytų Augščiausiojo gailestingumo. Tai
gi šiemet bus pats įspūdingiausias iš
vežtųjų prisiminimas, kokį bet kada 
čia esame turėję.

Iškilmių tvarka yra ši. Sek., 14 d., 
4 vai. po pietų vasaros laiku — EDST, 
bus klausoma išpažinčių. Dalyvaus 
dvasiškių iš įvairių parapijų. Tinkama 
proga priimti Sv. Komuniją išvežtų- 
jų-kenčiančiųjų intencija ir už tai, kad 
Dievas laimintų tolimesius mūsų para
pijos žingsnius, 5 vai. p.p. iškilmingos 
šv. Mišios. Jas atnašaus gerb. prel. J. 
Tadarauskas, Kunigų Vienybės pirmi
ninkas ir Hamiltono Aušros Vartų pa
rapijos klebonas. Jų metu giedos kun. 
B. Pacevičiaus iniciatyva atgaivintas 
suaugusiųjų choras, neseniai pradėjęs 
darbą muz. J. Petrausko vadovybėje. 
Girdėsime ir jaunųjų chorą, vedamą 
kleb. Run. B. Pacevičiaus. Pastarasis 
pagiedos ir Šiluvos giesmę. Pamokslą 
sutiko pasakyti gerb. kun. P. Ažubalis, 
Toronto šv. Jono Kr. parapijos klebo
nas. Pamaldos nukeltos į popietinį lai
ką, kad iškilmėse galėtų dalyvauti ku
nigai iš kitų parapijų. 6 vai. vak. po
būvis parapijos salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti. Bažnyčią surasti lengva. Iš 
plento Nr. 401 reikia įsukti į High
bury Ave. Vykstantiems nuo Windsoro

kryžkelė — Highbury ir Dundas g-vė, 
paženklinta ir plento Nr. 2 ženklu. 
Nuo šios kryžkelės matyti kitas over
pass, prie pat jos yra namukas — 
“The Salvation Army Children’s Vil
lage”. šioje kryžkelėj pasukti į dešinę 
ir pravažiavus gerą bloką kairėj pusėj 
prie didelių medžių alėjos ir Fairmont 
Bowling Club, prie pat Dundas g-vės 
kaip tik yra ir mūsų bažnyčia. Tikiuos, 
kad ten bus liet, vėliavėlė ar kuris 
kitas ženklas. Jei kas per klaidą pa
tektų į Wellington Rd., tai juo va
žiuoti ligi miesto centre esančio Hotel 
London ir tada pasukti į dešinę — į 
Dundas g-vę ir ja vykti į rytus kelioli- 
ką blokų — visą laiką tiesiai ligi.Mc
Cormick’s fabriko, kairėj pusėj, ir už 
jo trejetą blokų pavažiavus bus minėta 
Highbury-Dundas kryžkelė ir bloką 
dar pavažiavus — mūsų bažnyčia. Iš 
rytų plentu Nr. 2 vykstantiems tik įva
žiavus į senesniąją miesto dalį rasti 
Eastown Plaza ir Chevrolet Oldsmob
ile iškabą, už kurios tuoj prie geležim

St. Catharines, Ont.
TARIAMASI SU WELLANDU. — 

Salių stoka Niagaros pusiasalyje ir 
šiemet privedė prie lietuviškų paren
gimų supuolimo vieną ir tą pačią die
ną — Wellando ruošiamų Joninių ir 
St. Catharines lietuvių misijos 15-kos 
metų jubilėjaus parengimo su labai 
plačia programa: Kanados ir JAV lie
tuvių tautiniai šokiai, choro ir solisto 
koncertas.

St. Catharines pasiūlius parengimus 
sujungti į vieną, Wellando B-nės val
dyba sutiko, pasiūlydama tartis dėl su
sidariusių nuostolių padengimo. Rei
kia tikėtis bus susitarta kuo gražiau
siai ir tuo būdu bus progos visiems 
Niagaros pusiasalio lietuviams savo 
parapijos šventėje dalyvauti.

Praeitą sekmadienį, gegužės 24 d., 
šventės rengimo komitetas svarstė šį 
reikalą ir visus kitus su švente susi
jusius dalykus. Pasirodo, viskas eina 
sklandžiai. Gairė

atsigulė į Šv. Kryžiaus ligoninę, Čika
goje ir ten jam buvo padaryta opera
cija. Mirė gegužės 19 d. kraujo kre
šuliui užblokavus širdį. Ligoniui pas
kutinius sakramentus suteikė vysk. V. 
Brizgys. Paskutiniuosius 5 metus jis' 
buvo saleziečių įstaigos prie Cedar 
Lake administratorium. Tremtyje — 
Vokietijoj buvo Bambergo, paskui — 
Garmisch-Partenkirchen liet, klebonu.

IGNAS VILENIŠKIS, Bostono lie- 
vių žymus ir kietų principų veikėjas, 
mirė gegužės 18 d. Jo mirtį skaudžiai 
išgyvena šeima, jūrų skautaip ALT 
S-ga, Korp! Neo-Lituania ir visa Bos
tono lietuviškoji visuomenė.

LIETUVIŲ KRYŽIUS Niujorko pa- 
saulinėje parodoje turi labai prasmin
gą, giliai įdegintą įrašą: “Erected in 
the memory of those who have died 
or are dying for freedom of Lithu
ania”. Taigi, už žuvusius ir žūstančius. 
Tadas Tallat Kelpša, agronomas, dir
bąs naktimis parodos rajone Niujor
ke, išpylė baltais akmenėliais lietuviš
ko kryžiaus aikštelę ir paruošė žemę 
gėlėms. Tenai pat pasodintos amžinai 
žaliuojančios tujos, kurias parūpino 
Jurgis Sirusas. Gėles į parodos aikštę 
padėjo atgabenti kun. L. Jankus. Ar
timiausiu laiku bus tveriama tvorelė 
gėlių apsaugai.

ALEKSANDRAS VITKUS, Ameri
koje išgyvenęs 50 metų, įstojo į Lie
tuvių Fondą, įmokėdamas $1.000. To
kią pat sumą jis paaukojo ir Šiluvos 
koplyčiai rengti Vašingtone.

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, vad. sol. V. Verikaičio, dalyvaus St. Catharines lietuvių 
parapijos šventės meninėje programoje. Šventė įvyksta birželio 20 ir 21 dienomis.

nėjuje. Buvo gimęs 1887 m. Gelgaudiš
kio dv., Sakių apskr. Dalyvavo Petra
pilio lietuvių veikloje. Nuo 1919 m. 
gyvendamas Lietuvoje buvo aktingai 
įsijungęs į Lietuvos muitinių organi
zavimą, vėliau dirbo įvairių Lietuvos 
miestų muitinėse.

INŽ. PETRAS DIRKIS, iš Naujosios 
Gvinėjos neseniai atostogavo Sydnėju- 
je ir Canberroje. Po atostogų — jis 
išvyko komandiruotėn tarnybiniais rei
kalais į Angliją.

VLADAS BANELIS, 55 m. amžiaus, 
mirė Sydnėjuje. Velionis buvo pasi
turintis — turėjo laikrodžių taisymo 
dirbtuvę, bet testamento nepaliko, tad 
turtas atitenka valdžios iždui.

S. MEDELIS kasyklose darbo metu 
buvo prislėgtas keletos tonų anglies. 
Nelaimės metu sulaužyti bei išsukinė
ti kaikurie kaulai ir nukirstas maža- 
sis pirštas. Tris mėnesius išgulėjęs li
goninėje, ligonis pamažu taisosi. Ne
laimė įvyko Baili kasyklose.

Britanija
LONDONO LIET. BAŽNYČIĄ bir

želio 14 d. vizituos Westminsterio ar- 
kiv. dr. J. C. Heenan ir suteiks sutvir
tinimo sakramentą. Tuo reikalu gegu
žės 10 d. įvyko parapijos k-to ir org- 
jų atstovų pasitarimas, kaip ganytoją 
būtų galima kuo iškilmingiau pasitikti 
ir priimti.

NOTTINGHAME “ŠILUVOS” drau
govės skautėms tėvų k-tas neseniai 
įteikė draugovės vėliavą, kurią pašven
tino svečias iš Londono kun. S. Ma
tulis.

ANGLIJOS LIETUVIAI SKAUTAI 
leidžia laikraštį “Budėkime”. Jo reda
gavimą neseniai perėmė Bradforde gy
venantis mokyt. V. Ignaitis.

Kolumbija
GEN. V. GRIGALIŪNAS-GLOVAC- 

KIS mirė netoli Begotos, Kolumbijos 
sostinės. Generolas buvo gimęs 1885 
m. Jiezne, Trakų apskr. Baigęs karo 
m-klą Turkestane. Dalyvavo I D. kare. 
1918 m. grįžo į Lietuvą ir stojo sava
noriu Į Lietuvos kariuomenę, kovojo 
prieš lenkus ir bolševikus, apdovano
tas dviem Vyties kryžiais, generolu 
pakeltas 1927 m. Vėliau studijavo ir 
baigė teisės mokslus. Lietuvoje ir 
tremtyje buvo aktyvus spaudos bend
radarbis. Paruošė Pr. Al.

reikia pravažiuoti išvažiavimą į Well
ington Rd. ir tada sukti į kairę — į 
Highbury. Iš rytų vykstantiems — 
pravažiuoti išvažiavimą į plentą Nr.74 
ir tada sukti į dešinę — į tą pačią 
Highbury. Jon įsukus visą laiką vyk
ti tiesiai. Pravažiavus virš geležinke
lio esantį, tiltą — CNR overpass — 
pradėti Skaičiuoti šviesas — traffic 
lights. Prie trečiųjų šviesų bus didelė

Ši degtinė 
nepraranda savo 

skonio
• ’ J* * T

A *•

Jei mėgstate degtinę, kuri turi degtinės skonj — švelnų, tačiau 

turtingą ir stiprų; degtinę, kuri nepraranda savo skonio sumaišyta su van

deniu ar miešiniu, ši degtinė skirta jums. Ji yra rūpestingai atskiesta su 

daugeliu senesnių, brangesnių, pilnai skaidrių rūšių degtine. Ir yra ilgai 

laikyta deginto balto ąžuolo statinėse.

Rezultatas? Tikra degtinė, kurios kiekviena uncija pilna stiprumo 

ir gaivinančio skonio nuo pirmo iki paskutinio gurkšnio, ar tai būtų mė- 

giama su ledais, atmiešta vandeniu ar miešiniu. ...

kelio bėgių, dešinėj pusėj, mūsų baž- 
nytlė. Iš kitų šiaurės ir vakarų kryp
čių vykstantiems vykti į miesto cent
rą ir nuo Hotel London vykti Dundas 
g-ve į rytus kaip anksčiau nurodyta. 
Bažnyčios adresas — 1414 Dundas St.

Šių iškilmių su dideliu nekantrumu 
laukia kiekvienas Londono lietuvis, 
tikėdamas, kad jos bus pačios didžiau
sios ir pačios gražiausios, kokias kad 
čia esame turėję. Numatoma labai 
daug svečių, todėl londoniečiai prašo
mi įsigyti pobūviui bilietus iš anksto, 
įmokant po $2 asmeniui šiuo adresu: 
Mr. L. Eimantas, 91 King Edward, 
London, Ont. Teį. 438-9945. Jaunuoliai 
įleidžiami nemokamai.

Iš anksto įsigydami, palengvinsi
te rengėjų darbą, nes jie galės tiks
liau apskaičiuoti vietą ir visa kita. 
Rengėjai išsprendžia problemą štai 
kaip: “Tiek daug žada dalyvauti — 
problemų nemaža, bet pas mus dabar 
daug ir enutziazmo ir... todėl viskas 
bus tvarkoj!” Iš toli ir iš arti birž. 
14 d. visi bus atgimusio Londono mie
li ir laukiami svečiai.

MŪSŲ LIGONIŲ SĄRAŠAS padidė
jo. Šiomis dienomis Detroite padaryta 
sunki operacija P. Dragūnevičiui. Jis 
dar nuolatinėje gydytojų priežiūroje. 
Tai asmuo, kuris sakydavo: “jaunimas 
— tai man viskas. Už jo lietuviškumą 
aš visada dėjau savo galvą ir dė
siu ..Prieš išvykdamas Detroitan 
gyveno Mt. Brydges, Ont., dabar sū
naus valdomame ūkyje. Siame ūkyje 
vykdavo ir šiemet vyks skautų vasa
ros stovyklavietė. Taip pat Šv. Juoza
po ligoninėje, 216 kamb., guli Lietu
vos savanoris V. Barvydas, su širdies 
negalavimu. Džiugu pranešti, kad O. 
S. Ratkevičienė jau baigia pasveikti. 
Dar tik yra neaiškumų dėl vienos 
akies pagijimo.

BAŽNYČIOS FONDAS geg. 25 d. 
pasiekė $17.369,16 ribą. Taigi per pas
kutinį mėnesį priaugo dar $3.000! Va
jus ir toliau vyksta nelėtėjančiu tem
pu. D. E.

WINDSOR, Ont.
VASAROS STOVYKLOS — labai 

reikšmingos mūsų jauniesiems. Wind- 
soriečiams patogiausia netoliese esanti 
“Dainavos” stovyklavietė, tik 60 my
lių nuotoly. “Dainavoje” stovyklauja
ma sekančiai: birželio'21- liepos 4 d. 
vyresnieji moksleiviai; liepos 5-18 d. 
jaunesnieji moksleiviai ir rugpjūčio 
17-rugsėjo 7 d. studentai. Be to, ga
lima stovyklauti Kanadoje — ateiti
ninkų stovykloje, Wasaga Beach, lie
pos 18-rugpjūčio .1 d. jaun. mokslei
viams nuo 12 iki 18 metų ar skautų 
“Romuvos” stovykloje įvairaus am
žiaus nuo liepos 18 iki rugpjūčio 2 d. 
Norintieji stovyklauti jau dabar krei
piasi į stovykų vadovybes tiesioginiai 
ar vietoje pas Vyt. Barisą.

V. ČTUPRINSKAS ruošiasi į Lietu
vių Fondą įnešti $100. Anksčiau po 
šimtinę yra įnešę — St. Naikauskas ir 
P. Januška. Ketvirtuoju šimtininku, ti
kėtina, bus Bendruomenės apylinkė ir 
tuo klausimu bus pasisakyta rudenį 
metiniame susirinkime. Lietuvių Fon
dui aukų reikalais kreipiamasi į atsto
vą inž. S. Naikauską, tel. 969-6610.

KREPŠINIO RINKTINES kelionei 
į Australiją paremti ap-kės v-ba renka 
aukas. Aukų rinkimas pavestas ižd. A. 
Stygienei, prie darbo įtraukiant ir 
studentus. Paremdami savo auka šį 
jaunimo žygį, kartu aukų rinkėjui įtei
kime ir solidarumo įnašą, kuris kiek
vienam dirbančiam privalomas. Dar 
daug kas šios garbės pareigos neatli
ko — neatidėliokime. Krepšinio rink
tinės kelionei paremti jau aukojo po 
$2 — B. Balaišiš, Vyt. Barisas, A. Juš- 
kauskas ir Alb. Tautkevičius.

MEILUTE STYGAITE, neseniai grį 
žūsi iš Montrealio, dirba Hotel Dieu 
ligoninėje. Nuo rugsėjo pradžios ji 
paskirta psichiatrinio skyriaus vyriau
sia gail. seserimi. Koresp.

HAMILTON, Ont.
BAISIŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ MI

NĖJIMĄ ruošia kartu visi Hamiltono 
pabaltiečiai. Šiais metais pirmininkau
ti tenka estams. Jiems pasiūlius, mi
nėjimą nutarta rengti jų ūkyje birže
lio 14 d. sekmadienį 3 vai. p.p., ten 
pat, kur minėjimas buvo rengiamas

prieš tris metus. Bus stengiamasi pa
kviesti žymesnių svečių kanadiečių ir 
viską išgarsinti per radiją ir televizi
ją. Meninėje programos dalyje pasiro
dys visų pabaltiečių meninės pajėgos.

P. L.

EDMONTON, Alfa.
LIETUVIŲ NAMŲ SUKAKTIS. — 

Šią vasarą sueina 10 metų, kai Edmon- 
tono, apylinkės ir, galima sakyti, vi
sos Albertos lietuviai, vadovaujami 
kun. B. Jurkšo, pasistatė Edmontono 
Lietuvių Namus, kurie tarnauja religi
niams ir tautiniams lietuvių reika
lams. čia kas sekmadienis jaukioje 
koplyčioje Edmontono parap. kleb. 
kun. Iz. Grigaičio atnašaujamos šv. 
Mišios. Čia renkasi lietuviai apsvarsty
ti lietuvybės išlaikymo problemų, pa
sidalinti rūpesčiais ir džiaugsmais bei 
pasilinksminti savųjų tarpe. Lietuvių 
Namai yra lietuvių tautinis židinys, 
tai lietuviška sala didžiame Vakarų 
Kanados vandenyne.

Edmontono Lietuvių Namų direkto
riai su Edmontone gyvenančių lietu
vių pagalba deda visas pastangas, kad 
šis pirmasis dešimtmetis būtų kuo iš
kilmingiausiai paminėtas.

Birželio 27 d. vakare Lietuvių Na
muose — 11629 83 St. įvyks minėji
mas su gražia, nuotaikinga programa, 
išpildoma Edmontono meninių pajėgų.

Birželio 28 d., sekmadienį, 11 vai. 
šv. Mišios ir pamaldos, kurias atlai
kys Lietuvių Namų iniciatorius kun. 
B. Jurkšas, kuris šia proga sutiko at
vykti net iš Toronto, kad galėtų nors 
ir trumpai, pasimatyti su visais Alber
tos lietuviais.

Po pamaldų tuojau visi vyks į gegu
žinę, kur gražiame p.p. Vengeliauskų 
ūkyje, 6 mylios nuo Edmontono, bus 
bendri pietūs. Toliau seks dainos, šo
kiai ir žaidimai, čia tikrai galėsite 
linksmai praleisti popietę, sutikti savo 
bičiulius, pasivaišinti ir pajusti esą 
savo tautiečių tarpe.

Rengėjai prašo kiekvieną iš Jūsų 
pakviesti pažįstamus į šį Edmontono 
Lietuvių Namų 10 metų sukaktuvių 
minėjimą.

CALGARY, Alta.

WELLAND, Ont.

