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PRIMENAME TORONTO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS, 
kad išvežimų minėjimas, ruošiamas Baltų Federacijos, šiemet 
įvyks birželio 15 d.^ pirmadienį, 8 vai. vak., Eatono auditori
joje, College gatvėje.

KIEKVIENO LIETUVIO PAREIGA JAME DALYVAUTI!

KALIFORNIJOJE RESPUBLIKONŲ BALSAVIMUOSE, kad 
ir nedidele dauguma, laimėjo senatorius Goldwateris prieš gu
bernatorių Rockefeller}. Taigi Kalifornijos visi 86 balsai eina 
senatoriaus naudai. Atrodo, kad Goldwateris bus respublikonų 
partijos kandidatas į Amerikos prezidentus. Laimėjęs Kalifor
niją, Goldwateris kreipėsi į Rockefeller! siūlydamas jungti jė
gas prieš demokratus, t.y. prieš prez. Johnsoną. Gubernatorius 
dar nesutinka pasiduoti. Sąryšy su Goldwaterio laimėjimu kaž
kur kyla ir baimės ir panikos. Ypač kelia susirūpinimo jo griež
tas antikomunistinis nusistatymas ir jo pažadai panaudoti 
atominę bombą dabar einančiose kovose.

Žmogus ir žvėris
Sovietinėj literatūroj, nuo kurios stengiasi neatsilikti ir oku

puotos Lietuvos propagandiniai rašytojai, yra pabrėžiama mintis, 
kad komunizmas išlaisvinęs žmogų iš visokios priespaudos, “re
liginių prietarų” ir jį išaugštinęs, kad Dievas tapęs nuvainikuotas, 
o žmogus apvainikuotas. Tokiu “laimėjimu” didžiuojasi propagan
distai ir žada dar didesnį “išlaisvinimą”, kai išnyks praeities at
gyvenos. Jeigu kaikurįuose sovietų kraštuose dar iki šiol nebuvę 
pasiekta žmogaus išaugštinimo, tai tik dėlto, kad įvairios praeities 
atgyvenos tebetrukdo ir kad “buržuaziniai nacionalistai” bei “re
akcininkai” kliudo.

Tai sena giesmelė, kuri buvo įrekorduota bolševikinės revo
liucijos pradžioje, bet grojama ir dabar. Seniau ja daug kas žavė
josi, bet dabar, po keturių dešimtmečių tikrovės, to skelbtojo 
žmogaus išlaisvinimo ir jo išaugštinimo nematyti. Jį teskelbia tik 
samdyti propagandistai ir tie, kurie nepajėgia matyti tikrovės, t.y. 
atskirti laisvę nuo nelaisvės, išaugštinimą nuo suniekinimo.

Savaitės įvykiai

Blaiviai vertinantieji padėtį aiškiai matė ir skelbė, kad komu
nistinėje sistemoje žmogus buvo ne išaugštintas, o priešingai — 
pažemintas, sutryptas, suniekintas, pavergtas. Į Šį realistinį padė
ties vertinimą komunistai piktai atsikirsdavo, sakydami, kad tai 
reakcinis, buržuazinis melas, kad komunizmas toks nesąs. Tikin
tiems komunistų žodžiu atrodė, kad jų pusėje tiesa, kad komuniz
mas — tai nauja sistema, ugdanti “naują žmogų”. Prie tokių pri
sidėjo ir nevienas mokslo bei minties žmogus, kaip A. Gide, J. P. 
Sartre ir kt. Ir tai buvo žmonės, kurie patys lankėsi Sov. Sąjun
goj ir gavo pamatyti kaikuriuos tenykščio gyvenimo reiškinius. 
Aprašydami savo įspūdžius, jie nepagailėjo rožinės spalvos ir tuo 
suklaidino daugelį skaitytojų laisvajame pasaulyje, lygiai kaip 
dabar klaidina lietuvius apsilankiusieji Lietuvoje.

Visus tuos propagandistus sugėdino patys sovietai, t.y..drą
sesnieji jų rašytojai. Bene vienas pirmųjų buvo Pasternakas, ku
rio veikalas “Daktaras živago” nelegaliai buvo išleistas Vakaruo-

v.

Prieškomunistinės nuotaikos Švedijoj
se. Jis nemeluotai atskleidė bolševikinę tikrovę, kurioje matyti 
sovietinio žmogaus pažeininimas, suniekinimas ir jo troškimas vėl 
pasiekti žmogiškąjį lygį. Dar svaresnis liudijimas yra A. Solženi- 
cino “Viena Ivano Denisovičiaus gyvenimo diena”. Autorius šio
je knygoje atskleidžia koncentracijos stovyklų gyvenimą Sibire. 
O juk tūkstančiai ir milijonai yra patyrę tokio gyvenimo. Būdin
ga tai, kad knyga parašyta sovietinio autoriaus ir paskelbta Mask
vos leidyklos. Taigi, patys sovietai pripažino tai, ką ilgai slėpė 
nuo laisvojo pasaulio ir tuo nuvainikavo visus propagandistus.
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Remiantis pačių sovietų liudijimu, aiškiai matyti, kad komu
nizmas žmogaus neišaugštino, kad jo skelbiamas “naujasis žmo
gus” yra ne kas kita kaip “žmogus - bestija”. Šį terminą bene pir
masis įvedė raštijon Nietzsche, pavadindamas germaniškąjį žmo
gų “blonde Bestie” (lotynų k. bestia reiškia gyvulį), šis pavadini
mas dar geria®. tinka sovietiniam žmogui. Kai pažvelgi į tas nu
žmoginimo stovyklas, į jų gyvenimą, aiškiai matai siaučiantį žmo
gų - bestiją, t.y. žvėrį. Kai prisimeni milijonus žmonių, mirusius 
iš bado, nužudytus, nukankintus, ar dar gali sakyti, kad komuniz
mas išaugštino žmogų? Kai matai sovietinę armiją, nešančią savo 
ginklais komunistines idėjas, ar dar gali manyti, kad jos neša ge
rovę? Niekados! žmogaus - žvėries imperijoj tebevyksta tragiškas 
žmogaus suniekinimas. Skelbiamas jo išaugštinimas, o vyksta — 
pažeminimas; skelbiamas išlaisvinimas, o vykdoma vergija; vieto
je tiesos vyrauja melas, vietoje tikėjimo laisvės — persekiojimas. 
Tokia tad tikrovė, kuria vis tebedengia propagandinė migla.

Pr. G.

Montrealio pasaulinė paroda 
vadinsis “ExPO67”. Parodoje 
numatoma daug naujų dalykų, 
kurių dar nėra Niujorke. Gami
nama keletas robotų, kurie daug 
nesiskirs nuo žmogaus, bus pa
leisti vaikščioti minioje, kont
roliuojant juos radaru ir, susi
dūrę su praeiviu, jie net atsi
prašys, žinoma, prancūziškai — 
“Excusez moi”.

Bus demonstruojama vertimų 
mašina, kur parodos lankytojo 
angliškai parašytas laiškas tuo
jau bus išverstas prancūzų kal
bom Bus demonstruojamas au
tomatinis fabrikas, kur visos 
medžiagos bus užsakomos be 
žmogaus. Pagrindinė parodos te
ma “Žmogus ir jo pasaulis” bus 
padalinta į 4 skyrius: žmogus 
kūrėjas, žmogus visuomenėje, 
žmogus atradėjas ir žmogus ga
mintojas.

Kanados radijo ir televizijos 
bendrovė CBC, kuri yra val

džios nuosavybė, nori panaikin
ti visus skelbimus, vadinamus 
“commercials”. Šiuo metu iš 
įvairių firmų CBC per metus 
gauna $30 milijonų. Panaikinus 
“sponšorius”, tą sumą turėtų su
dėti mokesčių mokėtojai. Nors 
pasiūlymas yra geras, tačiau 
vargu ar jis bus pravestas dėl 
finansinės naštos ir įvairių prog
ramų iš JAV stočių netekimo.

B a n k r utuojančių biznierių 
skaičius Kanadoje* didėja ir 

siūloma tam tikslui pakeisti įsta
tymus. Praėjusiais metais Ka
nadoje bankrutavo 3.700 firmų, 
kurių bendra skolų suma buvo 
$200 mil. Šiuo metu pasiskel
biant bankrotą lengvai galima 
atsisakyti nuo visų skolų. Sko
lininkai pasidalina'likusį turtą, 
kiek jo dar yra, o savininkas po

Kas naujo Kanadoje?
kiek laiko pradeda naują biznį 
visiškai kitu vardu.

Vaikų mušimu iki sužalojimo 
susirūpino viešosios gerovės tar
nautojai. Ontario provincijoje 
per paskutinius 2 metus ligoni
nėm buvo pranešta 216 sunkių 
sužalojimų, įvykusių tėvam mu
šant vaikus, ir užregistruota 20 
mirimų dėl mušimų, žinoma, to
kių atvejų, kur niekas neužre
gistruoja ir nežino, gali būti ke
leriopai daugiau. To nepasitaiko 
gyvulių pasaulyje.

50 Kanados pramonininkų 
prieš kurį laiką išvyko lankyti 
Sovietų Sąjungos įmonių ir po 
ilgos kelionės grįžo Kanadon. 
Kas juos nustebino, tai kad jie 
ne tiek buvo vedami į įvairius 
fabrikus, kiek į operą, baletą ir 
kitus parengimus. Daugumas jų 
pateko operon pirmą kartą gy
venime.

“šeima Kanadoje” — tokiu 
pavadinimu pasirodė 192 psl. 
knyga, parašyta socialinių moks
lų prof. F. Elkin. Knygoje duo
dama įvairių statistinių duome
nų: 27*% visų šeimų kas metai 
keičia adresus, 90% turi televi
zijos aparatus, 72% — automo
bilius. Galvosena, kad reikia pir
ma taupyti ir tik tada pirkti mo
kant “cash”, yra visiškai prany
kusi. Iš visų dirbančių moterų 
net 47% yra ištekėjusios. Nesą 
įrodančių duomenų, kad dėl dir
bančios motinos nukentėtų šei
ma ir vaikų auklėjimas. Dau
giausia gausių šeimų, gyvenan
čių iš įvairių šaltinių gaunamų 
pašalpų, yra anglosaksų kilmės, 
žydai turi didžiausią nuošimti 
jaunimo, baigiančio augštuosiuš 
mokslus ir lankančius Įvairias 
mokyklas. Indėnai, prancūzai ir 
eskimai sudaro mažiausią nuo

V. Jurkūnas, lino rėžinys. NUOTAIKOS LIETUVOJE

Kremliaus propaganda, kaip 
-praeityje, taip ir dabar, dar mė
gina įtikinti, kad Vakarų plačio
sios masės esančios dauigau ar 
mažiau palankios sovietams, tik 
valdantieji kapitalo sluogsniai ta
riamai nepaiso liaudies nuotaikų 
ir vedą aršią antisovietinę politi
ką. Skandinavijos kraštai Chruš
čiovo vizito išvakarėse labai aiš
kiai rodo, jog tiesa yra visai prie
šinga. Sovietinio režimo žymiau
siąjį reprezentantą kviečia vy
riausybės, tačiau platūs visuome
nės sluogsniai visuose trijuose 
skandinavų kraštuose tą kvietimą 
pasmerkė ir kritiškai vertina.

Estų tautinės tarybos ERN lei
dinyje^ kuris jau platinamas, ra
šo Švedijos pabaltiečių komiteto 
pirm. prof. Birger Nerman, Oslo 
dienr. “Morgonbladet” vyr. red. 
Birger Kildahl, švedų parlamen
taras Manne Stahl, žinomas švedų 
laisvamanis rašyt. Ture Nerman, 
konservatorių (dešiniųjų) partijos 
jaunimo pirm. Birger Hagard ir 
buv. Danijos gynybos ir užs. r. 
min. Ole Bjoern Kraft.

šimtį mokyklas lankančiųjų tar
pe.

Kanados indėnai turi savo są
jungą — Indian Council of Ca
nada. Paskutiniu laiku tos są
jungos atstovai dažniau kreipia
si į vyriausybę, prašydami indė
nams įvairių lengvatų. Indėnų 
ekonominės problemos ir įsijun
gimas į bendrą ekonominį gyve
nimą yra pagrindinė jų gerbū
vio kliūtis.

Rusu komunistai raminasi, 
kaip išsireiškė Rusijos pirklys 
Mikojanas Japonijoj, kad dabar
tiniai rusų ginčai su kiniečiais 
yra tik laikino pobūdžio (atrodo, 
rusai taip norėtų). Jis pridėjo, 
kad jų abiejų — ir Rusijos ir Ki
nijos — tikslai pasilieka tie pa
tys, būtent, kovoti su imperialis
tais ir kolonistais, kartu siekiant 
komunistinio pasaulio. O šiuo me
tu didžiausi imperialistai ir kolo
nistai yra rusai, kurie laiko pa
vergę virš 200 milijonų kitatau
čių.

JAV Lietuviu 
naujoji krc

Pagal gautus rinkimų duomen- 
nis ir augščiau nustatytą apygar
domis išrinktųjų LB tarybos na
rių skaičių, išrinktais į IV tary
bą skaitomi:

I. (Vakarų) rink, apygardoje — 
Arbienė-Alė Rūta, Rimtautas 
Dabšys. Algirdas Avižienis.

II. (Čikagos) rink, apygardoje 
— Valdas Adamkavičius, Jonas 
Jasaitis, Petras Kisielius, Leonas 
Kriaučeliūnas, Antanas Razma, 
Vytautas Vardys. Steponas Bie- 
žis, Kazys Bobelis. Teodoras 
Blinstrubas, Ansas, Trakis, Vla-

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

Prof. Birger Nerman primena 
pabaltiečių deportacijas, sunkias 
gyvenimo* sąlygas, krikščionių 
persekiojimą ir pavardėmis su
mini eilę vadovaujančiųjų politi
kų, kuriuos Chruščiovo reprezen
tuojamas režimas deportavo ar 
nužudė. Iš lietuvių minimi: Vol
demaras, Petrulis, Bistras ir Stul
ginskis (pastariesiems dviems bu
vo lemta iš Rusijos sugrįžti).

“Kai Chruščiovas atvyks Švedi- 
jon, — rašo prof. Nerman, — tu
ri būti aiškiai pasakyta, kad jo 
atstovaujamas režimas mums, 
švedams, giliai nepatinka. Mes 
biaurimės visais totalistiniais re
žimais, kokiais vardais jie besi
vadintų — komunizmu, nacizmu, 
fašizmu ar dar kitaip. Švedijoje, 
kaip vakarietiškoje valstybėje, 
viešpatauja įstatymas ir teisė, 
niekas negali būti deportuotas, 
kiekvienas turi teisę apsigyventi, 
kur nori, ir išvykti laisvai iš mū
sų krašto”.

Straipsnis baigiamas reikalavi
mu, kad rusiškoji Pabaltijo vals
tybių okupacija būtų švedų laiko
ma grubiausia mūsų laikų poli- 
tine piktadarybe. “Jokio politi
nio pastovumo šiaurės Europoje 
negali būti, jeigu trys mažosios 
Pabaltijo valstybės neatgaus lais
vės, į kurią jos visais atžvilgiais 
turi teisę”, — rašo prof. B. Ner
man.
NORVEGŲ SOLIDARUMAS

Norvegų publicistas B. Kildahl 
nurodo, kad jo kraštas nėra suža
vėtas sovietų diktatoriaus atvyki
mu. “Išskyrus nedaugelio komu
nistų, liaudies socialistų ir jų 
bendrakeleivių malonumą, norve
gų tauta nusisuka nuo komuniz
mo ir jo brutualios priespaudos 
virš 100 milijonų žmonių Pietų 
ir Rytų Europos kraštuose ir Pa
baltijy, priklausančių tautoms, 
kurios sukūrė turtingų kultūrinių 
vertybių ir laisvėje išvystė augš- 
tą civilizaciją.”

Prileisdamas, jog Chuščiovas 
savo lankymosi metu mėgins pirš
ti savąjį planą sukurti laisvą nuo 
atominių ginklų zoną, Kildahl 
pastebi, jog tokie ginklai tėra tik 
sovietų pusėje. Todėl tegu jis

Bendruomenės 
išto taryba
das Vijeikis, Bronius Nainys, To
mas Leonas.

III. (Vidurio) rink, apygardoje 
— Algirdas Nasvytis, Petras Bal
čiūnas, Antanas Klimas, Jurgis 
Jankus, Vladas Pauža.

IV. (Nauj. Anglijos) rink, apy
gardoje — Petras Vileišis, Balys 
Matulionis, Ona Ivaškienė, Vilius 
Bražėnas.

V. (Rytų) rink, apygardoje — 
Vytautas Volertas, Elena Armo- 
nienė, Vaclovas Sidzikauskas, 
Bronius Nemickas, Romas Kezys, 
Jonas Šlepetys.

verčiau atvyksta mūsų kraštan su 
planu laisvai nuo diktatūros zo
nai nuo Pabaltijo iki Juodosios 
jūros! Tegu jis verčiau pareiškia, 
kad jis, kaip savo indėlį taikai ir 
įtampos sumažinimui, atitraukė 
savo ginkluotąsias pajėgas, savo 
“ekspertus” ir savo “patarėjus” 
iš pavergtųjų kraštų. Tegu jis 
verčiau pareiškia, kad satelitiniai 
kraštai atgavo savo apsisprendi
mo teisę ir kad jis daugiau nerei
kalaus jam parodyti vyriausybės 
sąrašus tuose kraštuose ar Suomi
joje ir priimti ar atmesti ten įra
šytas pavardes”.

“šiaurė yra laisva nuo atomi
nių ginklų zona. Pavergtieji kraš
tai irgi gali jai priklausyti, bet 
su ta absoliutine sąlyga, kad jie 
pirma pasidarytų laisva nuo dik
tatūros zona. Viso pasaulio lais
vosios tautos reikalauja to iš Ni
kitos Chruščiovo, to ir nieko dau
giau”, — rašo įžymusis norvegų 
publicistas.
IŠKELIAMOS SKRIAUDOS 
PABALTIJUI

Švedų parlamentaras M. Stahl 
savo pareiškimą pavadino “Pra
šymu dėl pabaltiečių”. Tai turė
tų būti pareiga ir garbės daly
kas, — rašo jis, — namie ir.prieš 
pasaulio opiniją atiduoti balsą už 
Pabaltijo tautų išlaisvinimo viltį. 
Ramus ir dažnas laisvojo pasau
lio pareigų pavergtųjų pabaltie
čių atžvilgiu priminimas galėtų 
būti tais lašais, kurie akmenį pra
skelta. Dabar tam esąs pats ge
riausias laikas, kai eilė naujų ir 
laisvų valstybių susikūrė Afriko
je ir* Azijoje. Švedijai arčiausia 
priminti rėžiantį kontrastą mūsų 
pasaulio dalyje, kur daugelis so
vietų prispaustų valstybių laiko
mos vergijoje, kai tuo tarpu už
kietėję kolonistai leido savo kolo
nijų grandinėms nukristi.

Nepavargstantis totalizmo prie
šas, savo metu nukentėjęs už Hit
lerio įžeidimą, rašyt. Ture Ner
man pasiūlė atlikti tokį minties 
eksperimentą. “Prileiskit, kad 
Hitleris 1940 m. pasiekė savo 
pergalės taiką... ir su savo są
jungininku Stalinu pasidalino 
Europą, tik Anglijai pavyko iš
saugoti savo laisvę ‘mūsų laikų 
taikoje’. Švedija tapo vokišku 
kraštu, švedų patriotai suimami, 
kankinami, deportuojami, žudo
mi, švedų kalba pradėta naikinti. 
Prileiskit toliau, kad Anglija var
dan ‘taikos’ pakvietė Hitlerį vizi
tui — ko Anglija niekada nebūtų 
padariusi, tai tik minties eksperi
mentas. Bet ar būtų tada egzilai 
švedai Anglijoje nuolankiai nu
tylėję savo jausmus augštajam 
svečiui? Ir ką tuo atveju būtų 
pasakę apie juos pavergtieji šve
dai tėvynėje Švedijoje?”
JAUNIMAS IRGI 
NEPALANKIAI NUSITEIKĘS

Opozicinės dešiniųjų partijos 
jaunimo vadas B. Hagard primi
nė, kad prieš 55 metus Švediją 
aplankiusi carą Nikalojų II pro
testavo švedų socialdemokratai. 
Prieš penkerius metus toki vizitą 
Chruščiovui sukliudė smarki opo
zicijos sukelta viešoji nuomonė.

Mirusio Indijos min. pirm. J.
Nehru įpėdiniu išrinktas Lai 

Bahadur Šastri. Jis min. kabineto 
narys be portfelio, o Nehrui ser
gant jis ėjo min. pirmininko pa
reigas. Jis kartu bus ir kongreso 
partijos pirmininkas. Šastri turi 
59 metus. Dauguma Nehru kabi
neto narių pasilieka tie patys ir 
naujajame kabinete. Kolkas ūkiš
kų pasikeitimų nepastebima. Iki 
šiol pusės visos Indijos gyventojų 
dienos uždarbis neviršija 10 cen
tų. Ūkio pajamos auga labai pa
mažu, o gyventojų skaičius labai 
smarkiai, žemės ūkis gamina la
bai mažus maisto kiekius.

Anglai ne tik prekiauja su Ku
bos Castro, bet jį ir saugoja. 

Karališkojo laivyno naikintuvas 
pereitą savaitę sugavo šešis ku
biečius egzilus su dviem ameri
kiečiais fotografais. Kubiečiai 
planavo su 25 pėdų ilgio laivu iš
sikelti Kuboje ir pradėti veiklą 
prieš Castro. Jie vežėsi su savim 
ir amunicijos bei ginklų. Tarpe 
jų, atrodo, buvo kubiečių suki
lėlių vadas Ray Rivero. Dabar jie 
atiduoti teismui.

Amerikos prez. Johnson, kalbė
damas apie Amerikos karinę ga
lybę, labai aiškiai išdėstė Ame
rikos pirmenybę prieš visą pasau
lį. “Amerika stipresnė uz viso 
pasaulio sudėtas jėgas”, sako jis. 
“Jos pajėgumas bus panaudotas 
ne griovimui, bet pasaulio išsau
gojimui, ne sunaikinti civilizaci
jai, bet pabaigti konfliktus”. O 
kaip su nuolaidomis bolševizmui?

Rusai išreiškė nepasitenkinimo 
Rumunijai sudarius sutartį su 
Amerika ir tuo pačiu pareišku

siai norą būti ūkiškai autono
miška. Bolševikams yra baimės, 
kad ir kiti satelitai gali panorėti 
išslysti iš Maskvos globos. Mask
vos padėtis komplikuojasi tuo, 
kad užpakaly stovi raudonoji Ki
nija ir labai spausti neišdrįsta. 
Tokias pat tendencijas rodo jau 
ir Vengrija, kuri nori įgauti savi
stovumo religijos srity. Rumunija 
taip pat pradeda derybas ir su 
Prancūzija.

Maskva vėl siaurina vakariečiu 
karo atašė keliones. Kariškoji 

bolševikų spauda “Raudonoji 
žvaigždė” kaltina Amerikos ir 
Anglijos karo atašė kaip šnipus, o 
vyriausybė uždraudė jiems išva
žiuoti iš Maskvos 90 dienų.

Prancūzijos prez. De Gaulle 
šeštadienį priėmė naujai paskir
tą raud.* Kinijos ambasadorių 
gen. Huang Chen.

Chruščiovas buvo nepageidauja
mas dėl to, kad jis atsakingas už 
tautžudystę Vengrijoje, repre
zentuoja režimą, kuris okupavo ir 
surusino kaimynines Pabaltijo 
tautas.

O kas pasikeitė po 1959 m.? — 
klausia tas pats autorius. “Nie
kas, absoliutiškai niekas. Tiesa, 
režimas Kremliuje kiek sušvel
nintas. Dėl vidaus ir užsienio po
litikos sunkumų — maitinimo 
krizė viduje ir santykiai su Kini
ja — Chruščiovas pasirinko nu
statyti politini barometrą atodrė
kiui. Bet argi nužudytieji Vengri
joje vėl prisikėlė? Ar Pabaltijo 
taiitos atgavo savo nepriklauso
mybe? Ar Rytų Europos kraštai 
atgavo savo laisvę? Nieko pana-i 
šaus”.

Jaunasis politikas savo straips
ni užbaigia raginimu nuteikti 
švedų tauta taip, kad Chruščiovas 
ir šiemet, kaip 1959 m., dėl per
daug šalto švedų klimato nu

-spręstų sustabdyti savo suplanuo

Jugoslavijos Tito lankėsi Suo
mijoj ir darė pastangų pri

traukti Suomiją prie savo bloko, 
į kurį įeina Egiptas ir kitos pa
našios valstybes. Kaire spalio 
mėn. šaukiama konferencija, į 
kurią galbūt ir bus pasiųstas Such 
mijos atstovas, bet tik kaip ste
bėtojas. Į bloką įeiti suomiai at
sisakė.

Anglijos darbo partijos lyderis 
ir kartu opozicijos vadas H. Wil
son lankėsi Rusijoje ir tarėsi su 
Gromyko, Chruščiovu ir kt. Jei 
rudenį rinkimuose darbiečiai lai
mės daugumą, jis bus min. pirm. 
Rusai Wilsoną priėmė labai iškil
mingai.

Raud. Kinijoj lankėsi Sudano 
valstybės galva gen. I. Abboud. 

Jis buvo šiltai priimtas ir banke
te, suruoštam jo garbei, nelauktai 
atsilankė ir pats viešpats Mao, 
kuris paprastai tokiuose priėmi
muose nedalyvauja.

Rusijoj labai plačiai veikia pri
vati prekyba, kurią organizuoja 

įvairūs asmenys,, bendradarbiau
jant ir valstybinių trestų asme
nims. Dabar buvo teisiama tokia 
grupė ir nuteista 2 asmeniu su
šaudyti, o kiti šeši gavo 6-12 me
tų kalėjimo.

Pietų Korėjos studentai kelia 
riaušes prieš savo prezidentą, 

kuris nori sutvarkyti diplomati
nius santykius su Japonija. Vals
tybės policija studentų nepajėgia 
nuraminti. Studentų reikalavimas 
aiškus — turi atsistatydinti prez. 
Park.

NATO paskyrė vokiečių gene
rolą Ferberį savo strateginio 

planavimo štabo viršininku.
Prasidėjus rusų-kiniečių nesu
tikimams jaučiamas atolaidis 

Amerikos - Rusijos santykiuose: 
rusai netrukdo “Amerikos Balso” 
radijo, kur dabar laisvai, girdi
mas visoje Rusijoje ir pavergtuo
se kraštuose (tenka pastebėti, kad 
“AB” irgi labai sušvelnino savo 
pranešimus apie Rusiją); rusų 
spauda taip aštriai neužsipuola 
Amerikos, kažkada duodama ir 
gana objektyvių pranešimų. Di
džiausias karo kurstytojas dabar 
esąs ne Amerika, bet komunisti
nė Kinija. Tokias informacijas 
suteikė kongreso komisijoms JA 
V-bių ambasadorius Kohler.

šiaurės Rodezija, iki šiol buvu
si Anglijos kolonija,- š.m. spa

lio 24 d. taps nepriklausoma vals
tybe ir vadinsis Zambija.

tą vizitą. “O jeigu jis visvien at
vyks, sutikime jį taip, kaip nusi
pelno”, — baigia B. Hagard.

Buvęs Danijos užs. reikalų ir 
gynybos minsteris, parlamento 
narys ir atstovas J. T-se, O. B. 
Kraft Niujorke yra pareiškęs, 
kad “mes niekad negalėsime su
tikti su dabartine padėtimi Rytų 
Europoje”. Negalima sudaryti 
Įspūdi, jog R. Europos komunis
tiniai režimai pripažįstami tikrais 
atitinkamų tautų atstovais. Esą, 
negalima mylėti laisvės, tuq pačiu 
nelinkint ir nesiekiant laisvės ki
toms tautoms.

Tokie ir panašūs pareiškimai 
neabejotinai daug tiksliau per
duoda “liaudeis balsą” negu 
Įprastiniai mandagūs vyriausybių 
vadovų bei diplomatų žodžiai.

Laukiama, jog Stockholman at
vyks apie 600 laikraštininkų iš 
viso pasaulio. Jau vien tik jų aki
vaizdoje, jeigu nebūtų daugiau 
stebėtojų, nebus lengva nuslėpti 
plačiosios visuomenės nuotaikas.



tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Mindaugas - Lietuvos istorijos epochos reiškėjas 2 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1964. VI. 11. — Nr. 24 (751)
♦

Redaktorius: K. dr. Pr. Gaidamavičius; pavaduotojas: A. Rinkunas 
Metinė prenumerata $5, pusmetinė — $3. Rėmėjo metikė prenumerata $10 

Adreso pakeitimas — 25 et
Skelbimai možiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimu 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Autorių 

pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly
Published by Lithuanian R. Catholic Cultural Society of Canada 

. Subscription rates: $5 per year,’$3 per 6 months. 
Deadline for advertisements — Thursday

Authorized as second class mail by the Post Office Department, Ottawa, 
and for payment of postage in cash.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario, Canada 
Tel. 368 - 6813

DĖL KO VYKDOME 
BIRŽELIO MINĖJIMUS?

Lietuva ir kitos Pabaltijo vals
tybės atsiskyrė po pirmojo Pasau
linio karo nuo Rusijos, su Sovie
tų Sąjunga sudarė taikos ir vėliau 
nepuolimo ir draugiškumo sutar
tis, kad būtų visapusiškai užtik
rintas jų laisvas bei ramus gyve
nimas. Atsistačius ant savo kojų, 
tų kraštų vyriausybės ir piliečiai 
darė visą" kas galima, išgydyti bu
vusio karo žaizdoms ir pasiekti 
augščiau išsivysčiusių pasaulio 
valstybių lygiui.

Nei hitlerizmas ir nei komuniz
mas negalėjo pakęsti, kad jų kai
mynystėje egzistavo kelios gerai 
tvarkomos kuklios nepriklauso
mos valstybės. Įvairiais preteks
tais buvo reiškiama pretenzijų į 

. jų kraštus. Vieni šaukė, jog jiems 
reikia erdvės Europoje, be kurios 
užslopsią, o kiti rėkė, kad jie esą 
paskirti išganyti pasaulį rusiško 
tipo komunizmu. Senoms karo 
žaizdoms dar neužgijus, buvo ei
nama prie naujo karo- Hitleris ir 
Stalinas, dviejų priešingų režimų 
eksponentai, 1939 m. rugpjūčio 
mėn. gale slaptai sudarė aną ne
lemtą susitarimą pasidalinti Pa
baltijį ir kitus Europos kraštus 
interesų sferomis. Tuo buvo pla
čiai atidarytos durys naujam 
karui.

Klasta, melu, grasinimais ir 
smurtu buvo atplėšti kraštai ir 
įvedamos svetimos įgulos, kurios 
greitai sugriovė senąją demokra
tišką tvarką, įvedė kruviną dik
tatūrą ir atėmė visiems pabaltie- 
čiams per šithtmečius prakaitu 
laistytą paskutinį gabalą žemės, 
tuo padarydami gyventojus visiš
kais ubagais.

To dar negana. Reikėjo sulau
žyti likusį moralinį bei fizinį at
sparumą. 1941 m. birželio mėn. 
14-15 d." tūkstančiai lietuvių, lat
vių bei estų buvo areštuoti ir 
gyvulių vagonuose deportuoti į

tolimąjį Sibirą. Areštai įvyko 
naktimis, dideliu žiaurumu ir lie
tė ne tik inteligentus, bet ir dar
bininkus bei mažažemius.

Masiniai deportavimai vyko So
vietų Sąjungos vyriausybės ir ko
munistų partijos parėdymu. Buvo 
deportuojami vyrai, moterys bei 
vaikai, nežiūrint kurio amžiaus. 
Šeimos buvo išardytos. Išvežtieji 
buvo patalpinti įvairiose kon
centracijos ir darbo stovyklose, 
net pačios šiaurės tundrose, kur 
didžiausia dalis, ypač mažame
čiai, jau pirmą žiemą dėl maisto 
nedatekliaus, šalčio ir ligų mirė, 
nesulaukdami iš niekur paramos 
ir pagalbos.

Mes, trys tautos, turime bent 
vieną kartą per metus susirinkti, 
susimąstyti ir prisiminti anuos 
kankinius, kurie baisių agresorių 
buvo nuvaryti mirtįn. "

Toliau mes turime viešai pro
testuodami priminti pasauliui, 
kad šitie genocidiški žiaurumai 
įvyko XX šimtmetyje, žmogaus 
teisių laikotarpyje, Sovietų Są
jungos iniciatyva. Nors Sovietų 
Sąjunga be pertraukos šaukia gi
nanti žmogaus teises bei laisvę, 
tuo pačiu metu ji sulaužo sutartis 
ir pamina kiekvieno žmogaus lais
vę po kojomis. Protestuodami 
mes turime parodyti pasauliui, 
kad anomis birželio mėnesio die
nomis ir dar vėliau Sovietų Są
junga padarė didžiausią nusikal
timą šitame šimtmetyje, kad ji 
neigia kiekvieną susitarimą ir 
kad žus kiekviena tauta ir valsty
bė, kuri jieškos susitarimo su ko
munizmu.

Mūsų visų, esančių laisvajame 
pasaulyje, pareiga yra prisidėti 
prie šitų viešų demonstracijų. 
Niekas tą dieną "neturėtų likti na
muose.

Baltų Federacija Kanadoj

(Tęsinys iš pr. numerio)
Kaip iš šios trumpos apžvalgos 

paaiškėjo, pagoniškoji Lietuva 
13 a. pradžioje atsidūrė krikščio
niškojo pasaulio apsupimo kati
le. Jau šiuo metu įprasti grobia
mieji žygiai prieš juos imti laiky
ti lyg kryžiaus žygiais ne tik va
kariečių vokiečių, bet ir rytiečių 
slavų. Tai rodo kad ir rusų kroni
kose nuolat užtinkamas išsireiš
kimas “pohannaja Litva”. O va
karų kronikose žodis “pagani” 
virsta beveik sinonimu lietuvio 
vardui. Tokia pat prasmę turėjo 
ir kryžiaus karų į Šventąją Žemę 
įtakoje atsiradęs žodis “saraceni” 
lietuviams vadinti.

Šioje lietuvių tautos būklėje 
12-13 a. sąvartoje mes pastebime 
įdomų reiškinį, kuris glūdi da
bartinio didelio anglų istoriozofo 
(jeigu jį taip galima pavadinti) 
Toynbee teorijos pagrinde. Pagal 
jį, visame istorijos procese vy
rauja du veiksniai, būtent, iššū
kis (challenge) ir atsakas (re
sponse): iššūkis yra susidariusi 
padėtis, o atsakas — reakcija į 
ją. Jei pavaizduotą krikščioniško 
pasaulio apsupimą laikysime tuo 
iššūkiu, tai pakilusi Mindaugo 
Lietuva buvo atsakymas į jį.

Kas buvo Mindaugas?
Kalbant apie Mindaugą, žino

ma, pirmiausia rūpėtų žinoti, iš 
kur jis atėjo, kaip iškilo; kitaip 
sakant, praverstų žinoti jo genea
logiją. Deja, šaltiniai to neat
skleidžia. Tik iš visuomeninės to 
meto struktūros galima spręsti, 
kad jis buvo vienas daugelio žem
valdžių, turėjęs kurioje nors sri
tyje valdžią, paremtą jo karių bei 
palydovų. Toks valdžios pobūdis 
tada vyravo feodalinėse bendruo
menėse, ir Lietuva čia nebuvo iš
imtis. šioje būklėje išeina Min
daugas į istorijos areną pirmą 
kartą 1219 m. Tų metų data jis 
minimas vad. Galičo-Volynės ar 
trumpiau Volynės kronikoje, ta
me pagrindiniame slaviškame 13 
a. Lietuvos istorijos šaltinyje, čia 
kalbama apie 21 lietuvį kuni
gaikštį, atvykusį į Galičo-Volynės 
dvarą taikos sutarti. Pirmoje vie
toje minimi 5 kunigaikščiai vy
resnieji ir jų tarpe Mindaugas. 
Jei paminėti 5 vyresnieji, tai li
kusieji lietuviai taikos dalyviai 
buvo “jaunesnieji”, atseit, šiaip 
ar taip priklausę nuo vyresniųjų.

Mindaugo buveinė
Nesigilinant į šios žinutės ke

liamas problemas, svarbu būtų 
pasvarstyti, kur Mindaugas, tas 
vienas “vyresniųjų” kunigaikš
čių, turėjo savo buveinę, t.y. kur 
buvo jo dvarai bei domenai. Tik
rai jie nebuvo žemaičiuose, nes

DR. J. JAKŠTAS

Karibų* juroje B. STUNDŽIA

Prieš atburiuodamas į Sabą ap
skaičiavau, kad laiku nepateksiu 
į lėktuvą Puerto Rice, kuriame 
turėjau užsisakęs vietą. Aplan
kius abi pašto įstaigas Dugne ir 
Vėjo Pusėje patyriau, kad telefo
no ryšio su Puerto Rico nėra ir, 
reikalui esant, reikia pasinaudoti 
radijo stoties patarnavimu. Ra
diograma nepigiai atsiėjo ir, kaip 
vėliau patyriau, lėktuvų bendro
vė nenorėjo tokio pranešimo už
skaityti ir vos nepraradau pinigų 
už bilietą. x.

