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Sukilusi dvasia
Lietuviai iš seno buvo žinomi kaip ramūs, taikūs žmonės, 

kaip “homines humanissimi”. O ir dabar sakoma, kad lietuviai 
nėra kovos žmonės, kad jie labiau linkę į ramų gyvenimą. Bet tai 
tėra viena medalio pusė. Kad lietuvis moka būti ramus, pasyvus, 
lyriškas — nėra abejonės. Tai rodo tie ramūs laikotarpiai, kai lie
tuviui nereikėjo imtis ginklo. Jei tokie laikotarpiai truktų visą lai
ką, galbūt ir galėtume tvirtinti, kad lietuvis tėra ramaus gyveni
mo žmogus. Deja, lietuviai istorijos eigoje pasirinko ar buvo pri
versti pasirinkti tokius gyvenimo plotus, kurie neleido jiem nu
rimti. Jau nuo mindauginių laikų'lietuviai tapo kovos žmonėmis. 
Jie kovojo ir savo krašto viduje, ir su išoriniais priešais, kurių 
niekad netrūko. Ir jei savo laiku Lietuva buvo išsiplėtusi nuo jū
rų iki jūrų, tai todėl, kad lietuviai nestokojo kovos dvasios. Ilgus 
šimtmečius jie gyveno sukilusia dvasia, kuri neleido jiem užmigti 
ant laurų. Tik galingesnių priešų nugalėti jie buvo priversti nu
rimti ilgiem laikotarpiam.* Tada jie tapo pasyviais žmonėmis, vel
ką svetimųjų jungą — ilgai, ištvermingai, patvariai. Jų kovos dva
sia buvo nutildyta, prislėgta ir iš dalies užliūliuota. *

* * **
Išjudinti kovos dvasiai po ilgo letargo reikia stiprių smūgių, 

ir lietuviai budo po .tokių apsnūdimo laikotarpių gana sunkiai. Tai 
rodo 1863 m. sukilimas, 1905 m. revoliucinis* sąjūdis, 1918 m. 
laisvės kovos, 1941 m. sukilimas, pagaliau pogrindiniai sąjūdžiai 
rusų ir vokiečių okupacijos laikais. Tai buvo, palyginti, didelio 
masto prasiveržimai tos lietuvių kovos dvasios, kuri buvo nutil
dyta ilgiem laikotarpiam. Jie parodė, kad ramieji ir taikieji lietu
viai gali būti aktyvios kovos žmonėmis. Ilgus laikotarpius buvę 
priekalu, atlaikiusiu naikinančius smūgius, tapo smogiančiu kū
ju. Ir, reikia pasakyti, anie aktyvieji smūgiai vėl pažadino visos 
tautos kovingumą, kuris ir išvedė tautą iš vergijos į laisvę. Ne evo
liucija, bet lietuviškoji revoliucija, iškilusi tinkamu metu, atstatė 
Lietuvos laisvę. Tiesa, nevisi sukilimai buvo betarpiškas kelias 

’laisvėn, bet neabejotinai jie buvo tie smūgiai, kurie ruošė Lietu
vos atbudimą laisvam gyvenimui. Jie liudijo, kad jos gyvestingo- 
sios jėgos nėra paralyžuotos, kad jos gali sukelti tautą naujiem 
žygiam.

★ * *
Bene paskutinis plataus masto sukilimas Lietuvoje Įvyko 

1941 m. prieš bolševikus, spaudžiamus vokiečių kariuomenės. Jo 
metu žuvo daug kovotojų, tačiau siektoji laisvė liko iki šiol nepa
siekta. Ji nepasiekiama ir dabar, tačiau tas sukilimo entuziazmas, 
tas lietuvių aktyvaus kovingumo prasiveržimas neišblėso nei pa
čioj Lietuvoj, nei išeivijoj. Ta sukiliminė dvasia tebėra gyva vi
suose Lietuvos laisvės laukiančiuose tautiečiuose, nors ilgoje lai
ko tėkmėje susiduria su dilimo pavojumi. Esame vėl patekę į le
targo laikotarpi — ir Rytai, ir Vakarai siekia užmigdyti rezisten
cinę dvasią ir kovingumą tik sau monopolizuoti. Mūsų tad visuo
tinis rūpestis — neiškeisti kovojančios dvasios į pasiduodančių, re
zignuojančią, nes pastaroji veda i tylų galutini pralaimėjimą. Kol 
pajėgsime gyventi sukilusia dvasia, tol kelias i ateities laimėjimą 
nebus sunaikintas. Užtat šiuo metu ypač svarbu, kad nebūtų likvi
duotas pagrindinis mūsų ginklas — dvasinis laisvės budrumas. 
Mūsų kovingumas šiuo metu juo ir tegali reikštis. Tada, kai dau
gelis lietuvių yra gundomi išnykti rusiškoje ar vakarietiškoje jū
roje, privalome žadinti savąjį budrumą bei gyventi nuolatiniame 
sukilime prieš lietuviškojo kovingumo silpninimą. Pr. G.

Kas naujo Kanadoje?

MŪSŲ ATEITIS LIETUVAI!

Mokyklinio jaunimo kongresas

Bedarbių skaičius nuolat ma- 
žėje ir gegužės mėn. nedir

bančių Kanadoje buvo tik 4,2%, 
o 1963 m. tuo pačiu laikų bedar
bių buvo 5,2%. Dirbančių kana
diečių šiuo metu yra 6,5 mil.

Hipotekinės p a s k o 1 o s arba 
mortgičiai didinamos ir greitu 
laiku antrieji mortgičiai visiškai 
pranyks. Net 22 finansinės b - 
vės nutarė išduoti paskolas iki 
83,33% nuosavybės vertės. Pvz. 
perkant $18.000 vertės namą 
bus galima gauti $15.000 pasko
lą. Paskolos nuošimtis dar galu
tinai nenustatytas, bet bus di
desnis negu 7%.

St. Jean Baptist organizacija 
Kvebeko prov., turinti apie 20. 
000 narių, Įteikė Kvebeko parla
mentui memorandumą, kuriame 
reikalauja Kvebeką padaryti at
skira valstybe ir sujungti kitas 
9 provincijas i anglišką Kanadą, 
taip kad visa Kanada susidėtų iš 
2 valstybių.

Kanadiečių skolos, pagal fi
nansų žinovų pasisakymus, yra 
pasiekusios augščiausią laipsni. 
Įskaitant nuosavybės skolas — 
mortgičius kanadiečiai turi 18 
bilijonų dol. skolų. Niekada nė
ra buvę lengviau ką nors nusi
pirkti neturint pinigų, kaip da
bar. Mokėjimas viską iš karto, 
perkant ką nors už keletą šimtų 
ar daugiau, yra pasidaręs nebe
populiarus.

Timmins kasyklų Šerai, kurie 
prieš porą mėnesių biržoje sukė
lė tokį susidomėjimą, vėl nukri
to. Daugelis verslininkų padarė 
milijonus, daugelis prarado 
tūkstančius. Ontario teisingumo 
min. sudarė komisiją, kuriai pa
vesta ištirti buvęs staigus šėrų 
pakilimo klausimas. Yra neaiš
ku, ar biržos specialistai nesu
kėlė staigaus susidomėjimo tik 
mažesnių investuotojų išnaudo
jimui ir ar apie naujų vario klo
dų atradimą buvo skleidžiami 

tik gandai. Pagaliau neaišku, 
kiek iš investuotų pinigų iš tik
ro teko kasyklom, kiek jų nuė
jo pro šalį įvairiem biržos spe
cialistam ir spekuliantam.

Skyrybų skaičius Kanadoje di
dėja, nežiūrint, kad skyrybas 
gauti yra sunkiau negu JAV ar 
kitur. 1963 m. visoje Kanadoje 
oficialiai išsiskyrė 7.680 vedusių 
porų.

Cigarečių ir alkoholinių gėra
lų mokesčiai sudaro vyriausy

bei vieną didžiausių pajamų šal
tinių. Kanadietis, perkąs bonką 
degtinės, kuri kainuoja $4,20, 
pelną padalina šitaip: provinci
ja gauna $1,89, feder. vyriausy
bė — $1,51; transportas kainuo
ja 13 et., gamintojui — bravo
rui tenka 67 et.