Sekantį kartą paragaukite tikro skonio degtinės. Pabandykite Gold
f •

Stripe. Jūs pamėgsite jos skonį...ir prieinamą kainą, už kurią galite

nusipirkti Gold Stripe.

JONINIŲ ŠVENTĖ. — Joninės—se
na lietuviška tradicija. Daugelis dar 
prisimena iškilmingas Jonines, šven
čiamas Rambyno kalne. Apie šį kal
ną buvo net įvairių legendų ir padavi
mų. Aušrininkas Martynas Jankus, 
Rokaičių Zaunius ir kt. atkreipė į 
Rambyną dėmesį ir nuo 1884 m. pra
dėtos ruošti lietuviškos Joninių šven

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽHJS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė • 
į naujas patalpas — 

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

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

tės su jaunimo chorais* deklamacijo
mis, vaidinimais, paskaitomis. Ši tra
dicija pastebima ir išeivijoje. Niaga
ros pusiasalyje Wellando Bendruome
nė ir šiemet ruošia tradicines Jonines. 
Ilgai ruoštoje programoje bus galima 
pasigrožėti baletu, kurį išpildys 22 
studentai. Loterija susidės iš staliukų 
ir laimės šulinio. Jonai ir Jonės bus 
įleidžiami veltui ir vienas burtų keliu 
laimės dovaną. Bus premijuojami Šo
kiai, veiks bufetas, turtingas lietuviš
kais valgiais ir įvairiais gėrimas. Miš-
ke įruošta erdvi salė, o šalia — žaidi
mo aikštės vaikams.

šiais metais Wellando Bendr. v-bą 
sudaro vien moterys: p.p. D. Gudaitie
nė, O. Saškevičienė ir B. Simonaitie- 
nė.

Joninės įvyks birželio 20 d. St. 
Stephens salėje, Welland, Ont., E. 
Main St. ir Pt. Robinson Rd. kampas. 
Programa prasidės 7 vai., o šokiai — 
8 vai. Salė atidaroma 12 vai.

J. Sarapnickas

KLB KRAŠTO V-BOS PIRM. DR. P. 
LUKOŠEVIČIAUS APSILANKYMAS. 
Vietinė Bendr. v-ba gerb. svečio suti
kimu pavedė rūpintis A. P. Nevadai 
su žmona, kuri eina apyl. v-bos ižd. 
pareigas. Jie ir Lethbridge apyl. v-bos 
pirm. Noreika su žmona pasitiko dr. 
Lukoševičių Calgary aerodrome gegu
žės 11 d. ryte. Svečias priėjo prie p. 
Nevadienės ir pirmasis pasveikino: 
“Sveika, ponia.” Paklaustas, kaip at
pažino^ paaiškino: “Kuri kita moteris 
dėvės gintaro karolius — tiktai lie
tuvaitė”. Pietų metu svečias daug tei
ravosi apie vietos lietuviškas proble
mas, šeštadieninę mokyklą, jaunimo ir 
mažamečių reikalus. Teko supažindin
ti su gana liūdna vietine padėtimi. Pa
darytas vizitas Calgary Lietuvių Dr-jos 
pirm. B. Jaugai ir p. Grigienei, kuri, 
kaip vienintelė CL Dr-jos narė, daly
vavo ir Bendruomenės susirinkime.

Susirinkimą svetainėje 7.30 vai. ati
darė A. P. Nevada, pristatydamas 
krašto v-bos pirm. dr. P. Lukoševičių,

Lethbridge apyl. pirm. p. Noreiką ir 
Calgary apyl. pirm. p. Rastenį. Pagal 
Pietų Albertos tradiciją KLB pirm. dr. 
Lukoševičiui buvo įteikta balta Cow
boy skrybėlė, kaip Calgary ir Leth
bridge Bendruomnės apyl. dovana. Po 
A. P. Nevados išreikštų padėkos žodžių 
dėl krašto v-bos rūpesčių Kanados va
karų Bendruomenėmis, svečias savo 
kaltoje plačiai apibūdino krašto v-bos 
veiklą, jos pajamas ir išlaidas, aukas, 
pastangas nuveikti sunkius darbus 
prie kuklių išteklių. Į pateiktus klau
simus, svečias suteikė išsamius atsa
kymus. Iš vietinių kalbėjo p. Noreika, 
vet. gyd. Sniečkuvienė; p. Babušienė, 
G. Elvis ir kt. A. P. Nevada iškėlė 
mintį, kad, Albertoje esant trims 
Bendr. apylinkėms, būtų gera nors 
kartą. į metus suruošti bendrus sąskry
džius, kaip tai jau daro šveicarai ir es
tai. Po susirinkimą sekusių vaišių at
sisveikinta su dr. P. Lukoševičium, 
kartu išreiškiant viltį, kad Vakarų 
Bendruomenės ir toliau nebus užmirš
tos. A. P. Nevada-Nevidonskas

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI SS.MM, mor- 
gičių paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Antradieniais ir penktadieniais 5 vaL
21. MAIN STREET EAST. ROOM Vfl TelefonM JA. M511
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sunku nepastebėti kaip (reliaty
viai) gyvas bei judrus yra mėgė
jų teatro sektorius. Tiek dides
niuose vienetuose, tiek mažesnė
se kolonijose vaidintojų būreliai 
prabyla nuo scenos lietuvišku žo
džiu. Nevisada lengva nustatyti 
vaidinamųjų kūrinių kilmę. Vieni 
jų verstiniai, kiti — anoniminiai, 
sulietuvinti.

Galbūt tokių saviveiklos ap
raiškų susilauktumėm ir dažniau, 
jei Melpomenos garbintojai turė-

VYTAUTAS A. JONYNAS

sonažai — negrynakraujai lietu
viai.

Nemažiau ištikimas lieka V. 
Alantas ir “amplua” pomėgiui. 
Taip vaidintojų komandoj beveik 
visur aptinkant mergelę lelijėlę, 
geraširdę mamą, apydurnį, bet 
pataisomą tėtušį, porą bespalvių 
draugų ar draugių, na ir karjeris- 

__ , tą, suvedžiotoją, bolševiką, patai- 
tų didesnį savų autorių nėpreten-lkūną, niekšą. Pasigendam dar 
zingų veikalų pasirinkimą. Atro-I vieno tradicinio tipo — paskalų 
do, šios minties vedina “Srovės” j nešėjos, šveplos pletkininkės. 
leidykla Čikagoj pateikė Vytauto Tik vienoj pjesėj (“šiapus už- 
Atlanto rinktinę: “9 dramos vei-1 dangos”), primenančioj Pirandel- 
kalai”.______________________ Į lo, Alantas pasineša į kiek ambi-

Jos pratarmėj aiškiai pasisako- cingesnį sceninį eksperimentą, 
ma, kad talpinamieji įvairių žan- Į Bet ir tai neindividualizuota vei- 
rų kūriniai yra rašyti atsižvel- kėjų kalba, situacijų blankumas, 
giant į “reikalavimus tremties sceninio tempo, stoka neleidžia 
scenos, kuri nepakelia sudėtin- autoriui pasiekti šia pjese dera- 
gesnių dekoracijų ir didesnio vai- mo farsui žaismingumo. * 
dintojų skaičiaus”. Sprendžiant is Alantas mėgina išpirkti šiuos
pastabų prie kiekvienos pjesės; 
atrodytų, kad iš tikrųjų veik vi
sos jos yra išvydę rampos šviesą 
mėgėjų pastangomis.

Galbūt nevisai tikslus yra kny
gos pavadinimas. Sutinkant, jog 
dramos veikalu laikytina kūrinys, 
sprendžiąs gyvenimo konfliktus, 
kurių pasėkoj vyksta veikėjų 
psichologijoj lūžiai, pakeičią jų 
pasaulėjautą ir santykį su kitais, 
tektų pripažinti, kad šios rūšies 
dramatizmo Alanto knygoj neper- 
daugiausia. Šia prasme pavadini
mas “Devyni scenos veikalai” bū
tų pernelyg tinkamesnis.

‘ Ilgametis darbas “Lietuvos Ai
do” redaktoriaus ir administraci
nėse Vilniaus teatro direktoriaus 
pareigose, atrodo, bus palikęs sa
vo pėdsakus Vyt. Alanto literatū
rinėj kūryboj, žurnalistinis pa
stabumas detalei, tam tikras pub
licistinis kovingumas ir, aplamai, 
jautrumas aktualiems dienos 
klausimams kažkaip neleidžia 
jam ilgėliau susikaupti ties pa
grindinėm žmogiškosiom proble
mom. Vietoje gyvenimiško kon
flikto, kurio pasėkoje matytu- 
mėm charakterio augimą, patei
kiamos siužetinės schemos, savo
tiški “gyvi paveikslai”, sutei
kiant autoriui progą parodyti iš 
anksto apspręstų veikėjų išori
nius, veiksmus pramatytose situa
cijose.

Kai dėl pagrindinių veikėjų 
skaičiaus, autorius išlaiko savo 
pažadą. Jis įvairuoja tarp penkių 
ir aštuonių. Antraeilių vaidmenų 
skaičius paliekamas režisoriaus 
valiai. Kaip sakoma vienoj pje
sėj: “be pagrindinių veikėjų į 
sceną galima išvesti daugiau ar 
mažiau latvių ir lietuvių partiza
nų”.

Kaip minėjom, knyga talpina 
įvairių žanrų pjeses. Persvara bū
tų, tačiau, komedijų pusėj. Atro
dytų, kad Alanto plunksnai šis 
žanras lyg ir artimesnis.

Ne vien todėl, kad nedėkinga 
išeivijos tikrovė lengviau pade
da autoriui pajausti įvairias gy
venimo negeroves, bet ir pati mū
sų teatro tradicija kažkaip neša 
jf pasroviui. Bent tas sriautas ku
rį atstovauja Vilkutaitis - Ketur
akis, Dvi Moterį, Vaičiūnas, S. 
Kymantaitė - Čiurlionienė, atro
dytų suteikia V. Alantui patogią 
struktūrinę formulę. Jų, ypatin
gai P. Vaičiūno, pavyzdžiu V. 
Alantas skirsto savo personažus 
į štampines gerų, pusblogių ir... 
neišvengiamo “žlobo” (niekšo) ka
tegorijas. Pagal tą pačią vaičiū-

Ko vertas 
prof. Bagdono 
posūkis Dievop?

Koks jis atrodė brolio dukrai Kaune?
Brolio Jurgio dukra, nūnai Gailiušenė, gyveno kele- • 

tą metų pas dėdę ir mokėsi. Apie 14 metų buvo artima 
dėdės šeimai — pas jį būdavo ar šiaip, atsilankydavo. 
Abi savo dukras Bagdonai leido į Saulės gimnaziją, o 
vienu metu net į bendrabutį — pas seseris kazimierietes, 
kad gautų geresnį auklėjimą. Motina rūpinosi jų religi
niu gyv^iimu, o tėvas ypač moraliniu. Nei dukroms, nei 
globotinei nebuvo valia skaityti blogų knygų. Profesorius 
pats kontroliuodavo.

Nepriklausomybės pradžioj, kai okupaciniai pasai bu
vo keičami lietuviškais, profesorius, tiesa, įsirašęs savo 
pase “laisvamanis”. Bet su organizuota laisvamanybe ne
turėjęs nieko bendro. Šliūpas jų namuose nebuvo mato
mas, nei prisimenamas, netgi nediskutuojamas. Priešin
gai, daug buvę kalbama apie prof. Čepinskį ir jam bu
vę rodoma daug pagarbos. Bagdono draugai buvę: Stau
gaitis, Grinius, Sleževičius, Mažylis, Žemaitis, Rimka. Jie 
užeidavę į namus arba jis pas juos. Tačiau nemėgęs šei
minių švenčių ar balių nei pas save, nei kitur.

Savo mirusiam sūnui ir tėvams jau nepriklausomybės 
laikais prof. Bagdonas pastatė Naumiesčio parapijos ka
pinėse gražų paminklą, paprašė kunigus jį pašventinti 
ir atlaikyti Mišias, kuriose pats dalyvavo.

Pjesės saviveiklos scenai

dramatinius trūkumus sunarplio
ta intriga, staigiais veikėjų pasi
rodymais scenoj (triloginėj pje
sėj visai hamletiškai prabylą net
gi pati. Raganų ežero dvasia), il
gokais monologais, kada dažnas 
veikėjų išsipasakoja savo mintis 
bei planus. Deja, pernelyg daž
nai personažų lūpomis kalba pats 
autorius, moralizuodamas arba 
jautriai dėstydamas mūsų tautos 
istoriją, šis didaktinis elementas 
atsispindi ir pačių veikalų tema
tikoj. Taip sakysim “Visuomenės 
veikėjų” obalsiu galėtų būti “Vie
nybėje — galybė” arba “Savi pas 
savus”. “Sąmokslas prieš savuo
sius” — kažkas panašaus į “Prie 
gėdos stulpo mišrias santuokas”.

Be abejo tas elementas bus ne
įkainuojama vertybė busimajam 
lietuvių išeivijos kultūros istori-

Montrealio Augštesniųjų Lituanistinių 
kursų dešimtmetis

Paminėjimo aktas ir pobūvis 
įvyko gegužės 23 d. AV parapijos 
salėje. Į parengimą atsilankė tė
vai, alumnai ir ypatingai daug 
jaunimo. Kursų direktorė B. Lu
koševičienė atidarė ir pravedė ak
tą. Įvairūs kalbėtojai sveikino 
mokytojus ir abiturientus užbai
gimo proga. Kalbėjo Tėv. Pečkys, 
SJ, kursų globėjas; dr. P. Luko
ševičius, PLB krašto v-bos pirm.; 
D. Jurkus, “Lito” atstovas; red.
J. Kardelis; K. Andriuškevičius, 
Seimelio prez. pirm.; ir A. Ali
šauskas, pirmasis kursų direkto
rius. KLB Kultūros Fondo įgalio
tinis dr. H. Nagys, ilgametis kur
sų direktorius, pasakė tradicinę 
mokslo metų užbaigimo kalbą. 
Dr. Nagys trumpai, bet įspūdin
gai kreipėsi į jaunimą, skatinda
mas pasilikti susibūrusiais bend
ruomenėje ir užpildyti vietas tų, 
kurie atsisakė savo pareigos kaip 
lietuviai ir nesugebėjo kovoti 
prieš lietuviškumo priešus.

Kursus baigiantiems moki
niams buvo įteikti diplomai, šį
met aštuntąją kursų laidą baigė 
5 berniukai: G. Adomonis, V. 
Akstinas, R. Blauzdžiūnas, S. 
Gurčinas, ir A. Ptašinskas. Abitu
rientai dovanų gavo po knygą. 
Geriausiai baigusiam Algimantui 
Ptašinskui Seimelio prez. pirm.
K. Andriuškevičius įteikė atskirą 
knygą. Abiturietų vardu G. Ado
monis padėkojo kursų mokyto
jams ir apdovanojo gėlėmis. Me-

kui. Padės jam suvokti jos kovin
gųjų eilių intelektualinį potencia
lą ir lūkesčių, svajonių karštinę. 
Deja, menine, dramos prasme, 
šis “rezonavimas” nelaikytinas 
brandumo požymiu.

Nežiūrint to, “Devyni dramos 
veikalai” yra įnašu į skurdų sa- 
veiklininkų repertuarą. Jei Alan- 
tui nevisada sekasi individuali
zuoti personažų kalba, tai santy
kiavimas su teatro žmonėmis at
rodo bus padėjęs jam pažinti sce
nines plonybes. Jis mėgsta ret
karčiais panaudoti Šančių - Žalia
kalnio tarmės žodelyčius, kaip an
tai “davė arbūzėlį” (atseit, “pri
siuvo barzdą” arba “davė balio
ną”). Taip pat identifikuodamas 
juokinguosius, jis naudojasi žino
ma priemone prikergti veikėjui 
kokį nuolatos kartojamą posakį, 
pavyzdžiui, “co to muvie” arba 
“manęs laukia milijonai rūpes
čių” ir t.t.

Eidamas pagalbon saviveiklos 
būreliams, autorius nepašykšti 
gausių scenos nurodymų. Galima 
būtų prikišti pernelyg dažną bu- 
čiavimosi scenoj exhibicionizmą, 
baltakės šinkavimą, bet negalima 
kaltinti Alanto vaidintojų ir žiū
rovų skonio nepažinimu.

Tą patį tektų pastebėti ir apie 
knygos iliustracijas bei piešinius, 
atliktus prityrusio amatininko 
ranka. Baigiant tektų apgailes
tauti įsibrovusias tekstan korek
tūros klaidas.

Vyt. Alantas, 9 DRAMOS VEIKA- 
LAI: Buhalterijos klaida; Augš- 
tadvaris; Ragučio šaltinėlis; Vi
suomenės veikėjai; šiapus uždan
gos; Sąmokslas prieš savuosius; 
žodžiai iš anapus; Penkios minu
tės prieš dvyliktą; Kyla vėtra ūka
nose. Išleido “Srovės” leidykla Či
kagoje 1963 m.

tiniai pažymėjimai buvo išdalinti 
ir kursus lankantiems moki
niams. <

Meninę programos dalį atliko 
kursų mokiniai ir alumnai. Pas
kutinį kartą pasirodė Skautų Vy
čių Tautinių Šokių Grupės vyres
nieji, vedami H. Čeltoriaus. Vy
resnieji užleidžia savo vietą E. 
Mikalajūnaitės vedamai jaunes
niųjų grupei, kuri pirmą kartą 
oficialiai pasirodė scenoje.

Kursų alumnai tęsė įdomią 
programą. K. Barteškos vedami, 
A. Bulota ir E. Tekutis išpildė 
“Popuri”, akomponuojant R. Pie- 
šinai. Tai buvo rinkinys kupletų, 
tinkamai pritaikytų žinomų val
sų ir tango muzikai. R. Piešinos 
pianino solo publikos buvo ypa
tingai šiltai priimtas.

Alumnų randame ir kursų dės
tytojų tarpe: E. Mikalajūnaitė 
dėsto tautinius šokius, o A. Bulo
ta — prancūzų kalbą.

Red. J. Kardeliui teko daug 
sveikinimų, nes jis yra vieninte
lis mokytojas, kuris be pertrau
kos dėstė geografiją per visą de
šimtmetį.

Vaišės ir šokiai sekė meninę 
dalį. Vaišės buvo paruoštos tėvų 
komiteto, šokiams grojo trijų as
menų studentų orkestras.