Jeigu anksčiau matytos salos 
buvo panašios, tai ši tikrai skyrė
si. Daugumas ta vietove susižavė
jo ir tarėsi dar kartą atsilankyti. 
Rodos, naujas aerodromas jau pa
baigtas.

ATGAL I VIRGIN SALAS 
IR UOSTE

Palikome Sabą vėlai vakare. 
Kadangi turėjome buriuoti per 
naktį ir sekantį pusdienį, tai dau
gumos pageidavimu buvo nutar
ta dar kartą nubėgti į Virgin Gor- 
da pailsėti ir pasimaudyti. Salą 
pasiekėme apie pietūs, na ir pasi- 
maudėme, kad net dabar miela 
prisiminti, o ant rankos, kurią 
saulė nusvilino, dar matyti buvu
sios žaizdos vieta.

Iš Virgin Gorda, prabėgdami 
siauras sąsmaukas ir aplenkdami 
rifus, kurių Virgin salų grupėje 
yra apstu, "ėjome kursu į uostą, 
iš kurio išplaukėme kelionės pra
džioje.

Jau truputį sutemus gal už 200 
pėdų praplaukė ryklys — vie
nintelis sutiktas per devynias die
nas. Matomai, apie St. Thomas 
salą jų pasitaiko, nes kaip tik 
prieš mum išpaukiant, tur būt 
per potvynį pakliuvęs į pusiau 
uždarą įlanką, ryklys nukando ko
ją Amerikos laivyno narui, kuris 
mirė vežamas į ligoninę.

Jau sutemus pasiekėme Char
lotte Amalie uostą, kuris naktį 
žibėjo tūkstančiais šviesų. Praė
jo kelios valandos, kol ant jach
tos bordo malonėjo užlipti svei
katos tikrinimo pareigūnai, nes 
darbo valandos seniai jau buvo 
pasibaigusios. Tiesa, turėjome 
ant bordo ir vieną ligonę, .kuri 
susirgo gavusi perdaug saulės 
soindulių ir sūraus vandens. Mui
tinės pareigūnas nebuvo prieka
bus, imigracijos įstaigos Atstovas

(Tęsinys iš pr. nr.)

stipriau tikrino grįžtančius savo 
tautiečius, o mano kanadietiškų 
popierių tai ir nežiūrėjo. Sveika
tos Įstaigos pareigūnas labai aty- 
džiai tikrino visų pažymėjimus 
apie skiepi j imąsi nuo raupų.

Išleisti Į krantą skubėjome Į 
artimiausią uosto restoraną, nes 
tą dieną tik iš ryto turėjome van
dens, o ant jachtos nebuvo kito
kių gėrimų.

Tikrai nepaprastai skanus buvo 
šaldytas vanduo, taip pat ir kok
teilis. Kadangi jau buvo po vidur
nakčio, tai uoste ilgai neužtruko
me ir grįžojne Į jachtą. Miegoti 
buvo tvanku, nes radomės prie 
krantinės, užuovėjoje. Be to, nak
tibaldos kėlė triukšmą iki pary
čio.

KELIAS Į NAMUS
Iš ryto pasigavęs lėktuvą, per 

trumpą laiką atsidūriau Puerto 
Rico sostinės San Juan aerodro
me. Išėjo taip, kad turėjau be
veik visą dieną laukti lėktuvo ir 
vis tai dėl to, kad iš anksto nusi
pirkau bilietą ir bendrovė neno
rėjo pavėlavusiam gražinti pini
gus.

Tokia padėčiai susidarius, sė
dau į autobusą ir už 10 centų per
važiavau visą miestą. Miestas pa
našus į amerikietiškus. Užrašai 
daugiausia ispaniški, o ant ameri- 
kiėtiškų įmonių ir krautuvių tik 
angliški. Amerikiečiai beveik vi-

są stambesnę prekybą ir pramo
nę laiko savo rankose. Gal įdo
miausios San Juan vietos yra se
nos EI Moro ir Castillo de San 
Cristobal tvirtovės, statytos 16 ir 
17 amžiuje ir tikrai įspūdingai 
atrodančios. Antroji tvirtovė tuo 
metu buvo taisoma, todėl neteko 
matyti senų pabūklų ir aprangos. 
Seno miesto centras yra Plaza de 
Colon su Kolumbo paminklu. 
Ten prasideda senas miestas su 
siauromis gatvėmis ir daugybe 
krautuvių turistams. Apsipirkęs, 
Kanados banke iškeitęs turimus 
V. Indijos dolerius, paragavęs 
vietinio maisto (amerikietiškas!), 
vėl autobusu patraukiau į aero
dromą, iš kur lėktuvas pernešė į 
Miami ir tolyn į šiaurę — į na
mus. (Pabaiga).

Amsterdamas. — Europos poli
tiniai sluogsniai nepalankiai su
tiko sen. Goldwater pirminius 
prezidentinius rinkimo rezultatus 
Kalifornijos valstybėje. Ypač bri
tams nepalanki jo griežta politi
ka vidaus ir užsienio reikaluose.

Apšildymo krosnių 
išpardavimas

Dujų ir alyvos naujos bei vartotos ap
šildymo krosnys ypatingai žemomis 

kainomis. NAUJOS — TIK S99.00. 
NATIONAL HEATING LTD.

HU 5-3531 2041 Avenue Rd.
ATEIKITE PAŽIŪRĖTI

šaltinyje skyrium minimi Žemai
čių kunigaikščiai Erdvilas ir Vy
kintas. Salia Žemaičių sutartyje 
minima Deltuvos sritis, šių dienų 
Ukmergės apylinkė, net su ketu
riais savais kunigaikščiais. Tad ši 
apylinkė irgi negalėjo būti Min
daugo buveinė. Už jo valdų ribų 
turėjo būti dar viena 13 a. šalti
niuose minima sritis, būtent, Nal- 
šėnų arba Nalsios (Nalsia, kaip ji 
sovietinės Lietuvos istorijos va
dovėliuose vadinama), apėmusi 
maždaug dabartinės Breslaujos 
apylinkes. Išskyrus Žemaičius, 
Deltuvą, Nalsią iš Mindaugo ga
limų vietovių, lieka pietinės Lie
tuvos sritys, daugiau ar mažiau, 
paneriu apylinkės. Iš jų Mindau
gas pradėjo kurti valstybę. Kas 
ano, gal Kernavė, gal Trakai, o 
gal ir pats Vilnius buvo jau Min
daugo domenų ribose ir tuo bū
du, poeto žodžiais tariant, “Vil
niaus kalneliai” gaubė tas vieto
ves, kur stovėjo Lietuvos valsty
bės lopšys.

Lietuvos valstybės 
kūrimas

Dabartinis Maskvos istorikas 
V. T. Pašuto (greičiausia surusė
jęs lietuvis Pašuta), autorius di
džiai vertingo veikalo “Lietuvos 
valstybės susidarymas” (1959), ne 
be pagrindo pastebėjo (psl. 339), 
kad apie sutartį rašęs metrašti
ninkas turėjęs savo rankose jos 
pilną tekstą ir iš jos tepaėmęs lie
tuvių kunigaikščių vardus ir pa
žymėjęs, jog tai yra taikos sutar
tis. Jei toks dokumentas iš tikrų
jų buvo sudarytas, tai jis vėles
nių laikų perspektyvoje laikyti
nas senosios Lietuvos gimimo 
metrika ir Mindaugas — vienu 
jos gimdytojų, kaip sekę įvykiai 
rodo.

Lietuvos valstybės kūrimosi 
istorijai svarbu sekti Mindaugo 
veiklą nuo šios sutarties. Deja, 
turimi skurdūs šaltiniai neleidžia 
to daryti. Turime trumpą žinutę 
Volynės metraštyje, kuri sako, 
kad “Mindaugas pradėjo valdyti 
vieųas visoje lietuvių žemėje”. 
Negalima imti tos žinutės pažo
džiui, nes metraštininkas ir apie 
kitus valdovus panašiai išsireiš- 
kia. Tačiau ji leidžia spėlioti, jog 
Mindaugas mums nežinomu bū
du vykdė Lietuvos vienijimo dar
bą. Jis, matyti, kovojo su sričių 
kunigaikščiais, pirmoj eilėj su 
savo giminaičiais. Kovodamas jis 
galėjo iškilti išmatų kunigaikščių 
tarpo ir imti vaidinti pirmaeilį 
vaidmenį Lietuvoje. O tai patvir
tina dar kita žinutė to paties Vo
lynės metraščio, kur sakoma, jog 
Galičo-Volynės kunigaikštis apie 
1237 m. “užvedė” prieš Mozūri- 
jos kunigaikštį Konradą “Min
daugo Lietuvą” (Pašuto, psl. 
374). Kaip čia suprasti tą “Min
daugo Lietuvą”? Lenkų istorikas 
Lovmianskis, buvęs Vilniaus Ba
toro un-to profesorius, nepapras
tai kruopščiai parašytame veika
le apie lietuvių visuomenės ir 
valstybės susidarymą pareiškė 
nuomonę, kad čia Lietuvos vardu 
vadinama kokia nors apylinkė, 
buvusi tiesioginėje Mindaugo val
džioje. Reikia pastebėti, kad Lov- 
mianskio paleista mintis įsiskver
bė ir į sovietinės Lietuvos isto
riografiją. Štai, J. Žiugždos ir ki
tų redaguotoje plačioje Lietuvos 

! istorijoje skaitome (I t., psl. 63): 
.. .“žemės” buvo susiformavusios 
.... lietuvių gyvenamoje teritori
joje: Žemaitija, Augštaitija, Nal- 
šia, Deltuva, Karšuva,, “Lietuva” 
ir kt. (paskutinį žodį autorius pa
ima į kabutes)" Jei" tarsime, jog 
ši nuomonė priimtina, tai turėsi
me daryti išvadą, kad 13 a. žodis 
“Lietuva” turėjo dvi prasmes: 
siauresnę teritorijos prasmę ir 
platesnę — viso krašto. Šia pas
kutine prasme vartoja Lietuvos 
sąvoką ir pats Volynės kronikos 
autorius, kai jis lietuviais vadina 
visus iš įvairių Lietuvos vietų 
(net ir iš Žemaičių) atvykusius tai
kos sutartį kunigaikščius. Turint 
galvoje, kad Mindaugo valdos bu
vo Augštaičiuose, leistina spėlioti 
Mindaugą pirmavus šiame krašte, 
kuris ir buvo pavadintas Lietuvos 
vardu. Augštaičiai, matyti, jau 
jau šiuo metu darėsi valstybės

:entru, kaip jie jau įsakmiai tuo 
>ažymėti maždaug 50 metų vė
jau, kada juos kryžiuočių met-

raliaus žeme”.
Tuo būdu, su Mindaugo vardu 

neatskiriamai sujungtas Lietuvos 
valstybės kūrimasis. Pirmas dide
lis jos istorijoje paliktas politinio 
apsijungimo ženklas yra laimėtos 
Šiaulių kautynės 1236 m., kur su
triuškintos didelės iš Livonijos 
įsibrovusios kardininkų jėgos. 
Nors likusios žinios ir neduoda 
pagrindo skirti Mindaugui to mū
šio vadovybės, tačiau krašto ap
jungimas, be abejonės, daug reiš
kė laimėjimui. Tai didžiausias or
dinui suduotas smūgis nuo pat jo 
įsikūrimo, buvęs drauge ir per
spėjimu, kad Lietuva niekuomet 
nebus jiems grobiu. O čia ir glū
di Mindaugo didžiausias nuopel
nas. (Bus daugiau)

Kanados Lietuvių 
Fondas

Be jau skelbtų pavardžių ge
gužės mėn. į Fondą įstojo nariais 
su įnašu: E. Miklovaitis $100, dr. 
M. Arštikaitytė-Ulickienė $100. 
Naujiems nariams v-ba nuošir
džiai dėkoja.

Viso gegužės mėn. gauta $700 
įnašų. Tikimės, kad ir birželio 
mėn. bus nemažiau. Tuo tikslu 
v-ba išsiuntinėjo įvairiems asme
nims ir organizacijoms primini
mus. Iš Montrealio ir Hamiltono 
dar negauti pranešimai apie nau
jus įnašus “Lite” ir “Talkoje”.

KLF valdyba

Naujosios valstybės

Jie sako
Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Vokiečiai dabar pa- ; 

sišvenčia patogumams ir laisvalaikiui su tokiu pat fanatiz- ' 
mu, su kokiu jie anksčiau pasišvęsdavo darbui”. '

Nikita Chruščiovas, aiškindamas, kodėl jis atleido že- Į 
mės ūkio minister): “Jis perdaug laiko praleisdavo rašyda- < 
mas aplinkraščius, sėdėdamas Maskvoje, vietoj kad pats ; 
būtų lankęs kolchozus. Karvės nemoka skaityti, jos nori tik ! 
pašaro, už kurį duos pieno. Tačiau, kas liečia pieną ir mėsą, 1 
tų dalykų dar yra permaža”. |

Lordas Beaverbrook, švęsdamas 85 m. sukaktį: “Šiuo- ; 
metinė mūsų politika turi būti tik išlaikyti likučius tos 
buvusios garbingos imperijos, kurioje saulė niekad nenusi- 1 
leisdavo ir kurioje dabar taip retai bepateka”. į

Jacqueline Kennedy, kalbėdama apie savo vyrą: “John i 
Kennedy ypatingai buvo įsitikinęs, kad kiekvieno tikslas ' 
neturėtų būti tik patogus gyvenimas, kad reikia visiems ką ] 
nors daryti klaidų atitaisymui ir žmonių gerovei, kad neuž- < 
tenka tik apie tas negeroves kalbėti. Jis tikėjo, kad ir vienas J 
žmogus gali padaryti labai daug ir kad kiekvienas turėtų < 
bandyti tai gerovei dirbti”. ;

Kansas City Star: “Mės priklausome ypatingai generaci- J 
jai. Visa, kas yra bloga, yra praėjusios generacijos kaltė ir < 
turės būti atitaisyta po mūsų ateinančios kartos”. ;
- F. Knebel: “Laisvalaikio sunaudojimas visiškai nebėra ! 
problema. Dėka modernių susisiekimo metodų jis sunaudo- ' 
jamas vykstant į darbą ir grįžtant namo”. Į

N. Gailiūnienė “Laiškų Liet.” nr. 5: “Gyvenimas Ame- ! 
rikoje nepaprastai įdomus. Stiklo šukės blizga deimantais. 1 
Iš ekrano liejasi entuziazmas dėl cigaretės skirtingo dūmo ' 
arba dėl lūpų pieštuko”. <

“Draugo” nr. 129, sveikatos skyrius: “Klausimas: Kaip ; 
dažnai fizinį darbą dirbąs žmogus privalo vonioje maudy- ! 
tis? Atsakymas: Ne dažniau, kaip vieną sykį žiemos metu J 
ir porą sykių į savaitę vasaros metu”. V. K. j

V. ZALATORIUS

LAOSE PASITVIRTINO KOMUNISTŲ DVIVEIDIŠKUMAS

JONUI ŠARKAI mirus, 
dukrai Janinai ir žentui Stasiui Paketūrams, bei kitiems 
šeimos artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

S. B. Ulozai
L. P. Imbrasai
L. V. Kolyčiai

Didelio mūsų bandymo valandoje, mirus a.a. Albinui 
Ubeikai, mus užjautusiems, ligonį lankiusiems ligoninėse, 
o taip pat palydėjusiems jį į bažnyčią ir kapines, bei užpra
šiusiems šv. Mišias už vefionies vėlę, nuoširdžiai dėkojame.

žmona ir sūnus

PINIGAI I USSR
• Pilnai garantuotas pristatymas 

per 2 • 3 savaites,
• Be jokių atskaitymų,
• Gausite pasirašytą kvitą.

Vertė: 9 rubliai už $10.00.
Persiuntimas iki $30.00 — $2.75, 
virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY INC. 
įsteigta 1946 metais , 

744 BROAD STREET Nr. 925
NEWARK, N.J. Tel.: MU 9-0598 
Turi Finansų Depart. Licenciją.

Apdrausta iki $20.000.00 ir bendra
darbiauja tiesiog su Maskvos Tarp

tautiniu Banku be tarpininkų.

Jūs galite užsakyti prekių iš Mask
voje ar Lietuvoje esančių sandėlių, 
kaip pvz. automobiliai, siuvamos 

mašinos, dviračiai, šaldytuvai, 
skalbimui mašinos ir Lt 

Su Vnešposyltorg licencija. 
GRAMERCY SHIPPING CO. 

įsteigta 1945 metais 
118 East 28th St, Suite 905 

New York, N.Yn Tel. MU 9-0599 
Atidaryta kasdien 9-5, šešt. 10-1.

Prieš dvejus metus 14 valsty
bių, tarp jų ir Tarybų Sąjunga su 
Kiniečių Liaudies Respublika, iš
kilmingai garantavo taiką Laose. 
Šių metų gegužės viduryje komu
nistų Patet Lao daliniai įsiveržė 
i centro vyriausybės kontroliuoja
mą Plėn de žars sritį po 24 vai. 
trukusio apšaudymo iš artilerijos.

Nuo pat nepriklausomybės at
gavimo 1955 m. Laose varžėsi 
dvi frakcijos: princo Sufanovon- 
go komunistinis Patet Lao sąjū
dis šiaurėje ir jam priešingas jo 
pusbrolio premjero Suvano Fu- 
mos partija pietuose.

Dabartiniai neramumai Laose 
turi savo šaknis Indokinijos ka
re, per kurį 1951 m. buvo įsteig
tas Patet Lao sąjūdis. Komunistų 
pasisekimai šiaurės Vietname ir 
prancūzų kapituliacija Dienbien- 
fu tvirtovėje nukreipė raudoną
ją lavą į atsikuriantį Laosą. Su 
vietnamiečių pagalba Laoso ko
munistai užvaldė šiaurinę Sam- 
niujos provinciją. Prasidėjo pilie
tinis karas, kuris tik 1954 m. Že
nevos konferencijos ir nepriklau
somybės atgavimo metu buvo 
kiek aprimęs.

Su velniu riešutavo
1957 m. premjeras Suvana Fu

ma šiaip taip susitarė su savo ko
munistu pusbroliu šiaurėje, ku
ris sutiko įeiti į centro vyriausy
bę, dalį komunistinių dalinių 
įjungti į karališkąją kariuomenę 
ir pripažinti centro vyirausybę 
dviejose komunistų valdomose 
šiaurinėse provincijose, šis susi
tarimas niekada nebuvo pilnai 
įgyvendintas ir jau 1959 m. pilie
tinis karas šiaurėje atsinaujino.

Šių suiručių metu iškilo ir tre
čia partija, daugiausia karališko
sios kariuomenės remiama, griež
tai antikomunistinė, su gen. F. 
Nosavanu priešakyje. Nosavanas, 
kaip ir komunistai, paskelbė Su
vano Fumos neutralią vyriausy
bę neteisėta ir pasiskelbė remiąs 
provakarietišką princą Bun Urną 
kaip valstybės galvą.

Gen. Nosavanas 1960 m. su sa
vo kariuomene iš pietų triumfa- 
liškai užėmė administracinę kraš
to sostinę Kauno dydžio Vencije
ną. Premjeras Suvana Fuma pa
bėgo į kaimyninę Kambodiją, o 
dalis premjerui lojalių dalinių 
perėjo komunistų pusėn. Vakarų 
valstybės pripažino Bun Ūmo vy
riausybę, bet komunistai pilieti
nį karą kurstė toliau.

" 1962 m. didžiosios valstybės 
vėl įsikišo ir privertė visus tris 
susipešusius princus: Suvaną Fu- 
mą, Bun Urną ir Sufanovongą 
bent laikinai susitaikyti. Suvana 
Fuma, bendru susitarimu buvo 
grąžintas į premjero kėdę. Ketu
riolika Ženevos konferencijos sig
natarų, pirmininkaujant anglams 
ir rusams, šį susitarimą garan
tavo.
- Kanada paliaubų komisijoj

Buvo sudaryta tarptautinė 
kontrolės komisija iš Kanados,

Indijos, Lenkijos, kuri turėjo pri
žiūrėti, kad paliaubos būtų vyk
domos.

Kaip- paskutiniai įvykiai rodo, 
ji savo darbą nekaip atliko. Len
kų vyriausias delegatas iš komi
sijos buvo atšauktas. Kaikurie 
stebėtojai mano, kad paskutinysis 
paliaubų sulaužymas reiškia ir 
Ženevos" susitarimų sugriuvimą.

Laose istorija kartojasi. Ten 
paprastai komunistai smurtu iš- 
sikariauja sau geresnes pozicijas.

vena du milijonai žmonių.
Laosas yra silpniausiai ūkiniai 

išsivystęs kraštas pietryčių Azijo
je. žmonės daugumoje ūkinin
kauja. Augina ryžius, kukurūzus, 
kavą, arbatą ir medvilnę. Tirš
čiausiai apgyventi upių slėniai. 
Prie jūros priėjimo nėra, bet be
veik aplink visą kraštą teka mil
žiniška Mekono upė. Paskutinės 
komunistų ofenzyvos tikslas buvo 
pasiekti šią upę prie Paksano ir 
perkirsti kraštą pusiau.

LAOSE

.ft-T- .5 • «■?
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KOVOS 
Žemėlapyje mato
si Laoso šiaurinė 
dalis, kur Plėn de 
žars srityje (1) 
vyko sunkios ko-į| 
vos ir kurią ko-p" 
munistai beveiki 
visą užėmė. Jie h ' 
taip pat stengėsi 
pasiekti Paksano Įy 
miestą ant Meko-f r 
no upės (2) irtp 
tokiu 
kirsti 
siau.

būdu per-į| 
kraštą pu-i $
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sušaukiama tarptautinėTada 
konferencija, kuri patvirtina ir 
garantuoja esamą padėtį. Tada 
komunistai vėl kaupia savo jė
gas ir išteklius ir, geresnei pro
gai pasitaikius, susitarimus su
laužo. Jie vėl pagerina savo pozi
ciją ir tada šaukiama kita tarp
tautinė konferencija.

Amerikiečiai, dar tebevykstant 
sunkioms kovoms, pareiškė, kad 
jie savo kariuomenės į Laosą ne- 
siųs. Tam trukdo tie patys Žene
vos susitarimai, kurie neleidžia 
svetimoms valstybėms laikyti sa
vo pajėgų Laose, nors premjeras 
Suvana Fuma tvirtina, kad kovu 
metu į vyriausybės rankas pakliu
vo aiškūs įrodymai, jog komunis
tams padeda vietminiečiai iš šiau
rės Vietnamo.

Tailandijai gresia pavojus
Ypatingai susirūpinusi Laoso 

ateitimi yra Tailandija, kuri su 
Laosu turi ilgą sieną vakaruose 
ir pietuose. Tailandija yra demo
kratinių valstybių Pietryčių Azi
jos pakto narys. Kiti šios organi
zacijos nariai — JAV, Anglija, 
Prancūzija, Australija, Naujoji 
Zelandija ir Pakistanas — visą 
laiką tariasi, kokių žingsnių gali
ma būtų imtis Laoso nepriklau
somybei apsaugoti.

Laosiečių dauguma yra tailan- 
diečiams — geriau žinomiems 
siamiečių vardu — giminingi. Jie 
yra budistai. Devyniasdešimties 
tūkstančių mylių teritorijoje gy-

Naujas ginklas
Neseniai anglų chemikai išra

do cheminį ginklą moterims gin
tis nuo užpuolikų. Tas ginklas pa
vadintas “Patarak”, kuris yra ma
žoj, plokščioj dėžutėj, pritaiso
moj prie rankinuko išorės. Užten
ka tą dėžutę paspausti, ir iš jos 
ištrykšta violetinis skystis, kuris 
greit virsta dujomis, ir turi tą sa
vybę, jog užpuoliką momentaliai 
apakina ir “uždusina” keliolikai 
sekundžių. Tas skystis užpuoliko 
drabužiuose ir odoj palieka sun
kiai išplaunamas dėmes, kurios 
teisme gali būti kaltės įrodymu... 
“Patarak” jaiT išleistas į rinką.

PRANEŠAMA APIE NAUJA 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančia 
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga,Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir

FOUR SEASONS TRAVEL rx . Jj*
254 LAKESHORE RD. EAST, FOIT VrCO It

VD A AėKI AC Visais kelionių reikalais, visame pasan-
• OMvEM/O lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagreiti
na uždegimo pažeistų audinių gijimą.

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

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

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

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



3 PSL. •„ Tėviškės žiburiai • 1964. VI. 11. — Nr.24(751) pagarbą, juose tie jausmai auto
matiškai išsivysto. Iš pradžių jie 
tai darys pamėgdžiodami, vė
liau jau žinodami skirtumą ir 
norėdami atlikti tai, kas gera ir 
teisinga.

Šiais laikais, dabartinėje ap
linkoje vaikus yra sunku augin
ti. Aplinka yra labai gyva, pilna 
visokių priemonių, kad atkreip
tų žmonių dėmesį į visokius ne
esminius, paviršutiniškus daik
tus. Nėra kada susikaupti ir 
žmonės vengia pabūti patys su 
savimi, jieško visokio išsiblašky
mo. Susikaupimui ir fhąstymui 
nėra laiko ir neįstengiama to 
laiko suteikti, nei pačiam pasi
gaminti. Tas skubėjimas nelei
džia net ir tėvams kartais at
rinkti vertinga nuo nevertingo.

e SEIMOS ŽIDINYS
Skyrių veda IRENA LUKOŠEVIČIENĖ

TĖVŲ SANTYKIŲ ĮTAKA Į 
PRIEŠMOKYKLINĮ VAIKĄ

REGINA MATUKAITE

Pasauly nėra nei vieno žmo
gaus, kuris gyvena vienas. Ne
svarbu kaip užsidaręs ar atsisky
ręs jis būtų, susidurtų ar nesu
sidurtų jis tiesiogiai su kitu žmo
gum, tiek fiziniai tiek ir dvasi
niai žmogus priklauso nuo kitų 
ir kiti nuo jo. Vieno žmogaus 
įtaka į kitą žmogų ir žmones yra 
nepaprastai didelė. Žmoguje 
norma tarp gero ir blogo susi
daro ne vien per sąžinę, bet ir 
per aplinką ir per įtaką tų žmo
nių, kurie jo aplinkoj gyvena.

Du asmenys, tarpininkaudami 
tarp savęs ir būdami Kūrėjo 
tarpininkai, suteikia žmonijai 
naują jos narį. Vaiko vystyma
sis prasideda nuo tos minutės, 
kada jis užsimezga. Devynius 
mėnesius jis vystosi labai ra
mioj, vienodoj, saugioj aplinkoj. 
Gimdamas jis susiduria pirmą 
kartą su nauja, visai skirtinga 
ir pilna netikėtumų aplinka. Ir 
tuo pačiu susitinka* du žmonės, 
kurių atsakomybė yra pasirūpin
ti jo fiziniu, protiniu ir dvasiniu 
vystymusi. Nuo tada ir praside
da santykiavimas tarp tėvų ir 
vaiko; vaiko ir tėvų. Tačiau san
tykiavimas turi įvairesnes for
mas, nes tarp trijų žmonių yra 
įvairūs ryšiai: motinos ir tėvo, 
vaiko ir motinos, tėvo ir vaiko, 
vaiko su kitais vaikais k t.t..

Santykis tarp vieno žmogaus 
ir kito iššaukia įvairiausius jaus
mus, kurie turi vienokios ar ki
tokios įtakos į vieną ir kitą ta
me santykyje dalyvaujantį žmo
gų. Santykis tarp dviejų "asme
nų (koks jis bebūtų — malonus 
ar nemalonus) turi įtakos į tre
čią asmenį, jeigu trečias ašmuo 
yra su jais nors ir pripuolamai.

Paprastai vaikas pasiekia pa
saulį apdovanotas visokiom gė
rybėm: protu, sveikata, pojū
čiais, jėga ir t.t., tik visa tai yra 
dar kaip vos prasikalęs daigelis, 
kuris turi būti prižiūrėtas, sau
gotas ir puoselėtas, nes visa tai 
turi užaugti ir išsiplėtoti. Bet ir 
pradedant tam daigeliui augti 
yra svarbu palikti jam užtekti
nai vietos ir jėgų pačiam stieb
tis, kad kartais tėvams perdaug 
stengiantis jis nebūtų užslo
pintas.

Greitai ir lengvai yra pastebi
mas vaiko fizinis vystymasis: jis 
apsivertė, pakėlė galvutę, atsisė
do, o kada jau atsistojo, tai ne
beilgai iki jis vaikščios, lips, 
stums, trauks, statys, ardys ir 
t.t. Kūdikis prieš žinodamas ar 
suprasdamas pirmiausia jaučia 
— jaučia aštriau ir greičiau ne
gu suaugęs. Jaučia jis padeda
mas girdėjimo, prisilietimo, ma
tymo, užuodimo ar paragavimo. 
Visai mažas kūdikis skiria kas ir 
kaip prie jo prisiliečia, jis ski
ria rankų pajėgumą, delno dy
di, pirštu stiprumą ir t.t. Jis ga
li dar nežinoti ar tai tėvas ar tai 
motina, bet jis žinos skirtumą 
tarp rankų, kurios ji pakėlė. Ir 
tokiu būdu šitame pirmame sto
vyje yra prasidėjęs santykiavi
mas taip vaiko ir žmonių, ku
rie sueina su juo. Ir jų įtaka į 
ji'yra jau prasidėjus per jų bal
sus ir prisilietimą. Regėjimas 
vystosi greitai ir vaikas prade
da sekti. Pirmiausia atranda jis 
savo mažąjį pasaulį — lovutę, 
kambarį, porą žmonių (ypatingai 
motiną) ir save.. Reikia jam po 
truputį judėti, įdomu užsikabin
ti, išgirdus garsus pakartoti. Jis

ti. Dvejų - trejų metų vaikai daž
nai stengiasi pamėgdžioti suau
gusių judesius, veido išraišką ar 
net mintis. Kam nėra tekę ma
tyti mergytės besišukuojant at
bulom šukom, ar berniuko sten
giantis laikyti paišelį ar popie
riaus gabaliuką tarp pirštų kaip 
cigaretę. Vaikai pamėgdžioja 
viską — ir kas tinka pamėgdžio
ti, ir kas ne, jie dar nežino skir
tumo. Kokia didelė atsakomybė 
tenka suaugusiems, kurių aplin
koje yra vaikai, nes niekad ne
žinoma ką vaikas pastebės ir ką 
jis pasisavins. Jaunas vaikas au
ga ir vystosi protiniai ir dvasi
niai ne tiek suprasdamas, kiek 
pasisavindamas ir pamėgdžioda
mas. Tai. ką jis Įgauna ir pasilai
ko per pirmus "penkerius - šeše-

rius metus, lieka su juo visam jo 
gyvenimui, šiuo laiku susifor
muoja jo charakteris. Charakte-
ris tačiau formuojasi ne tik per Vaikų vaizduotė yra labai laki, 
išoriniai išreiškiamus ženklus, x. Būdami jaunučiai ir neturėdami 
kaip tėvų elgesys, pamokymai, 
nurodymai, išbarimai ar pagyri
mai. Daug švelnesnė, daug ma
žiau pastebima, bet nei kiek ne 
mažiau reikšminga Įtaka į vaiko 
charakterį — tai jo tėvų tarpu
savio santykiai. Namų materia
linė aplinka yra svarbi, bet dar 
svarbesnė yra namų nuotaika. 
Kada tarp tėvų nėra sklandumo 
ir susitarimo, vaikas tai pastebi. 
Vienas vaikas išnaudos tai savo 
naudai, nustatydamas vieną tė
vą prieš kitą, tuo būdu atsiekda
mas ko jis nori, visai neatsi
žvelgdamas ar tai jam naudinga 
ir reikalinga. Jo nauda yra vi
suomet čia ir dabar, nes jis dar 
negali pramatyti. Kitas vaikas 
pasitrauks, susimąstys, susikurs 
savo pasaulį kur galės būti lai
mingas, kol per metų metus pa
galiau pasidarys ligoniu, jei na
mų nuotaika nepasikeis. Trečias 
neapsikęsdamas laužys, draskys, 
bėgs iš namų ar gal net ir pa
degs. Jei tokių vaikų smegenys 
nėra sužaloti, tai priežasties dėl 
jų elgesio dažniausiai reikia jieš
koti tėvų santykiuose ir jų elge
sy. Kada namuose yra nesutari
mų ir barnių, vaikas pasimeta. 
Tėvai gali bartis dėl jiems žino
mų ar nežinomų priežasčių, vai
kas gali visai kitaip įsivaizduoti 
padėtį ir kartais net save kaltin
ti. Vaikams yra sunku pakelti 
triukšmas ir nesantaika. - Jam 
sunku tokiuose namuose surasti 
savo vietą ir jaustis pageidauti
nu. Vaikas labai nori priklausy
ti. Jis turi jausti, kad tai yra jo 
tėvai, jam jie priklauso. Jie tu
ri teisės jį pabausti, nes tai yra 
jo tėvai. Tik turėdami šį saugu
mą pradiniuose savo metuose 
vaikai vėliau gali vystytis ir iš 
egoistų darytis altruistais. Šito, 
gi negavę, jie auga ilgėdamiesi 
to jausmo ir stengiasi gauti jį 
kur, kada ir iš ko gali. Bet kas 
reikalinga ir tinka vaikui, tas 
nebetinka suaugusiam. Ypatin
gai dabar vis daugiau randasi to
kių suaugusių vaikų, nes vis daž
nėja irstančios šeimos.

Tėvų nuotaikos, nekantrumas 
ir nuovargis vaiką irgi klaidina. 
Vaikai labai seka akis ir balso 
toną, nes jų išraiška daug nusa
ko apie vidini stovį. Jeigu jie 
mato, kad galės atsiekti ko jie 
nori, jie vartoja būdus, kurie iš 
patyrimo jau yra jiems padėję: 
trypimas, verkimas, net ir pa
slaugumas. Jie visuomet bando 
tėvus “patikrinti” kaip toli galės 
atsiekti savo pageidavimų. Bet 
jeigu yra rimtai sudrausti ir iš 
balso ar akių pamato, kad tėvai 
nenusileis, jie pasiduoda tėvų 
norui ir paprastai be didelio 
triukšmo. Vaikai vartoja šiuos 
metodus nuo pirmo savo gyveni
mo mėnesio.

Tėvų asmeninė nuomonė, sa
vo vertės pajutimas, savo vietos 
suradimas visuomenėj persiduo
da vaikams savaime. Dar blo
giau gaunasi, kada vaikui yra sa
koma vienaip, o jaučiama ki
taip. Vaikas jaučia tėvuose vidi
nį konfliktą ir jį apgauti yra 
sunku. Maži vaikai to nesupran
ta, bet to prisigeria ir tik paau
gę ir jau galėdami galvoti ir 

....... _____ _____ ___ skirti pradeda jaustis nepato- 
jau pradeda^sekti ir pamėgdžio" SiaĖ nors ir nesuprasdami kame 

• .____________________ — yra reikalas. Tada gaunasi prie
kaištai ir priešinimasis tėvams, 
tik, žinoma, ne dėl tėvų konflik
to, kurio jie nesupranta, bet dėl 
kokio nors savo asmeninio pa
geidavimo.

Jei vienas iš tėvų dėl kurios 
priežasties negerbia* kito, laiko 
ji mažiau už save vertu, jis per
duoda tą jausmą vaikams. To 
nereikia pasakyti — užtenka ju
desio, mimikos ar balso išraiš
kos, ir vaikas po truputį persi
ima ta nuomone. Arba, jausda
mas skriaudą už tą žeminimą, 
bando užstoti. Vaikus labai jau
dina ašaros, jie nežino kodėl su
augę verkia, bet būdami jautrūs 
patys verkia. Kada nuo mažens 
jie mato tarp tėvų susiklausy
mą, viens kitam patarnavimą ir

►j V

, rūpesčių, vaikai yra kaip rada- * 
rai, kurie suima viską, bet ne
gali atrūšiuoti. Pasidaro reika
linga jiems padėti atrinkti ir 
nuo labai jaunučių metų. Kny
gos, televizijos programos, vai
kiški laikraštėliai, iškraipyti pie
šiniai, kurie nesiderina su rea
lybe, tėvų turėtų būti atrinkti. 
Aišku, iš draugų išgirs, pas 
draugus atras to, kas namuose 
bus uždrausta, bet kada bus pa
aiškinta, kada jie bus bent kiek 
pripratę matyti kitaip, nesiįdo- 
maus tiek daug tuom, kas ne
verta. Vienam vaikui tik paba
rimas, kitam su juo pasikalbėji
mas, trečiam gal reiks leisti ir 
pirštus nusvilti, bet, matydami 
tėvuose aiškų ir tvirtą nusista
tymą, jie pasirinks jų nuomonę, 
jeigu jie nuo mažens"jais pasiti
kėjo ir juos gerbė.

