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Lietuviškoji parapija
Lietuviškosios parapijos reikšmė išeivijoje yra lemiančiai di

delė. Kai pirmieji išeiviai atvyko į Amerikos žemyną prieš gerą 
šimtmetį, jie neturėjo čia jokių atsparos taškų ir buvo skirti grei
tam tautiniam išnykimui. Pirmiausia juos spaudė* ekonominis iš
naudojimas, bet dar daugiau — klaiki dvasinė tuštuma. Kaip ta 
gėlė, išnešta į tamsų rūsį, jie jieškojo kokio nors dvasinio spindu
lėlio ir tikėjosi jį bent iš dalies rasti bažnyčioje. Deja, toji baž- 
čia, lenkų dominuota, buvo jiems taip pat šalta. Tada atsirado 
keli lietuviai patrijotai, kunigai ir pasauliečiai, pastarųjų dalis 
net nelabai tikinčių, kurie pamatė, kad vienintelė sąlyga lietu
viams Amerikoje išlikti yra susibūrimas apie lietuviškąją para
piją. Ir jie ėmėsi tokias parapijas kurti. Dabar, beveik po šimt
mečio, matome, kad tai ir buvo vienintelis teisingas kelias. Lie
tuviškosios parapijos išsaugojo Pensilvanijos- angliakasyje bei Či
kagos skerdyklų darbininke šviesų spindulį, atsineštą iš tėvynės. 
Išgelbėjo ir nemaža dalimi išlaikė bei perdavė ateinančioms kar
toms lietuvybės ugnį tiek, kad ji ir dabar tebedega.

★ ★ ★ \
Kokios gi yra tos priemonės, kuriomis liet, parapija savo už

davinius vykdo ir kodėl tik ji, o ne kas kitas, yra sėkmingiausia 
tų priemonių panaudojime?

Pirmoji priemonė yra, be abejonės, dvasinė. Procentais ne
išmatuosime ir svarstyklėmis nepasversime, bet religingumas gi
liai įsišaknijęs lietuvio dvasioje. Didžioji tautos dalis tą religin
gumą viešai išpažįsta ir jame gyvena. Mažesnė tautos dalis to re
ligingumo viešai nedemonstruoja dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių, tačiau jis visvien kažkur viduje glūdi. Lietuviškos pamal
dos išeivijoje nėra vien religinis aktas. Tai taip pat ir tautinio pa
kilimo valanda. Valanda, kada kiekvieno lietuvio širdis atsiveria 
kažkam didesniam — Dievui, jei ne Dievui, tai bent tautai, jei ne 
tautai, tai bent didiesiems bendriems žmonijos idealams. Vienaip 
ar kitaip, susidaro dvasinis pakilimas, kuris ir yra visų didelių 
darbų skatintojas.

★ * ★
Pasinaudodama tautiečių dvasiniu pakilimu, lietuviškoji pa

rapija gali sukelti rimtesnes pinigų sumas, reikalingas dideliems 
projektams įvykdyti. Pavartykime metų gale lietuviškųjų parapi
jų (bent Kanadoje) bei organizacijų finansines apyskaitas ir pa
matysime, kokiomis sumomis operuojama vienur ir kitur. Tuo tar
pu, kai parapijų metinė apyvarta eina dešimtimis, o kartais net 
per šimtą tūkstančių dolerių, organizacijų apyvartos.(įskaitant ir 
KL Bendruomenę) verčiasi šimtais ar vienu kitu tūkstančiu. Toks 
pat palyginimas matyti ir asmeninių aukotojų kategprįjoje. Iš pa
rapijų apyskaitų matome, kad Kanadoje yra net kelršimtai asme
nų, aukojusių parapijai per pastarąjį dešimtmetį po $1.000 ir dau
giau. O kiek gi tokių aukotojų turime, aukojusių per kitus lietu
viškuosius veiksnius? Kiek tūkstantinių aukotojų yra Tautos Fon
do, BALFo ar kurio kito veiksnio sąrašuose Kanadoje? Man ro
dos, kad vos vienas.

★ * *
Galinčios suorganizuoti dideles sumas, parapijos gali vykdy

ti ir didesnius lietuviškus darbus? statyti bažnyčias ir sales, rem
ti jaunimo veiklą ir pan. Taigi, pagrindinė lietuviškoji veikla ei- 

.na parapijoje. Parapijų salėse vyksta beveik visi mūsų meniniai 
pasirodymai, minėjimai ir sportinė veikla. Didele dalimi parapi
jų pinigais gyvuoja mūsų lit. mokyklos, sportuoja mūsų sporti
ninkai.

Pagaliau parapijos, gausiai tautiečių remiamos, pajėgia išlai
kyti inteligentus, kurie gali visą laiką skirti lietuviškiesiems rei
kalams. Turiu galvoje kunigus. 'Daugelyje mažų kolonijų kunigas 
yra vienintelis liet, inteligentas, galįs dienos metu atlikti įvairius 
lietuviškuosius reikalus, nes visi kiti užimti.

Su tokiomis tai mintimis šiandien pasitinkame dideles šven
tes Kanados lietuvių parapijose — Londono, Ont., kur liet. Šilu
vos Marijos parapija perėjo į naujai įsigytą bažnyčią, o šį šešta
dienį ir sekmadienį vyksta St. Catharines liet parapijos - misijos 
15 metų sukakties paminėjimas. Be to, netrukus — birželio 27 d. 
įvyksta parapijų rūpesčiu organizuojamas mokyklinio jaunimo 
kongresas prie Toronto. Visi šie įvykiai verti visuomenės dėmesio.

A. R.

Kada susijungs pabaltiečių šeimos?

Kas naujo
Kanados burmistru suvažiavi
me buvo siūloma, kad mokes

čiai savivaldybėm už gyvenamus 
namus būtų įtraukti į išlaidas, 
už kurias nereikia mokėti paja
mų mokesčių. Viši apartamentų 
savininkai turi teisę atskaityti 
nuosavybės mokesčius, tuo tar
pu namų savininkai tos privile
gijos neturi. JAV už namus mo
kamų mokesčių suma gali būti 
atskaitoma mokant darbo paja
mų mokesčius.

Lordas Beaverbrook, Kanado
je gimęs milijonierius, mirė Bri
tanijoj, sulaukęs 85 m. amžiaus. 
Jo tikroji pavardė buvo Max 
Aitken. Jis išvyko Britanijon 31 
m. amž.. jau turėdamas 6 mil. 
dol. Kadangi jis buvo auklėtas 
New Brunswicke, tai tam sa
vo miesteliui ir provincijos sos
tinei Frederictonui jis yra pa
aukojęs milijonus dolerių. Ten 
yra jo vardo meno galerija, bib
lioteka. studentam patalpos, mu- 
zėjus ir daugelis kitų įrengimų.

Valstybinis pensijų planas vėl 
bus diskutuojamas parlamente 
po vasaros atostogų ir tikimasi, 
kad bus priimtas. Jis pakeičia
mas pagal provincijų pageidavi
mus ir ypač bus pritaikomas 
našlėm, liekančiom su mažame
čiais vaikais. Išskirtos betgi bus 
tos jaunos našlės, kurios išteka 
už žymiai senesnių ir turtingų

Kanadoje ?
vyrų, kad gautų palikimą ir po 
to nuolatinę gerą pensiją.

K a n a da užmezgė diplomati
nius santykius su Vengrija. 

Otavoje ir Budapešte bus atida
rytos ambasados. Be to, pasira
šyta prekybos sutartis, kuria 
Vengrija įsipareigoja pirkti Ka
nados kviečių už S24 mil.

Vokietijos kancleris L. Er
hard, lankydamasis Otavoje, 

pareiškė pageidavimą, kad Ka
nada neatitrauktų savo kariuo
menės dalinių iš V. Vokietijos. 
Vokietijoje yra 6200 kanadiečių 
karių, sausumos daliniuose ir 
apie 500 vyrų aviacijos dali
niuose.

Norint gauti pašalpą, reikės 
dirbti. Tokį įstatymą išleido 

Saskačevano provincija. Bedar
bio pašalpas gaunantieji turės 
dirbti prie įvairių valdžios ir sa
vivaldybių darbų: parkų priežiū
ros, gatvių valymo ir pan.

Policijos vadų suvažiavime 
Vindsore buvo iškelta keletas 
pasiūlymų, prašant policijai 
daugiau teisių, šiuo metu įtarti
nas ar nusikaltęs pilietis gali 
atsisakyti parodyti policijai ta
patybės dokumentus. Ką tokiu 
atveiu policininkas turi darvti? 
Areštuoti jo irgi negali. Kam 
yra reikalinga policija, jeigu jai 
neduodama teisių?

(Nukelta į 8 psl.)

Taip dabar atrodo St. Catharines lietuvių koplyčia, pertvar
kyta bei atnaujinta pagal inž. dr. A. Kulpavičiąjįs projektą.

Laisve pasitinka diktatorių
“Laisvė pasitinka diktatorių”. 

Tokiu šūkiu išmargintais plaka
tais Švedijos miestai pasiruošė su
tikti Chruščiovą. Kad įspūdis bū
tų stipresnis, išleista ir platina
ma tokia pat antrašte 99 psl. bro
šiūra, kurioje bendradarbiauja 14 
skandinavų autorių. Iš jų pir
miausia paminėtinas norvegų 
publicistas vyr. red. Terje Baals- 
rud, kuris pravedė gražią lygia
gretę tarp norvegų tautos laisvės 
kovos antrojo pasaulinio karo me
tu ir dabartinės Pabaltijo padė
ties. Autorius primena, kaip prieš 
24 metus kovose prieš įsibrovu
sius vokiečius, gindamas Norve
gijos laisvę, žuvo jaunas estas sa
vanoris. Žuvo jis gindamas savo 
paties laisvę? —klausia autorius 
ir atsako: “Savo paties ir mūsų”. _ 
Tame nežinomo kareivio mirties ties vizito metu laikytis “kalban- 
epizode, Baalsrudo žodžiais, glūdi čios tylos”... Manding, tylos 
įsipareigojimas, kuris ir šiandien “kalba” aplamai Vakaruose jokia 
galioja. Įsipareigojimas, kuris i naujiena, kai reikalas liečia Pa-
prieštarauja balsams: Estija, Lat
vija ir Lietuva dabar priklauso 
Rusijai — pripažinkime, paga
liau faktą ... Laisvės ilgesys yra 
bendras. Laisvę atgavusieji nega
li būti abejingi kitiems kraštams 
ir kitoms tautoms, kurios, nepai
sant didžiųjų pažadų, savo laisvės 
neatgavo.

Tie patys balsai šnabžda: “bū
kime realistai... ką mes galime 
padaryti? Mes juk negalime mir
ti už mirusius, negalime paskelb
ti karo ...” Taip, karo paskelbti 
negalime — sutinka autorius, — 
bet galime gyventi garbingai ir iš
vengti servilizmo žodžių. Kol 6 
milijonai pabaltiečių kenčia oku
paciją. tol mūsų laikysena paties 
Chruščiovo ir jo policinės valsty
bės atžvilgiu bus karti ir šalta.

ATSUKIME NUGARAS!
1946 m. gegužės 21-ją, kai prie 

Narviko savo gyvybę už laisvę ati
davė nežinomas estų karys norve
giškoje uniformoje, sovietu užs. 
r. min. Molotovas siuntė Ribben- 
troppui pasveikinimo telegramą 
ir reiškė savo pasigėrėjimą grei
tai įvykdyta okupacija, kuri to
lesnį norvegu pasipriešinimą pa
darė beviltišku, žuvęs savanoris 
atsisakė tikėti beviltiškumu. “At
sisakykime ir mes tatai daryti 
šiandien. Atsukime nugaras 
(Chruščiovui — m.p.), pagerbda
mi žuvusį laisvės kovotoją, re
spektuodami savo pačių orumą ir 
reikalaudami laisvės laisvosioms 
tautoms” — baigią savo jausmin
gą pasisakyma norvegas publicis
tas. Galima tik linkėti, kad šitie

Mūsų korespondentas Švedijoj

žodžiai rastų kuo plačiausią at
balsį ne tik laisvoje Skandinavijo
je, bet ir toli už jos ribų. Paverg
tieji tokių šiltų, laisvės draugo 
žodžių tikrai neužmirš.

Tokį nuoširdų pareiškimą ne
dažnai tenka užtikti. Net pačioje 
brošiūroje išspausdintas, 243 šve
dų visuomenininkų pasirašytas, 
vad. Birželio atsišaukimas jam 
neprilygsta, čia daugiau pabrėžia
mas pačių švedų garbės reikalas 
pasirodyti pasaulio akyse vertais 
demokratinio laisvės idealo šali
ninkais ir todėl apsiriboja ragini
mu gausiai dalyvauti birželiniuo
se protesto susirinkimuose, o pa

baltijį. Ar daug kuo skiriasi tylos 
kalba nuo tylos sąmokslo?

IŠEIVIU ATSIŠAUKIMAI
Švedijoje veikiančių R.. Euro

pos emigrantinių organizacijų 
“birželinis komitetas” taip pat pa
skelbė savo atsišaukimą, kuriame 
sovietai kaltinami nusikaltimais 
prieš Atlanto chartą, JT nuosta-

Nežinomojo kario paminklas . 
Woodbridge vietovėje, prie To
ronto, kur š.m. birželio 27 d. 
įvyks liet, mokyklinio jaunimo 

kongresas.

Baigiama ruoštis 
vaikų kongresui
Kanados lietuvių vaikų kongre

sui vykdomi paskutinieji pasiren
gimai: programos nustatymas, iš
kyla parke, vaišės ir t.t. Kongrese 
dalyvauja Toronto, Hamiltono, 
Londono, Delhi, St. Catharines ir 
kt. parapijos. Programa praside
da pamaldomis 11 vai. Po pamal
dų atskirų kolonijų užkandžiai. 
Vaikų pasirodymai prasideda 2 
vai. p.p. Oficialioji programa už
baigiama vainiko padėjimu prisi-. r------------ ---------- r—
menant žuvusius už Lietuvos laikyti Kanados piliečiais ir išleis- 
laisvę. Eisenos metu bus grojama 
muz. B. Jonušo maršai, perduoda
mi specialiu garsiakalbiu. Po ofi
cialiosios dalies — iškyla gražia
me parke. Kongrese dalyvaus 
daug svečių: gen. konsulas dr. J. 
žmuidzinas su ponia, parapijų 
kunigai, Bendruomenės atstovai 
ir kt. Iškilmių įdomesnės vietos 
bus filmuojamos ir, tikimasi, bus 
perduotos per Toronto televiziją. 
Visais kongreso informaciniais 
reikalais prašoma kreiptis: kun. 
J. Staškevičius, 941 Dundas St. 
W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 
4-7646.

Kanada, baigianti pirmąjį šimt
metį savo valstybinio gyvenimo, 
dar neturi valstybinės vėliavos ir 
jos vietoje vartoja modifikuotą 
britų vėliavą su priedu — Kana
dos emblema. Ji vadinama “Red 
Ensign”. Dalis britų kilmės kana
diečių norėtų ją pasilaikyti kaip 
oficialią Kanados vėliavą, nes ji 
esanti jau susijusi su Kanados 

tus, žmogaus teisių deklaraciją ir 
tautžudystės konvenciją. Reika
laujama atitraukti sovietų oku
pacines pajėgas iš pavergtųjų 
kraštų, o atsišaukimas baigiamas 
šūkiu: “Atsukite nugarą Chruš
čiovui!” Keista, kad tarp pasira
šiusiųjų 33 organizacijų nefigū
ruoja Švedijos' lietuvių sąjunga. 
Nematyti nė čekoslovakų, ukrai
niečių ar gudų grupių. Tuo tarpu 
latvių net 14 or g-jų,' estų — 7, 
vengrų — 3, lenkų -— 2, bulgarų, 
jugoslavų, rumunų ir rusų (!) po 
vieną ...* Neatstovaujamos atsi
šaukime tautinės grupės yra labai 
negausios, nors savo skaičiumi 
negali pasigirti pvz. nė rumunai, 
kurių vardu paprastai kalba ru
munų tautinio komiteto atstovas 
Švedijoje. Lietuvių iškritimą juo 
sunkiau suprasti, nes jie juk te
bėra atstovaujami bendrinėse 
org-jose, kaip PET delegacija 
Stockholme ir Pabaltijo taryba.

Kitas emigrantų atsišaukimas, 
kuriame reikalaujama amnestijos 
politiniams kaliniams ir apsi
sprendimo teisės Pabaltijui, pa
sirašytas taip pat nevisų tremti
nių organizacijų, nors čia figū
ruoja Švedijos lietuvių sąjungos 
pirm. J. Pajaujo pavardė. Atrodo, 
jog tarpusavio bendradarbiavimo 
pastangos galėtų būti glaudesnės 
ir labiau suderintos.

Gana įdomaus turinio raštas, 
kurį Chruščiovui pasiuntė Švedi
joje veikianti pabaltiečių huma
nistinė sąjunga. Jame prašoma 
panaikinti nežmoniškus muitus 
dovanų siuntiniams ir leisti Pa
baltijo žmonėms laisvai aplanky
ti savo gimines užsienyje. Dabar 
ištisai paskelbtasis raštas Krem
liui buvo pasiustas dar kovo mėn. 
ir iki šiol jokių vaisių nedavė.

Pirmas Kremliaus nervingumo 
ženklas, kuris rodo, kad Skandi
navijos visuomenės nuotaikos so
vietus veikia erzinančiai, tai — 
atsisakymas rengti Chruščiovo 
spaudos konferencijas, kurios bu
vo numatytos visose trijose skan
dinaviškose sostinėse.

Nervų karas Kuboje. Paskelbus 
Kubos tremtiniams, kad jie pra
deda kovą su Castro pačioje Ku
boje. padėtis įsitempė kariniu ir 
ūkiniu požiūriu. Kariuomenė lai
koma parengties stovy. Ūkinin
kai ir darbininkai atitraukiami 
nuo darbų. Radijo pranešimai iš 
vienos pusės erzina vyriausybi
ninkus. kitiems kelia baimės, o 
tretiems teikia vilčių.

Jau kuris laikas lietuviai ir kiti 
pabaltiečiai sielojasi išardytų šei
mų klausimu: sovietai vis nelei
džia išvykti iš Pabaltijo kraštų tų 
šeimos narių, kurie norėtų persi
kelti pas savuosius į JAV arba

Nustebino žinia, kad komunis
tinė Vengrijos vyriausybė, pasi
rašydama sutartį su Kanados vy
riausybe, pastarosios spaudžiama, 
sutiko buv. Vengrijos piliečius, 
priėmusius Kanados pilietybę,

ti iš Vengrijos pas juos į Kanadą 
tėvus ir vaikus. Iki šiol pavieniais 
atvejais buvo išleidžiami tėvai se
nesni kaip 60 m. amžiaus. Dabar 
tikimasi, kad bus išleisti ir jau
nesni, be to, palengvinti valiutos 
suvaržymai. Tai taikoma visiems 
tremtiniams, neišskiriant nė 1956 
m. sukilimo.

Pastaraisiais metais Vengrijos 
vyriausybė gerokai palengvino 
vizų išdavimą apsilankyti norin
tiems išeiviams. Daugelis tuo pa
sinaudojo ir grįžo Kanadon be jo
kių kliūčių. Visdėlto daugelis 
vengrų, dabar jau Kanados pilie

VĖLIAVOS KLAUSIMAS JAUDINA
praeitimi ir kovomis. Kanados le- 
gijono nariai griežtai pasisakė už 
palikimą senosios vėliavos “ Red 
Ensign”. Bet jaunimo nuotaikos 
jau atokios — net britų kilmės 
jaunuoliai jaučia reikalą turėti 
atskirą Kanados vėliavą. Jie daug 
kur demonstravo su naująja vė
liava ir pasisakė prieš “Red En
sign”. Senoji anglų karta demons
truoja “T&Ątjįžsign” ir dien
raščio “The Telegram” bei kitų
laikraščių balsavimuose pasisakė 
už ją. Premjero L. B. Pearsono
raštinė yra užversta laiškais. Pa-'kraštu ir nėra kilę nei is britu, 
samdytos net 5 sekretorės tiems nei prancūzų”.
laiškams tvarkyti. Parlamento na-j Taigi triju ^0 lapu kombi. 
nai irgi yra gerokai susijaudinę nacija apima* ir mus * 
ir pradėjo vėliavos klausimo 
svarstymą karingai nusiteikę — 
vieni smarkiai puola premjero L.
B. Pearsono pateiktą vėliavos! 
projektą, kiti stipriai gina. Mano-: 
ma, kad debatai parlamente bus 
ilgi ir karšti.

Nebritiškos nuotaikos
Kiek galima spręsti iš viešų 

reiškinių, nebritų kilmės kanadie
čių dauguma yra linkę priimti 
naująją vėliavą — tris klevo la
pus baltame fone tarp dviejų mė
lynų skersinių. Pvz. Montrealy 
“La Presse” dienraščio skaityto
jų balsavimuose beveik visi pasi
sakė už naująją vėliavą. Atrodo, 
prancūzų kilmės kanadiečiai aiš
kiai remia naująją vėliavą. Taip 
pat ir kitos tautinės grupės nebri
tų ir neprancūzų kilmės pasisa
ko už n. vėliavą. Kanados taut, 
grupių laikraščių federacija, ap
imanti 54 laikraščius 23 kalbomis 
ir turinti 1.085.343 skaitytojus, 
pasiuntė raštą premjerui L. B. 
Pearsonui. kuriuo aiškiai pasisa
kė už naująją vėliavą. Tai bend
ras tautybių balsas. Reikėtų, kad 
pasisakytų ir atskiros tautinės 
grupės. Jau nevienas iš lietuvių 
yra pasiuntęs laiškų premjerui L. 
B. Pearsonui ir gavęs jo atsaky
mą. Neturėtų tylėti ir mūsų orga
nizacijos, ypač Kanados Lietuvių 
Bendruomenė. Tokiu sujudimo 
momentu turėtu būti girdimas ir 
krašto lietuvių balsas.

Naujosios vėliavos reikšmė
Dar nėra siūlomosios vėliavos 

reikšmės oficialaus aiškinimo. Iš 
premjero L. B. Pearsono kalbos 
Winnipege gegužės 17 d. matyti, 
kad nauj. vėliavos simbolikoj yra

Savaitės įvykiai
i

VOKIETIJOS SUJUNGIMO KLAUSIMAS VĖL ĮSKILO 
TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE. Maskva, ilgokai grasinusi 
vakariečiams, kad pasirašys atskirą taikos sutartį su R. Vo
kietija. pagaliau nasirašė draugiškumo bei savitarpės pagal
bos sutarti. Tuo būdu Maskva kol kas išvengė konflikto su 
vakariečiais ir ivvkdė savo pažada R. Vokietijai, sakydama, 
esą paruošė kelia taikos sutarčiai. Sutartyje V. Berlynas ne
pripažįstamas V. Vokietijos dalimi, bet “atskiru politiniu vie
netu”: abi Vokietijos siūlomos priimti JT nariais, šiuo žings
niu vra susirūninusi V. Vokietijos vyriausybė, nes juo siekia
ma įamžinti Vokietijos padali-®-----------------------------------------
nima. Kancleris L. Erhardas klausimą. Jis siūlė viršūnių
lankėsi Kanadoj ir JAV, kur konferencija — JAV. Sov. Są-
k ė 1 ė Vokietijos sujungimo (Nukelta j 6 psL)

čių, tebėra Budapešto sąrašuose 
kaip Vengrijos piliečiai, ir dėlto 
nesijaučia saugūs vykti atostogų 
Vengrijon.

Gana plačią propagandą varo 
Kanados spaudoj komunistinė Če
koslovakijos vyriausybė — duoda 
didžiausius skelbimus, kviečian
čius atostogų į Čekoslovakiją. Jie 
pirmiausia taikomi išeiviams če- 
koslovakams. Neoficialiai sako
ma, kad nedaroma kliūčių ir 
naujiesiems išeiviams.

Suprantama, savo kraštą; kad ir 
okupuotą, norėtų aplankyti ir lie
tuviai. Deja, net raudoniesiems 
leidžiama pamatyti tiktai Vilnių, 
neskaitant labai retų išimčių. 
Okupantas tebebijo parodyti “sa
vo rojų”. Jis ir toliau vengia iš
leisti Kanadon ar JAV Lietuvoje 
likusius šeimos narius: tėvus, vai
kus, žmonas. O jei kuriam ir pa
vyksta, tai per didžiausius vargus, 
pastangas ir išlaidas. Laikas jau 
tokiai vergijai išnykti. Pabaltie- 
Čiai ir toliau turėtų spausti JAV, 
Kanados ir JT vadovus, kad iš
skirtų šeimų klausimas pagaliau 
būtų palankiai išspręstas.

įjungtas ir trečiasis Kanados gy
ventojų elementas, nepriklausąs 
britams ar prancūzams, štai ką 
pareiškė L. B. Pearsonas:

“Aš manau, kad vėliava su kle
vo lapais bus naujosios Kanados 
simbolis bei jos tikras atspindys. 
Šiandieną yra penki ar daugiau 
milijonų kanadiečių, kurių tradi
cijos nėra paveldėtos iš britų sa
lų, ir kurie-yra kilę iš mįsų šalies 
pirmųjų kūrėjų prancūzų. Šalia 
to yra kiti penki milijonai ar dau

giau, kurie atvyko iš kitų tolimų

Mėlynieji vėliavos . skersiniai 
esą nurodo Kanados platumą — 

■ nuo jūros iki jūros.
Kaip matyti, n. vėliava turi 

' kraštui reikšmingo simbolingu- 
mo, tik tektų pageidauti meniš- 
kesnio apipavidalinimo ir spalvų 
parinkimo. Dar trūksta geros me
nininko rankos.

Ar bus priimta?
Kol parlamentas nėra pasisa

kęs nauj. vėliavos reikalu, galima 
tik spėlioti apie debatų rezulta
tus, juoba, kad nevisi parlamento 
atstovai turi tvirtą nuomonę. Pa
gal spaudos korespondentų duo- 

Į menis, gautus apklausinėjimo ke- 
Įliu, n. vėliava būsianti priimta; 
| Iš 262 parlamento narių už vėlia
vą esą balsuos: liberalų — 119, 
konservatorių — 1, naūj. demo
kratų — 10, socialinio kredito 
partijos — 5, iš viso 135; prieš: 
liberalų — 1, konservatorių — 

j 72, n. dem. — 5, kreditistų —7, 
soc. kredito — 2, iš viso 87; ne- 
apsisprendusių — 19. žinoma, po 
debatų šie skaičiai gali pasikeisti 
ir iš 262 parlamento narių gali
ma laukti pasistūmėjimo vienon 
ar kiton pusėn.

Viešosios nuomonės institutas 
Gallup surinko gyventojų nuomo
nes Montrealy, Toronte, Vanku
very, Edmontone ir Halifakse. 
Pasak jo. 63% pasisakė už naują
ją vėliavą, 30% prieš. 7% neap
sisprendę. Premjero L. B. Pear
sono raštinė pranešė, kad ateina 
laiškai pasisako už n. vėliava 2:1. 
Taigi atrodo, kad premjeras L. B. 
Pearsonas, nežiūrint karštų deba
tų parlamente, turi vėliavos klau
simu neblogą atramą.
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® RELIGINIAME GE/I AIM E
* Kalbėdamas grupei japonų. Salamankos un-te, kitas — Hu- 

protestantų audiencijos metu, elva vyskupijoj.
popiežius Paulius VI kvietė vi-
sus Japonijos katalikus jungtis 
į bendrą darbą, jei jie nori “iš
vysti Viešpaties vardą Tekančios 
Saulės krašte”. Japonijoje krikš
čionys esą maža saujelė, ir todėl 
jų bendradarbiavimas turėtų bū
ti’glaudesnis nei kur kitur.