Alumnė

AUKODAMAS TAUTOS FONDUI, 
REMI LIETUVOS LAISVINIMO DARBĄ.

Prof. Bagdonas Clevelande
Iš Vokietijos jis atvyko Amerikon 1951 metais, kartu 

su žmona ir dukra Aldona. Buvę žinių iš Schw. Gmuen- 
dės stovyklos, kad profesorius pasidaręs bažnytinis. Bet 
kaip tas įvyko, niekas nesidomėjo ir profesoriaus neklau
sinėjo. Tik tas žinias patvirtino nūn matomi faktai. Pro
fesorius su žmona tuoj pradėjo lankyt pamaldas Šv. Jur
gio lietuvių bažnyčioj ir buvo matomas prie Dievo stalo. 
Žmona netrukus mirė, tada jis pats vienas buvo atveža
mas į, bažnyčią. Po žmonos mirties pusę metų gyveno 
pas Gailiušius. Apie religiją nebuvo specialiai kalbama, 
kaip ir kitur, kai ji laikoma normaliu ir jau žinomu rei
kalu. Profesorius kas rytas išeidavęs iš namų, užsukda
vęs į kaimynystėje esančią lenkų Šv. Kazimiero bažnyčią, 
pasimelsc^vęs, po to dar pasivaikščiodavęs ir vėl grįžda
vęs į namus.

Po pusės metų jį paėmė pas save giminaitis, senas 
amerikonas Česnis. kuris jį nuveždavo sekmadieniais į 
Šv. Jurgio bažnyčią. Kadangi Česnis dirbo, o profesoriui 
buvo reikalinga didesnė priežiūra, tai buvę pasirūpinta 
jį perkelti į senelių prieglaudą pas Šv. Juozapo seseris 
— lenkes. Čia jis išbuvo porą metų — ligi mirties. Sese
rys buvusios juo labai patenkintos ir jis jomis. Buvęs 
net giriamas dėl savo kuklumo, sugyvenimo su kitais. 
Turėjęs draugų tarp senelių lenkų, rusų ir vokiečių, su 
kuriais jų kalbomis galėjo susikalbėti. Ir čia būdamas, jis 
kasdien ėjo koplyčion ir peveik kasdien Komunijos.. /

Tuos religinius aktus jis darė taip, tarsi tai būtų sa
vaime suprantami. Neleido kitiem pajust, kad yra sugrį- 
žėlis religijon. Nebuvo galima to pastebėti ir iš jo laiky
senos bažnyčioj. Atrodė, kad jam čia nėra nieko naujo: 
pats suvokė, kada reikia klaupt, stot ar sėst.

Mirė jis 1956 birželio 8 dieną. Prieš mirtį buvo aprū
pintas viatiku ir paskutiniais patepimais. Buvo pašarvo
tas pas Johnson Funeral. Prie jo karsto buvo padėtos gė
lės ir profesorių draugijos vardu. Bet, kaip rašė “Dirva”,

Vanda Strodomskytė 
baigė studijas §v. Juozapo ligoni- baigusi Hamiltone šv. Juozapo 
nėję Hamiltone ir gavo slaugių gailest. seserų mokylą.
diplomą. Gimus dar Lietuvoje 1943 m.

Gimusi 1943 m. spalio 1 d., Vo- balandžio 2 d. Vilniaus krašte, 
kietijoje, dviejų mėn. amž. nete- Adutiškio mieste, Aldona dar jau
ko motinos. 1948 m. su tėveliu at- -2—----------------
vyko į Kanadą. Deja, jos tėvelis 
greitai mirė, šešių m. amž. ją pa
ėmė globoti ir mokyti jos dėdė ir 
teta O. ir J. Strodomskiai, gyveną 
Delhi, Ont. Vandutė gerai mokėsi 
Loretto Academy Hamiltone, o 
vėliau slaugių mokykloje ir lai
mingai pasiekė tikslą.

Gyvenimas filmuose

Prezidentiniu kandidatų rinkimai
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM '

Prieš ketvertą metų, artėjant gų momentų atveju sugebės grei-
politiniams rinkimams JAV-bėse,• 
dramaturgo Gore Vidai veikalas 
“The Best Man” Niujorko teat
ruose sulaukė didelio susidomė
jimo. šiemet vėl pradedant siaus
ti priešrinkiminei propagandai, 
pasirodė to paties vardo filmas, 
kuriam tekstą paruošė tas pats G. 
Vidai, savo scenos kūrinį pritai
kydamas ekranui.

Ruošiantis, prezidento rinki
mams, vienoje partijų vyksta ašt
rus ginčas ir dar aršesnė kova 
tarp pramatytų penkių kandida
tų. Kuris iš jų prasimuš kaip par
tijos vienintelis atstovas prezi
dento rinkimuose? šioje kovoje 
ypač išsiskiria du kandidatai — 
senatorius Joe Cantwell ir valsty
bės sekretorius William Russell. 
Abu siekia buv. prezidento Art 
Hockstader paramos ir užgyrimo, 
nes tai turėtų lemiamą reikšmę 
partijos atstovų balsavime visuo
tinio suvažiavimo metu. Nuo pat 
filmo pradžios gana aiškiai paste
bimas šių pagrindinių veikėjų su- 
panašinimas su realiais Amerikos 
politikieriais. Cantwell veikloje 
atsispindi Nixon-McCarthy savy
bės, Russell elgiasi Stevensono 
stiliuje, gi Hockstader nulipdytas 
pagal Trumano politinę liniją.

Artistas Lee Tracy, su pasise
kimu išpildęs buv. prezidento 
Hochstader rolę teatre scenoje, 
tikrai puikai atlieka šį vaidmenį 
ir filme. Kaip sumanus ir prityręs 
politikas, jis gerbia Russell, bet 
jaučia, kad šis intelektualiniuose 
išvedžiojimuose nevisada lemtin- 

profesorius buvo “palaidotas beveik patiem Cleveland© 
lietuviam nežinant ir negalint tam dideliam žmogui ati
duoti deramą pgarbą”. Ištikro, jis buvo ne palaidotas, o 
sudegintas vos vienai parai praėjus nuo mirties. Tai bu
vo padaryta dukros valia — ne dėl pasaulėžiūrinių mo
tyvų, bet dėl ekonominių — kad būtų pigiau.

Ką galvoja dr. K. Pautienius?
Nuo pat atvykimo į Clevelandą savo profesorių me

diciniškai globojo, o pastaruosius dvejus metus ypatingai 
prižiūrėjo dr. Pautienius. Koks jo įspūdis apie prof. Bag
dono stovį — ar jo asmenybė buvo pakitusi?

I Pati gak» aišku, jis mažai orientavęsis ir pats vie
nas nebūtų galėjęs tvarkytis. Bet pradžioj, kai atvykęs, 
gebėjęs ir galėjęs būtinus savo reikalus tvarkyti ir savo 
problemas spręsti.

— O kaip su jo religinėm praktikom?
— Matydavau jį bažnyčioj...
Paaiškinau, koks man rūpestis dėl vieno gydytojo iš

keltos abejonės.
— Aš manau, — galvojo dr. Pautienius, — kol žmo

gus yra pajėgus tvarkyt kitus savo reikalus, tai pajėgus 
tvarkyt ir savo sąžinę.

Grįžęs iš Cleveland©, dar peržiūrėjau prof. Bagdo
no laiškus, rašytus 1947 ir 1948 m. seseriai Matildai Žeb
rauskienei. Kaip tik tuo metu jis pradėjo eiti išpažinties 
ir Komunijos Schw. Gmuendėje. Laiškų braižas, mintys 
ir konkretūs klausimai — reikalai nekelia abejonių dėl 
prof. Bagdono protinio pajėgumo.

Kokį įspūdį prof. Bagdonas darė stovyklos gyvento
jams, liudja K. Kaunas “Sėjoje” (1956, nr. 5):

— Labai malonu būdavo stebėti dar Vokietijoj, trem
tinių stovykloj Schw. Gmuende, kuklų, pilną sveikatos 
senelį, tai kantriai belaukiantį eilėse prie maisto, tai ra
miai bevaikščiojantį ir taip semiantį jėgų savo amžiui 
prailginti.

nutė išvežta iš Lietuvos pergyve
no visą tremtį ir Vokietijoj pabė
gėlių gyvenimą. Imigravus į Ka
nadą, su tėvais apsigyveno Ha
miltone. čia baigė pradžios mo
kyklą ir Katedros mergaičių gim
naziją. 1961 m. įstojo į Šv. Juoza
po ligoninės gailest. seserų mo
kyklą.

tai ir griežtai apsispręsti. Prezi
dentas lyg ir norėtų palaikyti nar
sų ir veržlų Cantwell, bet šis vei
kia atstumiančiai, viską paremda
mas įsitikinimu, kad tikslas patei
sina priemones. Išvakarių puoto
je nei vienas iš kandidatų nesu
laukia buv. prezidento paramos.

Cantwell iš privačių šaltinių 
yra gavęs žinių, kad jo oponentas 
kurį laiką gydėsi psichiatrinėje 
klinikoje. Jis yra pasiryžęs šį ar
gumentą pavartoti viešai ir pla
čiai, jei po pirmųjų balsavimų 
pasirodytų jo priešininko persva
ra. Kaip tik lemiamu momentu 
ir į Russell rankas patenka doku
mentuoti duomenys apie jo opo
nento moralinius iškrypimus ka
rinės tarnybos metu. Russell ne
sutinka kovoti purvu prieš purvą, 
nors Hochstader ir ragina varto
ti šį paskutinį ginklą.

Režisoriaus Franklin Schaffner 
puikiai supinta politinė melodra
ma pateikia keletą įtampos mo
mentų, persvarstant žmogaus mo
ralines vertybes ir jų pajėgumą 
kovoje prieš demagogiškas prie
mones..

Henry Fonda perteikia' gana 
sudėtingą Russell charakterį. Ži
nomas dėl sijonų vaikymosi, rin
kimų išvakarėse bando susitaiky
ti su žmona, nes pramato, kad jos 
artumas paliks geresnį įspūdį bal
suotojų akivaizdoje. Vietoj tikė
jimo į "Dievą, išreiškia pasitikėji
mą savimi, nors savo veikloje ir 
paiso kaikurių etinių dėsnių. 
Cliff Robertson senatoriaus Cant
well rolėje pasireiškia visai prie
šingai. Nors jis pakartotinai pa
brėžia savo tikėjimą į Dievą, savo 
demagogiškoje elgsenoje nepajė-

O ffllllilffl; VEIKLOJE
PREL. P. JURAS, Kunigų Vienybės 

pirmininkas, praneša, kad “Lux Chris
ti” redaktorius kun. dr. T. Narbutas, 
dėl gausaus dhrbo perleido šias sun
kias pareigas kun. dr. P. Cieliešiui, 
R.F.D. 2, Putnam, Conn., USA.

J. KRALIKAUSKO “MINDAUGO 
NUŽUDYMAS” šatrijiečių teisme. 
Ateitininkų meno dr-jos “Šatrijos” 
susirinkimas, įvykęs gegužės 12 d. A. 
Skrupskelienės bute, Čikagoje, praė
jęs konkursą laimėjusio romano nag
rinėjimo ženkle. Plačius išsikalbėjo 
mus ir diskusijas atidaręs Pranas Raz
minas, duodamas ilgesnę romano ver
tinimo apybraižą, žiūrint į jį įvairiais 
atžvilgiais, iš artimesnio ir tolimesnio 
taškų. Gyvai į problemą atsiliepta ir 
kitų, susirinkimo dalyvių. Nuomones 
sumuojant, prieita išvadų, kad J. Kra- 
likausko romanas yra nemažas įnašas 
lietuvių literatūron ir būtų nedovano
tina klaida — kam nors romano ne
perskaityti.

ATŽYMĖTI “TĖV. ŽVAIGŽDUTĖS” 
BENDRADARBIAI. — Komisija, ap-BENDRADARBIAI. — Komisija, ap
svarsčiusi “Draugo” škyr. “TėVT 
žvaigždutės” spausdintus kūrinėlius,
kurių buvo apie 150, rado visą eilę at- LIAUDIES DAILININKŲ KŪRĮ- 
žymėtinų autorių, tačiau ypatingai yra I jjių paroda atidaryta Leningrado et-
išskirtini':. Gintautas šukelis, Nijolė 
Viščiūtė, Vida Urbonavičiūtė, Dalia 
Stelmokaitė, Elziutė Nausėdaitė, Ra
sa Arbaitė, Povilas Balčas, Daina Sid- 
rytė, Edmundas Vižinas, Gintaras Pla- 
čas. Bendradarbiams premijos įteik
tos gegužės-24 d. Bučo sodyboje.

J. ŠIRKOS, buv. torontiškio moky
tojo, vadovaujama Marquette Parke, 
Čikagoj, K. Donelaičio vardo lituanis
tinė mokykla — gana veikli ir darbin
ga. Mokykloje jubilėjiniais Donelai
čio metais buvo išleisti sąsiuviniai su 
Donelaičio, Kudirkos, Maironio atvaiz
dais viršeliuose, kurių projektus pa
ruošė m-klos mokyt, skulpt. P. Aleksa. 
Be to, m-klos mokiniai Vasario 16 
šventės proga, sudėję savo kuklias au
kas, įstojo nariu į Liet. Fondą, įnešda
mi $100, per 5-rius m-klos gyvavimo 
metus — jie sudėjo ir pasiuntė Vasa
rio 16 gimnazijai per $500, mokytojai 
laikrodžiu apdovanojo didįjį Vasario 
16 gimn. rėmėją kun. B. Sugintą ir 
ir t.t. ir t.t. Pr. Al.

NIUJORKO LIET. VYRŲ CHORAS 
gegužės 24 d. davė pirmąjį koncertą. 
Programoje taipogi dalyvavo sol. Jo
nas Vaznelis ir pianistė Aldona Kepa- 
laitė. Chorą suorganizavo ir jam va
dovauja buvęs Kauno operos solistas 
Vladas Baltrušaitis.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
R. SIPARIS gastroliavo Rygos ope

roj. Solistas atliko malūnininko parti
ją A. Dargomyžskio operoje “Undinė” 
ir karaliaus Pilypo vaidmenį G. Verdi

Motinos žodis
Sugrįžus iš Jūrų Skautijos Ne

ringos sueigos man kilo noras pa
reikšti mano įspūdžius šio laik
raščio skaitytojams. Mano drau
gės aštuonių metų anūkas Jonu
kas, pirmą kartą aprengtas jūros 
skautų uniforma, buvo atiduotas 
bebriukų vadui J. Kuprevičiui, 
kuris jį Įvedė į savo gražų vaikų 
būrį.

Visos iškilmės prasidėjo 10 v. 
Prisikėlimo bažnyčioje ir pasibai
gė jaukiame pobūvyje su progra
ma ir bendra kavute bei pyragai
čiais. Buvo labai malonu matyti 
gražų būrelį vaikų ir jaunimo, vi
so apie 40, kurie su džiaugsmu at
liko pratimus ir įsijungė į bendrą

gia ar nenori atskirti gėrio nuo 
blogio.

Iš artistų dar pažymėtina Edie 
Adams senatoriaus žmonos rolė
je, Ann Sothern kaip moterų ko
miteto atstovė, Margaret Leigh
ton nedėkingame Russell žmonos 
vaidmenyje. Kevin McCarthy, 
kaip propagandos vedėjas, dauge
lyje filmo vietų suteikia gyvo di
namiškumo atspalvį. Televizijos 
artistas Shelley Berman, atrodo, 
kiek pertempia savo komiška lai
kysena šiaip niūrioje aplinkoje 
suteikdamas dar tamsesnių infor
macijų apie praeities privačius 
įvykius.

Nors techniškai šis filmas tik
rai puikiai apipavidalintas, tačiau 
dėl religinių ir moralinių proble
mų lengvapėdiško pristatymo, re
zervuotas vien pilnai subrendu- 
siems žiūrovams.

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto
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“Don Carlos”. Dėmesio centre buvo 
“Don Carlos” spektaklis, kuriame sve
čiui talkino geriausi latvių solistai — 
P. Gravelis, Ž. Heine-Vagner, M. Fi
šeris ir kt.

VARGONŲ VIRTUOZAS LEOPOL
DAS DIGRYS gegužės mėn. pabaigo
je išvyko į Leipcigą, kur dalyvaus J. 
S. Bacho vardo vargonų muzikos atli
kėjų konkurse. Specialiai surengtame 
atsisveikinimo koncerte L. Digrys sa
vitu stiliumi išpildė J. S. Bacho, Č. 
Franko, V. Liubeko kūrinius, kuriuos 
jis gros minėtojo konkurso progra
moje.

LIAUDIES DAINŲ IR ŠOKIŲ vals
tybinis ansamblis yra išvykęs dviejų 
mėnesių gastrolėms į R. Vokietiją ir 
Čekoslovakiją. Pirmasis koncertas bu
vo" duotas R. Berlyne, atidarant R. Vo- 
kietijos-Sov' Sąjungos draugystės sa
vaitę.' žiūrovams reikalaujant, teko 
pakartoti trečdalį programos, kuri tai
pogi buvo transliuojama per televizi
ją. Taigi, ją galėjo stebėti ir V. Ber
lyno gyventojai. Ansamblis jau kon
certavo Eisenhuettenstadte ir Leip- 

nografijos muzėjuje. Lietuviškas 
skulptūras, medžio drožinius, margą
sias juostas, raštuotas drobes, kerami
ką ir žaislus išstatė 250 liaudies daili
ninkų. Su eksponatais turėjo progos 
susipažinti pasaulinio etnografijos 
kongreso delegatai. Parodos atidary
mo proga Leningrade koncertavo Vil
niaus universiteto liaudies dainų ir šo
kių ansamblio instrumentinė ir voka
linė grupė. Vienas koncertas buvo 
duotas revoliucijos metais išgarsinta
me “Auroros” kreiseryje.

BRATISLAVOS OPEROS baritonas 
Bogušas Ganakas Vilniaus operos sce
noje pasirodė dviejuose spektakliuose
— P. Čaikovskio operoje “Eugenijus 
Onieginas” ir G. Verdi “Don Carlos”. 
Pirmojoje operoje jis atliko pagrin
dinį E. Oniegino vaidmenį, antrojoje
— markizą Pozą. Karalienės Elzbie
tos partiją dainavo viešnia iš Rygos 
Elza Zvirgzdinė, Pilypą — R. Siparis, 
Don Carlos — V. Adamkevičius, Ebo- 
li — I. Jasiūnaitė.