Otavoje įvykusioje konferen
cijoje prieita išvadų: 1. Kas 

antra šeima išsiskiria dėl perdi- 
delio alkoholio vartojimo. 2. Iš 
1.000 išsiskyrusių šeimų 22% 
turėjo įtakos religiniai skirtu
mai. 3. Iš 1.000 išsiskyr. šeimų 
išgyveno, imant vidurkį, 7,7 m * 
amžius — 34,6 m.; turėjo 1-2 
vaikus; pajamos — žemiau $5. 
000 metams. 4. Bažnyčios turin
čios mokyti jaunuomenę ne tik 
apie religinį gyvenimą, bet ir 
apie seksualinį. 5. Šeimos galva 
turi būti tėvas. Dr. N. Epstein, 
Carlton un-to prof, pareiškė, jog 
šeimose išauga daugiau tvarkin
gų vaikų, kur tėvas yra griežtas 
ir kietai laikosi vienos geros li
nijos. ★ ★

Otava. — Dominijos statistikos 
biuras praneša, kad 1961 m. ket
virtadalis Kanados gyventojų už
dirbo mažiau kaip $1.000. Geriau
si atlyginimai mokami Ontario, 
Albertos ir Br. Kolumbijos pro
vincijose. Ontario turi augščiau
sią vidurki — $3.331 metinių pa
jamų.
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Dail. Dagys KOVOJANTIS LIETUVOS PARTIZANAS
1941 m. Lietuvos sukilime žuvo per 2700 partizanų kautynėse, mi
rė kalėjimuose ar šiaip buvo nužudyti 1500, sužeistų — per 4000. 
Laik. vyriausybės atstovas J. Ambrazevičius tada Kauno kapinėse 
kalbėjo: “Tai rodo, kiek Lietuvos žemė ištroškusi laisvės — Pa
jauniam šių gilių kapų akivaizdoje visos tautos pasiryžimą gyventi 
per mirtį”.

4000 policininkų apsaugoj
4.000 danų policininkų saugo

jo Kopenhagos gatves, kuriomis 
Chruščiovas su savo gausia paly
da pradėjo ilgai ir atkakliai pla
nuotą kelionę po Skandinaviją. 
Tokios apimties apsaugos prie
monių danai anksčiau niekada 
nematė. Sustiprinta pasienio 
kontrolė, suvaržytas judėjimas 
uoste, kur atplaukė motorlaivis 
“Baškirija”, dieną ir naktį saugo
mas būrio narų, jau nekalbant 
apie tvirtove paverstą Kopenha
gos viešbutį “Royal”, kuriame 
apsistojo “taikos” skelbėjo gink
luotieji saugai...

Kaip tik tas nepaprastas susirū
pinimas Chruščiovo asmens sau
gumu ne tik danams, bet visiems 
Skandinavijos žmonėms ryškiau
siai pavaizduoja skirtumą tarp 
diktatūros ir demokratijos, nes 
čia įprasta karalius matyti laisvai 
besivaikščiojančius.

Kelionės išvakarėse ir jai pra
sidėjus sovietų spauda ir radijas 
skelbė, kad skandinavai labai en
tuziastingai laukia Chruščiovo. 
Tas “entuziazmas” kiek kitaip at
rodė atsakingiems danų viešosios 
tvarkos palaikytojams, kurie visų 
atsargumų priemonių griebėsi* 
remdamiesi prielaida, jog visi žiū 
rovai gali būti įtariami kaip gali
mi pasikėsinto j ai...

Kiek tai liečia Švediją, visa sa
vaitė prieš Chruščiovo atvykimą 
tapo paskirta visuomenės protes
to susirinkimams. Jie prasidėjo 
tradicinėmis birželio pamaldomis 
už deportuotosius pabaltiečius. 
Specialiai prieš Chruščiovo atvy
kimą surengti protesto susirinki
mai visuose didesniuose Švedijos 
miestuose: Stockholme, Uppsaloj, 
Lunde, Goeteborge, Boras ir kt.

Tie visi protestai Kremliui re
gimai labai nemalonūs, nes vie
tos komunistai buvo mobilizuoti 
ir mėgino organizuotai kliudyti 
Birželio komiteto veiklą. Nakties 
metu kaikur to komiteto skelbi
mai buvo išteplioti hakenkroi- 
cais. o prie įėjimų buvo dalina
mi “antifašistinio sąjūdžio” lape
liai. Įdomu, jog tokiai akcijai Up- 
psaloje vadovavo žinomas “kinie- 
tiškosios” frakcijos komunistas.

“Kiekvienas pasipriešinimas 
priespaudai, kur ji bevyktų, yra 
begalinis pašifarnavimas visai 
žmonijai” — kalbėjo rašytojas

Mūsų korespondentas Švedijoj

Bo Setterlind Uppsalos miesto te
atro salėje įvykusiame protesto 
susirinkime.

Tačiau kitas rašytojas, libera
linio dienr. “Dagens Nyheter” 
vyr. red. O. Lagercrantz, rado rei
kalą savo laikraštyje prikišti Bir
želio komitetui, kad jo galvosena 
nebeatitinkanti atominio amžiaus 
būklės. Kilusioje polemikoje jis 
net abejojo, ar Chruščiovo var
das gretintinas su Franco ar Hit
lerio ...

Prof. B. Nermanas taikliai pa
stebėjo, jog neužtenka pasisakyti 
vien tik prieš toli esančias dikta
tūras, prieš kurias pasisakyti ne
pavojinga švedams, o “Dagens 
Nyheter” pavadino tiesiog Miun
cheno dvasios laikraščiu.

Kadangi vizitas dar kaip rei
kiant nė neprasidėjo, tai ir pole
mikai galo dar nematyti. Dar to
liau, dar bus gražiau, kaip sako 
dainos žodžiai.

P. S. Patikrinus paaiškėjo, jog 
Švedijos lietuviu sąjungos vardas 
spausdinant Birželio komiteto at
sišaukimą iškrito per neapsižiūrė
jimą. Klaida ištaisyta antroje lai
doje*.

CHRUŠČIOVO KELIONĖ
PER LIETUVĄ
Iš Maskvos N. Chruščiovas su 

žmona ir labai gausia palyda vy
ko traukiniu į Karaliaučių. Vil
niaus gelež. stotyje juos pasitiko 
kompartijos veikėjai: A. Baraus
kas, A. Barkauskas, A. česnavi- 
čius, J. Maniušis, J. Paleckis, B. 
Popovas, R. Songaila, M. Šumaus- 
kas, K. Mackevičius, P. Dobro
volskis ir kt. Sveikinimo kalbą pa
sakė “ministerių tarybos pirm.” 
M. šumauskas. N. Chruščiovas 
pasiteiravo apie derlių ir tarė: 
“Jums reikia, matyti, daugiau mi
neralinių trąšų. Netrukus ju bus 
žymiai daugiau”. Be to, pasisakė 
Vilniuje esąs pirmą kartą. Kai 
partiečiai kvietė jį atvažiuoti daž
niau, Chruščiovas atšovė: “Tai 
priklausys nuo derliaus, kurį iš
auginsite”.

Kauno gelež. stotyje N. Chruš
čiovas kalbėjosi su miesto kom-

Kanados lietuvių mokyklinio 
jaunimo kongresas — iškyla jau 
čia pat: šį šeštadienį, birželio 27 
d., Woodbridge miestelyje (žiūr. 
kelionės planą 8 psl.) 11 vai. pa
maldos St. Margaret Mary bažny
čioje; jas laikys mons. dr. J. Ta- 
darauskas, Hamiltono liet. par. 
klebonas; pamokslą sakys BALFo 
r. ved. kun. L. Jankus iš Niujor
ko. Pamaldų metu giedos visi 
kongreso dalyviai tradicines mū
sų giesmes, kurių tekstai bus iš
dalinti visiems. Po pamaldų už
kandžiai, kurių paruošimu rūpi
nasi Šv. Jono Kr. parapija. Atski
rų kolonijų jaunimo pasirodymai 
— 2 v. p.p. Woodbrdge Memor
ial arenoje. Oficialioji programa 
užbaigiama vaikų eisena, grojant 
lietuviškus maršus prie pamink
lo žuvusiems, kur Lietuvos kovo
tojų garbei bus padėtas vainikas

JAV LIETUVIŲ 
KONGRESAS

Amerikos Liet. Taryba birželio 
25-28 d. Vašingtone rengia JAV 
lietuvių kongresą. Tai bus didelė 
lietuvių demonstracija, kurioje 
dalyvauti ruošiasi ir jaunimas. 
Viena kongreso programos dalis 
yra organizuojama jaunimo, ku
rioje jo atstovai išnagrinės ir pa
reikš savo nuomonę apie sovietų 
kolonizmą ir lietuvių jaunimo pa
dėtį sovietų okup. Lietuvoj. Tuo 
reikalu pranešimus padarys dr. 
V. Vardys ir inž. J. Miklovas. Ši 
dalis bus pravesta anglų k. ir į 
ją yra kviečiami Amerikos ir 
Afro-Azijos jaunimo atstovai. Šio
je programos dalyje yra kviečia
mas visas akademinis jaunimas 
gausiai dalyvauti. G. S.

partijos sekretoriais K. Lengvi
nu, V. Gusarovu ir vykd. k-to 
pirm. J. šeriu apie miesto pramo
nę, chemijos įmonių statybą, Bal
tijos - Juodosios jūros kanalą ir 
t.t. N. Chruščiovo traukinys dar 
buvo sustojęs Kybartuose, kur jį 
pasitiko Vilkaviškio kaimiškojo 
partinio k-to sekr. A. Stuokus, 
partiečiai A. Grišna ir. J. Saka
lauskas ir kt. Ir čia Kremliaus 
valdovas užsiminė apie derlių. 
Matyt, derlius sukolchozintoje 
Lietuvoje tebėra problema. Ne- 
prikl. Lietuvoj derliaus užtekda
vo net eksportui, o dabar vis 
trūksta jo net vidaus reikalams. 
Taigi, sovietinėj sistemoj derliaus 
problema tebėra neišspręsta ne 
tik Rusijoj, bet ir Lietuvoj. Kor.