Gyvenimas nuolat keičiasi, jis 
negali sustoti, žmonės ir aplin
ka irgi keičiasi — prisieina keis
ti papročius; tenka išmokti ki-

Sunku ir linksma 
bandyti pieštuką.

tų kalbų, tenka prisiderinti prie 
naujų sąlygų. Tad vyksta nuo
latinis pasikeitimas. Bet tame 
visame judėjime yra pagrindi
nių dalykų, kurie nesikeičia. 
Vienas iš jų — nėra vaikų be tė
vų ir nėra tėvų be vaikų. Taip 
jau surėdyta, kad vaikas reika
lingas dviejų tėvų, skirtingų sa
vo prigimtimi, kad vienas "kitą 
papildydami suteiktų vaikui vi
sa, kas jam reikalinga. Niekas 
tėvų nepakeis — nei auklės, nei 
mokytojai, nei draugai. Tėvams 
suteiktas autoritetas yra svar
biausias, jų Įtaka didžiausia, jie 
yra jo auklėtojai. Svarbu tik ne
pasimesti tarp Įvairių nuomonių 
ir pavyzdžių. Tėvų nuomonė bus 
gera, kada jie patys žinos ir 
skirs kas gera, kas teisinga, kas 
vertinga ir kas reikalinga.

KVISLINGAI TARP LAISV0JĮI LIETUVIU
Norvegų p o 1 it i k a s Vidkum 

Quisling, kuris per II-jį pasauli
nį karą padėjo vokiečių naciams 
valdyti Norvegiją, paliko savo pa
vardę visiems tiems, kurie bend
radarbiauja su tautos priešu ir 
šitaip kenkia tautinei vienybei ir 
atsparai, nors patys skelbiasi no
rį patarnauti tautai, atsidūrusiai 
pavojuj. Kvislingo vardas nebū
tinai reiškia aiškų išdaviką, bet 
daugiau svetimiems atsidavusį 
bendradarbį, neužmirštantį savo 
naudos, garbės, privilegijų. Tai
gos metais kvislingai panašūs į 
tartiufą, kuris idealų priedangoj 
siekia savų interesų.

Ar lietuvių tautoj yra kvislin
gų? Deja, dėl šito didelių abejo
nių nėra. Jų nemažai yra privisę 
okupuoto j Lietuvoj, kur jie vaidi
na neva lietuvių tautos gerada
rius, nors jų kvislingavimas tėra 
naudingas rusų komunistams ir 
jiems patiems. Bet ar yra kvislin-

lių. Tik čia juos sunkiau pastebė
ti, nes Vakarų pasauly išsibarstę 
lietuviai nėra okupuoti ir neturi 
savo valdžios, kurią svetimųjų 
bendradarbiai galėtų lengvai pa
imti. Bet jie ir Vakaruose gali 
užimti laikraščiuose bei svarbio
se lietuvių organizacijose postus, 
kurie tarnauja Lietuvos laisvei ir 
bendriesiems lietuvių interesams 
palaikyti ir ginti.

Iš tikrųjų lietuvių viešieji in
teresai sutampa su tėvynėje pa
vergtais patriotų siekimais — 
laisvės ir nepriklausomybės Lie
tuvai! Bet, kadangi Vakaruose gy
venanti tautos dalis nėra pajėgi 
iškovoti laisvę visai tautai, lietu
vių patriotų pagrindinis viešas

Kas nauįo Kanadoje ?
Kanados švietimas nukenčia 

neturint,centralizuotos sistemos 
ir federacinės švietimo ministe
rijos. Ontario švietimo ministe
rija, betgi, yra viena iš labiau
siai einančių su gyvenimo rei
kalavimais. "Nuo ateinančių 
mokslo metų pradžios, šešiose 
mokyklose 11 ir 12 skyriuje bus 
mokomas naujas dalykas: žmo
gus bendruomenėje “Man in So
ciety”. Tai specialus sociologijos 
kursas, kuriame bus paliesta to
kios temos, kaip šeima, valsty
bė, mokykla, bažnyčia, biznis ir 
jo institucijos, papročiai, mora
lė, Įstatymai ir kt. Panašus kur
sas jau seniai buvo reikalingas 
ir turėtų būti Įvestas Į visas gim
nazijas."

Pasaulinė paroda Montrealy
je, Įvyksianti 1967 m., kelia 

vis daugiau susirūpinimo fede
racinei vyriausybei. Jaučiamas 
lėšų trūkumas. Valstybės iždui 
ta paroda kainuos mažiausia 150 
mil. dol., kurie daugelio nepasi
tenkinimui, bus kaipo dovana 
Montrealiui ir jo burmistrui 
Jean Drapeau, pagrindiniam pa
rodos organizatoriui. Nežiūrint 
50 valstybių, jau sutikusių 
įrengti savo pavilijonus ir daly
vauti parodoje, vistiek tikimasi 
nemažo deficito.

Veteranų ligoninės, kurių iki 
šiol Kanadoje buvo 11, bus pa
naikintos. Jos buvo specialiai

pastatytos kareiviams ir vetera
nams gydyti. Jų išlaikymas kai
nuoja gana brangiai ir, esant 
bendram ligoninių trūkumui, 
tos ligoninės dažnai nėra pilnos. 
Ateityje visi karo veteranai bus 
gydomi kitose viešose ir priva
čiose ligoninėse.

Ontario gydytojų sąjunga nu
tarė pakelti mokesčius už vizitus 
jų kabinetuose. Nuo ateinančių 
metų pradžios pacientai už vi
zitą gydytojo kabinete turės mo
kėti $4, už gydytojo vizitą na
muose — $6. Tokie mokesčiai 
yra oficialūs, taikomi ne specia
listams. Praktikoje jie svyruo
ja. Dažnai yra augštesni.

Mokyklų mokesčiai nuosavy
bių savininkams yra gana 

augšti, tačiau vienas mokinys 
viešojoje mokykloje per metus 
kainuoja $377. Privačiose mo
kyklose mokiniui tiek neišeina, 

- kadangi tų mokyklų pajamos 
yra mažesnės.

Kanados parlamentas pasiro
do didžiausiu nedarbingumo 
pavyzdžiu. Kadangi liberalai 

neturi didesnės daugumos, tai 
trukdymai iš konservatorių pu
sės yra nuolatiniai ir gaišiną lai
ką. Birželio 23 d. bus metai, 
kaip L. B. Pearsonas perėmė 
valdžią ir per tą laiką vyriausy
bei jau buvo iškeltas nepasitikė
jimo balsavimas net 28 kartus.

Kanados prijungimo prie JAV 
klausimas kanadiečių tarpe 

nėra pamirštas. Visose provinci
jose padarius apklausinėjimą, 
gauti tokie daviniai: 12% ap
klausinėtųjų visu entuziazmu 
pasisako už" prisijungimą, 17% 
būtų patenkinti, jei susijungi
mas" Įvyktų, 9% nežino, 21% pa
sisako prieš ir 41% yra griežtai 
nusistatę prieš susijungimą. Tai
gi maždaug kas trečias asmuo 
tokios unijos norėtų. Iš norin
čiųjų prisijungti prie JAV di
džiausias nuošimtis yra tarp ma
žiau uždirbančių — jų 40% per 
metus .uždirba $3-4000. Kilmės 
atžvilgiu — 37% yra europie
čiai.

Daugelis Kanados Įstatymų 
yra tiek pasenę, kad, gyvenimo 
sąlygoms keičiantis, jie seniai 
turėjo būti pakeisti. Toronto po
licijos viršininkas pareiškė, kad 
policija dažnai yra kompromi
tuojančioje padėtyje, kai reikia 
suimti atgyvenusių ir juokingų 
Įstatymų nesilaikančius pilie
čius.

Italai imigrantai yra viena iš 
grupių, mažiausiai asimiliuojan
čių Kanadoje. Dažnai antros ir 
trečios kartos italai dar visiškai 
nesimaišo su kanadiečiais. Dau
giausia italų yra susispietę 
Montrealyje. Ten jų yra apie 
140.000. Toronte šiek tiek ma
žiau — apie 100.000.

DR. J. GRINIUS

uždavinys organizacinėmis prie
monėmis išlaikyti veiklų lietuvių 
ryžtą Lietuvai pagrobtą laisvę 
atgauti. Todėl visos doros kultū
rinės pastangos ir darbai išlaiky
ti sąmoningą, veiklų, organizuo
tą patriotinį ryžtą laisvuose lie
tuviuose yra netiesioginė kova 
dėl Lietuvos laisvės. Juo lietuvių 
ryšiai Vakaruose glaudesni, stip
resni ir atsparesni, juo jie Lietu
vos laisvės priešams pavojinges
ni. Į juos nevienas kvislingas nu
kreipia savo veiklą.

Kadangi lietuvių žlugdytojų 
Vakaruose yra Įvairių, pirmiausia 
gali kilti klausimas: ar galima 
kvislingais vadinti tuos, kurie 
“dėl trupinio aukso, gardaus val
gio šaukšto”, arba dėl apkerpė
jusios sąžinės traukiasi is lietu
vių gretų? Ne. Tai yra lietuvių 
tautos pavargėliai, pabėgėliai ar
ba tautiniai renegatai, bet ne 
kvislingai. šių reikia jieškoti 
tarp veikliųjų, kurie skelbiasi 
tikrais lietuviais, o tarnauja sve
timai politikai, kenkdami arba 
Lietuvos laisvei bei nepriklauso
mybei, arba lietuvių organizuo
tai kultūrinei ir politinei veiklai, 
reikalingai Lietuvos laisvei.

Pirmiausia kvislingais laikyti
ni tie vadovaujantieji lietuvių ko
munistai ir “progresistai”, kurie 
pritaria Lietuvos pavergimui ir 
bendradarbiauja su komunistais. 
Tokius nesunku pažinti, nes jie 
dažnai patys pasisako savo tiks
lus. '

Sunkiau pastebimą kvislingų 
rūšį sudaro tie lietuviai, kurie 
principaliai nepasisako prieš Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę, 
bet siūlo apie ją viešai nekalbė
ti, būti realistais - pragmatikais, 
nes reikią skaitytis su faktu, kad 
mūsų tėvynė jau dvidešimt su 
viršum metų nebeturi laisvės ir 
nežinia kada turės. Todėl jie siū
lo bendradarbiauti su okupuota 
Lietuva, nepasakydami, kad ben
dradarbiavimą, kuris nėra nau
dingas priešui, trukdo patys oku
pantai. Jie taip'pat pataria ne
peikti okupacinio režimo Lietu
voje, nes jame lietuviai taip pat 
atlieka-naudingų darbų (tarytum 
kas nors būtų teigęs, kad vergai 
negali atlikti jokių naudingų 
darbų).

Šie kvislingai nepasisako prieš 
lietuvių patriotinių organizacijų 
veiklą. Ją kartais pagiria, o kar
tais pasijuokia, lyg iš vaikų žais
mo. šiems kvislingams aišku, 
kad, nustojus reikalauti Lietuvai 
laisvės, organizuotas tautinis at
sparumas taip-pat greit turės tap
ti neveikliu, kol galutinai ap
mirs. O viešiems ir slaptiems Lie
tuvos priešams kaip tik ir svarbu, 
kad organizuota lietuvių politinė 
ir kultūrinė veikla sustingtų ir 
išnyktų kaip galima greičiau. Juo 
lietuviai Vakaruose silpnesni, juo 
Sovietų Sąjungai ir jos talkinin
kams Vakaruose geriau, nes.ta
da mūsų tautiečiams pavergtoj 
Lietuvoj bus morališkai sunkiau, 
tamsiau, juodžiau, beviltiškiau. 
Vilties netenkančius visada leng
viau sugniuždyti bei pribaigti ne
gu viltimi gyvenančius. Kad nie
kas laisvųjų lietuvių nebekeltų 
viešų protesto balsų dėl Lietuvos 
pavergimo, gal būtų labai malo
nu ir tiems neva laisvės gynė
jams, kurie viešai su Sovietų Są-

junga pasibara, o slaptai nuo Jal- 
laikų bendradarbiauja, patai-tos laikų bendradarbiauja, patai

kaudami jai.
Trečioji lietuviškų kvislingų 

rūšis yra gudresnė už pirmąsias 
dvi. Jie apie Lietuvos laisvę ii* 
nepriklausomybę garsiai kalba, 
kartais labai narsiai barasi ant 
komunistų, bet jie nusiteikę prieš 
lietuvių gerai organizuotą, nesa
vanaudišką, patriotinę veiklą, ku
rią laiko neprasminga, nes lietu
viai Vakaruose vis tiek greit iš
mirštą ir nutausią. Jiems nepa
tinka, kad lietuviai vienur kitur 
Amerikoj organizuotai baksnoja 
Į Kongreso narių sąžinę Lietuvos 
labui. Bet jie ypač nepalankūs • 
Lietuvių Bendruomenei ir jos rė
mėjams, nes Lietuvių Bendruo
menės organizacijoj jie mato po- 
tencialinę jėgą, kuri neleis lietu
vių patriotinei sąmonei išblėsti ir 
numirti. Kad šitokių kvislingų 
niekas neįtartų tarnyba sau ir 
svetimiesiems, jie nuolat giria 
galingiausio laisvės krašto oficia
liąją politiką, laikas nuo laiko 
Kindami, kad joj yra lietuvių 

ės viltys. Ir šitokia taktika 
kvislingams labai patogi.

■ Iš vienos pusės, dėdamiesi Lie
tuvos laisvės šalininkais, tie kvis- 
lingai Įkalbinėja lietuviams, kad 
jų pastangos ir kultūriniai dar
bai, atliekami organizuotai, netu
ri prasmės, nes lietuvybė Vaka
ruose pasmerkta mirti. Iš kitos 
pusės jie įtaigoja, kad Lietuvos 
laisve rūpinasi kažin kas labai 
galingas ir nemarus, tartum tie, 
kurie Jaltoje Sovietų Sąjungai 
užrašė pusę Europos, "nebūtų mi
rę arba nemirs. Bet kvislingai ži
no, kad žmonių atmintis trumpa. 
Tad kodėl lietuviams neskelbti 
palaidumo, pasyvumo, nevilties 
ir beprasmybės? Juk tai ypač pa
tinka visokiems lietuvių paliegė
liams, pavargėliams, "renegatų 
kandidatams, trupinio aukso ir 
gardaus valgio šaukšto nesuskai
tomiems mėgėjams. Pagal tuos 
kvislingus, kam lietuviams galvo
ti, rūpintis, organizuotis, veikti, 
stiprinti Lietuvių Bendruomenę, 
jeigu už juos kažin kas galingas 
veikia-daro, arba jei viskas sa
vaime pasidarys? Tai gudri tak
tika, velniška taktika, bet visdėl- 
to kvislingo darbas, kuris lietu
viams pavojingesnis už atvirus 
puolimus.

Be abejo, kovoti prieš kvislin
gus lietuviams Vakaruose sunku. 
Čia jų gal būt niekas į kalėjimą 
nepasbdins, bet visdėlto kovoti 
reikia ir būtina. Tam yra dvi 
priemonės. Pirmoji jų boikotas 
— neskaityti ir neremti tų laik
raščių, kur minėtų trijų rūšių 
kvislingai dėsto savo mintis; ne
remti nė tų organizacijų, kur 
kvislingaai "turi vadovaujančią 
reikšmę. Visokiems kvislingams 
nieko nėra pavojingesnio, kaip jų 
izoliavimas. Antra priemonė — 
daryti priešingai, negu kvislingai 
perša. Kadangi jų visų svarbiau
sias uždavinys pakrikdinti, nu
tautinti ir numarinti lietuvių pa
triotinę sąmonę Vakaruose "kaip 
galima greičiau, todėl reikia telk
tis į pagrindines lietuvių organi
zacijas, jose nesavanaudiškai 
dirbti ir nuolat kelti savo pačių 
lygį dvasiniu, kultūriniu, profe
siniu ir politiniu atžvilgiais. Taip 
pat svarbu žinoti, kad vieno lietu
vio principingumas ir veiklumas 
svarbesnis už dešimt svyruojan
čiu.

MOLSON EXPORT
Kanadosflabiausiai perkamas alus

MOLSONA DIDINGAS
ALUS

didžiam krašte

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

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

R.M.N.Pt


© PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
diplomantei dirbti dekoratore Pane
vėžio dramos teatre. Klaipėdos te
atras dar ir šiandien neturi kvalifi
kuoto šios srities specialisto. Miestų 
ir miestelių apdailos darbams dau
giausia vadovauja augštojo mokslo

BULVIAKASIO AUKA
Komunistinė santvarka taip nuali

no Lietuvos žemės ūkį, jog šiandien 
net nėra kam derlių nuimti: gudres
nieji kolchozininkai seniai spėjo iš
bėgioti į miestus. Derliaus nuėmimo 
metu organizuojamos 'talkos. Į kol-. nebaigę mėgėjai arba net papras- 
chozus tada siunčiami kaikurių įmo
nių tarnautojai ir gimnazijų aukštes
niųjų klasių mokiniai. Miestiečiams 
darbas laukuose neįprastas — dėl to 
pastaiko net skaudžių nelaimių. 1963 
m. spalio 6 d. į kolchozo laukus bu
vo pasiųsti Klaipėdos IX vid. mokyk
los abiturientai bulvių kasti. Jaunat
viško mergaitės* nerūpestingumo ir 
traktorininko neapdairumo dėka bul
vių kasimo mašina sutriuškino koją 
Svajai Jurdonaitei. Gydytojai išgel
bėjo mergaitės gyvybę, bet buvo pri
versti amputuoti koją.

Žurnalas “švyturys” ištisą pusla
pi skiria šiai jaunai merginai, be ko
jos bandančiai grįžti į gyvenimą. Gar
binama ji ir ją nuolatos lankantieji 
draugai, talpinamas net Jurdonaitei 
skirtas Sov. Sąjungos didvyrio A. 
Meresjevo laiškas: “Aš tikiu Tavimi, 
Svaja, tikiu, Tu didvyriškai iškęsi 
viską ir surasi savyje jėgų tapti nau
dinga žmonėms ir Tėvynei.” Žurna
las, žinoma, neužsimena, kad dėl mer
gaitės nelaimės pirmiausia yra kalta 
komunistinė santvarka. Abiturientų 
vieta yra mokyklos suole, ne kolcho
zų laukuose. Buvo kadaise laikai, kai 
ūkininkai Įstengdavo patys ir pasėti, 
ir derlių nuimti. Talkos tada nebuvo 
reikalingos ir maisto netrūko. Jeigu 
šiandien derliaus nuėmimo metu kol
chozams būtina miestiečių pagalba, į 
laukus reikia siųsti ne abiturientus, 
bet augštuoshis kompartijos pareigū
nus, pradedant Gedvilu, Sniečkum, 
Paleckiu, Čistekovu, Sviščiovu ir kt. 
Tegu traktoriai laužo jų kojas, nes 
juk jie ir Į juos panašūs tiesiogiai 
atsakingi už dabartinę netvarką Lie
tuvos žemės ūkyje.

UŽVENČIO MONETOS
Užventyje aptikta statinaitė su 10 

kg Įvairių monetų, priklausančių 
1610-30 m. laikotarpiut Patikrinus 
1.000 monetų rasta: Niderlandų jung
tinės valstybės talerių, Vakarų Fri- 
zijos talerių, Georgo Wilhelmo ir 
Žygimanto III grašių bei sidabrinių 
monetų, Gustavo Adolfo Elbingo, 
Žygimanto III solidų ir kt. Užventiš
kiai Vincas Paulauskas, Ignas Kli
mašauskas ir Petras Genys radinį 
perdavė Šiaulių “Aušros” mažėjui.

DAILĖS STUDENTŲ SKUNDAS
Valstybinio dailės instituto 20 stu

dentų — jų tarpe A. Belevičius, K. 
Šveikauskas ir A. Pakeliūnas ‘^Tie
sos” puslapiuose atakuoja švietimo 
ministerijos pravedamą kadrų pa
skirstymą. Pasirodo, pastaruoju metu 
visi institutą baigusieji studentai ski- 

^riami piešimo mokytojais, nors dau
gumas jų yra pasirinkę kūrėjo kelia. 
Laiške dėstoma jauniesiems meninin
kams daroma skriauda: “Mokosi jie 
šešerius metus, gina diplominį dar
bą, ir čia jų kūrybiniams planams 
lemta subyrėti: jiems pasiūloma dirb
ti piešimo mokytojais, nežiūrint, ko
kie jų planai buvo, ateinant Į insti
tutą ...” Tik su dideliu vargu kultū
ros ministerija gavo leidimą vienai

čiausi vertelgos.
Studentai primena švietimo minis

terijai, jog piešimo mokytojus ruošia 
Šiaulių, Vilniaus pedagoginiai insti
tutai, vidurinės mokyklos bei techni
kumai. Valst. dailės instituto pagrin
diniu uždaviniu yra kūrėjų paruoši
mas. Išklausius šio studentu skundo, 
gaunasi įspūdis, jog Lietuvos kom
partija, matyt, jaučia dailininkų per
teklių — Lenino paveikslams ir te
matinėms drobėms tapyti daug 
nininkų nereikia ...

APINASRIS LIETUVOS
MOKSLŲ AKADEMIJAI
Lietuvos komunistinė spauda mėgs

ta girtis Lietuvos Mokslų akademi
jos laimėjimais, retai teužsiminda- 
ma, jog z kryptį jos darbams nustato 
Sov. Sąjungos Mokslų akademija. Tai
gi lietuviai mokslininkai negali pasi
rinkti darbo sričių. Jas jiems apro
buoja Maskva. Neperseniausiai Sov. 
S-gos Mokslo akademija svarstė bu
simąją Lietuvos mokslininkų veiklą. 
Nutarimus “Sovetskaja Litva” pus
lapiuose dėsto sąjunginių respublikų 
mokslų akademijų veiklai koordinuo
ti sekretorius V. Duženkovas: “TSRS 
Mokslų akademijos prezidiumas pa
tvirtino šias pagrindines Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos tyrimo dar
bų kryptis: tikimybių teorija ir ma
tematinė statistika; kibernetikos ma
tematinės problemos ir techninė ki
bernetika; teorinė atomų ir moleku
lių spektroskopija; puslaidininkių fi
zika; aukštų temperatūrų šiluminė 
fizika; metalų elektronusodinimo bei 
galvaninių padengimų su iš anksto 
numatytomis savybėmis teorijos ir 
metodų nagrinėjimas; augalininkys
tės ir gyvulininkystės produktyvumo 
kėlimo biologiniai pagrindai; respub
likos gamybinės jėgos, lietuvių tau
tos istorija, kaba ir literatūra.”

KOLCHOZŲ PAVADINIMAI
R. šarmaitis “Liter, ir Mene” skai

čiuoja kolchozų pavadinimus: Leni
no vardu dabartinėje Lietuvoje pava
dinta 17 kolchozų, Karolio Požėlos — 
16, partizanės Marytės Melnikaitės 
— 20, gen. Černiachovskio
Ždanovo — 12, M. Kalinino — 12, S. 
Kirovo — 10, V. Čiapajevo 
Dzeržinskio — 4, M. Budiono, J. Ga- 
garino, A. Matrosovo — po 1. Esama 
taipogi daug “Lenino kelių”. Gaila, 
kad autorius užmiršo suskaičiuoti vi
sus Stalino vardo kolchozus, kuriuos 
dabar jau teko perkrikštyti. Skaitant 
tokius kolchozų pavadinimus, kyla 
klausimas, kur mes esame 
voje ar Sov. Sąjungoje?..

R. šarmaitis, matyt, jausdamas tą 
mintį, antroje rašinio dalyje aiškina, 
jog J. Janonio vardu yra 12 kolcho
zų, Žemaitės — 11, Petro Cvirkos — 
16, Salomėjos Nėrės — 9, Jono Bi
liūno — 4, Adomo Mickevičiaus — 
3, Vinco Kapsuko — 3, Simano Dau
kanto — 2, Liudo Giros — 2, Vinco 
Kudirkos, Vytauto Montvilos ir Dio
nyzo Poškos — po 1. V. Kst.

Šaunūs lietuviško jaunimo

ŠOKIAI
įvyks birželio 20 d., šeštadienį, 
Merritton Community Centre salėje

Moksleiviams įėjimas nemokamai.
Pradžia S v.v. iki 12.30 vai. St. Catharines liet, parap.

me-

14, A.

5, F

- Lietu-

Už A. t A. KAZIMIERO ŽUKAUSKO vėlę
šv. Mišios su egzekvijomis bus atlaikytos birželio 13 d. 10 v. 
ryto Hamiltono Aušros Vartų bažnyčioje.

Jau praėjo metai, kaip negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą tėvelį. Nors laikas bėga, bet mes jo nieka
dos negalėsime" užmiršti. Gailestingasis Dievas tesuteikia 
jam amžiną ramybę.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a.a. Kazimiero Žukausko vėlę.

Nuliūdę vaikai

Niagara pusiasalis
DIDELĖ DIENA ST. CATHARINĖ- 

JE. — Artėjant Tėvų pranciškonų mi
sijos 15 metų sukakčiai, buvo suruoš
tas garbingų svečių priėmimas, kuria
me dalyvavo Lietuvos gen. konsulas 
dr. J. žmuidzinas, p. J. Matulionis, St. 
Catharines miesto burmistras I. Bu
chanan, parlamento nariai J. McNul
ty, B. Welch, E. Morningstar, visų lie
tuviškų organizacijų pirmininkai bei 
kanadiečių ir lietuvių spaudos atsto
vai. Svečius pasitiko T. Barnabas Mi
kalauskas.

Svečiai, apžiūrėję vienuolyną ir kop
lyčią, suėjo į salę, kur tautiniais dra
bužiais apsirengusios mergaitės įtei
kė gėlių poniai Žmuidzinienei ir bur
mistro Buchanan žmonai.

Susirinkusius pasveikino ir priėmi
mo tikslą paaiškino S. Janušonis. LB 
St. Catharines apyl. pirm. J. žemaitis 
pasveikino susirinkusius B-nės ir vi
sų organizacijų vardu. Iškviestas dr. 
J. žmuidzinas trumpai nušvietė Lietu
vos padėtį ir išreiškė tikėjimą, kad 
bendrom pastangom visos tautos at
gaus" laisvę, ir jų tarpe mūsų tėvynė 
Lietuva.

Sekė gerai paruošta vaikų progra
ma. Akordeonu pagrojo S. Bogušytė, 
gitara V. Butkutė ir pianinu N. Gverz- 
dytė. Tai trys tikrai didelių gabumų 
mergaitės, kurios ne tik sužavėjo sve
čius. bet ir maloniai nustebino pasiek
tais rezultatais. Po jų pasirodė grupė 
jaunų šokėjų, kurios retu darnumu pa
šoko tris tautinius šokius. Programai 
ir šokiams vadovavo Joana Zubrickie- 
nė.

Tuojau sekė burmistro Buchanan 
kalba, kurioje išreiškė didelį pasigė
rėjimą ir malonumą dalyvauti lietuvių 
tarpe.

Visi svečiai buvo pakviesti prie gra
žiai paruoštų stalų su skaniais užkan
džiais. čia tarė žodį visį dalyviai, net 
burmistro žmona. Lietuviai svečiams 
sugiedojo “Ilgiausių metų”.

Visus gražiu humoru nuteikė S. Set- 
kus, kuris, pasinaudodamas proga, nu
švietė Lietuvos ir lietuvių reikalus.

ma- 
atei- 
tiek

Svečiai užsibuvo, skirstėsi labai 
lonioje nuotaikoje, prižadėdami 
tyje daugiau lietuviams padėti 
Niagaros pusiasalyje, tiek Otavos par
lamente.

Tai buvo augšto lygio didžiai pasise
kęs lietuvybės įžengimas į,vyriausių 
šio krašto kanadiečių tarpą.

Sekantis toks žingsnis įvyks birže
lio 20 d., kada mūsų parapijos didžio
joje šventėje dalyvaus du vyskupai: 
lietuvių J.E. V. Brizgys ir St. Catha
rines J.E. T. McCarthy, spėjęs įsigy
ti visų tautybių sluogsniuose augštos 
pagarbos. Virš 150 jaunimo pasirodys 
scenoje, kor.
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•S LIETUVIAI PASAULYJE

S HAMILTON”"
BAISIŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ mi- 

nėjimas Hamiltone birželio 14 d., sek
madienį, pradedamas pamaldomis AV 
parapijos bažnyčioje.

Bendras visų pabaltiečių minėjimas 
įvyks 3 vai. p.p. estų ūkyje. Meninėje 
minėjimo dalyje dalyvaus AV parapi
jos choras, vad. sol. V. Verikaičio.

Iš Hamiltono važiuoti į kelią nr. 6, 
Guelph link. Pravažiavus Guelph va
žiuoti ligi Marden ir ten palikti kelią 
nr. 6 ir važiuoti Elora Road, kur ke
lio rodyklė rodo į Elorą, Eloros keliu 
važiuoti 7 mylias, ligi Gravel Road, 
-kur bus rodyklė, rodanti į estų ūkį, 
Seedrioru. Ten sukti į kairę ir sekant 
rodykles važiuoti ligi vietos, kur įvyks 
minėjimas.

Prašome visus Hamiltono ir apylin
kių lietuvius minėjime kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. B-nės valdyba

KODĖL MUMS REIKIA RELIGI
NIŲ PAŠAUKIMŲ? Tokia tema buvo 
duota Hamiltono vyskupijos katalikiš
kų mokyklų septinto ir aštunto skyrių 
mokiniams. Iš jų buvo išrinkta 10 ge
riausių rašinių. Tų rašinių autoriai 
apdovanoti medaliais ir piniginėmis 
premijomis. Iškilmės įvyko gegužės 3 
d., Burlingtone, Šv. Rožančiaus baž
nyčioje, dalyvaujant Hamiltono vysk. 
J. Ryan ir kitiems svečiams. Iš tų de
šimties mokinių pirmąją vietą laimė
jo Šv. Juozapo mokyklos aštunto sky
riaus mokinys Jonas Kalmatavičius. 
Jis gavo aukso medalį su popiežiaus 
Pauliaus VI atvaizdu ir $25 piniginę 
premiją. Jonas yra aktyvus mokslei
vių ateitininkų kuopos narys, priklau
so tautinių šokių grupei “Gyvataras”. 
Linkime Jonui ir toliau būti vienu iš 
pirmųjų. J. P.

VASAROS STOVYKLOS JAUNI
MUI Tėvų pranciškonų stovyklavietė
je, New Wasaga, Ont., vyks nuo lie
pos 4 iki rugpjūčio 16 d.

Pirmoji vyresnio amžiaus jaunimui 
— 11 metų ir vyresniems — bus nuo 
liepos 4 iki 18 d. Registruotis pas p. 
Gudinskienę JA 7-1967, pp. Juozapa
vičius LI 4-5015, J. Pleinį JA 7-4876 
arba rašyti: Franciscan Fathers, 32 
Rusholme Pk. Rd., Toronto 3, Ont.

“GYVATARO” ŠOKIŲ VAKARAS. 
Užbaigiant sezoną, tautinių šokių gru
pė “Gyvataras” gegužės 23 d. suruošė 
didžiulį koncertą, norėdama parodyti 
savo darbo vaisius tėveliams ir Ha
miltono publikai. Tuo pačiu buvo sten
giamasi sutelkti lėšų kelionei į Niu
jorką su reprezentacine grupe. Deja, 
koncerto programos dalyvių šimtinė 
tepajėgė sutraukti tik 111 suaugusių 
žiūronų. Be abejo, neigiamai atsiliepė 
90 laipsnių tos dienos temperatūra, 
kurios tačiau nepaisė jaunieji šokė
jai ir su pasišventimu išpildė gausią 
ir puikią programą. Bene didžiausią 
įspūdį padarė “paskutinis suktinis”, 
kur scenoje šokančią grupę papildė 
visas kolektyvas, pasipylęs iš visų pu
sių salėje. Po programos patys šokė
jai įteikė savo vadovams po simbolinę 
dovanėlę. Sveikino AV parap. kleb. dr. 
J. Tadarauskas, “Aukuro” vadovė p. 
E. Dauguvietytė-Kudabienė ir Bendr. 
v-ba. “Gyvataro” vyr. vadovė p. G. 
Breichmanienė ir jos padėjėjos p. N. 
Stanaitytė ir L. Verbickaitė apdovano
tos gėlėmis. Koncerto pelnas padengs 
tik dviejų asmenų kelionę į Niujorką.

Po oficialaus koncerto uždarymo iš
vargęs jaunimas buvo pakviestas į 
parap. salę, kur rėmėjų v-ba buvo pa
ruošusi kuklią vakarienę. “Gyvataro” 
rėmėjų v-ba reiškia nuoširdžiausią pa
dėką prel. dr. J. Tadarauskui, “Auku
rui”, A. Vartų 
ruomenės v-bai 
siems aukomis

Taip pat nuoširdi padėka priklauso 
visiems loterijos fantų aukotojamsTlš 
kurių buvo surinkta virš 200 fantų. 
*Į*uo būdu loterijai nei vieno fanto ne
reikėjo pirkti. Nuoširdžiai dėkojame 
vakaro tarnybos talkininkams: D. Jo
nikienei, Genei Skripkutei, A. Kauš
pėdui, V. Kežinaičiui, V. Narkevičiui 
ir V. Sasnauskui. Atskira padėka pri
klauso ponams Klevams, kurie išrū
pino nemokamą baleto studijos moki
nių programą. Taipgi visiems atsilai
kiusiems svečiams širdinga padėka.

Taip pat pranešame visiems lietu
viams, kad vykdoma metinė rinkliava 
Tautos Fondui, kuri baigsis birželio 
mėn. pabaigoje. Kaikuriuose rajonuo
se aukos jau yra surinktos, kituose 
baigiamos ar įpusėtos rinkti. Nuošir
džiai prašome tautiečių būti duos- 
niems, nes jau keletas metų kaip šios 
rinkliavos nebuvo daromos Hamiltone,

Hamiltonas visada buvo jautrus 
šiam reikalui ir per eilę metų sukel
davo lėšas aukomis ar parengimų pel
nu. Per paskutinius aštuonis metus 
pirmininkaujant J. Mikšiui buvo pa
siųstos centrinei atstovybei šios su
mos: 1957 m. — $1.400, 19J58 m. — 
$1.100, 1959 m. — $1.100, 1960 m. — 
$750, 1961 m. — $250, 1962 m. — 
$600 ir 1963 m. — $815. Kadangi da
bar ruošiami parengimai nevisada at
neša pelną, tad prašomi kiekvienas as
meniška auka prisidėti prie šio kil
naus tikslo.

Ta pačia proga primename, kad se
kantis TF parengimas įvyksta birželio 
30 d., Dominion Day išvakarėse. Šis 
vakaras bus toje pačioje vietoje Brant 
Inn, Burlingtone, bet atvirame ore 
prie Ontario ežero kranto, šiais šokiais 
atvirame ore pradėsime vasaros se
zoną.

Tautos Fondo Atst. Kanadoje 
Hamiltono skyriaus valdyba

ANTANAS LIUD2IUS, 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

par. komitetui, Bend- 
ir visiems, prisidėju- 
ir dalyvavimu.

STOVYKLAVIETEI“ROMUVOS”
įrengti iš Preston, Ont., mažos lietuvių 
kolonijos gauta aukų $41. Nuoširdus 
ačiū mieliems prestoniečiams. V. P.

TF VAKARAS IR METINE RINK- 
LIAVA. — Tautos Fondo Hamiltono 
skyriaus ruoštas pasilinksminimas — 
šokiai Brant Inn, Burlingtone, gegužės 
18 d. per Viktorijos dieną sutraukė 
86 asmenis. Per visą vakarą gauta pa
jamų $490,45, gryno pelno $79,55.

Nors atsilankiusių svečių skaičius 
nebuvo didelis, tačiau pelnas gautas 
vien tik paaukotų staliukų bei loteri
jos fantų dėka, šiuo reiškiame nuošir
džią padėką už paskirtus staliukus 
prel. dr. J. Tadarauskui $15, Tri Re
alty savininkams p.p. Pranskevičiui ir 
Didžbaliui $15 ir Aušros Vartų para
pijai $10. šiuos staliukus laimėjo: L. 
šilinskienė, V. Kežinaitis ir A. Dalan- 
gauskas.

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 Maiyr, 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.

J A Valstybės
LIET. KRIKŠČIONIU DEMOKRA- 

TŲ SĄJUNGOS suvažiavimas įvyko 
gegužės 30 d. savaitgalį Clevelande. 
Plačiau apie šį suvažiavimą kitame 
numeryje.