“NEMUNAS”, Kauno politechnikos 
instituto liaudies dainų ir šokių an
samblis, Gegužės Pirmosios proga kon
certavo Erfurte, savo programą keletą ' 
kartų pakartodamas skirtingose salėse. 
Ansamblis taipogi dalyvavo Gegužės 
Pirmosios eisenoje, kur jo nariams 
buvo įteikta specialiai atsiųsta A. 
Sniečkaus sveikinimo telegrama. Tai
gi, neapsieita be komunistinės propa
gandos. Koncertai buvo rengiami R. 
Vokietijos-Sov. Sąjungos “amžinos”. 
draugystės sąskaiton. V. Kst.

chorą, skautininko Šarūno veda
mą, akompanuojant St. Kairiui. 
Turiu pasakyti, kad mano minė
tas Jonukas labai mielai lanko 
skautiškus parengimus ir labai 
didžiuojasi gauta uniforma. Jam 
ypatingai malonu susitikti ir kal
bėti su lietuviukais, kai šiaip gat
vėje ir mokykloje jis turi bend
rauti su netautiečiais.

Skaičiusi tiek daug straipsnių 
apie lietuvybės išlaikymą jaunų
jų tarpe, man kilo mintis, kaid tie 
visi rašiniai, viešos kalbos, galvo
jimai bei sielojimasis yra verži
masis į atviras duris. Visas daly
kas yra daug paprastesnis. Mes 
turime su vaikais kalbėti namuo
se lietuviškai, siųsti savo vaikus 
į lietuvišką vaikų darželi, į šeš
tadienio mokyklą ir įrašyti juos į 
skautų eiles, visvien ar tai jūros 
arba sausumos, kur jiems dau
giau patinka. Čia visur įkvėpiama 
tiek daug lietuvybės, kad taip 
auklėti vaikai negali žūti lietu
vybei. Taip buvo auginami mano 
vaikai, Gražiha ir Jurgis, ir galiu 
užtikrinti, kad jie lietuvybės ne
užmirš visą savo amžių.

Nereikia reikalauti, kad iš 
kiekvieno taip užaugusio vaiko 
išaugtų šimtaprocentinis herojiš
kas lietuvis, nes tai būtų nerealu. 
Tremtyje jie gimsta arba iš jau
nystės augo svetimame pasauly
je, toli nuo tėvynės. Tai savaime 
juos veikia, šiame demokratinia
me krašte jie gauna mokslą, duo
ną, plačią dirvą praktiškam bei 
moksliškam darbui, jie liks išti
kimi savo tėvų tautos principams 
ir buŠ taip pat lojalūs šio krašto 
piliečiai. Tegu niekas iš tėvų ne
mano, kad lietuviškai kalbančiam 
jaunimui šiame krašte bus užkirs
tas kelias, nes praktikoje yra ki
taip. Mes jau turime skaičių jau
nuolių, kurie, neužmiršę savo tė
vų kalbą, jau labai sėkmingai įsi
jungia į praktišką ir mokslinį gy
venimą. Be to, dvikalbis žmogus 
dvasiniai yra daug miklesnis, ne
gu vienkalbis. V. Anysienė

Latvių gėlių krautuvė
802 BATHURST ST. (kampas Bloor). Tel. LE 3-3884

Pas mus puikiausios gėlės...
* Puokštės nuotakoms bei (vairioms kitoms progoms 

— europietiškame ir kanadiškame stiliuje.
* Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei gėlės puoduose.
* Mes turime gintai^ ir kitokių išdirbinių dovanoms 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

RQXus



SPORTAS
Balsytė mokyklos trišuolio varžybose 
laimėjo pirmą vietą nušokdama 28- 
5%; J. Čirvinskaitė laimėjo dvi pir
mas vietas — šuolyje į tolį iš vietos ir 
trišuolyje; V. Kaknevičius laimėjo 
šuolį į augštį su pasekme 4-2; L. Pla- 
čiakis laimėjo trišuolį su pasekmę 26- 
7; R. Kaknevičius laimėjo antrą vietą 
trišuolyje 26-6 ir šuolyje į tolį irgi 
antrą vietą su pasekme 11-7; V. Čir- 
vinskas 60 yd. bėgime buvo trečias; 
E. Zubrickaitė trišuolyje ketvirta ir 
T. Balsys bėgime buvo antras.

Baigminės varžybos. Kiekvienais 
metais mokyklų nugalėtojai vyksta į 
Christie parką, kur vyksta visų mokyk
lų varžybos. Ir čia kaikurie vytiečiai 
sėkmingai varžėsi. L. Plačiakis laimė
jo dvi pirmas vietas — trišuolyje ir 
šuolyje į tolį iš vietos. R. Kaknevičius 
trumpo nuotolio bėgime laimėjo irgi 
pirmą vietą. Abu šie lengvatlečiai bė- 
go mokyklos estafetėje, kuri irgi, lai
mėjo pirmą vietą. V. Čirvinskas šiose 
varžybose trumpo nuotolio bėgime 
buvo trečias.

Ateinančios varžybos. Šį šeštadienį 
jaun. lengvatlečiai dalyvaus Ontario 
pirmenybėse, kurios įvyks Northview 
Heights kolegijos stadijone (Bathurst 
ir Finch). Rungtynių pradžia 1 v. p.p.

Birželio 26-27 d. Oshavoje įvyks On
tario jaunučių pirmenybės, kuriose da
lyvaus ir keli Vyčio jaunučiai.

Baigminėse visų apylinkių mokyklų 
varžybose, kurios įvyks Eglinton par
ke, dalyvaus keletas vytiečių, laimėju
sių mokyklų pirmenybes.

Lengv. atletikos treniruotės vyksta 
pirmad. ir trečiad. nuo 6.30 v.v. Ren
nie parke.

Lauko teniso treniruotės vyksta ket- 
virtad. ir penktad. Trinity parko aikš
telėse. A. S.

SUDARYTA REPREZENTACINE 
KREPŠINIO RINKTINE

ŠALFAS S-gos krepšinio komiteto 
galutinai sudarytas krepšinio rinkti
nės sąstatas yra šis: A. Adzima, V. Ka
zėnas, E. Slomčinskas (Waterburio 
Gintaras); E. Šilingas, A. Motiejūnas, 
E. Modestavičius (Klevelando Žai
bas); W. Sedlickas, A. Jankauskas 
(Toronto Aušra); P. čekauskas (De
troito Kovas); A. Varnas (Čikagos Ne
ris); L. Jasevičius (Čikagos ASK Li- 
tuanica). Rinktinė, vadovaujama V. 
Grybausko, liepos 7 d. išvyksta į Aust
raliją.

Tariantis dėl piniginio atsiskaitymo 
su Viktorijos valstybės krepšinio są
junga, iš australų pusės buvo parody
ta didelio nuoširdumo. Melbourne lie
tuvių sporto klubas Varpas sumoka 
tik salės nuomą ir už teisėjus, o visi 
kiti pinigai eina Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinės kelionės išlaidų 
padengimui. Taip pat australai atlie
ka visą propagandinį darbą. Jau su
sitarta su. valstybine televizijos stoti
mi ABN 2. ši stotis transliuos lietu-’ 
vių rinktinės ir Viktorijos valstybinės 
rinktinės rungtynes liepos 22 d.

Melbourne susirišta su JAV konsu
lu, kuris mielai sutiko pas save priim
ti atvykstančius krepšininkus. Konsu
las parodė labai didelį susidomėjimą 
šiuo vizitu. Visos rungtynės Melbour
ne vyks puikiame Albert Park stadio
ne, kuriame randasi net 8 krepšinio 
aikštelės, šis stadionas yra pats ge
riausias visoje Australijoje.

Atvykstančių krepšininkų priėmimu 
ir visais kitais reikalai^ Melbourne 
rūpinasi specialiai sudarytas komite
tas: A. Bladzevičius — pirm., V. Pum
putis, V. Ališauskas, G. žvinakis, O. 
Baltrušaitis, J. Jablonskis, P. Drangi
nis, J. Pelenauskas — LB Melbourno 
apyl. pirm., A. Šimkus, J. Červins- 
kas, V. Lazauskas ir R. Vaišutis. Ko
mitetas glaudžiai bendradarbiauja su 
LSK Varpo valdyba.

Š. Amerikos lietuvių krepšinio rink
tinės vadovui ir treneriui Adelaidėje 
numatytas TV interview rugpjūčio 2 
d. stoties NWS 9 sporto programoje. 
Šioje programoje, kuri trunka 2 va
landas, yra išgvildenami visi savaitės 
sporto įvykiai.

Visos rungtynės Adelaidėje vyks 
Forestville stadione. Šiuo metu spe
cialiai pristatomos tribūnos, kurios 
žymiai pakels sėdimų vietų skaičių. 
Taipogi remontuojami persirengimo 
kambariai, įėjimai ir t.t. Adelaidėje 
vyks rungtynės ir su Australijos olim
pine rinktirie. Spaudos inform.

AUŠROS ŽINIOS
Lengvosios atletikos treniruotės — 

kiekvieną antrad. ir ketvirtad. nuo 
6.30 v.v. Swansea parke. CAA sąjun
gos organizuojamos lengvosios atleti
kos pirmenybės jaunučių klasėms — 
8-12 m. — bus pravestos šį šeštadienį 
Toronte Lawrence parko stadijone.

Lauko teniso treniruotės vyksta tre
čiadieniais ir penktad. Dufferin parke.

VYČIO ŽINIOS
Lengvatlečių laimėjimai. Ir šiais 

metais jauniausieji Vyčio lengvatle
čiai sėkmingai dalyvauja mokyklų var
žybose. Įvairiose amžiaus grupėse jie 
pasiekė gražių laimėjimų ir vertingų 
pasekmių. Be jau anksčiau minėtų D.

f

ŠĮ SEKMADIENĮ DLK Mindaugo 
skautų dr-vė, užbaigiant darbo metus, 
Prisikėlimo par. muzikos studijoje, 3 
v. p.p., ruošia iškilmingą sueigą. Bus 
įžodis, meninė dalis ir kavutė. Visų 
skautų dalyvavimas būtinas. Kviečia
mi tėveliai ir prijaučiantieji.

SESĘ G. KARASIEJuTĘ ir BROLĮ 
R. GAIŽUTĮ, sukūrusius lietuvišką 
skautišką šeimą, sveikinam ir linkim 
gražaus gyvenimo.

VISOS ŠATRIJOS TUNTO SKAU
TES prašomos kuo greičiausiai savo 
draugininkėms grąžinti stovyklos re
gistracijos lapus.

PR. SAVAITGALĮ nuoširdžiai talki- 
no Romuvos stovyklavietės pagerini
mo darbuose: L. Kalinauskas, K. Ba
tūra, P. Balsas, G. Stanionis, S. Kas
peravičius, J. Sinkevičius, A. ir A. 
Svirpliai ir ponia, A. Simonaitis su 
ponia, B. Poška, J. Dambaras, B. žol- 
pys, Kiškis, J. Birštonas ir J. Paže- 
meckas su motoriniu pjūklu.

Antroji talka ruošiama į Romuvą 
birželio 13 d. Tėveliai kviečiami kuo 
skaitlingiau dalyvauti. Kiekvienas tė
vas turėtų jausti pareigą keletą vai. 
pašvęsti stovyklos pagerinimui, nes 
tuo pačiu pagerins savo vaikų stovyk
lavimą. Tie, kurie galėtų važiuoti ir 
turėtų vietos automobiliuose, prašomi 
pranešti s. V. Rušui OX 1-2632.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų. farmu. žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — ISLINGTON, $2.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių bun- 

galas, gražus kiemas, privatus įvažiavimas. Kaina $13.000.
INDIAN RD. — INDIAN TRAIL, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 13 kam

barių namas per 3 augštus. Pirmame augšte yra vonia. Gražus didelis 
sklypas, 2 garažai, privatus šoninis įvažiavimas. Prašoma kaina $26.000.

RONCESVALLES — SUNNYSIDE, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras. 17 kam
barių namas, pirmame augšte 5 kambariai, rūsys baigtas, vandeniu aly

va
CO1______ _________________________

alyvo vand. apšildomas, mod. virt., garažas. Liks viena atvira skola ba
lansui 10 metų.

JANE — ANNETTE, $1.500 įmokėti, mūro, atskiras. 6 kambarių, dviejų 
augštų namas, garažas, privatus šoninis įvaž. Prašoma kaina $13.000.

BLOOR — DUNDAS, $6.0O0PĮmokėti, mūro, atskiras, 9 didelių kambarių 
namas, 3 virtuvės, vand. alyva apšildomas. 2 garažai. įvažiavimas iš kie
mo. Kaina $21.000. Liks viena atvira skola balansui 10 metų.

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

J. KUDABA, namų telefonas RU 3-2105
Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimta ir sąžiningą patarimą.

apšildomas, garažas, mėnesinės pjmos $400.
ALLEGE — RUSHOLME RD., $6.000 įmokėti, mūro, atskir., 7 kambarių,

Lietuvių studentų
žinios

ŠĮ KETVIRTADIENĮ, birželio 4 d.,
739 v.v. Prisikėlimo par. muzikos Nu

kavute, kurio metu bus renkama nau
ja valdyba. Visi studentai prašomi at
silankyti. Valdyba

IŠLEISTUVES BAIGUSIEMS AUGS- 
TĄSIAS MOKYKLAS. — Išleistuvės 
baigusiems Toronto universitetą, Ry
erson Politechnikos institutą, College 
of Arts, College of Education, Teach
ers College ruošiamos birželio 12 d., 
8 v.v. penktadienį, Prisikėlimo par. 
muzikos studijoje. Kviečiami dalyvauti 
visi šiais metais baigusieji, jų tėvai ir 
svečiai. Bus vaišės, dovanų išdalinimas 
ir šokiai. Ruošia Toronto lietuvių stu
dentų valdyba, talkinant rėmėjams ir 
tėvams. Užsirašyti pas studentų v-bos 
vicepirm. Romą Staškevičių, RO 94642 
arba R. Karką, RO 2-9752. Skambinti 
po 7 v.v. Kviečiame visus aktyviai pri
sidėti prie šių reikšmingų išleistuvių.

Toronto Liet. Stud. S-gos v-ba

McMASTER UN-TĄ, Hamiltone, bai
gė gaudami BJL laipsnius: Algis Gra
žys, Physical Education — Fizinį auk
lėjimą, Aldona I. Mikelėnaitė, General 
Arts — humanitarinius mokslus. Vis
kanta ir Kronas perėjo į TV kursą 
elektro-inž. fakultete.

JUOZAS BUKSAITIS, pernai pava
sarį baigęs Humberside gimnaziją, 
įstojo į Kanados karo aviacijos mokyk
lą. Pr. savaitę jo draugai ir artimieji 
suruošė gražias išleistuvęs p. Grigų 
namuose. Dalyvavo daug jaunimo.

TORONTO UN-TE C. R. Strimas 
muzikos fakultete perėjo į II kursą; I. 
Černiauskas baigė architektūrą, Gedi
minas Janušonis perėjo į III kursą ar
chitektūros fakultete.

Šiemet liet, studentai, ku-

OTAVOS UN-TE I. Gutauskas gavo 
Bachelor of Arts (Premed. Science) 
laipsnį.

STUDENTAI SUNKIUOSE DAR
BUOSE.
rie jau baigė egzaminus, darbus gavo 
lengviau kaip pernai. Beveik 90% stu
dentų dirba fabrikų darbininkais, kar
tais net naktinėse pamainose. Vienas 
gavo darbą ligoninėje. Keletas dirba 
mėsos fabrike. Keli studentai dirba 
prekybos bendrovių pakavimo, siunti
nių skyriuose.

Mergaitės studentės dauguma dirba 
raštinėse. Sunkiai dirbantieji studen
tai uždirba į vai. $2 ir daugiau. Rašti
nėse — $50 • $70 į savaitę. Studentams 
reikia dirbti, nes ir dauguma tėvų sun
kiai dirba.

VAISTININKŲ PROFESIJA KA
NADOJ. Vaistininko profesija Kana
doj yra pusėtinai populiari, čia vaisti
ninkas kartu yra ir prekybininkas. 
Vaistinės parduoda vaistų tik 25% 
nuo bendros apyvartos. Kiti 25% — 
vaistai be receptų, 50% — kosmeti
ka, spauda ir kitos prekės. Vaistinin
ko metinis uždarbis 1— $12-13.000. 
Vaistininkas, dirbąs pas kita gauna 
apie $7.500 metami.

Kanadoj yra virš 9.000 vaistininkų, 
kurių 8.000 dirba penkiuose tūkstan
čiuose vaistinių, 500 
450 ligoninėse, 125 — valdžios tarny
bose, 75 — tyrimų laboratorijose.

Vaistininkus Kanadoj paruošia 8 
universitetai farmacijų fakultetuose. 
Kursas trunka 4 metus, priima 13 kl. 
abiturientus. Minimum reikalavimai 
Įstojant r— 60% iš 9 dalykų.

Iš Toronto lietuvių vienas' turi vais
tinę ir keletas studijuoja farmaciją 
Toronto Un-te.

pramonėj,

Lietuviu skautu veikla
SKAUTŲ STOVYKLAVIETES “Ro

muva” įrengimui pagelbėti lėšų vajus 
baigiamas. Gausios visuomenės aukos 
įgalins tinkamai įruošti stovyklavie
tę, kuria vasaros metu žada pasi
džiaugti nemažas skautiško jaunimo 
būrys. Vajaus komitetas, atlikęs savo 
darbą, nori išreikšti nuoširdžią padėką 
visiems aukotojams, taip duosniai pa- 
rėmusiems skautų vadovų pastangas 
išlaikyti mūsų jaunimą lietuvišką ir 
gražų; visiems skautų vadovams, tė
vams bei rėmėjams, prisidėjusiems sa
vo darbu prie šio vajaus pasisekimo. 
Taip pat ypatinga padėka tenka vi
siems aukų rinkėjams, nemaža laiko 
paaukojusiems šim tikslui atsiektu

Asmenys, norį gauti pakvitavimą už 
aukas, prašomi kreiptis į L. Imbrasie- 
nę, tel. 533-6694. Pakvitavimai bus 
siunčiami paštu.