Toje vietovėje įvyks Kana-Woodbridge šventovė netoli Toronto.
dos lietuvių mokyklinio jaunimo kongresas birželio 27 d"., šeštadienį.

Karšti ginčai dėl Kanados vėliavos
Birželio 15 d. Kanados premje

ras pagaliau pateikė parlamentui 
svarstyti Kanados vėliavos pro
jektą, su kuriuo parlamento na
riai ir visuomenė buvo supažin
dinti jau anksčiau. Savo įžanginė
je kalboje premjeras pabrėžė, 
kad atėjo laikas Kanadai turėti 
atskirą savo vėliavą, kurioje ne
būtu vartojami svetimų valstybių 
ženklai, nes jie klaidina visuo- 

ir sugiedotas Tautos himnas. Prie 
paminklo žodį tars gen. Lietuvos 
konsulas dr. J. Žmuidzinas. Po 
oficialiosios programos Wood
bridge parke įvyks bendra jauni
mo iškyla: žaidimai, dainos ir t.t.

Apie šį lietuvių katalikų vaikų 
kongresą yra informuota kanadie
čių televizija, spauda ir radijas. 
Lietuvių verslininkų ruošiamo fil
mo atstovai tas iškilmes nufil
muos.

Kongreso reikalais visa infor- 

Savaitės įvykiai
N. CHRUŠČIOVAS SU SAVO PATARĖJAIS, APLANKĘS 

DANIJĄ, ATVYKO ŠVEDIJON. Čia išbus visą savaitę. Tiek 
Danijoj,* tiek Švedijoj sutikimas buvo gana šaltas. Danijos 
premjeras Krag po pasitarimų su Chruščiovu pareiškė, kad 
svarbiausiais klausimais negalėj^ susitarto. Sovietų atstovai pa
žadėję pirkti Danijoj pramonės ir žemės ūkio gaminių, nors 
perspėjo danus perdaug vilčių į tai nedėti, nes sovietai po 8 
metų patys visko turėsią. Chruščiovas žadėjo net suplėšyti sa
vo kompartijos nario knygelę, jei tai neįvyktų. Specialiai ko
misijai pavesta studijuoti abiejų kraštų prekybinių mainų 
klausimą. O------------ -------------------------------------

Vokietijos kanclerio Erhardo Kambodiją. Kiniečiai siekia paša- 
vizitas Amerikoj ir Kanadoj tu- linti Amerikos įtaką iš buv. Indo- 

hėjo, be paskelbtų tikslų, ir kitus: kinijos ir visos Azijos.
V. Berlyno burmistras Brandt, so-1 
cialdemokratų vadas, kitais me
tais bus Erhadro konkurentu rin
kimuose į Vokietijos parlamentą. 
Brandt yra žinomas Prancūzijos 
prez. De Gaulle politikos šalinin
kas. Taigi, čia ir buvo savos poli
tikos stiprinimas, ją derinant su

rinkimus šį rudenį.

Respublikonų partija JAV susi
rūpinusi kandidatais į preziden
tus. Gubernatorius Rockefelleris 
jau iškrito. Jo vieton pasiskelbė 
Pennsylvanijos gubernat. Scran
ton, konkuruojąs su sen. Goldwa- 
teriu. Scranton laikomas libera
lu ir vidurio žmogumi. Jis yra la
kūnas, milijoneirius. Atrodo, kad 
jis yra buv. prez. Eisenhowerio 
šalininkas.

Robert Kennedy jau minimas 
kaip kandidatas į senatą nūo Niu
jorko, kuriam dabar, atsovauja 
respublikonas Keating.

Zanzibaro unija su Tanganika 
silpnėja, o jo ryšiai su Kinija, Ku
ba ir R. Vokietija stiprėja. Zanzi
baro vadai neseniai lankėsi Pe- 
kinge ir Havanoje.

Pietryčių Azijoje bręsta nauji 
įvykiai, kurie gali privesti prie 

karo tarp Amerikos ir raud. Ki
nijos. Vašingtonas reikalauja, 
kad komunistinė Kinija ir š. Vi et; 
namas paliktų ramybėj savo kai
mynus — P.* Vietnamą, Laosą, 

menę. Jis taip pat pasisakė prieš 
visuotinį piliečių balsavimą vė
liavos reikalu, nes tai esąs parla
mento reikalas, be to, tai pakenk
tų krašto vienybei.

Premjero L. B. Pearsono pa
teiktos rezoliucijoj yra sujungti 
du dalykai—naujos vėliavos pro
jektas ir “Red Ėsign” pripažini
mas Britų Bendruomenės ženklu; 
trečiuoju punktu eina siūlymas 

macija bus teikiama Woodbridge 
arenoje. Prie pastato, matomo 
nuo kelio, plevėsuos lietuviškoji 
trispalvė. Ir Toronto su Memorial 
arena galima susisiekti telefonu: 
AT 8-0761. Automobiliams ir-au
tobusams pastatyti prie arenos 
rezervuojama aikštė.

Kanados liet. Kunigų Vienybė 
ir Kongreso komitetas maloniai 
kviečia visą mokyklinį jaunimą 
dalyvauti šioje jiems skirtoje iš- 

(Nukelta į 8 psl.)

Lenkijoj įvyko komunistų par
tijos kongresas. Paaiškėjo, kad 

komunistų tarpe yra dideli nesu
tarimai dėl santykių su Kinija. 
Jei R. Vokietija pilnai sutinka su 
So v. Sąjunga, kad pasaulio ko
munistų partijų konferencija 
šauktina tuojau, tai Lenkijos Go- 
miulka, nors ir pasmerkia Kinijos 
komunistus, betgi pataria, kad 
šitokiai pasaulinei . komunistų 
konferencijai turi būti gerai pa
siruošta. Italų delegatai smarkiai 
kritikavo rusų komunistus ir vi
sai nesidomėjo rusų-kiniečių gin
ču. Rumunijos komunistai šiame 
ginče nori likti neutralūs.”

Konge sukilimai ir riaušės 
vyksta toliau ir tai toje provin

cijoj, kur buvo garsusis čiombė 
ir kuris dabar apsigyveno Ispani
joj. Kodėl jis, antikomunistas, ne- 
prileidžiamas prie reikalų tvar
kymo?

JAV senatas priėmė civilinių 
teisių įstatymo projektą 73 bal

sais prieš 27. Tai garsusis įstaty
mas, dėl kurio kovoja Amerikos 
negrai. Jį rėmė velionis prez. J. 
Kennedy.

JAV sen. Ed. Kennedy, buv. 
prezidento jauniausias brolis, lėk
tuvo katastrofoj sužeistas. Skrido. 
nuosavu lėktuvu. Lakūnas ir ki
tas keleivis užmušti. Senatoriui 
pasveikti reikės 8 mėn,

JAV, Britanija ir V. Vokietija 
ruošia deklaraciją Sov. Sąjungai 
dėl Vokietijos sujungimo; remia
si demokratijos ir apsisprendimo 
teise — vokiečių tauta turinti tei
sę pati apsispręsti.

Sov. Sąjungoj norima buvo pa
keisti prekių kainas, bet dabar 

atidėta ligi 19*66 m. sausio 1 d. 
Kainas ten nustato planuojant 
biudžetą, šiemet to suspėti nepa
vyko.

Sov. Sąjunga, konkuruodama 
su Kinija, didina pašalpas už

sienio valstybėms: Indijai duoda 
$200 mil., Alžerijai — $128 mil.,. 
Egiptui — $280 mil.. Kenijai, 
Persijai, Jemenui ir kt. Manoma, 
kad Sov. Sąjunga kasmet pasiry
žusi duoti $500 mil.