VILNIAUS KRAŠTO LIET. SĄJUN
GOS SUVAŽIAVIMAS, įvykęs Detroi- 
te gegužės 30 d., buvo įdomus savo 
dienotvarke ir gyvas diskusijomis. Re
feratus skaitė: K. Veikutis—“Vilniaus 
teisinė padėtis ir rezistencinės veiklos 
gairės”, A. Misiūnas — “Sąjungos tęs
tinumo — prieauglio brandinimo klau-

SUDBURY, Ont.
“TUMO-VAIŽGANTO” šeštadieninė 

mokykla baigė mokslo metus. Išleistu-, 
ves suruošė mokyklos tėvų komitetas/simas”, K. Baronas — spaudos reikalu. 
Mokyklą per šiuos mokslo metus lan
kė virš 30 mokinių. Mokykloje dirbo 
šie mokytojai: vedėjas V. Grinius, p. 
P. Zlatkuvienė, kun. A. Sabas, A. Ku- 
sinskis ir p. Grinienė.

L. Bendruomenės v-ba širdingai dė
koja visiems mokytojams už parodytą 
gražų tautinį pasiaukojimą mūsų jau
nimo labui. Ypatinga padėka mokyk
los vedėjui p. V. Griniui, kuris be dar
bo mokykloje, grynai iš savo asmeniš
kų lėšų paruošė Kalėdų ir Velykų 
švenčių proga mokiniams dovanėles. 
Visus mokytojus, mokyklos mokinius 
ir visą Sudburio lietuviškąjį jaunimą 
kviečiame dviejų savaičių poilsiui va
saros stovykloje “Villa Maria” vasar
vietėje rugpjūčio 3-15 d.d. Registraci
ja vyksta iki birželio 15 d.

Liet. Bendruomenės valdyba
ZITA GRIŠKONYTĖ iškalbos kon

kurse Martindale Public mokykloje 
laimėjo pirmąją vietą ir gavo gražią 
taurę.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS staty
bos užbaigimo reikalams surinkta 89 
dol. Aukas rinko J. Bataitis ir M. 
Venskevičienė.

L. BENDRUOMENĖS VALDYBA 
birželio 14 d., sekmadienį, 2 v. p.p., 
Petro ir Povilo Jutelių gražioje vasar
vietėje “French River” ruošia Petri
nių - Povilinių - Joninių - Vladinių- 
Antaninių paminėjimui didelę gegu
žinę. Vaišės, šokiai, pasivažinėjimas 
laiveliais, žvejyba ir daug kitų įvaire
nybių.

Maloniai kviečiame visus Sudburio 
ir apylinkių lietuvius dalyvauti ir pa
sikviesti draugų. Iki pasimatymo p. 
Jutelių vasarvietėje.

VISUS LIETUVIUS kviečiame klau
sytis radijo valandėlės per CHNO ra
dijo stotį birželio 14 d., sekmadienį, 
1.30 v. p.p. Valandėlę finansavo Stasys 
Krivickas. L. B-nės valdyba

LONDON, Ont
VISI Į LONDONĄ! — Londonas 

mūsų didžiųjų ir tolimesniųjų kaimy
nų lig šiol kažkaip vis likdavo nepa
stebėtu. Esame linkę tikėti, kad šį kar
tą jis nebus aplenktas ir kad pas mus 
atvažiuos ir tie, kurie niekada nesi
rengė į čia vykti. Londone dabar ki
tos nuotaikos, ir ne vienas norės pats 
tuo įsitikinti. Tam geriausia proga — 
bažnyčios atidarymo iškilmės, įvyks
tančios birželio 14 d., sekm., šia tvar
ka: 4 vai. p.p? vasaros — EDST — 
laiku išpažintis. 5 vai. iškilmingos šv. 
Mišios. Jas atnašaus prel. dr. J. Ta- 
darauskas, Kunigų Vienybės pirm, ir 
Hamiltono Aušros Vartų parap. klebo
nas. Jų metu giedos Londono suaugu
siųjų ir vaikų chorai, vedami muz. J. 
Petrauskos ir kun. B. Pacevičiaus. Pa
mokslą pasakys kun. P. Ažubalis, To
ronto Šv. Jono Kr. par. klebonas. 6 
vai. pobūvis, dalyvaujant daugeliui 
lietuvių ir kanadiečių dvasiškių, par
lamento atstovų ir kt. augštų svečių. 
Tikimasi, kad atvyks ir miesto bur
mistras. Pobūvio metu vaikų choras, 
vad. kun. B. Pacevičiaus, atliks trum
pą programėlę.

Bažnyčia ir parapija yra pagrindi
nėje miesto gatvėje, būtent 1414 Dun
das St. E. ši gatvė yra plento nr. 2 
tęsinys ir eina per patį miesto centrą. 
Vykstantieji 401 plentu nuo Windsoro 
pravažiuoja išvažiavimą į Wellington 
Rd. ir tada suka kairėn į pirmą išva
žiavimą — į Highbury Ave. Vykstan
tieji tuo plentu nuo Hamiltono-Toron- 
to pravažiuoja išvažiavimą į 74-tą ke
lią ir tada tuoj suka dešinėn — į tą 
pačią Highbury Ave. šia gatve važiuo
ti tiesiai, pervažiuoti tiltą per geležin
kelį ir tada pradėti skaičiuoti šviesas. 
Prie trečių šviesų bus didelė High
bury ir Dundas kryžkelė. Prie jos de
šinėj “The Salvation Army Children’s 
Village” namelis, čia pasukti į deši
nę ir, geroką bloką pavažiavus, kairė
je pusėje prie didelių medžių bus mū
sų bažnyčia. Važiuojantiems plentu 
nr. 2 iš rytų — vykti ligi senesniojo 
miesto ribų (į miesto centrą nereikia 
važiuoti), kol pasieksit Easton Plaza, 
Chevrolet Oldsmobile iškabas dešinė
je ir geležinkelio bėgius skersai gat
vę. čia, dešinėje pusėje, ir mūsų baž
nyčia. Iš kitų krypčių vykstantiems — 
pasiekti miesto centrą ir jame esantį 
Hotel London. Nuo jo Dundas gatve 
vykti į rytus kelioliką blokų, kol pa
matysit dideles fabrikų iškabas: de
šinėje — Kellog’s, kairėj — Kelvin- 
ator ir McCormick’s. Už jų, pravažia
vus trejetą blokų, bus minėtoji High- 
bury-Dundas kryžkelė ir dar bloką pa
važiavus — mūsų bažnyčia kairėj pu
sėj. Nuo Hotel London važiuoti Dun
das gatve visą laiką tiesiai ligi pat 
mūsų bažnyčios.

Klebonas kun. B. Pacevičius, įdėjęs 
tiek daug nuoširdaus darbo į šios pa
rapijos kūrimą, tikisi, kad tautiečiai 
ir iš toliau atvyks pas mus pasidalyti

bendru dižaugsmu — dar vienu lietu
višku laimėjimu išeivijoje! Taigi iki 
malonaus pasimatymo atgimusiame 
Londone!

JAU $18.000. — ! Ar begalima no
rėti Bažnyčios Fondo greitesnio augi
mo?! Manau, stebisi ne tik kaimynai, 
bet ir mes patys klausiame viens kitą: 
“Iš kur tas žmonių nuoširdumas ir 
duosnumas atsirado?” Bažnyčia nu
pirkta už $25.000.

SVEIKINAME O. S. RATKEVIČIE
NĘ, KL Kat. Mot. sk. pob. sekc. va
dovę, laimingai pergyvenusią dėl aud
ros įvykusią nelaimę ir po jos seku
sius pavojus ir sėkmingai pasveiku
sią.

V. BARVYDAS, Lietuvos savanoris, 
dar tebėra šv. Juozapo ligoninėje, 
216 kamb. su širdies negalavimais. 
Jam ten teks pabūti maždaug ligi Ko
pos mėn. pradžios. Prašome jį aplan
kyti.

APYL. VALDYBA surinko $50 ir 
juos perdavė fondui paremti krepši
ninkų kelionei į Australiją. D. E.

WINNIPEG, Man
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

įvyko gegužės 17 d. Iš ryto ta intenci
ja buvo atlaikytos pamaldos. 3 vai. 
p.p. parapijos salėje įvyko motinų pa
gerbimas ir meninė dalis. Muzikos mo
kyklos mokyt. V. Virkutis akordeonu 
išpildė eilę religinės muzikos kūrinių. 
Po dr. C. Kuro paskaitos programą 
išpildė liet, šeštad. mokyklos moki
niai: L. Rutkauskaitė, I. Marozaitė, J. 
ir P. Kūrai, P. ir A. Stankevičiai, V. 
Balčiūnaitė, M. Virkutytė, Br. Mali
šauskas, N. Žiminskaitė, A. Jaunišky- 
tė. Pasirodė jaunesniųjų ir vyresniųjų 
tautinių šokių grupės, paruoštos H. 
Barkauskaitės. Br. Bujokienės ir D. 
Januškaitės paruoštas mokyklos cho
ras padainavo 7 liaudies dainas.

VARGONŲ ĮSIGYJIMUI AUKOJO: 
po $200 x-y; $102 Alf. Onį Jančiukas; 
$75 dr. Alf. Yauniškis; po $50 — M. 
Bukauskas, Br. Bujokienė, J. O. De- 
mereckas, V. Br Jančiukas, V. E. Ja
nuška, E. K. Kalasauskas, V. G. Stan
kevičius; $30 J. J. Mikalauskas; po 
$25 — Alf. A. Balčiūnas, kun. J. Ber- 
tašius, V. Borax, P. J. Jurgelevičius, 
J. Malinauskas, M. A. Rudis; $21 H. 
J. Barkauskaitės; po $20 — Blusius, 
A. J.' Maciūnas, T. Yuska; po $15 — 
J. Dik, T. Lukas, P. Sliva.

Smulkesniomis sumomis ($10-$l) 
surinkta $677,00.

Aukas rinko: M. Bukauskas, Hilda 
ir Judita Barkauskaitės, Jon. Mali
nauskas, D. Januškaitė, St. Bartinin- 
,kienė, A. Kvietinskas ir Teklė ir Jo
nas Timmerman.

Pirmasis referatas buvo daugiau poli- ’ 
tinis, įdomus visiems, bet ypač lais- ’ 
vinimo veiksniams. K. Baronas nagri
nėjo vilniečių laikraščio klausimą, bet 
priėjo išvados, kad reikėtų pasiten
kinti esama lietuviška spauda. Nutar
ta leisti vienkartinį leidinį kartą per < 
metus. Be to, dar M.jšnapštys kėlė 
Vilniaus krašto išjungimo iš Lenkijos 
bažnytinės provincijos klausimą, o V. 
Šimkus paminklinės koplyčios Vašing- 4 

tone pavadinimo klausimą.
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ Vy- 

riausios Tarybos rinkimų komisija pra
neša visiems LF bičiuliams, kad kiek- 
vienas LF bičiulis iki birželio 30 d. 
gali siūlyti ne daugiau kaip 9 kandi
datus į LFB, Vyr. Tarybą; taip pat 
kiekvienas LFB bičiulis gali būti pa
siūlytas kandidatu. Siūlytojas pridede- 
da siūlomojo sutikimą. Siūlymus siųs
ti: LFB Vyr. Tarybos rinkimų komi
sijai, 566 Ridge St., Newark. NJ. 
07104, U.S.A.

KAN. ANTANAS STEPONAITIS 
mirė gegužės 29 d. Kalifornijoj, susi
komplikavus ligai po rankos nusilau- 
žimo. Velionis buvo gimęs 1883 m. 
birželio 15 d. Triobiškių km. Marijam
polės vlsč. ir apskr. Mokėsi Marijam
polės gimnazijoj ir Seinų kunigų semi
narijoj, kunigu Įšventintas 1908 m. 
kovo 22 d. Studijas gilino Šveicarijos 
Friburge ir tenai I D. karo metu or
ganizavo lietuvių veiklą. 1917 m. daly
vavo konferencijoje Vilniuje. Į Vokie
tiją pasitraukė 1944 m.,.Ameriką pa
siekė 1950 m.

Velionis yra parašęs istorinių vei
kalų, o pastaruoju metu paskelbė di
doką atsiminimų knygą “Tėvynėje ir 
pasaulyje” (1962), kuri buvo recen- 

zniota “Tž”. Bendradarbiavo lietuvių 
spaudoj. Palaidotas iš šv. Kazimiero 
bažnyčios Los Angeles Kalvarijos ka
pinėse birželio 2 d.

KUN. DR. JURGIS RAZUTIS, bai
gęs teologijos mokslus Romoje, išgy
veno Miami 12 metų, eidamas pastora
cijos pereigas šv. Mykolo parapijoje. 
Atvykus naujam klebonui, kun. dr. 
Razutis iškeltas į North Miami šv. Jo
kūbo parapiją — apie 150 mylių nuo 
Miami.

Miami lietuvių būrelis jam suruošė 
išleistuves Tylor restorane, atsisvei
kinant su kun. dr. Razučiu, kuris ne
atsisakydavo (kad ir ne savo parapi
joje) lietuviams teikti dvasinius patar
navimus, net atsilankydamas Į jų na
mus. Taip pat kiekvienais metais da
lyvaudavo Vasario 16 minėjimuose lie
tuvių klube.

KUN. PRANCIŠKUS GARMUS 
švenčia 50 metų kunigystės jubiliejų. 
Jo ir kitų jubiliatų pagerbimui vietos 
vyskupas Miami katedroje birželio 2 
d. atlaikė iškilmingas šv. Mišias.

PROF. K. PAKŠTO PAMINKLUI 
statyti $15 paaukojo St. Juodviršis, 

• Oakville, Ont. Norintieji paaukoti 
šianL tikslui, savo auką prašomi siųs
ti: Pakštas Fund, c/o J. Mikaila, 16870 
Stoepel, Detroit, Mich. 48221, USA.

JONAS ABROMAVIČIUS, kun. Edv. 
Abromavičiaus Šv. Kryžiaus par. kle
bono, tėvas, metus sunkiai sirgęs, mi
rė gegužės 25 d., sulaukęs 76 m. am
žiaus. Paskutiniu metu buvo labai nu
silpusi jo širdis ir gydytojai gyvybę 

1 palaikė ypatingai nauju operacijos bū
du — įstatydami į vidų mažą elektros 
bateriją, duodančią impulsą širdies 
plakimui. Velionis buvo kilęs nuo Pa
nevėžio. Į JAV atvažiavo 1907 m. Gy
veno Bridgeporte, dirbdamas Pennsyl- 

i vanijos geležinkelio linijoj, bet jau 
. nuo 1939 m. dėl ligos iš darbo buvo 
į pasitraukęs.

J. CICĖNAS, savo “Dienų skeveldra 
se” Naujienose šypterėja iš žinios 
okupuotoj Lietuvoj Donelaičiui pasta
tyti antkapinį paminklą. Esą, Vilniuje 
ryšiam su tuo jau pasakojama, kad

1 Sniečkus ir Paleckis patvirtinę ant
kapinio paminklo projektą. Kaip gi 
pavaizduojamas mūsų didysis klasi
kas? Ogi, milžiniškų išmierų Nikita 
laiko rankoje K. Donelaičio “Metus”,

. žinoma į... rusų kalbą išverstus.
ŠV. KAZIMIERO KAPINĖSE, Či- 

kagoje, jau palaidota 36.000 lietuvių. 
Vien tik praeitais metais palaidota

850 mūsų tautiečių. Kasdien palaido
jama po 2-3 mirusius, o yra buvusi 
diena, kada palaidoja net 24 asmenys. 
Šv. Kazimiero kapinės buvo įsteigtos 
1903 m.

DONALDAS STURGIS (atrodo, lie- 
tuvis), 37 m. amžiaus ir Richard 
Lauchli, 37 m. amž., buvo suimti 
Springfield, Ill., kai valstybės agentai 
rado pas juos ginklų sandėlį, kuriame 
buvo 100 automatų, kulkosvaidžių, mi
nosvaidžių ir mažesnių ginklų —

ARVYDAS KUDIRKA Purdue uni
versitete sėkmingai apgynė tezę iš 
karščio perleidimo srities ir gegužės 
31 d. jam buvo suteiktas filosofijos 
daktaro laipsnis iš mechaninės inžine
rijos.

Britanija
LIETUVIŲ SODYBOS gyventojai 

skiriasi į dvi grupes: tarnautojai ir 
nedarbingieji. Iki šiol pastoviai Sody
boje gyvena tik trys tarnautojai — ve
dėjas J. Lūža, jo žmona Emilija, kuri 
eina virėjos pareigas ir K. Jurka, 
ūkio prižiūrėtojas ir barmanas. Šie 
trys žmonės tarp savęs pasidalinę at
lieka visus pgrindinius Sodybos dar
bus: atstovauja Sodybai ir tvarko vi
sus formalius su ja ir gyventojais su
sijusius reikalus; priima kambarių už
sakymus ir veda su vasarotojais susi
rašinėjimą, atlieka visus smulkesnius 
remonto darbus (vien tik langų valy
mui ir aprūpinimui užuolaidomis yra 
170), tvarko daržus ir vištyną, atlieka 
išorės ir priežiūros darbus, kaip van
dens tiekimas, malkos, baseino prie
žiūra ir t.t.; veda ir aptarnauja klu
bą ir jo barą.

Be tarnautojų Sodyboj yra pastoviai 
įsikūrę: P. Didžbalis, vienas pirmųjų 
gyventojų, ligonis ir pensininkas, K. 
Žeimys — pensininkas, P.’ 'Žilinskas
— ligonis ir pensininkas, B. Dutkevi- 
čius — karo invalidas, B. Brazauskas
— pensininkas, J. Gudmantas, buvęs 
tarnautojas, A. Vištartas, invalidas, 
M. Mikalauskas — be pastovaus užsi
ėmimo.

Sodybos mirusieji yra S. Petkevičius 
ir A. Abukauskas.

Prancūzija
INŽ. A. VENSKUS dalyvavo Ham- 

b urge, Vokietijoj, Europos jaun. krikš
čionių demokratų suvažiavime, šio su
važiavimo metu A. Venskus išrinktas 
į Tarptautinės jaunųjų krikščionių de
mokratų unijos egzekutyvą. Tai pir
mas lietuvis, Įėjęs į tarptautinio 
krikščionių demokratų sąjūdžio egze
kutyvą.

PRANCŪZŲ - BALTŲ DRAUGIJA 
Paryžiuje buvo sukvietusi eilę pran
cūzų ir pabaltiečių diplomatų, politikų 
ir visuomenės veikėjų J. Chabanier 
(buv. karo attache Pabaltijo kraštuo
se) paskaitai: “Prancūzų- pabaltiečių " 
ryšiai: nuo jų istorinės pradžios iki 
šių dienų”.

DAIL. VYT. KASIULIO darbų pa
roda vyko visą gegužės mėnesį Pary
žiuje, Galerie des Beaux Arts.

B. ŠLEPETYTĖ - VENSKUVIENĖ 
Paryžiuje dalyvavo Pasaulio katalikių 
moterų org-jų unijos tarptautinio biu
ro ir komisijų posėdžiuose, atstovau
dama Pasaulio liet, katalikių org-jų 
sąjungą ir pavergtų tautų katalikes 
moteris.

Vokietija
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ ge

gužės 3 d. Stuttgarte surengė Moterų 
Klubas ir vietos PLB apylinkė. Ryte 
įvyko pamaldos katalikams ir evange- 
kams. Pagerbime kalbėjo apyl. pirm. 
A. Šukys. Motinas pasveikino VLIKo 
vykd. tarybos pirm. J. Glemža, kapel. 
kun. K. Senkus ir evang. kun. J. Sta
naitis. Buvo meninė programa. Moti
nos pavaišintos ir apdovanotos. Tą die
ną tokios pat iškilmės Įvyko ir Muen- 
chenę.

ŽURN. SIMAS MIGLINAS, iki šiol 
gyvenęs prie Reutlingeno, apsigyveno 
Massbache (Unterfranken). Bad Kis- 
singeno teatre dirba S. Miglino žmo
na, buvusi Šiaulių Valst. teatro aktorė.

Kolumbija
VLADAS JANKAUSKAS, ilgametis 

Kauno miesto ir apskrities policijos 
vadas sunkiai serga. Jo sveikatos sto
vis esąs kritiškas. Paruošė Pr. Al.

Baltimore. — Ateistinio nusi
statymo Madalyn Murray iškėlė 
bylą Maryland tribunole bažny
čiai už atleidimą nuo mokesčių. 
Jos sūnūs patiria iš gyventojų 
daug nemalonumų ir skriaudos. 
Ji prisidėjo ir prie maldos paša
linimo JAV mokyklose.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA“

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000, mor. 
gido paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolą draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vaL — 1 vaL po pietą. 
Antradieniais k penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
it, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

St. Catharines, Ont.
ŽIAURIŲJŲ BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

minėjimas, rengiamas KLB St. Catha
rines apyl. v-bos, įvyks birželio 14 d. 
Tėvų pranciškonų koplyčioje, 75 Rolls 
Ave., St. Catharines, Ont. 10 valandą 
ryto gedulingos pamaldos už ištrem
tus, žuvusius ir kenčiančius mūsų bro
lius mieloje tėvynėje ir Sibiro taigo
se. Tuoj po pamaldų trumpas minėji
mas toje pačioje salėje.

Paskaitą skaitys buv. Baltų Federa
cijos pirm, torontietis p. J. R. Simana
vičius.

Apyl. visuomenė prašoma pašvęsti 
tą porą valandų šiam svarbiam susi
kaupimui, atsilankant tiek pamaldose 
tiek minėjime. Per eilę metų išvežtų
jų minėjimai būdavo ruošiami su lat
viais ir estais. Šiais metais nepasisekė 
tokio minėjimo suorganizuoti, nes es
tų neliko jokio organizuoto vieneto, 
o latviai irgi pasiryžę paminėti tik sa
vo bažnyčioje. Apyl. valdyba

WELLAND, Ont.
KLB WELLANDO APYL. PATIKS

LINIMAS. — “TŽ” nr. 23, 1964. VI. 
4, korespondentas Gairė rašo apie 
sėkmingą tarimąsi su Wellando B-nės 
v-ba dėl Joninių parengimo ir džiau
giasi sklandumu.

Liet. Bendruomenės valdyba, vardan 
žmonių sugyvenimo, parodė gerą valią, 
sutikdama su rengėju derėtis, bet, de
ja, derybos buvo nesėkmingos, nes ne
sutarta dėl išlaidų padengimo.

B-nės vadyba tai apgailestauja ir 
dar kartą praneša, kad Joninės Įvyks 
1964. VI. 20, šeštad. 3 v. p.p., St. Ste
phens salėje, Welland, Ontario, E. 
Main Street ir Port Robinson kampas.

Mielai kviečiame visus atsilankyti.
Wellando B-nės valdybos vardo 

D. Gudaitienė
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Šiluva Kanadoje
Londone, Kanadoje, įeinama į 
naujai įkurtosios lietuvių Šiluvos 
Marijos vardo parapijos bažny
čią. Ta proga mūsų bendradarbis 
E. Daniliūnas padarė pasikalbėji
mą su tos parapijos kūrėju klebo
nu kun. B. Pacevičium ir parapi
jos komiteto pirmininku J. But-

nis nei kitų kolonijų. Kas liečia 
lietuvių kalbą, jis silpnesnis, ir 
tai natūralu. Kolonijose, kuriose 
veikia nuo pat pradžios lietuviš
ki židiniai su savom patalpom, 
galimybės žymiai didesnės. Aš ti
kiu, kad savose patalpose šis rei
kalas pasitaisys, nes mūsų jauni
mui netrūksta nei gabumų nei ge
rų norų.

'— Kokie Jūsų artimiausi pla
nai ir ką numatote vėlesniam 
laikui?— Artimiausi planai — savo bažnytėlę padaryt patrauklią, jaukią, kad kiekvienas čia rastų dvasini poilsį. Taip pat turėti salę, patogią ir puošnią, kad joje bręstų mūsų kultūriniai užsimojimai. Tam. reikalui negaila nei darbo, nei sunkumų, nes čia gyvybiniai klausimai, į kuriuos visi turime atkreipti dėmesį. Tai mūsų mažos parapijos ir kolonijos pasididžiavimas. Artimiausiu metu lituanistinė mokykla turi veikti savose patalpose,-tuo būdu palengvinant darbą pasišventusiems mokytojams. Numatyta organizuoti jaunimo ir suaugusių meno sekcijas, kad mūsų pobūviai tautinės šventės būtų paįvairinti savo pajėgom. Mano troškimas įjungti visus į aktyvų darbą, tik tuo atveju mes atsistosime šalia didžiųjų kolonijų, gerai organizuotų parapijų-

— Ką galėtumėt pasakyti apie 
bažnyčios atidarymtKiškilmes?— Bažnyčios atidarymo iškilmės — mūsų triumfo diena. Birželio 14 — visų aukos diena, kuri simboliniai sutampa su mūsų aukomis žengiant naujuoju keliu.

— Ką norėtumėt perduoti Lon
dono lietuviams ir Bažnyčios Fon
do aukotojams?— Londono lietuviams, šiuo atveju saviesiems parapijiečiams, norėčiau išreikšti didelį dėkingumą už taip gausias aukas ir pasitikėjimą. Besikuriančių parapijų istorijoj nežinau kito pavyzdžio, kad taip trumpu laiku būtų sukelta tokia suma aukų, šia proga prisimintinas lietuvių klebonų ir taip pat jų parapijiečių duosnu- mas, kuris mūsų veiksme suvaidino ne eilini personažą.— Ar nesijaučiate pavargęs ir ko lauktumėt iš Londono lietuvių ateity?— Nuovargį tikrai jaučiu, bet jį išblaško lietuvių taurumas. Norėčiau, kad ir ateity būtume viena šeima, viena širdis ir ir vienas siekimas to paties idealo.— Ką dar sutiktumėt pasakyti “TŽ” skaitytojams?— Gyvenamasis momentas reikalauja jėgų ir darbo. Mes kiekvienas reprezentuojame mažąją Lietuvą. Tebūnie mūsų siekiai dideli ir darbai kilnūs.— Dar vienas klausimas: kuriais sumetimais parapijai parinktas Šiluvos Marijos vardas?— Parapijai parinktas Šiluvos Marijos vardas primena anuos sunkius laikus, kai Dievo Motina pati aplankė mūsų kraštą, tarsi Įsijungdama į mūsų gyvenimo ir kančios problemas. Dabartiniu metu nemažiau reikalinga jos motiniška globa ir pastiprinimas. Šiluvos istorija — naujojo gyvenimo kelias.

Kun. B. PACEVIČIUS, 
Londono lietuvių Šiluvos Marijos parapijos klebonas.

Tėvynės kūrėjus prisimenant

kum.
Pirmiausia, keli klausimai kun. 

klebonui.
— Kaip jaučiatės klebono par

eigose?— Tai vienas sunkiausių klausimų, į kurį atsakyti nepakanka kelių žodžių. Kunigas, kokiam poste bebūtų, jaučia savo pareigos didelę atsakomybę. Savaime suprantama, toji atsakomybė didėja stovinčiam parapijos priešaky, dar didesnė atsakomybė ir rizika parapiją kuriančiam. Pats jautimasis priklauso ir nuo kunigo charakterio: vienas šaltai da-■> lyką svarsto, kitas kiekvieną smulkmeną išgyvena. Deja, aš esu antrojo rolėje ir už tai nuo pat pirmųjų kunigystės žingsnių šios pareigos bijojau.
— Gal malonėtumėt šį tą pa

pasakoti apie savo praeitį, iš ku
rios vietos kilęs, kur teko dirbti 
pastoracinį darbą Lietuvoj ir 
pan.?— Esu gimęs Ukmergės mieste, tačiau savo vaikystę ir jaunystę praleidau Pašilės miestelyje. Besimokydamas gyvenau Kaune ir ilgesnį laiką Telšiuose. Kadangi buvau įšventintas kunigų Žemaičių vyskupijoj, ten ir pradėjau pastoracinį darbą. Vikaru buvau Papilėje, Šilalėje ir Kuršėnuose, gimnazijos kapelionu — Viekšniuose. Vokietijoj teko dirbti tą patį darbą Greveno lietuvių gimnazijoj. Kanadoje dvyliką metų dirbau Toronte, šv. Jono Kr. parapijoj kaip vikaras.

— Ar nesigailite vykęs Londo
nan ir ar esate patenkintas tuo, 
kas pasiekta?— Dirbti lietuvių tarpe svetimam krašte, sakyčiau ne pareiga, bet privilegija, todėl jaučiuosi patenkintas, kad po trumpos pertraukos vėl grįžau Į savųjų tarpą. Tai, kas dabar pasiekta Londono jaunoj parapijoj, prašoka net didžiausio optimisto lūkestį. Suprantama, šių nuopelnų priežastis — vieninga, nuoširdi ir duosni kolonija, taip pat ir tie kunigai, kurie čia ilgesnį laiką dirbo anksčiau.

—: Kaip Jums atrodo Londonas 
dabar?— Nors tarp Toronto ir Londono atstumas nedidelis, tačiau Londono kolonijos nepažinojau ir iš viso neturėjau vaizdo, gyvenau tik žmonių gandais ir kvie- čiančiųjų ne visai optimistiškom informacijom. Kiekvienas būkšta-i vo, kad Londono kolonija maža, * lonijos reikalai dabar? kad tarn tikra dalis lietuvių Įsi-! ”” pareigoje vietinėse parapijose ir t.t. Tačiau pirmosios pamaldos abejones išblaškė, ir kelių mėnesių bėgyje parapijos idėja subrendo. Dabar čia jau veikia mo- kykli..iv( M.iiziaus jaunimo choras, kurio sąstate per penkiasdešimt choristų, suaugusiųjų choras, Katalikių Moterų Draugija, procen- tualiai skaitlingiausia Kanadoje, Kun. J. Danieliui išvykus, tuoj į __ Ka Galėtumėt palinkėti mū-^parapijos komitetas, kultūrinių pat buvo susirūpinta kito kunigo sn klebonui parapijai ir Bend- fes°rių paruoštų-svetur, kad iš-į-.„m k.. į.įo„ien£s apylinkei?3 vengtų idėjų vienodumo, ką ang-!............ ..._____________________ ________ ....... - ®uPra,nta“a’ mūsl! iaiką”dir- kurių veikla visą laiką pasigėrė-! čium ir, bažnytinėms instituci-1. un- ^leb. linkėtina sveikatos ir bo prof. A. Ramūnas; be manęs'

Kadaise skaičiau kuriame tai 
laikrašty apie pamirštus karius, 
kurių dėka Lietuva egzistavo 
kaip laisva valstybė. Ne visokie 
diplomatai ir veikėjai sudarė pagrindą tautos prisikėlimui, o samanotų bakūžių berneliai, subėgę į būrius ir padarę geležinę užtvarą bolševikams ir vokiečiams. Be visokių gražbylysčių, reikia tik prisiminti Kėdainius 1919 metais sausio ir vasario mėnesiais, kur iš bolševikais okupuotos dalies rinkdavosi jaunuoliai ir organizuodavo naktimis puolimus priešo užnugary. Tai buvo spontaniškas išsiveržimas lietuviškos dvasios iš samanotų bakūžių pastogės, nes atbėgti per priešo liniją ir palikti tėvus jo malonei reikėjo didžią tėvynės meilę turėti. Iš tų visų ano meto pasiryžėlių gal tik vienas kitas bėra gyvųjų tarpe, ir tai ne savo tėvynėje. Greit jų nė vieno nebeliks gyvųjų tarpe, ir išnyks jų pėdsakai.' Norėtųsi, kad kas nors surinktų žinias apie buvusius tėvynainius. Žymesnius asmenis vienaip ar kitaip prisimename, ir jie neliks pamiršti, bet tie eiliniai žmoneliai, kurių kailis išnešė visus sunkumus, vargus ir pavojus, iš-

PENKIOLIKA METy AKADEMINIAME DARBE
PASIKALBĖJIMAS SU PROF. V. PAVILANIU MONTREALY

taip reikalingos mūsų dabartiniam lietuviškumo puoselėjimui.
— Jums atiteko didžioji darbo 

dalis kviečiantis kun. B. Pacevi- 
čių ir nemažiau Jums tenka dirb
ti ir dabar. Mus stebina, kaip Jūs 
pajėgiate šalia savo tiesioginio 
darbo vežti ši dvigubą vežimą, 
kurio negalite išvengti būdamas 
LB apyl. ir taip pat parapijos ko
miteto pirmininku. Ar nesijaučia
te pavargęs ir ar esate patenkin
tas savo darbo vaisiais?— Suradus kun. Pacevičių, dirbanti anglų parapijoje Toronte, jo atvykimo galimybės savaime paaiškėjo. Jau pirmasis mūsų telefoninis pasikalbėjimas nulėmė kaikuriuos mūsų ateities planus. Tuometinis kunigo atsikvietimo k-tas su pirm. p. Petrašiūnų tik-J. BUTKUS,

Londono liet, bažnyčios komiteto . _ .
ir Bendruomenės apylinkės rai daug pasidarbavo ir daug ■ ką

pirmininkas.

jon. Tuo būdu, kiekvienas turi pasirinkti tą darbą, kuris jam patinka.
— Dalyvaujate ir lietuvių vi- 

suomeniėj veikloj. Tautiečiai to
kio dalyvavimo laukia, tik ar tai 
suderinama su moksliniu darbu?— Aš nematau tame jokio interesų susikirtima.

— Kaip gamtos mokslų žmo
gus, susiduriate ir su religija. Ko
munistai ir kaikurie kiti skelbia, 
kad gamtos mokslai prieštarauja 
religijai. Kaip į tai žiūri objekty
vūs mokslo žmonės?— Kadangi aš studijavau tik biologinius mokslus, tai apie juos ir tegaliu kalbėti. Bet būdamas katalikas, gal ir permažai paruoštas, dar niekur nesusidūriau, kur biologiniai mokslai prieštarautų tikėjimui. Antireliginei propagandai daugiausia naudojamos iškreiptos tiesos. Pavyzdžiui kaikurie teigia, kad evoliucijos teorija prieštarauja tikėjimo dėsniams ir tam paremti jie naudoja Dar- == "S? g3pas7‘ty“ mai, poliomelitis; pasiutimas. lavs.SURure net mitą, Kaa Kas pn Tain nat virusai PvvnlinosA sukę- • P_3ZĮSta evoliucijos teoriją ne-

— Rodos, jau 15 metų dirbate Montrealio universitete. Kaip patekote jin?— 1948 m. atvažiavau į JAV. Tuo metu Montrealio un-tas įieško j o prancūziškai kalbančio viro- logo. Bakteriologijos katedros vedėjas, kurį aš buvo sutikęs Paryžiuje, žinojo, kad esu laisvas ir pasiūlė man užimti šią vietą. Taip ir atsiradau Montrealio un-te.— Kuriu ose universitetuose pasiruošėte savo akademinei karjerai?— Baigęs medicinos fakultetą, dvejus metus dirbau Kaune patologinės anatomijos katedroje pas prof. A. Starkų. Vėliau, nuo 1945 iki 1948 m. dirbau asistentu Pasteuro institute Paryžiuje.— Teko girdėti, kad Jūsų specialybė yra virologija. Gal galėtumėte tiksliau aptarti šią mokslo šaką?— Nuo 1945 m. domiuosi viro- logija ir virusinėmis ligomis. Virusai sukelia daugybę ligų, kurių

tų, bet tai ne mano sritis, kad galėčiau toliau ją plėsti.Man atrodo, kad biologų tarpe yra mažiau netikinčių, negu pavyzdžiui filosofų, rašytojų ar dailininkų tarpe. Antra vertus, žymiausių biologų tarpe randame daug kunigų, vienuolių — pranciškonų, jėzuitų, kaip pvz. Tėvas Venckus, SJ, ir t.t. Jei biologija prieštarautų religijai, aš nematau kaip jie galėtų būti didžiausi autoritetai toj srity.

nyks iš istorijos lapų kartų, su jų mirtimi. Tuo tarpu tik jie klampojo purvynus, kentė alkį ir šaltį tik motulės trinyčiais apvilkti. Man ir dabar spaudžia širdį kuomet prisimenu, jog štai atveda į karo lauko teismą su medinėmis klumpėmis apautą, sermėga apvilktą jaunuolį, kuris pabėgo iš sargybos posto nebeiškęsdamas keliasdešimt laipsnių šalčio taip aprėdytas. Tai tokiose sąlygose tie entuziastai dėjo pagrindus Lietuvos laisvei. Dažnas iš jų paklojo savo kaulus Lietuvos lygumų pašlaitėse ir išnyko kaip iš šio pasaulio taip ir iš tautiečių atminties. Žiūriu štai enciklopedijoje, leidžiamoje šiapus Atlanto, ir mažai randu pavardžių, kurioms derėtų būti ten. Čia turiu mintyje taip vadinamus gusarus, kuriuose tarnavo ištisos šeimos, kaip trys broliai Andriūnai, Juozas, Antanas ir Izidorius. Pirmasis Juozas, vėliau perėjęs tarnauti į pėstininkus, kaip buvęs rusų armijos karininkas žuvo vadovaudamas kuopai prie Giedraičių, Antanas, ■ buvęs paskutinis lietuviško pirmo eskadrono vadas, yra kažkur tremty, o Izidorius nuo išdaviko rankos bolševikų nukankintas 1941 metais. Štai vėl kiti trys broliai Vaitkevičiai, iš kurių du vyresnieji mirė Lietuvoje, o tretysis Henrikas, kuris labiausia buvo pasižymėjęs kovose su bolševikais 1941 metais, 'išvežtas į Sibirą amžinam poilsiui. Dar toliau trys broliai Kirkilai, iš kurių, rodos, tik vienas Antanas * yra tremty. Du broliai Kibirkščiai, Jonas ir Ignas. Apie Kibirkštį Joną, kuris buvo artilerijos pul- ko vadu, enciklopedijoje minima, bet apie Igną, kuris mirė Italijoje džiova, nieko neradau, čia paminėjau tik keletą šeimų, kurias, mano manymu, reiktų atsiminti ateities kartoms, o kur tie pavieniai žmoneliai, kurie ' kalė grandis mus laisvės vainikui? A. Š.
REMDAMAS TAUTOS FONDĄ, STIPRINI 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVĄ.