ŠATRIJOS SKAUČIŲ TUNTO už
baigimo sueigos aprašyme įvyko klai
da: vaizdelį “Mama išvažiavo” paruo
šė ir suvaidino jūrų skautės, o “Pava
saris” — udrytės, talkinamos paukš
tyčių.

KANADOS RAJONO VADEIVA v.s. 
V. Skrinskas geg. 9-10 d. lankėsi Kle- 
velande ir kalbėjosi su LSS garbės gy
nėju v.s. P. Karalium, abiejų tuntų 
tunti., s. V. Kamantų, dr. M. Vaitėnu 
ir su kitais, kurie džiaugiasi mūsų 
stovyklos įsigyjimu ir žada mus pa
remti. Tam tikslui įsteigė stov. remti 
komitetą. Tokį pat komitetą yra paža
dėjusi įsteigti Čikagoje v.s. J. Bobi- 
nienė.

V. MATULAITIS “Romuvoj” pada- 
rys Lietuvos žemėlapį. Darbus jau pra
dėjo. žemėlapis bus įdomus ir cha
rakteringas savo technika ir vaizdu.

RAMBYNO IR ŠATRIJOS tuntų jū
ros skautai-ės labai sustiprėjo ir jų 
skaičius prašoka 60. Džiugu pažymė
ti, kad šie priklauso LS S-gai ir vyk
do jos uždėtas pareigas. Jūros skau
tėms vadovauja ps. B. Mažeikienė, 
puiki vadovė ir pedagogė, o jūros 
skautams — darbštusis ps. P. Būtė
nas. Jiems talkina visa eilė vadovų. 
Abu vienetai jau turi tris laivus. Vie
nas jų įsigytas pereitą vasarą, antrą 
dovanojo “Prez. A. Smetonos” karo 
laivo buvęs jūrininkas viršila, dabar 
gyv. Pembrocke, OnL, p. P. Kiškis ir 
trečią — stov. fondo pirm. ps. G. Sta- 
nionis. Skautai ruošiasi juos naujai 
perdažyti ir nuvežti į savo stovykla
viete. kur atliks visą plaukiojimo 
praktiką — buriavimą.

MEČISLOVUI RATAVICIUI mirus,
broliui Ksaverui, seserims Viktorijai ir Aldonai, 

jų šeimoms ir kitiems giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia —
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Ateitininkų žinios
PR. ŠEŠTADIENĮ Liet. Vaikų Na

muose įvyko paskutinis prieš vasaros 
atostogas jaunučių ir jaunesniųjų at- 
kų berniukų ir mergaičių susirinki
mas. Vyko plati programa, kurią pra
vedė K. Kaknevičius. Už uolų dalyva
vimą susirinkimuose apdovanoti: L. 
Kizytė, šiuo metu sveikstanti, L. Vai
tiekūnaitė, L. Smolskytė, I, Poškutė, 
E. Kriščiūnaitė, V. Zenkevičiūtė, A. 
Čepas, A. Kuolas ir A. Žabas. Moks
leivių pirm. E. Puodžiukas padėkojo 
vyresniesiems at-kams už pagalbą ir 
talką: sės. Paulei, Viktorijai, Loretai, 
kuopos globėjui V. Kolyčiui, būrelių 
vadovams M. Bušinskui, K. Kaknevi
čiui, dv. vadams T. Rafaeliui ir kun. 
J. Staškevičiui. Jie taip pat buvo ap
dovanoti. Dainomis, muzika, deklama
cijomis ir vaidyba pasirodė seselių 
paruošti jaunieji talentai. Kita proga 
juos paminėsime. Po programos pada
ryta bendra nuotrauka, vėliau vyko 
vaišės—kavutė tėveliams ir svečiams.

Kalbėjusieji palinkėjo jaun. at-kams 
gero poilsio, o po atostogų grįžti at
gal į at-kų veiklą, kuri šiemet buvo 
itin gyva ir plati. Aplamai susirinki
mas dalyviams ir nariams paliko jau
kų ir darbingą įspūdį. Tiesiog sunku 
ir viską suminėti, kiek darbo ir pasi
šventimo daroma ruošiant jaunąją at- 
kų kartą.

VASAROS STOVYKLA ARTĖJA.— 
Prašome neatidėliojant užsiregistruoti. 
Ateitininkų stovyklon priimami 12-18 
m. berniukai ir mergaitės. Stovyklos

Lietuvių Jūrų Skautijos informacija
Prieš kiek laiko “Draugo” ir “Nau

jienų” laikraščių skautų reikalams 
skirtose skiltyse tilpo oficiali informa
cija, liečianti Čikagos lietuvių jūrų 
skautijos “Baltijos jūros” tuntą. In
formacija teigė, kad “Baltijos jūros” 
tuntas pereitų metų rudenį tapo išfor
muotas. šis pareiškimas neatitinka tik
renybei.

“Baltijos jūros” tuntas, nesutikda
mas su tuolaikinės LSS vadovybės ve
dama linija, kuri paneigė ilgametę jū
rinio skautavimo formą, pripažintą bu
vusių vyr. skautininkų v.s. St. Kairio, 
v.s. A. Matonio, ir griebusią represijų 
prieš jūrų skautijos vadovus, su visais 
kitais jūrų skautų vienetais iš LSS 
Brolijos pasitraukė. Pasitraukimas Įvy
ko buvusios LSS vadovybės kadenci
jos metu.

Dabartiniu metu “Baltijos jūros” 
tuntas ir toliau tęsia savo veiklą kaip 
ir anksčiau, vadovaujamas sekančių 
vadovu: tuntininkas j.ps. A. Butkevi
čius, 4750 S. Rockwel, tel. BI 7-6722; 
adjutantas j.ps. G. Bubelis, 6423 S. 
Wood, tel. PR 8-1370; dvasios vadovas 
j.s. Tėvas J. Raibužis, SJ, 5620 S. 
Claremont, tel. PR 8-7227; “Kukučio” 
laivo vadas vyr. valt. R. Marčiulionis, 
5205 S. Spaulding, tel. PR 84179; 
“Nidos” laivo vadas vyr. valt. M. Šim
kus, 4224 S. Maplewood, tel. YA 7- 
6042; “Žilvino” laivo vadas vyr. valt. 
G. Naučas, 6141 S. Marshfield, tel. RE 
7-5315; “Budžių” laivo vadas vyr. valt.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

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

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

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ- 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

MARGIS DRUG STORE
JUįIčAlin^C — Nylon seamless — reg. $1.00 pora mOieriSKOb KOJineb _speciali nuolaida—2 poros už $1.00

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

PRIVATUS EŽERO KRANTAS. $4.000 visa kaina, įmokėti pusę; 2 mie
gamų vasarnamis, gera vieta žvejokliams. Randasi Georgian Bay, 90 
mylių nuo Toronto.

VASARNAMIS ANT EŽERO KRANTO. Tas pats kaip pirmas, bet geres
nis pastatas. Kaina $5.000. Įmokėti pusę.

400 PĖDŲ EŽERO KRANTAS. Atostogų projektas. 7 įrengtos kabinos 
ant Georgian ežero, Waubaushene. Kaina $14.000.

RONCESVALLES GATVE. 8 kambariai per 2 augštus, 2 modemiškos vir
tuvės, 2 vonios, naujas vandeniu alyva šildymas; garažas, geras įvažia
vimas. Įmokėti tik $3.000. Viso $14.900.

HUMBERSIDE GATVE. 10 kambarių, plytų namas, 2 vonios, 2 virtuvės; 
geras įvažiav., garažas; vandeniu šildomas. Įmokėti $4.000. Viso $17.900.

HIGH PARK. DUPLEKSAS. $24.500. Įmokėti $5.000. 10 metų senumo, po 
2 miegamus, vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, garažas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Z. ir P. Augaičiai 
Ant. Budreika 
M. ir B. Povilaičiai

laikąs: liepos 19 — rugp. 2. Regist
ruotis pas B. Sakalą LE 6-1410; V. Ko
jyčių LE 4-5586; T. Rafaelį LE 3-0621.

VYRI MOKSLEIVIAI organizuoja 
ekskursiją į Niujorko pasaulinę pa-

SENDRAUGIAMS! Ar jau paauko
jo! a.a. prof. K. Pakšto paminklo sta
tymui? Aukas renka V. Aušrotas ir A. 
Kiškis. Ar jau grąžinot federacijos at
siųstą voką su auka Lietuvių Fondui? 
Neatidėliokime pareigos!

SUDBURY, Ont.
ŠEŠTADIENINE MOKYKLA gegu

žės 16 d. užbaigė keturioliktuosius 
mokslo metus. Tėvų komitetas pavai
šino vaikučius ir įteikė mokytojams 
piniginę dovanėlę. Užbaigtuvėse daly
vavo tėvų komiteto pirm. V. Stepšys ir 
B-nės pirm. pav. St. Tolvaišą. Turime 
vilties, kad ir ateinančiais metais atsi
ras idealistų, kurie 14 metų išgyvenu
siai mokyklai neleis numirti.

JUOZAS VAIČELIŪNAS sėkmingai 
keliauja aplink pasaulį. Atsiuntė svei
kinimus iš Japonijos ir iš Hong-Kon- 
go. Iš viso kelionėje išbus pora mėn.

KUN. ANT. SABAS gegužės 31 d. 
išvažiavo atostogų į JAV. Žada aplan
kyti pasaulinę parodą Niujorke, Va
šingtoną, Filadelfiją ir Atlantic City. 
Iš Niujorko keliaus drauge su broliu 
Augustinu ir kitais draugais. Grįš bir
želio 14 d. pamaldoms. Krsp.

J. Baltramonaitis, 6855 S. Campbell, 
tel. GR 6-2511.

Lietuvių jurų skautijos vadovybė, 
vado j.s. H. Stepaičio asmenyje, suėjo 
į sąlytį su LSS Tarybos pirmininku s. 
E. Korzonu, pareikšdama, jog esan
čiai padėčiai sunormuoti yra sudaryta 
speciali jūros skautų-čių vadovų ko
misija, kurios nariai yra: j.s. Tėvas J. 
Raibužis, SJ, v.j.s. Algirdas Aglinskas, 
j.ps. Liudas Šlenys, vyr. valt. D. Balt- 
ramonaitienė, vyr. valt. Kęst. Butkus. 
Komisija balandžio 14 d. raštu suėjo į 
sąlytį su LSS Tarybos pirmininku. Ti
kimasi, kad netolimoje ateityje bus iš
aiškintos visos sąlygos dėl skautavimo 
ir eventualaus bendradarbiavimo LSS 
apimtyje.

Augščiau minėtose laikraščių skil
čių eilėse tilpo informacija apie jūrų 
skautų vienetų steigimą “Lituanicos” 
tunte Čikagoje.

Jūrų skautija žiūri į susidariusią pa
dėtį kaip grynai administratyvinę, ku
ri turi būti išspręsta nepažeidžiant lie
tuviškos skautijos esmės, šiuo metu, 
kada yra užvesti pasitarimai ir yra ti
kimasi esamą padėtį sunormuoti, to
kios informacijos skleidimas ir pakiš- 
tinių jūrų- skautų vienetų organizavi
mas yra sąmoningas veikimas klaidinti 
visuomenę, disorientuoti tėvus ir su
trukdyti komisijos derinamąsias pa
stangas visam skautaujančio jaunimo 
labui.

K. Butkus, Lietuvių Jūrų Skau
tijos informacijos skyrius

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584

JANE — BLOOR, apie $1.500 įmo
kėti, 6 kambarių mūrinis na
mas, alyvos šildymas, gara
žas, 10 metų atvira skola, ne- 
augšta kaina.

BABY POINT, $3.000 įmokėti, visai 
naujas 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas, garažas su 
privačiu įvaž., graži vieta.

QUEBEC AVE. — BLOOR, $3.000 
įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis na
mas, vandens alyvos šildy
mas, netoli Bloor.

RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
apie $4.000 įmokėti gal ir 
mažiau, puikus 10 didelių 
kambarių, atskiras, mūrinis 
namas. 5 kambariai ir vonia 
pirmame augšte.

JANE — BLOOR, apie $5.000 įmo
kėti, šiurkščių plytų, 8 kam
barių per du augštus, atski
ras namas, vandens alyvos 
šildymas, garažas su plačiu 
privačiu įvažiavimu.

ARMADALE AVE. — BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių 
per du augštus, atskiras, mū
rinis namas, dvi vonios, 2 
virtuvės, garažas su privačiu 
įvažiavimu, viena atvira sko
la 10-ciai metų.

KINGSWAY. $4-5.000 įmokėti, gra
žus 5 kambarių bungalas, už
baigtas rūsys, garažas su pri
vačiu įvažiav., gražus kiemas.

INDIAN RD.—BLOOR, apie $7.000 
įmokėti, 11 kambarių, 3-jų 
šeimų, atskiras, mūrinis na
mas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, namas be skolų, 
puiki vieta nuomavimui.

HIGH PARK AVE., apie $8.000 
įmokėti, 12 kambarių, atski
ras, mūrinis namas — dup
leksas, vandens alyvos šildy
mas, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu, 200 pė
dų gylio sklypas.

SWANSEA, apie $7.000 įmokėti, vi
sai naujas, puikus 6 kamba
rių bungalas, užbaigtas rū
sys, garažas su privačiu įva
žiavimu.

MAIŠŲ FABRIKĖLIS, apie $10.000 
įmokėti, su visomis mašino
mis, puikus, nesunkus biznis, 
apie $12.000 gryno metinio 
pelno. Žema kaina.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6%%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankelį: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10—1.30 ir vakare 4.30—7; antradieniais 10—1.30; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—1.30, vakare 4.30—7; penktadieniais 10— 
1.30, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 9.30—1.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

$2.000 įmokėti, Swansea bungalas, 
mūrinis, 5 kamb., alyvos šildy
mas, mod. virt., šoninis įvaž., ga
ražas, 1 skola balansui. Prašo 
$13.900.

$500 įmokėti, geras pirkinys — mū
rinis, 6 didelių kamb. namas, 2 
mod. virt., naujas šild., įvažiavi
mas iš kiemo pusės, šiuo metu 
tuščias, sav. skubo parduoti.

$5.000 įmokėti, St. Clair—Oakwood, 
dupleksas, mūrinis, atskiras, 2 
penkių kamb. apartm., šilto van
dens šild., platus Įvaž., dvigubas 
garaž.. 1 skola bal. Prašo $22.900.

$3.000 Įmokėti, College -*■ Dover- 
court, mūr. 9 did. kamb., namas, 
šilto vand. šild., 3 virt, garažas,

Tarime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų tek LE 6-9165

KEELE — WILSON AVE.
$15.000 Įmokėti, 8 butų mūrinis pa

statas. Karšto vandens-aly
vos šildymas. Garažai $8.800 
jnetinių pajamų. Valdžios 
garantuotas (NHA) % 
morgičius. Prašo $72.000.

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
$25.000 įmokėti, ultra liuksusinis 

18 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvas, inter-com., indams 
plauti mašinos (dishwash
ers) ir t.t. Dideli ir puikūs 
butai. Prie pat parko. Val
džios garantuotas (NHA) 
morgičius. N e p r a 1 eiskite 
progos.

“GOLDEN MILE” RAJONE
$25.000 Įmokėti už 28 butų" (14—1 

ir 14—2 mieg.) pastatą. Di
delis kiemas auto mašinom. 
Pirmas morgičius tik iš 5^ 
%. Pilnai išnuomotas. $31. 
600 metinių pajamų. Pilna 
kaina $185.000. Labai gera 
pinigų investacija.

KEELE — EGLINTON RAJONE 
$45.000 Įmokėti, gražus 53 butų 7 

augštų apartamentinis pasta
tas. 26 garažai ir kiemas au
to mašinom. Balkonai, keltu
vas, inter-com., Hi-Fi, van
dens geizeris vestibiulyje, 
dirbtinis sodas ant stogo ir 
kiti naujausi ir modernūs 
įrengimai. $74.700 .metinių 
pajamų. Visi butai išnuomo
ti ir turi nuomos sutartis.

JANE — WILSON
$40.000 Įmokėti, naujas 30 butų 

apartamentinis pastatas (1-2- 
3 miegam.). Visi naujausi 
Įrengimai: keltuvas, balko
nai, inter-com., ir t.t $45.000 
metinių pajamų. Prašo $330 
tūkstančiu.

HIGH PARK — SWANSEA RAJ.
$0000 įmokėti? Tikrai taip. Galimy

bė nusipirkti nedidelį fabri
ko pastatą (industrial zon
ing) be savo kapitalo arba 
su labai mažu įmokėjimu. 
3750 kvadr. pėdų ant. vieno 
augšto, tinka sandėliui arba 
dirbtuvei (buvo sriubų skar
dinėse dirbtuvė). Prašo $39. 
000, bet galima derėtis, nes 
našlė savininkė turi parduo
ti. Nepraleiskite šios retos 
progos.

HOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 įmokėti. Parduoda 13.000 

galionų alaus, priedo 24 
kambariai išnuomavimui. La
bai arti JAV sienos. Aludė 
ir pastatas tik už $65.000. 
Smulkesnes informacijas su
teiksiu asmeniškai.

$3.000 Įmokėti, Bloor — Shaver, 
bungalas, mūrinis, kelių metų 
senumo, 6 dideli kamb., moder
nus planas, garažas, privatus įva
žiavimas, didelis sklypas, 1 skola 
balansui. Prašo $16.500.

$19.900 pilna kaina, Swansea — 
Bloor, 6 kamb., alyviniais dažais 
išdažytas, atskiras, mūr. namas, 
2 mod. virt, šoninis įvaž., gara
žas. Kilimas I-me augšte, tik ke
li namai į pietus nuo Bloor.

$5.000 Įmokėti, Roncesvalles — 
Pearson, 9 didelių kamb., atsk., 
mūr. namas, mod. virt, nauja šil
dymo krosnis, tik keli namai nuo 
Roncesvalles, savininkas aplei
džia Torontą.



ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

Įvairios sudėties maisto shmtiniai 
iki 40 sv. (su įpakavimu 44 sv.) 
Taip pat galima siusti ir vienos rū

šies maistą M 
Prašome mūsą 

maisto katalogą.
• Be to, siunčiame Jūsą sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarą gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumą, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.

Lietuvių įstaiga
BALTIC EXPORTING CO.