10 Afrikos valstybių planuoja 
tiesti plentą per Saharos dyku
mą. Toks kelias kainuotų iki

(Nukelta i 7 psl.)

pripažinti “O Canada” oficialiu 
krašto himnu. Daug ginčų sukė
lė dviejų vėliavų klausimas. “Red 
Ensign” priešininkai protestavo 
prieš jų sujungimą į vieną rezo
liuciją ir sakėsi negalėsią balsuo
ti už ją. Ypač priešinosi kvebe- 
kiečiai. sakydami, kad “Union 
Jack” ir “Red Ensign” esą atgy
vento kolonizmo ženklai.* Tada

(Nukelta į 7 psl.)
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Sutelktinis lietuvių milijonierius
J. DANILEVIČIUS

Mindaugas - Lietuvos istorijos epochos reiškėjas

Mes gerai žinome, kad mūsų 
tautinės gyvybės ir jos kultūros 
išlaikymas yra visų lietuvių rei
kalas, todėl turime pareigą visi 
tam reikalui dirbti ir parūpinti 
tam darbui lėšų. Mes iš tikrųjų 
nebūtume tautos himne minimų 
didvyrių sūnūs, jei būtume tik 
žiūrovais tų kultūros darbų, ku
riuos kiti dirba. Dar blogiau bū
tų, jei nei patys dirbdami, nei pi
nigais remdami, kitų dirbamą 
darbą kritikuotume. Mūsų kultū
ros labui dirbantieji kultūrinin
kai ir organizacijos aukas rinko 
ir pobūvius ruošė, kad tik dau
giau iš mūsų iškaulytų pinigų dir
bamam darbui, bet vis nesisekė 
gauti tiek, kiek reikia. Visi jautė
me, kad mums reikalingas koks 
nors pastovus šaltinis, kuris duo
tų pastovią sumą. Kai laikraštyje 
rasdavom žinią, kad kažkoks mi
lijonierius pagal testamentą pa
skyrė pusę milijono ligoninei ar 
universitetui, mus pavydas paim
davo, kad neturime savo lietuviš
ko milijonieriaus.

pajudinkim... pinigines!
Ir štai, prieš pora metų Čikago

je dr. Razma paskelbė šūkį: “Vy
rai pajudinkime pinigines, sukur
kime lietuvišką milijonierių. Jo 
vardas bus Fondas. Tai bus jo 
garbės vardas, panašus į tą, kurį 
anglų karalienė suteikia savo di
dikam. Kadangi jį kuria lietuviai, 
tai pilnas jo vardas bus Lietuvių 
Fondas.” Dr.Razma ir jo kolegos 
ne tik paskelbė Šukį, , bet paklojo 
ir tūkstantines Lietuvių Fondui. 
Tai buvo nepaprasta idėja. Ir kai 
L. Fondas buvo plačiau parekla
muotas, Įnašai pradėjo gyvai 
plaukti ir dabar jame jau yra 
apie $150.000. Nėra abejonės, 
kad iki šių metų galo jame jau 
bus $200.000. Tai bus 20% numa
tytos sumos.

Kanadiečiai vis lūkuriuoja
Kanados lietuvių spaudoje , lig 

šiol apie Įmokėjimus į Lietuvių 
Fondą žinių nebuvo. Atrodė, kad 
čia ta gražia idėja nesidomėta. 
Bet taip nebuvo. Tai parodė š.m. 
balandžio 18 d. Įvykęs pirmasis 
Kanados Lietuvių Fondo suvažia
vimas. Pasirodė,' kad narių yra 
41, o Įnašų $6.000.

Susipažinus su KLF įstatų 
projektu, atrodo, kad jis turi žy
mių trūkumų. Pats keisčiausias 
yra Įstatų projekto 33 str., nes 
juo numatyta Liet. Fondo “są- 
vižudybė”. Ne, to jis nedarys ir 
negali padaryti. JĮ gali “nužudy
ti” tik kiti. Jis yra įkurtas gyvų 
žmonių, jų gyvais pinigais ir turi 
būti gyvas kol žmonės siųs Į jį 
savo Įnašus. Jis yra gyvas' ir' ta 
prasme, kad jis yra ir bus gyva
sis šaltinis tautinei gyvybei palai
kyti ir kultūrai ugdyti. Jis nepa
siliks čia, tremtyje, o grįš su gy
vaisiais lietuviais į Lietuvą, kai 
ji bus laisva, kaip dovana jai, ir 
tenai bus tautos kultūrai tuo pa
čiu medžiaginiu šaltiniu, nes kul
tūros reikalams lėšų niekada ne
būna perdaug. Jis bus gyvas dar 
ir ta prasme, kad bus gyvas pa
minklas mums, ir gyviems, ir įni
rusiems, kurie jį savo lėšomis su
kūrėme. Labai Įdomu, kad pagal 
Įstatų projekto 31 str. Lietuvių 
Fondas negali būti Įsteigtas bė 
Lietuvių Bendruomenės tarybos 
patvirtinimo, o nusižudyti (pagal 
str. 33) gali be jos leidimo.

Reikia kitaip aptarti
Lietuvių Fondo tikslas (1 str.) 

nusakytas taip: “L. Fondas veikia 
lietuvių švietimui, mokslui, kul
tūrai kelti bei ugdyti ir lietuvy
bei globoti.” L. Fondas toje sri
tyje nieko neveikia ir jokių kul
tūros darbų pats nevykdo. Jo vie
nintelis tikslas — parūpinti tam 
reikalui lėšų. Todėl jo tikslas tu
rėtų būti taip nusakytas: “Lietu
vių Fondo tikslas — parūpinti pa
jamų lietuvių tautinei gyvybei 
palaikyti ir kultūrai ugdyti.”

Antro paragrafo žodžiai “KLF 
pagrindinis kapitalas neliečia
mas” ir trečiojo paragrafo žodžiai 
“KLF pagrindinį kapitalą sudaro 
aukos, palikimai” reikėtų sujung- »------------ gįtaįp. “Lig.

inį kapitalą, 
amas, sudaro ne-

ti į vieną ir nusa‘ 
tuvių Fondo 
kuris yra ne 

var-

toju žodį įnašai dėlto, kad abejo
ju ar aukos gali sudaryti pagrin
dinį kapitalą, o žodį “paveldėji
mai” atmetu dėlto, kad palikimą 
galima paveldėti, bet kad pavel
dėjimą kas paveldėtų tai man ne
aišku. Visa kita, kas abiejuose 
projekto paragrafuose pasakyta, 
nesiderina su Lietuvių Fondo 
tikslu ir todėl atmestina. #4 — 
atmestinas. #7 atmestinas. Nerei
kia pabrėžti teisės, kurią narys 
turi ir be to pabrėžimo. #8 atmes
tinas, nes jokia auka ar įnašas, 
duodamas kitiems tikslams, negu 
Fondo statute numatyta, negali 
būti priimamas. Vietoje to reikė
tų paragrafo, kuriame būtų pasa
kyta: “Narys, įnešęs į Lietuvių 
Fondą 1.000 ir daugiau dol., yra 
laikomas Fondo garbės nariu. Tai 
būtų naudingas paskatinimas būti 
tokiu Fondo nariu.

Lengviausi būdai taupyti
Kas gali, tegul Įmoka į Lietu

vių Fondo einamą sąskaitą arba 
įgaliotiniui 100 ar 1.000 dol. ir 
tampa nariu, o kas dabar negali, 
tegul taupo ir įmoka vėliau. Su
taupyti $100 turint gerų norų nė
ra jau taip sunku. Geriausiai se
kasi taupyti, kai ko nors atsisakai. 
Tada nereikia savo biudžeto išlai
dų mažinti, stiprėja noras taupy
ti, o sutaupęs numatytą sumą, 
jauti pasitenkinimą, šeimos, ku
rios įpratusios keistis Kalėdų do
vanomis, ruošti balius gimtadie
nių proga, nuo jų atsisakiusios 
gali per vienerius metus šimtinę 
sutaupyti. O ir tos šeimos, kurios 
šių Įpročių neturi, gali dar nuo 
ko' nors atsisakyti ir per vienerius 
ar dvejus metus šftRinę sutaupy
ti. O dirbantieji viengungiai, ati
dedami kas savaitę 2 dol., per 
metus irgi sutaupys šimtinę. Jei 
visi savo tautinę pareigą supra
sim, tai po metų kitų, tas lietuviš
kas milijonierius bus sukurtas, o 
tada galėsime atsikvėpti ir savo 
darbu pasidžiaugti.

Si degtinė 
nepraranda savo 

skonio

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

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

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

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

laikyta deginto balto ąžuolo statinėse.

Rezultatas? Tikra degtinė, kurios kiekviena uncija pilna stiprumo

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

giama su ledais, atmiešta vandeniu ar miešiniu.

Sekantį kartą paragaukite tikro skonio degtinės. Pabandykite Gold

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

nusipirkti Gold Stripe.

Mindaugo valstybė 
išsilaikė

Jei Mindaugo krikštas ir vaini- 
kavimasis buvo vien epizodai ir 
praeinamo pobūdžio, tai jo sukur
toji valstybė išsilaikė ir įpėdiniai 
galėjo ją toliau tvirtinti ant jo 
padėtų pagrindų. O tai ir buvo 
itin svarbu, turint galvoje netru
kus susidariusią padėtį, štai, pra
slinkus 20 metų nuo Mindaugo 
mirties, kryžiuočiai priartėjo prie 
Nemuno. Išdygsta čia jų pilys, 
kaip Tilžė, Ragainė. Nemunu jie 
slinko į žemaičių kraštą, jo pa
kraščiuose kūrė atsparos punktus 
pvz. Skirsnemunę, kurios vardas 
primena anų laikų vokišką 
Christmemelį. Iš kitos pusės, Li
vonijos ordinas, jau gerokai įsi
stiprinęs padauguvyje, kyla Dau
guva augstyn ir įkuria Daugpilį. 
Vadinasi, Lietuva imta spausti iš 
vakarų ir rytų. O ordino metraš
tininkas tuo metu savo rašomoj 
kronikoj pradeda naują skyrių su 
ženklia antrašte “Pasibaigė karai 
su prūsais, prasidėjo karai su lie
tuviais”. Šių karų pradžią kry
žiuočių metraštininkas pabrėžė 
šiais reikšmingais žodžiais: “Or
dino broliai pradėjo karą su ta 
galinga, kieto sprando ir Į karą 
Įgudusia tauta, Prūsų žemės kai
myne, kuri gyveno anapus Nemu
no upės Lietuvoje”. Kas būtų at
sitikę šiuo metu lietuvių tautai, 
jei nebūtų buvę Mindaugo įkur
tos valstybės? Tikriausiai ją bū
tų ištikę prūsų ar padauguvio 
aisčių likimas ir Lietuva būtų