SKAITYTOJAI PASISAKO *
nėra policinė nei opratyvinė. Išeivijo
je centralizacija autoritatyvinė, jun
gianti, derinanti, atstovaujanti, moks
lo gaires nustatanti. Šiuo pagrindu ir 
egzistuoja centralizacija švietimo sri
tyje. JAV Švietimo Taryba sudaro li
tuanistinėms mokykloms programas, 
darbo ir tvarkos nuostatus, mokyto
jams padedant ir pritariant. Visos li
tuanistinės mokyklos teikia žinias iš 
mokyklos gyvenimo ir švietimo Tary
bą informuoja visais klausimais. Švie
timo Taryba paruošia vadovėlius ir 
aprūpina kita turima pedagogine lite
ratūra. Mokyklos tarpusavyje bendra
darbiauja, mokytojai daro bendrus pa
sitarimus Įvairiais pedagoginiais ir or
ganizaciniais klausimais. Tad kokios 
dar centralizuotos mokyklų sandaros 
trūksta?

Nesuprantu Gedimino Galvos prie-” 
— -nau jvk.v .... . ..- , ,, - . . , mu kxu.u. , “tėvų“ ^nuotaikos'dėl kuriu jis panūdo išlieti sa-

diskriminacijos, dargi atvirkščiai bejiuiai liesa KiasisKi ir nepakei- SU(jrumst0ST^ įr j.a(j -pasingos lietu-,vo pagiežą ir visa suvesti į nesėkmes. 
į— visi Kanados universitetai • S manau, kaci VISI be iS-iVj^arn švietimui suvienodinti liko i Gaila, kad jis šiam apmąstę mui nnko
'ri turėti tam tikra nuošimti nro-!imties sutinka- kad Danvinas bu- bergždžios”. — iš esmės vra klaidingas |žinias iš nepatikimu ir netikru sal- ,ri tureu tam uxrą nuosimų pro ■ vq vįenas didžiausįų mūsų epo. įr aiškus ncsusivokimas švietimo sri.utiniu.

AR TIKRAI PASIMETAMA 
ŠVIETIMO BARUOSE?

Gediminas Galva, darydamas mūsų 
kultūrinio bei politinio gyvenimo ap
žvalgą ir visa Įvertindamas pagal sa
vo požiūrį, 1964. V. 14 “TŽ” 20 nr. pa
lietė ir švietimo sritį, žinoma, kaip ir 
buvo galima laukti iš žmogaus, stovin
čio šalia viso kultūrinio judėjimo, ap
tarimas ir įvertinimas suvedamas į vi
sišką nuosmukį. Kiek jis teisus, ar

mai, poliomelitis; įTaip pat virusai gyvuliuose sukę-. lia vėžio ligą, šiuo metu vadovau-1 j u virologijos skyriui Montrealio un-to mikrobiologijos inštitute;. stengiuosi daugiau sužinoti apie virusus, jų veikimą ir plitimą. Be
j tiki i Dievą ir kas tiki — turi griežtai neigti evoliuciją. Dažniausiai nei vieni, nei kiti nėra 1 skaitę “Origin of Species” ir remiasi tik viena iš daugelio Dar-

i nulėmė mūsų tolimesniam veikimui. Vėlesni darbai: žmonių lan-i kymas, susirinkimai, ryšiai suO dabar su klausimais ir Į pa- Bažnytine vyriausybe buvo ir yra rapijos komiteto pirmininką. tik-vienas malonumas. Prisipažįs-— Kaip Jums atrodo mūsų ko- tu, darbo buvo daug ir kartaisI komplikuoto, tačiau dirbant— Trumpai suspaudus: taip ge- bendrai idėjai jėgų pakanka iri rai, kaip niekad prieš tai. Aš ma- nesijaučiu nuvargęs. Jau perei-| nau, kad kiekvienas mūsų kolo- tais metais pastatyto ir parduoto nijos lietuvis pasididžiuodamas tą namo pelnas,, kuris bus apsvars- galėtų patvirtinti. Per paskuti- tylas ateinančiam Bendruomenės nius keturis mėnesius Londono lietuvių kolonija nuveikėprastai daug. Pirmiausias Įvykis J ta. yra aišku, kad aš esu ypatin-l tai mūsų mylimo klebono kun. B.igai^patenkintas mūsų darbo vai-' Pacevičiaus atvykimas i Londoną. į siais.Ii — Ką galėtumėt palinkėti mū
tai reiškia, kad ateiviams nesun- tariu susirinkime, davė didelio ku. patekti i Kanados universite- nepa-j pasitenkinimo. Iš to. kas pasaky-jtus? Kaip su diskriminacija?

-- _y --------- —Man neteko pastebėti jokios
parapijos komitetas, parengimų, pobūvių ir bažnyčios atsikvietimu. Taip jau Dievo bu- puošimo sekcijos, neskaitant li-,vo lemta, kad neilgai trukus bu- tuanistinės mokyklos ir skautų, i vo susirišta su kun. B. Pacevi-tina. » i joms patvirtinus, mūsų proble-

— Kurie momentai pas mus ma išsirišo palankia prasme. Kaip
vykstant ir atvykus Jums atrodė'visiem žinoma, ši “magiškoji laz- 
kritiškiausi? dėlė” — kun. Pacevičius pradėjo— Kritiškiausias momentas at- judinti kiek apstingusi mūsų ko- vykus — ar pavyks suorganizuoti ’ " parapijos židinį su nuosavom patalpom? Mano įsitikinimu — nebūtų prasmės vien tik sekmadieniais sugrupuoti lietuvius po svetima pastoge pamaldoms. Šiandie toji krizė, ačiū Dievui, praėjo, ir dabar nėra vietos abejonėms.

— Kaip Jums atrodo mūsų jau
nimas, jį palyginus su kitu kolo
nijų atžalynu?— Londono jaunimas lengvai leidžiasi Įjungiamas į darbą ir tikrai juo nusiskųsti nebūtų galima. Repeticijose net tvarkinges-

kritiškiausi?

Geriausiai pailsėsrt 
per atostogas 

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

Audronė
87 EAST BAY RD., OSTERVILLE 
CAPE COD, Moss., 02655, USA. 

Tel. (Area 617) 428-8425.
• Vilo Audronė yro apsupta dideliu 

pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 
medžių 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

to valgykla ir sol tonas ir įrengto 
daugiau žaįdimų aikštelių ir kt.

• Viso tai suteiks Jums tikrų poilsi 
ir sustiprins sveikatų.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 
15 d. iki rugsėjo 15 d. Iš anksto 
kreiptis: ED. JANSONAS, 15 Rose
dole St., Boston, Mass. 02124, USA. 
Tel. 288-59W, o po birželio IS d. 
tiesiai j v8g Audronė —- Mrs. Mari
ja Jansonas.

Jonijos gyvenimą. Jo dėka tuoj buvo Įsteigtas jaunųjų choras, šeštadieninė mokykla žymiai padidėjo, atnaujintas suaugusiųjų choras, Įsteigta KM Draugija* ir neužilgo pradės veikti teatro grupė. Sudarius bažnytini komitetą, pradėta j ieškoti bažnyčios. Proga pasitaikė greitai ir labai gera, todėl nedelsiant bažnyčia buvo užpirkta. Pinigų rinkimas vyko išeivijos lietuvių gyvenime negirdėtu greičiu. Tikrai nėra kitos mažos kolonijos, kuri per keturis mėnesius būtų tiek daug sutelkusi savo bažnyčiai.
— Daug važinėjote bažn. fondo 

reikalais ir turėjote progos pa
kalbėti beveik su visais Londono 
ir apylinkių lietuviais. Ką galė
tume pasakyti apie dabartines 
žmonių nuotaikas, palyginęs jas 
su prieš pusmetj Londone buvu
siomis?— Svarbiausia, kad visi jungiasi i bendrą darbą pakilia, šventadieniška nuotaika. Londono lietuvių nuotaikos tikrai yra šventadieniškoje plotmėje ir labai norėtųsi, kad tos nuotaikos nemažėtų, bet vis dar didėtų, nes tik su pakiliomis nuotaikomis galima nuveikti didesnius darbus.

— Kuris faktorius, Jūsų nuo
mone, laikytinas pagrindiniu, nu
lėmusiu ŠĮ didelĮ nuotaikų pasi
keitimą?

— Nėra abejonės, kad viskas 
glūdi kun. Pacevičiaus asmenyje. 
Jam atvykus dauguma Įsijungė į 
darbą, kiti gi laukė ir norėjo Įsi
tikinti ar kun. Pacevičius paten
kins kolonijos lūkesčius. Ilgai 
laukti nereikėjo, nes kun. Pace
vičius turi daug savybių, kurios
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to mikrobiologijos institutas ga- mpotezių. Jie užmiršta, Kaci. klaidingas, aptardamas kitas sritis, te
mina skiepus prieš gripą ir po- P^es Darvrin^buvo^Lamarck^ir • 
liomeliti. , i . . . - , , .

__ Kanados universitetu profe c'ei ' nes, Kurie įsolete ta moks-1 švietimui, kad “Tž skaitytojai nebu- 
.sūroj matrii daugybė nealiglišku !° šak?- Dabar visi biologai pri-jtų sukiaidintL ♦
'ir neurancūzišku navardžiu Ar ima evoliuciją, kaip Vieną 1S| Gedimino Galvos tvirtinama, kad . eprancuziskų pavardžių. rimOksiinių tiesų. Ginčas eina dėl!;L.B nėra vairuotojas, nei vykdytojas’ 

keletos Dartvino netiksliu ir> se-jsvictimo sr,t-vjc- ”‘.ki SI°1 (iar ne’ 
• niai atmestu hipotezių, bet Dar-iPavyK0 suburti centralizuotos mokyk- 
|wino. kaip biologo, aprašyti ste-lgS, 'P U

. . v .v sudrumstos’’ciami. As manau, kaa visi be is<vjškarn

pries uarwina ouvo uamarcK ir>gu k-ib- kiti, man gi rūpi atitaisyti i po jo — Waismann, Morgan, Van įdaromus priekaištus lituanistiniam

vengtų idėjų vienodumo, ką anglai vadina “inbreeding”. Montre- .vo vienas didžiausių mūsų epo-
j chos biologų. Aišku, priimant tyje. Priminimas Tremtinių Bendruo-i 
i evoliuciją kaip Įrodytą, reikia menės Švietimo Valdybos veiklos Vcf-'

ištvermės ateities darbo baruose, šiam universitete dirba dr. J. Manes tik jo dėka mes visi buvome sujungti Į bendrą darbą, ir tas darbas vyksta pasigėrėtina linkme. Parapijai linkiu augti, bujoti ir stiprėti ta pačia dvasia ir ryžtu. Įsteigus parapiją, bendruomenės reikalai ne tik nenukentėjo, bet priešingai — pagerėjo. Akivaizdus pavyzdys Motinos Dienos minėjimas, pakili Londono lietuvių nuotaika ir glaudus bendruomenės ir parapijos bendradarbiavimas.

liška — odontologijoj, ponia Irę-. na Lukoševičienė — socialinių' mokslų fakultete. Profesorių tarpe yra daug lenkų, vengrų, rumunų ir t.t. Nors Montrealio universitetas yra katalikiškas, profesorių tarpe yra protestantų ir žydų.
— Ar nemanote, kad lietuviai 

permažai veržiasi i akademini 
darbą?— Akademinis darbas yra labai specifiškas, ir žmonės, kuriems patinka ši sritis, veržiasi

diena tęsėsi daugeli milijonų me

OILS LTD. ATSTOVAS

Nemokamai taisome bei išvalome 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 34908

PITTSBURGH dažų išpardavimas

Reguliari kaina $9.75 už galioną.
DABAR TIK

s6.98 už galioną
Sutaupysi $2.77 už gal.

Parduodami tik šiuo metu

Kvorta dažų 
$2.25.

mi tik 137 
r Roncesvalles 
Avė. parduo

tuvėje.

CU-1027B

J. Ignatonis, JAV LB švietimo 
Tarybos pirmininkas

Šie namų dažai yra atsparūs saulės kaitrai 
ir geros kokybės. Šiuo metu SPECIALUS 
IŠPARDAVIMAS žemomis kainomis. Di
delis pasirinkimas spalvų. Kreipkitės i šią 
Pittsburgh dažų parduotuvę visais dažų 
reikalais.

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.

137 Roncesvalles Avė.

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

i nimas su JAV LB Švietimo Tarybos 
veikla (pastarosios nenaudai) yra pi- 

. gi buvusios Tremtinių švietimo Valdy
bos apologetika.

Anais laikais, kada mes duoną val
gėme iš malonės, izoliuoti nuo vietos 

: gyventojų aplinkumos, sugrūsti į ba- 
; rakus ir sugrupuoti pagal tautybes. — 
j reikalas buvo kitas. Atvirai kalbant, 
i neturėjome ko kito ir veikti. Mokyk
los kūrėsi spontaniškai nepriklauso
mos Lietuvos mokyklų pavyzdžiu ir 
atsivežtinėmis programomis. Kiek 
mokslo priemonių ar vadovėlių buvo 
parūpinta anuo metu Vokietijoje, ir 
kas padaryta Amerikoje šioje srityje, 
būtų per ilga istorija aiškinti ir taip 
gerai žinomą klausimą, čia tik dera 
priminti, kad sąlygos ir galimybės bu
vo daug palankesnės anuo metu, ne
gu dabar Amerikoje ar kur kitur. Mo
kytojai ir vadovėlių autoriai nebuvo 
apkrauti kasdienės duonos rūpesčiu, 
ir darbo pajėgumas buvo kur kas na
šesnis. Galima palikti Gediminą Gal
vą savo apmąstymuose įsitikinusį, kas 
buvo daroma anksčiau, buvo gerai, o 
kas dabar — blogai, stagnacija smuki
mas! Bet tikrumoje švietimo reikalai 
yra geresnėje padėtyje, negu “apmąs
tymuose” nušviesta.

Amerikoje LB lituanistinių mokyk
lų padėtis yra visiškai skirtingose są
lygose. negu, sakysime, buvusiose sto
vyklose. Ten ir algos mokytojams bu
vo gaunamos iš vokiečių iždo, o čia, 
Amerikoje, ir kitur pagrindiniai mo
kyklų laikytojai yra tėvai, kuriems 
ateina į paramą ir LB apylinkių bei 
apygardų valdybos. Kadangi tėvai, mo
kyklų tėvų komitetai yra faktini mo
kyklų laikytojai, tad savaime supran
tama. kad jfe turi balsą mokyklos va
dovybės ar mokytojų pasirinkime. Ir 
tai dar nereiškia, kad LB “neturi įta
kos mokytojų parinkime”, šis klausi
mas gerai išryškintas “Lituanistinių 
mokyklų darbo ir tvarkos nuosta
tuose”.

Kokios “centralizuotos mokyklų san
daros” pasigenda Gediminas Galva? 
Gal švietftno Ministerijos pilna ta žo
džio prasme su visomis valstybinėmis 
privilegijomis, su mokytojų laipsnia- 
vimu ir jų kilnpjimu! Išeivijoje cent
ralizacija suprantama kita prasme. Ji

VEIKSNIAI IR PARTIZANŲ 
DAINOS

“TŽ” nr. 19 atsakymuose į anketas 
kaip reikia organizuoti pagalbą silp
nesniems tarp kitko pasakyta: “Gai
la ir skaudu yra girdėti ir skaityti 
spaudoje, kad mūsų didieji laisvinimo 
veiksniai išmeta didžiausias sumas pi
nigų tuštiems posėdžiams, pasivažinė
jimams į Baltuosius rūmus ir kitur, 
išleidimui didelio ‘laisvinimo” veikalo 
’Partizanų kovų dainos’.”

Ponas “veiksnys” norėtų matyti mū
sų visus veiksnius visai nieko nevei
kiant ir niekur neišleidžiant “didžiau
sių sumų pinigų”? Iš viso mūsų veiks
niams nėra sudėtos “didžiausios su
mos”. Kaip žinoma, tiek Tautos ar kiti 
fondai neturtingi, jokių “didžiausių 
sumų” neturi ir esančių kuklių sumų 
be reikalo nemėto.

“Partizanų kovų dainos”, sukurtos 
laisvės kovotojų kančių, ašarų, vargų, 
skausmo, kraujo ir gyvybės kaina, tik
rai buvo vertos išleisti ir tikrai yra 
vertos pavadinti išlaisvinimo veikalu, 
tik ne kabutėse, kaip “veiksnys” da
ro. Reikia lenkti galvas tas dainas su- 
kūrusiems ir jas už geležinės uždan
gos kraujo ir gyvybės auka atnešu- 
siems.

Tik čia su gailesčiu reiktų pridėti, 
kad “Partizanų kovų dainų” išleidimas 
buvo vieno politinio vieneto monopo
lizuotas ir mažai pateko į viešumą, 
turbūt, dėl labai brangios kainos 
($10), permažos reklamos ir galbūt 
permažo tiražo.

Tai tikrai brangi knyga ir ji turėtų 
pasiekti kiekvieno lietuvio namus vi
same pasaulyje. K. D.

Red. pastaba. — šio laiško autorius 
turi galvoje vieną atsakymą į “Tž” 
anketą apiė pagalbą silpnesniem. At- 
sakytojas ten, tarp kitko, pareiškė kri
tiškų pastabų dėl mūsų veiksnių veik
los, primindamas, kad laisvinimo sri
tyje reikia didesnių ir vieningesnių 
darbų nei posėdžiai, priėmimai ar par
tizanų dainų išleidimas. Tai nėra 
veiksnių ar partizanų dainų suniekini- 
mas, o tik susirūpinimas laisvinimo 
darbo susmulkėjimu.
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turės

gius Guadalcanal vietovėse antro* 
jo pasaulinio karo metu. Tų kovų 
dalyvis ir eilės karinių nuotykių 
knygų autorius James Jones savo 
įspūdžius aprašė romane “The 
Thin Red Line”. Pagal šią knygą 
daugumoje ir pastatytas to pat 
vardo filmas.

Filme gausu veiksmo, kaiku- 
riais atvejais įveliant net gana 
didelius karių būrius. Ir nenuo
stabu, nes šio filmo režisorius 
Andrew Marton jau ir anksčiau 
yra užsirekomendavęs veiksmin
gų scenų gabiu sutvarkymu. Kaip 
režisoriaus padėjėjas A. Marton 
prisidėjo prie masinio amerikie
čių išsikėlimo Normandijoje pa
vaizdavimo filme “The Longest 
Day”, ir pan.

Amerikiečių karių būriui tenka 
užimti mažą, bet strategiškai la
bai svarbią ir japonų atkakliai gi
namą vietovę. Per balas, miškus 
ir kalnus slenka kariai prie nuro
dyto tikslo, kai pasislėpusių japo
nų kulkos smarkiai retina jų gre
tas. Šalia visų bendro priešo, at
siranda nesutarimų ir pačių ka
rių tarpe. Griežtas, narsus, bet 
kitus mėgstąs paniekinti seržan
tas ypač matomai persekioja vie
ną iš eilinių. Dar jaunutis eilinis 
ypač nuogastauja apie būsimus 
mūšius. Jam kaip tik pirmajam 
tenka susidurti su japonų prisė
linusiu kariu, kuris tampa pir
mąja mūšio auka. Seržanto erzi
namas, eilinis kankinasi dėl kal
tės jausmo, bet sekančiuose mū
šiuose pribręsta ir neatsilieka 
nuo kitų.

Dalinai bailaus, dalinai nesu- 
brendusio eilinio vaidmenį atlie
ka Keir Dullea, kuris prieš metus 
žavėjo savo vaidyba filme “David 
and Lisa”. Jį persekiojančio ser
žanto rolė atiteko Jack Warden. 
Vienintelėje moteriškoje rolėje 
trumpai pasirodo Merlyn Yordan.

Dėl gausių karinių žiaurumų 
filmas nepatartinas jaunimui.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

®— Vieno garsiųjų pasaulio skulp
torių — Jacques Lipchitzo darbai šiuo 
metu yra išstatyti Čikagoje — The 
Arts Club of Chicago patalpose, 109 
E. Ontario St. šioje apžvalginėje paro
doje yra matomos 162 dailininko bron
zinės skulptūros, sukurtos praėjusio 
pusšimčio metų laikotarpyje, kurios 
dvelkia gilaus kūrybingumo dvasia.

šio Lietuvoje gimusio dailininko pa
roda Čikagoje yra sukėlusi gyvo susi
domėjimo vietiniuose meno sluogs- 
niuose. Ji yra plačiaį recenzuojama 
didžiuosiuose laikraščiuose ir gausiai 
lankoma.

Dienraštis “Chicago Tribune” gegu
žės 31 d. laidoje savo ilgą recenziją 
pradeda tokiais žodžiais: “Born in 
Lithuania, student in 1909 at the 
Ecole des Beaux-Arts in Paris, friend 
of Picasso, Brancusi, Soutine, and Mo
digliani, Jacques Lipchitz became one 
of the most forceful and daring prac
titioners of cubist sculpture”.

čia minima parodą galima lankyti 
kiekvieną dieną, išskyrus sekmadie
nius, nuo 9.30 v. ryto iki 5.30 v. v.

•— Vien tik lietuviškoje meno 
plotmėje žinoma Čiurlionio Galerija 
gegužės 30 — birželio 7 dienomis 
puošėsi Montrealyje gyvenančio jauno 
lietuvio dailininko Romualdo Bukaus
ko dailės kūriniais.

Parodos oficialų atidarymą, įvykusį 
gegužės 30 d., stebėjo arti 100 čika
giečių, atėjusių pažiūrėti R. Bukaus
ko pirmojo pasirodymo JAV-bėse. Ati
darymo programoje pasirodė buvę ar 
esantieji montrealiečiai: Montrealio 
Lietuvių Aakademinio Sambūrio (pa
rodos rengėjo) pirm. Alfredas Pusa- 
rauskas (jo įvadas į dail. Bukausko 
kūrybą telpa ir parodos kataloge), 
T. J. Kubilius, SJ, T. J. Borevičiūs, 
SJ, poetas dr. Henrikas Nagys. Taip 
pat sveikino ir čikagietis architektas 
J. Mulokas.

Ilgesnę kalbą tema “Keletas kont- 
raversinių minčių apie modernųjį me
ną”, pasakė dr. H. Nagys, kuris lyg ir 
norėjo duoti atsakymą modernaus me- 
no Jtritikams. Jo žodžiai buvo papras
ti, jautrūs, pakelto tono.

Dail. Bukauskas, nors pats atidary
me irgi dalyvavo, nesiryžo prabilti j 
susirinkusius. Už jj čia kalbėjo jo dar
bai, kurie lankytojų buvo priimti su 
įvairaus pobūdžio atsiliepimais.

šia paroda buvo užbaigtas priešva- 
sarinis sezonas čiulionio Galerijoje. 
Pažymėtina, jog per praėjusį sezoną 
čia buvo surengta 11 mūsų dailininkų 
parodų.

•— Violeta Karosaitė ir Jaunutis 
Puodžiūnas — vieni iš'nedidelės lietu
vių baletininkų šeimos išeivijoje, ge
gužės 30 d. Jaunimo Centre turėjo 
pasirodymą čikagiečiams.

Jaunutis Puodžiūnas, šokti pradėjęs 
dar tremtinių stovykloje Vokietijoje, 
o Violeta Karosaitė — Čikagoje, vie
nas kitam buvo neblogais partneriais 
jų įvairioje programoje, sudarytoje iš 
tarptautinio bei lietuviško pobūdžio 
gabalų. Ypatingai gerai žiūrovus nu
teikė jų atliktas lietuviškasis potpuri, 
kuriame, pagal populiarios tautinės 
muzikos garsus, darniai vystėsi šokėjų 
judesiai.

šiame koncerte šokėjams talkino 
smuikininkas Alfonsas Paukštys ir

Sensacijų jieškotojams dažnai 
tenka nusivilti-daug ką žadančiais 
filmų skelbimais, kai plačiai iš
reklamuotos filmo scenos ar įvy
kiai pačiame filme paliečiama tik 
prabėgomis. Panašus atvejis gali 
jvykti nusiviliant garsaus režiso- 
riaus Vardu, kai priešpaskutinis 
Ingmar Bergman filmas “The 
Silence” netrukus bus pristatytas 
kanadiškai publikai. .

Sis švedų režisorius, pagarsė
jęs tarptautinėje plotmėje meni
niais sugebėjimais, filmų artistiš
ku apipavidalinimu ir gilia te
matika, kelių paskutiniųjų metų 
laikotarpyje trilogijos formoje 
bandė pavaizduoti žmogaus ir 
Dievo santykius. Pirmosios tri
logijos dalyse “Through a Glass 
Darkly” ir “Winter Light” reži- 
soriaus pavaizduojami veikėjai 
jieško Dievo balso su aršiu at
kaklumu ir stengiasi nugalėti sa
vo tikėjimo abejones.

Tikrai teko nustebti Bergman 
intencijomis, pamačius trečią tri
logijos dalį — “The Silence”. At
rodo, lyg pagrindinė filmo idėja 
remtųsi Nietszchės šaukimu, jog 
Pievas yra miręs. Pavaizduoja
mas pasaulis, kuriame žmonės ne
turi jokių santykių su Dievu ir to 
pasėkoje*pagal Bergman sampra
tą, jokių ryšių savitarpy. Visur 
vyrauja tyla — betkokio bendra
darbiavimo trūkumas.

Per nepažįstamą kraštą keliau
ja dvi moterys su kūdikiu. Nors 
jos seserys, bet jų skirtingi pa
linkimai nustato jas priešingai. 
Nežinodamos krašto kalbos, ne
pajėgia bendrauti su kitais, gi sa- 
vitarpyje neslepia abipusės ne
apykantos. Nei viena, nei kita ne
sugeba rasti pilnutinės prasmės 
ir pasitenkinimo.

Artistų tarpe pažymėtina dau
gelyje švediškų filmų pasireiš
kianti Ingrid Thulin vyresniosios 
sesers vaidmeny.

Šis šaltas ir slegiantis filmas, 
kuriame Įmaišoma ir keletą vul
garių scenų, nepatartinas net ir 
suaugusiems.

deklamuotoja Elena Blandytė, kurie 
savo srityje, nors ir nebūdami profe
sionalais, gražiai paįvairino vakaro 
programą.

Koncertą, kurį surengė JAV LB 
Kultūros Fondo valdyba, stebėjo apie 
400 čikagiečių,. nežiūrint, jog tai bu
vo “neparankus” laikas — “Memorial” 
šventės savaitgalis, dažniausia skiria
mas išvykoms, pasisvečiavimams.

Iš Čikagos šokėjai išvyko pasirodyti 
Klevelandan, o po to žadėjo grįžti pa
buvoti ilgiau Čikagon, kur gyvena V. 
Karosaitės tėvai. Atrodo, jog vėliau 
nuolatiniam apsigyvenimui iš Los An
geles čia persikels baletininkas J. Puo
džiūnas.

•— Čikagos Augštesnioji Lituanis
tikos mokykla 1963-64 mokslo metus 
užbaigė iškilminga akademija birželio 
7 d. Jaunimo Centre. Mokslo metai 
mokykloje buvo pradėti 1963 rugsėjo 
7 d. su užsiregistravusiu 241 mokiniu, 
tačiau dėl nelankymo mokinių sąrašas 
sumažėjo iki 215 mokinių.

Pirmąjį pusmeti baigė 211 mokinių 
— 85 berniukai, 126 mergaitės. Ant
ras pusmetis pradėtas su 209 moki
niais. f

šios mokyklos direktorium yra Juo
zas Masilionis. Mokykla išleido gražų 
1963-64 mokslo metų moksleivių met
raštį “Mūsų metai”, 240 psl., apie ku
rį atskirai duosime platesnį aprašymą.

Čikaga. — Ben Abraham, 105 
m. amžiaus, teismo buvo išteisin
tas, pirmą kartą sulaužęs judėji
mo taisyklę laike 50 m. vaira
vimo.

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

brolį Kseverą, seseris p.p. Eismontienę, Morkūnienę, 
Mažeikienę bei jų šeimas 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime —
Antanas ir Olga Pinkevičiai 
Vytautas ir Aldona Kažemėkai

Ponioms S. Eismontienei, V. Mažeikienei ir 
p. K. Ratavičiui bei jų šeimoms, 

jų mylimam broliui
A. t A. MEČIUI RATAVIČIUI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą—
M. ir J. Zurliai
E. ir B. Sopiai'

Adams 
GOLD STRIPE

Mielus bičiulius SKOLĘ ir PETRĄ EISMANTUS, 
jų broliui iršvogeriui

MEČIUI RATAVIČIUI Montrealyje mirus, 
giliai užjaučiame —

Neseniai iš spaudos išėjo ver
tinga istorinė knyga anglų kalba 
“Vytautas the Great Grand Duke 
of Lithuania”. Veikalas labai iš
samus, turiningas, sutelkiąs visus 
mums žinomus, ir dar nežinomus 
faktus apie Vytautą Didįjį. Auto
rius kan. dr. J. B. Končius per 44 
metus rinko jam medžiagą ir įsi
gijo milžinišką biblioteką apie 
Vytautą ir jo laikus.

Jūsų korespondentė aplankė 
autorių jo rezidencijoje Ft. Lau
derdale patirti kokiomis aplinky
bėmis buvo kuriamas jo veikalas 
ir kokie jo tolimesni planai atei
čiai.

— Mintis parašyti knygą apie 
Vytautą anglų kalba man kilo 
1930 — jubilėjiniais Vytauto Di
džiojo metais. Tačiau istorinius 
šaltinius studijuoti ir, kiek 
įstengdamas, supirkinėti pradė
jau daug anksčiau: jau 1917-19 
metais, važinėdamas po Vokieti
ją su lietuvių grąžinimo misija, 
pradėjau pirkinėti istorines kny
gas bei metraščius ir tai pasidarė 
mano “hobby” — mėgstamiau
sias užsiėmimas ateičiai.

— 1930 m. šiame krašte vyko 
depresija, visiems gyvenimas bu
vo tapęs sunkus, tad ir mano vos 
pradėtas rašymas sustojo, nes 
kaip klebonas buvau ypatingai už
imtas parapijoje, turėjau pasirū
pinti didelės mokyklos išlaikymu, 
skolų mokėjimu, o, be to, dar 
dirbau Kunigų Vienybėje. Karui 
prasidėjus, skubėjau su pagalba 
nukentėjusiems lietuviams, tad 
sąlygos rašymui vėl nebuvo pa
lankios, tačiau, kiek spėdamas, 
tvarkiau turimą medžiagą ir jieš- 
kojau naujos.

— Susitikdinėdavau su atvyks
tančiais į Niujorką knygų pirk
liais, rūpestingai apžiūrinedavau 
siūlomas knygas, jieškodamas 
Lietuvos istorijai šaltinių. Po ka
ro pats nuvykau Europon, kiek
vieną kartą kiek laikas leisdavo 
ap j ieškodavau didžiųjų miestų 
knygynus, antikvarus,' lankyda
vau bibliotekas ir archyvus. Ką 
galėdamas, apžiūrėjau ir įsigijau 
Vokietijos, Lenkijos ir Jugoslavi
jos miestuose. Tuo būdu surin
kau geroką kieki istorinių šalti
nių: jiems patalpinti neužteko 
mano namelyje dviejų kamba
rių ...

— Floridoje knygos drėgsta, 
pelyja, oro sausinimas, knygų vė
dinimas ir priežiūra reikalauja 
nuolatinių pastangų ir išlaidų, 
tad didžią dalį savo bibliotekos 
pardaviau. Esu laimingas, kad 
Kansas University nupirko visą 
mano pasiūlytą rinkini, ir tuo bū
du jis pateko i geras rankas. Čia 
negaliu nepaminėti, labai malo
naus Kansas un-to istoriko prof. 
Backus, kuris buvo užpirkimo ini
ciatoriumi, asmeniškai kelis syk 
buvo atvykęs knygų apžiūrėti ir 
pasirodė dideliu Lietuvos istori
jos entuziaztu. Jam atsirinkus rei
kiamas knygas, pakuojant išsiun
timui i Kansas, susidarė apie 60 
dėžių. Prof. Backus šią vasarą va
žiuoja Į Vilnių parsivežti daugiau 
istorinių šaltinių.

— Ar pasilikote sau, gerb. Ka
nauninke, dar kokių istorinių vei
kalų?

— Tik laikinai pasilikau sau 
knygų rezervą. Turiu jų tarpe 
Įdomių senienų, kaip Kojalovi- 
čiaus istoriją iš 1650 m., Prochas- 
kos red. Vytauto laiškus ir kitką. 
Tuos dalykus palieku naudotis 
prof. Sužiedėliui, kad jis vėliau 
pervestų Liet. Katalikų Archyvui.

— Ketinu mėginti patikrinti ar 
Prochaska tikrai visus Vytauto 
laiškus yra surinkęs, ar nieko ne
praleido. Nuvykęs Europon pir
miausia manau aplankyti buv. 
Marienburgo biblioteką, kuri šiuo 
metu randasi Goettingene, per
kelta iš Karaliaučiaus. Ten jau 
esu radęs daug Įdomių dalykų, 
raštų su originaliais Mindaugo ir

St K. Mileliai

Vytauto antspaudais ir Lt. Sį sy
kį ruošiuosi raštu mikrofilmuoti.

tų. Tuo reikalu be Goettingeno, 
dar mikrofilmuosiu Vatikane, 
Krokuvoje, British Museum, Šve
dijoje, Suomijoje ir Danijoje.

— Ar Dievas duos man jėgų 
tai atlikti — nežinau. Nors daž
nai sakau, kad man dar liko 17 
metų iki senatvės, bet su Dievu
liu sutarties nesu padaręs... Mė- tuo būdu galės daugiau gero pa-
ginsiu į darbą įtraukti jaunesnius 
lietuvius mokslininkus; ypač Ro-

— Ar galima paklausti, kur 
bus Tamstos rezidencija Romoje?

— Gyvensiu Lietuvių Kolegijo-. 
je Romoje, kur man yra rezer
vuoti kambariai. Būsiu taip pat 
Kolegijos patarėju, kiek mano iš
mintis ir jėgos leis, bet pastoviai 
Kolegijoje dirbti neketinu.

— Roma yra lietuvių politikai 
svarbus strateginis centras? ...

— O taip, be abejonės. Ir tu
rime ten pakankamai jaunų, ga
bių ir įtakingų lietuvių, turinčių 
ryšių su Vatikanu. Nemanau, kad 
galėčiau padaryti daugiau, negu 
jie, bet, aišku, turėdamas progos, 
gal ir savo trigrašį kada pridėsiu.

— Rodosi, turite pažinčių Vati
kano sekretoriate?

— Taip. Pažįstu net patį Šv. 
Tėvą, su kuriuo susirašinėdavau 
ir matydavausi kai jis sekretoria
vo popiežiui Pijui XII. Taip pat

Ortodoksų persekiojimai 
Sovietų Sąjungoje

Iš žinių, gautų per paskutinius 
penkerius metus, aiškiai matyti, 
kad Rusijoje tam tikras švelnu
mas Ortodoksų Bažnyčios atžvil
giu pasibaigė. Tarp 1917 ir 1939 
metų Ortodoksų Bažnyčia patyrė 
keletą persekiojimų ir to laikotar
pio gale buvo beveik išnaikinta, 
bet karas privertė komunistinę 
valdžią kitur kreipti jėgas ir ji 
vėl atsigavo. Nuo 1927 m. ši Baž
nyčia buvo jau visai paklusni ko
munistų valdžiai ir II Pas. Karo 
metu ji daug prisidėjo prie mo
ralinio valstybės vieningumo iš
laikymo. Vėliau ji Įsijungė ir ak
tyviai bendradarbiavo Taikos Są
jūdyje. Visdėlto nuo 1959 m. ji 
vėl buvo grasinama sunaikinimu. 
Tuo rūpinosi Ideologinė Komisi
ja. Pagal statistikas yra apskai
čiuota, kad dar 1980 metais reli
gija Rusijoje nebus išnykusi. 
Anot tų duomenų, apie 70% ti
kinčiųjų yra virš 40 metų am
žiaus, todėl visi likusieji 30% 
yra žemiau 40 metų, .t.y. gimę po 
į924 m. Dėl šių ir kitų priežas
čių komunistų vadai susirūpino 

J EI mėgstate degtinę, kuri turi degtinės skonį — švelnų, tačiau

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

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

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.