* Kard. Suenens, kalbėdamas 
Čikagoje, pareiškė, kad jis labai 
pritaria dijakonato atnaujini
mui, kuris bus svarstomas se
kančioje Vatikano santarybos se
sijoje. Suprantama, kad tokie di- 
jakonai nebūtinai būtų visoje 
Bažnyčioje, bet tik tokiose vie
tose nr kraštuose, kur naudingi 
ir reikalingi. Jis sakėsi nema
nąs, kad dėl to sumažėtų pašau
kimai į kunigus; jo nuomone, 
tada kunigų skaičius kaip tik 
pradėtų didėti dėl diakonų, 
tampriau surištų su bendruo
menėm. .

* Jungtinėse Tautose vėl bus 
svarstomas religinės laisvės 
klausimas. Jau šių metų pradžio
je buvo sudarytas’planas visokių 
religijos netoleravimo formų pa
šalinimui. Planą paruošusi sub- 
komisija perdavė jo tolimesnį 
svarstymą žmogaus teisių komi
sijai. Planą ruošusią pakomisę 
sudarė 14 asmenų. Visiem pri
imtiniausią planą paruošė Arcot 
Krishnaswami, indietis; atitinka
mai pataisius, jis buvo priimtas 
12 balsų prieš 0. Vienas rusas 
ir vienas lenkas susilaikė. Šis 
planas pabrėžia visų religijų 
laisvę, kiekvieno paskiro asmens 
sąžinės laisvę religijos atžvilgiu 
ir tėvų, teisę auklėti vaikus pa
gal savo įsitikinimus. Vienas so
vietų atstovų buvo pasiūlęs “vi
sišką sąžinės laisvę”, pagal ku
rią plane turi būti pabrėžiama 
taip pat ir laisvė antireliginei 
propagandai. Tačiau pasiūlymas 
Indijos nario buvo atmestas ar
gumentuojant tuo, kad plane ne
minima jokia tikyba ir todėl pri
klausantieji antireliginei tikybai 
yra lygiai apsaugojami kaip ir 
religingieji. Dauguma narių pa
reiškė, jog būtų tiesiog absur
das skelbti religijos laisvę ir tuo 
pačiu duoti galią ateistams ją 
naikinti.

* Krikščionių vienybės savai
tės proga Ispanijoj įvyko bend
ros katalikų, protestantų ir or
todoksų pamaldos Madride. Mal
dos buvo kalbamos pamainom 
katalikų kunigo ir protestantų 
pastoriaus. Jau praeitą rudeni 
popiežiškame Salamankos uni
versiteto teologijos fakultete bu
vo įsteigtas protestantų teologi
jos skyrius, o dabar planuojama 
krikščionių vienybės skyrius. 
Šiuo metu Ispanijoje yra du to
kie studijų centrai: vienas —

Padėka
Dėkojame visiems už dalyvavimą mūsų dukters AL

DONOS gail. seserų mokyklos baigimo paminėjime, už gėles 
ir vertingas dovanas.

Nuoširdus ačiū mons. dr. J. Tadarauskui, p.p. J. St. 
Gimžauskams, VI. Germanavičiui, V. Aid. Kažemėkams, A. 
Keliačiams, V. Alb. Mažeikoms, L. K. Meškauskams ir V. 
Meškauskaitei, St. K. Mileriams, Aid. A. Morkūnams, A. 
Paulioniui, A. Pinkėvičiams, A. K. Ratavičiams, J. Simana
vičiui, E.' Br. šopiams ir M. J. Zurliams.

Ypatingai dėkojame mons. dr. J. Tadarauskui, VI. 
Germanavičiui ir K. Mileriui už pasakytas nuoširdžias kal
bas, J. Simanavičiui — už sveikinimus per radijo lietuviš
ką pusvalandį.

Eismantų šeima

A. t A.
JONUI ŠARKAI mirus, 

mielus Janiną ir Stasį Paketūrus 
giliai užjausdami drauge liūdime —

Genė ir Kostas Gapučiai

Padėka
Augščiausiajam nelauktai pašaukus amžinybėn mano 

brangų Tėvelį PETRĄ STALIONį, nuoširdus ačiū draugams 
ir pažįstamiems iš arti ir toli už paaukotas šv. Mišias, gėles, 
pareikštas užuojautas, velionies lankymą laidotuvių namuo
se, gausų dalyvavimą pamaldose laidotuvių dieną’ir paly
dėjimą i kapines.

Gili padėka tautiečiams, kurie nešė Tėvelio karstą.
Ypatinga mano padėka Vankuverio Bendruomenės 

valdybai už pranešimą tautiečiams apie netikėtą Tėvelio 
mirtį. Šio Jūsų nuoširdumo niekuomet nepamiršiu.

Antanas Stalionis

* Vysk. W. Bekkers, kalbėda
mas metinėje Olandijos katali
kų mokytojų unijos konferenci
joje, kvietė visus mokytojus 
spirtis prieš įvairių vienuolijų 
propaguojamą moksleivių mobi
lizaciją į savo ordinus. Jis siūlė 
nepriimti į mokyklas tokių vie
nuolių, kurie nori propaguoti 
savo vienuoliją. Jo vyskupijoj 
jau sudarytas pašaukimų biuras, 
iš kurio mokytojai galės gauti 
tinkamų patarimų tiems savo 
auklėtiniams, kurie jaučia palin
kimą į kunigystę ar vienuolinį 
gyvenimą. Ligšioliniai konku
renciniai būdai, kuriais daugelis 
vienuolijų naudojosi, bandyda
mos vaikus laimėti sau, sukėlė 
didelį susirūpinimą olandų tėvų 
tarpe. Esanti didelė klaida ma
nyti, kad 12 m. vaikai jau gali 
rinktis savo ateičiai kelią. Jo 
manymu, jaunuolis iki 18 ar 19 
m. dar jokiu būdu negali tinka
mai apsispręsti už kokią nors 
vienuoliją, nors pašaukimą ir 
turėtų.

* Stockholmo katalikų vysk. 
John Taylor, OMI, anglikonų ar- 
kiv. Ramsey ir kitų bažnyčių at
stovai dalyvavo švedų liuteronų 
bažnyčioje laikytose pamaldose 
ir procesijoje, minint 800 metų 
nuo pirmojo kataliko vyskupo 
konsekravimo šiame krašte. Tas 
vyskupas buvęs cistersų vienuo
lis Steponas.

* Episkopalų kunigas Wen
dell B. Tamburro JAV buvo pa
siūlęs išrinkti, .kardinolą Cush
ing episkopalų TJažhyčiOs prezi- 
duojančiu vyskupu Amerikoje, 
tačiau kardinolas atsisakė, pa
reikšdamas, kad šiuo metu tai 
būtų neįmanoma, o, be to, esą 
geresnių kandidatų už jį.

Paruošė kun. J. Staškevičius

Laikraštininkų kelionė

težinomoji Ontario provincija
(tęsinys iš pr. numerio)

KELIONĖS PRADŽIA
Pavaduodama sergančius ir už

imtus “Tėviškės žiburių” redak
torius, prisiėmiau pareigą atsto
vauti mūsų laikraščiui Ontario 
valdžios suruoštoje tautybių spau
dos redaktoriams kelionėje po žy
miausias provincijos vietas. Nors 
žinojau, kad ta ilga kelionė nei 
man, nei laikraščiui nieko nekai
nuos, tačiau išvažiavau iš namų 
be geros nuotaikos. Galvojau:

(Tęsinys iš pr. numerio) 
Epochinė reikšmė

Epochinė Mindaugo reikšmė iš
einą aikštėn ir jo santykiuose su 
krikščionybe. Kaip jau minėta, 
pagoniškoji Lietuva atsidūrė 
krikščioniškojo pasaulio apsupi
me. Ypač lėmė josios likimą jos 
artimuose ir tolimuose pakraš
čiuose įsikuriantieji du kariški 
vakarietiški ordinai: kryžiuočių ir 
kalavijuočių, kurie po poros de
šimtmečių susijungė į vieną or
diną. Abu ordinai radosi tuo me
tu Europoje vyravusios kryžiaus 
karo prieš pagonis dvasios povei
kyje, ir ši dvasia apsprendė jų 
misiją. Jie įsikūrė pagonių aisčių 
žemėse su ta pačia intencija, ko
kią turėjo vakariečiai riteriai ir 
jų ordinai Palestinoje ir Ispani
joje. Jų tikslas buvo pirmiausia 
karu nugalėti netikinčiuosius ir 
juos pakrikštyti. Mat, šie ordinai 
buvo lyg ano meto profesionalai 
kariai, o ne kokie misijonieriai, 
ir taika jiems nerūpėjo. Jų pa
grindinis tikslas buvo pagoniškų 
kraštų nukariavimas ir jų įjungi
mas į krikščionišką bendruome
nę. Manding, šis kariškam ordi
nui būdingas tikslas aiškėja ir 
Mindaugo krikšte, kurį mes mi
nėjome prieš 12 metų ir kuris 
yra labiausiai dėmesio vertas jo 
viso viešpatavimo epizodas.

Politika ir krikštas
Lietuvos istorijos veikaluose 

plačiau ar siauriau išaiškinta ap
linkybės, vedusios Mindaugą pHe 
krikšto, jo vainikavimasis kara
lium, vyskupijos ir net, kaip kar
tais sakoma, bažnytinės provinci
jos įkūrimas. Žinoma, kad Min
daugas, gelbėdamasis pats ir sau
godamas savo kūrinį Lietuvą nuo 
didelės prieš jį susidariusios sa
vų ir svetimų santarvės, nuspren
dė krikštytis. Jis pasirinko stip
riausio ir pavojingiausio priešo, 
būtent, vokiečių ordino, peršamą 
krikščionybę. Tuo būdu, didžiau
sią priešą padarė savo rėmėju. 
Gerai žinoma daugiau diplomatiš
ka ordino parama Mindaugo 
krikšto ir vainikavimosi eigoje, 
ypač santykiuose su popiežiumi. 
Bet . šioje akcijoje išeina aikštėn 
ir ordino savanaudiškos užma
čios. Jos pirmiausia ryškėja vys
kupijos įkūrime. Štai naujai 
įšventintam Lietuvos vyskupui, 
kuris buvo ordino žmogus Konra
das, Mindaugas dovanoja žemės 
plotus apie Raseinius, Ariogalą, 
Betygalą, Laukuvą. Iš šių dova
notų žemių vyskupas perleidžia 
ordinui dešimtinę. Be to, vysku
pui leidžiama turėti ordino žmo
nes palydovais, atseit, anų laikų 
asmeninę kariuomenę. Ordino 
politiką Lietuvos atžvilgiu paryš
kina kiek ir pats vyskupo įšventi
nimas. Pradžioje jį įšventino,

G. RINKŪNAITĖ

“Ką aš ten visą savaitę veiksiu 
senų žmonių tarpe?” Su tokia tai 
nuotaika atvykau į Harmonie klu
bą Toronte, kur Toronto etninės 
spaudos sąjunga ruošė mums ir 
mus globojantiems provincijos 
valdžios žmonėms atsisveikinimo 
pietus. Punktualiai įėjau į pietų 
salę. Keliasdešimt asmenų čia 
stovinėjo būreliais ir linksmai 
šnekučiavosi. Ir vėl pagalvojau: 
“Be reikalo važiuoju”. Pamačiu
si pasienyje vieną tuščią kėdę ir 
šalia jos sėdinčią nepažįstamą 
moterį, pradėjau eiti ta kryptimi. 
Pusiaiikelyje mane staiga pasiti
ko simpatingos išvaizdos vyresnio 
amžiaus ponas ir prisistatė esąs 
tos kelionės vadovas iš etninės 
spaudos pusės — Stan Mokrzycki. 
Jis supažindino su keletu laikraš
čių redaktorių. Tarp jų buvo vie
na moteris — vengrų’ laikraščio 
redaktorė. Tai buvo mano pirmo
ji kelionės draugė, padėjusi įsi
jungti į bendrą nuotaiką.

PAMIRŠOME
KELIONĖS VADOVĄ
Išvažiavome iš miesto trijų au

tomobilių vilkstine. Priekyje’mus 
visą kelionę vedė Ontario provin
cijos policijos automobilis, nuo
lat palaikęs telefonu ryšį su To
rontu ir su vietove,/prie kurios ar
tėjome. Kaikurie “didieji” redak
toriai naudojosi tuo telefonu be
tarpiškai informuodami savo laik
raščius. Ypač mums patogi buvo 
policijos automobilio sirena, lais
vai skynusi mums kelią per plen
to ir miestelių judėjimą. Toji si
rena, kurios mygtukas turėjo 
magišką galią, kartais pagąs
dindavo ir pakelės ūkininkus, ku
rie po dienos darbo, pasikrovę 
didžiules traktorių priekabas, 
snausdami slinko plentu namo.

Policijos automobilį sekė mūsų 
autobusas su 38 keleiviais, kurių 
tarpe buvo 13-kos tautybių laik
raščių redaktoriai ar atstovai. Vi
si daugiausia vyresnio amžiaus 
vyrai, kelios moterys ir ... du 
jauni redaktorių atstovai, kurie 
greit ir pasidarė mano pastovūs

DR. J. JAKŠTAS

kaip, rodos ir priderėjo, Rygos 
arkivyskupas, kuris ir priėmė 
priesaiką savo vardu, t.y. Lietu
vos vyskupą sau subordinavo. Ta
čiau šie vyskupo šventimai nega
vo Romos pripažinimo. Kodėl? 
Mūsų istorinėje literatūroje, pra
dedant Aleknos vadovėliu, vis 
kartojama mintis, kad Mindaugas 
pats vengęs turėti Lietuvos baž
nyčią subordinuotą Rygos arki
vyskupui ir pageidavo turėti ją 
tiesiog palenktą Romai. Iš to ne
priklausomybės laikais ir buvo 
sakoma, kad Mindaugas įkūrė 
pirmą Lietuvos bažnytinę provin
ciją.

Ar taip iš tikrųjų buvo, nėra 
pagrindinai pagal šaltinius ir pa
lyginimus su Vakarų bažnytine 
santvarka ištirta. O šis pirmosios 
Lietuvos vyskupijos įsteigimas 
būtų nauja ir įdomi tema istori
nei monografijai ar disertacijai 
ir pageidautina, kad istorikai stu
dentai jos imtųsi.

Gilesni tyrinėjimai greičiausia 
parodytų, kad - išimant Lietuvos 
vyskupiją iš subordinacijos Ry
gos arkivyskupui buvo stengia
masi sukurti, kas viduramžiais 
vadinta exemtine vyskupija. Taip 
vadintos vyskupystės dėl kokių 
nors priežasčių išjungtos iš vie
tos metropolijos ir palenktos tie
siog popiežiui. O tokios Lietuvos 
vyskupijos greičiausia siekė ne 
Mindaugas, o ordinas. Jam rūpė
jo pirmiausia pasilaikyti Lietu
vos bažnyčią savo žinioje ir už
kirsti kelią betkokiai įtakai Ry
gos arkivyskupo, su kuriuo jis ki- 
virčijosi dėl valdžios pačioje Li
vonijoje. Agresyvią ordino poli
tiką Lietuvos atžvilgiu po Min
daugo krikšto ir vainikavimosi 
rodo ir mūsų karaliaus keli jam 
duoti žemių dovanojimo doku
mentai. Nors tėra tik pora tų do
kumentų autentiškų ir dauguma 
falsifikatų, tačiau jie visi rodo or
dino kėslus į Lietuvą. Mindaugo 
krikštas ir vainikavimas atrodė 
ordinui tinkama priemonė jai pa
glemžti. Bet čia jam pastojo ke
lią žemaičiai ir galbūt kitų vietų 
lietuviai; beveik 10 metų truku
sioje kovoje nė tik atsilaikė prieš 
jo antpuolius, bet dar laimėjo di
deli mūši prie Durbės ežero 
(1260).

Krikščionybė neprigijo
Žemaičių kovų su ordinu metu 

dingsta Mindaugas ir vėl iškyla 
jau po 60 meįįų. Atrodo, pasku
tiniame dešimtmety jis bus dau
giau politikavęs rytuose, kur su
mušė į Lietuvą bandžiusius brau
tis totorius. Tik po Durbės kauty
nių, prikalbėtas žemaičių vado 
Treniotos, pasidarė atviru ordino 
priešu. Atviras palieka klausi- 

kelionės draugai. Trečiame auto
mobilyje buvo techninis persona
las — pagalbinis vairuotojas ir 
fotografai bei filmuotojai iš On
tario Department of Tourism and 
Information.

Kai jau buvome pavažiavę nuo 
Toronto apie 20 mylių, autobusas 
staiga išsuko į pakelę. Pasižiūrė
jusi pro langą pamačiau, kad ang
lai iš lengvųjų automobilių išlipo 
ir nesuvaldomai juokėsi. Greit pa
aiškėjo ir priežastis — Toronte 
pamiršome mūsų vadovą Stan 
Mokrzycki. Pasirodo, pavalgęs jis 
buvo užėjęs sumokėti už visų pie
tus, o mes tuo tarpu sėdome ir iš
važiavome. Padėtį išgelbėjo po
licijos mašina, grįžusi į Torontą 
ir atvežusi pamirštąjį vadovą, šis 
incidentas ne tik visus prajuoki
no, bet ir suartino. Jeigu pradžio
je autobuse tautybės būriavosi 
atskirai, nes pvz. ukrainiečių ar 
vengrų buvo po kelis, tai po to 
visi susimaišė ir juokėsi kartu.

SENUOJU VEŽIMŲ
KELIU
Važiuodami geru plentu į pir

mą mūsų sustojimo vietą Kings- 
toną, prisiminėm Kanados praei
tį ir kaip tos vietovės atrodė savo 
kūrimosi laikotarpyje, prieš porą 
šimtų metų. Iš Toronto, kuris ta
da vadinosi York, ėjo siauras vin
giuotas keliukas į Montreal?, vin
giavęs šv. Lauryno upės pakran
tėmis. Buvo šioks toks laivelių 
judėjimas ežeru ir upe, bet ark
lio traukiamas vežimas prieš ne
tobulą vandens susisiekimą buvo 
jau techninė pažanga. Kelionė 
arkliu buvo trumpesnė ir patoges
nė pristatyti žmones ir paštą. Ke
leivinio vežimo — coach atvyki
mas į miestelį buvo anuo metu vi
siems didelis įvykis. Beveik visi 
gyventojai susirinkdavo rėto sve
čio sutikti, nes buvo ištroškę nau
jienų. Iš vežimo išlipusios puoš
nios damos, nes tik turtingieji 
galėjo keliauti, eidavo į karčia- 
mą užvalgyti ir vyno išgerti, o 
vežikai tuo tarpu pakeisdavo ark
lius. Atsiradus geležinkeliams, 
pakelės karčiamos pranyko. Jų 
vietą užėmė geresnės sustojimo 
vietos — viešbučiai, moteliai ir 

mas, ar Mindaugas, nutraukęs ry
šius su ordinu, paliko krikščionis 
ar gijžo į pagonybę. Bet vienas 
dalykas aiškus: krikščionybė tuo 
metu neįleido jokių šaknų Lietu
voje. Pats vyskupas, rodos, nė ne
bandė kurtis Lietuvoje ir išvyko 
į Vokietiją. Nėra žinių nė apie 
betkokias misijas krašte. Mindau
go krikštas parodė, kad krikščio
nybė negalėjo ateiti į Lietuvą iš 
ordino. Tai gerai suprato Mindau
go įpėdiniai, kurie vengė ordino, 
kai jieškojo kelių krikščionybei į 
Lietuvą. Gediminas pvz. mezgė 
santykius su Rygos arkivyskupu 
ir miestiečiais, ordino priešais, 
kai bandė traukti krikščionis į 
kraštą. Algirdas ir Kęstutis de
rėjosi su imperatoriumi Karoliu 
IV dėl krikšto ir per Mozūrijos 
kunigaikščius ir lenkų bažnyčios 
dignitorius susirašinėjo su popie
žiumi. Tuo būdu nėra reikalo ap
gailestauti Mindaugo krikšto ne
sėkmės, kaip daroma mūsų istori
jose iki paskutinių laikų. Ne 
krikšte ir vainikavimesi gludi jo 
reikšmė, bet sukintoje valstybė
je. Jis, matyti, nesiliovė stiprinęs 
valdžią krašte ir slopinęs sriti
nius valdovus, ir todėl žuvo kaip 
pasikėsinimo auka. Pažymėtina, 
kad jo žudikai buvo žemaičių ku
nigaikštis Treniota ir Nalšios 
(Nalšėnų) Daumantas, vadinasi, 
abu valdovai sričių, buvusių už 
Augštaičių ribų. Tat gal bus ne
nutolta nuo istorinės tiesos pri- 
leidžiant, kad Mindaugas, įsiga
lėjęs Augštaičiuose, stengėsi pa
sijungti ir šias sritis ir dėlto žuvo.

(Bus daugiau)

Krikščionių 
konferencijos

demokratų
nutarimai

1964 m. gegužės 31 d., Klevelande, 
Lietuvių Krikščionių Demokratų Są
jungos konferencija priėmė šias re
zoliucijas:

I. LIETUVIŲ POLITINĖS 
VIENYBĖS REIKALU:

1. Pareikšti savo principinį pritari
mą Lietuvių Politinių Grupių Konso
lidacijos Komisijos 1964 m. gegužės 
22 d. nutarimui, kuriuo visos VLIKe 
nesančios mūsų grupės ateina į VLI 
Ką dirbti bendrajam Lietuvos laisvi
nimo darbui, o apsijungęs VLIKas pa
daro kaikuriuos savo organizacinės 
struktūros pakeitimus, nekeisdamas 
betgi savo teisinės prigimties, nustaty
tos 1944. II. 16 deklaracijoje;

2. Kviesti ir visas kitas VLIKą su
darančias, taip pat jame dar nesan
čias grupes, duoti komisijos nutarimui 
savo pritarimą ir, sujungus visas sa
vo jėgas, tarpusavio pasitikėjimo dva
sia ir sutarimu dirbti toliau bendrąjį 
Lietuvos laisvinimo darbą VLIKe, mū
sų tautos atstovybėje;

3. Pasveikinti Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdį, jau įsijungusį į VLIKą ir gra
žiai besireiškiantį jo darbuose;

4. Pasveikinti PLB vadovybę, sieku
sią telkti VLIKe visas mūsų grupes 
bendrajam Lietuvos laisvinimo dar-

1. Pareikšti padėką buvusiam LKDS 
komitetui, nelengvose sąlygose dirbu
siam organizacijos vadovaujamąjį dar
bą ir padariusiam visa, kas tose sąly
gose buvo galima padaryti;

2. Ypač gi padėkoti buvusiam 
LKDS centro komiteto pirm. dr. K. 
Šidlauskui, parodžiusiam daug pašiau* 

bui, taip pat pareiškusią savo norąikojimo Sąjungos vadovavimo darbe, 
bendradarbiauti su VLIKu, turint 
prie jo ir savo įgaliotini — ryšininką.!

5. Kelti mintį, kad VLIKas, Lietu
vos Diplomatinė Tarnyba, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, Amerikos Lie
tuvių Taryba ir Lietuvos Laisvės Ko
mitetas, dirbą laisvinimo darbą kiek-į

Fort Henry tvirtovėje prie Kingstono. Giedrė Rinkūnai- 
tė, “Tž” atstovė, tarp sargybinių.

kabinos. Bet nevisi turistai ir da
bar mėgsta naudotis tais moder
niais įrengimais. Ontario Seaway 
Development and Parks Com
mission yra įrengusi Šv. Lauryno 
upės pakrantėse net 8 didelius 
parkus, kuriuose turistai gali su
stoti, atsigerti tinkamo vandens, 
išsivirti valgyti, o jei nori — pa
simaudyti, pažuvauti ir pasistatę 
palapinę pernakvoti...

Artėjo vakaras. Temo. Dalis 
keleivių pradėjo snausti, bet mū
sų “pasimetęs” vadovas vis dar 
aiškinosi, kodėl pasiliko.

KINGSTONAS —
SENOJI TVIRTOVĖ
Kingstono miestas, išaugęs to

je vietoje, kur iš Ontario ežero 
pradeda tekėti šv. Lauryno upė, 
šiandien daugiau žinomas savo 
kalėjimu. Jo istorija yra labai se
na. Dar Naujosios Prancūzijos 
laikais Kvebeko gubernatorius 
Frontenac čia buvo pasatęs pilį, 
saugojančią prancūzų sodybas 
nuo indėnų užpuolimų iš rytų. 
Vėliau anglai šią pilį perstatė ir 
pavadino Fort Henry. Dar vėliau, 
organizuojantis Ontario provinci
jai, Kingstonas buvo numatytas 
tos provincijos sostine. Fort Hen
ry reikšmė ypač pakilo tame lai
kotarpyje, kuriame vyko karai 
tarp kanadiečių ir amerikiečių 
(1812-1819m ). 1936 m. Fort Hen
ry buvo atnaujintas ir pritaikytas

NAUJA KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ VADOVYBĖ

Gegužės 30-31 d.d. Klevelande, 
Čiurlionio namuose ir šv. Jurgio 
parapijos patalpose, posėdžiavo 
Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos konferencija.

PRANEŠIMAI
Pirmąjį pranešimą konferenci

jai padarė CDUCE ižd. ir sąjun
gos vicepirm. Pr. Vainauskas. Jis 
savo pasirinktą temą “Krikščio
niškoji demokratija šiandien” 
pradėjo nuo pačių pirmųjų poli
tinės ir socialinės kr. demokrati
jos daigų pr. šimtmetyje, eida
mas per įvairius jos tarpsnius 
metų būvyje ir paanalizuodamas 
krikščionių demokratų partijų 
padėti visuose pasaulio kraštuo
se šiandien. Prelegentas priėjo 
išvados, kad nežiūrint kaikurių 
keistų vėjų demokratų partijose 
ir jų tarpt, sąjungose bendroji 
padėtis nėra aliarmuojanti. Tiek 
anos partijos, tiek tarptautiniai 
jų sambūriai yra galingi viešo
sios opinijos formuotojai savo 
kraštuose ir tarptautinėse sfero
se, kurių neišnaudoti mūsų lais
vės kovai stiprinti mes negalime.

Antrąjį pranešimą padarė VLI 
Ko prezidiumo narys ir sąjungos 
vicepirm. St. Lūšys. Jo pagrindi
nės mintys siejosi su jau pasibai
gusiomis pastangomis visą Lietu
vos laisvės darbo vadovavimą su- 
konsoliduoti Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komitete. Smulkiau pa
lietęs įdėtų pastangų genezę, pre-

vienas kitais titulais ir kitais teisiniais 
pagrindais, palaikytų nuolatinius tar
pusavio ryšius, derinti savo veiklai ir 
vienas kitam padėti;

6. Kviesti visus lietuvius gyventi 
vienybės dvasia ir teikti visokeriopą 
pagalbą visiems mūsų laisvinimo 
veiksniams, ypač gi savo nauja orga
nizacine struktūra veikiančiam ir nau
jomis jėgomis sustiprėjusiam VLIKui, 
reiškiančiam ir vykdančiam mūsų tau
tos valią kovoje už jos laisvę.

II. ORGANIZACINES VEIKLOS 
SUAKTYVINIMO REIKALU:

Suaktyvinti LKDS veiklą, pritrau
kiant į savo organizaciją visus jai pri
jaučiančius, bet iki šiol į ją dar ne
įsijungusius lietuvius visuose laisvojo 
pasaulio kraštuose; ypatingą dėmesį 
kreipti į lietuviškąjį krikščioniškos 
minties jaunimą.