Laikraštininkų kelionė

Nežinomoji Ontario provincija
(Tęsinys iš pr. numerio)

MOHAWK INDĖNŲ ROJUJE
Sekanti mūsų sustojimo vieta 

buvo Šv. Lauryno upės rajonas, 
vadinamas Tūkstantis salų. Gal 
netikėsite, bet salų čia yra — 
1.792. Įvairaus dydžio, didžiausia 
net 26 mylių ilgio ir 9 myl. plo
čio, o mažiausia sudaro pakanka
mai vietos augti tik vienam me
džiui. Nelygios salos ir savo iš
vaizda — vienos apaugusios žole 
ir krūmais, kitose įrengti gražūs 
parkai, o yra ir.visai nuogų — 
grynas akmuo. Įspūdingiausia jų 
yra vadinama Bold Island. Joje 
stovi didinga savotiška pilis, sta
tyta 1898 m. ir kainavusi 2,5 mi
lijono dol. Toji pilis yra surišta 
su savotiška romantika. Mr. Bold 
pastatė ją savo žmonai, vokietei. 
Net pati sala yra širdies išvaiz
dos. Pilis turi 200 kambarių, va
rio stogą, o gėlės ir medžiai at-

EtJ

Adams

DR. J. JAKŠTAS

virtusi į rytus pratęsta Prūsija. 
Taip neatsitiko tik todėl, kad or
dinas šiapus Nemuno susidūrė su 
v a 1 s t y biškai susiorganizavusia 
tauta.

Gyveno savo laikams
Savaime suprantama, kad Min

daugas nekūrė sąmoningai Lietu
vos būsimiems amžiams. Jis poli
tikavo taip, kaip ir visi ano me
to feodaliniai žemvaldžiai, atseit, 
stengėsi didinti savo valdas. Tik 
iš vėlesnių laikų perspektyvos 
mes galime jau spręsti, jog jo 
valdžios plėtimas reiškė Lietuvos 
valstybės kūrimą.

Jei pasižvalgytume panašių pa
vyzdžių istorijoje, tai vieną jų 
rastume viduramžių prancūzų ka
ralių Kapetingų veikloje. Šie ka
raliai 10 a. pradžioje valdė mažą 
sritelę Isle-de-France su Paryžiu
mi ir iš jos pamažu didino savo 
giminės žemių nuosavybes ir tuo 
pačiu lenkė sau įvairius sritinius 
kunigaikščius. O juos sau pasi
lenkdami kūrė daugiau ar mažiau 
vieningą Prancūzijos valstybę.

Kaip Prancūzijos Kapetingai, 
taip ir Lietuvos Mindaugas poli
tikavo savo laikų feodalams 
įprastu būdu. Jie veikė pagal sa
vo laikus ir jų kūriniai pasirodė 
vertingi visiems laikams. Tad 
Mindaugui ir į jį panašiems- isto
riniams vadovams tinka žinomas 
Goethes posakis: “Kas gyvena sa
vo laikams, tas gyvena visiems 
laikams”. Tuo būdu, Mindaugas 
palieka mums ir po 700 metų ar-

' G. RINKŪNAITĖ 

gabenti nuo Reino upės krantų, 
šalia didžiojo pastato yra maža 
pilaitė vaikams žaisti su 18 kam
barių. Gaila, kad Mrs. Bold anks
ti mirus pilies statyba liko nu
traukta ir nebaigta. Šiandien šir
dies sala ir pilis paskirta šalpos 
reikalams. Už Įėjimą imama iš 
turistų 60 centų, kurie skiriami 
vaikų ligoninėms.

Kita įdomi vieta yra dvi mažos 
salelės, sujungtos tik 32 pėdų il
gio tiltu, šis tiltas yra trumpiau
sias tarptautinis''tiltas pasaulyje, 
nes viena iš tų salelių priklauso 
Kanadai, o kita JA Valstybėms. 
Kitos didesnės salos yra apgyven
tos, daugiausia su vasarnamiais.

Mohawk giminės indėnai, ku
rie gyveno į rytus nuo šv. Laury
no upės, šią salų apylinkę vadi
no Manitonna ‘— “didžiosios 

kiek brangi ir artima jo pradė
toji Lietuva, kurios pirmą epo
chą jis simbolizuoja.

Kalbant apie Mindaugo iškilų 
vaidmenį Lietuvos buityje, pra
vartu pabaigoje paminėti dar vie
ną dalykėlį.

Maždaug tuo pačiu metu, kai 
krikštijosi Mindaugas, jo vyriau
sias sūnus Vaišvilkas tapo stačia
tikiu. Kaip Volinijos metraštinin
kas sako, Mindaugas buvęs nepa
tenkintas Vaišvilko krikštu ir net 
kėsinęsis prieš jo gyvybę. Pašuto 
(psl. 34) mano, kad Mindaugas 
dėl užkietėjusios pagonybės ne
galėjęs pakęsti stačiatikiu tapu
sio sūnaus. Bet, rodos, arčiau tie
sos būtų spėliojimas, kad Min
daugas, pasikrikštijęs su žmona 
ir dviem sūnumi katalikiškai, 
grūmojo savo sūnui atskalūnui. 
Kaip ten bebūtų buvę, čia įvykęs 
skilimas Mindaugo šeimoje buvo 
ženklas susidūrimo Lietuvos že
mėje dviejų pasaulių: Vakarų ir 
Rytų. Lietuva iš pat pradžių ne
nuėjo nei su pirmu nei su antru. 
Ji paliko bent 100 metų savai
minga pagoniška tauta. O šioje 
būklėje ji pirmoji klojo pagrin
dus tam pasauliui, kuris dabar 
vadinamas Rytų - Centro Europa. 
Šiuo metu, kai viso pasaulio raida 
vyksta vakarietiško ir rytietiško 
pasaulio varžytynių ženkle, lietu
vių tautos tarpinė būklė prime
na jos iš istorijos paveldėtą pa
likimą.

dvasios sodas”, arba rojus mūsiš
kai. Jie tikėjo, kad tose salose 
gyvena jų dievai. Žemiau salų Šv. 
Lauryno upės slenksčiai ir akme
nys saugojo tą dievų sodą nuo 
piktųjų dvasių. Deja, piktosios 
dvasios — baltieji žmonės suge
bėjo tas užtvaras pereiti ir indė
nų dievų sodą užimti.

VIETOS PAREIGŪNŲ 
KALBOS
Tūkstančio salų rajone yra ke

letas miestelių, pastatytų labai 
gražiose upės pakrantėse su ža
vingais vaizdais į salas. Seniau- 
siame iš tų miestelių — Brock- 
villeje — teko sustoti ir nakvoti. 
Ši miesteli Įkūrė amerikiečiai lo- 
jalistai — karaliui ištikimi ang
lai, atbėgę čia po Amerikos ne
priklausomybės karo. Miestelis 
pilnas senų namų ir kitokių isto
rinių liekanų. Iš jų visų išsiskiria 
labai modernus ir puošnus Sky
line viešbutis, neseniai pastaty
tas, kuriame mes ir apsistojome. 
Čia vakare buvo iškilmingas mū
sų priėmimas. Pradžioje maniau, 
kad tokios vakarienės bus tik ke
lionės pradžioje ir gale. Vėliau 
pasirodė, kad mūsų ekskursiją 
kiekvienas miestelis' iškilmingai 
priėmė, globojo ir vaišino. Tose 
ceremonijose visur dalyvavo 
miestelių didieji — burmistrai, 
laikraščių redaktoriai, kurie dė
jo mūsų nuotraukas, vietos tele
vizijos ir radio atstovai, prekybos 
rūmų atstovai,. Įvairūs pirminin
kai ir t.t. Visi jie tarė žodį apie 
savo vietoves, o taip pat nepamir
šo pabrėžti ir imigrantų reikšmės 
Kanadai. Geri buvo tie priėmi
mai, bet rytą po jų gana sunkoka 
keltis, ypač pagal dienotvarkę, 
8 vai.

Taip buvo ir Brockvilleje. Se
nieji mūsų keleiviai jau dienos 
pradžioje buvo nuvargę, nelinks- 
maiš veidais. Atrodė, kad tik mes, 
trys jaunieji, pajėgsime ištverti 
visą ilgą naujos dienos programą.