Sekantį kartą paragaukite tikro skonio degtinės. Pabandykite Gold

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

nusipirkti Gold Stripe.

gerai pažįstu ir jo du dabartinius 
sekretorius. Vieną jų, arkiv. Ci- 
cognani, pažinau Vašingtone, kai 
buvo Vatikano atstovu; o kitą — 
A. Šamote, buv. Apaštališkąjį 
Nuncijų Lietuvoje, turbūt, dau
gelis lietuvių pažįsta. Jis ypatin
gai rodo nuoširdumo ten veikian
čiam mūsų prel. V. Mincevičiui. 
Gražu, kad lietuviai turi gerus, 
draugiškus ryšius su svarbiais pa
saulio centrais ir asmenimis —

KREPŠINIO RINKTINES DALY
VIŲ PRISTATYMO VAKARIENĖJE 
gegužės 23 d. Čikagoje, Jaunimo Cent
re, gautos šios aukos: Lietuvių Fondo 
$500, JAV LB centro v-bos (uniformų 
įsigijimui) $500, JAV LB Čikagos 
apygardos $250, kun. B. Suginto $100, 
J. Zurio $25. Smulkesnių aukų gauta 
$30. Visiems aukotojams širdingai dė
kojama. JA V-bėse aukas prašoma 
siųsti išvykos organizacinio komiteto 
iždininko adresu: 'V. Grėbliūnas, 
6941 S. Washtenaw Avenue, Chicago, 
Ill. 60629. Krepšinio išvykos įgyvendi
nimui dar yra reikalinga nemaža su
ma.

ST. CATHARINES, KANADOJE, 
lietuvių kolonijoje surinkta $179 au
kų. Pagal ten gyvenančių lietuvių skai
čių, tai yra Š. Amerikos lietuvių re
kordas. Pagal proporciją, Čikagoje 
reiktų surinkti $30.000. St. Catharines 
lietuvių kolonijoje aukas rinko vietos 
Liet. B-nė, vadovaujant Pr. Meškaus
kui. St. Catharines lietuviams reiškia
ma padėka. Aukas Kanadoje prašoma 
siųsti šiuo adresu: L. Rickevičienė, 
4 Avon Avė., Toronto 9, Ont.

LIETUVIŲ KREPŠINIO RINKTI- 
NES ATSISVEIKINIMO RUNGTY
NĖS bus birželio 28 d. Čikagoje. Bus 
žaidžiama prieš Čikagos AAU krepši
nio lygos meisterį, 'Blue Chips koman
dą. Rungtynių vieta bus netrukus pa
skelbta spaudoje.

IŠ AUSTRALIJOS J. JONAVIČIUS 
— lietuvių sportinės organizacijos 
pirmininkas — rašo: “Visi paruošia
mieji darbai beveik jau užbaigti. Vi
są darbą atliko įvairiuose miestuose 
sudaryti specialūs komitetai, koordi
nuojami Australijos Fizinio Auklėji
mo ir Sporto valdybos. Vizitui artė
jant, plečiasi propaganda, prie spau
dos jungiasi radijas ir televizija. At
vykstančiai rinktinei stengiamės su
daryti geriausias sąlygas žaisti, ilsėtis 
ir bendrauti su Australijos lietuvišku 
jaunimu.”

SYDNEJUJE IŠLEISTAME ATSI
ŠAUKIME sakoma: “Liepos 9 d. 7.45 
vai. ryto Šiaurės Amerikos lietuviai 
krepšininkai išlips Sydnėjaus aerodro
me ir tuo i mūsų Australijos lietuvių 
gyvenimą įrašys istorinę ir pirmą da
tą broliško lietuvių sportininkų bend- 

. radarbiavimo tarp šių dideliame "nuo
tolyje esančių kontinentų. Tai yra įro
dymas to didelio ryžto, atsiekto šiau- 

__ _  _____________ ____rėš Amerikos ir Australijos lietuvių.” 
vienuolynai greičiau užsidarytų, | ADELAIDĖJE rugpjūčio' i d. ren- 
neduodama kuro, elektros ir ga-1 gįamas balius, kuriame dalyvaus di- 
zo. Kaikuriose Rusijos vietovėse I džiausias iki šiol Australijoje vieno- 
net uždrausta vaikus tarp 3 ir 181 je Vietoje tokia proga surinktas krep- 
metų atsivesti į bažnyčias. Taip- ‘ šininkų skaičius: Š. Amerikos lietuvių 
gi labai varžomi krikštai: norint rinktinė, Australijos olimpinė rinkti-

daryti laisvės siekiančiai Lietu
vai.

vykstate?
— Ruošiuosi netrukus važiuoti 

Čikagon, kur dalyvausiu keliuose 
lietuvių kunigų jubilėjuose ir pri
micijose, sakysiu ta proga pa
mokslus ir t.t. Iš ten vyksiu į BA 
LFo centrą Niujorke ir tik tada 
išskrisiu Europon. Mano laikas 
šiomis dienomis visas išdalintas.

— Džiaugiuosi, kad Dievas 
duoda jėgų ir sugebu šį tą dirbti: 
ne visi nori pasišvęsti tokiems 
darbams. Tad, reikia man krutė
ti, dirbti ir ką gero padaryti ne 
tik lietuvių šalpos, bet ir mokslo 
reikalams. Darbas mokslo srityje 
suteikia daug malonumo, džiaugs
mo. Jauti, kad žmogus gyveni pa
saulyje ir tarnauji ne tik Dievo, 
bet ir lietuvių tautos naudai, — 
baigė kan. dr. Končius.

J. Vaišvilaitė

ir priėjo išvados, kad nebegalima 
laukti kol pati religija išnyks. 
Tai jie imasi priemonių tam pa
greitinti. Pirmiausia, uždeda ne
apsakomai dideliais mokesčiais 
bažnyčias ir kunigus (mokesčiai 
sudaro apie 83% pajamų). Nuo 
1961 m. daugelis kunigų ir kitų 
“kulto tarnautojų” prarado savo 
vietas, kurios buvo atiduotos 
“bažnyčių prižiūrėtojams”, dau
giausia tarnaujantiems komunis
tinei valdžiai. Kad bažnyčios ir

krikštyti vaiką, abu tėvai turi nė, Pietų Australijos rinktinė, Aust-, tės su šešiais taškais randasi vienuo- 
iteikti kunigui po atskirą prašy- Talijos latvių rinktinė ir Australijos liktoje vietoje, o vilnietės yra ketu- 
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SPORTAS ČIKAGOJE \os K kl8sės f„tbolo pir. 

Lituąnicos futbolininkai šį sezoną menybėse Klaipėdos Granitas nugalė- 
\ jo Liepojos Zveinieką 1:0.

Šiaulių miesto stalo teniso meiste-

mą, o šie raštai su ju asmeniškais ■ lietuvių rinktinė, 
dokumentais turi būti pristatyti -----—
Valstybinei Ortodoksu Bažnyčios 
Reikalų Tarybai. Siam įstatymui ST&’SSEL'ST“
Įsigalėjus krikštai labai sumaze- nių, jie dar vis eina be pralaimėjimų. Šiaulių miesto stalo teniso meiste- 
jo. nes daugumas tėvu nenori Gegužės mėn. 31 d. Lituąnicos koman- pįy titulus iškovojo: D. Gulbinaitė, R. 
valdžiai parodyti savo religinių. da atidavė pirmąjį tašką, lygiomis —į Laurinaitis (vienetai). D. Gulbinaitė- 
Įsitikinimų. K. J. S. |2:2 sužaidusi su lenkų Lighnings fut-'A. Gabalytė ir V. Kuzminskas - J. Gul-

Si degtinė
nepraranda savo

skonio

SPORTAS
bolo komanda. 11 taškų (iš 12 galimų) 
pirmenybių lentelėje jiems šiuo metu 
garantuoja I vietą. Klubo rezervinė 
komanda irgi neblogai laikosi ir turi 
10 taškų: 5 laimėjimai ir 1 pralaimė
jimas. Pirmenybėse dalyvauja taip 
taip pat klubo jaunių ir jaunučių vie
nuolikės, tačiau jų pasiekimai yra tru
putį kuklesni.

Vid. Vakarų sporto apygardos plau
kymo pirmenybės yra rengiamos bir
želio 13 d. Pullmano baseine čigagoje.

š. Amerikos liet, krepšinio rinktinė, 
kuri liepos mėn. pradžioje išvyks 
Australijon, birželio mėn. 28 d. Čika
goje rungtyniaus su amerikiečių Blue 
Chips komanda.

Anglų Liverpool F. S. laimėjo 3 ko
mandų tarptautinį futbolo turnyrą Či
kagoje. Ji įveikė Meksikos Monterey 
futbolininkus ir lygiomis sužaidė su 
vokiečių Meiderich komanda. Rungty
nės vyko didžiajame Soldiers Field 
stadijone.

Tarptautinės Futbolo Lygos žaidi
mai Čikagoje pradėti birželio mėn. 
5 d. Kitos rungtynės bus birželio mėn. 
19 d., liepos mėn. 10 ir 17 d.d. Ir šie 
susitikimai vyksta Soldiers Field sta
dijone.

šachmatų didmeisteris Robert (Bob
by Fischer) gegužės mėn. 20 d. davė 
simultaną Čikagos industrinės šach
matų lygos šachmatininkams Cicero 
mieste. 20 metų amžiaus Amerikos 
čempijonas pasiekė puikią pasekmę: 
45 pergalės, 4 lygiosios, 1 pralaimėji
mas. Lygiąsias iškovojo ir vienintelis 
čia žaidęs lietuvis — Vytautas Bikul- 
čius iš Cicero. Prieš simultaną did
meisteris pademonstravo kelias parti
jas, kurias buvo žaidęs savo žaidimų 
kelionėje po Kanadą ir Ameriką. Ste
bėjus šį Fischerio pasirodymą, neat
rodė, jog jis jis yra toks išdidus ir ne
suvaldomas, kaip kad jį buvo prista
čiusi Amerikos spauda. Matomai, šis 
šachmatų fenomenas (dabar klasifi
kuojamas antruoju pasaulyje) jau 
kiek “susitupėjo”. Edv. š.

Sportas Lietuvoje
Pabaltijp dviračių lenktynėse po as

tuonių etapų individualiai pirmauja 
estas Viaravas prieš latvį Kochą. Ko
mandiniai ir tautiniai taip pat pirmi 
yra estai.

Lietuvos futbolo pirmenybių pasek
mės: Kauno Raudonasis Spalis — Vil
niaus Saliutas 0:0, Radviliškio Loko
motyvas — Panevėžio Atmosfera 2:2, 
Kauno Atletas — Kauno Lima 1:1-

Sov. Sąjungos moterų krepšinio pir
menybėse nesiseka Kauno Politechni
kai. Kaunietės pralaimėjo Sverdlovs- 
kui 54:71 ir Novosibirskui 48:50. Tuo 
tarpu Vilniaus Kibirkštis iš eilės lai
mėjo net penkias rungtynes. Kaunie-

Sportas visur
; Lenkijos rekordą ir kartu geriausią 
; šiame sezone pasekmę pasaulyje at- 
j siekė A. Budenski, nubėgęs 400 m. 
! per 45.9 sek. Kitos geresnės lenkų pa- 
! sėkmės: 100 m. — 10.4 sek. ir 400 m.
j — 47.8 sek. Kliuček.
j Futbolo rungtynėse Sov. Sąjunga 
Maskvoje nugalėjo Švediją 3:1.

Vakarų Vokietijos “bundeslygos” 
meisterio vardą iškovojo IFC Koeln 
vienuolikė, antroje vietoje palikdama 
Meidericher SV ir trečioje Frankfur- 

, to Eintrachtą. Iš lygos “iškrenta” 
Preussen Muenster ir FC Saarbrue
cken.

Kanadoje jau pradedami pasiruoši
mai amerikietiško futbolo sezono ati
darymui. Pirmos treniruotės jau bus 
šio mėnesio pabaigoje, o draugiškos 
rungtynės apie liepos mėn. viduri.

K. B.

Pelių invazija i 
Austrijos sostinę
Statistikos apskaičiavimu Vie

nos mieste siaučia 3,5 mil. pelių 
(po 2 peles kiekvienam vienie- 
čiui) ir tas skaičius nuolat auga. 
Per metus pelės Vienos miestui 
padaro apie 10 mil. dol. nuosto
lių. Jos kasdien suėda per 200. 
000 svarų žmonių maisto, grauži
mu gadina elektros laidus, iškasa 
urvus po namų pamatais ir tuo 
prisideda prie namų griuvimo. 
“Volksblatt” rašo, jog “nė viena 
politinė partija negali pelių prob
lemos apeiti. Nė vienas politikas 
nėra pelių gynėjas ar užtarėjas, 
bet ne visos partijos vienodai 
sprendžia aktualią pelių proble
mą, atskiros partijos siūlo savo 
metodus pelėms naikinti.”

Prieš Šiuos graužikus buvo pa
naudojami net liepsnosvaidžiai, 
bet teko to ginklo atsisakyti, nes 
liepsnosvaidžiai pagadino kelis 
pastatus. Dabar su pelėm kovoja
ma dujomis, milteliais ir nuodin
gais skysčiais, bet ir tai negelbs
ti, nes, Vienos zoologų teigimu, 
pelės esančios geriau “organizuo
tos” negu vieniečiai. Vienai pe
lei dėl nuodų nudvėsus, savisau
gos instinktu kitos pelės nuodų 
jau neliečia.

Vašingtonas — Sveikatos ir 

kad š. Amerikos kontinente am
žiaus vidurkis vyrui 68 m., mote-
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Sidabrinės kamanos
PR. NAUJOKAITIS.

Iš senobinių pasakų,

Lieju aukso eilėraštį, 
Kad žibėtų kaip segė, 
Po šimtmečių atkasta... (45 psl.)

Tais alchemiko žodžiais K. Bra
dūnas nusako savo poezijos esmę 
ir turinį. “Sidabrinės kamanos” 
yra aštuntoji šio autoriaus kny
ga, laimėjusi 1963 m. “Draugo” 
poezijos premiją. K. Bradūnas 
nesunkiai, atrodo, laimi premijas, 
nes ši yra bene ketvirtoji. Tuo 
jis parodo, kad yra vienas iškilių
jų mūsų dabarties poetų ir savo 
turinio svoriu, ir formos nauju
mu, savitumu. Iš tikrųjų pasaky
mas “lieju aukso eilėraštį” nėra 
tik skambi metafora.

Kas nauja ir patvaru “Sidabri
nių kamanų” knygoje? Daug pa
grindinių motyvų, kaip ruginė 
duona, stabmeldžių ugnis, įkapės, 
akmenys, dirvožemis, namų 
slenkstis, ūkininkas, prosenių vė
lės ir t.t., — kartojasi iš ankstes
nių knygų, tik kiek kitokiais niu
ansais. Pastebimai naujas yra 
trumputis skyrius Lunaris. Tai 
metafizinės plotmės eilėraščiai, 
sugestyvūs savo paprastumu ir gi
lumu. Beveik visi jie labai trum
pi. Štai vienas pavyzdys:

žvaigždynuose nieko nėra, 
Tik dvasia begaliniai gera 
Neša kietą materijos naštą, 
Kuri mano širdy mažta, mažta... 
Pagaliau ir širdies nebėra,
Tik dvasia begaliniai gera. (89 psL)

Kaikuriems šios knygos eilė- 
. raščiams yra būdinga liaudies po
ezijos forma, suprantama, ne se
kimas, bet laisvas individualus 
panaudojimas. Toki eilėraščiai, 
kaip “Ant jūrų kranto”, “Trobe
lė” yra gana įspūdingi, nors ir ap
gaubti miglotumo. Bet jau daug 
tuštesnis tos pat rūšies “Sidab
rą”.

Prie patvaraus knygos., turto 
galėtume priskirti tokius eilėraš
čius, kaip: Švilpynė, Rudenio 
naktį, Sibiro kapinės, Rasa, Ir ne
bijok, Ir neprilygom, Voruta, Pa
gonių ugnis, Kaip man dabar, 
Strazdas, Kietas gyvenimas. Tą 
eilę galėtume ir toliau pratęsti, 
rasdami dar nemaža vertingų ei
lėraščių, kad ir ne taip vykusių 
formos išbaigimo ir turinio gilu
mo atžvilgiu.

Kaip mene mados dalyku vir
to abstraktizmas, taip poezijoje 
miglotumas, užuominos, neišbai- 
gimas. Miglotų ir neišbaigtų ei
lėraščių Šioje K. Bradūno knygo
je gana apstu. Tokie ketureiliai, 
kaip Adomas Galdikas, Marc Cha
gall, Graikiškoji vaza, beveik nie
ko nepasako. Mįslėmis lieka to
kių eilėraščių, kaip Kraujo vestu
vės, Tuščios* rankos," Sukilimas, 
Aukojimas, žvaigždininkas, Pir
magimis, Pagautas laikas ir kt. 
turinys ir nuotaika. Fragmentiš
kumas ir siauro asmeniško įspū
džio nuotaika padaro tuos eilėraš
čius svetimus skaitytojui. Dėl to 
paties fragmentiškumo labai silp
nais laikytini tokie eilėraščiai, 
kaip Vasara, Jaunystė, čiurlioniš
koji, šventoji kelionė, Tremtis, 
Tėvynė, Vasaros naktys. Supran
tama, kad ir šiuose fragmenti
niuose rastume vieną kitą giles
nį įspūdį, o kartais gal pagauta
me'ir autoriaus nuotaiką, tačiau 
juose pasigendame to tikrai pa
jėgaus K. Bradūno, kurio talento 
stiprumą liudija gerieji šios kny
gos eilėraščiai.

Sakome šiuos kritiškus žodžius 
gal labiausiai dėl to, kad premi-

įvairumai pasauli
nėje parodoje

Šio mėnesio pradžioje dvasiš
kių ir laikraštininkų grupei buvo 
parodytas filmas “Parable”, kuris 
bus rodomas Niujorko pasaulinės 
parodos protestantų - ortodoksų 
skyriuje. Parodos prez. Robert 
Moses buvo pasipriešinęs šio fil
mo rodymui, tačiau dr. Potter, 
Niujorko protestantų tarybos di
rektorius, pareiškė, jog R. Moses 
protestavo dar nematęs to filmo 
ir kad tas filmas vistiek bus ro
domas, nebent publikos dauguma 
užprotestuotų. Šiame 22 minučių 
ilgumo filme pavaizduojama žmo
nijos atpirkimo drama cirko pa
vidale. Pagrindinis atpirkimo vei
kėjas — ant asilo jojąs klaunas, 
apsirengęs baltais rytietiškais 
drabužiais ir neslepiamai simbo
lizuojąs Kristų. Filmo rašytojas ir 
direktorius — Rolf Forsberg — 
praktikuojantis budistas. K.J.S.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tek įstaigos: WA 4-9501
Tek namų: BE 3*0978 

jos ir pranašumas ne tik vaini
kuoja garbe, bet ir įpareigoja vi
są talento jėgą skirti kūrybos to
bulumui. Nuotrupos ir nuotrupė
lės surenkamos į pomirtinius po
etų rinkinius, kad išliktų nežuvu- 
sios, bet jos netinka naujos stip
raus poeto knygos turiniui at
skiesti.

Tikime K. Bradūno nuoširdu
mu, kai jis skundžiasi lietuviškos 
formos jieškojimuose neprilygęs 
liaudies dainų kūrėjui:

Nei žemė, nei saulė, nei lietūs
* Dainos neišaugina 

Ir neatpučia vėjai 
Prinokusio žodžio sėklos. 
Ir neprilygom ir neatradom 
Dainos augintojėlio. (19 psl.)

Toj srity jis daug yra radęs ir 
pasiekęs. Tais jo laimėjimais gro
žinės, bet kartu ir reikalaujame, 
kad laimėta garbe neapsvaigtų. 
Pilnai tikime, kad jo širdyje ir 
lūpose žodžiai rinksis, lyg rasa:

O žodžiai rinkos lyg rasa 
Ant lapo — ant širdies.
Saulelė kels, atbėgs basa, — 
Ir tik rasa

Byrės... (11 psl.)

Gal ir neprilygsta savo svoriu 
ši pastaroji K. Bradūno knyga jo 
“Morenų ugnims”, bet turime 
kuo džiaugtis ir grožėtis. Parafra
zuodami jo paties žodžius:

Tu būk mano džiaugsmas, 
Kokiu gal džiaugiasi 
Tiktai dievai. (7psl.),

galime pasakyti, kad mūsų kūrė
jų džiaugsmas yra mūsų visų 
džiaugsmas.

Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS 
KAMANOS, poezija. Išleido Liet. 
Kn. Klubas, 1964 m. Viršelyje 
dail. V. Petravičiaus lino raižinys. 
94 psl., kaina $2.

Atsiųsta
Pulk. Įeit. Leonas Valkūnas, DIDIS 

VALDOVAS IR LIETUVA. Išleido 
Šaltinis, Londonas, 1964 m., kaina 20 
centų. Iškilaus pasauliečio gilūs svars
tymai apie Kristų Karalių ir jo ryšius 
su Lietuva. Įžangoje patį autorių ryš
kiai apibūdina J. Kuzmickis. Gaunama
— Šaltinis/21 The Oval, Hackney Rd., 
London, E. 2, England.

Kristijonas Donelaitis, Literatūrinio 
realizmo pradininkas jo gimimo 250 
m. sukakčiai paminėti, 56 psl. Red. 
D. Velička. Išleido Pedagoginis Litu
anistikos Institutas Čikagoje 1964 m.
— Donelaičio metais, sudėtomis lėšo
mis Mažosios Lietuvos lietuvių dr-jos, 
Lietuvių Ev. liuteronų Tėviškės par. 
tarybos, A. Dundulio ir Ziono Ev. liu
teronų liet. par. tarybos.

St. Yla, MODERNI MERGAITĖ, 
289 psl. Psichologinis veikalas, pade
dąs mergaitėms spręsti įvairias mo
dernaus gyvenimo problemas. Aplan
kas dail. N. Vedegytės-Palubinskienės. 
Išleido ir spaudė Immaculata Press, 
Putnam, Conn., USA. Kaina $2.50.

Al. Baronas, SAULĖS GRĮŽIMAS, 
novelės, 141 psl. Išleido Nidos Knygų 
Klubas, nr. 48, 1964: 1, Ladbroke Gar
dens, London, W„ 11, Gt. Britain.

Juozas Mikuckis, DERLIAUS VAI
NIKAS, eilėraščiai; Didvyriai, sceni
nis fragmentas; Selima Chalija, legen
da. 359 psl. Išleido Nidos Knygų Klu
bas, nr. 47, 1964: 1, Ladbroke Gard
ens, London W. 11, Gt. Britain.
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Aplankykit Ontario-Kanados didžiąja atostogų šalį
Ontario rasite platybes ir įvairenybes, 
kurios jūsų atostogas padarys nepapras
tai įdomias.

Visų pirma Ontario apima 415.000 kv. 
mylių plotą, pilną Įvairiausių dalykų pa
matyti. Ketvirtadalis milijono ežerų nu
sėta šiame plote, kur galėsite praleisti 
atostogas besimaudydami, besiirstydami 
ir bežvejodami.

Ontario gamta yra žavi. Bet Ontario 
turi ir daugiau įdomybių. Ontario — tai 
senos pilys ir katedros, meno galerijos ir 
muzėjai, raudonai uniformuota raitoji

policija ir galingos kanuolės. Ontario — 
tai Niagaros krioklio didybė, tai šaligat
vių kavinių jaukumą.

Jūsų Ontario yra patraukli, įspūdinga 
šalis atostogoms. Atvykite šią vasarą ir 
ištirkite.

Daugiau informacijų teirautis: Ontario 
Department of Tourism & Information, 
Room 271, Parliament BldgĄ, Toronto, 
Ontario. Literatūra gaunama anglų kalba.

Honourable James Auld, Minister 

14-CN-64

Nr. 24 (751) Nežinomoji Ontario
Dažnai gyvenime pasitaiko sa

votiška ironija, kai mažiausiai pa
žįstame dalykus, kurie arčiausiai 
stovi. Taip, pavyzdžiui, šeimose 
neretai tėvai gerai nepažįsta vie
nas kito, o taip pat nepažįsta ir 
savo vaikų, kuriuos patys užaugi
no. Panaši tiesa kartojasi visur. 
Labai dažnai gerai pažįstame to
limus kraštus, esame išvažinėj ę 
tolimas provincijas, bet mažiau
siai pažįstame aplinką arba pro
vinciją, kurioje gyvename. O ge
ras savosios provincijos pažini
mas atneštų tiesioginės naudos. 
Pirmiausia, šiaip ar taip, mums 
reikia pažinti provincijos praei
tį. Gyvename tarp kitos tautos 
žmonių, susiduriame kasdieną. 
Kaip gi’ galime su jais tinkamai 
bendrauti, jei nežinome jų tau
tinės praeities? Antra — tinka
mas savosios provincijos pažini- 
mas atveria mums plačias duris į 
artimų distancijų keliones. Daž
nai keliaujame tūkstančius mylių, 
išleidžiame daug pinigų, kad pa
matytume tą, ką turime čia pat 
— vienos dienos kelionės atstu
me.

Turėdama visa tai galvoje, šio 
laikraščio redakcija mielai pri
ėmė* Ontario Turizmo Departa
mento kvietimą dalyvauti mūsų 
redaktoriui ar jo atstovui 8 dienų 
nemokamoje ir labai gerai pa
ruoštoje kelionėje po įžymiausias 
šios provincijos vietas. Ontario 
yra provincija, kur daugumas mū
sų laikraščio skaitytojų gyvena.

Daug patogiau nešioti

Dirbtinius dantis
Štai puiki išeitis, kaip nugalėti laisvų plokš

telių nemalonumus. FASTEETH, pagerinti mil
teliai, uždulkinti ant viršutinių ar apatinių 
dirbtinių dantų, daug stipriau juos laiko krū
voje ir jūs daug maloniau pradedate jaustis. 
Nesijaučia jokio kaučuko skonio bei sulipinto 
jausmo. Jie yra šarminiai (berūgščioi). N e rūgš
tų. Panaikina "plokštelių kvapų". Reikalauki
te FASTEETH dar šiandien kiekvienoje chemi
nių gaminių parduotuvėje.

paminėti
Dešimtmečio 1953-1963 minėjimas, 

N. Pr. Marijos Seserų Kongregacijos 
Montrealyje, įvykęs 1964 m. gegužės 
mėn. 2 d. Leidiny: minėjimo progra
ma, sveikinimai ir kūrimosi istorija. 
Leidinys skoningai išleistas.

Skautų Aidas, nr. 4, 1964, lietuvių 
skautų ir skaučių laikraštis. Redaguo
ja kolektyvas, vyr. red. v.s. Ant. Sau- 
laitis, Old Colonial Road, Oakville, 
Conn. 06779, USA. Admin.: s. L. Ei
mantas, 91 King Edward Ave., Lon
don, Ont., Canada. Leidžia: LSS Ta
rybos Pirmija.

Laiškai Lietuviams, nr. 5, gegužis, 
1964.. Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Leidžia Tėvai jėzuitai Čika
goje.

Gimtoji Kalba, nr. 1, 1964, 16 psl., 
bendrinės kalbos laikraštis. Red. L. 
Dambriūnas. Leidžia JAV LB Kultūros 
Fondas, c/o Mr. Jonas Bertašius, 
5348 S. Talman Ave., Chicago, Ill. 
60632, USA.

Ateitis, nr. 5, gegužis, 1964, lietuvių 
katalikiškojo jaunimo žurnalas. Lei
džia Moksleivių Ateitininkų Sąjunga: 
5725 So. Artesian Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Lituanus, nr. 4, December, 1963, 
Lithuanian Quarterly. Editor Thomas 
Remeikis, published by the Lithuanian 
Students Association, Inc. in USA.: 
P.O. Box 9318, Chicago, Ill. 60690, 
USA.

Įdomi kelionė prasidėjo Ontario valdžios parūpintu 
autobusu. Priekyje policijos automobilis, vedęs eks
kursantus per plentų ir miestų judėjimą, kartais net 
naudojęs sireną.

Kitiems skaitytojams, iš arti ir iš 
toli, šios kelionės įspūdžiai ir ko
mentarai bus taip' pat naudingi, 
ypač planuojant pakeliauti po šią 
provinciją. Redaktoriui ir jo pa
vaduotojui negalint ilgesniam lai
kui atsitraukti nuo laikraščio, 
juos šioje kelionėje atstovavo 
stud. G. Rinkūnaitė, kurios įspū
džius ir dėsime per kelis sekan
čius numerius.

Šiuo tarpu, pradžiai, keletas in
formaciniu žinių.

ONTARIO —
TURISTŲ PAŽIBA
Kam, apskritai imant, žmogus 

keliauja? Ar negeriau būtų pra
leisti atostogas, sakysime, gulint 
— lovoje, po medžiu ar paplūdi
myje? Gal ir taip, bet gulėjimas 
yra tik kūno poilsis. Šiais įtemptų 
nervų laikais bene svarbiau yrą 
dvasios ilsėjimasis, kuris, deja, 
gulėjimu nevisada pasiekiamas. 
Dvasios poilsiui reikia platesnių 
horizontų — žaliuojančių ir nesi
baigiančių laukų, kvapuose skęs
tančių šilų, lietuviškųjų beržynų, 
neribotų, gaivinančių, saulėje žė
rinčių ežerų, senosios praeities 
liekanų, meno reiškinių. Visų tų 
ir daugelio kitų mūsų poilsiui 
taip reikalingų elementų kaip tik 
labai gausiai ir turime Ontario 
provincijoje.

Nukrypstant nuo poezijos į rea
lybę ir skaičius, turime pasaky
ti, kad užsienio turistai 1963 me
tais išleido Ontario provincijoje 
$350 milijonų, turistai iš kitų pro
vincijų — $70 mil., o patys On
tario gyventojai — net $980 mil., 
viso — impozantiška P/2 bilijono 
dolerių suma.

Kas gi realiai turistus į šią pro
vinciją traukia? Pirmiausia ir 
svarbiausia—jbs platybės. Imant 
iš rytų į vakarus, provincija yra 
apie 1000 mylių pločio, o iš šiau
rės i pietus’— žymiai daugiau. 
Didžioji šios provincijos gyvento
jų dalis yra susispietusi jos pie
tinėje dalyje, palikdama milžiniš
ką apie 400.000 kv. mylių plotą 
miškams, žvėrims ir ežerams, ku-

rių provincijoje yra per 14"1 mili
jono, iš jų tik 40.000 turinčių 
vardus.

ŽVILGSNIS Į
ŽEMĖLAPĮ

Ruošiantis kelionei, pravartu pa
sižiūrėti į žemėlapį. Jeigu keliau
ti besiruošiąs žmogus neturi tvir
to nusistatymo ką ir kur matyti, 
tai žemėlapis neretai yra labai 
naudingas patarėjas.

Kelionė Nr. 1. — Toronto bei 
apylinkių gyventojams. Iš čia ga
lima pasukti į a) šiaurės vakarus, 
aplankant Lake Simcoe, Nottawa- 
saga įlanką ir Wasagos — Spring- 
hursto paplūdimį, lietuviškąją 
Palangą, b) toliau važiuoti vaka
rų kryptimi į Georgian Bay ir 
Parry Sound salyno rajoną, vadi
namą 30.000 salų, c) lietuviškųjų 
beržų romantika padvelkia va
žiuojant nuo Wasagos į šiaurę, į 
Muskoka ežerų rajoną,' d) kana- 
diškoji Šveicarija atsiveria prieš 
akis pavažiavus dar toliau į šiau
rę, į Haliburton augštumas ir Al
gonquin parką. Civilizuotos isto
rijos šiuose rajonuose nėra. Tai 
garsiųjų indėnų giminių Huron 
ir Algonquin tėvynė. Tėvynė tų, 
kurie žuvo įsivėlę į civilizuoto 
baltojo žmogaus gyvenimą.

DAIL. V. K. JONYNAS “TIME” 
ŽURNALE. — Milijoninį tiražą turin
tis amerikiečių žurnalas “Time”, apra
šydamas Niujorko pasaulinę pąrodą, 
įdėjo spalvota nuotrauką V. K. Jony-

Ekskursijos dalyviai — įvairių tautybių laikraščių re
daktoriai ar jų atstovai. Priešpaskutinė ms dešinės sėdi 
“TŽ” atstovė stud. G. Rinkūnaitė.

Kelionė Nr. 2 — kanadiečiams® 
ir amerikiečiams. Ji gali prasidė
ti pačiame pietiniame Ontario pa
kraštyje, kuris yra tokiame pat 
geografiniame plotyje kaip šiau
rinė Kalifornija. Gamtos mėgėją 
čia gali patraukti keliaujančių 
paukščių stotys, perpildytos pa
vasarį ir rudenį, bet įdomios ir 
vasarą. Tai yra vietos, kur tūks
tančiai paukščių, skrisdami iš 
šiaurės į pietus, sustoja poilsiui. 
Tai Jack Miner stotis prie Kings
ville, ir ypač Point Pelee Nation
al Park netoli Leamington, Ont. 
Gamtą mėgstantis keliautojas iš 
čia gali patraukti į šiaurę Huron 
ežero pakraščiu, taip vadinamu 
Blue Water Highway, kertančiu 
puikius paplūdimius. Dar toliau 
čia pasiekiama (panaudojus keltą) 
vispusiškai žavi Manitoulin sala. 
Šioji kelionė — gamtos grožio 
mėgėjams.

Kelionė Nr. 3 — istorinėmis 
Ontario vietomis. Ji gali prasidė
ti su Niagara Falls — labai išgar
sintais kriokliais, kurių nėra ap
lenkęs joks karalius ar drįsęs at
važiuoti diktatorius. Toliau Nia
gara upės, Ontario ežero ir Šv. 
Lauryno upės pakrantės byloja 
apie pirmųjų europiečių naujaku
rių vargus, apie jų kovas tarpusa
vyje ir su amerikiečiais. Ši ke
lionė gali būti vainikuojama ap
lankymu Otavos, federacinės Ka
nados sostinės.

Pagaliau dar liko kelionė Nr^4 
—narsiems palapinių ir muselių 
nebijantiems tautiečiams, norin
tiems pagyventi gyvenimu iš “Dy
kumų ir girių” romano, skaityto 
vaikystėje. Tai kelionė betkuriuo 
keliu į šiaurę, kur gali pravažiuo
ti labai daug mylių, nesutikęs 
žmogaus, kur gali matyti žmogaus 
nebijančias rainai su vaikais be
plaukiančias laukines antis, sau
lėje besitaškančius bebrus arba 
ramiai skersai Upę beplaukiantį 
briedį ar elnią.

i (Bus daugiau)

Londonas. — Britų istorijos fi
losofas Arnold Toypbee, kuriam 
sukako 75 m. amžiaus, teigia, kad 
ateity pasaulis taps nauja bend
ruomene — viena didžiule tauta. 
Skirtumai tarp Rytų ir Vakarų iš
nyks, bus rastas kompromisas 
skirtinguose nusistatymuose ir 
apie viską naikinanti karą nega
lime galvoti. Apie 2000 m. kinai 
sudarys pusę žmonijos. Toynbee 
1961 m. baigė išleisti 1927 m. 
pradėtą rašyti 12. tomų Istorijos 
studiją. Tai labai dažnai minimas 
veikalas.

Hollywoodas.— Aktorius 
Charlton Heston vaidins pagrin
dinį vaidmenį filme “Agonija ir 
ekstazė”, kur bus vaizduojamas 
Michelangelo gyvenimas.

Paryžius. — Prez. De Gaulle 
dalyvavo Notre Dame katedros 
800 m. jubilėjaus iškilmėse.

KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
MIRĖ PROF. JUNGFERIS. Nuern- no stilizuoto kryžiaus, kuris puošia 

berge, Vokietijoje, mirė ilgametis Lie
tuvos universiteto profesorius ir dide
lis lietuvių draugas prof. dr. Viktoras 
Jungferis, sulaukęs 71 m. amžiaus. Jis 
labai daug nusipelnė rašydamas apie 
Lietuvą vokiečių kalba. Kaikuriuose 
savo romanuose buvo įvedęs lietuvius 
personalus. Buvo puikiai išmokęs lie
tuvių kalbą ir bendradarbiavo lietuviš
koj spaudoj.

RAŠYT. JURGIS GLIAUDĄ, treje
tą kartų laimėjęs “Draugo” romanų 
konkursą, sutiko rašyti Šv. Kazimiero 
liet, parapijos Los Angeles istoriją. 
Parapija 1966 m. minės 25 metų su
kaktį.

DR. M. ALSEIKAITĖ-GIMBUTIE
NĖ, universiteto profesorė Kaliforni
joj, šią vasarą lankysis Europoj. Pro
fesorė dalyvaus mokslinėse konferen
cijose ir lankysis pas savo brolį, žurn. 
Vyt. Alseiką Reutlingene.

SOLISTAS STASYS CITVARAS ap
sigyveno Stuttgarte. Iki šiol St Citva- 
ras dainavo garsiajame Žarovo Dono 
kazokų chore. Dainininkas dažnai ir 
mielai dainuoja lietuviškuose koncer
tuose. Neseniai jis dainavo Pabaltie- 
čių Kultūros Dienų koncerte Cellėje.