III. PADĖKOS PAREIŠKIMAI

taip pat daug gerų noru ir toleranci
jos santykiuose su kitomis mūsų gru
pėmis ir tuę būdu laimėjusiam kitų 
idėjinių srovių simpatijas ne tik sau 
pačiam, bet ir visai mūsų LKDS bei 
jos atstovaujamai krikščioniškosios 
demokratijos idėjai.

turistų reikalams, šiandien šis 
fortas yra kaip gyva senosios Ka
nados liekana. Senoviški kamba
riai parodo pionierių gyvenimą, 
dirbuvėse ir dabar tebedirba bat
siuvys ir siuvėjas, pritaikę savo 
darbą naujam tikslui — pirmasis 
siuva forto sargybiniams ilgus au
linius batus, antrasis — sargybi
nių uniformas. O tie forto sargy
biniai — labai įdomūs. Tai uni
versiteto studentai, gavę tokį sa
votišką vasaros darbą. Mūsų au
tobusą sutiko trys tokie sargybi
niai, apsirengę trumpais ryškiai 
raudonais švarkais, juodomis kel
nėmis ir mažomis kepuraitėmis. 
Visi trys buvo taip nudegę sau
le, kad net matėsi siauras baltas 
ruožas ant smakrų — nuo kepu
rių dirželio.

Pernakvojus puošniame La 
Salle viešbutyje, sekančią dieną 
sargybiniai aprodė Fort Henry 
tvirtovę. Diena pasitaikė šalta ir 
vėjuota. Man net pagailo sargy
binių, kurie sušalę stovėjo būde
lėje prie pagrindinių vartų. Vė
liau paaiškėjo, kad tų studentų 
darbas nėra lengvas. Šalia viso 
ko, jie turi po kelias valandas į 
dieną mankštintis kariškame žy
giavime, /kuris yra praktikuoja
mas kelių šimtmečių senumo ang
lų stiliumi.

(Bus daugiau) 

legentas ilgėliau sustojo prie vi
sų derybose dalyvavusių šalių 
prieito susitarimo, kuris po 10 
metų ypatingai vertas dėmesio. 
Konferencija su pasitenkinimu 
priėmė susitarimo faktą ir pada
rė atitinkamą nutarimą.

Trečiąjį pranešimą padarė vie
nas jaunesniųjų sąjungos vadų 
— Algimantas Vedeckas. Jis pa
žiūrėjo į Lietuvos laisvės galimy
bes ir į kr. demokratų veiklą' tų 
galimybių šviesoje. Jo manymu, 
šalia visų jau dabar dirbamų dar
bų, sąjunga turėtų daugiau dėme
sio kreipti į prasiveržimą pa- 
vergton Lietuvon radijo bango
mis ar kitaip, kad ten skleistų 
krikščioniškos demokratijos idė
jas, tiek bendrine prasme, tiek 
specifiniais klausimais, kurie 
šiandienos Lietuvos žmonėms rū
pi. Jis pabrėžė ir reikalą tolimes
nio planavimo — penkmečiui ar 
dešimtmečiui ir pateikė kaikurių 
naujesnių minčių jaunimo rei
kalu, kurios vėliau susilaukė ne 
tik platesnių diskusijų, bet ir tam 
tikrų nutarimų.

KONFERENCIJOS EIGA
Konferenciją trumpu žodžiu 

atidarė jos šeimininkas, Kleve- 
lando skyr. pirm. P. Balčiūnas. 
Po kan. Zakarausko invokacijos 
ir dr. K. Šidlausko įvadinio žo
džio buvo sudaryti konferencijos 
organai. Prezidiumą sudarė A. 
Rūgytė (Čikaga) dr. VI. Viliamas 
(Vašingtonas) ir A. J. Kasulaitis 
(Kleveiandas); sekretoriatą: I. 
Stasaitė, A. Garka ir L. Leknic- 
kas; rezoliucijų komisija: P. Stra
vinskas, Pr. Vainauskas, A. Ve
deckas, P. Maldeikis ir Pr. Polte- 
raitis. Dirbo ir mandatų bei spau
dos komisijos. Dalyvavo per 30 
atstovų, ’ Klevelando skyr. nariai 
bei būrelis kviestų svečių. Rev. 
komisijos pranešimą padarė jos 
pirm. H. Idzelis, o skyrių apžval
gas: Balčiūnas — Klevelando, 
Polteraitis — Detroito, Lūšys — 
Niujorko, Žukauskas — Čikagos 
ir Mulokas -— Melbourne (raštu). 
Spaudos komisijos pranešimą pa
darė St. Dzikas. Atskirą ilgesnį 
pranešimą padarė Liet. Kr., De
mokratijos .Studijų Klubų gen. 
sekr. A. žemaitis. Pasak" jo, “Jau
nimo žygiai” bus leidžiami ir to
liau, rūpinamasi klubų santykių 
išplėtimu ypač su Europos jau
naisiais kr. demokratais. Buvo 
suminėtos vaisingos A. Venskaus 
ir B. Venskuvienės pastangos. A. 
Venskus, be jau einamų CDUCE 
jaunimo sekcijos pirm, pareigų, 
neseniai buvo išrinktas ir Euro
pos Krikščionių Demokratų jau
nimo sąjungos unijos vyr. komi
teto nariu, kaip lietuvių atstovas, 
žodžiu bei raštu pranešimus pa
darė ir eilė sąjungos įgaliotinių 
atskirose vietovėse.

NAUJAS CENTRO 
KOMITETAS
Naujojo centro komiteto bran

duolys sudarytas Klevelande su 
atskirais nariais Niujorke ir Či
kagoje. Jį sudaro: Algirdas J. Ka- 
sulaitis — pirm., Pr. Razgaitis — 
I vicepirm., St. Lūšys — vice
pirm. VLIKo reikalams, Pr. Vai
nauskas — vicepirm. tarp taut, 
santykiams, P. Kliobys — sekr., 
H. Idzelis — ižd., dr. J. Balčiū
nas, dr. K. Šidlauskas, A. Gražiū- 
nas, Ant. Tamulionis ir P. Balčiū
nas — nariai. Rev. kom. sudaryta 
Detroite: Pr. Polteraitis, dr. VI. 
Bublys ir J. Gruzdas. Garbės teis
mą sudaro Čikagos bendramin
čiai: kan. V. Zakarauskas, B. Žu
kauskas ir A. Repšys.

Konferencijos metu buvo pa
gerbtas mons. Myk. Krupavičius 
auksinio kunigystės jubilėjaus 
proga. Pagerbtuvių vakarienės 
metu kalbą pasakė mons. L. Tula- 
ba, Šv. Kazimiero kolegijos rėkt. 
Romoje. Jis plačiai papasakojo 
apie religinę būklę Lietuvoje. 
Sekmadienį šv. Jurgio bažnyčio
je pamaldas atlaikė mons. L. Tu- 
laba, o pamokslą pasakė kan. V. 
Zakarauskas.

Užbaigos vakarienėje dalyvavo 
per 100 asmenų. Pagrindinę kal
bą pasakė naujasis pirm. A. J. 
Kasulaitis. Apie 30 įvairių or-jų 
atstovai sveikino konferencijos 
dalyvius; jų tarpe: vysk. V. Briz- 
gys, VLIKas, Lietuvos atstovas J. 
Kajeckas, PLB vykd. vicep. St. 
Barzdukas, ALTos pirm. L. Simu
tis, “Dirvos” red. J. čiuberkis ir 
kt.

Kvebekas. — Prancūzų auto
mobilių firmos Renault ir Peu
geot nori įsteigti fabrikus Kvebe
ko provincijoje, tačiau reikalau
ja didelių nuolaidų iš federaci
nės vyriausybės, kurių negali 
duoti. Prieš kurį laiką švedų fir
ma Volvo nutarė statyti fabriką 
Nova Scotia prov. ir gavo impor
to mokesčių nuolaidas penkiems 
metams.

Evansville. — Policijos ser
žantui radijas pranešė, kad gatvė
je automobiliu važiuoja 4 rr-. 
mergaitė. Nors netikėjo, bet nu
vykęs į nurodytą vietą įsitikino. 
Jaunoji vairuotoja buvo paprašy
ta nesiskubinti su vairavimu ir 
laukti, kol Indianos valstijos įsta
tymas suteiks teisę.



3 PSL. • TMikta Žibartai • 13M. VI. 13. — Nr. 23 (132)

Po lietuviu spaudos pasitarimo
Lietuviiį skautų žaizda negyja

PLB valdybos iniciatyva įvykęs 
lietuvių išeivijos spaudos ir radi
jo suvažiavimas Tabor Farmoje, 
Sodus, Michigan, JAV, 1964 m. 
birželio 6-7 d., išklausęs visos ei
lės referatų ir juos aptaręs disku
sijose, konstatuoja:

Lietuvių išeivija, vesdama sun
kią kovą dėl Lietuvos laisvės ir 
lietuvybės išlaikymo, turi rasti 
savyje jėgų tai kovai tesėti ir lai
mėti. Šios kovos sėkmė glūdi or
ganizuotos lietuvių išeivijos bud
rume ir lietuvių spaudos bei ra
dijo talkoje.

Vertindamas visų lietuviškų 
kultūrinių, visuomeninių ir poli
tinių organizacijų veiklą, su iš
skirtinu pabrėžimu suvažiavimas 
mano, kad Bendruomenė, kuri 
telkia ir derina visas lietuvių kū
rybines jėgas, yra tas organizaci
nis faktorius, kuris kovoje už lie
tuvybės išlaikymą buvo, yra ir 
bus ypatingas veiksnys.

Spaudos ir radijo uždavinys 
šią temą plėsti, gilinti ir skiepy
ti lietuvių išeivijoj, nes Bendruo
menės tvirtumas laiduos išeivijai 
statomų uždavinių įvykdymo sėk
mingumą.

Turi būti plačiai keliamas ir 
nuodugniai svarstomas ilgametis 
lietuvių veiklai prieauglio ugdy
mo planas ir jo vykdymo būdai, 
nes jaunosios kartos lietuvių iš
eivijoje turės vis didėjantį svorį. 
Jų planingas verbavimas ir pa
ruošimas turi užimti pirmaujan
čią vietą.

ROTŠILDŲ JĖGAINĖ LABRADORE
Apie šią piniguočių dinastiją 

jau teko rašyti “TŽ” 1956 ir 
1961 m. Finansuodami BRINCO 
(Brit. Newfoundland) Co. ir kitus 
sindikatus bei trestus, br. Rotšil
dai numato per 7 metus (1963-70) 
investuoti $1000 milijonų milži
niškai 6 milijonų arklio jėgų jė
gainei Labradore, pažabojanf Ha
miltono upę, kur yra krioklys net 
dukart didesnis už Niagara Falls, 
laikomas šeštuoju pasaulio ste
buklu.

Daug kam tai gali atrodyti kur- 
jozu. Pigi elektra pramonei, aiš
ku, gerai, bet kad toj sniego Sa- 
haroj, net už 750 mylių Į šiaurę 
nuo Montrealio, kol kas, nei 
miestų, nei pramonės nėra. Su- 
elektrinti visą prancūzų Kanadą 
irgi didelės skubos nėra, nes ne
apsimoka. Berods, patys iniciato
riai tą žino. Dėlto numatoma iš
kasti tunelį po šv. Lauryno upe 
ir nuvesti laidus Į JAV pusę, net 
iki Niujorko, kur gali geriau ap
simokėti. Kažin?

Kodėl taip skuba br. Rotšil
dai? Faktai esą tokie, kad jų pa
tikėtinis čia Robert Winters^ ka
daise ministeris, bijo, jog'politi
nė padėtis gali pasikeisti konser
vatorių naudai, ir tada atsirastų 
gal nemažai sunkumų, bet dabar 
kai valdo Labradorą, Kvebeką ir 
sėdi Otavoj, centro valdžioj, jo 
vedamai BRINCO Co. yra kaip 
tik geras laikas pradėti darbą. 
Ar pasiseks jam? Visko gali bū
ti — šaltoji Kanada gali vėl nu
vainikuoti Rotšildų dinastiją, 
kaip šaltoji Rusija kadaise nuvai
nikavo Napoleono genijų. Čia rei
kia neužmiršti, kad br. Rotšildai 
jau turi milžinišką deficitą iš sa
vo 2 projektų Kanadoj. Park

Paremkite ir pradžiuginkite 
savo gimines Lietuvoje!

Išnaudokite progą pasiųsdami 
mūsų specialiai paruoštus

VASARINIUS 
SIUNTINIUS

Šie siuntiniai yra sudaryti pasiremiant mūsų ilgamečiu patyri
mu, ir juose yra tai, kas dabar Lietuvoje labiausiai reikalinga.

SIUNTINYS VA-1 — §90.00. Vilnonė angliška kostiuminė medžiaga 3% 
jardo, kostiumui pamušalas geriausios rūšies Wz jardo, vilnonė vasariniam 
arba rudeniniam paltui angliška medžiaga, 3 jardai geriausios rūšies pa
mušalo, nailoninė suknelei medžiaga 4 jardai, vyriški nailoniniai baltiniai, 
puošniai šilkinei suknelei 4 jardai, nailoninės moteriškos kojinės 2 poros, 
nailoninės kojinės vyr. 2 poros, šilkinės skarelės 2 ir vienas kaklaraištis. 
Iškaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas šis siuntinys kainuoja tik $90.

SIUNTINYS VA-2 — $30.00. 4 svarai (visa galva) olandiško sūrio, 3 svarai 
grynų taukų, 6 svarai geriausių kvietinių miltų, % sv. kakavos, % sv. ar
batos, 1 sv. maišytų saldainių, 2 sv. ryžių, 2 oz. pipirų, 2 oz. lauro lapų, 
2 svarai cukraus.Su muitu ir visomis kitomis išlaidomis tik $30.
SIUNTINYS V-3 — $55.00. Trys atkarpos trims kostiumams vilnonės ang
liškos medžiagos įvairiu spalvų. Su muitu ir persiuntimo išlaidomis tik 
už $55.

Dėl informacijų, pavyzdžių, kainoraščių ir įvairių patarimų prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England 
Telefonas SHO 8734

Seniausia lietuviška bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 metų. 
Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas ir atsakome už kiekvieno 
siuntinio pristatymą.

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

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

KIEKVIENAS NORI savo atostogas praleisti gražiausioje 
ir geriausioje vietoje.

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

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

Spaudai ir radijui visada ten
ka didelė užduotis išeivijai išryš
kinti jos siekimus: ją ne tik infor
muoti, bet ir formuoti jos nuomo
nę, kad šių dienų laisvės kovų at
mosferoje ir kaskart sunkėjan
čios tarptautinės padėties akivaiz
doje, atlikdamas tautos skirtus 
uždavinius, lietuvis nepalūžtų.

Šie uždaviniai dar daugiau iš
ryškėja ir reikalauja iš mūsų vi
sų organizacijų, o ypač Bendruo
menės, spaudos ir radijo, budėji
mo, matant mūsų tautos laisvės 
priešų — komunizmo pastangas 
ardyti mūsų laisvės kovos frontą.

Suvažiavimas su dideliu susirū
pinimu konstatuoja šias priešo 
pastangas ir kviečia visus ener
gingai tam pasipriešinti.

Išeivija siekia ir sieks su pa
vergtos Lietuvos broliais ir sese
rimis ko glaudžiausio ryšio, bet 
priešinsis tokiems to ryšio ke
liams bei metodams, kurie galėtų 
būti suprasti kaip Lietuvos pa
vergimo pripažinimas.

Visų lietuviškų jėgų išeivijoj 
vienybė ir solidarumas yra būti
nos sąlygos bendram ir darniam 
darbui, todėl suvažiavimas svei
kina Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos pastangas, sie
kiant lietuvių politinių jėgų apsi- 
jungimo, kartu sveikina ir visas 
politines grupes, randančias 
bendrą kalbą ir besiryžtančias 
bendrai dirbti vardan tos Lie
tuvos.

i Royal miestas (vidurkely tarp 
Hamiltono ir Toronto) ant plyno 
lauko, kuris iki 1960 m. turėjo 
pasiekti 25.000 gyventojų, deja, 
vis tebėra mažu bažnytkaimiu, 
nes niekas neskuba į jį atsikelti, 
kol nėra čia jokios pramonės bei 
naujų darbų. Gi Lake Elliot mies
telis Kanados šiaurėje išaugo 
mažne per naktį, kaip sakoma, 
atradus ten urano klodus, kai br. 
Rotšildai suskubo suimti į savo 
rankas % urano gamybos Kana
doje. Deja, nelaimę lyg vėjas at
pūtė: jankiai surado sau urano 
daug pigiau juodojoj Afrikoj, su
mažino užsakymus ir Lake Ellliot 
miestas pradėjo nykti lyg chole
rai užpuolus. O juk R. Winters 
sėdėjo balne ir kai Park Royal 
bei Elliot Lake projektai buvo 
vykdomi. Kaikam pravartu suži
noti, kad nevisada verslo inves- 
tacijos apsimoka ir neužtenka 
vien daug pinigų turėti pradžiai. 
Antra, atrodo, kad br. Rotšildų 
resursai daug didesni, kaip buvo 
spėliota; jei į Labradoro jėgainę 
investuojamas net bilijonas, tai 
jų sutaupų dėžutėj guli dar kėli 
bilijonai, ir jie greičiausiai tebė
ra turtingiausi pasaulio vyrai. 
Įdomu, kad Amerikos jie vengė 
ir koncentravosi Londone bei Pa
ryžiuje, nes tie kraštai valdė di
džiausias kolonijas. Br. Rotšildai 
praturtėjo kasdami auksą Aust
ralijoj, deimantus Afrikoj, finan
suodami Suezo kanalą. Latvis A. 
Valdmanis, čia bandydamas įves
ti Pabaltijo tipo kooperatyvus, 
apgailėtinai sužlugo, bet atidarė 
duris br. Rotšildų invazijai į 
Amerikos kontinentą.

St. Bijūnas

Jubilėjinėm parapijos iškilmėm rengti komitetas St. Catharines, Ont.

J. F. Kennedy amerikiečių širdyse
Niujorke atidaryta J. F. Ken- 

nedžio atminimui skirtoji paro
da, kurios eksponatai yra velio
nies rankraščiai, knygos, nuotrau
kos, suvenyrai ir kiti daiktai, bu
vę mieli žuvusiam prezidentui. 
Eksponatus parinko velionies 
žmona Jacqueline — ji nori, kad 
jie amerikiečių tautai duotų Ken- 
nedžio, kaip žmogaus ir buvusio 
prezidento, platesnį bei gilesnį 
atvaizdą. Iš Niujorko paroda bus 
perkeliama į kitus JAV miestus. 
Antrasis šios parodos uždavinys 
— sukelti lėšas memorialinei 
Kennedžio vardo bibliotekai, ku
rią numatoma pastatyti prie Har
vardo universiteto. Aukos šiam 
projektui renkamos ne tik JAV, 
bet ir užsienio kraštuose. Taigi, 
biblioteka bus savotiškas tarptau
tinis paminklas tam jaunam vy
rui, kuris per neįtikėtinai trum
pą laikotarpį įstengė palikti to
kius gilius pėdsakus žmonijos šir
dyse.

PILIS ANT SMĖLIO
J. F. Kennedy domėjosi litera

tūra ir netgi šiaip jau Amerikoje 
nelabai populiaria poezija, kurią 
į podukros vietą yra išstūmęs ma
terialistinių patogumų kupinas 
amerikiečio pasaulis. Būdinga, 
kad velioniui ypač patiko Ednos 
St. Vincent Millay prasmingas 
posmas apie primenantį stiklą 
žmogiškosios laimės trapumą:-

Pilki, negražūs, dideli namai 
Saugios uolos tvirtam šešėly. 
Užęik i mano šviesią pili — 
Jos pamatai iš balto smėlio...

Šias eilutes jis išmokė dekla
muoti savo dukrą Caroline. Lyg 
nujausdamas artėjantį susitikimą 
su mirtimi, jis jas praėjusių me
tų spalio 18 d. pakartojo Baltų
jų Rūmų svečiams. Savo sveikini
mo kalbą Kennedy tada užbaigė 
žodžiais — “o dabar užeikite į 
mano šviesią pilį — jos pamatai 
iš balto smėlio ...”

MINIOS ARLINGTONO 
KAPINĖSE
J. F. Kennedžio kapas Arling

tono karo veteranų kapinėse 
kiekvieną dieną sutraukia didžiu-

Virginija Beržinskaitė gauna iš Toronto Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo 1000-ją nario knygutę, šis kredito kooperatyvas 
bene per 20 veiklos mėnesių sulaukė 1000 narių ir pirmojo milijo
no dolerių. Iš kairės: p. Petrauskas, r. ved. J. Matulionis, V. Ber
žinskaitė, pirm. dr. S. Čepas. Nuotr. M. Pranevičiaus

VYT. KASTYTIS

les lankytojų minias. Nuo laido
tuvių praėjo pusė metų, tačiau 
lankytojų skaičius nemažėja, šio
kiadieniais pro jo kapą, aptverta 
paprasta balta tvorele, praeina 
5.000 amerikiečių, o savaitgaliais 
kapą aplanko 50.000. Tai bene 
pirmas toks atvejis JAV istorijo
je, kada taip ilgai neįstengiama 
užmiršti mirusio žmogaus. Kapi
nėse apsilankančiųjų veidai, jų 
rimta laikysena Rūdija, kad tie 
tūkstančiai amerikiečių velionies 
prezidento kapą lanko ne vien 
tik pigaus ir žmogiško smalsumo 
vedami. Atrodo, didelį vaidmenį 
yra suvaidinusi jo tragiška mir
tis, kuri sukrėtė ne vieną ameri
kietį, kad tokie apgailėtinai liūd
ni dalykai gali įvykti laisvės kraš
te, kai tuo tarpu kruviniausi dik
tatoriai ramiausiai sėdi savo sos
tuose, ir niekas neįstengia prieš 
juos piršto pakelti.

GRANITAS ŠIRDŽIŲ 
PLAKIME
Ant gėlėmis padengto kapo te

beguli keletas kariškų kepurių, 
kurias ten užmetė amerikiečių 
kariai ir karininkai, kaip paskuti
nį pagarbos, atsisveikinimo ženk
lą savo buvusiam vadui. Ties ka
po tvorele dažnai gali matyti už
sienio valstybių susikaupusius 
diplomatus, atnešusius vainikus 
tam, kuris kadaise lankėsi jų 
kraštuose ar gal net nesuskubo 
to -padaryti, nors buvo žadėjęs. 
Velionies palaikai šiandien nėra 
vieniši — šalia jo kapo ilsisi abu 
tuojau po gimdymo mirę jo kū
dikiai.

Kartu su Kennedzio kapo lan
kymu pagyvėjo judėjimas ir vi
sose Arlingtono kapinėse, nes 
žmonės, aplankę Kennedį, neuž
miršta ir kitų 125.000 kapų. Sta
tistiniais duomenimis remiantis, 
gerokai šoktelėjo ir laidotuvių 
skaičius. Dabar kasdien Arlingto- 
ne palaidojama po 25 veteranus. 
Daugumas jų anksčiau, galimas 
dalykas, savo amžinojo poilsio 

vieta būtų pasirinkę kitas kapi
nes. Taigi, velionies Kennedzio 
pilies baltojo Smėlio pamatai pa
mažu pradeda įgauti granito tvir
tumą, kuris taip reikalingas ame
rikiečių tautai, budinčiai laisvo
jo pasaulio sargyboje.

Ideologiniai kivirčai 
esperanto kalba
Esperanto — “vilties kalba” 

— šiuo metu tapo kivirčų kalba 
rusų ir kiniečių komunistų ide
ologinėj kovoj/ Pekingas espe
ranto kalba kasmet išleidžia apie 
500 apysakų, poemų, humoro, 
mokslo knygų ir politinių brošiū
rų. Maskva, nusikračius įtarimų 
dirbtinės esperanto kalbos atžvil
giu, taip pat didesniais kiekiais 
leidžia grožinės literatūros kny
gas ir politines brošiūras ta kal
ba.

Stalinas buvo pasmerkęs espe
ranto kalbą ir ją uždraudęs so
vietų teritorijoje, o Chruščiovas, 
pastebėjęs kaip kiniečiai komu
nistai ta kalba puikiai varo savo 
ideologinę propagandą, leido so
vietų teritorijoje įsteigti apie 400 
esperanto kalbos būrelių, kurie 
susirinkimuose kalba tik ėsperan- 
tiškai. Komunistai įsitikino, jog 
dirbtinė esperanto kalba sudaro 
vieną iš praktiškiausių ir pigiau
sių propagandos priemonių.

Paskutiniai rinkimai į Baden- 
Wuertembergo landtagą (parla
mentą) parodė, kad krikščionių 
demokratų partijos prestižas bei 
populiarumas prie naujo kancle
rio L. Erhardo yra pakilęs, paly
ginant su paskutiniais Adenaue
rio vyriausybės, valdymo metais. 
Kr. dem. partija — CDU — val
do Vakarų Vokietiją nuo pat jos 
įsikūrimo ir minėti provinciniai 
rinkimai duoda ženklų, kad ta 
partija gali laimėti ateinančius 
Bundestago rinkimus. Baden- 
Wuertembergo rinkimai pervirši
jo net optimistiškiausius lūkes
čius: kr. dem. partija laimėjo 7% 
balsų daugiau, negu per priešpas
kutinius rinkimus ir visai mažai 
betrūko iki absoliutinės daugu
mos. Manoma, kad tai asmeninis 
Erhardo laimėjimas.

Dar neseniai atrodė, kad so
cialdemokratams pirmą kartą V. 
Vokietijos istorijoje pavyks lai
mėti rinkimus ir perimti valdžią 
iš krik, demokratų p a r ti j o s . 
Rengdamasis perimti valdžią iš 
konservatorių, britų darbo parti
jos vadas Wilsonas jau buvo pra
dėjęs svajoti apie socialistinę Eu
ropą: jis svajoja laimėti rinki
mus Anglijoj ir numatė socialistų 
laimėjimus Prancūzijoj ir V. Vo
kietijoj. Tačiau ši jo vizija aiškiai 
nuo jo tolsta.

Socialdemokratai per Baden-

PITTSBURGH dažų išpardavimas
šie namų dažai yra atsparūs saulės kaitrai 
ir geros kokybės, šiuo metu SPECIALUS 
IŠPARDAVIMAS žemomis kainomis. Di
delis pasirinkimas spalvų. Kreipkitės į šią 
Pittsburgh dažų parduotuvę visais dažų 
reikalais.

Be to, mūsų parduotuvėse didelis pasirin
kimas Įvairių baldų, televizijos ir radijo 
aparatų, šaldytuvų/virimo - kepinio kros
nių, Įvairių kilimų,' vaikų baldų, vežimėlių.

MOHAWK
FURNITURE LTD.

Reguliari kaina 
$9.75 už galioną.

DABAR TIK
$6.98 už galionę
Sutaupysi $2.77 už gal.

Parduodami tik šiuo metu

‘'ĮįĮmĮįĮįĮįĮ

Kvorta dažų

Dažai gauna
mi tik 137 

Roncesvalles 
Avė. parduo

tuvėje.