LIETUVIŠKAS MIESTELIS
Old Fort Henry ir Upper Cana

da Village yra žymiausios istori
nės vietos Ontario provincijoje. 
Tarp jų yra apie šimtas mylių ke
lio, toliau einančio šv. Lauryno 
upės pakrantėmis. ŠĮ kelionės 
tarpą važiavau policijos automo
bilyje — buvo mano eilė pasinau
doti tuo malonumu. Policininkas 
buvo labai simpatiškas. Jis man 
papasakojo apie savo darbą. 
Anksčiau jis dirbo su nepilname
čiais nusikaltėliais. Dabar yra On
tario provincijos policijos mokyk
los Allistone mokytojas. Pamažu 
susipažinome ir taip užsikalbėjo
me, kad nepajutom kaip prava
žiavome Upper Canada Village. 
Taigi, vėl visiems buvo naujas 
juokas. Mane visi erzino ištisą 
dieną.

Pats “village” yra miestelis, 
parodantis Ontario gyvenimą 
prieš maždaug 150 m., tame lai
kotarpyje, kai Kanada dar nebu
vo valstybė, čia viskas — namai, 
gatvės, tvoros, bažnyčia, krautu
vė — yra virš šimto metų senu
mo. Vietos gyventojai, samdyti 
tarnautojai, vyrai ir moterys, ap
sirengę senoviškais drabužiais. 
Jie patarnauja turistams ir atsa
ko Į klausimus bei duoda paaiški
nimų. Visas miestelis — kaip gy
vas muzėjus. Lentpiūvė ūžia, baž
nyčios durys atidaros, mokykla 
atrodo lyg prieš pat pamokas,
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LIETUVIŠKŲJŲ POLITINIŲ DERYBŲ 
METINĖS DR. J. SUNGAILA

Lygiai prieš metus — 1963 m. 
birželio 22 d. Niujorke, Lietuvos 
Laisvės Komiteto patalpose, visą 
dieną posėdžiavo lietuvių politi
nių grupių ir PLB valdybos ats
tovai, jieškodami kelių visoms po
litinėms grupėms sujungti jėgas 
draugėn Lietuvos laisvinimo dar
bui. Anas posėdis, savaime su
prantama, neįvyko atsitiktinai, 
pats savaime, bet buvo vaisius 
didelių, kelerius metus užtruku
sių, PLB valdybos pastangų^ o 
kartu ir mūsų politinių grupių 
parodyto susipratimo ir lojalumo 
bendram lietuviškam reikalui. 
Posėdyje iš visų pusių buvo pa
rodyta daug gerų norų sueiti vėl 
visiems draugėn į vieną politinį 
vienetą, šiam reikalui realizuoti 
bei smulkesnėms detalėms pa
ruošti buvo sudarytas komitetas: 
dr. J. Puzinas — PLB, St. Lū
šys — LKD, J. Audėnas — VL, 
Br. Nemickas — NT, V. Vaitiekū
nas — LFB ir M. Brakas — ML.

Palikome posėdžių kambarį ir 
skirstėmės į namus pakilusia nuo
taika, nes jautėme atlikę didelį 
ir reikšmingą darbą. Per dešimt 
su viršum metų sukietėjęs nesan
taikos ledas buvo palaužtas ir be
liko tik laukti pasipilant gaivi
nančio vienybės šaltinio. Optimis
tiškiau nusiteikusiems (o jų tar
pe buvau ir aš) atrodė, kad taip 
ilgai visų laukta politinė konsoli
dacija jau čia pat — tik vienos 
kitos savaitės atstume. Drįsome 
tikėti, kad II-jame PLB seime, 
įvykusiame 1963 m. rugpjūčio 
gale, Toronte, jau galėsime pa
skelbti šią džiugią naujieną lie
tuvių visuomenei...

Deja, tas “gimdymas” pasirodė 
be galo sunkus. Visokie vėjai pū
tė iš Niujorko pusės, visokie gan
dai sklido — linksmi ir liūdni —, 
bet mes vilties nenustojome ir ti
kėjome, kad anksčiau ar vėliau 
išgirsime, kad “jau gimė”. Bet 
laikas bėgo, ir nė nepajutome, 
kad jau ir visi metai praslinko, o 
mes, ta pilkoji lietuviškoji išeivi
jos minia, vis dar nieko konkre
taus neišgirdome. Tik aplinki
niais keliais, pusiau slapta, nese
nai patyrėme, kad jau daug pa
siekta — visų komisijos narių pa
sirašytas susitarimas visom 15-kai 
lietuvių politinių partijų ir gru
pių jungtis į bendrą vienetą — 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą lygaus atstovavimo principu. 
Laimėjimas, didelis ir reikšmin
gas, bet, nesuprantama, kodėl jis 
dar laikomas paslaptyje? Tiesa, 
šis susitarimas turi būti patvirtin
tas visų politinių grupių atskirai, 
tačiau juk tai tik formalumas. 
Nenorėtume tikėti, kad komisijos 
nariai pasirašė susitarimą nepa
sitarę su savų grupių vadovybė
mis ir negavę' jų pritarimo. Dar 
daugiau. Nenorėtume manyti, 
kad kuri nors iš tų grupių iš
drįstų šį susitarimą atmesti ir tuo 
pačiu pasiimti ant savęs didelę

krautuvė taip pat atidara — ir 
prekės išdėstytos. Praeinant pro 
kepyklą, jaučiamas kepamos duo
nos kvapas. Tebeveikia senoviška 
spaustuvė. Šalia vieno kaimiško 
namuko auga linai. Visi jautė
mės lyg grįžę į praeiti. Aš pagal
vojau, kad turbūt panašiai ir Lie
tuvos miesteliai — seniau, o gal 
ir dabar?

Viduryje miestelio, šalia lietu
viško dulkėto kelio, stovi senoviš
ka karinama. Dabar čia restora
nas. Šioje vietoje valgėme pietus. 
Viskas pagal senovišką tvarką: 
kėdės, stalai, padavėjos ir mais
tas. Mums net pagal senovišką 
tvarką reikėjo laukti apie valan
dą, kol atnešė mėsos, šalia to, ga
vome šiltos kukurūzinės duonos, 
kuri buvo ką tik iškepta. Jos pri- 
sivalgius, nebesinorėjo valgyti vi
są likusią dienos dalį...

Pavalgę dar apžiūrėjome pa
minklini pastatą, skirtą čia Įvy
kusiam ' mūšiui prisiminti. Tai 
buvo 1812 m. taip vadinamas 
Battle of Crysler Farm, kai ame
rikiečiai, persikėlę per upę, puo
lė šioje vietoje Įsikūrusius loja- 
listūs. Pastate yra didelės lentos 
su žuvusiųjų pavardėmis, o taip 
pat vartotų ginklų parodėlė.

(Bus daugiau)
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Kanados tautinių grupių laikraštininkai senajame miestelyje Upper 
Village prie jaučių jungo.

atsakomybę ir lietuviškos visuo
menės pasmerkimą... Kaikurios 
pačių gausiausių ir pajėgiausių

truputį, nes juk išmokome laukti.

PLB valdyba yra padariusi 
sveikintiną nutarimą neįeiti į 
naująjį VLIKą nariu. Kitaip juk 
ir negalėjo būti. Tuo būdu bus 
išlaikytas PLB visuotinumo prin
cipas ir išvengta dvigubo atstova
vimo, nes lietuvių politinių gru
pių nariai išeivijoje juk kartu yra 
ir PLB aktyvūs darbininkai. Se
nas kaikurių įtaigojimas, kad, 
girdi, tik politinės partijos atsto
vaują savo kraštui, vargu ar kam 
nors šiandien beimponuoja. Sa
vaime suprantama, glaudus ir 
nuoširdus bendradarbiavimas 
tarp VLIKo ir PLB valdybos bus 
išlaikytas.

Kalbant apie bendradarbiavi
mą, reikėtų neužmiršti dar vie
nos, be galo svarbios lietuviškos 
institucijos — Nepriklausomos 
Lietuvos diplomatinės ir konsula- 
rinės tarnybos laisvuose kraštuo
se. Niekas neabejoja, kad jų 
funkcija yra didelė ir svarbi tiek 
Lietuvos išlaisvinimo, tiek lietu
vybės išlaikymo baruose. Jų dar
bas taip pat turėtų būti derina
mas su VLIKo ir PLB veikla bei 
pastangomis. Mūsų diplomatai ta
čiau, turėdami specifinį statusą, 
negali formaliai Įsijungti į paski
rų politinių bei kultūrinių grupių 
eiles, tačiau laisvas bendradarbia
vimas visuomet juk yra ne tik ga
limas, bet ir privalomas.

šiai problemai išspręsti galėtų 
gerai pasitarnauti nuolatiniai-pe- 
riodiniai formalūs posėdžiai tarp 
šių trijų institucijų — VLIKo, . 
dipl. tarnybos ir PLB valdybos. 
Tokie posėdžiai turėtų vykti re
guliariai, bent 3-4 kartus per 
metus, ir ten būtų aptariami visi 
lietuviškieji reikalai lietuviško
sios išeivijos mastu. Svarbiausias 
klausimais galėtų būti daromi 
formalūs nutarimai, kurie neabe
jotinai būtų privalomi viso pa
saulio lietuvių išeivijai, o pačios 
konferencijos taptų augščiausiuo- 
ju ir nekvestijonuojamu autori
tetu, kurio mes Ugi šiol stokoja
me ir be galo pasigendame.