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, Ont., CANADA. Tel. LE 1-3098 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto Iki

7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

F. BOCHULIS
71 BEATY AVĖ. TORONTO • TEL. LE. 3-5116

Taisau visokią rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

TELEVISION-RADIO-H i-Fl Service — Dirbtuvė

165 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686. Ponia V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315. Ponia M. Venskevičienė 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

SALES ANB SERVICE
Taisomi televizijos,HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių • Verslo • Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai • Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA 
Telefonas 251-4864

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI
_ Sav. Bill Bartha ir Frank Petit
Taiso visu modeliu mašinas: automatinės transmisijos, ratą balansavi
mas, motorą remontas, tepimas ir kt. Syki pabandę, grįšite pas mus atgal.

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

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis

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

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

Toronto Lietuvių o
Kredito Kooperatyve PARAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4^ % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 61/2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

©
Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

BE MUITO DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Lt.

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

Sav. R. STASIULIS

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Nr. 23 (750) DARBAI SODELIUOSE
KAS DARYTINA

V. ŽIEMYS

Su gegužės mėnesiu maloni pa
vasario šiluma pasibaigia ir vasa
ros karščiai staiga užpuola visus 
gamtos gyvius. Tuos vasaros karš
čius reikia tinkamai sutikti, kad 
apsaugojus sodelio augalus nuo 
pragaišties. Pirmoji priemonė — 
augalams pakankamas vandens 
suteikimas. Daugeliui atrodo, kad 
laistymas yra labai paprastas dar
bas, bet tai klaidinga nuomonė, 
nes laistymas yra vienas iš sudė
tingiausių darbų sodelyje. Dažnai 
augalas reikalauja skirtingo van
dens suteikimo būdo, k.a. visų rū
šių begonijos, palergonijos ir 
fuchsijos nemėgsta laistymo iš 
viršaus ant lapų, o tuo tarpu nuo
lat žaliuojantys augalai — berže
liai ir rožės labai dėkingi už daž
ną lapų nuplovimą stipria van
dens srove. Be to, yra susidariusi 
klaidinga nuomonė, kad vidurdie
nį saulei stipriai šviečiant, yra 
negera laistyti, ši nuomonė yra 
teisinga tik augalams, kurie yra 
pilname žydėjime, nes vandens 
srovės jėga ir vėliau saulės kait
ra sunaikina žiedų grožį. Vejelė 
ir augalai be žiedų, ar tik su pum
purais, geriausia yra laistyti pa
čiu karščiausiu dienos metu, nes 
vanduo iš karto šalta srove, o vė
liau garuodamas suteikia vėsesnę 
atmosferą sodelyje. Vejelė parei
kalauja nepaprastai daug van
dens vasaros dienose ir ją lais
tant reikia kiaurai permerkti že
mę nemažiau kaip 4 colius (in- 
čius) gylio. Tam atsiekti reikalin
ga laikyti vandens svaidytuvą 
bent 4 vai. vienoje vietoje. Pavir
šutinis laistymas duoda daugiau 
žalos negu naudos, nes žolės šak
nys, norėdamos pasiekti vandenį 
žemės paviršiuje, pradeda riestis 
į viršų ir todėl vasaros karščių ga
li būti labai greitai sunaikintos. 
Tad geriau laistyti rečiau, bet gi
liau permerkiant žemę, negu daž
nai tik pavilgant viršutinį jos 
sluogsnį. Svarbu, kad kiekvienas 
įsisąmonintų, jog vanduo yra pi
gesnis negu nauji sodelio augalai, 
o laistymas yra ne tik darbas, bet 
ir mokslas ir per savo ir kitų 
praktiką reikalinga jį tobulinti.

Antra priemonė padėti auga
lams karščiuose, tai apsaugojimas 
žemės nuo tiesioginių saulės spin
dulių bei greito vandens išgara
vimo. Tai galima atsiekti paden
giant žemę apie augalus durpių 
sluogsneliu, perpuvusiu mėšlu, 
susmulkintomis samanomis ir 
pan. lengva puria medžiaga. Ve
jelės žolę šiuo metu reikia kirpti 
augščiau, o nukirptąją žolės dalį 
palikti ant vejelės, kas suteikia 
pigią ir gerą priedangą nuo tie
sioginių saulės spindulių.

Birželio mėn. pabaigoje prade
da žydėti gražiausios darželio gė
lės — rožės. Dažnai, tik žiedams 
prasiskleidus, užeina didelės kait
ros ir stiprūs vėjai, kas be laiko 
sunaikina žiedus. Reikia pasi
stengti rožes ten pasodinti, kur 
jos būtų apsaugotos nuo žiaurių 
vakarinių vėjų. Rožės yra labai 
didelio apetito, tad joms reikia 
pakartotinai suteikti trąšų su 
augštu fosforo ir potašo kiekiu, 
k.a. 5-20-10 (pirmoji skaitlinė ant 
trąšų maišo visuomet rodo azoto 
procentą, antroji—fosforo, o tre
čioji — potašo). Šalia trąšų van
dens suteikimas yra labai svar
bus ir bent kartą į savaitę rožės 
turi būti užtvindytos.

Kadangi rožės ne tik gražios, 
bet turi ir sultingus lapus, tad

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namą RO 6-8372

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI- 
NO MAŠINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobiliu pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu! visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

International 
Driving School 

WALDI 
859. COLLEGE. ST.

Tel. LE 2-5461 
415 PARLIAMENT ST.

Tel. WA 4-3214 
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

BIRŽELIO MENESĮ

- ŽEMECKAS

jas mėgsta daugybė įvairių ken
kėjų bei ligų. Prieš juos visus 
yra labai geras sudėtinis vaistas: 
“Pomo-Green” — tai miltelių pa
vidalo chemikalas, kuris sunaiki
na visus rožių priešus, bet reikia 
jį naudoti pakartotinai, kas dvi 
savaites.

Kadangi šis mėnuo mūsų kal
boje ženklina berželį, tai reiktų 
keletą žodžių pasakyti ir apie šį 
vertingą sodelio augalą. Sodeliuo
se dažniausiai matomi berželiai 
yra trijų atmainų tai — čionykš
čiai (kanadiški), europietiški ir 
hybridas — tai karpytalapis ber
želis. Europietiškasis ir karpyta
lapis yra gražiausi ir vertingiausi. 
Visi jie lengvai pasiduoda lapų 
minuotojui (leaf miner). Tai ma
žas kirminukas, kuris gyvena la
pų viduje ir ten daro takus savo 
gyvenimui. Nuo to lapai viduva
sarį pagelsta ir krenta. Apsaugai 
nuo šio kenkėjo reikia naudoti 
vaistą — “Multispray”. Pradėti 
švirkšti birželio mėn. ir kartoti 
kas dvi savaites.

Šis mėnuo yra pats tinkamiau
sias jurginų ir gumbinių begoni
jų sodinimui, o taip pat geras lai
kas genėti anksti nužydėjusius 
dekoratyvinius medelius, k.a. for- 
zicijas, žydintį almondą, japoniš
kas vyšnaites, spirėjas, o nuo aly
vų pašalinti peržydėjusias žiedi
nes. Šiame mėn. geriausias lai
kas panaudoti chemines priemo
nes prieš vejelės piktžoles. Iš jų 
gerai viekiantys yra: “2-4-D” ir 
“2-4-5T”. Šie chemikalai yra ga
minami įvairių firmų, bet visi vie
nodai geri ir jų naudojimo būdas 
yra gana aiškiai aprašytas ant 
kiekvieno įpakavimo.

OTTAWA, Ont.
MOTINOS DIENA, šiais metais ne

gavus įprastinėje vietoje patalpų, ne
galėjo būti suruošta gegužės mėnesį. 
Šis minėjimas tapo sujungtas su pri
minimu laisvajam pasauliui birželinių 
trėmimų ir įvyks birželio 14 d., sek
madienį. arkivyskupijos patalpose.

12 vai. rūmų koplyčioje numatyta 
palaidos, kurias atlaikyti kviečiamas 
svečias kunigas iš Montrealio. Bus pa
simelsta už mūsų motinas, o taip pat 
ir už birželinių trėmimų kankinius.

Tuojaus pat po pamaldų, tų pačių 
rūmų iškilmių salėje įvyks Motinos 
Dienai paruoštos programos išpildy
mas. Programos vykdytojai — mūsų 
jaunimas. Programos vadovas — B-nės 
kultūros vadovas p. Danys. Atskirų 
sričių vadovai: p. Ramūnienė, p. Bal- 
sevičienė ir p. Radžius.

Pasibaigus programai — suneštinės 
vaišės.

TULPIŲ ŽYDĖJIMAS Otavoje jau 
veik baigėsi. Otavos miestas kasmet 
ruošia taip vad. Tulpių Šventę, kuri 
tęsiasi 2 savaites. Tikslas: pagyvinti 
turizmą. Didžiuliai plotai įvairių spal
vų tulpiu pelei turistines alėjas tikrai 
sužavi pravažiuojančius. Be to, verta 
aplankyti federacinės valdžios lėšomis 
išlaikomą Bandymų Stotį. Tai tikras 
parkas, kuriame kasmet yra atžymi
mos gražiausios tulpės ir kitokios gė
lės.

DAINOS MĖGĖJŲ GRUPĖ, vado
vaujama p. Danio, su šeimomis - dau
giausia jaunimu — gegužės 23 d. tu
rėjo išvyką pas p.p. Tamošaičius, R. 

j R. 1 Kingston. Pasitaikęs geras oras 
daug padėjo išvykos pasisekimui.

Ta proga apžiūrėta p.p. Tamošaičių 
paveikslų galerija ir p. Tamošaitienės 
tautinių drabužių kūryba. Reikia pa
žymėti, kad jų turimos šiaip gana erd
vios patalpos dviejuose pastatuose yra 
tarsi viena didžiulė paveikslų galerija.

Iškylautojai turėjo puikią progą 
smagiai praleisti kėletą valandų ant 
Sv. Lauryno upės kranto, kur randasi 
taip pat p.p. Tamošaičių vasarnamis.

Iškylos dalyviai dėkingi šeiminin
kams už tokį nuoširdų priėmimą ir 
ir globą, o išvykos vadovui p. Daniui 
už patyrusį ir rūpestingą iškylos pra- 
vedimą.

MŪSŲ BENDRUOMENĘ taip pat 
aplankė ir nelaimės. Gegužės mėn. 
pradžioje, pravažiuojanti mašina ge
rokai sutrenkė p. Buivydienę, šiuo me
tu ji jau vėl tarnyboje.

Dr. V. Kubilius buvo paguldytas 
Civic ligoninėje, tačiau šiuo metu bai
gia pasveikti. Buv. Telšių gimnazijos 
direktorius p. Jogaudas randasi Brock- 
villės ligoninėj, kuriam padaryta pa
sisekusi operacija. A. Vilniškis

W. A. LENCKI,
BA, L.LD.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W, Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

VYRIŠKU IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyrišką ir moter. paltą ir kostiumą.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

A , ,K SALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. o <72 LANSDOWNE AVE, TORONTO

PITTSBURGH dažų išpardavimas

Reguliari kaina 
$9.75 už galioną.

DABAR TIK

$2.25.

CU-10278 VO®

Dažai gauna
mi tik 137 

Roncesvalles 
Avė. parduo

tuvėje.

Pa j ieškojimą i
LIETUVOS GEN. KONSULATO 

NIUJORKE PRANEŠIMAS
Yra prašomi atsiliepti lietuviai 

tremtiniai, gyvenusieji 1946-47 m. lai
kotarpyje tremtinių stovyklose (DP 
camps) Aschaffenburogo, Wuerzbur- 
go ir Stuttgarto apylinkėse, Vokieti
joje. Su jais norėtų susisiekti Bob 
Craig, buvęs amerikiečių kariuomenės 
karininkas Vokietijoje, susitikęs ten 
lietuvius ir su jais dirbęs, šiuo metu 
jis yra laikraščio redaktorius ir ruo
šia eilę straipsnių apie lietuvių trem
tinių išgyvenimus aname pokario lai
kotarpyje. Jis norėtų parinkti iš lie
tuvių medžiagos tiems straipsniams.

Atsiliepti prašoma, pasirinktinai, ra
šant tiesiai Mr. Bob Craig, Managing 
Editor, The Spartanburg Herald and 
Journal, Post Office Drawer 1657, 
Spartanburg, South Carolina, arba į 
Consulate General of Lithuania, 41 
West 82 Street, New York, N.Y. 
10024, U.S.A.

Lietuvos Generalinio Konsulato To
ronte pa j ieškomas Juozas Kasparaitis, 
g. Jurbarko valsčiuje, į Kanadą atvy
kęs apie 1926-27 metus.

Jieškomasis arba apie jį žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania
1 Trillium. Terrace 
Toronto 18, Ontario

Otava. — Pirmąjį š.m. ketvirtį 
kviečių eksportas užėmė pirmąją 
vietą, — taip praneša Dominijos 
Statistikos Biuras. Paprastai pir
maudavo popieriaus produktų 
eksportas.

Geriausiai pailsėsi! 
per atostogas 

garsiame CAPE - COD - OSTERVILLE 
kurorte prie atviro Atlanto jūros plia
žo gražioje lietuviškoje JANSONŲ va
sarvietės viloje

Audronė
87 EAST BAY RDW OSTERVILLE 
CAPE COD, Mass., 02655, USA. 

Tel. (Area 617) 428-8425.
• Vila Audronė yra apsupta dideliu 

pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 
medžiu parku. Daug vietos poilsiui 
Ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki 
aplinkuma.

• Visai arti šiltos srovės, privatus 
jūros pliažas (7 min. pėsčiom).

• Geros lietuviškas maistas.
• Šiemet svečių patogumui padidin

ta valgykla ir solionas ir įrengta 
daugiau žaidimų aikštelių ir kt.

• Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį 
ir sustiprins sveikatą.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 
15 d. iki rugsėjo 15 d. IŠ anksto 
kreiptis: ED. JANSONAS, 15 Rose
dale St., Boston, Mass. 02124, USA. 
Tel. 288-5999, o po birželio 15 cL 
tiesiai i vilą Audronė — Mrs. Mari
ja Jansonas.

STANLEY WM. FROLICK, B .A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Pel. įstaigos: WA 4-9501 
Tel. namų: BE 3-0978

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

..ŠYPSENOS..
Prancūzų atstovybės pasekreto- 

rius buvo pakviestas -į žymaus 
anglų vyskupo sidabrines vestu
ves.

— Sidabrinės vestuvės? — to
kiu klausimu jis pradėjo pokalbį 
su vyskupo sūnėnu. — Ne visai 
suprantu, kas čia per iškilmės.

—- Mano dėdė ir teta išgyveno 
kartu dvidešimt penkerius metus 
ir nė vienai dienai nebuvo išsi
skyrę, — paaiškino -jam vaikinas.

— Aha! — suprato prancūzas.
— O dabar jis ves ją? Puiku!

Dar geriau
— Mano žmona visada nori 

paskutinį žodį tarti.
— Džiaukis, nes manoji vis no

ri paskutinio dolerio.

V u

RO 6-0811 £oba6.0832
Member Ontario Insurance Agents Association

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieaira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE.34912.

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ
! KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga,

_____ I 24 vai. pat RO 94612
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ Darbo vai. RO 94131
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS Nąmų RO 6-7132

Šie namų dažai yra atsparūs saulės kaitrai 
ir geros kokybės. Šiuo metu SPECIALUS 
IŠPARDAVIMAS žemomis kainomis. Di-

Pittsburgh dažų parduotuvę visais 
reikalais.

137 Roncesvalles Ave

Krautuvės atidarytos nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

Be to, mūsų parduotuvėse didelis pasirin
kimas įvairių baldų, televizijos ir radijo 
aparatų, šaldytuvų, virimo - kepimo kros
nių, įvairių kilimų, vaikų baldų, vežimėlių.

MOHAWK
FURNITURE LTD.

2448 Danforth Ave.

Sapnas
— Jonai, šiąnakt aš sapnavau 

tavo žmoną!
— Ką ji tau sakė?
— Nė žodžio netarė.
— Tai negalėjo būti mano žmo

na...
Parinko Pr. Al.

LIO 0 IF LAM

OILS LTD. ATSTOVAS

Nemokamai taisome bei išvalome 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 34908

OUTBOARD 
INBOARD 
YACHTS

D R A
P. B A R A U

U D I M A I
SKO AGENTŪRA

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

ie
Pritaiko akinius visien 
fektams. Ištiria akių ni 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924



Studentų, skautų Ir ateitininkų žinios nukeltos į 6 psl.

SV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
— Dalyvaujant gausiai lietuviams iš 

Toronto ir plačiųjų apylinkių, įspūdin
gai praėjo tradicinė lietuviškųjų ka
pinių lankymo diena. Padėka visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo' prie šventės 
iškilmingumą,

— SĮ penktadienį, pirmąjį birželio 
mėnesį, rytinės pamaldos įprasta tvar
ka 8 v. ir vakare 7.30 v. Po rytiniu 
pamaldų lankomi ligoniai namuose.

— Praėjusį pirmadienį iš parapijos 
bažnyčios palaidotas a. a. Albinas 
Ubeika šv. Jono lietuvių kapinėse Port 
Credit. Velionies žmonai ir sūnui nuo
širdi užuojauta.

— Pirmosios Komunijos vaikų iškil
mių nuotraukas galima pamatyti šį 
sekmadienį parapijos salėje po visų 
pamaldų. Dėl nuotraukų užsisakymo 
prašom susitarti su fotografu Stasiu 
Dabkum.

— Iškilmingomis pamaldomis ka
pinėse buvo užbaigtos gegužinės pa
maldos, vykusios kasdien gegužės mė
nesį. Padėka priklauso visiems jas lan
kiusiems, ypatinga padėka Br. Macke
vičiui, kasdien vargonavusiam per šias 
pamaldas.

— Parapijos kunigai rekolekcijoms 
į šv. Augustino kunigų seminariją 
vyksta: klebonas birželio .8-12 d. ir 
kun. J. Staškevičius birželio 15-19 d. 
Birželio 14 d. popietį parapijos kuni
gai vyksta į Londoną lietuvių parapi
jos įėjimo į savą bažnyčią šventės 
proga.

— Iš Romos gautomis žiniomis pa
rapijos klierikai L. Januška ir M. Ja
rašiūnas sėkmingai studijuoja ir šiuo 
metu pradės metų užbaigimo egzami
nus. L. Januška, Dievui padedant, se
kančiais metais turės paskutiniuosius 
mokslo metus. Bebaigiantiems moks
lą, kunigystės šventimai būna Kalė
doms. Šiuo metu klierikas Liudas šv. 
Kazimiero kolegijos vadovybės paskir
tas dekanu, klierikų vyresniuoju. 
Sveikiname!