Liet. Skautų Brolijos informa
cijos skyrius yra atsiuntęs “T2” 
ilgą pareiškimą “Jūrų Skautijos” 
reikalu. Kaip žinoma, “Jūrų 
Skautija” yra atsiskyrusi nuo 
bendrosios liet, skautų organiza
cijos Liet. Skautų Sąjungos ir lig- 
šiol neranda bendros kalbos. San
tykiai tebėra įtempti. Spaudoje 
pasirodo vienos ir kitos pusės pa
reiškimai. Gautame Liet. Skautų 
Brolijos inf. skyriaus rašte sako
ma, kad “Jūrų Skautijos” viene
tai, jų tarpe ir Toronto “Nerin
gos” tuntas nesą Liet. Skautų 
S-gos vienetai, ir už juos ji nesi- 
imanti jokios atsakomybės, o jų 
pareigūnai nesą S-gos nariai. Te/ 
liau pareiškime sakoma:

“Ryšium su straipsniu “Lietu
vių Jūros Skautijos Informacija”, 
tilpusiu ”TŽ” 1964. VI. 4., Lietu
vių Skautų Brolijos Informacijos 
Skyrius praneša, kad “Drauge” ir 
“Naujienose” 1964. IV. 22. pa
skelbtoje tunto informacijoje dėl 
jūrų skautų vienetų steigimo “Li- 
tuanicos” tunte, teisingai skel
biamas faktas, kad, kaip nebevei
kiantis Brolijoje, praeitais metais 
rudenį buvo išformuotas LSB jū
rų skautų “Baltijos Jūros” tuntas 
Čikagoje. Šis teigimas yra parem
tas LSB Vadijos padarytu nuta
rimu 1963. IX. 25, paskelbtu LSB 
VS “Krivūlėje” ir “Draugo” 
skautų skyriuje, kad: “Organiza
cijos veikiančios jūrų skautų 
“Baltijos Jūros” tuntas vardu Či
kagoje ir jūrų skautų “Nemuno” 
tuntas vardu Bostone nėra Lietu
vių Skautų Brolijos ir Lietuvių 
Skautų Sąjungos vienetai, nėra 
tų vienetų įregistravę pagal LSB 
tvarką ir nėra sumokėję nario 
mokesčių”. Ta padėtis iki šiol nė
ra pasikeitusi.

Spaudoje dedami skelbimai, 
kad tuntininku yra j.ps. A. But
kevičius, 4750 So. Rockwell St. 
Chicago, Ill. yra tėvus ir visuo
menę klaidinanti žinia, kadangi 
j.ps. A. Butkevičius buvo 1963 
m. kovo mėn. 24 d. LSB Vyriau
sio Skautininko įsakymu atleistas 
iš LSB jūrų skautų “Baltijos Jū 
ros” tunto tuntininko pareigų.

LSB inf. skyrius visiems prane
ša, kad nuo 1963. III. 12. iki da
bar iš LSS Brolijos išėjusių jūrų 
skautininkų ir “Lietuvių Jūrų 
Skautijos” vardu atliekami veiks
mai ir spaudoje skelbiamos žinios 
ar pareiškimai nepriklauso Lie
tuvių Skautų Sąjungai ir neatsto-

Provinciniai rinkiniai Vakarų Vokietijoje
J . G O B I S

Wuertembergo rinkimus irgi lai
mėjo daugiau balsų, bet jų lai
mėjimas žymiai menkesnis negu 
kr. demokratų. Pralaimėjo libe
ralai (trečia stambesnė partija — 
FDP) ir kitos mažesnės grupės. 
Antras svarbus reiškinys — tai 
ekstremistinių grupių pralaimėji
mas. Neutralistinė taikos unija, 
kuriai atiteko komunistų balsai, 
telaimėjo 1,6% balsų.

Pabėgėlių partijos nykimas
Lenkų spauda laiko labai svar

biu reiškinį, kad per tuos rinki
mus vokiečių tremtinių bei pabė
gėlių partija, ėjusi į rinkimus 
bendros vokiečių partijos prie
dangoje, laimėjo tik 1,8% balsų 
ir neturės nė vieno savo atstovo 
provincijos parlamente, o prieš 
4 metus ta grupė buvo laimėju
si 8,2% balsų. Toji grupė jau 
anksčiau išnyko iš kitų provinci
jų parlamentų ir iš Bonnos fede
racinio parlamento. Vadinasi, 
tremtinių bei pabėgėlių partija 
bankrotavo ir išnyksta iš politi
nės arenos; tai turėtų reikšti, kad 
tremtiniai ir pabėgėliai jaučiasi 
galutinai įsikūrę V. Vokietijoj 
kaipo lygiateisiai V. Vokietijos 
piliečiai. Kokias išvadas iš to pa
darys centriniai Vokietijos politi
kai, tuo tarpu dar nėra aišku. Pa

vauja Lietuvių Skautų Brolijos 
jūrų skautų bei LSB Jūrų Skau
tų Skyriaus reikalams.

“Liet. Jūrų Skautijos Informa
cijos” straipsnyje metamas kalti
nimas dėl “tuolaikinės LSS vado
vybės vedamos linijos” neturi re
alaus pagrindo. Reikalui esant, 
Brolija ateityje šia tema pateiks 
lietuvių visuomenei platesnę in
formaciją, kuri parodys, kad toji 
“linija” jūrų skautų atžvilgiu iš
liko ta pati vyriausių skautininkų 
v.s. V. Čepo, v.s. Kairio, v.s. A. 
Matonio ir v.s. Vilko kadencijose, 
ir visada nebuvo toleruotos pavie
nių asmenų pastangos skaldyti 
organizaciją ar vesti jos padali
nius nuo skautybės kelio. Straips
ny minima “Jūrų Skautijos” ko
misija pateikė LSS tarybos pirmi
ninkui memorandumą, reikalau
jantį iš Brolijos ir Seserijos išė
jusiems jūrų skautams-ėms suda
ryti Lietuvių Skautų Sąjungoje 
atskirą junginį, kitaip tariant, 
įkurti atskirą atsiskyrėlių sąjun
gą Lietuvių Skautų Sąjungoje. 
LSS taryba šiam komisijos raštui 
davė atsakymą š.m. birželio mėn. 
3 d. posėdyje, su kuriuo, tikėki
me, lietuvių visuomenė bus supa
žindinta.

Lietuvių Skautų Brolijos ir Se
serijos durys yra atdaros sugrįž
ti visiems geros valios buv. jūrų 
skautams-tėms, išėjusiems ir iš
vestiems, tačiau ši aplinkybė ne
saisto Brolijos ir jos padalinių — 
tuntų ar vietininkijų, kartu ir “Li- 
tuanicos” skautų tunto Čikagoje, 
naujų LSB jūrų skautų vienetų 
steigime, vykdant LSB Vadijos 
kvietimą išlaikyti ir toliau ugdy
ti lietuvių jūrų skautų veiklą Bro
lijoje.

Prieš dvejus metus (1962 m. 
birželio mėn. 26 d.) LSB Vadija 
“Krivūlėje” paskelbė savo nusi
statymą LSB jūros skautų šakos 
atžvilgiu, jai švenčiant 40 metų 
veiklos sukakti. Šio nusistatymo 
ir pareiškimo laikosi ir dabarti
nė LSB Vadija” (prijungta mini
ma ištrauka iš “Krivūlės”, Red.).

Lietuvių Skautų Brolijos 
informacijos skyrius

Red. pastaba. — Abiem pusėm 
pakartotinai pasisakius spaudoje, 
tikimės, kad ginčas toliau bus aiš
kinamas savo tarpe atitinkamų 
vadovų.- Ginčo tęsimas spaudoje 
niekam naudos neteikia.

bėgėlių ir tremtinių iš anapus 
Oder-Neisses, iš Rytprūsių ir iš 
Sudetų krašto yra keli milijonai, 
bet, matyt, jie prarado savo inte
resų ypatingumą ir susiliejo su V. 
Vokietijos partijomis. Galimas 
daiktas, kad vietinių vokiečių 
partijos ims pataikauti tremti
niams bei pabėgėliams ir tuo bū
du stengsis sau patraukti jų par
tijos balsus.

Polinkis mažinti 
politines partijas
Pagaliau tie ir ankstesni rinki

mai rodo, kad V. Vokietija yra 
smarkiai pakrypus i 2-3 partijų 
sistemą, taip kaip tai yra JAV ir 
Britanijoj, šiaip V. Vokietija bu
vo pakrypusi į daugelio partijų 
sistemą Prancūzijos pavyzdžiu.

Reikia taipogi pridurti, kad 
savaitraštis “Der Spieel”, kadaise 
labai grubiai puolęs kanclerį 
Adenauerį — ne tiek jo politiką, 
kiek asmenį — ir prisidėjęs prie 
populiaraus gynybos ministerio 
Strausso nuvertimo, dabar, kaip 
matyt iš jo paskutinių numerių, 
kimba prie Erhardo asmens ir jo 
taktikos bei rodo aiškią simpati
ją socialistams. Prie Adenauerio 
atrodė, kad “Der Spiegei” atsto
vaująs liberalams, bet dabar iš 
paskutinių numerių paaiškėjo, 
kad didžiausia Erhardo politikos 
“yda” — tai nesiskaitymas su so
cialistų opozicijos motyvais.

2448 Danforth Ave. 
Tel. OX 9-4444

137 Roncesvalles Avė.

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

cukraus.Su
R.M.N.Pt
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LIETUVIU ŠVENTE!!
Niagaros pusiasalio lietuviškos parapijos 

15-kos metų jubilėjinė šventė įvyksta 

birželio 20 d., St. Catharinėje 
MERRITTON COMMUNITY CENTRE salėje.

PROGARAMOJE: TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS - HAMILTONO, 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!
Moksleiviams įėjimas nemokamas.

Pradžia 6 v.v. punktualiai. Hamiltono Aušros Vartų par. choras su vadovu sol. V. Verikaičiu ir akompaniatore D. Skrinskaite

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 šia šventę 
didžiausiu pasisekimu!

Su pagarba — Jūsų komitetas jubilėjinei šventei ruoštiS HAMILTON
ATEITININKŲ STOVYKLA įvyks trumpa oficialioji dalis, po to laužas.

liepos 19-rugpjūčio 2 d. Tėvu pran
ciškonų vasarvietėje N. Wasaga. Sto
vyklai vadovauti pakviesti žymūs jau
nimo veikėjai, jų tarpe dv. vadas T. 
G. Kijauskas, SJ, iš Čikagos. Norin-
tieji vykti stovyklon prašoma nedel
siant registruotis pas J. Pleinį.

ŠIRVINTOS” TUNTO darbo metų 
užbaigiamoji iškyla įvyks birželio 21 
d. p. Trumpicko sklype, važiuojant 
“snake road”, netoli vienuolyno. Skau
tės ir paukštytės renkasi uniformuo
tos po 9 vai. pamaldų parapijos salė
je. Tėvai, kurie gali nuvežti skautes į 
iškylos vietą, prašomi taip pat ateiti 
į parapijos salę. Pasiimtina: ilgos kel
nės (jeigu šilta ir trumpos), bliusku- 
tė, megztukas, sumuštinių vienam kar
tui pavalgyti ir 20-30 c. gėrimams nu
sipirkti. Vakarienei “hot dogs” bus 
parūpinta nemokamai. 7.30 v. įvyks

WINDSOR, Ont.
WINDSORO UNIVERSITETAS yra 

vienas greičiausiai augančių visoje 
Kanadoje. Per keletą metų pristatyta 
daug naujų modernių pastatų. Per 
ateinančius trejus metus numatoma 
statyboms išleisti dar 46 mil. dol. Prie 
un-to yra bendrabutis. Windsore kam
barių nuomos yra mažesnės kaip ki
tuose miestuose. Norintieji smulkes
nių informacijų terašo: University of 
Windsor, Windsor, Ont.

VYKSTANT GINČAMS dėl Kanados 
vėliavos, lietuviai, atrodo, nėra pareiš
kę savo nuomonės. M. Kizis parašė 
laišką min. pirm., kuriame išdėstė sa
vo nuomonę dėl naujos vėliavos, him
no ir š. Amerikos Akto. Gautas atsa
kymas:

“Dear M. Kizis: May I thank you 
for your worm approval of the design 
which we have selected as the new 
Canadian flag. I am glad to have your 
appreciation and support.

I would like to thank you, too, for 
your kind wishes.

Kindest regards.
Yours sincerely,

(parašas) Lester B. Pearson”.
koresp.

NOTARAS
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

Iškyla baigiama 9 vai. Tėvai kviečia
mi atvykti 7.30 v. laužo programai ir 
po to pasiimti vaikus. Lietaus atveju 
sueiga 3 vai. p.p. parap. salėje. .

Tuntininkė
TAUTINIŲ ŠOKIŲ KONCERTO, 

įvykusio gegužės 23 d. apyskaita: pa
jamos — už parduotus bilietus 
$179,25, už programas $15,55 iš viso 
$194,80; išlaidos — salės nuoma $68, 
skelbimai spaudoje $20, programos ir 
bilietai $24,84, šokėjų vakarienės 
$19,31, iš viso $132,15. Gauta pelno 
$62,65. Prie pajamų dar reikia priskai- 
tyti $20 mons. dr. J. Tadarauskos au
ką ir $5 K. Mikšio auką; tai sudaro 
tos dienos grynų pajamų $87,65. “Gy- 
vataras” reiškia padėką visiems atsi
lankiusiems į koncertą ir savo auka 
parėmusiems kelionę į pasaulinę pa
rodą Niujorke. Ačiū.

Koncerto rengėjai

RODNEY, Ont.
KLB APYL. VALDYBA, papildyda 

ma koresp. “A” žinutę, primena, kad 
Donelaičio minėjime, be išvardintų 
jaunuolių, dalyvavo ir ištraukas skai
tė vyr. moksleiviai Romas ir Gintaras 
Jociai. KLB Rodney apyl. v-ba

RED. PASTABA. — Rodney apyl. 
liet, gyvenimo aprašymas, ypač Moti
nos Dienos minėjimo, buvo platus, su 
visomis dalyvių pavardėmis; deja, dėl 
tam “TŽ” nr. susitelkusios pergausios 
medžiagos, neviskas galėjo būti at
spausta. Paliestuosius atsiprašome.

TABAKO AUGINTOJŲ RŪPES
ČIAI. čia lietuviai verčiasi vien taba
ko auginimu. Su praeitų metu derliu
mi išėjo nekaip, nes pirkimo b-vės tei- 
sindamos, kad perdaug buvo priaugin
ta, numušė kainą apie 10 et Gi val
džia, jiems talkindama, buvo nuėmusi 
iki šiol buvusias rūšių kainas. Vertės 
apie 60 et. sv. temokėdavo apie 10-15 
et., kažkuriom rūšim, šiems metams 
kaikurie ūkininkai nebepajėgia toliau 
auginti tabako ir metėsi į kitas sritis. 
Iš lietuvių šioje apylinkėje bene ketu
ri ar penki perėjo į kukurūzų augini
mą bei kitką. Tabaką auginantieji jau 
beveik visi baigė sodinti, nors šiemet 
ir nedaug sodino, kadangi nutarė su
mažinti 55% turimų teisių auginti, 
bet sodinimas užtruko gana ilgai, ka
dangi trukdė vėlyvos šalnos ir smar
kūs vėjai, daugumai teko po kelius 
kartus tą patį plotą atsodinti. A. K.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINAS PASKOLOS IKI tt.000. mor- 
glčip paskolos Iki 80% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vaL — 1 vai. no pietų 
Antradieniais ir penktadieniais S vai. — 8 vai. vakaro.
tl. MAIN STREET EAST. ROOM 207 — Telefonas JA «4511

St. Catharines, Ont.
JUBILĖJINĖS PARAPIJOS ŠVEN

TĖ PAMALDOS — šį sekmadienį, bir
želio 21 d., 12 vai. Tėvų pranciškonų 
koplyčioje. Pamaldas laikys St. Cath
arines vysk. T. McCarthy, pamokslą 
pasakys vysk. V. Brizgys. Giedos Ha
miltono AV parapijos choras. K.

NEPILNAS PATIKSLINIMAS. — Š. 
m. “Tž” 24 nr. Wellando B-nės apyl. 
valdybos vardu p. D. Gudaitienė rašo, 
esą valdyba “vardan žmonių sugyve
nimo parodė gerą valią, sutikdama su 
rengėju derėtis, bet, deja, derybos bu
vo nesėkmingos, nes nesutarta dėl iš
laidų padengimo”.

St. Catharines liet, parapijos jubi
lėjinei šventei rengti komitetas pa
reiškia, kad Wellando Joninių rengė
ja — apyl- valdyba užsiprašė nepa
grįstą sumą išlaidoms padengti. Tėvas 
Barnabas mielai sutiko padengti fakti
nes Wellando Joninių rengėjų išlaidas 
— už sale, muzikantus ir Toronto ba
leto studijos mokines, atliekančias 
programą, bet valdyba nesutiko.

Jubilėjinei šventei rengti k-tas
SEKANČIAIS METAIS JONINES 

rengs skautų rėmėjai birželio 19 d.
Rengėjai BENDRUOMENINĖ VASARVIETĖ. 

Apyl. v-bos iniciatyva buvo iškeltas 
nuosavybės įsigijimo klausimas ir iš- 
siuntinėei pasižadėjimų lapai. Po 3 
mėn. veiklos geg. 31 d. buvo sušauk
tas susirinkimas, kuriame paaiškėjo, 
kad 40 asmenų pasižadėjo investuoti 
$3500 po $50, $100 ir S200. Susirinki
me dauguma pasisakė už bendruome
ninės vasarvietės įsigijimą, nors tam 
buvo ir priešingų nuomonių. LB vi
suomeninės statybos lėšoms telkti ko
misija, kurion išrinkti — Pr. Griško- 
nis, J. Bataitis ir J. Remeikis, savo 

’ pranešime spaudai rašo:
Norėtųsi pastebėti, kad privačios 

_______ r, visuomeninio 
segant kiekvienai po rožę. masto susibūrimams nėra tinkamos.

Meninę dalį išpildė K. Erslovas, nes dauguma jų yra tolimoje, per 40 - 
mažiai pagrodamas akordeonu liet, jqq mylių distancijoje 'nuo Sudburio, 
dainų, J. Marcinkaitė atliko kelias so- antra, jos yra pastatytos pritaikytos 
lo daineles. Jos brolis Marcinkas pa- šeimoms bei žuvautojams. Bendruo- 
deklamavo du eilėraščius. Visiems iš- meniniam naudojimui vasarvietė tu
pdžiusiems meninę dalį didelis ačiū. rėtų būti netoliau kaip 20-25 mylios 

Kas turi paimtas knygas iŠ knygy- j nuo $u<iburio; turėtų būti salė bent 
no prašome grąžinti, nes reikalinga §jmtui žmonių, geras paplūdimys, pa- i 
baigti knygų sutvarkymą. kankamai vietos automobiliams bei

GURTAJUS IR PAUKŠTYS į sporto aikštelės įrengimui. Turint to- j 
automobilio nelaimę ,kurioje abu bu- vasarvietę, ne tik senesnio amžiaus 1 
vo sužeisti. lietuviui po sunkių darbo valandų bus,

P. VYSNIAUSKAS neseniai atsike- malonu praleisti vieną kitą poilsio va-l

Fort William, Ortt.
NORIMA ĮSIGYTI NUOSAVYBĖ.

Gegužės 16 d. Prosvita salėje Fort 
William apylinkės lietuviai šventė Mo
tinos D. minėjimą.

Prieš minėjimą Įvyko susirinkimas, 
kuriame buvo svarstomi nekiln. turto 
jsigijimo reikalai. Dauguma žmonių 
sutiko su ta nuomone ir pažadėjo vi
sais galimais būdais paremti tą idėją.

Mūsų apylinkės pirm. dr. Jasevičiū- 
tė tarė žodį, pasveikindama visas mo
tinas ir primindama tos dienos reikš- ’ - - -
mę. Visos motinos buvo pagerbtos pri- vaSar^etės' piates'nfo,

lė iš Toronto, nusipirko namus ir ma
no apsigyventi mūsų apylinkėje.

JIEŠKCNAS MYKOLAS, 65 m. a., __
gyvenęs Port Arthur, 112 Cumber- susibūrimus. šiuo metu galima pasi- 
land St., mirė gegužės 6 d. ligoninėje; džiaugti tautinių šokių būreliu, kuris
kilęs nuo Panevėžio. Išgyveno Kana
doj apie 35 metus. G. M.

Niagara pusiasalis
DIDELEI ŠVENTEI DIDELIS PA

SIRUOŠIMAS. — 15-kos metų Tėvų 
pranciškonų dąrbo sukakties minėji
mui "yra atlikta šie darbai: pabaigti 
koplyčios bei vienuolyno atnaujinimo 
darbai, išleistas tos sukakties proga 
leidinys, išnuomota didžioji Merittono 
salė St. Catharines. Joje pasirodys virš 
150 Rocesterio, Toronto, Hamiltono 
tautiniais drabužiais apsirengusio jau
nimo, gausus Hamiltono lietuvių pa
rapijos choras ir solistai.

Šventėje dalyvaus du vyskupai, gen. 
Lietuvos konsulas, Kanados parlamen
to ir lietuviškų organizacijų atstovai. 
Siekiama suorganizuoti vėliavų para
dą bei trumpą, bet įspūdingą šventės 
atidarymą. Salės papuošimas ir sve
čių priėmimas šiemet yra ypač kruopš
čiai paruoštas.

Sekmadienį — iškilmingos pamal
dos dalyvaujant J.E. vysk. V. Briz
giu! ir J.E. vysk. T. McCarthy. Pamal
dų- metu giedos Hamiltono liet. par. 

SUDBURY, Ont.

landėlę, bet ir mūsų jaunimui bei pri- j 
augančiai kartai bus galima suruošti 
vasaros stovyklas, įvairias pramogas,

taip gražiai pasirodė ir užsirekomenda
vo, bet atrodo, tai yra tik pradžia — 
jis augs ir stiprės. Sekančiais metais 
bus įvestos taut, šokių pamokos ir 
“Tumo-Vaižganto” šeštad. m-je. Todėl 
musu tėvų ir visų lietuvių pareiga su
daryti aąlygas mūsų jaunimui, kad jis 
galėtų ir turėtų kur susirinkti, pa
bendrauti lietuviškoje aplinkumoje. 
Tam reikalui geriausiai pasitarnaus 
lietuvių bendruomeninė vasarvietė. 
Vasaros metas mūsų jaunimui vra lais
viausias, bet mes jo nepalikime gatvė- ‘

choras. Po pamaldų šventės dalyviams 
vienuolyno sodelyje įvyks priėmimas, 
kurio metu bus galima apžiūrėti vie- 

• nuolyno bei koplyčios atnaujinimo 
darbus.

Tas viskas padaryta, kad į šventę i 
susirinktų gausi lietuviška visuomenė, 
kad salė koncerto ir tautinių šokių 
festivalio metu būtų pilnutėlė, kaip 
kad ji buvo perpildyta pernai per pa
rapijos šventę, kurios metu įvyko Ka
nados lietuvių tarybos suvažiavimas. 
Tik į pilną salę galima kviesti ir pri
imti visus tuos augštuosius asmenis, 
kurie sutiko atvykti į šią didžią šventę.

Tad maloniai prašome lietuvišką vi
suomenę padėti mums šią didžią šven
tę padaryti lietuvybės darbo pasiseki
mu ne tik šiame pusiasalyje, bet ir vi
soje Kanadoje!

Tėvu pranciškonų misijos 
15-kos metų sukakčiai 

paminėti komitetas

svetimais. Užmirškime savo as-se su
meninius išskaičiavimus ir prisidėki
me savo įnašu prie mums taip bran
gaus lietuviško kampelio — vasarvie
tės įsigijimo.

Minėto susirinkimo buvo išrinkta 
lėšų telkimo komisija, kuri aplankys 
kiekvieną dirbantį lietuvį su prašymu 
prisidėti prie vasarvietės statybos.”

LB visuomeninės statybos 
lėšoms telkti komisija

Sidney Mines, N.S.
BALYS LIUTKUS yra įstojęs į mi- 

sijonierių kongregaciją Scarboro For
eign Missions ir šį pavasarį, baigęs te
ologiją, bus įšventintas kunigu Anti- 
gonish mieste. Jo tėvai gy vena Sidney 
Mines. Jų giminaitė yra įstojusi į šv. 
Kraujo vienuoliją, vadinasi seserimi 
Antonija ir dirba kaip mokytoja. K.

Birželio 20 d. WELLANDO liet. apyl. valdyba ruošia

TRADICINES JONINES
ST. STEPHEN'S SALĖJE

(Welland, East Main St. ir Port Robinson Rd. kampas), kur būdavo kiekvienais metais.

PROGRAMOJE. BALETAS. MODERNUS JAZZ IR TAP. kuri atlieka
22 balerinos, laimėjusios aukso ir sidabro medalius, vadov. Miss B. Kam* 
mer, Kanados baleto šokiu sąjungos vadovės. • ŠOKIAI, grojant garsiam 
orkestrui. • BUFETAS, TURTINGA LOTERIJA ir laimės staliukai. • 
JONAMS IR JONEMS {ėjimas nemokamas ir kt. staigmenos. • Pradžia 
3 v. p.p., veiks ir bufetas. Programos pradžia 7 v.v. • Pelnas skiriamas 

sportininkams ir lietuvybės išlaikymui.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI. Rengėjai

■3 LIETUVIAI PASAULYJE
J A Valstybės

BIRUTEI PRAKAPIENEI, neseniai 
gyvenusiai Toronte ir su vyru J. Pra- 
kapu bei dukrele persikėlusiai į JAV, 
“Draugo” pranešimu, Kalifornijos 
valst. gail. seserų egzaminų komisija 
suteikė registruotos gail. sesers tei
ses; ji pradėjusi dirbti Kern ligoninės 
chirurginiam skyriuje.

PROF. J. ŽILEVIČIUS parašė laiš
ką muz. J. Bertuliui, pasidžiaugdamas, 
kad jo regėjimas pamažu imąs grįžti. 
Jau galįs net mašinėle rašyti. Kartais 
matąs visai aiškiai, bet — tik trum
pam, po valandėlės regėjimas aptems
ta, ir temato lyg per stiprokai prirū
kyto kambario durnus.

PENKI KAZICKŲ VAIKAI paauko
jo L. Fondui po $1.000. Kaip žinome, 
jų tėvai — dr. J. Kazickas su žmona 
Fondui paaukojo $10.000. Taigi, bend
ra tos šeimos suma — $15.000.

PRANAS JUOZAS GUSTAITIS, bu
vęs Marijampolės R. Jono, Alytaus, 
Pilviškių gimnazijų direktoriumi Lie
tuvoje, gegužės 22 d. staiga mirė Niu
jorke, sulaukęs 73 m. amžiaus.

JURGIS DUMPIS, vienas senųjų M. 
Lietuvos buv. žymesniųjų ūkininkų ir 
susipratusių lietuvių, mirė Čikagoje 
gegužės 6 d., sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Buvo kilęs iš Nibrų kaimo, Klaipėdos 
apskr. Ilgesnį laiką gyveno Ginduliu 
k., netoli Klaipėdos. Kai lietuvių su
kilėliai ėjo Klaipėdos ir krašto vaduo
ti, tai sukilėlių štabas kurį laiką bu
vo įsikūręs Dumpio ūky. Dumpis ap
rūpino štabo vyrus maistu, arkliams 
davė pašaro ir sužeistus gabeno ligo
ninėn. Už visą tą patarnavimą — jis 
nei gavo, nei prašė jokio atlyginimo.

ŠV. PETRO PARAPIJA. Kenosha, 
Wis., kurioje klebonauja kun. dr. V. 

Andriuška, statys naują bažnyčią ir kt. 
parapijos pastatus. Tam reikalui pasi
ryžta surinkti $150.000. Jau pradėtas 
aukų rinkimo vajus, kurį plačiai ap
rašė vietos laikraštis “Kenosha News”.