Baigiant tenka konstatuoti, kad 
esame daug pažengę konsolidaci
jos kelyje. Reikia tikėti, kad ne
bereikės laukti antrų metų, kol 
tikrą visokeriopą lietuvišką vie
ningumą ir solidarumą pajusime 
praktiškai savo veikloje ir bend
rame gyvenime. Juk ar ne dėl tos 
pačios mūsų kenčiančios tautos 
ir kankinių' krauju persunktos 
Lietuvos žemelės visi mes gyve
name, dirbame ir aukojamės?

Nuolaidos 
bolševikams

JAV ir Sov. Sąjunga pasirašė 
konsularinę sutartį, pagal kurią 
yra įsteigiami rusų konsulatai 
Niujorke, Čikagoje ir San Fran
cisco. Amerikiečiai atidaro savo 
konsulatą Leningrade. Sutartyje 
yra klauzulė, pagal kurią rusams 
suteikiama teisė suimti savo pi
lietį JA V-bėse ir Amerikos pilie
tis gali būti suimtas JAV valdžios 
Sov. Sąjungoje. Prieš tekią su
ėmimo sutarti Amerikos piliečiai 
turėtų protestuoti per kongres- 
manus, nes rusai ir okupuotų 
kraštų piliečius laiko savais. Čia 
rusai gali padaryti daug nemalo
numų, ypač Pabaltijo valstybių- 
piliečiams.

Jei nori Lietuvą matyti laisvų 
tautų tarpe — aukok 

Tautos Fondui!

Roma. — Italija V. Europoje 
turi daugiausia švenčių, skirtų 
Įvairių šventųjų pagerbimui. Val
džios ir verslo atstovai atkreipė 
dėmesį ir kr. demokratai pradė
jo tartis su Vatikanu, kad panai
kintų dalį švenčiamu dienų, nes 
tai atsiliepia į krašto gamybą, 
šventųjų ginti išėjo komunistai, 
teigdami, kad darbininkams ati
mamas laisvalaikis.
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Lenkijos lietuviai

Tarp raudonumo ir lietuviškumo

Pas mus ir

Žinių apie Lenkijos lietuvių gy
venimą duoda retkarčiais Vaka
rus pasiekiantis laikraštėlis “Auš
ra”, kurį Varšuvoje leidžia Lietu
vių Visuomeninės Kultūros Drau
gijos, centro valdyba. Redakcinę 
kolegiją sudaro: vyr. red. Zig
mantas Stoberskis, Mykolas Kmi- 
ta, Algirdas Skripka ir Juozas 
Kėkštas. Kitos tautinės grupės tu
ri pastovius periodinius leidinius 
laikraščių ir žurnalų pavidale, o 
lietuviai yra priversti pasitenkin
ti vienkartinuku — “Aušra”. Lig 
šiol, atrodo, buvo išleisti tik šeši 
šio leidinio numeriai.

Raudonesnė
“Aušros” spalva
Varčius kadaise pirmuosius 

“Aušros” numerius, paskutiniaja
me pastebimas aiškus priverstinis 
posūkis raudonojo komunizmo 
kryptimi. Daug vietos čia dabar 
jau užima sovietinės Lietuvos gy
venimo nuotraukos, aprašymai, 
netgi propagandinės ištraukos iš 
JAV lietuvių komunistų organo 
“Laisvės”. Tai, žinoma, natūralus 
dalykas, nes juk tik nuolaidų dė
ka “Aušra” gali išlaikyti savo to
limesnę, nors ir nepastovią, egzis
tenciją. Skaidrus lietuviškumas 
pastebimas tarp šio laikraščio ei
lučių. Jį pvz. gali rasti pr. metais 
Varšuvos lietuvių surengtame 
Spalio revoliucijos minėjime: me
ninėje programos dalyje skambė
jo senosios lietuvių dainos, pa
triotiniai eilėraščiai," nieko bend
ro neturį su Spalio revoliucija.

Sąskrydis Klevuose
Visa kultūrinė lietuvių veikla 

yra sukondensuota Seinuose, kur 
1959 m. Įsikūrė Liet. Visuom. 
Kult. Dr-jos centro v-ba, ir Puns
ke bei jo apylinkėse. Pr. metų va
sarą Klevų piliakalnyje buvo "pra
vestas lietuvių sąskrydis. Progra
mą atliko 6 saviveiklos rateliai: 
Klevų, Krasnagrūdos, Vidugirių, 
Valinčių, Aradnikų ir Punsko. Iš 
jaunų krūtinių nuskambėjo “Kur

Mokinių laiškai iš anapus Atlanto
Jūs tikriausiai girdėjote, kad 

mūsų gimnazijos direktorius va
žinėja po Š. Ameriką. Jis tai da
ro ne savo malonumui, bet mūsų 
naudai. Jis visus savo svarbius 
darbus nustūmė į šalį, kad mums 
parūpintų pinigų naujajai staty
bai. Jeigu ne direktorius ir mūsų 
geradariai lietuviai ir vokiečiai* 
tai jau mes gal būtume nelietu
viais — suvokietėję vokiškose 
mokyklose. Mes mylime savo 
kraštą ir gerbiame tuos, kurie 
mums padeda. Jūs visi tikriausiai 
žinote, kokiose sąlygose mes čia 
gyvename. Iš lauko mūsų bara
kai atrodo pakenčiamai, bet į vi
dų Įeiti mes Jums nepatartumėm. 
Kai" mes klasėje rašome ir kas 
nors eina koridoriumi, lentos 
linksta. Jūs negalite Įsivaizduo
ti, koks žiemą šaltis, o vasarą 
karštis. Plonos barako sienos 
maždaug sulaiko sniegą ir lietų. 
Žiemą sėdime su pirštinėmis ir 
raudonomis nosimis, kadangi ra- 
dijatoriai nevisada veikia. Mes 
neturime tų patogumų, kuriuos 
turi kitos gimnazijos. Nežiūrint į 
tai, čia išauga linksmi lietuviai ir 
lietuvaitės. Mes atstovaujame 
Lietuvai gan gražiai tautiniais šo
kiais ir dainomis. Tautiniams šo
kiams vadovauja mokytoja Tamo
šaitienė. Ji jiems paaukoja daug 
savo laiko. Su tautiniais šokiais 
esame važinėję labai daug. Jono 
XXIII laikais buvome pasiekę 
Romą. Už tai esame savo mokyto
jams labai dėkingi.

Jūs gal mus Įsivaizduojate su 
nusiminusiais veidais. O ne! Mes 
dar nenusivylėme. Mes esame tik
ri, kad kai musų direktorius bel
sis i Jūsų duris, Jūs jo neįeisite 
grįžti atgal i gimnaziją tuščiomis 

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

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

lygūs laukai” ir kt. dainos, aidėjo 
tvirti žingsniai liaudies šokių tak
te, lietuviškas širdis gaivino jau
nųjų moksleivių sukurti eilėraš
čiai. Tautinius šokius paruošė 
Onutė Aleksaitė, o literatus Puns
ko vid. mokykloje globoja ir ug
do mokyt. J. Karčiauskas. Gaivi
nančiu vėjeliu jų kūryboje pa
dvelkia meilė savajam kraštui, 
motinai, gamtai, juoba, kad šiuo
se kartais, tiesa, primityviuose 
pradedančiųjų posmuose nėra nė 
lašelio komunistinės propagan
dos. Literatų tarpe linksniuoja
mi: Česlovas Gibas, Živilė, Alici
ja, Rūta Maksimavičiūtės, Elena 
Krakauskaitė, Juozes Stoskieliū- 
nas, Algirdas Vaina, Jonas Nevu- 
lis ir kt. .

400 metų Seinų miestui
Vladislava Pajaujienė “Auš

ros” puslapiuose pamini pernai 
suėjusią Seinų miesto įkūrimo 
400 m. sukakti. Ji rašo: “Mums 
lietuviams Seinai yra ypatingai 
mieli ir artimi. Nors nedidelė 
mūsų tautos dalis, tačiau sudaro
me šiame krašte gana nemažą vie
netą, kuris šiuo metu turi tam 
tikrą reikšmę ir kitiems, išsisklai- 
džiusiems po Lenkiją mūsų tau
tiečiams.” Ji nusiskundžia, jog 
lig šiol lietuviams trūksta inteli
gentų, kurie, išsižadėdami asme
ninės naudos, dirbtų kultūrinį 
darbą Seinuose, Punske ir apylin
kėse. čia tebegyvena apie 10.000 
lietuvių. Liet. Visuom. Kult. Dr - 
ja yra suorganizavusi 5 klubus ir 
seklyčias, 18 meninių ansamblių, 
2 bibliotekas. Tikimasi, kad inte
ligentų trūkumą pašalins moks
lus baigęs jaunimas. Pr. metais 
Punsko vid. mokyklą baigė V-toji 
abiturientų laida — 10 mokinių. 
Ši lietuviška m-kla į gyvenimą 
yra išleidusi jau 49 abiturientus. 
Taigi, Lenkijos lietuviai, turėda
mi truputi laisvesnes sąlygas, ne
gu tautiečiai Lietuvoje, gyvena 
šviesesnės ateities viltimi.