— Springhurste, Gerojo Ganytojo 
stovyklavietės koplyčioje, pamaldos 
pradedamos laikyti birželio 21 d., sek
madienį.

— Už a.a. Anelės Vaserienės vėlę 
pamaldos laikomos šį penktadienį 7.30 
v. vakare ir šeštadienį — 8 vai. ryta.

— Šį trečiadienį į lietuvių kapines 
perkeliami a.a. Viktoro Radzevičiaus 
palaikai. Velionis mirė prieš 24 me
tus. Neseniai lietuvių kapinėse palai
dota velionies žmona Ona Radzevi
čienė.

— Pakrikštyta: Leta Ada Vaitonytė 
ir Andre Nikolas Nasvytis.

Gerojo Ganytojo stovykla 
šiuo metu paruošiama vasaros 
stovyklavimui. Ši savaitgalį asfal
tuojama sporto aikštė. Kviečiama 
i talką šį savaitgalį stovyklos 
aikščių ir aplinkos aptvarkymui. 
Stovyklos vadovybės, personalo ir 
programos reikalais praėjusį pir
madienį šv. Jono klebonijoje įvy
ko posėdis. Registracija į stovyk
lą pradedama nuo birželio 7 d. 
Stovykla veiks vieną mėnesį; pra
sidės liepos 5 d.

Pr. penktadieni Toronto un-to 
patalpose buvo įteikti diplomai 
naujiesiems dantų gydytojams; jų 
tarpe A. šapokaitei ir S. Kazlaus
kui. Vakare dr. J. ir A. Sungailos 
savo namuose suruošė dr. A. ša- 
pokaitės garbei priėmimą. Jame 
dalyvavo apie 50 artimų bičiulių. 
Pasidžiaugta naujos daktarės at- 
siekimais ir palinkėta šviesios 
ateities.

Dr. J. Matulionytei - Cuplins- 
kienei išvykus į povestuvinę ke
lionę, jos kabinete dabar dirba 
dr. Aldona šapokaitė.

Socialinės Pagalbos Informaci
jos Biuras bus uždarytas birželio, 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Po 
vasaros atostogų darbą vėl pradės 
rugsėjo mėn.

Sesuo M. Margarita, grįžusi po 
sėkmingos operacijos, sveiksta N. 
Pr. M. seselių namuose. Kelely 
mėnesių liks Toronte, o vėliau iš
vyks į Putnamą sociologijos stu
dijoms. Gausūs sės. M. Margari
tos bičiuliai džiaugiasi jos svei
kata ir išklausytomis maldomis.
Išnuomojamas DAKTARO KABINE
TAS vienam ar dviem gydytojams 
Bloor ir Jane rajone. Nuoma pigi. Ne
toli yra automobiliams pastatyti vie
ta. Rašyti “Tž” administracijai, ant 
voko pažymint “Gydytojo kabinetas”.

Lietuviška baldų 
dirbtuve

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namų telefonas AM 1-0537.

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— Pr. sekm. Prisikėlimo. par. lan

kėsi Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje 
dir. kun. Br. Liubinas. Vizito tikslas 
— sukelti aukų gimnazijos priestatui 
statyti ir pačią gimnaziją išlaikyti. 
Svečias per Mišias sakė pamokslus ir 
su paskaita dalyvavo Prisik. par. Kat. 
Vyrų Dr-jos susirinkime. Be eilės pa
rapijiečių asmeniškų aukų, svečiui 
specialioje rinkliavoje bažnyčioje su
aukota ir įteikta $800 auka.

— Pamaldos Svenč. J. širdies garbei 
per visą birželio mėn. penktadieniais 
laikomos 8 v.v., šiaip šiokiadieniais — 
rytais po 8 v. Mišių, sekmadieniais baž- 
nyčoje — po Sumos, sekmad. salėje — 
po 11 vaL Mišių.

— šią savaitę — pirmas mėn. penk
tadienis. Mišios bus 7, 7.30 ir 8 v. ly
to ir, be -to, 8 v.v. Per visas Mišias 
klausomos išpažintys ir dalijama Ko
munija. Po vakarinių Mišių — pamal
dos švenč. J. širdies garbei; ryte pa
maldų nėra. Ligoniams Komunija at
vežama pagal susitarimą.

— Lankomi — kalėdojanti Toronte 
ir užmiesty gyveną parapijiečiai, su 
jais dėl laiko iš anksto susitarus.

— Pr. penktad., užbaigiant sezono 
darbą, buvo jaunimo choro vaišės. 
Chorą sveikindamas kleb. T. Placidas 
pabrėžė, kad Prisikėlimo parapija už
pelnytai didžiuojasi savo jaunimo cho
ru, nes šiuo laiku jis yra vienintelis 
tokio dydžio — kuone 120 narių — ir 
tokios kokybės liet, jaunimo choras. 
Klebonas ragino vaikučius savo chorą 
mylėti ir jam noriai priklausyti. Visi 
choristai buvo pavaišinti ir apdova
noti, o pavyzdingiausieji — net spe
cialiomis dovanomis, šia proga reiš
kiama nuoširdi padėka jaunimo choro 
vadovui kun. B. Jurkšui ir choro glo
bėjui T. Rafaeliui, kurių rūpesčio ir 
pasiaukojimo dėka jaunimo choras iš
augo Į tautiniai ir meniniai pajėgų 
vienetą. Padėka ir mieliems tėveliams, 
kurie, suprasdami šio choro didelę 
reikšmę, leidžia Į ji savo vaikučius, 
kaikurie juos veždami i repeticijas net 
iš gana toli. Sekantis didesnis jauni
mo choro pasirodymas scenoje bus ru
denį.

— Nuoširdžiai dėkojame muz. moky
tojai D. Skrinskaitei, laikinai išvykus 
kun. B. Jurkšui, pr. sekm. talkinusiai 
prie vargonų.

— Tretininkų mėn. susirinkimas — 
šį sekmad. bažnyčioje po paskutinių 
Mišių.

— Pirmos Komunijos iškilmių foto
grafijos ir fotografijų pavyzdžiai gau
nami šį sekm. po 9, 10, 11 ir 11.30 v. 
Mišių par. salėje.

— Par. biblioteka veiks iki birže
lio 14 d. Prašom iš anksto pasikeisti 
knygas ir apsirūpinti skaitymu vasaros 
atostogoms. Biblioteka veikia sekma
dieniais po 9,10,11 ir UJO vai. Mišių.

— Nuoširdžiai sveikiname Rimantą 
A. Gaižutį ir Genovaitę B. Karasie- 
jūtę, sukūrus šeimos židinį ir linkime 
laimingo gyvenimo!

— Pakrikštyta Konstantino ir Danu
tės Bubelių dukrelė Violeta Valerija; 
Juozo ir Danutės Petronių sūnus Ro
mas Mykolas. Tėvelius nuoširdžiai 
sveikiname, o vaikučiams linkime-gau
sių Dievo malonių!

Kun. L. Kemėšis, klebonaująs 
Webbwood, Ont., vykdamas atos
togų, buvo sustojęs Toronte ir ap
silankė “TŽ” redakcijoje.

Toronto miesto viešosios bib
liotekos naujai įsigijo šias lietu
viškas knygas: Cheney, G. S., 
Sveikata ligoniams, gydymas vi
sokių ligų, 1937; Iksas, pseud., 
Lietuvos respublikos istorija, 
1921; Karpavičius, Kazimieras S., 
Vytautas Didysis, 1930; Kutka, 
P., Girioj aidi šūviai, 1958; Orin- 
taitė, P., Daubiškės inteligentai; 
Rėklaitis, Antanas, Lietuvių Ve
teranų Sąjungos Ramovės pirmas 
dešimtmetis, 1950-1960, 1962; 
Smelstorius, J. B., Sielos balsai, 
1913.
Išnuomojamas kambarys su baldais 
Bloor — Dovercourt rajone. Skambin
ti LE 3-6714.

SPRINGHURST vasarvietėje išnuomo
jami su atskiru įėjimu kambariai vi
sam vasaros sezonui, arba savaitėmis. 
Tel. LE 74889 arba teirautis vietoje 
—Lyndale maisto parduotuvėj Spring- 
hurst Beach, Byrnes Ave.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Tel. LE 5-0466. A. Zaremba

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė 
antrame augšte. Naujai dažyta. 65 An
nette. Tel. RO 7-7973. Skambinti po 
5 v.v.

Rugpjūčio 17 d. vykstu dviem savai
tėms atostogų Į Hawaju salas. Pagei
daujamas bendrakeleivis ar bendrake
leivė. Rašyti: P. Sukevičius, 37 Indian 
Trail, Toronto 3, Ont.

VAIKŲ KONGRESAS
|vyks birželio 27 d. Woodbridge 
miestelyje, 20 mylių nuo Toron
to. Pamaldas laikyti yra pakvies
tas mons. dr. J. Tadarauskas, Ha
miltono liet. par. klebonas. Pa
mokslą pasakys BALFo reikalų 
vedėjas kun. L. Jankus iš Brook- 
lyno. Pamaldos bus laikomos gra
žioje šv. Marijos Margaritos baž
nyčioje, kurios klebonu yra J. 
Em. sekretorius mons. J. O’Mar- 
ra. Meninė kongreso programa 
vyks Woodbridge arenoje ir Boyd 
parke. Maloniai prašoma gerbia
mus tėvelius rezervuoti minėtą 
datą ir automobiliais pristatyti sa
vo vaikučius į jų šventę.

DIPLOMANTŲ PAGERBIMAS To- 
ronte šiemet įvyks birželio mėn. 12 d., 
penktadienį. Ruošia Studentų Sąjun
gos valdyba ir Tėvų Rėmėjų būrelis. 
Visais reikalais kreiptis pas studentų 
vicepirmininką R. Staškevičių arba 
Tėvų Rėmėjų pirm. J. Karką.

Toronto Liet. Akademikų draugi
jos valdyba praneša, kad dėl su
sidariusių kliūčių jos metinis su
sirinkimas nukeliamas į rugsėjo 
mėn. pabaigą. Naujas sezonas 
bus pradėtas su dr. Pikūno pa
skaita.

Įspūdinga kapinių lankymo 
manifestacija

Pr. sekmadienį didingai praėjo 
šv. Jono lietuvių kapinių lanky
mo iškilmės. Dalyvavo apie du 
tūkstančiai tautiečių iš Toronto, 
Hamiltono, Oakvillės ir kitų vie
tovių, parapijų klebonai, seselių 
ir Bendruomenės atstovai.

Susikaupimas pradėtas geguži
nėmis pamaldomis, į kurias akty
viai giedojimu įsijungė visi daly
viai. Kun. P. Ažubalis savo žodyje 
prisiminė kapinių įsteigimo ir pa
laidotų lietuvių skaičių: kapinės 
įsteigtos prieš ketveris" metus ir 
jose per tą laiką yra palaidota 
120 lietuvių. Nuo praėjusio pava
sarinio kapinių aplankymo palai
dota 42 lietuviai. Priminta, kad 
turėjimas savo kapinių yra didelė 
tautinė privilegija ir kviesta visus 
lietuvius savo mirusius laidoti sa
vo kapinėse. Susikaupimas buvo 
baigtas Lietuvos himnu. Geguži
nės pamaldos ir pamokslas buvo 
perauota garsiakalbiais.

Pamaldų metu Toronto apyl. 
v-bos nariai padarė rinkliavą Va
sario 16 gimnazijos Vokietijoje 
statybos vajui. Po susikaupimo, 
parapijų kunigai pašventino ke
letą naują! pastatytų antkapių.

Provizorinis altorius kryžiaus 
aikštėje buvo papuoštas Lietuvos 
vėliava ir raudonomis rožėmis. 
Po visų iškilmių kapinių dalyviai 
būriais* spietėsi prie pavienių sa
vo artimųjų kapų. Iki vėlyvo va
karo buvo matyti siluetai žmonių, 
kurie maldoje ir prisiminimuose 
jungėsi su savo mylimais asmeni
mis, palaidotais lietuvių kapinė
se.

Algis Malinauskas iš Timmins, 
Ont., atnaujindamas “Tėv. žibu
rių” prenumeratą sekantiems 
dviems metams, pridėjo ir $10 
auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvių krepšinio išvykos 
j Australiją

Kanados komitetas skelbia au
kotojų sąrašą Nr. 2, ypatingai no
rėdamas atžymėti nedidelės St. 
Catharines lietuvių kolonijos įna
šą, surenkant $179 taip dviejų 
šimtų lietuvių! Be abejonės, čia 
padėka priklauso ne tik visiems 
aukojusiems, bet taip pat Pr. 
Meškauskui, kuris tą rinkliavą 
pravedė, šiuo metu, procentiniai 
lietuvių skaičiui, St. Catharines 
kolonija pasiekė Š. Amerikos 
kontinente rekordą, kuris vargu 
ar bus sumuštas. Dar kartą spor
tiškas ačiū Pr. Meškauskui ir au
kotojams: $50 J. Alonderis, $40
J. Girevičius, po $10: J. Šarap- 
nickas, J. Kalainis, A. Visockas, 
Pr. Meškauskas, po $5: kleb. T. B. 
Mikalauskas, OFM, J. Dilys, Pr. 
Dauginas, P. Polgrimas, po $2: 
V. šatkus, A. Klimavičius, J. Ka- 
volėlis, L. Puslys, S. Gudaitis, M. 
S. šetkus, J. Mockevičius, J. že
maitis ir devyni asmenys po $1.

Iš Montrealio atėjo pirmoji $50 
auka — iš Lietuvių Kredito Uni
jos “Litas”. Gegužės 25 d. Kana
dos k-to kasoje buvo $846,18.

Malonus tautieti! Tik kelios sa
vaitės likusios iki mūsų rinklia
vos užbaigimo. Jeigu dar neprisi
dėjai nors ir kukliu įnašu prie 
mūsų tėvynės reprezentacijos 
Australijoje — padaryk tai dar 
šiandien, siųsdamas auką k-to ižd. 
L. Rickevičienei, 4 Avon Avė., 
Toronto 9. Hamiltoniečių patogu
mui, aukas toje kolonijoe priima
K. Stanaitis ir J. Svilas.

Spaudos inform.

KLB krašto valdybos posėdžiuose
paskutiniu laiku aptarta daug 
klausimų, kurie tačiau, nors svar
būs, bet tokie trapūs, kad juos 
tenka gvildenti pakartotinai ir 
jieškoti išeičių bei sprendimų la
bai atsargiai.

Paskutiniame v-bos posėdyje 
daugiau laiko buvo skirta pirm, 
dr. P. Lukoševičiaus kelionei į 
Kanados vakarus — Winnipegą, 
Edmontoną, Vankuverį ir Calga- 
rį. Kaip iš pirm, pranešimo pa
tirta, kelionė buvo labai reikalin
ga, nes jis gavo patirti daug ką 
nauja, ko Montrealyje nebuvo ga
lima net įsivaizduoti. Pvz. Kana
dos vakaruose tvirta nuomonė, 
kad KLB krašto valdybos nariai 
gauną geras algas ir pirmininką 
kaikas klausinėjo, kiek jis gauna 
algos... Sunku esą įsivaizduoti, 
kad KLB krašto v-bos nariai ir 
ypač pirmininkas negauna nė 
cento už savo darbą valdyboje ... 
Matyti, kažkas skleidžia gandus, 
kad nė cento nereikia siųsti į “ry
tus”, kaip jie vadina visą rytinę 
Kanadą. Jau vien šie konstatavi
mai rodo, kad Kanados vakarai 
neturi rimtos informacijos, o ta,

kurią gauna iš centro, matyti, ne
patiki, nes priešingoji agitacija 
yra viršijanti rimtą centro infor
maciją bei KLB kr. tarybos nu
tarimus.

Kanados vakarų B-nės apylin
kės pirmininkui perdavė daug pa
geidavimų: steigti jiems parapi
jas, parūpinti kunigų, parūpinti 
artistų, minėjimams programų, 
apmokėti mokyklas ir t.t. Dauge
lis tų pageidavimų nei valioje, 
nei KLB kr. v-bos galioje. Bet 
minėjimams programų klausimas 
v-bos aptartas ir pagal galimybes 
bus tenkinamas, įrašant progra
mas į magnetofonines juostas.

Iš svarbesnių klausimų aptar
tas “dvikultūriškumo” klausimas, 
kergiant į tą skaičių “trikultūriš- 
kąjį”. Susirūpinta Jaunimo Die
nos klausimu, kaikurių KLB apy
linkių nesklandumais ir nutarta 
daryti atitinkamus žygius. Į spau
dos ir radio JAV ir Kanados LB 
susirinkimą Sodus, Mich., PLB 
pirm. J. Bachuno “Tabor farmo- 
je” nutarta siųsti pirm. dr. P. 
Lukoševičių ir J. Kardelį.

KLB KV Inform.
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Speciali kaina šią savaitę:
KAIMIŠKI SŪRIAI - 99 et.

SKILANDINĖ DEŠRA - 79 et. sv.
Taigpi turime didelį pasirinkimą įvairių šviežių, rūkytų mėsų, paukštienos, importinių maisto 

gaminių, šviežių daržovių ir vaisių. Be to, pas mus gausite lietuviškų sūrių, palaido sviesto, gardžių 
silkių ir šviežių, jaunų paršiukų. Pristatymas nemokamas!

PARKSIDE.MEAT MARKET
« * £ {. .' ' 5 % *

335 RONCESVALLEŠ AVE. ' Telefonas LE 5-1258
Savininkai Edvardas ir Irena Punkrioi

Adv. A. Maloney pagerbimas
Pr. šeštadienį Royal York vieš

butyje, Concert salėje, įvyko di
dingas pagerbimas žymiam advo
katui, buv. parlamentarui Arthur 
Maloney. Iškilmėse dalyvavo apie 
500 svečių. Jų tarpe buv. min. 
pirm. John G. Diefenbaker, vysk. 
F. V. Allan, federacinės, provin
cijos bei miesto valdžios atstovų, 
senatorių, daug advokatų bei sve
čių. Pasakyta daug kalbų. Kalbė
tojai išryškino A. Maloney kaip 
žymų advokatą ir kaip širdies vy- 
rą, besistengiantį padėti visiems 
be religinių, politinių bei rasinių 
skirtumų. Vaišėse matėsi nemaža 
atstovų iš etninių grupių, jų tar
pe dešimt lietuvių.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyr. paskutinis prieš va
saros atostogas susirinkimas, įvy
kęs gegužės 24 d., buvo gausus ir 
praėjo pakilioje nuotaikoje. Pra
džioje skyr .pirm. A. Kuolienė 
padarė pusmečio veiklos apžvalgą 
ir pasidžiaugė, kad visų bendru 
darbu pasiekta labai patenkinami 
veiklos rezultatai.