JUBILIATĄ KUN. F. KIREILĮ pa
gerbė “Suburbanite Economist”, gegu
žės 27 d. įdėjęs ilgą straipsnį apie jo 
gyvenimą ir darbus bei plačiai pain
formuodamas apie jo kunigystės 25 m. 
sukaktį gegužės 31 d.

DR. K. BOBELIS su žmona lankosi 
Ispanijoj, Italijoj, Austrijoj ir kt. V. 
Europos valstybėse.

SOL. ST. KLIMAITĖ-PAUTIENIE- 
NĖ praleido vieno mėnesio atostogas 
Romoje. Gyveno Šv. Kazimiero kole
gijos Villa Lituania, keliavo po pietinę 
Italiją ir Sicilijos salą. Kartu su dr. 
Bobelio šeima turėjo specialią audien
ciją pas Šv. Tėvą, kuris kalbėjo ang
liškai ir sakėsi, kad Lietuva ir lietu
viai jam gerai žinomi. Audiencijos 
metu Šv. Tėvas nusifotografavo kartu 
ir apdovanojo medalijonais. Sol. S. 
Pautienienė giedojo per Vatikano ra
diją.

M. DRUNGA laimėjo JAV katalikų 
augštesniųjų mokyklų mokinių kon
kursą už rašinį apie prekybos laivy
no reikalingumą. Jo gauta pirmoji 
premija yra šešių savaičių plaukioji
mas liuksusiniu laivu po Viduržemio 
jūrą ir jos skalaujamų kraštų lanky
mas.

Brazilija
RYŠIUM SU NAUJAISIAIS IVY- 

KIAIS Sao Paulo liet, org-jos nutarė 
kreiptis į naująjį prezidentą, spaudą ir 
visuomenę Lietuvos pasiuntinybės ir 
konsulato atstatymo reikalu. Pirmie
ji spaudos atgarsiai palankūs.

Paruošė Pr. Al.
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Apie poeziją ir poetus
STASE PRAPUOLENYTĖ - BUNKER

“Aš patiesiau savo sapnus 
po tavo kojų

Ženk atsargiai, nes tu eini 
mano sapnais”.

W. B. Yeates

Poetai yra žmonės, kurie dėl 
įvairių, tik jiems patiems supran
tamų priežasčių vartoja poetinę 
frazę. Jie yra individualūs žmo
nės ir kiekvienas per savo raštus 
kalba už save. Nesvarbu, ką besa
kytų apie poetą — beskaitant jo 
poeziją geriausiai paaiškėja jo I 
asmenybė ir jo literatūrinis pajė-
gumas. Todėl aš jum patariu — 
neskaityti apie poetus, bet skai
tyti tą, ką jie rašė. Skaityti atsi
dėjus, persvarstant jų mintis, nes 
tik tuo būdu galima suvokti po
eto mintį. Jūs negalite šito suvok
ti išgirdę jo vienkartinį skaity
mą scenoje. Poezija, jeigu jinai 
ko nors verta, yra tam pergili. 
šituo nėra sakoma, kad klausyto
jas negali su malonumu išklausy
ti meniškai skaitomų Donelaičio 
“Metų”, ar Maironio* “Trakų pi
lies” deklamavimo. Šitie dalykai 
jum teikia tiek daug malonumo, 
kaip tik dėl to, kad jūs juos esa
te pasisavinę pirmiau, nejučio
mis. Šituo irgi nėra sakoma, kad 
jūsų noras pamatyti poetą sceno
je yra peiktinas. Tiktai laukti iš 
jo akrobatikos ar juokelį suke
liančių frazių — būtų klaidinga. 
Jis nėra tam* kad jus*“sužavėtų” 
gražiomis frazėmis, kurios praei
tų skambiai pro jūsų ausis. Poe
tas atėjęs pas jus, laukia iš jūsų 
tam tikros pastangos suvokti jo 
mintis. Jis jus pasitiks pusiauke- 
lyje, bet jis nori, kad ir jūs eitu
mėte jo pasitikti.

Pradžioje aš patarčiau jum pa
sirinkti mėgiamą poetą ir susipa
žinti su jo raštais. Poetai nebūti
nai turi būti mirę, kad. užsitar
nautų jūsų dėmesio, žinau žmo
nių, kurie savo mėgiamų poetų 
darbus seka perijodikoje ir daro 
savo privačius albumus. Tai yra 
geras būdas susidaryti savo asme
nišką poezijos knygą. Beveik 
kiekvienas poetas yra parašęs po 
keletą labai gerų dalykų ir visą 
eilę menkesnių, o kartais labai 
menkų. Kuomet jūs sugebėsite 
šituos išskirti, turėsite jau savą 
poetinį skonį, žinoma, ne kiek
vienam turi patikti tie patys da
lykai.

Poezija yra subtilus menas. Jos 
esencija yra frazės trumpume. 
Poetas gali pasakyti daugiau ke
liomis eilutėmis, negu telpa išti
same prozos puslapyje. Užtai jis 
yra vertas jūsų pastangų.

Poetai yra įvairūs, kaip dan
gaus paukščiai* Tautos inteligen
cijos ir kultūros lygis, jos proti
nis išsivystymas gali būti matuo
jama tautos poezijos lygio mastu. 
Visos senos civilizuotos tautos, 
kurios paliko rašytų paminklų, 
pasižymėjo poetine kūryba. Mes 
iš senos praeities neturime lig 
šiol rastų rašto paminklų, tačiau 
mūs politinio talento žymės iš se
nų senovės yra pasilikusios mūsų 
dainose ir padavimuose. Poetas 
nebūtinai turi eiliuoti. Krėvės, 
Vaičiulaičio, Mazalaitės raštai yra 
persunkti poezija.

Tarp visų poetų, kurie rašė po 
Kristaus, kaip Everesto kalnas 
kyla Šekspyras. Jo dramos taip 
persunktos poezija, kad ji veržia
si į skaitytoją beveik fizine jėga.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

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 užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

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

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas
garsiame Cape Cod — Osterville kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo 

— gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje
>11 A ff F" 8" East Ray Rd” Osterville,

Z1 f f I 1 ll\f M Cape Cod, Mass.. 02655, USA. 
V/ ft-Z f V V I W L Tel. (Area 617) 428-8425.

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 
džių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir įrengta dau

giau žaidimų aikštelių ir kt.
Visa tai suteiks jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą. 

Atidaryta vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
Iš anksto kreiptis: ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., BOSTON, MASS. 
02-124, USA. TEL. 28^5999, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI Į VILĄ 

AUDRONE — MRS. MARIJA JANSONAS.

Jeigu ir nieko kito nebūtų anglų 
kalboje, dėl vienų Šekspyro raš
tų vertėtų jos mokytis, kad jį 
perskaičius originalioje kalboje. 
Poezijos vertimas yra labai ne
produktingas darbas. Poetas yra 
išaugęs iš savo tautos tradicijų 
ir yra tiek suaugęs su savo gimtą
ja kalba, kad vertimas dažnai yra 
bergždžias darbas. Jeigu vertėjas 
yra tiek pajėgus, kad jis gali iš
versti, t.y. atgaminti poetinį vei
kalą svetima kalba, jis geriau 
naudotų savo talentą rašydamas 
savo paties originalias mintis. Per 
vertimus, tačiau, kur kitaip neį
manoma, galima bent paviršuti
niškai susipažinti su poeto inten
cija. Didelio talento poetai pasi
rodo retai. Juos yra pagimdę se
nos ir galingos civilizacijos, ta
čiau kiekviena tauta turi savo mė
giamus poetus, pamiltus ne dėl 
jų didybes, bet dėl to ką jie reiš
kia vienai ar kitai tautai. Kana
diečiai mėgsta savo Robert Ser
vice, panašiai, kaip daug iš mūsų 
mėgsta Maironį, arba bent kaiku- 
riuos jo eilėraščius. Tai yra įdo
mus kontrastas — vyriškas, daž
nai grubus, skambus Robert Ser
vice, šalia romantiško, kartais 
sentimentalaus Maironio lygiai 
skambių ritmų. Palyginamai jau
na Kanada nėra turėjusi savo Ho
mero ar Goethes, nesame turėję 
jų ir mes. Šitas palyginimo ma
tas yra reikalingas kalbant apie 
poetus. Kaip metras visuose kraš
tuose yra lygaus ilgio, taip ir ta
lento jėga yra laipsniška įvairio
se kalbose. Joks panegyrikos kie
kis nepadarys iš vidutiniškos kū
rybos genijališką, ar atvirkščiai, 
nes suprantančiam užteks atsi
versti poezijos knygą, paskaityti 
ir sužinoti.

Jonas Kalmantavičius, 
laimėjęs aukso medali Hamilto
ne, Ont. už konkursini rašinį “Ko
dėl mums reikia religinių pašau
kimų?”

Atsiusta
“Mūsų Metai” Čikagos Augštesniosios 

Lituanistikos Mokyklos ir kitų litua
nistinių mokyklų 1963-64 mokslo me
tų metraštis, 240 psl. Kaina $2,25. 
Metraščio adresas: 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

Sv. Pranciškaus Varpelis, nr. 6, bir
želis, 1964 m. Mėnesinis religinio-pa- 
triotinio turinio laikraštis. Red. T. 
Vikt. Gidžiūnas. OFM, leidžia Tėvai 
pranciškonai.

Acen News, nr. 108-109, April-May, 
1964. Leidžia Press Bureau of ACEN, 
29 W. 57 St., New York 19, N.Y., USA. 
Pavergtųjų Europos tautų mėn. žur
nalas.

Lietuviai Amerikos Vakaruose, nr. 
5, gegužis, 1964. 8 psl. Redaguoja ko
lektyvas, leidžia A. Skirius, 4366 Sun
set Blvd., Los Angeles 29, Calif., USA.

Aidai, nr. 5. 1964, mėnesinis kultū
ros žurnalas. Redaguoja A. Vaičiulai
tis, leidžia Tėvai pranciškonai, 680 
Bushwick Ave.. Brooklyn, N.Y. 11221, 
U.S.A.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISS ETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių) 

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

. Aldona Šapokaitė,
šį pavasarį baigusi odontologiją 
Toronto universitete. Ji taip pat 
išlaikė valstybinius Ontario ir vi
sos Kanados egzaminus. Rudenį 
ji tęs studijas JAV Harvardo un- 
te. Studijuodama Toronte ji veik
liai reiškėsi ateitininkų, “Aušros” 
sporto klubo veikloj ir aktyviai 
dalyvaudavo daugelyje stovyklų 
Kanadoj ir JAV.

/Mūsų jaunimas nenufautės
JONAS KARKA Paskutiniais metais ir Toronto 

augštųjų mokyklų studentai ma
siniai lanko lietuvių parengimus,

Dauguma lietuvių tremtyje sie
lojasi dėl mūsų jaunimo nutautė
jimo, atšalimo lietuviškiesiems 
reikalams. Girdi, senesnioji kar- kalauti iš savo vaikų, negu patys ypač šokius.
ta išmirsianti Ir visas lietuviškas 
veikimas baigsis. Girdi, nebūsią 
kam kovoti už lietuvių tautos rei
kalus. Taip blogai nėra. Arčiau 
susipažinus su mūsų tremties jau
nimu, gaunasi optimistiškesnis 
vaizdas.

Taip, tremtyje dalis priaugan
čios kartos nuošaliau stovės nuo 
lietuviškos bendruomenės, bet 
dauguma liks lietuviais, nors ir 
silpniau vartos tėvų kalbą. Ir da
bar turime pavyzdžių, kai čia gi
mę lietuviai kalbasi šeimoj ang
liškai, bet, reikalui esant, pare
mia lietuvišką veiklą. Gi labai 
daug turime lietuvių, atvykusių1 skirtumai jų nepadalina. Gimna-
iš Lietuvos po II D. karo, ten bai
gusių mokslus, čia turinčių gerus 
darbus ir turtus, tačiau labai nu
tolusių nuo lietuviškų reikalų. 
Dalis jų net nebeskaito lietuviš
kos spaudos. Yra net organizaci
jų; kurių visas lietuviškas veiki
mas pasireiškia susirinkus siau
rame ratelyje gerai užvalgyti, iš
gerti, pademonstruoti brangius 
moterų rūbus. Tai ko mes kartais 
norime iš jaunos kartos, kuri čia 
gimus ir persisunkus šio krašto 
gyvenimu? Lietuvos nemačiusi, 
iš jos jokios apčiuopiamos nau
dos neturėjusi. Apie Lietuvą jau
nimas žino tik iš tėvų pasakoji
mų. Ar mes galime daugiau rei-

paminėti
Vytis, Lietuvos vyčių organas JAV, 

nr. 4, gegužis, 1964 m., 24 psl. Red. 
L. Vaičekauskas, leidžia Lietuvos vy
čiai Čikagoje.

ELTA Information Service, nr. 5, 
gegužis, 1964, 18 psl. Leidžia VLIKas 
angliškai, 33 West 42nd Street, Room 
928, New York, N.Y. 10036, USA.

Himalajai. — Hunzos gentis 
pasižymi ilgu amžiumi. Vyrai su
laukia net 120 m., moterys gimdo 
turėdamos virš 100 m. amžiaus. 
Gydytojai teigia, kad pagal augi
mo ir brendimo laiką, žmogus tu
rėtų pasiekti 120-150 m. amžiaus. 
Medicina kasmet tobulėja ir pra
ilgina žmonių amžių.

Niujorkas. — Medicinos statis
tika rodo, kad 55% betkurio am
žiaus mirčių priežastis esti arte- 
riosklerozė. * JAV 20% mirštan
čiųjų pakerta vėžio liga.

Yokohama. — Japonų vėliavų gi- 
gamybos firmos įstengia atspėti*, ■- 
kur vyks revoliucijos pagal užsa- tas pasakoja: “Otavoje vyksta ko- 
komų vėliavų pobūdį. Paprastai įva tarp anglosaksų ir prancūzų 
vyriausybių keitimas ivyksta 6-8, studentų, tarp katalikų ir protes- 
savaičių tikslumu. Paskutiniu J tantų. Katalikų universiteto stu- 
metu sumažėjo konfederacinio tentui, beveik neįmanoma išsives- 
pobūdžio vėliavų užsakymai.

OILS LTD. ATSTOVAS

Nemokamai taisome bei išvalėme 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 34908

me-

FOUR SEASONS TRAVEL
254 LAKESHORE RD. EAST, "Olt VreCllt

VP A?* Ė KI AC Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• DAvtlXA.3 lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Antanas Gediminas Matukas, 
dr. Antano ir Liuvikos Matukų 
sūnus, sėkmingai užbaigė Otavos 
universitete medicinos fakultetą, 
išlaikė Kanados'ir JAV valstybi
nius medicinos egzaminus. Atos
togas jis praleido Europoje ir ne
trukus išvažiuoja į Kaliforniją 
vieneriems metams intemo prak
tikai. Otavos un-te yra baigęs ir 
human, fakultetą bakalauro laips
niu. Kurį laiką uždarbiavo paskui 
perėjo į mediciną. Jo tėvai gyve
na Woodstocke, Ont.

savo rautai duodame?
Vaikus sunkiausia sekasi su

laikyti nuo “suanglėjimo”. Jie 
neatsilieka nuo gyvenimo, viską 
greit perima, ką tik randa aplin
kumoj: mokykloj, gatvėj, sporto 
aikštėj, bažnyčioj.

Jaunuoliai gimnazistai irgi pa
našiai gyvena, negalvodami kas 
jie yra. Gyvena tuo, ką jiems mo
kyklos aplinkuma patiekia. Jie 
užimti mokslu, sportu, draugais 
ir jiems nėra kada nė pagalvoti 
ar jie yra lietuviai ar kanadiečiai. 
Gimnazijoje kas geresnis moki
nys, sportininkas, tas ir daugiau 
žinomas; nei kilmės, nei religijos 

zijų mokytojai visų tautybių mo
kinius vienodai traktuoja, ne
skirsto pagal tautybės, rasės, re
ligijos skirtumus. (Gal JAV yra 
rasių problema). Mokyklos vado
vybė kanadiško patriotizmo irgi 
perdaug neskiepija.

Tik išėjęs į platesnį gyvenimą, 
įstojęs į augštąsias mokyklas, eu- 
ropietiškos kilmės jaunimas pra
deda statyti klausimus: kas aš 
esu, ko siekiu, kas man vadovau
ja, iš kieno malonės aš gyvenu, 
kodėl ne aš vadovauju, kodėl ne 
mes valdžioj ir t.t.

Vienas kitas nustūmimas, nu- 
skriaudimas darbe ar mokslo 
įstaigoj, vienos grupės protegavi
mas ar sunkiai ištariamos pavar
dės pašiepimas užgauna jaunuo
lio ambiciją, praveria akis ir jis 
pradeda galvoti kokiai grupei jis 
priklauso, kas jo tėvai. Taip gims
ta savasis “aš”: “Mes irgi nepras
tesni! Mes eame lietuviai!”

Kanados universitetų studentai 
lietuviai man pasakoja, kad jie 
tikrais, gerais lietuviais pradėjo 
jaustis tik įstoję į universitetą. 
Vienas jų pasakoja: “Įstojau į T. 
U. Visame kurse buvau tik vie
nas lietuvis. Prasidėjus mokslo 
metams, visi naujokai dalyvavo
me linksmume, tačiau pamažu si
tuacija keitėsi. Einame pietauti į 
kavinę. Žiūriu — anglų grupė į 
vieną kampą sėdasi, ukrainų, žy
dų ar lenkų į kitus kampus. Pasi
jutau vienišas ir pradėjau jieško- 
ti pertraukų metu “Aušros” drau
gų, bažnyčios draugų, šokių drau
gų iš liet, salės. Lietuviškų veidų 
T. U. koridoriuose vis daugiau 
matosi. Tai mes ir susispietėm į 
savo grupę, sėdime savo kampe 
ir kalbamės, juokiamės laimin- r—; 77

Iš Otavos universiteto studen- 

ti į šokius anglų-protestantų šei
mos studentę. Kitų tautybių stu
dentai sudaro atskiras grupes. 
Lietuvių studentų Otavoj yra 

j apie dešimt, tai kažkokio veikimo 
i ir negalima išvystyti. Jie visi ren
kasi pas liet, kolonijos veikėjus. 
Lietuviškas judėjimas daugiausia 
sukas apie prof. R. šeimą. Dažnai 
sueina seni ir jauni ir visi links- 

I minas! šioj lietuviškoj aplinku- 
moj. Lietuviui studentui Otavoj 
vienas išganymas — glaustis prie 
savo bendruomenės, nes prie kitų 
pritapti nėra nei prasmės nei įdo: 
mumo.”

Paskutiniu metu LKMA aktu
alumas reiškiasi naujų narių įsto
jimu ir naujų židinių įsisteigimu. 
Centro v-ba balandžio 17 d. posė
dy priėmė 32 naujus narius. Be 
jau veikiančių Čikagos ir Niujor-

gė Naujosios Anglijos židinys, 
apimąs Connecticut, Rhode Is
land, Massachusetts, New Hamp
shire ir Maine valstybių katalikus 
mokslininkus, kuriam pirminin
kauja prof. dr. Navickas. Jis aka
demijos VI suvažiavime skaitys 
paskaitą “Vertybių nemedžiagiš- 
kumo klausimas”. Šių metų vasa
rio 9 d. įsteigtas židinys ir De
troite, kurio pirmininku išrink
tas prof. dr. J. Pikūnas. Centro 
v-ba balandžio 17 d. savo posėdy
je patvirtino židinio įsteigimą ir 
jo vadovybę. Kun. dr. F. Jucevi
čiaus iniciatyva padaryti žygiai 
įsteigti akademijos židinį ir Mont- 
realy, Kanadoje. Tai bus penktas 
LKMA židinys. Dabar akademija 
turi 171 narį.

Artėjant LKMA VI suvažiavi
mui, kuris įvyks Fordhamo uni
versitete, Niujorke, rugsėjo 5-7 
d.d., pagyvėjo ir pačios akademi
jos veikla. Centro v-ba suvažiavi
mo reikalais veda gyvą susiraši
nėjimą su nariais, sekcijų pirmi
ninkais ir židinių vadovybėmis. 
Suvažiavimo ruošimo komitetas

Išvadoj galima tvirtinti, kad 
kad mūsų akademiškas jaunimas 
išliks lietuviais ir nuo savo tau
tos interesų nenutols, nors dalis 
gal ir kalbės angliškai.

Galvoją žmonės visuomet pri
eina išvados, kad savoj šeimoj, 
bendruomenėj visi jaučiasi lai
mingesni, nes tauta-motina yra 
visiems lygi ir gera. Jei senoji 
karta būsime pavyzdžiu lietuvy
bės reikaluose, jaunimas prisidės 
prie bendro darbo.

A. TYRUOLIS

Amžinybė
Amžinybėn išėjusiai Elenutei

Ant tavo pirštų išsiliejo 
Kaip didžios srovės amžinybė. 
Nutilo jie joj suspindėję. 
Nežemiška šviesa sužibę.

Baugiaisiais dūžiais išmatavo 
Širdis jai skirtą žemės laiką. 
Ir štai dabar ji nebe tavo, 
Ją amžinybė ėmus laiko.

Sugrįžta saulė šviesų rytą, 
Pasivadavus mėnesiena, 
Kad tavo žvilgsnį pamatytų, 
Kuriuo ją laiminai kasdieną.

Bet jis sunkių vokų šešėly 
Takų į ją nebesuranda. 
Tu niekad jų nebepakėlei. 
Į ašarų marias ji brenda.

Vašingtonas. — FBI direkto
rius J. Edgar Hoover teigia, kad 
JAV pornografijos verslas kas
met siekia $2 bil. sumą.

Pinigai banke - ramybė širdyje. 
Pradėkite taupyti dar šiandien 
Toronto - Dominion banke, 
kur žmonės sudaro skirtumą.

TORONTO-DOMINION |
Where people make the difference

BANKC

rūpestingai atlieka parengiamuo
sius darbus. Iš Europos į suvažia
vimą ruošiasi atvykti iš Romos 
pats LKMA centro v-bas pirm, 
prof. dr. A. Liuima, SJ, kuris ati
darys suvažiavimą, vadovaus te
ologijos sekcijai ir joje skaitys 
paskaitą “Gyvosios dvasios užda
viniai materializmo akivaizdoje”. 
Taip pat atvyks į suvažiavimą ir 
centro v-bos reikalų vedėjas kun. 
lie. R. Krasauskas, kuris istorijos 
mokslų sekcijoje skaitys paskaitą 
“Veiksniai nulėmę katalikybės 
atgimimą Lietuvoje XVII a. pir
mojoje pusėje”. Iš kitų centro 
v-bos narių suvažiavime dalyvaus 
prel. dr. V. Balčiūnas, kuris nuo 
praeitos vasaros lanko JAV ir Ka-'

h II I I I Iii H11 VEIKIOJI;
KUN. AUDRYS BAČKIS apgynė Ro

moje Laterano universiteto bažnytinės 
(kanonų) teisės fakultete tezę apie 
Romos Katalikų Bažnyčios hierarchi
jos jurisdikcijos varžymus Rusijos im
perijoje nuo XVIII a. galo iki 1847 m. 
konkordato.

Jo tezė buvo įvertinta augščiausiu 
pažymiu — summa eum Įaudė.

Sį mėnesį kun. A. Bačkis baigs Pon- 
tificia Accademia Ecclesiastica, kur 
dabar laiko baigiamuosius egzaminus. 
1961 m. kun. A. Bačkis baigė Romoje 
Gregoriano un-te teologojos fakultetą, 
o kunigu buvo įšventintas 1961. III. 18.

“MODERNI MERGAITE” — tai ką 
tik išėjusi iš spaudos St. Ylos knyga. 
Iliustravo Nijolė Vedegytė, išleido 
Immaculata Press, Putname, Conn. 
Knygoje parodoma šių dienų mergaitė, 
pradedant nuo 12 iki 19 m. amžiaus, 
kurią vargina visokios problemos: mei
lė, grožis, draugystė, berniukai, moks
las, santykiai su mamomis ir t.t. Kny
ga — verta paskaityti ir jauniems, ir 
seniems.

DR. KAROLIS LEDERIS, parašęs 
iš savo tyrinėjimų srities nemaža 
mokslinių darbų ir dalyvavęs visoje ei
lėje tarptautinių konferencijų, profe
soriauja Bristolio un-te, Anglijoj. Jis 
yra gimęs 1920 m. rugpjūčio 1 d. No- 
reikonių km., Pakruojaus vise., Šiaulių 
apskr. Gimnaziją baigė 1937 m. Lin
kuvoje, o 1939 m. — Šiaulių Pedago
ginį Institutą, pasirinkdamas moky
tojo profesiją. Bristolio un-te dirbda
mas tęsė studijas iir lygiagrečiai dirbo 
mokslinį darbą, kol gavo daktaro 
laipsni ir įsitvirtino profesoriaus par
eigose.

PULGIS ANDRIUŠIS, gyv. Austra
lijoje, buvo pakviestas ir dalyvavo 
australų rašytojų sąskrydyje Adelai
dėje.

DAIL. VINDAS' JOMANTAS Mildu- 
ros meno parodoj Australijoj laimėjo 
pirmąsias vietas. Jo skulptūra “Guard- 
ant” — Sargybinis, buvo įdėta Mel
bourne dienraštyje “The Herald”. Pa
rodą laikraštis užgiria kaip labai ge
rą ir turtingą. Skulptūra buvo įvertin
ta 500 sv.

PED. LITUANISTIKOS INSTITU
TAS Čikagoje pradėjo naujų studentų 
registraciją. Ateinančiaisiais mokslo 
metais lankyti Institutą jau užsirašė 
visa eilė Čikagos Augštesniosios Litu
anistikos 'm-Įdos abiturientų. Studen
tų registracija tęsiama. Galima studi
juoti ir neakivaizdiniu būdu. Institu
to adresas: 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, Ill. 60636, USA.

LIETUVIŲ KULTŪROS NAMŲ sta
tybą Amer. liet. inž. ir arch, s-gos v-ba 
siekia pastūmėti priekin; tam reikalui 
sudarė specialia komisiją.

Pr. AL 

nados lietuvių kolonijas. Iš Ro
mos dar atvyks Tėv. dr. P. Bra
zys, MIC, marijonų vicegenero- 
las ir Tėv. dr. J. Vaišnora, MIC, 
tos pačios vienuolijos generalinis 
prokuratorius. Laukiama svečių 
iš Kanados ir kitur.

Į suvažiavimą pirmaisiais daly
viais užsiregistravo: prel. Pr. Ju
ras iš Lawrence, Mass. — Kuni
gų Vienybės centro v-bos pirm, 
ir Bern. Brazdžionis iš Kaliforni
jos — “Lietuvių Dienų” redakto
rius. Visais suvažiavimo reikalais
kreiptis šiuo adresu: Rev. V. K. 
Jaskiewicz, SJ, Fordham Univer
sity, N.Y. 10458, Tel. FO 7-5400, 
ext 218.