RŪTOS PRIE LIETUVIŠKO KRY
ŽIAUS. Lietuviškas kryžius Niujorko 
pasaulinėje parodoje baigiamas išpuoš
ti. Agr. J. Sirusas parūpino 10 kelme
lių “Moon Gems”, panašių į tujas. 
Sandanavičiai iš Brooklyn© padovano
jo visą kapą jaunų rūtelių. Kun. L. 
Jankus visa tai vidurnaktyje nugabe
no prie parodos vartų, kur jas perė
mė agr. T. Tallat-Kelpša. Jis taip pat 
išpylė akmenėliais takus aplink kry
žių. A. Vilėniškis baigia dirbti 628 ga
balų lietuvišką tvorelę 100 pėdų ilgu
mo. Tvorelę prie kryžiaus teksią taip 
pat gabenti naktį, nes dienos metu 
parodos rajonas statybos darbams jau 
seniai uždarytas.

PREMIJUOTOJI VYTAUTO TAMU- 
LAIČIO KNYGA išversta anglų kal
bom Viena iš klasiškiausių mūsų vai
kų literatūros knygų “Skruzdėlytės 
Greitutės nuotykiai” leidžiama Many- rektorius, palaidotas Petrašiūnų kapi- 
land Books leidyklos anglų kalba. Lei- nėse. Prieš porą savaičių komunistinė 
dinį iliustravo dail. Pr. Lapė. Vertime 
knyga pavadinta — “Nimblefoot, the 
Ant: Her Adventures”. Pirmą kartą 
ši Tamulaičio knyga buvo išleista 
1935 m. Kaune, iš karto tapdama po
puliariausia ir labiausiai vaikų skaito
ma. Autorius buvo apdovanotas Lie
tuvos Raud. Kryžiaus vaikų literatū
ros premija, kuri jam buvo iškilmin
gai įteikta Valstybiniam Kauno teatre.

įėjimą į Vatikano paviljoną. V. K. Jo
nynas yra, berods, antrasis lietuvis 
dailininkas, patekęs į “Time” pusla
pius; pirmuoju buvo dail. Vyt Kasiu
lis, šiuo metu gyvenąs Paryžiuje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
“LIETUVIU TAUTOSAKOS” antra

sis tomas jau atiduotas spaudai. Jo tu
riny — 560 liaudies dainų ir 53 rau-' 
dos. Šalia senųjų liaudies dąinų, rau
dų skyriuje esama ir hitlerinės okupa
cijos raudų; vadinasi, ir tautosakoj su
kama propagandos kryptimi. Tokiu at
veju reikėjo įvesti dar vieną skyrių 
— sovietinės okupacijos raudas. Lei
dinį paruošė Mokslų akademijos lie
tuvių kalbos ir literatūros instituto 
tautosakos sektoriaus darbuotojų ko
lektyvas. Medžiagą iš tautosakos rank
raštyno atrinko V. Barauskienė, B. 
Kazlauskienė ir B. Uginčius; ją reda
gavo Amb. Jonynas. Vyriausiu leidinio 
redaktorium pasirašo akademikas K. 
Korsakas. Meninis apipavidalinimas — 
dail. V. Kalinausko. Sekantieji du to
mai bus skirti pasakojamajai. tautosa
kai, o penktasis, paskutinis, — smul
kiajai tautosakai.

M. ŠOLOCHOVO “PAKELTĄ VE
LĖNĄ”, inscenizuotą P. Diomino, pa
statė Panevėžio dramos teatras. Pra
ėjusiais metais teatro partinė organi
zacija pareikalavo papildyti repertu
arą 2-3 tarybinių rašytojų veikalais. 
Pirmuoju buvo pasirinkta A. Arbuzo- 
vo pjesė “Tania”, antruoju — “Pakel
ta velėna”. Inscenizaciją režisavo J. 
Miltinis. Pagrindinius vaidmenis su
kūrė — D. Banionis, B. Babkauskas, 
A. Masiulis, J. Alekna. Masinėse sce
nose dalyvavo teatro dramos studijos 
mokiniai — J. Každailevičiūtė, G. Ur
bonavičiūtė, R. Jansonas, A. Viščinis, 
V. Litvinas, J. Micevičius, A. Babkaus
kas ir kt. Studijos mokiniai taipogi 
atliko kaikurias mažesnes roles. Re
cenzentai giria G. Urbonavičiūtę Va
rios vaidmenyje. Komplikuotas sceno
vaizdžio problemas išsprendė dail. J. 
Surkevičius.

PROF. KAZIMIERAS BARŠAUS
KAS, Kauno politechnikos instituto

Lietuvos spauda paminėjo jo 60 m. 
amžiaus sukaktį. Jam buvo suteiktas 
nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. 
Savo mokslinę veiklą velionis pradėjo 
nepriklausomoje Lietuvoje — studijo
mis gamtos-matematikos fakulteto fi
zikos-matematikos skyriuje. Dirbo la
borantu, vyr. asistentu tame pačiame 
Vytauto D. un-te ir vykdė mokslinius 
tyrinėjimus kosminių spindulių srity-, 
je. Un-to vadovybė ji buvo pasiuntu
si tobulintis į Berlyną. 1938 m. jis pa
skelbė savo tiriamojo darbo rezulta
tus, apgynė disertaciją ir gavo daktaro 
laipsnį. Pirmaisiais bolševikmečio me
tais K. Baršauskas buvo paskirtas fi
zikos katedros vedėju.

Didžiausias velionies nuopelnas yra 
Kauno politechnikos instituto suorga
nizavimas ir jo išvystymas į stambiau
sią technikos mokslų įstaigą Pabalty- 
je. Jis yra parašęs 6 fizikos vadovėlius 
ir paskelbęs virš 60 mokslinių darbų. 
Velionis taipogi paliko gražų būrį sa
vo buvusių mokinių, kurie šiandien 
užima atsakingus postus augštosiose 
mokyklose: docentai Juozas Šimkū
nas ir Stasys Vyčas — Veterinarijos 
akademijos ir žemės ūkio akademijos 
fizikos katedrų vedėjai, Juozas Trimo- 
nis — Kauno politech. instituto docen
tas,” mokslininkai — Petras Tamutis, 
Emilijus Vaineikis, Vytautas Ilgūnas, 
Henrikas Jaronis ir kt. Jie šiandien 
tęsia mokslinius tyrinėjimus puslaidi
ninkių elektronikoje, radiofizikoje, 
branduolinių magnetinių rezonansų 
srityje.

VILNIAUS OPEROS SOLISTAI Va
lentinas Adamkevičius ir Irena Jasiū- 
naitė koncertavo Leningrade — S. Ki- 
rovo kultūros rūmuose. Jie išpildė ru
sų ir Vakarų kompozitorių klasikinius 
kūrinius, E. Balsio, A. Kačanauskos, 
B. Gorbulskio lietuviškas dainas.

LOIS MARSHAL, žinomoji kanadie
čių dainininkė, koncertavo Vilniuje, 
atlikdama F. Schuberto, R. Strausso, 
Ch. Gounod, W. Mozarto. G. Puccini 
ir kt. kompozitorių kūrinius. Apie jos 
koncertą “Tiesa” rašo: “... šis stilių 
įvairumas nesutrukdė artistei iš kiek
vienos atliekamos dainos ar arijos su
kurti tikrą meno šedevrą. Galima bū
tų kalbėti apie dainininkės visuose re
gistruose lygiai skambantį sopraną, 
apie gražią kantileną, apie sodrias apa
čias, apie tikslią kalbinę intonaciją vi
sose penkiose kalbose, skambėjusiose 
koncerte, apie idealiai tikslų natų 
tekstą, intonaciją bei frazuotę. Bet 
klausantis maždaug po trečio progra
mos numerio nieko to nepastebi. Lie
ka tik muzika, ir visa auditorija toliau 
gyvena vien tik muzika, nepastebėda
ma visų dainininkės meistriškumo at
ributų!” V. Kst.

Komedijos konkurso rezultatai
Praeitų metų gale Čikagos 

Scenos Darbuotojų Sąjunga paskelbė 
konkursą komedijai parašyti, paskir
dama $500 premiją laimėjusiam vei
kalui. Konkursui buvo prisiųsti šeši 
komedijinio žanro veikalai: Vaitoko 
“Aukso galva”, Ritos Kuosos “Lobiai 
už debesų”, Vambuto “Saulėgrąžų sa
la”, Aitvaro “Jaunystės daina”, P. Pa
varomo “Klevų alėja 669” ir Ramunė
lės “Viščiukų ūkis”.

Vertintojų komisiją sudarė: pirm, 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, sekr. 
rež. Zita Kevalaitytė-Visockienė ir na
riai —akt. Marija Lemešytė-Dikinienė, 
Balys Chomskis ir Kazys Oželis.

Vertintojų komisija, peržiūrėjusi 
gautus veikalus ir gegužės 5 d. susi
rinkusi baigiamajam posėdžiui, vien
balsiai išrinko geriausiu Ramunėlės 
slapyvardžiu pasirašytą satyrinę kome
diją “Viščiukų ūkis”. Voką atidarius 
paaiškėjo, kad šio veikalo autorius yra 
Anatolijus Kairys. Jam ir paskirta 
$500 premija.
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BABY POINT

$8.900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 fmoketi, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA -

$4J09 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
Šaražu ir privačiu įvažiavimu. Mo- 

erniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

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

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply- 
Sapartamentinis pastatas — four- 
_ ex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1419

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS '

Lengv. atletikos pirmenybės. Praei
tą šeštadienį Toronte įvyko Ontario 
jauniausių lengvatlečių pirmenybės, 
kuriose dalyvavo ir šeši vytiečiai. Jose 
geriausiai pasirodė L. Plačiakis, laimė
jęs 440 yardų bėgimą per 1:11,2. Tri- 
šuolyje jis laimėjo trečią vietą su pa
sekme 28-7%. Toj pačioj amžiaus gru
pėje J. čiryinskaitė laimėjo trečią vie
tą šuolyje į tolį nušokdama 12-7%. 
Jauniausioje šių varžybų grupėje V. 
čirvinskas laimėjo tris trečias vietas: 
50 yd. nubėgo per 7.5; šuolyje į tolį 
nušoko 10-6% ir šuolyje į augštį per
šoko 3-7. Sudėtinė estafetė su Aušros 
lengvatlečiais, kurioje bėgo L. Pla
čiakis ir R. Kaknevičius, laimėjo antrą 
vietą.

Springhursto vasarvietėje išasfaltuo
ta krepšinio aikštelė ir išvalyti krū
mai. Tikimasi suorganizuoti keletą 
krepšinio rungtynių su artimiausiais 
lietuviškais sporto klubais — Hamilto
nu, Ročesteriu ir Montrealiu. A. S.

Springhurste Gerojo Ganytojo vaikų 
stovykloje išasfaltuota krepšinio aikš
telė. Pr. šeštadienį Vyčio sportininkai 
talkino aikštės valymo darbuose. Se
kantį šeštadienį, birželio 13 d., 10 v. 
ryto talka tęsiama toliau. Norintieji 
prisidėti kviečiami vykti tiesiai į aikš
tę. Vakare įvyksta neoficialios naujos 
aikštės atidarymas — krepšnio rung
tynės.

G. Ganytojo vaikų stovykla Spring
hurste šiais metais vyksta nuo liepos 
4 d. ligi rugpjūčio 2 d. Šv. Jono Kr. 
parapijos komitetas kreipėsi į Vyčio 
sporto klubą prašydamas paįvairinti 
stovyklaujančių dienotvarkę sportiniais 
užsiėmimais. Vytiečiai pasižadėjo duo
ti eilę sporto instruktorių. Sporto in
struktoriai, sutinką dalyvauti 
stovykloje, prašomi kreiptis į 
valdybą.

AUŠROS ŽINIOS
Toronto mokyklų lengvosios

kos pirmenybėse Milda Romanovaitė 
atsiekė du naujus rekordus: šokime į 
augštį (4’9” — sykiu naujas S. Ameri
kos lietuvių moterų rekordas) ir šuo
lyje į tolį (14’7,5” — senasis buvo 14’ 
3”); Teresė Tabulėnaitė išsikovojo I 

, vietą 75 y. bėgime, I v. 4x75 ir IV v. 
šuolyje iš vietos; Irena Malinauskaitė 
— II v. 75 y. bėgime ir III v. 4x75

y.; A. Tamošiūnas — III v. šokime į 
augštį; A. Tumosa — III v. 50 y. bė
gime.

Ontario AAU prieauglio klasių pir
menybėse Viktoras Radžiūnas išsikovo
jo “Tyke” (9-10 m.) klasės individua
linį čempijonatą. V. Radžiūnas atsie
kė I v. šokime į augštį (3’10”), I v. 
šuolyje į tolį (11’4,5”), V v. 50 y. bė
gime ir V v. 4x100 y. Tose pat pirme
nybėse Simas Kaknevičius išsikovojo 
I v. šuolyje į tolį “Atom” klasėje (14’ 
1”) ir III v. rutulio stūmime (27’3,5”) 
ir V v. šokime į augštį (4’3”); Marija 
SodOnytė — III v. rutulio stūmime; 
Gunda Urbonaitė — IV v. disko meti
me (48’6”); Algis Tumosa — III v. 50 
y. bėgime. Bendroje estafetėje su Vy
čio L. Plačiakiu ir R. Kaknevičių mū
siškiai išsikovojo II v. 4x100 estafetėje 
(59,4 sek.).

Toronto CYO plaukimo pirmenybėse 
Angela Kučinskaitė išsikovojo I v. 26 
y. Ls. (16 sek.) ir II v. 25 y. nugara 
(17,9 sek.).

šį sekmadienį, 2.30 v. p.p., Etobi
coke plaukimo klubo patalpose (Mont- 
gomary & Lynngrove) bus pravesta 
kvalifikacinė S. Amerikos lietuvių ir 
Pabaltiečiti pirmenybėms treniruotė. 
Viši Aušros plaukikai prašomi 2 v. p.p. 
susirinkti prie Prisikėlimo parapijos 
klebonjos.

Brželio 21 d. Udoroje įvyks draugiš
kos lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių 
ir suomių lengvosios atletikos pirme
nybės suaugusiųjų ir jaunių klasėms.

ŠV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
— šį sekmadienį prisimename bir

želio 13-15 dienų lietuvių deportacijas. 
Vienuoliktosios vai. pamaldos baigia
mos Lietuvos himnu. Prie paminklo 
žuvusiems padedama gėlių.

— Nauju Sv. Sosto patvarkymu, li
goniai ligoninėse ir sanatorijose, prieš 
priimant šv. Komuniją susilaiko nuo 
valgio tik vieną valandą. Iki šiol buvo 
trys valandos. Tas pats patvarkymas 
galioja ligoninių personalui: dakta
rams, gail. seserims ir kt.

— Šį sekmadienį, birželio 14 d., 5 
v. p.p., Londone, Ont., lietuvių Šiluvos 
Marijos vardo parapija savo įsigytoje 
bažnyčioje pirmu kartu laikys pamal
das. Parapijos vardu nuoširdžiausi 
sveikinimai ir linkėjimai par. klebonui 
kun. B. Pacevičiui ir visiems parapi
jiečiams daug Augščiausiojo malonių 
ir asmeninio džaugsmo, apvainikavus 
didįjį užsimojimą: įsigyjant savo baž
nyčią. Linkėtina, kad gražus būrys 
torontiškių sekmadienio popietę nu
vyktame į iškilmes.

— Vėlyvosios 12 vai. pamaldos sek
madieniais šv. Jono Kr. bažnyčioje 
vasaros metu bus nutraukiamos. Pas
kutinį kartą 12 vai. pamaldos įvyks 
birželio 21 d.

— Springhurste, Gerojo Ganytojo 
stovyklavietės koplyčioje pamaldos 
pradedamos birželio 21 <L, 11 vaL Bir
želio 28 d. pamaldos Springhurste bus 
9 ir 11 vai.

— Didysis mūsų tautos veteranas 
prel. Mykolas Krupavičius, jo kunigys
tės auksinės sukakties proga, pasvei- 
kintas parapijos vardu.

— Šią ir kitą savaitę parapijos ku
nigai dalyvauja arkivyskupijos kuni
gų rekolekcijose Šv. Augustino semi
narijoje, Scarboro.

-— Birželio 27 d., šeštadienį, įvyksta 
mokyklinio amžiaus vaikų kongresas. 
Kongreso ruošimas ir visi administra
ciniai reikalai kunigų suvažavime bu
vo pavest Sv. Jono Kr. parapijai. Ben
dromis jėgomis padarykime, kad šis 
mūsų jaunųjų sąskrydis praeitų paki
lioje nuotaikoje.

— Šį šeštadienį, 8 vai. ryto, gedu
lingos pamaldos už a.a. Jurgį Bendžių. 
Pamaldas užprašė velionies sesuo p. 
Bučkienė.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką dr. A. Pa

cevičiui už rūpinimąsi manimi ir lan
kymą prieš ir po operacijos ligoninėje 
ir namuose. Taip pat dr. Pennal, dr. 
Conn ir Šv. Juozapo ligoninės slau
gėms. Dėkoju liet. ev. kun. A. Žilins
kui už lankymą ir dvasinį sustiprini
mą, liet. kat. kun. J. Staškevičiui už 
aplankymą. Nuoširdžiai dėkoju savo 
pusseserei M. Lapinskienei ir M. Pivo
riūnienei už dažną lankymą ir visokią 
pagalbą, visiems kitiems už gėles, do
vanas ir lankymą: p.p. Juzumams, bro
liui Simui, Jurašienei, Galinaitienei, 
Akstinams, šturmams, p-lei Pivoriū
nai tei, krikšto dukrai Aldutei, V. ir 
Rom. Lapinskams, Mrs. Walls, Andžiu- 
lienei, Dikčiui, Juodikaitienei, Milie- 
nei, Garbauskams, Galbuogiams, Kai
riams. Dar kartą ačiū visiems už vis
ką. Ona Vežauskienė

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— Šį sekxn. Prisikėlimo bažnyčioje 

minimos Baisiojo Birželio Dienos. Per 
Mišias sakomas specialus žodis. Po Su
mos — eisena prie paminklinės lentos, 
pamokslas ir pamaldos. Organizuotai 
dalyvaujančioms organizacijoms nuo- 
širdžiai dėkojame. Jų vadovybes malo
niai prašome iš anksto pranešti, kiek 
suoluose rezervuoti vietų. Visus kvie
čiame gausiai eiti Sakramentų ir karš
tai pasimelsti už Lietuvos laisvę ir už 
jos kenčiančius vaikus.

— šį sekm. per Sumą ir Baisiojo 
Birželio pamaldas gieda par. suaugu
sių choras. Maloniai prašome visus 
choristus, nors jau ir atostogaujančius, 
uoliai susirinkti ir atlikti tai liūdnai 
dienai skirtą programą.

— Šį sekm. vėlyvųjų 11.39 vai. Mi
šių par. salėje nebebus — jos iki ru
dens nutrauktos. Bažnyčioje sekma
dieniais Mišių tvarka lieka nepasikei
tusi: 8, 9, 10 ir 11 vai. Kada chorai 
negieda, įprastas giesmes gieda visa 
bažnyčia.

— švenč. J. širdies pamaldos šio
kiadieniais laikomos po Mišių 8 vai. 
ryto, penktadieniais — 8 vai. vak. ir 
sekmadieniais — po Sumos.

— Parapijiečių lankymas — kalėdo
jimas dar vis tebevyksta. Su lankomai- 
siais susitariama iŠ anksto asmeniškai.

— šios savaitės trečiad., ketvirta, 
ir penktad. Prisikėlimo parapijos vie
nuolyne daroma trimetinė generalinė 
vizitacija, kurią praves Romos paskir
tas vizitatorius Tėvas Virgilijus Corda- 
no, OFM.

— Šį sekm. po 9, 10 ir 11 vai. Mi
šių parapijos biblioteka veiks pasku- 
tini kartą. Prašome apsirūpinti knygo
mis vasaros skaitymui. Biblioteka vėl 
atsidarys rudenį. Nuoširdžiai dėkoja- 
me S. Miniotienei už uolų vadovavimą 
par. bibliotekai ir bendrai meilę lie
tuviškai knygai.

— Nuoširdžiai sveikiname savo pa
rapijos bankelio valdybą, komisijas ir 
vedėjus 1000-jo nario bankelin priėmi- 
mo proga. Džiaugiamės ir didžiuoja
mės jo fenomenaliniu augimu ir po
puliarumu. Linkime sėkmės ir Dievo 
palaimos tolimesniuose darbuose. Savo 
parapijiečiams Prisikėlimo par. ko
operacijos bankelį rekomenduojame 
kuo karščiausiai!

— Raginame mieluosius tėvelius jau 
dabar pradėti registruoti savo vaiku
čius į vasaros stovyklas. Nelaukime 
paskutinių savaičių ar dienų, nes tai 
stovyklų vadovybėms labai trukdo tin
kamai pasiruošti. Tėvų pranciškonų 
stovyklavietė N. Wasagoje šiais metais 
bus gerokai praplėsta ir patobulinta.

— Stasį Vaštoką ir Eugeniją Vitar- 
taitę, sukūrus šeimos židinį, nuošir
džiai sveikiname ir linkime laimingo 
gyvenimo!

— Pakrikštytas Antano ir Adelės 
Juškų sūnus Raimundas Antanas. Tė
velius nuoširdžiai sveikiname, o sūne
liui linkime daug Dievo malonių!

LIETUVIU LAIKRAŠČIŲ REDAK- 8 PSL. • 
TORIŲ, leidėjų, radijo valandėlių ve
dėjų ir kitų darbuotojų suvažiavimas 
įvyko pereitą savaitgalį Sodus, Mich. 
Visi suvažiavimo dalyviai buvo PLB 
valdybos pirm. J. Bačiūno svečiai. 
Svarstyta ir diskutuota keletas bėga
mųjų Bendruomenės reikalų ryšium 
su spauda. Iš Kanados suvažiavime 
dalyvavo KLB pirm. dr. P. Lukoševi
čius, buv. PLB pirm. dr. J. Songaila, 
•Tėviškės Žiburių” atstovas ir radijo 
valandėlės “Tėvynės prisiminimai” va
dovas J. R. Simanavičius, “Neprikl. 
Lietuvos” red. J. Kardelis, “Moters” 
red. Iz. Matusevičiūtė, KLB Toronto 
apyL v-bos vicepirm. P. Bastys ir ke
letas kitų. Plačiau apie suvažiavimą 
sekančiame numeryje.

LIETUVIŲ B-VĖ NORTH SYLVA 
CO. LTD. birželio 6 d. Sv. Jono'Kr. 
par. patalpose turėjo aštuntą metinį 
akcininkų susirinkimą. Naujon v-bon 
išrinkta: L. Karbonas, J. Račys, V. 
Vaitkevičius, VL Germanavičius, E. 
Kuchalskis. Fiskaliniai 1963-64 metai 
buvo vieni iš geriausių tiek apyvartos, 
tiek pelno atžvilgiu. Šerų kapitalui gry- 
no pelno teko 26,25%, kurs paskirs
tytas šitaip: 12% išmokėti akcinin- 
kams, 14,25% atsargos kapitalui.

VL G.

B. Naujalis neseniai nusipirko 
nuosavus namus 460 Roncesval- 
les Avė. ir ten jau perkėlė savo 
sveikatos kliniką — Health Cli
nic. Gražus draugų ir pažįstamų 
būrys aplankė B. Naujalio naujas 
patalpas ir palinkėjo sėkmės. Ma
lonu pastebėti, kad B. Naujalis 
neseniai gavo psichologijos dak
taro diplomą. S. J.

Dar viena lietuvių naujakurių 
šeima Wasagoje. — Andrius ir 
Albina Mačiuliai neseniai įsigijo 
Wasagos miestelio centre, prieš 
Allistonia viešbutį, virš 20 mažes
nių ir didesnių vasarnamių, žino
mų “Regina Park” vardu. D.

Ateitininku žinios
VASAROS STOVYKLAI baigiama 

ruoštis. Vadovybė sudaryta iš jauni
mo, vadovaujančio moksleivių stovyk
loms “Dainavoje”. Komendantu, jeigu 
sąlygos nepasikeis, sutiko būti popu
liarus jaunimo tarpe Romas Vaštokas, 
gilinęs savo studijas Columbia un-te 
Niujorke. Stovyklos dvasios vadas — 
Tėvas G. Kijauskas, SJ, iš Čikagos.

Stovyklon priimami berniukai ir 
mergaitės 12-18 m. amž. Laikas: liepos 
19 — rugpjūčio 2 d. Mokestis: $30 už 
abi savaites, dviem iš tos pačios šei
mos — $50. Jau yra pareiškusių norą 
stovyklauti iš kitų vietovių: Klevelan- 
do, Ročesterio ir Hamiltono. Dabar 
pats laikas Užsiregistruoti. Registruo
ja: B. Sakalas LE 6-1410, V. Kolyčius 
LE 4-5586, Tėvas Rafaelis LE 3-0621.

VYR. MOKSLEIVIAM ATEITININ
KAM, laikantiems 13-to skyriaus egza
minus, linkime sėkmės.
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CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

527 Bloor St. West

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165

Lietuviu skautu veikla

vaikų 
klubo

atleti-

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

ŠATRIJOS IR RAMBYNO TUNTAI 
ši sekmadienį Prisikėlimo par. bažny
čioje dalyvauja birželio 14 d. išvež
tųjų minėjimo 11 vai. pamaldose su 
vėliavomis ir pilnoje uniformoje. Ren
kasi 10.30 vai. salėje.

VAŽIUOJANTIEJI Į R O M U V O S 
STOVYKLĄ vilkiukai ir skautai pra
šomi užpildyti ir gražinti registracijos 
blankus tunt. K. Batūrai iki birželio 
14 d. Kas gali prašomi kartu su regist
racijos blanku siųsti ir stovyklos mo
kesti.

VADOVIŲ KURSAMS Romuvos sto- 
vykioje liepos 12-18 d. vadovaus vadei- 
vė s. M. Vasiliauskienė, jai talkins v. 
sk. L. Gvildienė. Tuntinįnkės prašo
mos kuo greičiausiai pristatyti vadei- 
vei dalyvaujančių kursuose vardinius 
sąrašus, pažymint amžių, einamas tun
te pareigas, vyresniškumo ir patyrimo 
laipsnius.

DLK MINDAUGO SKAUTŲ DR-VE 
užbaigė darbo metus su gražiais rezul
tatais. Įsakymų metu pravesti ir davė 
įžodį sk. kandidatai: S. Čeponis, V.. Če
ponis, A. Nekrošius, M. Rusinas,, L. 
Saplys, V. Vadauskas. Jiems kakla
raiščius užrišo ir sveikino tunt. s. K. 
Batura, tėvynės mazgelį užrišo draugi
ninkas ps. E. Kazakevičius, o gerąjį 
mazgelį skautų tėveliai. Už darbštumą 
ir drausmingumą į paskiltininko laips
nį pakelti sk. A. česėkas ir J. žolpys,

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0 53 7.

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

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

JANE — ANNETTE, S1.500 įmokėti, mūro, atskiras. 6 kambarių, dviejų 
augštų namas, garažas, privatus šoninis įvaž. Prašoma kaina $13.000.

BLOOR — DUNDAS, $6.000 įmokėti, 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 R U 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimta ir sąžiningą patarimą.

o vykusiose dr-vės pažangumo varžy
bose daugiausia taškų surinko ir lai
mėjo: sk. P. Kudreikis, J. Žolpys, V. 
Čeponis, A. Kasperavičius, S. Čeponis, 
M. Rusinas. Laimėtojai apdovanoti 
gražiomis ir vertingomis dovanomis. 
Užbagiant draug. ps. E. Kazakevičius 
pristatė tėvams savo bendradarbius 
ps. A. Baziliauską ir sk.v.v.sl. A. Valiū
ną. Sueiga užbaigta kavute ir tortais, 
kuriuos paruošė skautų mamytės.

ANTROJI VILKIUKŲ DR-VĖ, vad. 
s. L. Kalinausko ir sk.v.v.sl. P. Gotcei- 
to, turėjo užbaigiamąją iškylą prie 
Humber upės. Iki stovyklos daugiau 
sueigų dr-vė nešauks. Į stovyklą va
žiuoja visi.

TALKA Į ROMUVĄ. Sį savaitgalį 
vėl organizuojama talka stovyklavietės 
pagerinimo darbams. Tėveliai prašomi 
atkreipti daugiau dėmesio ir prie šių 
darbų prisidėti, nes iki stovyklos liko 
mažai laiko. Kas neturėtų važiavimo 
priemonės, prašome skambinti s. V. 

; Rušui OX 1-2632.
JAUN. SKAUČIŲ RŪTOS DR-VĖ 

birželio 6 d. turėjo iškylą High parke, 
kurios metu sesutės Audronė ir Vili
ja Jaframovaitės ir D. Geldutytė da
vė įžodį. Iškyloje dalyvavo ir tuntinin- 
kė ps. B. Petrušaitienė.

RAMBYNO TUNTO VADOVAI pr. 
sekmadienį svarstė stovyklos darbus, 
registracija ir kitus einam, reikalus.

VAŽIUOJANTIEJI Į VADOVŲ STO
VYKLĄ turi pasiimti pilną uniformą, 
užrašams sąsiuvinį ir pieštuką, kompa
są, trikampę liniuotę, prožektorių, vir
vę ir skilčiai virimo indus, skautišką 

■ bei lietuvišką literatūrą. Kursus ves 
vadeiva v.s. V. Skrinskas, talkins v^. 
C. Senkevičius, s. B. Rėkus, ps. J. 
Karasiejus, sk.v. V Matulaitis ir kiti.

VYR. SKAUČIŲ DRAUGOVĖ ruo
šiasi aprūpinti “Romuvos” virtuvę rei
kalingiausiais puodais. Šiai dr-vei sėk
mingai vadovauja I. Miklejohn-šemai- 
tė. Gandai eina, kad žada padaryti ir 
daugiau staigmenų.

SKAUTŲ STOVYKLOS “ROMUVA” 
įrengimui paremti vajaus metu auko
jusių sąrašas: $27 Svirplių šeima; po 
$25 — A. Dvarionas, E. Jurkevičienė, 
L. Kalinauskas; $15 P. Augustinavi- 

‘Čius; po $10 — J. Adomavičius, V. Ba
ltinas, A. Butvilą, V. Kasperavičius, 
J. Mačiulis, V. Paulionis, A. K. Rusi
nai, V. Siminkevičius, A. Valiūnas, 
Prisikėlimo parap. Kat. Mot. skyrius; 
po $5 — J. Andrulis, J. Brončkus, P. 
Berneckas, J. Basys, J. Beržinskas, J. 
Cepkus, P. Čeponis, J. Dauginis, A. 
Geidutis, V. Kryžanauskas, B. Kaspe
ravičius, M. Kasperavičius, M. Mikšys, 
A. Maunišaitis, A. Misiūnas, V. Melni
kas, V. Pyragius, A. Rekštys, J. Us- 
vaitas, V. ūsas, J. Varkąvičius, M. Va
laitis, P. žemaitis, P. Žutautas.

i Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Maisto siuntiniai nuo liepos 1 dienos 
yra uždrausti siųsti,

PASKUTINĖ UŽSAKYMO DATA — BIRŽELIO 14 D.
Jei planuojate siųsti, maloniai prašau paskambinti ST. 
PRAKAPUI — RO 7-9088, 18 Brookside Ave., Toronto 
9, Ont., dar šiandien ir jūsų užsakymai kuo skubiausiai 
bus išpildyti.

Taip pat gali būti ir kitų rūšių siuntiniai uždrausti siųsti, todėl 
per mane galite užsakyti medžiagų, nailono, batų, megztukų ir 
kt. pagal savo norą, viskas bus išsiųsta kuo sąžiningiausiai.

JANE — BLOOR, apie $1.500 įmo- < 
keti, 6 kambarių mūrinis na- 1 
mas, alyvos šildymas, gara- ' 
žas, 10 metų atvira skola, ne- J 
augšta kaina. <

BABY POINT, $3.000 įmokėti, visai 
naujas 6 kambarių atskiras < 
mūrinis namas, garažas su 1 
privačiu įvaž., graži vieta.

QUEBEC AVE. — BLOOR, $3.000 ! 
įmokėti, 9 kambarių per du < 
augštus, atskiras mūrinis na- < 
mas, vandens alyvos šildy- i 
mas, netoli Bloor. 1

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

JANE — BLOOR, apie $5.000 įmo- ' 
keti, šiurkščių plytų, 8 kam- , 
barių per du augštus, atski- , 
ras namas, vandens alyvos , 
šildymas, garažas su plačiu i 
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-čiai metų-. • 1

KINGSWAY. .$4-5.000 įmokėti, gra- 1 
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 $10.900 
įmokėti, su visomis mašino- ' 
mis, puikus, nesunkus biznis, 
apie $12.000 gryno metinio 
pelno, žema kaina.

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

statas. Karšto vandens-aly
vos šildymas. Garažai $8.800 
metinių pajamų. Valdžios 

' garantuotas (NHA) 5% % 
morgičius. Prašo $72.000.

; VAKARINĖJ MIESTO DALYJE:
> $25.000 įmokėti, ultra liuksusinis 
1 18 butų pastatas. Balkonai,

ers) ir t.t Dideli ir puikūs 
butai. Prie pat parko. Vai- 
džios garantuotas (NHA) 
morgičius. N e p r a 1 eiskite 
progos.

“GOLDEN MILE” RAJONE 
$25.090 įmokėti už 28 butų (14—1 

ir 14—2 inieg.) 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 
tūkstančių.

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.

HGTELIS — 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.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

ST. CLAIR ST. W.

2

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

Sav. B. Saulėnas

2 M U LOCK

JUNCTION RD.

f4K

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

Užsakymai priimami ir paštu.

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 GATVĖ. 8 kambariai per 2 augštus, 2 moderniškos vir
tuvės, 2 vonios, naujas vandeniu alyva šildymas; garažas, geras įvažia
vimas. įmokėti tik $3.000. Viso $14.900.

HUMBERSIDE GATVĖ. 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

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* 
nines paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas
Visais finansiniais reikalais kreipkitės j Prisikėlimo parapijos bankeli: 
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 
\ A su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

$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.

$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. apartai., 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,

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

Vyt. Morkis J. taškelis A. Bliudžius
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ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOSi

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

i sudėties maiste siuntiniai 
sv. (su įpakavimu 44 sv.) 
it galima siusti ir vienos rū-

_ ______ I? mūsų
4 maisto katalogų.

Prašome n

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

foto aparatai ir t.t.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų 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 neaiškumų, 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
DARKO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto iki

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

IŠLEISTUVES BAIGUSIEMS augš
tuosius mokslus įvyksta penktadienį, 
birželio 12 d, 8 v. vak. Prisikėlimo 
parap. muzikos studijoje.

Dauguma baigusiųjų sutiko daly
vauti su savo tėvais, šeimos nariais ir 
draugais.

Sutiko dalyvauti Lietuvos gen. kon
sulas dr. J. žmuidzinas ir kt. garbin
gi svečiai bei organizacijų atstovai. 
Dauguma studentijos irgi dalyvaus, 
kurie yra laisvi (jiems atskiri kvieti
mai nebus siuntinėjami). Vaišėmis 
rūpinasi pp. J. Rinkūnienė, Augusti- 
navičienė ir studentės (tel. LE 5-9397, 
RO 2-9153). Bendrai vakaro tvarkai 
ir šokiams vadovaus studentai: tel. 
RO 94642, RO 2-9752, LE 3-2522. Nuo- 
širdžiai kviečiame visus dalyvauti.

TL Studenų valdyba

me kontinente buvo įkurta 1840 m. 
Baltimorėje. Dabar Toronto un-tas yra

jų fakultetų šiame kontinente. Fakul-
Ihii

Savaitės įvykiai
mą. Rusk perspėja, kad nuolati-

ŠYPSENOS.

105 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

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

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

TELEVISION-RADIO-H Service — Dirbtuvė

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

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

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

Balys Maskeliūnas, Member LU A 
Telefonas 251-4864

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motorų remontas, tepimas ir kt. Sykį pabandę, grįšite pas mus atgal

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

STEFA VĖLYVYTĖ, Toronto Lie
tuvių Studentų S-gos v-bos pirm., bai
gė T. U. general arts ir science fakul
tetą (3 metų kursą) su Il-ro laipsnio 
pagyrimu. Rudenį College of Educa
tion ji pradės studijuoti pedagoginius 
mokslus ir ruošis mokytojavimui gim
nazijoje. S. Vėlyvytė yra pavyzdinga 
lietuvaitė studentė. Aktyviai dalyvau
ja lietuviškoj veikloj ir visą laiką bu
vo labai gera mokinė, gaudama pre
mijas bei stipendijas už gerą moky
mąsi.

STUDENTŲ V-BOS NARĖS Dana 
Tamošauskaitė ir Giedrė Rinkūnaitė 
yra išvykusius į Čikagą paatostogauti 
pas savo gimines.