Pagrindinos sus-mo kalbėtojas 
buvo T. Kornelijus, OFM, kuris 
nagrinėjo Rolf Hochhuth dramą 
“The Deputy”. Kaip žinom, “The 
Deputy” autorius kritikavo Pijų 
XIl-jį dėl nepareikšto griežto 
protesto prieš žydu persekiotojus 
II pasaul. karo metu. Po paskai
tos sekė diskusijos.

Paskutinį žodį tarė dvasios va
das T. Placidas. Jis kvietė nares 
jau dabar pradėti organizuotis 
uždaroms rekolekcijoms, kurios 
būtų vėlyvą rudenį. Rekolekcijas 
pravesti sutiko prel. V. Balčiūnas, 
jau žinomas iš pr. metų. Be to, 
T. Placidas palinkėjo vasaros 
atostogų metu gerai pailsėti, nes 
visų parapijos organizacijų pagal
ba ateinantį rudenį bus labai rei
kalinga pramatomiems parapijos 
dideliems darbams Įvykdyti.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja T. 
Kornelijui už veikalo “The Depu
ty” apžvalgą ir taip pat paaukotą 
knygą “Gegužės mėnuo”. Gili pa
dėka p. Misevičiui už vertingus 
drožinius loterijai. Kor.

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

30 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst)

TEL. LE 2-3656

VASAROS STOVYKLOS 
šįmet praplėstoje ir patobulintoje 

Tėvų pranciškonų stovyklavietėje New 
Wasaga bus pravestos trys jaunimo 
stovyklos.

Pirmoji, organizuojama Prisikėlimo 
parapijos sporto klubo “Aušra” — 
liepos 4-18 d., ir antroji, organizuoja
ma Kanados ateitininkų — liepos 19— 
rugpjūčio 1 d., skiriamos vyresnio am
žiaus jaunimui — 11 m. amž. ir vyres
niems; trečioji, VIILji Aušros — rug
pjūčio 2-16, skiriama jaunučiams — 
7-13 m. amž.

Stovyklavimo mokestis už 2 savaites 
vienam stovyklautojui — $30, dviem 
— $50, trim ar daugiau iš vienos šei
mos — $60. Nepajėgiantiems susimo
kėti, ar stovyklaujantiems dvejose ar 
trijose stovyklose, mokestis^)us suma
žintas.

Registracija jau pradėta ir tėveliai 
maloniai prašomi registracijos neatidė
ti paskutinei savaitei. Registruokime 
jaunimą tuoj pat. Suvėluota registra
cija labai apsunkina planingą pasiruo
šimą. Stovyklų organizatoriai aukojasi 
dėl Jūsų jaunimo, įvertinkime jų dar
bą laiku ir tvarkingai užregistruoda
mi jaunimą. Į pirmąją vyresniųjų 
(liepos 4-18 d.) ir trečiąją jaunučių 
(rugp. 2-16) gyveną Toronte registruo
jasi Prisikėlimo par. klebonijoje as
meniškai arba telefonu. Gyveną Ha- 
miltone prašomi registruotis pas p. 
Gudinskienę JA 7-1967 arba pas p. 
Juozapavičienę LI 4-5015. Iš kitų vie
tovių registraciją siųsti: Franciscan 
Fathers, 32 Rusholme Pk. Cr., Toron
to 3, Ont. Į antrąją vyresniųjų stovyk
lą registruotis pas ateitininkų vado
vus.

Sunkiai susirgo Vėlyvis, išlei
dęs į mokslus 5 vaikus. Jam pada
ryta sunki operacijai. Linkime pa
sveikti. Jis yra studentų v-bos 
pirm. Stefos Vėlyvytės, inž. Jono 
ir solisto Algio Vėlyvių tėvelis.

Toronto. — Eismo komisionie- 
rius Cass pareiškė, kad crosswalk 
sistemos įvedimas nuo 1958 m. 
sumažino gyvybes prarandančių 
skaičių. 1938-1958 m. Toronte 
kasmet 53 pėstieji prarasdavo gy
vybes. Dabar vidurkis siekia kas
met 36 užmuštuosius.

Aukos Vasario 16 
gimnazijai

Gimnazijos direktorius kun. 
Br. Liubinas pereitą. šeštadienį 
dalyvavo gydytojų korp. “Gaja” 
bankete Čikagoje. Auku surinkta 
$684. « m <1

Sekmadienį direktorius sakė 
pamokslus Toronto Prisikėlimo 
parap. bažnyčioje ir dalyvavo vy
rų dr-jos susirinkime. Specialia 
rinkliava bažnyčioje surinkta 
$800. Dr. M. Ulickienė - Arštikai- 
tytė surinko $165, o privatūs as
menys dar įteikė $200. Po pietų 
Toronto Šv. Jono lietuvių kapinė
se gimnazijai surinkta $230.

Sudbury, Ont., J. Bataitis su
rinko $89, Otavoje, Ont., kun. dr. 
V. Skilandžiūnas Įteikė $100, St. 
Catharines, Ont., Bendruomenės 
v-ba surinko $100.

Sekmadienio vakare kun. Br. 
Liubinas dalyvavo East Chicago, 
Ind., Bendruomenės parengime, 
šį šeštadienį dalyvaus specialia
me parengime Jaunimo Centre 
Čikagoje, o sekmadienį — Rock
ford, Ill.

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
<— Šį penktadienį yra Švč. Jėzaus 

Širdies šventė ir pirmasis penktadie
nis. Šv. Mišios bus 8 v.v. Išpažinčių 
bus klausoma ketvirtadienį nuo 7 v.v.

— Birželio 20 d. šv. Kazimiero sa
lėje ruošiamas mokslo metų užbaigi
mo proga jaunimo vakaras. Pradžia 
8 v.v. Prašome tą datą rezervuoti jau
nimui.

— Birželio 21 d. liet, šeštad. mokyk- 
lų tėvų komitetas ruošia didelę gegu
žinę.

— Pakrikštytas Alberto ir Joanos 
Dasių sūnus Adolfas Andrius.

E. N.

AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Ruošiasi tuoktis: Gražina Malaiš- 

kaitė su J. W. McLaughlin; Edger Le
boeuf su Terese Liepinaityte.

— Pakrikštytas Juozo ir G. Ambro- 
zaičių sūnus Giedrius Juozas Raimun
das.

— Pr. penktadienį palaidota Mari
ja Kasparienė, 86 m. amž. Pr. šešta
dienį palaidotas, staigiai miręs, Mečis
lovas Ratavičius, 51 m. amž., Gimi
nėms ir pažįstamiems nuoširdi užuo
jauta!

— šį sekmadienį, po Sumos, — Gyv. 
Rožinio Dr-jos susirinkimas.

— Užpr. sekmad. rinkliava $333,50.
— Montrealyje lankosi Tėvų jėzui

tų vyresnysis T. B. Markaitis, SJ.
— Draugijos, kurios naudojasi pa

rapijos sale ir posėdžių kambariais, 
prašomos prisidėti prie naujų indų 
ir kitų salės bei virtuvės reikmenų 
įsigijimo. Dr-jos, kurios aukos bent 
$100, galės naudotis indais be nuo
mos mokesčio.

MONTREALIEČIAI PRADEDA 
ATOSTOGAS. — šią savaitę Į šiaurę 
išvyko Stp. ir J. Kęsgailos ir J. Dal- 
mantas, kur atostogas praleis žuvauda
mi. Inž. I. Mališka savaitę atostogų 
praleido ilsėdamasis namuose, gi A. 
Mališkienė lankosi Čikagoje.

INŽ. J. BULOTA ilgesniam laikui 
yra išvykęs į Labradorą, kur dirba 
prie geležies rūdos apdirbimo fabriko 
statybos. Ten esą dar šaltoka ir ežere 
tebeplaukioja ledų lytys.

MARIJOS SAMBŪRIO, vekiančio 
prie AV parapijos ir vadovaujamo N. 
Pr. M. seserų, vyresniosios mergaitės 
pr. šeštadienį, užbaigiant gegužines 
pamaldas, turėjo savo metinę šventę 
— Marijos vainikavimą. Atitinkamą 
žodį bažnyčioje pasakė Tėvas J. Vaiš- 
nys, SJ.

Statybinės medžiagos
• Įvairios medžiagos namų remontams
• Faniera, plytelės grindims ir luboms
• Dažai, trąšos, cementas, juodžemis
• Geriausios kainos. Atidaryta 8-730 v.v.
2 Mulock Avė., tel. 769-5171, vak. 762-9759

Sav. B. Saulėnas

Prisikėlimo par. bankeliui ge
gužės mėnuo padarė didelę staig
meną. Bankelis per tą mėnesį šė
pų ir depozitų įnašais paaugo net 
$112.496,05. Tai naujas rekordas 
nuo pat bankelio įsišteigimo pra
džios, kada per vieną mėn. būtu
me paaugę virš $100.000. Pasiti
kėjimas bankeliu auga ir džiugu, 
kad iš lietuvių taupytojų gauna
mas pelnas netenka svetimiem, 
bet galės grįžti patiems taupyto- 

! jams. Narių skaičius praėjusį sa
vaitgalį buvo 995.

Bankelis laukia dar tų taupyto
jų, kurie dėl nežinomų priežas
čių laiko savo santaupas kanadiš- 
kuose bankuose už žymiai ma
žesni nuošimti. K. + fe

Toronto. — Noel Walsh Porcu
pine Publications Ltd. viceprez. 
leidžia vaikams knygas, kuriose 
dėstoma populiaria forma> Kana
dos, o ne JAV istorija. Jomis su
sidomėjo trys provincinės švieti
mo ministerijos, norinčios nau
juosius leidinius panaudoti socia
linėms studijoms mokyklose, be 
to, parduodamos net ir 12 užsie
nio kraštų.

Toronto. — Autorius ir publi
cistas Pierre Berton sutiko para
šyti knygą apie gavėnios metą 
United Church of Canada tikin
tiesiems. Šiaip jis žinomas drą
siais ir kontraversiniais pareiški
mais, liečiančiais betkurią Kana
dos gyvenimo sritį. Dažnai kalba 
per radiją ir dalyvauja televizijos 
programose.

Vašingtonas. — Kadangi dide
li kiekiai monetų, kaip sidabro 
doleris ar pusdoleris su prez. J. 
F. Kennedy atvaizdu, kolektorių 
ir investorių neleidžiami į apy
vartą, susidaro smulkiųjų pinigų 
trūkumas. JAV bankininkų dr-ja 
siūlo išeitį: kelis metus daryti 
monetas su 1964 m. data ir tuo 
sulaužyti 500 m. monetų datų dė
jimo tradiciją. Kanados bankinin
kai ir valdžios atstovai tam ne
pritaria.

Londonas. — Sunkvežimio vai
ruotojas, anglas, prisipažino vai
ravęs. būdamas neblaivus. Teisė
jui aiškino: “Trupučiuką perdaug 
‘paėmiau’, gavęs gero vairuotojo 
medalį saugaus judėjimo konfe
rencijos metu.”

KANADOS LIETUVIŲ FONDO 
MONTREALIO |NAŠŲ TELKIMO 

KOMITETO POSĖDIS
Norėdami pagyvinti Lietuvių Fon

dui įnašų telkimą Montrealio lietuvių 
tarpe, praėjusį ketvirtadienį komiteto 
nariai buvo susirinkę Aušros Vartų 
klebonijoje aptarti ateities veikimo 
planų.

Konstatuota, kad, šiuo laiku vyk
dant rinkliavas vasaros stovyklai ir 
Vasario 16 gimnazijai paremti, Lietu
vių Fondui įnašų telkimas yra pristab
dytas, bet daromos visos pastangos jų 
pagyvinimui.

Nutarta išvystyti platesnę propa
gandą per spaudą, lietuvišką radijo 
pusvalandį bei laiškais. Be to, numa
tyta į (našų Telkimo Komitetą Įtrauk
ti daugiau asmenų. Taip pat prašyti 
abiejų parapijų, visų lietuviškų orga
nizacijų ir Liet. Bendruomenės pagal
bos fondo įnašų telkime.

Negalintieji iš karto įmokėti viso 
$100, įnašus gali mokėti ir dalimis “Li
to” abiejuose skyriuose Fondo s-ton 
Nr. D-889. J. L.

GEGUŽINES PAMALDOS AV baž
nyčioje šiemet vyko tik penktadienių 
ir šeštadienių vakarais ir užbaigtos pr. 
šeštadienį. Pamaldoms gražiai vargo
navo sės. M. Bernadeta, nauja Montre
alio vienuolyno vyresnioji. Bandė ji 
sudaryti mergaičių grupę pamaldoms 
giedoti, tačiau mažai jaunimo tesusi
rinkdavo. Vargu ar galima pakaltinti 
jaunimą nesilankymu, kada ir vyres
niųjų labai jau kuklus būrelis i pa
maldas beateina. Iki šiol gegužinės pa
maldos AV bažnyčioje buvo daromos 
kas vakarą, tik dėl mažo lankytojų 
skaičiaus šiemet buvo nusistatyta da
ryti du kartus per savaitę. Tačiau tur
būt greit ir to nebeturėsim. Būsim pa
laidoję dar vieną lietuvišką tradiciją. 
Ne bažnyčia, ne kunigai bus tai pada
rę, bet mes patys iš žaliojo kaimo Į 
miestus išėję.

DAIL. VYTO REMEIKOS darbų pa 
rodą Sheraton Royal viešbutyje, spren
džiant iš parašų ir atsiliepimų lanky
tojų knygoje, yra gražiai sutinkama 
svetimtaučių ir mūsų publikos. Vieš
butyje šiuo laiku kaip tik vyko įvai
rūs suvažiavimai, tad mūsų dailininko 
darbus daug kas galėjo pamatyti. Ne
mažai darbų yra parduota. Paroda bai
giasi birželio 7 d. Sveikinam ir linkim 
sėkmės mielam dailininkui.

MONTREALIO LIET. STOVYKLOS 
VAJUS. — Pr. savaitę prasidėjo lėšų 
telkimo vajus’KLB Montrealio lietu
vių stovyklai prie Lac Sylvere įreng
ti. Pirmosios savaitės rezultatai labai 
padrąsinantys. Labai palankiai buvo 
sutiktas antrojo sklypo įgijimas mau
dykloms įrengti, kuris ežero pakraštį 
stovyklos reikalui padidina beveik iki 
300 pėdų. Antrojo sklypo įsigijimui ir 
maudyklų Įrengimui įmokėjo: po S20
— Pr. Rudinskas, J. Bernotas, D. Jur
kus, P. Lukoševičius, P. Adamonis, D. 
Baltrukonis, J. Skučas, J. Jocas, St. 
Morkūnas, ’A. Norkeliūnas, P. Joku- 
bauskas, dr. J. Mališka, dr. V. Giriū- 
nienė, S. Naginionis, Jonas Lukoševi
čius, P. Žukauskas, viso S320. Smul
kesnėmis sumomis surinkta $53. Anks
čiau gauta parama: Neringos skaučių 
tuntas $10, “Litas” Montr. liet. Kr. 
unija S800, KLB Montr. seimelio prez. 
$50, KLB kr. valdyba $100. Stovyklos 
lėšos savaitės gale $1.333.

Stovyklos sutvarkymui reikia $10. 
000, o būtiniems šios vasaros darbams
— nors $5.000. Rėmėjas Br. Mozūras 
rašo: “Esu tikras, kad manęs vienišo 
nieks neaplankys. Siunčiu pako perlai
dą sumoje $5 gerb. Pirmininko vardu. 
Labai nuoširdžiai linkiu kuo geriau
sios sėkmės šiam gražiam tikslui įgy
vendinti”. Būtų gražu, kad visi su ši
tokia dvasia sutiktų stovyklos lėšų 
rinkėjus. Nereikėtų šį projektą matuo
ti grynai savo asmeniškais interesais 
ar nauda: stovykla pirmoje eilėje ku
riama jaunimui ir visai Montrealio lie
tuvių bendruomenei ir tokiam projek
tui $5 auka neturėtų būti perdidelė. 
Kad ir vienas gražus ten praleistas sa
vaitgalis vertas tokios sumos. Mūsų 
organizuotas jaunimas jau dabar ten 
praleidžia daugumą savaitgalių. Paga
liau, jeigu kitos tautybės turi net po 
kelias stovyklas, kodėl mums lietu
viams neturėti nors vienos?

Pinigus stovyklai galima Įmokėti 
“Lite” darbo valandomis. Pasinaudoki
te šiuo maloniu “Lito” patarnavimu— 
sutaupysite daug laiko aukų rinkė
jams.

Labai palankiomis sąlygomis šalia 
jau turimo sklypo nr. 84 perimtas ir 
gretimas sklypas nr. 85, kuriame jau 
yra kelias ir beveik Įruoštos maudyk
los. Įgijimą finansavo jau paskelbti 
rėmėjai, kurių laukiama daugiau. Vi
siems jiems priklauso didelė stovyklos 
valdybos padėka.

Stovyklos valdybos posėdis kviečia
mas sekantį antradienį, birželio 9 d., 
7 v.v., “Lito” patalpose, 1465 De Seve 
Street.

Stovyklos valdybos, organizacijų at
stovų ir visų vajaus talkininkų bei lė
šų rinkėjų pasitarimas kviečiamas “Li- 
to” patalpose sekantį antradienį, birže
lio 9 d., 8 v.v^ tuojau po stovyklos 
valdybos posėdžio. Kviečiami dalyvau
ti visi stovykla suinteresuoti Montrea
lio lietuviai. Pr. R.

TAUPYK IR SKOLINKIS ui IT A 
savo Kredito Kooperatyve LI f MO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki S2C00 išmokamos dviguba 
suma. Uš depozitus mokama 4%, už šėrus — 43%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%■ Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12 30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.: vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.30 vai. 3907 Rosemont* Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1 -6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.