T. V. Gidžiūnas, OFM

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
MIRĖ POETAS VLADAS MOZŪ

RIŪNAS. — Birželio 9 d. Vilniuje mi
rė komunistinio literatūros žurnalo 
“Pergalė” red. Vladas Mozūriūnas. Ve
lionis buvo gimęs Kaune 1922 m. va
sario 1 d. Remiantis “Tiesos” tvirtini
mu, jis jau 1938 m. įstojo į komjauni
mo pogrindžio organizaciją. Pirmaja
me bolševikmetyje dirbo “Komjauni
mo Tiesos” redakcijoje, vėliau redaga
vo “Pionierių”. Karo metais, pasitrau
kęs į So v. Sąjungą, priklausė fronto 
laikraščio “Už Tarybų Lietuvą” kolek
tyvui. Pokariniame laikotarpyje, reda
guodamas “Komjaunimo Tiesą”, “Švy
turį”, Pergalę”, V. Mozūriūnas išleido 
eilę poezijos rinkinių: **Saulėtekis”, 
“Sąžinė negali tylėti”, “Varpos iš lau
kų”, “Laužai prie upės”, “Šaltinis prie 
kelio”. Tačiau didžiausio populiarumo 
susilaukė dvi jo poezijos knygos apie 
Vilnių — “Vilniaus etiudai”, kuriose 
poetas apdainavo senąjį ir dabartinį 
Vilnių, deja, nevengdamas komunisti
nės propagandos. Pagal jo scenarijų 
buvo pastatytas lietuviškas filmas 
“Žingsniai naktį” ir dokumentinis pa
sakojimas apie Neringą. Pastaruoju 
metu, grįžęs iš kelionės po Kubą, ruo
šė knygą apie šią salą, ketindamas ati
duoti naują duoklę kompartijos reika
lavimams.

JUOZO KĖKŠTO eilėraščių knyga 
“Lyrika” išleista Lietuvoje. Pirmoje 
dalyje talpinama prieškarinė autoriaus 
kūryba, o antrojoje — “Audros dyku
ma” — eilėraščiai, sukurti Argenti
noje ir kt. kraštuose. Sunkiai susir
gęs, J. Kėkštas, padedamas lenkų ra
šytojų, grįžo į Lenkiją. Recenzentas V. 
Galinis pasakoja, kad dar gimnazijos 
suole vilnietis J. Kėkštas priklausęs 
pogrindinei komjaunimo organizacijai, 
bet, užėjus sovietams, buvęs suimtas 
dėl neteisingo įskundimo. Vėliau jis 
įstojęs į gen. Anderso kariuomenę ir 
tuo būdu atsidūręs užsienyje.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS pa 
minėjo penkerių metų veiklos sukak
tį. Pagrindą jam yra’ davusi Kauno 
dramos teatro muzikinė grupė. Suruoš
tame jubilėjiniame koncerte pasirodė 
visi žymesnieji šio kolektyvo nariai: 
L. Stanevičius, K. Mikalauskas, V. 
Rimkevičius, M. Žilionytė, S Rapalie- 
nė, A. Domeika, N. Krotkutė, Z. Ma- 
siulevičiūtė, S. Rubinovas ir kt. Svei
kinimo žodį tarė solistas V. Blažys. 

’ Kauno muzikinis teatras, atrodo, sie
kia sukurti antrąjį operos teatrą Lie- 

1 tuvoje.
VYTAUTĖS ŽILINSKAITĖS humo 

. reskų ir feljetonų rinkinį “Ideali žmo- 

. na” 225.000 egz. tiražu išleido “Kroko- 

. dilo” bibliotekos” serija. Knygą į ru
sų kalbą išvertė Jelena Kantor.

RYGOS BALETO TEATRAS lankė 
. si Kaune. Sporto halėje latvių šokėjai 
į kauniečiams parodė P. Čaikovskio 
į “Gulbių ežero” II-jį veiksmą, baleto 

miniatiūras ir kubiečių šokius. Public 
kai labiausiai patiko V. Blinovas, A. 
Bauman, V. Cukanovas, I. Ginter ir kt.

A. CHAČATURIANO baletą “Spar
takas” pastatė Vilniaus akademinis 
operos ir baleto teatras. Į premjerą 
atsilankė baleto autoriai — kompoz. 
A. Chačaturianas ir libretistas N. Vol
kovas. Spektaklį režisavo baletmeiste
ris V. Grivickas, dekoracijas paruošė 
dail. A. Pilipavičius. V. Kst.

Pinigai į USSR
• Pilnai garantuotas pristatymas 

per 2-3 savaites.
• Be jokių atskaičiavimų,
• Gausite pasirašyta kvitą.

Vertė: 9 rubliai už S1G. Per
siuntimas iki S30 — S2.75, virš 
S30 — 10%.

GRAMERCY Ine.
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 bend
radarbiauja tiesiog su Maskvos 
Tarptaut. Banku be tarpininkų.

GRAMERCY 
PUIKŪS MAISTO SIUNTINIAI

Pilnai garantuota ir apdrausta 
Pristatoma per 2-3 savaites

GR 41 — $2232. 11 sv. miltų, 11 
sv. ryžių, sv. taukų, 2.3 sv. 
degintos kavos, 400 gramų dar
žovių alyvos.
GR 10—$36.00. 6% sv. cukraus, 
6% sv. kvietinių miltų, 4 sv. 5 
unc. degintos kavos, 1 sv. 2 ųnc. 

.geriausios arbatos, 6% sv. šoko
lado.
Reikalaukite mūsų naujo pilno 
katalogo. Įvairūs parinkti maisto 
produktai.

GRAMERCY SHIPPING CO. 
Įsteigta — 1945.

118 EAST 28th ST. Suite 906 
NEW YORK, N.Y. MU 9-0599
Atidaryta kasd. 9-5.30; šešt. 10-1



Mann & Martel
2320 Bloor St“ W?’ ° “Tel. RO 2-8255
BABY POINT

$8,900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 jmokėti, 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

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, modemiška 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 modemiškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psi.)

j’ungos, Britanijos ir Vokieti
jos. Rudeniop kancleris lanky
sis ir Maskvoje.
Paskelbti slapti JAV dokumen
tai, liečią II D. karą. Juose, be 

kitko, labai peikiamai paliestas 
gen. De Gaulle. Ypač jo nemėgo 
prez. D. Roosevelt ir kaltino jj 
kursčius žydų-arabų kovas. Nors 
tuo metu JAV rėmė gen. Giraud, 
bet Prancūzijos Išlaisvinimo Ko
mitete pirm, vėliau vistiek buvo 
pripažintas De Gaulle.

Dėl Goldwaterio kandidatūros Į 
JAV prezidentus daugiausia su
sirūpino Britanija, kuri rudens 
rinkimuose numato darbiečių lai
mėjimą. Amerikai išrinkus Gold- 
wateri, kuris pasireiškia savo 
ryškiu anti-komunistiniu nusista
tymu ir radikalumu, dabartiniai 
nesutarimai gali tik didėti visa
me Vakarų fronte.

Chruščiovas, viešėdamas Egip
te, pažadėjo Alžerijos vadui 

Ben Belai dar daugiau pristatyti 
ginklų. Jis ragino ji nepasiduoti 
Prancūzijai ir ypač kietai laikytis 
Saharos naftos klausimu: visas 
gaunamas pelnas turis pasilikti 
Alžerijoj.

Švedijos šnipas pulk. Wenner- 
stroem, dirbęs Sov. Sąjungai 

apie 15 metų, yra nuteistas sun
kių darbų kalėjimu ligi gyvos gal
vos. Mirties bausmės Švedijoje 
nėra.

Norvegija, Danija ir Švedija 
paskyrė savo kariuomenės dali
nius būsimai Jungtinių Tautų 
nuolatinei policijai; Švedija — 
1.600 vyru, Norvegija — 1.300 ir 
Danija — 950.

Kiniečių komunistai vadovauja
Kongo sukilimuose. Vyriausi 

vadovai sėdi kaimyninėj valsty
bėj Burundi kaip ambasadoriai. 
Kivu provincijoj vyrauja pigmė
jų sukilėliai. Vyriausybės kariuo
menės daliniai mažai tekovoja — 
daugiausia išbėgioja.

Tikrai reta proga!

Parduodu savo pastatyta nauja 
10 vienetų SUTTON MOTEL.

Labai modernus — su televizija, radijais ir gerais baldais, 
prie 48 King kelio, 50 mylių nuo Toronto; Simcoe ežero 
vietovė. Labai augantis verslas. Didelis judėjimas. Visus 
metus atdaras. Paruoštas pamatas dar 4 vienetams. Vietos 
daug kitiems vienetams.

Savikaina $60.000.00 su $25.000.00 įmokėjimu (ne mažiau), mort- 
gičius ilgam laikui 10-15 metų man pačiam. Galiu mainyti į nau
ją apartamentą Toronte (ne rytuose), užskaitant visą kainą ar dalį 
į apartamento vertę. Atvykite pamatyti ir gauti informacijų bet- 
kada. Pardavimo priežastis — susilpnėjimas sveikatos ir pasi
traukimas iš verslo. Sav. A. Šmigelskis, Sutton W.7222-5621.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmu, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
SWANSEA. $2.000 įmokėti, mūro 5 kambarių bangalow, garažas, privatus 

įvažiavimas. Kaina $13.000.
BLOOR — CLENDENAN. $8.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 10 kambarių 

per du augštus, baigtas rūsys, 12 metų senumo, garažas, privatus įva
žiavimas.

PRIE HIGH PARK AVE. HUMBERSIDE. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 
3 augštų, 11 didelių kambarių, kiekviename augšte vonia, dvigubas 
garažas, privatus 10 pėdų įvažiavimas; dėl rimtų aplinkybių pigiai par
duodamas, be to, gražus didelis kiemas.

VAKARU€<5E. $10.000 įmokėti, atskiras, mūro, 5 butų apartamentas, pra
šoma kaina $50.000.

KEELE — LAWRENCE. 40 butų, 3 metų senumo apartamentas, prašoma 
kaina už vieną butą $6.500; labai skubus pardavimas, kaina pigi, ge
riausias investavimas.

SUNNYSIDE — HOWARD PARK. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 kam
barių, garažas, šoninis įvažiavimas; prašoma kaina $21.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8*10 vai.
J. KUDABA, namų telefonas R U 3-2105

Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
demiška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. I 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
tų apartamentinis pastatas— four- 
plex, 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.

Vokietijos kancleris L. Erhard 
lankysis Maskvoje greičiausia ši 
rudenį. Britanijos karalienė Elz
bieta II lankysis Maskvoje, spėja
ma, 1965 m. Tada britų vyriausy
bę bus sudarę greičiausia darbie- 
čiai.

Ūkio būklė JAV pastovi; dole
ris laikosi ir laikysis tvirtai. Taip 
nusprendė ir Europos bankinin
kai.

Rudens rinkimai JAV visus 
jaudina. Jau beveik paaiškėjo, 
kad respublikonų' partija išstatys 
Goldwateri, o demokratų — da
bartinį prėz. Johnsoną. Dar ne
aiškūs kandidatai į vicepreziden
tus. Atrodo, kad R. Kennedy kan
didatūra pas demokratus atpuls. 
Iškyla vardai Niujorko burmistro 
Wagnerio ir kr. aps. min. McNa- 
maros. Pas respublikonus vis daž
niau minima gubern. Scrantono 
pavardė. Į kovą prieš Goldwateri 
įsijungs ir C. Lodge, atsisakęs iš 
ambasadoriaus pareigų P. Viet
name.

Kinijoj padėtis kiek pagerėjo. 
Miesto darbininkas į mėnesį už
dirba nuo $35 ligi $40. Prekių at
sirado daugiau, bet tekstilė ir 
maisto gaminiai parduodami pa
gal korteles. Prekės menkos ko
kybės ir, palyginus su uždarbiais, 
brangios. Pvz. rankinis laikrodė
lis mažiausiai kainuoja $55, dvi
ratis — $75. Darbininkas gauna 
nemokamą gydymą, valgį dirbtu
vėj už mažą primokėjimą; už bu
tą moka minimalinę nuomą.

JAV negrų vadas pastorius dr.
Martin King pasodintas Flori

doj į kalėjimą. Su juo kartu su
imta 17 negrų, bandžiusių valgyti 
baltiesiems skirtame restorane.

Dėl Kipro salos, atrodė, galėjo 
kilti karas, į kurį būtų įsimai

šiusi Turkija, Graikija, patys.Kip- 
ro salos gyventojai ir žinoma, JT 
kariuomenė, esanti Kipro saloje. 
Amerikai paspaudus, patys turkai 
praneša, kad “einame prie klausi
mo išsprendimo”.

Šlavėjams reikia 
diplomų, tėvams-ne

šeimų problemoms svarstyti 
konferencija buvo suorganizuota 
gen. gubernatoriaus G. Vanier 
Otavoje. Konferencijoje dalyvavo 
įvairių socialinių sričių darbuoto
jai ir diskusijom buvo pakviesti 
įvairių luomų atstovai. Iškelta 
ypatingai aktualių problemų, pa
sireiškiančių šiandieninėse šeimo
se. Visus dalyvius pvz. nustebino 
Montrealio jaunuolis, 19 m. amž., 
baigęs tik 12 skyrių, savo klausi
mais, į kuriuos prašė atsakymo: 
kodėl ledo ritulio žaidėjai gauna 
trigubai didesnes algas, negu mo
kytojai, kodėl jaunuolis turi iš
laikyti egzaminus norėdamas gau
ti šiukšlių rinkėjo darbą, bet ne
reikia jokio diplomo sukuriant 
šeimą? Kodėl Kanadoje yra pusė 
milijono bedarbių ir du trečdaliai 
pasaulio gyventojų badauja? Jis 
kaltino tėvus, kurie dažnai jauni
mui negali padėti suformuoti gy
venimo pagrindų ir jaunimą pa
lieka vieną.

Ateitininkų žinios
“PIRMYN, JAUNIME” Toronto 

moksleivių ateitininkų laikraštėlio 3 
nr. pasirodys stovyklos metu. Medžia
gą prašome siųsti jau dabar red. A. 
Bušinskaitei, 508 Glenlake Avė., To
ronto 9.

VASAROS STOVYKLON liepos 19 
— rugpjūčio 2 d. registracija jau įpu
sėjo. Priimami 12-18 m. berniukai ir 
mergaitės. Moksleivių at-kų centro val
dyba paruošė stovyklai specialią pro
gramą, kuri pritaikyta to amžiaus jau
nimui. Bus diskusijų, įvairių sporto 
varžybų, šokių, dainų ir, žinoma, 
drausmės. Neužsiregistravę prašomi 
paskubėti.

EKSKURSIJA Į NIUJORKO pašau- 
linę parodą, kurią organizavo vyr. 
moksleiviai atidėta į rugpjūčio mėn., 
po vasaros stovyklos.

SENDRAUGIAI, dar nepaaukoję a. 
a. prof. K. Pakšto paminklo statybai, 
prašomi paskubėti tą padaryti. Aukas 
renka V. Aušrotas ir A. Kiškis.

L. R. KUOLAITĖ baigė med. fa
kultetą Toronte, L. A. E. VASIS - VA- 
SILIAŪSKAITE perėjo į V med. fak. 
kursą, A. T. LINGYTE — į IV, A. J. 
BALSYS — į III kursą su II honor.

G. M. ŠLEKYTE perėjo į IV ligonių

Lietuvių skautų veikla
viai dalyvavo 21.759 vilkiukai bei 
skautai ir 5.442 vadovai bei tėvai - rė
mėjai. Buvo parduota 3.542 dėžės 
obuolių ir gautas grynas pelnas $42. 
773,55. Mūsų distrikte dalyvavo 401 
vilkiukas bei skautas ir 151 vadovas 
bei tėvai-rėmėjai. Iš jų buvo apie 100 
lietuvių skautų.

ŠATRIJOS IR RAMBYNO TUNTAI 
su savo vėliavomis dalyvavo Prisikė
limo bažnyčioje birželio išvežtųjų mi
nėjimo pamaldose.

KANADOS RAJONO VADEIVA v. 
s. V. Skrinskas ir s. F. Mockus lankėsi 
Londone ir tarėsi su vietos skautų 
vadovais; t.p. dalyvavo liet, bažnyčios 
šventinimo apeigose.

LS S-GOS DŽIAMBORĖS FONDO 
ĮGALIOTINIU Kanadai patvirtintas 
inž. filisteris V. Stukas, Torontui ir 
apylinkei s. V. Rušas dvejų metų ka
dencijai.

Į ROMUVOS STOVYKLA liepos 18 
— rugpjūčio 2 d. registracijos blankai 
jau gauti tik iš Toronto tuntų. Jie lau
kiami su registracijos mokesčiu ir iš 
kitų tuntų. Negalį prisiųsti blankų, 
prašomi prisiųsti sąrašus, ries jau lai
kas turėti stovyklautoju skaičių.

OBUOLIŲ DIENOJ balandžio 25 d.
Toronto mieste iš 28 distriktų akty-

Baigusiųjų akademikų pagerbtuvės
Studentų sąjungos valdyba ben

dradarbiaudama su Toronto liet, 
studentų rėmėjų būrelio valdyba, 
pereitą penktadienį Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje suruošė 
jau II baigusiųjų akademikų pa
gerbimą. Prie skoningai apkrau
tų stalų šį kartą susėdo gražus 
būrys baigusiųjų ir svečių — stu
dentų bei jų tėvelių. Sveikino 
kons.* dr. J. žmuidzinas, Toronto 
apyl. pirm. Pr. Bastys, “Tž” red. 
pav. A. Rinkūnas, inž. ir architek
tų sąjungos vardu inž. Sakevičius, 
Tėvas Placidas, kun. J. Staškevi
čius (taip pat iš jaunosios kartos), 
Stud, rėmėjų būrelio vardu J. 
Karka, J. R. Simanavičius, liet, 
gydytojų vardu dr. J. Yčas, To
ronto akedamikų sąjungos vardu 
arch. J. Banelis, visų studentų 
vardu — Šileika. Pobūviui vado
vavo studentų valdybos vicepirm. 
stud. R. Staškevičius.

Baigusieji buvo apdovanoti 
simbolinėmis dovanomis — lietu
viškais medžio drožiniais, kuriuos 
parūpino stud, rėmėjų būrelis. 
Pagaliau baigusiųjų vardu padė
kos žodį tarė S. Vėlyvytė, studen
tų sąjungos pirmininkė, šiemet 
baigusi gamtos mokslus.

Augštuosius mokslus šiemet 
Toronte baigė 15 liet, studentų:

Aleknavičiūtė—hum. mokslus, 
S. Kazlauskas — odontologiją, L. 
Kuolaitė — mediciną, Aid. Šapo- 
kaitė — odontologiją, V. Čer
niauskas — architektūrą, S. Vė
lyvytė — gamtos mokslus (hon
or course), I. Vaitkutė — fizinę 
terapiją, M. Mikelėnaitė — Ont. 
College of Education (gimnazijos 
mokytoja); du broliai Valentinas 
ir Gytis Šernai, abu inžinieriai, 
gavo master of science mokslo 
laipsnius; D. Meilutė-Gruodienė 
— Ont. College of Art, Barcevi-

WASAGA BEACH 
INN RESTAURANT 

su valgiu ir alkoholinių gėrimų 
leidimu, 20 kambarių.

PARDUODAMAS 
PALIKIMAS.

Prašoma kaina $55.000, su $20.000 
imokėjimu. Teirautis:

T. NELSON FISHER, . 
RR 4, STAYNER, ONT.

Tel. 792W3 arba 659. 
Agent for Stoutt Agencies Ltd. 

Realtors.

A. t A.
pulk. ANTANUI KAZILEVICIUI Lietuvoje mirus, 

jo sūnų ALGĮ ir jo šeimą
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi —

E. B. Mackevičiai
L S. Mackevičiai

—

ALGIRDUI KAZILEVICIUI ir jo šeimai, 
mirus jo tėveliui

A. t A.
pulk. A. KAZILEVICIUI Lietuvoje, 

reiškiame užuojautą ir kartu liūdime —

P. ir M. Traškevičiai

A. t A.
MEČISLOVUI RATAVICIUI mirus, 

velionies seseris — Skolastiką Eismantienę, Viktoriją Ma
žeikienę, Aldoną Morkūnienę, brolį Ksaverą ir jų šeimas 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

E. J. L. Švėgždai
J. Dambrauskas

Toronte VI. Germanavičius

Lietuvių studentų žinios
slaugymo kursą Toronto un-te.

I. DAMBRAUSKIENE baigė specia- 
lų vienerių metų gail. seserų kursą 
Toronto un-te.

STUDENTAI, BAIGĘ UNIVERSI
TETUS ar kitas augštąsias mokyklas, 
kviečiami nedelsiant atsiųsti “TŽ” re
dakcijai savo nuotraukas.

R. KARKA Toronto un-te perėjo į 
odontologijos IV kursą.

ALG. MIKELĖNAS perėjo į m k.

STOVYKLAI ARTĖJANT jau pats 
laikas pasiruošti stovyklinę mantą bei 
reikalingus anketoje suminėtus daik
tus.

ŠĮ SEKMADIENĮ, birželio 21 d., yra 
Tėvo Diena. Nepamirškime savo tėve
lius pasveikinti.

TĖVŲ - RĖMĖJŲ KOMITETO posė
dyje paaiškėjo, kad per šiuos metus 
buvo padaryta sėkmingų parengimų ir 
pasiekta dideli rezultatai. Skautų-čių 
vadovai-vės, bei skautai-tės nuoširdžiai 
dėkingi komitetui ir linki sėkmės ir 
nenuilstamo darbo.

čiūtė — gail. seserų kursą, D. 
Mockutė, A. Sapijonytė ir Nekra- 
šius — mokytojų kolegiją. Nau
jiesiems akademikams linkime 
sėkmingos ateities.

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

Margis Drug Store 
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

A L GARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.
<

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944-

MARGIS DRUG STORE
AAnforiČlcnc k n i in^c — Ny,on seamless — reg. $1.00 pora ■ vi VI Iv v j invo —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
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

VLADAS RICKEVIČIUS perėjo į II 
kursą psichologijos fakultete Otavos 
universitete.

DETROITO STUDENTAI ateitinin- 
kai pereitą savaitgalį Dainavoje buvo 
suruošę “finis semestri”, į kurį pa
kvietė visus liet, studentus ne tik iš 
Detroito, bet ir Klevelando, Toronto 
ir kitų artimesnių vietovių. Iš Toronto 
dalyvavo: A. šapokaitė, K. Skrupske- 
lis, A. Kuolaitė, D. Mockutė, R. Kar
ka, S. Vėlyvytė, G. Rinkūnaitė ir ke
letas kitų.

PRISIKĖLIMO MUZIKOS STUDI
JOJE įvyko studentų “finis semestri“ 
šokiai. Dalis neatsilankė, nes dirba 
naktinėse pamainose arba yra išvykę 
iš Toronto.

TORONTO UN-TO HUMANITARI
NIO FAKULTETO 3 metų honour 
cours baigė: R. G. J. Butkus • filoso
fijos skyrių, R. J. Kačinskas — psicho
logijos, R. J. Andriukaitis, G. A. S. 
Beresnevičius — matematikos-fizikos, 
E. A. Kuniutytė — namų ekonomijos 
ir gavo stipendiją.

TORONTO UN-TO INŽINERIJOS 
FAKULTETE — S. G. Razauskas per
ėjo į II kursą, S. A. Masionis — į III, 
K. Batūra — į II, G. Skrinskas — į II, 
Erikas Latvaitis — į II su I rūšies 
laipsniu; jis yra 3-čias kurse ir gavo 
Babie stipendiją. Artūras Tinginys 
perėjo į II kursą humanitar. fakultete 
ir planuoja nuo rudens pradėti studi
juoti odontologiją. Į Torontą atvykęs 
iš ūkių.

RYERSON POLITECHNIKOS INS
TITUTE raštinės mokslų skyriuje Iza
belė T. Lastauskaitė baigė du kursus.

BIRŽELIO 8 D. prasidėjo Ontario 
prov. XIII klasės egzaminai, šiemet 
lietuvių irgi yra arti 20. Kurie ruošia
si stoti i unversitetus, turi gauti iš 9 
dalykų 60 ir daugiau.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų tel. LE 5-1584

DURIE St. — BLOOR, $2.500 įmo
kėti 6 kambarių atskiras mū
rinis namas, alyvos šildymas, 
garažas su šoniniu įvažiavi
mu, ilgos ir lengvos išsimo- 
kėjimo sąlygos, pilna kaina 

v $17.000.
BABY POINT, $3.000 įmokėti, nau

jas 6 kambarių atskiras mū
rinis namas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu.

SWANSEA, $4.000 įmokėti, 6 kam
barių bungalas, užbaigtas rū
sys, garažas su privačiu įva
žiavimu, vandens alyvos šil
dymas, gražus kiemas.

QUEBEC AVE. — BLOOR, apie 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių 
atskiras mūrinis namas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
reikalingas vidaus remonto, 
viena atvira skola 10-čiai 
metų.

SWANSEA, $5.000 jmokėti, 6 kam
barių atskiras namas, gara
žas su šoniniu įvažiavimu, 
viena atvira skola 10-čiai me
tų, žemos taksos.

ROYAL YORK — BLOOR, $6.000 
įmokėti, gražūs 6 kambariai, 
atskiras mūrinis namas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
recreation kambarys.

RUNNYMEDE — BLOOR, $5.000 
įmokėti, originalus duplek
sas, dvigubas garažas su šo
niniu įvažiavimu, atskiros 
šildymo krosnys, gera nuo
mavimo vieta.

INDIAN RD. — HIGH PARK, 
$6.000 įmokėti. Didžiulis 12 
kambarių atskiras namas, 
vandens alyvos šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
puikus nuomavimo rajonas.

JANE — BLOOR, apie $10.000 įmo
kėti, 9 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis na
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
gražioje vietoje.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
apie $10-15.000 įmokėti, 5 
atskirų butų mūrinis namas, 
vandens alyvos šildymas, ga
ražai su plačiu šoniniu įva
žiavimu, išnuomota, nėra 
skolų.

JANE — BLOOR, apie $25.000 jmo
kėti. 8 butų (8-plex), gražus 
atskiras mūrinis pastatas, ga
ražai su privačiu įvažiavimu, 
didžiulis sklypas, ‘ apie $12. 
000 metinės nuomos.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

$2.000 jmokėti, 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 
§enkių kamb. apartm., šilto van- 

ens sild., platus įvaž., dvigubas 
garaž.. 1 skola bal. Prašo $22.900.

$3.000 jmokėti. College — Dover- 
court, mūr. 9 did. kamb., namas, 
šilto vand. šild., 3 virt, garažas,

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teh LE 6-9165

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 

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

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

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

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

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

JANE — WILSON
$40.000 įmokėti, naujas 30 butų 

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

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

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

HOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 įmokėtu Parduoda 13.000 

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

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

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

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



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

Įvairios sudėties maisto siuntiniai 
iki 40 sv. (su įpakavimu 44 sv.) 
Taip pat galima siųsti ir vienos rū-

Prašome reikalauti mūsų 
maisto katalogų.

• 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 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto iki

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

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. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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 • Baldų 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių • Verslo • Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai • Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA 
Telefonas 251-4864

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

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

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk, ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ „ „

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

Už sutaupąs moka nuo 4Vfe% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6¥2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

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

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

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

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

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

foto aparatai ir tt.

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

Sav. R. STASIULIS

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIU 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225
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© SKAITYTOJAI PASISAKO ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
GIMNAZIJOS SIENOS — DAR 

NEVISKAS
Taigi, gimnazijos sienos iškilo. Ne

atsistebime jomis: gražios, lengvos, 
dvasia į mokslus keliančios. Puiki bū
sianti gimnazijukė, tik deja, tai tik 
sienos. Mūsų pats direktorius atvyko 
pas jus, kraujo brolius, aktyviuosius 
fondų kūrėjus ir palaikytojus, pas Lie
tuvos tęsėjus parsivežti lietuviškumo 
reikiamoje formoje — pinigais. Lietu
vybė ideali, tačiau ir idealai pavargs
ta be realumo. Taigi, Redaktoriau, 
Jūs rasite kaip savo kolonomis parem
ti mūsų kolonas... Kolonos nemirš
ta, jų problemos irgi ne, pradedant 
Kudirkos kolonomis ir patarimu vis 
atstatyti. Tikrai, žiūriu neretai susi
kaupęs į džiūgaujantį jaunimą parke 
belaksiantį apie naujosios gimnazijos 
sienas. Godžiomis akimis ir ilgesinga

REMDAMAS TAUTOS FONDĄ, STIPRINI 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVĄ.