Studentų v-bos pirmininko pareigas 
dabar eina vicepirm. Romas Staškevi
čius, kuris su kitais valdybos nariais 
organizuoja šaunias išleistuves baigu
siems augštuosius mokslus.

A. ALEKNAVIČIŪTĖ baigė T. U. 
general arts ir science fakultetą — 3 
metų kursą.

SPORTININKAS ANDRIUS KLI
MAS T. U. Physical Education fakul
tete perėjo į III kursą.

ŠĮ PAVASARĮ BAIGUSIEJI augš- 
tąsias mokyklas prašomi atsiųsti sa
vo fotografijas su trumpu gyvenimo 
aprašymu. Dėl informacijų skambinki
te į “Tž” redakcija tel. 368-6813.

ŽURNALISTUS KANADOJE paruo- 
šia 4 mokyklos: Londono, Otavos, Ha
lifax ir Ryersono Technologijos insti
tutas. Mokslas trunka 3 metus. Įsto
jant užtenka 13 klasės 8 dalykų. Ta- 
čiau šio kontinento žurnalistai daž
niausiai yra baigę universitetus.

JAV FEDERACINĖ VALDŽIA pa
kėlė algas inžinieriams. Federacinėj 
valdžioj dirbančio inžinieriaus pradi
nė alga buvo $5.650-7.090 (GS 5) ir 
augščiausia (GS 18) — $20.000. Dabar 
— $5.940-7.475 iki $24.500. Privačios 
bendrovės moka augštesnes algas, ne
gu savivaldybės ar valdžios Įstaigos.

Kanados inžinierių atlyginimai yra 
mažesni.

APIE DANTŲ GYDYTOJUS. — Ka
nadoj dantų gydytojai yra paruošiami 
septyniuose universitetuose. Vien tik 
už mokslą reikia mokėti apie $900 me
tams. Bendros metinės išlaidos siekia 
$2.000. Mokslas trunka 5 metus. Nuo 
šių metų daugelis studentų, baigę Arts 
fakultetą (3 metai) įstoja į trečią kur
są dantų fakultete. Tuo būdu susidaro 
6 metai.

Darbo užtenka, nes jaučiamas dide
lis dantistų trūkumas visoj Kanadoj ir 
JAV-bėse.

Baigę dantų gydytojai uždirba nuo 
$12.000 iki $30.000. Įsigijus periodon
tics specialybę (kursas trunka 22 mė
nesius) galima uždirbti ir daugiau.

Pirmoji dantų gydytojų mokykla šia-

kelis metas, šį fakultetą lanko ir eilė 
lietuvių, šiemet baigė A. šapokaitė, 
S. Kazlauskas ir p. Janušonienė.

BIZNIO SKELBIMŲ profesija yra 
viena pelningiausių šiame kontinente. 
Mokslas trunka 4 metus Ryerson ins
titute, “Canadian Association of Ad
vertising Agencies” globoje. Kandida
tai priimami su 12 klasės pažymėji
mais. Mokslas kainuoja $250 metams, 
trunka nuo rugpjūčio iki gegužės mėn. 
Prašymai priimami iki birželio mėn. 
pabaigos.

PASAULIO STUDENTŲ konferen- 
cija 1967 m. numatoma suruošti Ka
nadoje, sąryšy su Montrealyje vyksian
čia pasauline paroda. Kanados studen
tų organizacija SUNAC veda atitinka
mus pasitarimus.

kilimas vyko kalnuotose vietovė
se ir net 12.000 kariuomenė ten 
buvo pasiųsta sukilėlių išvalymui. 
Sukilimai vyksta dėl komunistuo
jančio prez. Ben. Belos. Buvo pa
sikėsinimų ir prieš jo gyvybę.

Iš Kubos žmonės vis bėga, kaip 
ir iš visų komunistinių kraštų. 37 
asmenys paskutinę savaitę atvyko 
laiveliu į Bahamų salas, jieškoda- 
mi “laisvės, maisto ir darbo”.

nų užpuldinėjimas privesiąs prie 
karo; Amerikos vyriausybė pa
prašė Kongreso skirti dar $125 
mil. Pietų Vietnamo reikalams. 
Pietų Vietnąme laikant 16.000 
karių ir visą eilę patarėjų, Ame
rikai tai atneša pusantro'milijo
no dol. kasdieninių išlaidų. Prieš 
šiuos Amerikos žygius aštriai pa
sisakė Rusijos delegatas Jungti
nėse Tautose.

Korektūros klaidos
Jaunavedė: Brangusis, ar tu ne

pastebėjai, kad “Namų virėjos” 
knygoje yra daug korektūros 
klaidų?

Jaunavedys: Pastebėti nepaste
bėjau, bet jas visas paragavau...

Vasara Londone
Turistas, nuvargintas blogo oro 

Londone, kreipiasi į praeivį:

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

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY PAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 

Telefonas LE 4-8431
3

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių

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.

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI 
MO MAŠINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659
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!

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

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

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

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių 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

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461
415 PARLIAMENT ST. 

Tel. WA 4-3214
Mokame su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

Čilėj eina kova tarp krikščio
nių demokratų ir komunistų. 

Prezidento rinkimai vyks rugsėjo 
mėn. Komunistai aiškiai rengiasi 
nacionalizuoti Amerikos nuosavy
bes, į kurias yra įdėta 700 milijo
nų dol. Raudonieji gauna pinigi
nės pagalbos iš kitur.

Australijos studentai demonst
ruoja prieš Ameriką dėl jos ra

sinės politikos. Prieita ir prie 
muštynių su policija. Yra areš
tuota per 30 studentų. Pati gi 

vėse neseniai pasirodė nauja pre- Australija vykdo dar griežtesnę 
rasinę politiką, ypač imigracijos 
atžvilgiu.

Amerika reaguoja į Pietų Azi
jos naujus įvykius: pasiuntė 

žvalgybon lėktuvus sekti Laoso 
komunistų judėjimą; Rusk krei
pėsi į Anglijos, Rusijos ir kitas 
valstybių vyriausybes, pranešda
mas, kad Amerika yra pasiryžusi 
išlaikyti seniau padarytą sutari-

Importuotas vanduo
Hong Kongo maisto parduotu-

kė — tai importuotas konservas 
— vanduo. Hong Konge dėl pa
bėgėlių gausumo gyvai jaučia
mas gėlo vandens trūkumas. 
Miesto vandentiekiai teveikia 4 
valandas kas ketvirtą dieną. Im
portuoto vandens litras kaštuoja 
30 centų ir perkamas tik turtin
gų žmonių, geriausių viešbučių ir 
restoranų.

Vyresnieji ugdo jaunučių 
ateitininkų kartą

Toronto jaunučių ir jaunesniųjų at- čiūnaitė, V. Zenkevičiūtė, A. Čepas, A. 
kų kuopa veikia trijuose būreliuose. Kuolas ir A. Žabas. 
Vyr. moksleivės, jaunesniosios ir jau- ------ . .Vyr. moksleivės, jaunesniosios ir jau- Ed. Puodžiukas, moksleivių kuopos 
nutės dirba M. N. Pr. seselių globoja- pirm., dėkoja vyresniesiems už pagai
nios. Prie Prisikėlimo par. veikia M. ’ 
Bušinskas, retkarčiais padedamas Vyt. 
Biretos, su berniukais, o K. Kaknevi
čius Sv. Jono Kr. par. globoja berniu
kų ir mergaičių būrelį. Su mergaitė
mis daugiausia laiko ir darbo pašven
čia seselės — Paulė, Viktorija ir Lo
reta. Jei aplamai jaunieji at-kai gyvai 
reiškiasi savo veikla, tai M. N. Pr. se
selių Vaikų Namai yra tapę tos veik
los savotiška Meka ir Medina, nes čia 
dažniausiai vyksta visi susirinkimai ir 
pasirodymai. Jei Toronto at-kai stato
mi pavyzdžiu kitose vietovėse, tai nuo
pelnas kuopos globėjo V. Kolyčiaus, 
kuriam tenka dirbti ir su sendrau
giais, ir su jaun. at-kais. Tiesa, kles
tinčią jaunųjų veiklą finansiniai karts 
nuo karto paremia sendraugiai. Kad 
auga at-koji karta, rodo moksleivių 
kuopos pirm. Ed. Puodžiuko pavyzdys, 
tiek brandžiu noru veikti, tiek sklan
džiu lietuvių kalbos naudojimu. Kal
ba ir yra viena kliūčių, kurią priau
gantiems ir nemačiusiems Lietuvos 
tenka nugalėti. Dvasios vadai yra: T. 
Rafaėlis ir kun. J. Staškevičius.

Veikimas prasideda rudenį, tęsiasi 
per žiemą iki pavasario. Gegužės 30 ir 
teko stebėti visų trijų būrelių pasku
tinį ir jungtinį susirinkimą M. N. Pr. 
seselių Vaikų Namuose prieš vasaros 
atostogų pradžią. Šis gausus savo prog
rama susirinkimas įrodė, kad ir pr. 
sezoną buvo stipriai ir plačiai veikta 
ir viešai pasirodyta. At-kų šventės 
programa buvo išpildyta savomis jė
gomis. K. Kaknevičiaus paruoštas ir 
surežisuotas vaidinimas iš partizanų 
gyvenimo Lietuvoje išspaudė ašaras 
ne tik torontiečiams, bet ir Hamiltone. 
Aplankytos ir kitų kolonijų ateitinin
kų šventės bei didesnieji pasirodymai.

Po K. Kaknevičiaus atidaromojo žo
džio ir T. Rafaėlio maldos sės. Paulės 
buvo apdovanoti uoliausi ir pavyzdin
giausi nariai: Šv. Jono Kr. par. būre
lio pirm. L. Kizaitė. Po įvykusios ne
laimės ji jau baigia pasveikti. Sekan
tys laimingieji buvo: L. Vaitiekūnai
tė, L. Smolskytė, L Poškutė, E. Kriš-

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA- 

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118*4 Robinson St., Toronto 3, Ont.

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W, Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

bą ir talką, ypač kuopos globėjui V. 
Kolyčiui, kuris dirbo, suprato, matė 
problemas ir jas sprendė kartu su jau
naisiais ateitininkais. Prašė, kad pa
dedantieji liktų ir toliau dirbti. To
liau kalbėtojas nustebino vyresniuo
sius, nelauktai juos apdovanodamas 
mažomis dovanėlėmis. Dėkojo ir tėve
liams, kurie leidžia vaikus 1 susirinki
mus ir domisi jų veikla. Visą susirin
kimo programą pravedė K. Kaknevi
čius, retkarčiais ją paįvairindamas hu- 

! moru.
Po to sekė meninė dalis. Visi daly

viai buvo paprašyti padainuoti “Lie
tuva brangi”, kol pasiruoš scenos da
lyviai. Suvaidintas vaizdelis “Garbin
ga Kotryna”. Vaidintojos: R. Kolyčiū- 
tė ir Gr. Mačionytė, dainavo mergai
čių grupė. Toliau sekė ilga ir įvairi 
programos dalis: Pr. Kušlikytė ir D. 
Kriščiūnaitė atliko piano duetą, R. 
Birgelytė deklamavo eilėraštį, E. Kriš
čiūnas skambino pianinu, vėl sekė S. 
Sinkevičiūtės deklamacija. Akordeo
nu porą gražių dainų išpildė E. Rovas, 
“Vaidilučių” būrelis padainavo, piani
nu paskambino K. Mordosaitė, eilėraš
ti padeklamavo E. Stravinskas. Visus 
linksmai nuteikė brolių Kaknevičių 
duetas “Norėčiau būti kfiu-kriu”. Vėl 
sekė akordeono dalykėlis — L. Sinke
vičiūtės, jaunosios ateitininkės padai
navo “Lokį”, R. Sakalauskaitė skam
bino pianinu, gitara paskambino R. 
Jacikas. Jaunosios narės vėl pasirodė 
su plastika “Kaip gražus rūtų darželis”, 
I. Malinauskaitė grojo akordeonu. 
Nors daug išpildyta dalykų, tačiau ne
prailgo ir programa truko mažiau nei 
valandą.

Žodį tarė kuopos globėjas V. Koly- 
čius, džiaugėsi atsiektais darbo vai
siais, dėkojo nariams už uolų susirin
kimų lankymą, tėveliams už leidimą, 
seselėms už didžią paramą darbu ir 
patalpas. Išreiškė džiaugsmą, kad au
ga gerų katalikų karta, kuri vėliau 
turės mus pavaduoti.

At-kų sendraugių vyriausioji amžiu
mi narė O. Pabedinskaitė priminė lai
kus, kaip at-kai slaptai organizavosi 
prieš 50 metų, šiandien veikti galima 
laisvai, at-kų yra kiekviename pasau
lio krašte ir garbė būti tos garbingos 
organizacijos nariu. Lietuvai reikia 
gerų at-kų, ypač šiuo metu, kai ji pa
vergta.

Bendrai sugiedotas at-kų himnas ir 
susirinkimas baigtas. Fotografas St. 
Dabkus padarė visos kuopos bendrą 
nuotrauką. Sekė kavutė - vaišės.

Susirinkimą teko apleisti su dvigubu 
darbo ir aukos įspūdžiu. Stebėtis rei
kia vyresniųjų kantrybe paruošti jau
nuosius lietuviškai scenai ir naudoti 
lietuvių kalbą. Sunkumas matėsi jau
nųjų scenos mėgėjų lūpose ir veiduo
se, tačiau nerdąsa nugalėta, kaikurie 
dalykėliai tiesiog savotiškai pakuteno 
klausančio skonį, kai girdima graži 
lietuvių kalbos tarsena. Taip tyliai ir 
be didelio skardenimosi ruošiama 
ateities Lietuva. Darbas “Visa atnau
jinti Kristuje” vyksta pilnu tempu.

-St. D.

Amerika sudarė su Rusija su
tarti dėl mokslo žmonių pasi

keitimų. Sutartis sudaryta dviem 
metam. 55 mokslininkai iš kiek
vienos pusės važinės su paskaito
mis, darys tyrimus, lankys moks
lo įstaigas. Klausimas, kiek ru
sai prisius šnipų?

Indonezijos, Filipinų ir-Malezi- 
jos atstovai birželio pradžioje 

renkasi į Tokijo spręsti tarpusa
vio reikalų, nes Sukamo atvirai 
rengiasi pulti Maleziją. Jis grasi
nančiai kalbėjo, iškilmėse, suruoš
tose naujai brigadai, kuri skiria
ma kovoms su Malezija.

Rusijoj šaudo žmones ir už vy
ną. Vienoje vyno dirbtuvėje 

Kazachstane buvo išeikvota ar pa
vogta vyno už $330.000. Eikvoji
mas vyko apie tris metus laiko. 
Sušaudyta 4 asmenys.

Lenktynės Kenijoje: Raud. Ki
nija duoda paskolą $14,8 mil. ir 
dovanų už $3 mil.; Rusija paža
dėjo duoti 200 lovų ligoninę, 
tekstilės dirbtuves, žuvies konser
vavimo ir kitas dirbtuves; Angli
ja šiais metais duoda Kenijai, 
kaip savo buv. kolonijai, $48 mil. 
Neatsilieka ir JAV, per kelis me
tus sukišusi $28 mil. Taip perka
mos simpatijos.

V. Vokietija antroj šių metų 
pusėj pradeda ,imtis realių 

priemonių Europos vienybei pa
siekti. Nuo birželio mėn. vokie
čiai pirmininkauja Europos Ūki
nės Bendruomenės ministerių ta
rybai.

mėt man pasakyti, kada iš tikro 
pas jus būna vasara?

— Sunku atspėti. Pereitais me
tais, pavyzdžiui, turėjome ją tre
čiadienį ...

Dabartiniai vaikai
Kaziukas matė kaip motina, 

bažnytinės rinkliavos metu, į rin
kėjo lėkštę įmetė dešimtuką.

Grįžus namo, motina pradėjo 
smarkiai kritikuoti klebono pa
mokslą. Vaikas klausėsi ir tylėjo. 
Pagaliau nebeiškentė:

— Ir ko tu, mamyt, norėtum 
už dešimt centų? Gal kad pats 
vyskupas pamokslą pasakytų?...

Moteriška problema
— Ponas kapitone, kodėl visi 

laivai anglų kalboje yra moteriš
kos giminės?

— Jei tamsta žinotum, kaip 
sunku juos vairuoti, tuomet su
prastumei kodėl taip yra ...

Strasburgas. — Asmuo, pagau
tas vagiant šampaną, aiškinosi: 
“Negaliu pakęsti vyno”.

Kompromisas
Viename Berlyno teatre prem

jeros metu žiūrovai suskilo į dvi 
grupes.

— Nuleiskite uždangą! — šau
kė nepatenkinti naujuoju vei
kalu.

— Tęskite spektaklį! — nenu
sileido antroji grupė.

Premjerą išgelbėjo aktorius 
Grobecker, kuris, pasižiūrėjęs į 
savo kolegą, tarė:

— Šiai situacijai reikia komp
romiso. Tu vaidink toliau, o aš 
einu į užkulisį...

Parinko Pr. Al.

VASARNAMIU
PASTATŲ IR INVENTORIAUS

P. BARAUSKO AGENTŪRA
RO 6-0811

Member Ontario Insurance Agents9 Association

D R. E. ZUBR1ENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
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.0 
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.

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

A & B TAILORS
A. BeresnevičiusSIUVĖJAS priima užsakymus 

vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

“'"'“ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisėm 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE„ TORONTO

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis ete&tra varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 4-4451
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. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vaL 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

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

N AMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga,

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vai. pat RO 94612 
Darbo vaL RO 94131 
Namų RO 6-7132
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DIDŽIAJAICftGAROS PUSIASALIO
b. b ’

LIETUVIU ŠVENTE!!
Niagaros pusiasalio lietuviškos parapijos 

15-kos metų jubilėjinė šventė įvyksta 

birželio 20 c/., St. Catharinėįe 
MERRITTON COMMUNITY CENTRE salėje.

PROGARAMOJE: TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS - HAMILTONOZ TORONTO ir ROČESTERIO tautinių šokių grupės su virš šimto šokėjų. 
HAMILTONO "AUŠROS VARTŲ" PARAPIJOS CHORAS ir SOLISTAS V. VERIKAITIS.

Šventėje dalyvaus žymiausi Kanados 
valdžios ir Lietuvos atstovai.

Leidinys vietoje bilieto.

Loterija ir puikiausi bufetai!

LIETUVIŠKAS ŠOKIŲ ORKESTRAS!

Pradžia 6 v.v. punktualiai. Hamiltono Aušros Vartų par. choras su savo vadovu sol. V. Verikaičiu

Mieli broliai ir sesės!
Tai Jūsų šventė! Lietuvybės šventė! 
Didžių lietuvybės pastangų šventė!

Nuoširdžiausiai prašome visų iki vieno, 
iš visų kraštų ir visų vietovių savo 
dalyvavimu padaryti šią šventę 
didžiausiu pasisekimu! e

Su pagarba — Jūsų komitetas jubilėjinei šventei ruošti

’I TORO IVT
Toronto kronika, skautų ir ateitininkų žinios—8, studentų—6 psl.

BALTŲ FEDERACIJA dar pri
mena, kad birželio 15 d., pirma
dienį, 8 vai. vak. Eaton auditori
joje, College St., įvyks 1941 me
tų birželio mėnesio įvykių minė
jimas.

Garbės kalbėtoju pakviestas 
buv. min. pirm. J. G. Diefenba- 
ker. Minėjime dalyvaus federaci
nio bei provincinio parlamento 
atstovai ir Toronto miesto bur
mistras. Visų trijų Pabaltijo tau
tų vėliavos prie City Hali plevė
suos 3 dienas.

Meninėje minėjimo dalyje lie
tuvius atstovaus sol. Vaclovas Ve- 
rikaitis, akomp. Dalia Skrins- 
kaitė.

Visi lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir prisidėti, kad Lietu
vos Himnas tikrai galingai nu
skambėtų!

Baltų Federacijos 
prezidiumas

SAVANORIAI KŪRĖJAI baisiųjų 
birželio dienų paminėjime Prisikėlimo 
par. bažnyčioje birželio 14 d. dalyvau
ja organizuotai ir su savo vėliava. Su
sirenka didžiojoj salėj 10.45 v. ryto.

Skyriaus valdyba

LIETUVOS GEN. KONSULAS dr. J. 
žmuidzinas su ponia pereitą trečia
dienį dalyvavo JAV gen. konsulo W. 
Park Armstrong priėmime.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS Toron- 
te kredito kooperatyvas pasiekė tūks- 
tantojo nario. Juo yra V. Beržinskaitė, 
augšt. mokyklos mokinė, lietuvių orga
nizacijų narė. Dabar bankas pradeda 
antrąją narių tūkstantinę ir artėja 
prie milijono dolerių kapitalo.

PJT T CDC VENGRIŠKA IR VOKIŠKA SALAMI 
-L AL^1^I_>LxCj vienas svaras 79 centai.

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, įaunų paršiukų. Pristatymas nemokamas!

PARKSIDE-Ą!£Ą™!Ą«!<£
335 RONCESVALLES AVĖ. Telefonas LE 5-1258

Savininkai Edvardas ir Irena Punkrioi

ŠĮ SEKMADIENĮ visi Toronto 
lietuviai kviečiami į Londoną, 
Ont., kur vyksta naujosios Šilu
vos Marijos parapijos bažnyčios 
atidarymo iškilmės. Parapiją at
gaivino ir jai dabar vadovauja 
kun. B. Pacevičius. Iškilmių pra
džia 4 v. p.p. Smulkesnių infor
macijų yra 4 psl.

GEROJO GANYTOJO STOVYKLA. 
Praėjusią savaitę Įvykusiame stovyk
los štabo pasitarime aptarta stovyklos 
tvarkymo, programų bei personalo rei
kalai. šiais metais Į stovyklos progra
mų vykdymą aktyviai Įsijungia sporto 
klubas “Vytis”, pravedant stovykloje 
vaikams sporto bei žaidynių užsiėmi
mus. Stovyklai Įgyta naujų reikmenų 
žaidimams. Konstatuota, kad progra
mos žymiai pagyvės, išasfaltavus pa
grindinę stovyklavietės žaidimų aikš
tę. Stovyklai vadovauti Įjungiama dau
gumoje jauni žmonės. Stovyklos mo
kestis nuo vaiko $25 už dvi savaites. 
Neturtingom šeimom numatoma nuo
laida arba visai bus atleidžiamos nuo 
mokesčio. Į stovyklą registracija pra
dėta birželio 7 d. Stovykla pradedama 
liepos' 4 d., šeštadienį, ir veiks iki 
rugpjūčio 2 d. f

ST. PRAKAPAS nuo pereito nr. 
perėmė iš St. Dargio “TŽ” komercinių 
skelbimų tvarkymą.

Išnuomojamas kambarys su baldais 
Bloor — Dovercourt rajone. Skambin
ti LE 3-6714.

Nuo liepos 4 d. High Parko rajone iš
nuomojamas 4 kambarių butas I-me 
augšte su kiemu ir rūsiu už žemą kai
na. Sąlygą — namo priežiūra. Tel.

|RO 6-1563.

VAIKŲ KONGRESAS
Mokyklinio amžiaus vaikų kongre

sui, Įvykstančiam birželio 27 d., šeš
tadieni, Woodbridge miestelyje, 20 
mylių nuo Toronto, pasiruošimo dar
bai eina prie galo. Kongrese numatyta 
programa: iškilmingos pamaldos Wood 
bridge bažnyčioje, padėjimas vainiko 
prie paminklo žuvusiems ir meninė 
programa. Programą išpildys parapi
jų bei paskirų kolonijų vienetai. Ka
dangi šiais metais vaikų sąskrydis 
vyksta užmiesty, rengėjų mintis gali
mai daugiau laiko skirti užbaigiama
jam programos punktui: piknikui gam
toje, kur paskiros vaikų grupės, va
dovaujamos specialių vadovų, turės 
žaidimus, dainas ir vaišes. Kongreso 
komitetas maloniai prašo galimai dau- 
giau vaikų iš įvairių vietovių atvežti 
i iškilmes specialiais autobusais ar pri
vačiais automobiliais. Tikslus kongreso 
vietovės nusakymas tilps lietuviško
je spaudoje, o taip pat specialiai at
spausdintuose lapeliuose, kurie šiomis 
dienomis išsiuntinėjami parapijoms.

KUN. L. JANKUS, BALFo reikalų 
ved. iš Brooklyno į Torontą atvyksta 
Į Kanados lietuvių vaikų kongresą bir
želio 27 d. Svečias pamaldų metu pa
sakys pamokslą. Ta pačia proga į kon
gresą susirinkusiems suaugusiems BA 
LFo reikalų vedėjas padarys specialų 
pranešimą.
Išnuomojamas šviesus izoliuotas va- 
samamas Springhurste, sekanti gatvė 
nuo lietuvių bažnyčios. Skambinti tel. 
LE 1-5982, nuo 3 iki 7 v. v.

Nuo rugpjūčio 3 d. - išnuomojamas į 
pensiją išėjusio daktaro kabinetas 
(tinka ir dantų gydytojui), prie gero 
susisiekimo — Bloor ir Runnymede ra
jone. Tel. RO 6-1563.

Reikalingi DARBININKAI tabako ir 
mišriame ūkyje — vedusių pora ar 
viengungis vyras; atskiras namas, at
lyginimas pagal susitarimą. Kreiptis: 
K. Ratavičius, R.R. 1, Otterville, Ont., 
tel. 879-6743.

Išnuomuojamas didelis KAMBARYS 
High Parko rajone — su arba be bal
du. Galima naudotis virtuve. Skambin
ti po 6 vai. v. tel. RO 74917.

KUN. DR. PR. GAIDA, “Tėviškės 
Žiburiu” redaktorius, po operacijos ir 
ilgesnio gydymosi grįžo prie redakci
jos stalo.

ATEITININKŲ STOVYKLON, kuri 
vyks nuo liepos 19 iki rugpjūčio 2 d., 
priimami berniukai ir mergaitės 12-18 
m. amž. Daugiau informacijų At-kų 
žiniose 8 psl.

PRAEITĄ ŠEŠTADIENĮ Prisikėli
mo par. bažnyčioje sutuokta buv. Stu
dentų S-gos pirm. Stasys Vaštokas ir 
Eugenija Vitartaitė, kurių moterystės 
ryšį palaimino kun. J. Staškevičius. 
Mišių metu vargonavo kun. B. Jurk- 
šas, smuiku grojo prof. St. Kairys. 
Vaišės įvyko Odd Fellow Temple sa
lėje. Jų metu pareikšta daug sveiki
nimų žodžiu, raštu ir telegramomis, 
tarp kurių buvo ir šv. Tėvo palaimi
nimas. Dal.

SPRINGHURST vasarvietėje išnuomo
jami su atskiru įėjimu kambariai vi
sam vasaros sezonui, arba savaitėmis. 
Tel. LE 7-4889 arba teirautis vietoje 
—Lyndale maisto parduotuvėj Spring- 
hurst Beach, Byrnes Ave.

ROYAL - LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

"" '> ■■!■■■ —

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879 
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

TAUPYK IR SKOLINKIS "i IT A C” 
savo Kredito Kooperatyve bll MO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui doleriu. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turima draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. 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. §v. 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.

MONTREAI?™
d

ŽIAURIŲJŲ TRĖMIMŲ Pabaltijos 
valstybėse minėjimas — bažnytinis 
koncertas įvyks birželio 14 d., 5 v. 
p.p., St. Matthew anglikonų bažnyčio
je, Dufferin Rd. ir Snowdown g-vių 
kampas. Koncertą ruošia estai sekan
čia programa: estų kunigo žodis, var
gonų muzika, estų choras, latvių cho
ras, op. sol. E. Kardelienė, Aušros 
Vartų par. choras, vad. p. Ambrozai- 
čio. Prašome tautiečius truputį anks
čiau grįžti iš vasarviečių ir dalyvauti 
minėjime. Seimelio prezidiumas

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
— Pr. sekmadienį, birželio 7 d., jau

nučių choras užbaigė giedojimą 10 
vai. Mišiose. Choras paleistas atostogų 
iki rugsėjo mėn. Ta proga kleb. kun. 
dr. F. Jucevičius suruošė puikius pus
ryčius, kuriuose dalyvavo ne tik vaikų 
choras, bet ir visi tėvai bei svečiai. Pa
dėkota vaikams, tėvams, mokytojams 
ir chorvedei už gražų giedojimą ir pra
šyta vėl visų susirinkti rudenį. Vaikai 
apdovanoti skaniais saldumynais. Cho
ras, atsidėkodamas savo klebonui už 
globą ir vaišes, jam pagiedojo ilgiau
sių metų ir dar daug gražių dainelių. 
Skanias vaišes paruošė mūsų nenuils
tamos ponios, vadovaujamos J. Gabru- 
sevičienės.

— Birželio 20 d. Šv. Kazimiero sa
lėje bus mokslo metų užbaigimo vai
šės jaunimui su įvairia programa ir šo
kiais. Gros puikus orkestras. Visi tė
vai prašomi paraginti savo jaunimą, 
kad ateitų į šį pobūvį. Pradžia 8 v.v.

— Birželio 21 d. liet, šeštad. mokyk
los tėvų komitetas ruošia didelę gagu- 
žinę. Bus pamaldos. Po pamaldų įdo
mios pramogos, kaip vaikams taip ir 
suaugusiems. Veiks bufetas. Visi Mont- 
realio lietuviai kviečiami dalyvauti to
je gegužinėje ir tuo prisidėti prie iš
laikymo liet, šeštad. mokyklos. Ge
gužinė įvyks p. Skriuibių ūkyje.

— Birželio 28 d. Šv. Kazimiero par. 
komitetas ruošia šaunią gegužinę. Pra
šome tą datą prisiminti. E. N.

AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Pakrikštytas J. ir M. Kazenevičių 

sūnus.
— Šv. Onos dr-ja paaukojo S100 pa

rapijos virtuvės indų išlaidoms pa- 
! dengti. Taip pat paskyrė $35 iš kortų 

įvairiais parapijos reikaalis. Laukia
ma, kad ir sklypo pirkimas prie baž
nyčios pajudės iš vietos.

SKAUTIŠKO JAUNUMO STOVYK- 
LOS reikalu reiškiamas nepasitenki
nimas, kad stovyklos mokestis visiems 
vienodas, nedaroma nuolaidų, kur iš 
vienos šeimos stovyklauja keletas vai
kų. Kritikuojama ir reikalavimas pa
duoti prašymus raštu neišgalintiems 
nustatyto mokesčio sumokėti. Tačiau 
pažvelgus į šį reikalą iš kitos pusės, 
stovyklos rengėjų nusistatymas visiš
kai tikslus. Pavienių šeimų uždarbiai 
vidutiniškai svyruoja tarp $60 ir $150 
savaitei. Jei pirmoji šeima išgali 1 
vaiką pasiųsti stovyklon, tai antroji 
neturėtų didesnio vargo apmokėti pil
ną kainą ir už 3 vaikus. Gi raštiškas 
prašymas — tai ne išmaldos, bet lietu
viško solidarumo, apie kurį taip daž
nai girdim, reikalas. Svarbu, kad kuo 
didesnis skaičius mūsų vaikų galėtų 
lietuviškoj aplinkoj praleisti porą sa
vaičių. i

“LITO” valdybos ir komisijų posė
dis kviečiamas pirmadienį, birželio 15 
d., 7.30 v.v., banko patalpose, 1465 De 
Seve St.

SVARBUS PRANEŠIMAS NA- 
RIAMS. Pagal paskutiniojo metinio su- 
sirinkimo nutarimą nuo šių metų bir
želio 30 d. dividendai už indėlių (Še
rų) sąskaitas bus skaičiuojami tik kar
tą per pusmetį, todėl to pusmečio lai
kotarpyje išimtos arba įdėtos sumos 
iki galo metų neduos dividendų. Ry
šium su tuo visi nariai prašomi atitin
kamai perkiloti savo santaupas, bū
tent:

1. Perkelti iš indėlių sąskaitų į ei
namąsias sąskaitas tas sumas, kurių 
nenumatoma išlaikyti iki galo metų, 
kadangi už ein. s-tas 4% palūkanų 
skaičiuojami kas mėnesį. Ir priešingai, 
kas nori daugiau turėti pinigų indėlių 
s-tose, iki šio mėn. galo juos reikia 
perkelti iš ein. s-tos į indėlių s-tas, už 
kurias mokama 4,5% dividendų.

Perkėlimus galima daryti betkuriuo 
metu per visą ši mėnesį, nenustojant 
dividendų ar palūkanų, kadangi jie 
bus surašyti birželio 30 d. data.

2. Naujas santaupas po liepos 1 d. 
patartina dėti į ein. s-tas, net jeigu 
jos skirtos pastoviam laikymui
te”, tokiu atveju jas perkeliant į in
dėlių s-tas gale metų, šitaip darant 
jos duos 4% palūkanų ein. s-tose, tai
gi tik $2.50 mažiau ant $1000 per pusę 
metų, lyginant su indėlių sąskaitomis.

3. Naujiems nariams ir toliau divi
dendai ir palūkanos už jų santaupas 
bus mokami nuo sekančio mėn. 1 d. 
po sąskaitų atidarymo.

Sitais reikalais artimoje ateityje visi 
nariai, kurie dar netari ein. s-tų, gaus 
“Lito” aplinkraštį ir ein. s-tų knygu
tes. Jų gavimas nereiškia sąskaitos ati
darymo ir iš jų negalima rašvti čekių 
kol narys nėra nieko į ją įdėjęs arba 
pervedęs iš savo indėliu sąskaitos.

Pr. R.

vakaro pelno. Prašome ir kitas drau
gijas prisidėtu

— J. Lingaičiui dėkojame už prie
kinio bažnyčios įėjimo grindinio su
tvarkymą.

— Keičiantieji adresus prašomi pra
nešti klebonijai.

— Užpr. sekmad. rinkliava $215.

AUGŠTUOSIUS MOKSLUS baigusių 
šiemet gana gausu. Humanitarinius 
mokslus baigė Regina Pėtėraitytė-Les- 
sard, farmaciją — Giedrė Masevičiūtė 
-Ambrazaitienė, meno akademiją — 
Danutė Aneliūnaitė, odontologiją — 
Juozas Ambrazaitis, inžineriją — E. 
Matulevičius. Yra tur būt ir daugiau, 
bet atitrūkę nuo lietuvių kolonijos 
gyvenimo ir tik iš lietuviškai skam
bančių pavardžių atpažįstami.

STUDENTAI rodos visur ir visada 
buvo pats judriausias elementas. Atos
togų metu ekskursijos, stovyklos ir 
darbas visuomeninėse organizacijose 
daugelio studentų laiką užimdavo. Ne
maža dalis ir duoną vasaros metu atei
nantiems metams sau pelnydavosi, ši 
paskutinė ypatybė ne tik yra išlikusi 
išeivijos studentų tarpe, bet iki kraš
tutinumo išėjusi. Vasaros metu “pel
nosi duoną” jau ir gimnazistai ir vai
kai tėvų, kurie tikrai neturi piniginių 
sunkumų. Dėl to nukenča ne tik jau
nimo stovyklos, kur studentams kaip, 
rodos, gera proga pasireikšti, bet, tur 
būt, nukenčia ir akademinis pasiruoši
mas. Būtų įdomu šiuo reikalu išgirsti 
mūsų pedagogų ir sociologų nuomonę.

LIETUVIŠKAS RADIJO pusvalan- 
dis bus girdimas ateinantį sekmadienį, 
birželio 14 d., per CFMB banga 1410. 
Džiugu, kad pusvalandis praplečiamas 
ir bus girdimas kikvieną sekmadienį 
tuo pačiu laiku. Ateity tikimasi išgau
ti patogesnį laiką. Per pusmetį lietu
viškas radijo, rodos, sustiprėjo ir ga
lutinai įsipilietino. Vedėjas L. Stan
kevičius pakviečia vis naujus žmones 
programoms paįvairinti. Paskutinį kar
tą girdėjome išraiškos šokio šokėją Bi
rutę Vaitkūnaitę-Nagienę, kuri klau
sytojus supažindino su šio šokio menu 
ir pasipasakojo savo kaip šokėjos ir 
choriografės darbus ir sumanymus.

AV PAR. SALĖS gerinimas nuper- 
kant geresnius indus ir kitus reikme
nis pradžiugino ne tik parapijiečius, 
bet ir visus Montrealio lietuvius. Kle
bonas yra pažadėjęs rudenini salę nau- 
jai išdažyti ir daugiau stalų bei kėdžių 
nupirkti. Tas ne tik palengvins orga
nizuojant įvairius parengimus, bet ir 
jaukesnes patalpas turėsim, šiaip ar 
taip, šioj salėj koncentruojasi didžiu
ma kultūrinio kolonijos gyvenimo, tad 
ir patalpa ir įrengimai tam turėtų ati
tikti.

TĖVAS B. MARKAITIS, SJ, Tėvų 
jėzuitų vyresnysis, lankydamasis AV 
parapijoj iš Čikagos, turėjo pasitari
mus su vietos organizacijų atstovais