WINNIPEG, Man
KLB PIRM. DR. P. LUKOŠEVI

ČIUS, lankęsis Kanados Vakaruose, 
-aplankė ir Winnipego lietuvius gegu
lės 12 d. Posėdis įvyko apyl. pirm, 
agr. J. Malinausko bute. Dalyvavo: J. 
Malinauskas, inž. A. Maciūnas, M. ša- 
rauskas, mokyt. Br. Bujokienė, Ev. Fe- 
deras, p. Federavičienė, T. Lukas, V. 
Januška, M. Januška, V. Rutkauskas, 
J. Demereckas ir K. Strikaitis. LB 
pirm, papasakojo savo įspūdžius iš V. 
Kanados ir išklausė posėdžio dalyvių 
pranešimų.

Mokyt. Br. Bujokienė papasakojo 
apie liet, šeštad. m-los padėtį, apie ku
rią jau buvo informavęs ir jos ved. 
kun. J. Bertašius, ir apie Winnipego 
lietuviškąjį jaunimą. Pasak jos, kai- 
kurių lietuvių vaikai, belankydami 
angliškas mokyklas, kiek atitolę nuo 
lietuviškumo; o vieni vedę svetimtau
tes ir kiek pagyvenę grįžta prie savo 
tėvų papročių ir net mielai ima skai
tyti lietuviškas knygas. Tai reiškia, 
kad tėvų iš mažens įkvėpta lietuviška 
kibirkštėlė nepranyksta.

Dr. P. Lukoševičius pateikė pavyz
džių, kur vaikai iš pradžių nenorėję 
lietuviškai šnekėti ir nenorėję eiti į 
lietuviškas mokyklas, bet tėvų verčia
mi ten taip susipratę, kad iš kaikurių 
mokyklų grįžę pasidarę lietuviškųjų 
mokyklų mokytojais.

Agr. J. Malinauskas papasakojo apie 
Kanados Liet. Klubą Manitoboje, ku
ris čia pastatytas senųjų ateivių, ir jų 
santykius su naujaisiais. Daktaras, siū
lo su tokiais tampriau bendradarbiauti, 
giliau juos pažinti ir nemėtyti jiems 
peraštrių kaltinimų, o giliau įeiti į jų 
ankstyvesnės emigracijos padėtį

Inž. A. Maciūnas, kuris dabartiniu 
metu yra Baltic Federation Wnnipe- 
ge sekretorius, siūlo su senaisias lie
tuviais daugiau sueiti į kontaktą, įsi- 
iglinti į jų bendrą išsilavinimą ir 
stengtis juos įtraukti į bendą lietuviš
ką veiklą.

V. Januška kalbėjo apie skautų stei
gimą Winnipege ir trugdančias aplin
kybes.

Dr. P. Lukoševičius siūlė naujų or
ganizacijų steigimo susilaikyti, ypač, 
kai pasireiškia nesutarimai. Jis siūlo, 
kad viskas būtų daroma atsargiai, ven
giant tarpusavio nesutarimų bei ginčų. 
Taip pat jis padėkojo ir į laikraščius 
rašantiems, tik siūlė rašyti teisingas 
žinias, jų neiškraipyti ir stengtis ne
įžeidinėti vieni kitų.

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 

Telefonas LE 4-8431
3

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

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

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

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461
415 PARLIAMENT ST.

Tel. WA 4-3214
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

širdimi laukia dienos, kuomet iš per
puvusių bankų kąs išves į palaimintą 
ir pažadėtą mokslo židinį. Ir mokyto
jai ilgimės busimosios valandos, tos, 
kurią jūs, duosniomis širdimis mums 
pagreitinsite. Neretai prisimenu Cotto- 
lengo stebuklą. Jis ir pas mus karto
jasi: neturime ko valgyti, bet nebadau
jame. Mokomės čia, ruošiamės sunku
muose Lietuvos ateičiai. O kad tik 
duosnioji Viešpaties ranka nesusi- 
gniaužtų, o kad tik jūs, Viešpaties 
ranka duosnioji, nepavargtumėte rem
ti ateities idealus sunkiu, bet garbingu 
ištekliumi. Nuolatos meldžiamės už 
geradarius, gyviems sveikatos, įniru
siems amžinos šviesos prašydami. Ką 
mes be jūsų darytume ir kaip kitaip 
jums atsiteistame dabar?

Vasario 16 gimnazijos mokytojas
KJD

KLB pirm. dr. P. Lukoševičiaus at
silankymu winnipegiečiai liko labai 
patenkinti ir pageidavo, kad centras 
dažniau pasiųstų savo atstovus į apy
linkes. Winnipegiečiai nuoširdžiai dė
koja p-kui už atsilankymą, pilnai su
pranta jo sunkias pareigas ir darbą 
lietuviškame bare, linki ištvermės ir 
toliau vadovauti lietuviškai veiklai.

K. S-tis

VANCOUVER, D. Gw v- Brizgys, asistuojamas dviejų kitų 
kunigų; giedojo Čikagos liet, parapi- 

28 BAIGĖ KATALIKŲ GIMNAZI- jų vargonininkų choras; nemaža iškil- 
JĄ. — Prince George apylinkėse pla- mingamo teikė uniformuotų Dariaus- 

, čiai veikia anglų OMI misijonieriai. • Girėno veteranų posto narių pasiro- 
Prie Prince George College veikia dymas. 
gimnazija. Joje mokosi labai daug in-

, dėnų ir indėnių. Gegužės 30 d. čia įvy- j liet, evangelikų kunigas, dviejų lietu
ko 28 abiturientų išleistuvių iškilmės, viškų laikraščių redaktoriai; eveange- 
Veik pusę jų sudaro indėnai. Nemaža‘ likų parapijos choras sugiedojo gies- 
jų žada toliau studijuoti čia veikian-. mių. šioje vietoje pasirodė kito čika- 
čioje kolegijoje.

PR. GEORGE KOLEGIJOJ DIRBA 
DU LIETUVIAI: prof. dr. V. Vyčinas 
ir Kl. Prielgauskas. Pirmasis dėsto fi
losofiją, o antrasis — vokiečių kalbą. 
Profesūroje yra ir kitų tautybių: olan
dų, lenkų ir kt. Kolegiją sumaniai ve
da Tėv. E. Green, OMI, kuris yra ko
legijos dekanas. Jis yra pavedęs Kl. 
Prielgauskui tvarkyti kolegijos biblio
teką ir rūpintis naujų knygų įgijimu. 
Kol kas knygyne nėra nei knygų, nei

. žurnalų apie Lietuvą svetimomis kal
bomis. Būtų. labai geras darbas, jei

, kas galėtų paaukoti knygų apie Lietu- 
; va, ypač anglų kalba.

PRINCE GEORGE LABAI MAŽA 
LIETUVIŲ gyvena: 10-12 žmonių,

■ daugiausia seni ateiviai. Keli dirba
■ miškuose, atskirti nuo pasaulio.

Vyt. V-tas

j gos lietuvių veteranų — Don Varno 
posto uniformuoti nariai, šie postai I vienais metais dalyvauja vienų kapinių 
programoje, sekančiais — kitų.

Bevaikščiojant po lietuvių kapines 
galima pastebėti keistų dalykų. Vie
nas jų — tai paminklų pasistatymas 
dar gyviems žmonėms esant. Pvz. vy
ras ir žmona, kurie abu tebegyvena, 
pasistatė paminklą: iškalė vardus, pa
vardes, gimimo datas; trūksta... tik 
mirimo datų.

EDMONTON, Alta.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame mūsų drau
gams edmontoniečiams už suruoštas 
išleistuvių vaišes persikeliant mums 
gyventi į Winnipeg, Man.: Edmontono 
liet, parapijos klebonui kun. L Gri
gaičiui, p. E. Karosienei ir dr. J. Pi
lipavičiui už pasakytas jautrias kalbas 
vakarienės metu; už mums įteiktas ne
paprastai gražias ir vertingas dovanas, 
kurios mums visada primins Jus bran
gieji edmontoniečiai. Dėkojame išleis
tuvėse dalyvavusiems: kun. I. Grigai
čiui, p.p. Pilipavičiams, Gudjurgiams, 
Kantautams, Siugždiniams, Karosams, 
Nastajams, Zeleskiams, Kasperavi
čiams, Dudara'vičiams, Rasimams, Pa- 
šukoniams, Druteik’oms, Uogintams, 
Kontrimams, Sadauskams, žolpiams,
V. Kadžiams, Jagoldienei, Rudinskui,
W. Dovydaičiui, G. Dovydaičiui, Ples- 
kui, Tauginui, Gedgaudui, Murauskui. 
Dėkojame ir prie dovanos prisidėju- 
siems: p.p. Balsiams, Sapkams, Šmid- 
tams, Yodeliams, Kirdeikiams, Popi- 
kaičiams, Dovidėnams, Augiams, Juš- 
kevičiams, Kubiliams, Balučiams, An
dersonams, B. Kadžiams, Šepečiui, Ba
kučiui, Petrauskui, Šimkūnui, Kuli
kauskui. Jūsų visuomet —

Adelė ir Aleksas Dudoniai

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
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyrišku 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. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

EDVARDAS ŠULAIT1S

KUNIGYSTES SUKAKČIŲ MINĖ
JIMŲ virtinėje pabrėžtinas mons. M. 
Krupavičiaus 50 m. kunigystės jubi- 
Įėjus, nors ir praėjęs be tradicinio 
banketo. Buvo pasitenkinta iškilmin
gomis padėkos Mišiomis, kurias atna
šavo pats sukaktuvininkas Sv. Antano 
par. bažnyčioje, Ciceroje, birželio 7 d. 
Dalyvavo daug tautiečių iš plačiosios 
Čikagos. Ateitininkai, skautai čia pa
sirodė organizuotai su savo vėliavo
mis. Gražiai giedojo vietinės parapijos 
choras, solistai R. Mastienė ir J. Vaz- 
nelis. Pamokslą pasakė vysk. V. Briz- 
gys. Tik gaila, kad nebeveikė mikro
fonas ir jau didokos bažnyčios vidu
ryje nebuvo galima gerai girdėti, o 
toliau sėdintieji visai negalėjo išgirs
ti pamokslininko žodžių.

Po Mišių į kuklų mons. Krupavi
čiaus butą Cicero lietuvių kolonijoje 
visą popietę rinkosi įvairių organizaci
jų atstovai ar pavieniai asmenys pa
sveikinti šį nusipelniusį asmenį, mo
kėjusį suderinti plačios veiklos barus 
— kunigo, politiko, visuomenininko, 
lietuvybės apaštalo. Tuo atžvilgiu su
kaktuvininkas yra viena retų asmeny
bių mūsų tarpe ir jam linkėtina dar 
daug darbingų metų.

ČIKAGOS LIETUVIAI MIRUSIUS 
pagerbė JAV specialiai šiam reikalui 
skiriamoje dienoje “Memorial Day”, 
kuri visuomet yra gegužės 30 d. šv. 
Kazimiero ir Lietuvių Tautinės kapi
nės buvo pilnos žmonių, kurie čia iš
klausė jose vykusių programų, aplan
kė, papuošė artimųjų kapus. Sv. Ka- _ _____  _
zimiero kapinėse,-kuriose yra laidoja- ‘čiojo darbo profesnas. 
mi tik katalikai, Mišias atnašavo vysk. I - - - -

Liet. Tautinėse kapinėse kalbėjo

GEROKAI SUJAUDINO ŽINIA, lie- 
čianti seserų kazimieriečių vedamą 
Marijos Augštesniąją Mokyklą, ši lie
tuvių pinigais pastatyta mokykla, ku
rioje ilgą laiką buvo pastebima lietu
vybės žymių, paskutiniais metais vis 
labiau kelia susirūpinimo. Panaikini
mas lietuvių kalba leisto žurnaliuko, 
atsisakymas šv. Kazimiero vardo (ji 
vadinosi šv. Kazimiero vardu), bari
mas mokinių už lietuvių k. vartojimą, 
lietuviškų vardų iškeitimas Į nelietu
viškus ir daugelis kitų žymių rodo, 
kad susirūpinti yra kuo.

šiemet mokslo metų užbaigimo 
programon lietuvaičių (jų čia yra di
delė dalis) tėvai norėjo įtraukti bent 
vieną lietuvišką dainą ar giesmę. Pra
džioje buvo pasirinkta “Lietuviais esa
me mes gimę” ir jau pradėtos repetici
jos. Tačiau po kelių repeticijų buvo 
pranešta, jog ši taut, giesmė yra nepa
geidaujama. Tada buvo apsispręsta 
giedoti “Marija, Marija”. Tačiau ne
trukus ir ši giesmė buvo nubraukta, 
nežiūrint mokinių tėvų ir lietuviškų 
organizacijų prašymo. Vyr. mokyklos 
vadovė motina M. Adorata davusi 
šiuos paaiškinimus: 1. Laikai •:z<V2as’J 
ir lietuvių kilmės jaunimas gerai kal
ba angliškai; 2. Lietuvių kilmės moki
nės nesudaro daugumos mokykloje; 
3. Seserys rūpinasi religiniu, bet ne 
tautiniu auklėjimu; 4. Lietuvaičių di
delis džiaugsmas, leidus giedoti “Mari-

Pajieškojimai
Jurgis Lesčiauskas, gyv. Belgijoj, 7 

rue Brognier, Bruxelles, Belgique, 
prašo atsiliepti savo pažįstamus bei 
draugus, kurie galėtų paliudyti apie jį 
įstaigai, bandančiai išgauti iš V. Vo
kietijos vyirausybės kompensaciją. Jis 
ypač norėtų surasti Antaną Latožą, 
gyv. Kanadoj ar JAV.

Pajieškomas Augustinas Žemaitaitis, 
gim. 1914 m.; kilimo nuo Šakių; atsi
liepti laikraščio administracijoj.

Johnzs Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575

118% Robinson St., Toronto 3, Ont.

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

A & B TAILORS
A. Beresnevičius 

ja, Marija” sukėlęs kitataučių mer
gaičių tarpe nepasitenkinimą.

Po tokių paaiškinimų komentarų ne
bereikia.

CICERO LIETUVIŲ KOLONIJOJE 
veikia dvi lituanistikos mokyklos: vie
na — kasdieninė Šv. Antano par. mo
kyklos rėmuose, kita — šeštad. Augšt. 
Lituanistikos mokykla. Pirmoji jų, 
kuriai vadovauja J. Kreivėnas, šiemet 
turėjo 110 mokinių, daugiausia nau
jųjų ateivių (senosios išeivijos vaikų 
buvo nepilnas desėtkas); VIII-jį sky
rių baigė 13 mokinių. Šios mokyklos 
mokslo metų užbaigimas įvyko be ypa
tingų iškilmių birželio 8 d. Pažymėji
mus išdalino pats par. klebonas mons. 
I. Albavičius.

Gerokai iškilmingesnis atrodė 
Augšt. Lituanistikos Mokyklos moks
lo metų užbaigimas birželio 6 d. ši 
mokykla (direktorius C. Grincevičius) 
turėjo 67 mokinius ir išleido 10 abi
turientų. Tai 6-toji laida. Kalbėjo di
rektorius, mokyt. Pr. Razminas ir kiti 
veikėjai. Kiek ilgokas ir gal akį rė
žiantis buvo mokyklos rėmėjų pager
bimas, kartojamas kas metai. Sunku 
tikėti, kad tie rėmėjai norėtų tokių ce
remonijų; greičiausia pati mokyklos 
vadovybė čia “persistengia”.

Niujorkas. — Medicinos moks
las nurodo, kad ilgo amžiaus pra
deda sulaukti tinkama dieta ir 
pratimai — aplamai judėjimas. 
Daugiausia mirtis paliečia sėdin- 

, Brantfordas. — Massey-Fergu- 
son žemės ūkio mašinų bendrovė 
atidarė naują $3,5 mil. vertės pa
statą. Į metus pagamins apie 15. 
000 kombainų.

DR. A. VALADKA
1081 Bloor St. W., 

KABINETAS UŽDARYTAS 
nuo

birželio 21 d. iki 
liepos 5 dienos. 
Tel. LE 1-2933

DR. E. ZUBRIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

. Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR. R.O
Wiktoria BI KdWSKA, RO.
274 RONCESVALLES AVĖ

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

draudimo Įstaiga.

ŠYPSENOS
Moteris ir amžius

— Kiek tau metų, vaikeli?
— Ketvirti.
— Ar tu galėtum įspėti, kiek 

aš metų turiu, — teiraujasi su
augusi mergina.

— Ne, panele, nes aš dar tik 
iki 40 temoku suskaičiuoti.

Gamtos išmintingumas
— Gamta iš tikro yra nuostabi, 

— pasakoja filosofas kolegai. — 
Prieš milijoną metų ji jau žino
jo, jog ateis laikas, kuomet žmo
nės ims dėvėti akinius.

— Nesuprantu, ką tuo norėtu
mėt pasakyti? — atsakė kolega.

— Na, pažvelkite kaip mūsų 
ausys yra pritaikytos akiniams,— 
paaiškino filosofas.

Protingas berniukas
— Ką tu darai, kodėl tu verti 

sesutę valgyti sugeriamą popie
rių?

— Todėl, kad ji išgėrė buteliu
ką rašalo.

Pavyzdingas chirurgas
— Pone profesoriau, — krei

piasi nerimaujanti asistentė į žy
mų, bet užuomaršą chirurgą, — 
viskas jau paruošta operacijai, o 
pacijento vis dar nėra.

— Nieko tokio, — atsakė pro
fesorius. — Galime pradėti ir be 
jo...

Atsargus vyras
Į policijos įstaigą ateina susi

jaudinęs vyras ir praneša apie 
žmonos dingimą.

— Prašau tamstą ant šio popie
riaus surašyti žmonos išvaizdą, 
suminint ir jos būdo ypatybes.

Dingusios žmonos vyro veide 
pasireiškia svyravimas. Pagaliau:

— Gerai, pone valdininke. Bet 
ar tamsta duodate užtikrinimą, 
kad tas mano raštas nepaklius Į 
jos rankas?

Amerikietė ir jos... katinas
Viename laikraštyje buvo rašo

ma apie amerikietę poniutę: “Ji 
taip mylėjo savo katiną, kad pa
ti jam gaudė peles.”

Parinko Pr. Al.

ar JŪSŲ automobilio

DRAUDIMAS 
gerai išplanuotas? 
SKAMBINKITE 
P. BARAUSKUI -
RO 6-0811 arba
RO 6-0832

49 Cameo Cres., TORONTO 9, Ont

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keęle)
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. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

24 vai. pat RO 94612 
Darbo vai. RO MISI 
Namų RO 6-71»
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Studentų, skautų ir ateitininkų žinios nukeltos j 6 psl.

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— Nuoširdžiai užjaučiame Vaclovą 

Vaitkevičių, Lietuvoje mirus jo moti
nai. Mišios už velionės sielą — šį ket- 
virtaidenį, 8 vx.

— Pr. sekm. paminėtos Baisiojo Bir
želio dienos. Po Sumos padaryta vė
liavų eisena prie paminklinės lentos. 
Pamaldose organizuotai dalyvavo sa- 
vanoriai-kūrėjai, ateitininkai, skautų 
Šatrijos ir Rambyno tuntai. Organiza
cijoms nuoširdžiai dėkojame. Taip pat 
giliai dėkojame S. Kairiui, smuiku 
grojusiam per pamaldas.

— Nuoširdžiai sveikiname Londono, 
Ont., lietuvių kleb. kun. B. Pacevičių 
ir jo parapiją savon bažnyčion įžengi
mo proga. Linkime Dievo palaimos 
tolimesnėje darbuotėje. Iškilmėse Pri
sikėlimo parapijai atstovavo kleb. T. 
Placidas.

— Nuoširdžiai sveikiname Niagaros 
pusiasalio lietuvius ir TT pranciškonus 
mininčius pastoracinio darbo 15 metų 
sukakti.

— Vienuolyne ir Prisikėlimo parapi
joje buvo atlikta vienuoliška trimetinė 
vizitacija. Vizitatorius Tėv. Virgilijus 
Cordano, OFM, labai domėjosi par. 
darbais, ypač jaunimu. Jis kalbėjosi 
su jaunimo atstovais ir par. komitetu. 
Vizitatoriaus nuomone, nauja kleboni
ja — vienuolynas turėtų būti pastatyti 
kiek galint greičiau, nes dabartinis 
pastatas netinka net kukliausiems pa
storacijos reikalavimams. Baigus vi
zitaciją, Roma skirs provincijolą ir jo 
patarėjus, o šie darys skirstymus atski
riems vienuolynams ir parapijoms.

— Nuo praėjusio sekmadienio visai 
vasarai nutrauktos 11.30 vai. Mišios 
par. salėje.

— Nuo pr. sekm. darbą baigė ir par. 
biblioteka. Ji vėl bus atidaryta rudenį.

— Parapijiečių lankymas — kalėdo
jimas eina prie pabaigos. Vienas kitas 
nelankytas bus aplankytas susitarus.

— Birželinės pamaldos sekmadie
niais laikomos po Sumos, penktadie
niais — 8 v.v. (Mišios, išpažintys, Ko
munija ir litanija) ir šiokiadieniais — 
po 8 v.r. Mišių.

— Vaikų kongresas, globojamas Ku
nigų Vienybės ir š.m. rengiamas bir
želio 27 d. šv. Jono Kr. parapijos, bus 
Woodbridge, šiaurės vakaruose nuo 
Toronto. Vaikučius ir jų artimuosius 
kviečiame gausiai dalyvauti.

— Pakrikštyta Vlado ir Martos Kiš- 
kūnų dukrelė Colleen Marta.

Lietuvių liberalų grupė dalyva
vo birželio 8 d. Davenport apylin
kės liberalų susirinkime. Buvo at
vykęs ir kalbėjo tos apylinkės, fe- 
der. parlamento atstovas, dabarti
nis finansų min. W. Gordon. Kar
tu dalyvavo ir provincinio parla
mento narys A. Thompson. Daly
vavę lietuviai su abiem atstovais 
ilgesni laiką pasikalbėjo Įvairiais 
lietuviškais ir Kanados politikos 
klausimais. V. K.

Dr. Ant. ir Sofija Pacevičiai su
silaukė dukrelės. Sveikinam.
Lietuvių krepšinio rinktinės išvy
kos į Australiją Kanados komite
tas skelbia aukotojų sąrašą nr. 3. 
Aukojo: $10 V. Narkevičius; po 
$5 — M. Raupėnienė, V. Mačio- 
nis, A. Krakaitis, L. Bacevičius; 
$3 P. Latauskas; po $2 — V. Svi
tas, A. Paukštys, E. Galinienė, E. 
Kybartienė, S. Kalvaitienė, M. 
Repčytė, V. Pašilys; po $1— K. 
Dervaitienė, St. Pyragienė, A. 
Repčytė, A. Maksimavičius, M. 
Stasevičius.

Birželio mėn. 1 d. Kanados ko
miteto kasoje buvo $898,85. Pri
mename mūsų ižd. antrašą: L. 
Rickevičienė, 4 Avon Avė., To
ronto 9. Už aukas visiems spor
tiškas ačiū. Spaudos inform.

AUKOS KREPŠININKŲ IŠVYKAI
Lietuvių Krepšinio Rinktinės išvy

kos į Australiją Kanados Komitetas 
skelbia aukotojų sąrašą nr. 4. S20 Pri
sikėlimo par. bankelis; S15 Toronto 
LSK Vytis; po S10: Prisikėlimo par. 
Katal. Moterų sk., dr. J. Yčas, V. Ba- 
kūnas; S3 D. Keršienė; $2 J. Bakšys ir 
du asmenys po $1.

Sault St. Marie ap. valdyba per V. 
Skaržinską prisiuntė $43.49. Toje lietu
vių kolonijoje aukojo: po $5: J. Skar
dis, Girdvainis; po S2: V. Skaržinskas, 
V. žurauskas, Ig. Girdzevičius, Sker
džius, M. Riauba. J. Valas. A. Gustai
nis, A. Balčiūnas, N. Matijošaitis, N. 
Aukštikalnis ir 14 po $1.

Delhi - Tillsonburg ap. valdyba per 
B. Stonkų prisiuntė S45,28; aukojo po 
$5: Alf. Rudokas. Pr. Pūkas: po $2: 
V. Treigys, P. Augaitis. P. Lileikis, Z. 
Obelienis, G. Rugienius. M, Grincevi- 
čius, A. Steigviia, B. Stonkus, D. Uo
gas, P. šiuma: po SI,50 P, Janušaus
kas ir 14 po SI.

Papildomai iš Hamiltono gauta S5 
— Alf. šilinskas ir S2 St. Lukas.

š.m. birželio 9 d. Kanados Komite
to ižde buvo SI.066,62. Visiems auko
jusiems nuoširdus ačiū. Mūsų ižd. 
antrašas: L. Rickevičienė. 4 Avon Av., 
Toronto 9. Spaudos inform.

SV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
— Su šiuo sekmadieniu pradedamos 

pamaldos Springhurste 11 vai. šv. Jo
no Kr. bažnyčioje vėlyvosios — 12 vai. 
pamaldos šį sekmadienį laikomos pas
kutinį kartą. Nuo birželio 28 d. para
pijos bažnyčioje sekmadieniais pamal
dos per visą vasarą: 930 ir 11 vaL

— Pr. sekmadienį pamaldose prisi
minta išvežtieji į Sibirą. Pamaldose su 
vėliava dalyvavo Toronto šauliai. 11 
vai. Mišios baigtos Lietuvos himnu.

— Gražus būrys Sv. Jono Kr. para
pijiečių dalyvavo Šiluvos liet, parapi
jos Londone bažnyčios atidarymo iškil
mėse: abu par. kunigai, par. komiteto 
pirm. V. Aušrotas su ponia, choro se
niūnas Br. Vitkus su ponia ir kt. Lon
dono liet, parapija, vad. kun. B. Pace- 
vičiaus ir talkinama energingo komi
teto, yra gražiai besiorganizuojanti. 
Nuoširdžiausi linkėjimai naujam reli
giniam ir kultūriniam židiniui.

— G. Ganytojo stovyklavietėje pa
statų paruošimas stovyklavimui eina 
prie galo. Birželio 28 d., sekmadienį, 
stovyklos pastatai atidaromi visuome
nei. Visus stovyklos medžio darbus bei 
išorės aplinkos pagražinimus vykdo 
dail. J. Bakis. Įvedamas tiesioginis su
sisiekimas telefonu.

— Rekolekcijoms į kunigų semina
riją šią savaitę išvyko kun. J. Staške
vičius. Jaunimo choro repeticija įvyks
ta šį penktadienį 6 v.v. Choras daly
vauja vaikų kongreso programos iš
pildyme.

— Šį šeštadienį, 8 v.r. gedulingos 
pamaldos už a.a. Kazimiero Ivanausko 
vėlę mirties metinių proga.

— Parapijos vaikams, vykstantiems 
į kongresą birželio 27 d., užsakomi au
tobusai. Nuo Šv. Jono Kr. bažnyčios 
autobusai išvyks šeštadienio rytą 10 
vai. Vaikai važiuoja nemokamai, o iš 
suaugusių į abu galus imama po $1. 
Gerbiamus tėvus labai prašome vai
kus, kiek galima, vežti privačiais au
tomobiliais. Vykstantieji autobusu pra
šomi užsiregistruoti. klebonijoje iki 
birželio 26 d.

Kanados parodoje š.m. lietuviai 
gauna atskirą skyrių. Pageidauja
ma lietuviams būdingi išdirbiniai: 
medžio drožiniai, audiniai, ginta
ro išdirbiniai ir pan. Vadovybės 
pageidavimas' — kad eksponatų 
specialistai, pvz. lietuviškų lėlių 
žinovės, patys dalyvautų lietuvių 
skyriuje ir vietoje demonstruotų 
patį darbą. Parodos reikalais rū
pinsis Toronto apyl. valdyba, pa- 
sikviesdama tos srities žinovus.

A.
R. Vaštokas su žmona studijuo

ja Niujorke ir ruošia disertacijas. 
Vasaros metu jiedu keliaus po va
karų Kanadą, telkdami medžiagą 
savo moksl. darbams.

Iš “Dainos” veiklos
Paskutinis prieš vasaros atos

togas susirinkimas geg. 31 d. Įvy
ko pas pirm. K. Butienę. Ryšium 
su pranešimu apie kartūno balių 
buvo primintos laimėjusios kartū
no premijas: I — Nina Rae-Ben- 
stead, II — Aldona Grigaliūnie
nė, III — Ada Žalkauskaitė ir IV 
— Ona Drąsutienė. Sveikinimai 
laimėjusioms ir ačiū visoms, ku
rios puošė “Dainos” balių gra
žiais kartūnais.

Bufeto priežiūra teko vyrams: 
n. Šarūnui su keliais savo bičiu
liais. Loterija atnešė beveik % 
viso pelno. Fantai buvo suaukoti 
narių ir “D” bičiulių. Dail. H. J. 
žmuidzinienė dovanojo savo tapy
tą paveikslą — mergaitė; per V. 
Moglickaitę vertingų dovanų da
vė: A. Valienė, M. Ūlickienė, E. 
Mazulaitienė, E. Kripienė, A. Ab- 
romaitienė, R. Kybartaitė, M. 
Vaškevičienė; p. Rušas ir O. Tei- 
šerskienė — po $2. Kitos pinigi
nės aukos jau buvo skelbtos.

Mūsų prekybininkai: vaist. J. 
Margis, Mohawk Furniture Co.,
J. R. Simanavičius ir p. Punkrio 
krautuvė prisidėjo gražiomis do
vanomis. Visiems už talką, dova
nas paminėtiems ir tiems, kurie 
nenorėjo būti minimi, ir tiems, 
kuriuos gal esame praleidusios 
per neapžvalgumą ■.— dainietės 
nuoširdžiai dėkoja.

“Daina” paskyrė Vasario 16 
gimnazijai $25. Gautas prašymas 
iš p. Pauliukonienės siuntiniui 
tremtin su $1 auka. Susilaukta* 
naujos narės B. A. Džiaugiamės 
ir sveikinam.

Visas šalpos darbas vasaros 
metu bus vykdomas “D” v-bos. 
Kreiptis pas pirm. K. Butienę — 
RO 9-5174, arba sekr. L. Novo- 
grodskienę — RO 9-8846.

Sekantis visuot, susirinkimas— 
rugs. 27 d. pas J. Rimienę. Dė
kojame gerb. pirmininkei už jau
ku susirinkimo priėmimą.

— M. F. Y.

SPECIALI KAINA ŠIĄ SAVAITĘ:

Vokiškos dešrelės 49 centai svaras
Šviežus kiaulienos kumpiukas 39 centai svaras

Taipgi turime dideli pasirinkimą Įvairių šviežių, rūkytų mėsų, paukštienos, 
importuotų maisto gaminių, šviežiu daržovių ir vaisių. Be to, pas. mus 
gausite lietuviškų sūrių, palaido sviesto, gardžių silkių ir šviežių, jaunų 
paršiukų. Pristatymas nemokamas!

PARKSIDE
335 RONCESVALLES AVENUE Telefonas LE 5-1258

Savininkai EDVARDAS ir IRENA PUNKRIAI

Pamaldos už žuvusius sukilė
lius. — 1941 m. birželio 23 d. Įvy
ko ginkluotos rezistencijos prasi
veržimas Lietuvoje. Narsių parti
zanų dėka atsirado galimybė su
daryti laik. vyriausybę Kaune. 
Šis partizanų drąsus žygis užde
gė jaunimą “visa paaukoti — vi
sas žemiškas laimės viltis ir net 
gyvybę” (J. Lukša). Prisimenant 
tą žygį, š.m. birželio 21 d., sek
madienį, 11 vai., Springhursto G. 
Ganytojo stovyklos dievnamyje 
pamaldos, pritaikintas pamokslas, 
Lietuvos himnas. Kviečiame vi
suomenę dalyvauti. LFB

Per radijo programą “Tėvynės 
prisiminimai” birželio 21 d., 1 
vai. p.p., prisimenant birželio 23 
d. sukilimą Lietuvoje ir kritusius 
partizanus, tars žodį prof. A. Mus
teikis iš Buffalo.

Gerojo Ganytojo stovykla, glo
bojama Šv. Jono Kr. parapijos, 
prasideda liepos 5 d. Stovyklos 
pastatai pertvarkyti, sporto aikš
tės išlietos asfaltu, sutvarkyta 
vandens kanalizacija. Š.m. sto
vyklos programas organizuoti pa
dės sporto klubas “Vytis”. Sto
vyklos vadovybė baigia organi
zuoti stovyklos personalą. Dalis 
personalo — šeimininkės, mer
gaičių ir berniukų vadovai bus 
apmokami. Dar reikia virtuvės 
personalo. Ponios, kurios stovyk
lavimo metu galėtų Įsijungti pa
gelbėti virtuvei, maloniai prašo
mos pranešti klebonijai. Vaikų 
registracija — klebonijoje. Sto
vyklos mokestis už vieną asmenį 
savaitei $12.50. Stovyklos kape
lionas ir reikalų vedėjas — kun. 
J. Staškevičius.‘ K. A.

PLIAS Toronto skyriaus v-ba 
nutarė rudenį surengti kultūrinio 
pobūdžio arbatėlę. Tradicinis in
žinierių balius numattyas 1965 
m. vasario pradžioje. Jieškomos 
baliui erdvesnės patalpos.

Pirm. inž. L. Balsys išsikelia iš 
Toronto. Jam pasitraukus, valdy
ba pareigomis pasiskirstė: buv. 
pirm, pavad. inž. G. Sakus — 
pirm., inž. K. Gaputis — pirm, 
pavad., inž. Dvarionas — sekr. ir 
inž. S. Vaitiekūnas — ižd. V-ba 
viso skyriaus vardu dėkoja inž. 
L. Balsiui už darbą ir linki gero 
pasisekimo naujoje vietoje.

Torontas. — Ontario prov. gy
ventojai 1962 m. mokesčių for
moje neištekėjusių motinų išlai
kymui sumokėjo $4,5 mil. Tuo 
tarpu nevedusieji tėvai, kurie pa
prastai nenori ar negali mokėti, 
išlaidoms padengti ir mergaičių 
sunkiai socialinei bei moralinei 
naštai palengvinti pridėjo tik 
$190.000.

Torontas. — United Church ir 
Presbyterian Church of Canada 
pareiškė Ontario teisingumo min. 
W i s h a r d, kad reikia keisti 
“Lord’s Day Act” ir pritaikyti 
modernaus gyvenimo sąlygoms. 
Taip pat kreiptasi Į Kanados ir 
Ontario provincijos premjerus.

Torontas. — H. Carl Golden
berg iš Montrealio tiria ir spren
džia metropolinio Toronto savi
valdybių reikalus. Toronto mies
to ir savivaldybių politikai nesu
taria, kokia būtų efektingiausią 
i rmažiausiai kainuojanti valdy- 
mosi forma, šiuo metu yra 13 sa
vivaldybių. Siūloma 4-5 miestai 
— boroughs Niujorko valdymo- 
si sistema.

Torontas. — Kanados premje
ras L. B. Pearsonas Rotary suva
žiavimo nariams Toronte pareiš
kė, kad trečdalis JAV kapitalo 
yra investuota Kanadoje. Tai ro
do, kad kanadiečiai sugeba tvar
kyti savo reikalus, išmokėdami 
augštus dividendus amerikie
čiams.

ŠV. JONO KNYGYNE GAUTOS 
NAUJOS KNYGOS

1. Dr. Joseph Končius “ Vytautas 
the Great, Grand Duke of Lithuania”, 
kaina $3.

2. Stasys Yla, “Moderni mergaitė”, 
išleido Imaculata Press, kaina $2.75.

3. B. Piesarsko, B. Svecevičiaus “Lie
tuvių-anglų kalbų žodynas”, apie 27. 
000 žodžių, skiriamas vidurinėms ir 
augštosioms mokykloms. Išleido Vai
va. Kaina $5.

4. J. Kralikauskas, “Mindaugo nu
žudymas”, premijuotas romanas. Kai
na $3.

5. “Pasaulio Lietuvis”, nr. 1-6, PLB 
organas.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Žymaus lietuvių bičiulio adv. A. Maloney pagerbtuvės, kuriose da
lyvavo ir būrys Toronto lietuvių.

Nuoširdžiai dėkoju visiem, ku
rie mane prisiminė ligos metų — 
maldomis, žodžiu, raštu, lankymu, 
gėlėmis, dovanomis bei globa. 
Taip pat nuoširdus ačiū mane pa- 
vadavusiem redakciniame darbe 
ištisas 6 savaites.

Kun. Pr. Gaida
“TŽ” leidėjas KLK Kultūros 

Dr-ja ir jos valdyba reiškia padė
ką ped. Ant. Rinkūnui ir kun. dr.
K. Bučiniui, OFM, pavadavusiem 
sirgusį “TŽ” redaktorių.

Springhursto vasarvietės žemės 
savininkų susirinkimas — šį šeš
tadienį, birželio 20 d., 7 v.v.j lie
tuvių salėje. Būtų gera, kad susi
rinkime dalyvautų kiek galint 
daugiau lietuvių ir įeitų į vado
vybę.

Dr. J. Sungaila, J. R. Simana
vičius, Iz. Matusevičiūtė ir Pr. 
Bastys dalyvavo liet, spaudos ir 
radijo darbuotojų suvažiavime 
Sodus, Mich. Suvažiavimas buvęs 
gausus ir gyvas diskusijomis. Ten 
pat įvyko ir PLB veikėjų pasita
rimas.
• Prof. Vyt. Pūdymaitis su moti
na iš Halifakso vieši Toronte ir 
ruošiasi vykti gilinti studijų Ota
vos un-te.

Vyt. Bigauskas, prieš 3 metus 
išvykęs į. JAV, su šeima grįžta 
Kanadon.

J. Vačeliūnas iš Sudbury, Ont., 
yra išvykęs kelionėn į Tol. Rytus; 
atsiuntė “TŽ” redakcijai sveikini
mus iš Hong Kongo ir kitur.

Evangelikų kun. Alg. Žilinskas 
ir jo ponia Rūta susilaukė dukre
lės Loretos Lilijos. Sveikinimai.

J. Novog, socialdemokratų Li
teratūros Fondo įgaliotinis To
ronte, praneša platinąs naują lei
dinį Stp. Kairio atsiminimus 
“Tau, Lietuva”. Tel. RO 9-8846.
Reikalinga MERGAITĖ ar MOTERIS 
pagelbėti namų ruošoj ir krautuvėj. 
Kreiptis Sprighurst Beach — Lindale 
Grocery pas E. Kulienę.

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
dų. Galima naudotis virtuve. Skambin
ti po 6 vai. v. tel. RO 7-4917.

Išnuomojamas šviesus izoliuotas va- 
sarnamas Springhurste, sekanti gatvė 
nuo lietuvių bažnyčios. Skambinti tel. 
LE 1-5982, nuo 3 iki 7 v. v.

Išnuomojami TRYS KAMBARIAI su 
baldais. Galima virti. Vieta automobi
liui. Weston Rd. ir Humber Blvd. 
Skambinti 368-8785.

PARDUODAMA:
MŪRINIS NAMAS 5 kambarių, mo- 

dernss vonios kamb., moderni virtu
vė, prie viešo kelio, 2 mylios nuo Wa- 
saga Beach. Sklypo dydis 165x330. 
Įmokėti $1.500, visa kaina $6.500.

100 AKRŲ, geri pasatai, visa kaina 
$16.000.

80 AKRŲ, geri pasatai, prie kelio. 
$17.000.

100 AKRŲ, 2 mylios nuo Wasaga 
Beach, geri pastatai; kaina $10.000.

Skambinti: EVERETT LOUGHEED 
telef. Stayner 109-W3.

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

Tel. LE 5-0466. A. Zaremba

Statybinės medžiagos

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 

; draustas. Važiuojam kas savaitę į
Montreal}, Londoną, Windsora, Hamil 
tona. North Bay. Sudburi 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

Vardadienio proga savo bičiu
liui kaip dovaną užsakė “TŽ” Pr. 
ir E. Šeiriai.

Didokas būrys torontiečių pr. 
sekmadienį dalyvavo naujai įgy
tos liet, bažnyčios atidarymo iš
kilmėse London, Ont., kurios pra
ėjo labai sklandžiai. Platesnis ap* 
rašymas — vėliau.

Kanados Liet. Fondo pirmuti
niai nariai papildė savo įnašus po 
$100: P. S. Augaičiai, Tillson
burg, Ont., iki $350, V. I. Ignai- 
čiai, Rodney, Ont., iki $350, Z.
L. Mockai, Rodney, Ont., iki 
$200, J. T. Rastapkevičiai, West 
Lome, Ont., iki $200. Už gautus 
papildomai $400 aukotojams nuo
širdžiai dėkojame. KLF valdyba

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Birželio 27-28 d. Klevelande šau

kiamas visuotinis Jūrų Skautijos vado- 
vų-vių ir atstovų suvažiavimas. Turi 
teisę dalyvauti visi Jūrų Skautijos vie
netų vadovai-vės, tuntų ir vietininkijų 
vadijų nariai, korp! Gintaras valdybos 
nariai, skautininkai-ės ir veikiančių 
tėvų komitetų atstovai.

— Spaudos ir informacijos skyriaus 
vedėja sn. M. Mackevičienė dėl ligos 
pasitraukė iš pareigų. Nauju vedėju 
paskirtas v.vl.senj. K. Butkus.

— Toronto “Neringos” tunto jaunes
nieji jūrų skautai numato persiorgani
zuoti į laivą, kurį sudarys dvi valtys. 
Į “Neringos” tunto veiklą įsijungė se
nas jūrų skautas, dalyvavęs plaukime 
į Ročesterį, V. Mašalas. Skautauti jis 
pradėjo Šveicarijos skautų sąjungoje.

Pranas Kasiulaitis — F. Cassel- 
lis atvyko iš Škotijos į Torontą 
gegužės mėn. pradžioje su žmona 
ir dviem ištekėjusiom dukrom, 
žentas George McCall liko To
ronte su tėvais, o antra dukra N. 
Kelly išvyko į Montrealį. Jos vy
ras inžinierius ten gavo pastovų 
darbą. j

REDAKCIJOJE LANKĖSI atvyku
sios iš Los Angeles, Calif., L. Zaikie- 
nė, jos duktė Rūta ir Em. Stirbienė. 
Jas atlydėjo torontiškės p.p. Gudžiaus- 
kienė ir Pavilonienė.

M. TOTORAITYTĖ - LIEGIENE, tu
rinti maisto krautuvę Toronte, 1322 
Dundas St. W., ją išnuomavo lietu
vėms, o pati atidaro “Springhurst Gar
den” restoraną-valgykla Springhursto 
vasarvietėje lietuvių rajone.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
arba kambarys ir virtuvė. Su balkonu. 
Tel. LE 3-2220.

Wasaga, Oakview Beach, išnuomojami 
vasamamia ivieno, dviejų ir trijų mie
gamųjų kambarių su visais miesto pa
togumais prie ežero kranto. Skambinti 
Toronto tel. 535-4438 po 6 v.v. Rašy
ti: Windmills R.R. 1 Wasaga Beach. 
Tel. Wasagoj 429-2914.

Išnuomojamas vasarnamis Springhurs
te lietuviškame rajone. Skambinti To
ronto tel. 534-8154.

Parduodamas dupleksas High Park ra
jone arti gero susisiekimo. Tel. 762- 
3053.

Vokiškas radijo aparatas ‘Trench Pro
vincial” su patefonu tsereo, 8 garsia
kalbiai, naujas. Reguliari kaina $975, 
parduodamas' už $600. Privačiai tel. 
532-2367 po 6 v.v.

Apšildymo krosnių 
išpardavimas

Dujų ir alyvos naujos bei vartotos ap
šildymo krosnys ypatingai žemomis 

kainomis. NAUJOS — TIK $99.00.
NATIONAL HEATING LTD.

Tel. HU 5-3513 2041 Avenue Rd.
ATEIKITE PAŽIŪRĖTI

• Įvairios medžiagos namų remontams
• Faniera, plytelės grindims ir luboms
• Dažai, trąšos, cementas, juodžemis
• Geriausios kainos. Atidaryta 8-7.30 v.v.
2 Mulock Avė., tel. 769-5171, vak. 762-9759

Sav. B. Saulėnas
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B MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios

— Birželio deportacijų minėji
mas buvo surengtas St. Matthew 
anglikonų bažnyčioje. Programo
je — religinis koncertas, kuria
me dalyvavo visų trijų tautybių 
menininkai. Iš lietuvių dalyvavo 
operos sol. E. Kardelienė ir A V 
parapijos choras, vad. muz. Amb- 
rozaičio.

— Birželio 27 d., 7 v.v., AV 
par. salėje bus operos sol. E. Kar
delienės muzikos studijos kon
certas.

— Birželio 28 d., 3 v. ę.p., mū
sų par. salėje bus seselių vado
vaujamo vaikų darželio užbaigi
mas.

— Užpr. sekmad. rinkliava — 
$339.

— Gyvojo Rož. Dr-ja paaukojo 
$50 virtuvės inventoriui. Draugi
jai nuoširdžiai dėkojame.

— J. Rukšys, vedęs E. L. Ki- 
sielytę, iš Detroito, apsigyveno 
mūsų parapijoje, Verdun.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Liepos pabaigoje į Šv. Kazi

miero parapiją atvyksta naujas 
kunigas Jonas Gaudzė. Primicija 
bus rugpjūčio 2 d. Mišios 11 vai., 
pagerbimas — 12 vai. par. salėje.

— šeštad. mokyklų tėvų komi
tetas ruošia didelę gegužinę pp. 
Skruibių ūkyje. Gegužinė ruošia
ma paminėti 15 metų nuo įsikūri
mo šešt. mokyklų; visus lietuvius 
kviečia gausiai dalyvauti ir tuo 
paremti šeštad. mokyklas.

— šv. Kazimiero parapijos ko
mitetas birželio 28 d. rengia ge- 
guž nę p. Baršauskų ūkyje.

— Parapijos jaunimas ruošia 
mokslo metų užbaigimo proga va
karą birželio 20 d., 8 v.v. Tėvai 
prašomi paraginti savo jaunimą, 
kad atsilankytų į šį pobūvį.

— Prie Šv. Kazimiero par. įsi
steigė ledo ritulio komanda — 
įsirašė 50 asmenų. Vadovauja p. 
Russell. Žaidimai* prasideda rug
sėjo 15 d. ir truks 30 savaičių 
(Big City).

— Mirė Vincas Piečaitis, mūsų 
skautų Juozo ir Vinco Piečaičių 
tėvelis. Palaidotas antradienį 9 
v.r. Gili užuojauta visai šeimai.

E. N.
Tvarkoma stovyklavietė. — KL 

B-nės Montrealio stovyklos valdy
bos posėdis, dalyvaujant visai ei
lei visuomenininkų — dr. L Lu- 
koševičeinei, pp. Žubams, stud. 
A. Rudinskui, stud. Zubaitei, Pr. 
Rudinskui, P. Adamoniui, inž. J. 
Kibirkščiui ir kt., nutarė į vajų

Išvežimų minėjimas 
Toronte

Birželio išvežimų prisiminimas 
Toronte šiemet įvyko birželio 15 
d. Eaton auditorijoje. Vadovavo 
daugiausia estai, kurie šiemet pir
mininkauja Pabaltiečių Federaci
jai ir Pabaltiečių moterų tarybai. 
Po invokacijos, kurią paskaitė ev. 
kun. O. Pello, ir atidaromojo žo
džio, kurį tarė Feder, pirm. H. 
Kullango, vieton negalėjusio at
vykti pagrindinio kalbėtojo fe- 
der parlamento opozicijos vado J. 
Diefenbakerio kalbą pasakė adv. 
Art. Maloney. Jis pabrėžė, kad 
pagrindinis ginklas prieš komu
nistinį pavojų, kurį nemažiau jau
čia ir kanadiečiai, yra visų mo
ralinė stiprybė. Kalbėtojas taipgi 
prisiminė vis didėjantį svorį ka
nadiečių, kurie nepriklauso nei 
anglų, nei prancūzų kilmei, ir iš
kėlė mintį, kad jau pats laikas su
teikti tai trečiajai kanadiečių gru
pei pilną pripažinimą, skiriant 
jos atstovus į senatą ir kitus svar
bius postus. Po jo dar kalbėjo Pa
baltijo kraštų konsulai, Ontario 
prov. sekr. ir pilietybės min. J. 
Yaremko, perdavęs ir premjero 
Robarts linkėjimus ir Toronto 
miesto burmistras Givins, leidęs 
tą dieną iškelti pabaltiečių vėlia
vas prie miesto rotušės. Raštu 
sveikino min. pirm. L. B. Pear
son ir Ontario parlamento narys 
A. Thompson. Salėje buvo gausu 
įvairių kitų tautų atstovų.

Meninėje dalyje pasirodė estų 
mišrus choras, vad. R. Toi. latvių 
solistė M. De Jardine, sopranas, 
ir mūsų sol. V. Verikaitis, išimti
nai gerai pasirodęs. Pabaigoje 
buvo vėliavų pagerbimai, tautų 
himnai ir viešos deklaracijos.

Pažymėtina, kad latviai išleido 
knygą su Sibiran išvežtųjų pavar
dėmis. A. R.

Metinė čekoslovakų Diena — 
liepos 5 d., Masaryktown, Scar- 
boro.

įtraukti šalia jaunimo, daugiau 
suaugusių rinkėjų. Kviečiama sto
vyklos darbuose dalyvauti jauni
mas ir visi kiti montrealiečiai. 
Kas šeštadienį darbams vadovau
ja inž. J. Kibirkštis arba inž. V. 
Sipelis. Vykstant reikia pasiimti 
savo darbo įrankius — kirvius ir 
pjūklus bei šiltas antklodes. Nak
vynei galima pasinaudoti skautų 
palapinėmis. Informacijos reika
lais kreiptis pas inž. J. Kibirkštį 
tel. RA 8-2614 arba inž. V. Šipel| 
tel. 33-5590.

Skautų - skaučių stovykla įvyks 
rugpjūčio pirmoje pusėje. Daly
vauti gali visas Montrealio jauni
mas, taigi ir nepriklausą skautų 
organizacijai.

AV par. klebonas T. K. Pečkys, 
SJ, padovanojo stovyklai indų 
maždaug 100 asmenų. Virtuvei 
nutarta įsigyti dujinę krosnį.

Pr. R.
Stovyklavietės reikalams vajaus 

metu per vieną savaitę suaukota 
$240,25. V. P.

Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas ir ponia yra Montrea
lio burmistro Jean Drapeau pa
kviesti dalyvauti Montrealio mies
to Sainte-Hėlėne ir Notre-Dame 
salių tarptautinės parodos orga
nizacijai perdavimo iškilmėse ir 
priėmime, kurie įvyks Sainte-Hė
lėne saloje birželio 30 d.

Jaunimas, kuris dar nepriklau
so skautų organizacijom, nuošir
džiai kviečiamas į skautišką sto
vyklą prie Lac Sylvere rugp. 1-16 
d.; 1 sav. — $20, 2 sav. — $30. 
Registruotis pas E. Tekutį 366- 
9576, ir A. Lukoševičiūtę PO 8- 
0322. Visi stovyklautojai į stovyk
lą atvyksta savom priemonėm.

Drobines — sudedamas loveles 
ir miegojimui maišus galima 
pirkti iš sandėlio. Geresnės rūšies 
lovelės — $9.98, o maišai $11.98. 
Gavus 33% nuolaidą kainos su
mažėja iki $6,64 ir $7,98. Kas no
rėtų šia proga pasinaudoti prašo
mi pranešti D. Zubaitei 365-0224.

Skautų stovyklos vadovai lan
kėsi stovyklavietėje ir parinko 
skautų ir skaučių rajonus, vėlia
vos ir sporto aikštes, virtuvės ir 
laužo vietas. Išvykoj dalyvavo ka- 
pel. Tėv. J. Vaišnys, SJ, tunt. dr. 
I. Gražytė, skaučių stovyklos pro
gramos vedėja L Lukoševičienė, 
3 vyr. skautės ir 3 vyčiai.

Sk. inf.
“LITAS” JAU VIRŠ $1.100.090. — 

Per pr. mėn. “Litas” vėl paaugo visu 
S100.000 ir pasiekė $1.117.120,70 ba
lansą. Per penkius šių metų mėnesius 
“Litas” padidėjo S260.000, taigi dau
giau kaip buvo numatyta pasiekti iki 
galo metų. “Lito” augimo galimybės 
tebėra labai didelės, kadangi iš 5000 
Montrealio lietuvių dar tik kas penk
tas priklauso “Litui”.

Mėnesio gale “Litas” turėjo išdavęs 
$896.000 paskolų, indėlis centrinėje 
kasoje S51.000. Indėlių s-tose buvo 
S885.000, ein. s-tose — $201.000, šių 
metų pelnas — S15.000.

“Litas” yra grynai ekonominė lie
tuvių organizacija ir jo durys atviros 
visiems be religijos ar pažiūrų skirtu
mo.

Montrealis. — Nustatyta, kad 
džiovos liga jau buvo žinoma Ba
bilonijoje prieš 4.600 m. Kanado
je vėl reiškiasi ligos plitimas, 
nors išleidžiama $40 mil. Pasau
lyje kasmet miršta 2 mil. nuo 
džiovos ligos.

Kas naujo Kanadoj?
(Atkelta iš 1 psl.) 

Atlyginimai per paskutinius 
10 metų yra pakilę žymiai 

daugiau, negu pragyvenimo iš
laidos. Praėjusiais metais 62% 
visų Kanados šeimų pajamos bu
vo virš $4.000. Uždirbančių ma
žiau nei $2.000 metams yra tik 
10% visų dirbančių.

Nesubrendusių jaunuolių ve
dybos yra viena didžiausių 

problemų Kanadoje.' Amžiaus 
minimumas Ontario provincijoje 
yra 18 metų, tuo tarpu New 
Brunswick, Newfoundland. No
va Scotia ir Kvebeko provincijo
se mergaitės gali tuokti 12 me
tų ir berniukai 14 metų. Siūlo
ma išleisti įstatymą, kad ta am
žiaus riba būtų pakeista, nes to
kiame amžiuje sukūrę šeimas 
jaunuoliai vėliau tampa našta vi
suomenei.

Alkoholinių gėralų vartojimas 
Kanadoje didėja. 1963 m. kana
diečiai tam išleido daugiau negu 
1 bil. dol. Ontario prov. pralen
kė visas kitas provincijas su 
$400 mil. suma.

TAUPYK IR SKOLINKIS"! rr A 
savo Kredito Kooperatyve LI IMO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2600 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už Šerus — 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. šv. 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 va! vak.