V. Kst.

Vasario 16 gimnazijos mokinių 
taut, šokėjų grupė po labai sėk
mingų gastrolių Nuemberge su 
Vokietijos ministeriu Seebohm ir 
grupės vadove E.. Tamošaitiene.

rankomis. Mūsų neužbaigta staty
ba laukia geradarių aukų. Mes iš 
anksto dėkojame ir, baigdamos 
šitą laiškeli, Linkime Jums Dievo 
palaimos.

Jūsų —
Lydija ir Lina, 

Vasario 16 gimnazijos 
ketvirtokės

Berlynas. — Filatelistai gaudo 
2 pfenigių pašto ženklą, išleistą 
V. Vokietijos 1961 m. pagerbti 
darbininkų vadui Hans Bocker. 
Ženklas buvo skirtas naudojimui 
V. Berlyne. Pašto valdininkai pa
stebėjo, kad apsukus pašto ženk
lą veidu žemyn matosi Stalinas 
su ūsais.

Hamiltono jaunieji ateitininkai: stiprinamės, rengiamės vasaros stovyklai ir Kanados lietuvių vaikų 
kongresui. ___________________________

ST. BARZDUKO ŽODIS SPAUDAI

BENDRUOMENĖ KAIP IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
SUSIORGANIZAVIMO FORMA

- - r ' .

Kelias iš prigimtinės lietuvių 
bendruomenės į organizuotą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę ro
do sąmoningas" pastangas rasti to
kią išeivijos susiorganizavimo for
mą, kuri Įgalintų sėkmingiausiai 
išlaikyti gyvą šios išeivijos tauti
nę sąmonę ir geriausiai vykdyti 
tautinius uždavinius. Šio praneši
mo tikslas yra parodyti, kad lie
tuvių išeivija organizavosi pa
laipsniui ir kad organizavimosi 
raida nėra sustojusi. Malonu min
timis dalintis su lietuvių spaudos 
ir radijo žmonėmis, kurių valioj 
šią raidą lėtinti arba paskubinti.

Išeiviai dar pagonybės 
laikais
Vargu ar yra kur tauta, netu

rinti išeivijos. Savo tautos istori
joj randam duomenų, kad pir
mieji lietuviai, išeiviai atsiradę 
jau labai seniai, dar pagonybės 
laikais. Vėliau keliavę ar bėgę 
ryšium su baudžiavos Įvedimu, 
su tikybinėmis kovomis,"su vals
tybės pasidalinimu, su nepavyku
siais sukilimais, šiai senajai mū
sų tautos išeivijai (ją sudarė dau
giausia augštesniųjų sluogsnių 
žmonės) būdinga, kad ji, nebūda
ma gausi, nesusibūrusi krūvon, 
sklaidžiusis po įvairius kraštus 
paskirais asmenimis ir paskiro
mis šeimomis, tad ilgainiui susi
liejusi su vietos gyventojais ir 
nutautusi. Ji lietuvių tautai yra 
dingusi. .

“Kožnas... privalo 
užlaikyti savo naciją”
Panaikinus baudžiavą, antrojo

je 19 a. pusėje prasidėjo gausi 
lietuvių valstiečių emigracija. 
Daugumas laimės jieškojo Ame
rikoj, dalis vyko į Kanadą, Pietų 
Ameriką ir kt. kraštus. Būdama 
masinė, ši mūsų išeivija spietėsi 
daugiausia miestuose. Taip pat 
ją jau veikė ir su “Aušra” prasi
dėjęs tautinis atgimimas. Todėl 
ji pradėjo organizuotis, ir organi
zavimasis reiškėsi keliomis kryp
timis: pradėti leisti lietuviški 
laikraščiai, pradėtos kurti lietu
viškos parapijos, pradėtos steigti 
lietuviškos draugijos. Pasidarė 
gyvi religiniai ir tautiniai, savi
šalpos ir labdaros tikslai. Organi- 
zavimuisi buvo būdingi du bruo
žai: smulkios vietinės draugijos, 
kurių tik JA V-ėse prisisteigė 
apie "du tūkstančiai, ir tokie jun
giniai, kaip SLA, ALRKS, veikią 
viso krašto mastu. Susirūpinimą 
išlikimu rodė tokie Įstatų Įrašai: 
“pagelbėti kitiems pakelti" savo 
tautystę” (1885 Susivienijimas vi
sų lietuvininkų Amerikoje), “kož
nas lietuvininkas, prigulintis ing 
susivienijimą, privalo užlaikyti 
savo naciją (Susivienijimas visų 
draugysčių katalikiškų lietuviškų 
Amerikoj)"ir kt.

Nuo vietinių
iki visuotinių draugijų
Apdairesnieji Amerikos lietu

vių išeivijos veikėjai matė, kad 
vietinių draugijų ir reikšmė tega
li būti vietinė. Todėl pajustas rei
kalas jungtis. Šiuo būdu gimė 
Amerikos Lietuvių Katalikų Fe
deracija, Lietuvos Vyčių Sąjunga, 
Tėvynės Mylėtojų Draugystė, Ku
nigų Vienybė. Gimė viso krašto 
mastu veikią politiniai visuome
niniai socialistų, sandariečių, tau
tininkų junginiai. Gimė Įvairūs 
fondai atsistatančiai Lietuvai pa
dėti. Buvo rengiamos masinės, 
nors diferencijuotos visuomenės 
pagrindais, dainų šventės ir kt.

Lietuvos 1940 m. okupacija 
jungimąsi dar toliau pastūmėjo 
— gimė Amerikos Lietuvių Ta
ryba — ALTa ir Bendrasis Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondas — 
BALFas. Tiesa, tik atskiriems ir 
laikiniems uždaviniams vykdyti. 
Bet buvo rasta bendra kalba, ir 
tai buvo didelis laimėjimas. Ap
skritai, lietuvių valstiečiu išeivi
ja, vadovaujama iš tų pačių vals
tiečių kilusių inteligentų, nors ir 
negausių, atliko milžiniškus dar
bus. Juos matome savo akimis. 
Viena, ko jie negalėjo padaryti, 
tai sulaikyti nutautimo sriauto.

Pasaulinio masto jungtis
Tolimesnis žingsnis yra Pasau

lio Lietuvių Bendruomenė, užuo

mazgą radusi Draugijoj Užsienio 
Lietuviams Remti, Pirmajame 
Pasaulio Lietuvių Kongrese, Pa
saulio Lietuvių Sąjungoj. Jos 
mintį konkretizavo Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
1949 m. birželio 14 paskelbdamas 
Lietuvių Chartą ir Laikinuosius 
PLB santvarkos nuostatus.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę išeivijos lietuvių organizavi
mosi eigoj reikia laikyti pažan
gos žingsniu, ir štai dėl ko.

PLB turi raštu formuluotą sa
vo veiklos programą. Tokia pro
grama yra Lietuvių Charta, Įpa
reigojanti kiekvieno lietuvio" są
žinę ir rodanti jam lietuvišką ke
lią. Šis kelias eina per gimtąją 
kalbą, lietuvišką šeimą, tautinę 
kultūrą, lietuvišką mokyklą, lie
tuvišką draugiją, spausdintą ir 
gyvąjį lietuvišką žodi, tautos isto
riją, tautini solidarumą. Viso to 
reikia, kad “savo tėvų išlaikytą 
Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis 
perduotų ateities kartoms, kad 
amžinai gyventume”.

Lietuvių Chartai rūpi, kad lie
tuvis liktų" lietuviu “visur ir visa
da”. štai "kodėl ji nė vieno lietu
vio nepalieka už Bendruomenės 
ribų. Iš čia kyla toks dėsnis: “Pa
saulyje pasklidę lietuviai sudaro 
vieningą Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę”. Tegu dėsnis ir neįvyk
domas, bet svarbu pati dvasia, 
pats siekimas, tokia kryptis. Atsi
remdama į prigimtinę bendruo
menę, kuriai lietuvis priklauso 
savo gimimu, PLB nori sutapti su 
visa lietuvių išeivija. Bent jau 
“savo lietuviškuoju rūpesčiu PLB 
moraliai gaubia visus lietuvius ir 
todėl iš tiesų moraline prasme 
atstovauja visai lietuviškajai pa
saulio išeivijai, nors faktiškai 
remdamasi tik sąmoningąja bei 
aktyviąja jos dalimi (J. Girnius, 
Tauta ir tautinė ištikimybė, 186).

PLB — diktatūrinė?
Į tai kaikas atsako: demokrati

niame krašte asmuo turįs teisę 
pasirinkti tokią organizaciją, ku
ri jam patinkanti, o siekimas su
varyti visus į PLB esąs ne kas ki
ta, kaip diktatūrinės užmačios. 
Bet kas gi yra diktatūra? Tai Įsta
tymų nevaržoma valdžia, besire
mianti jėga. Apie kokią jėgą ga
lime kalbėti PLB? Antra, PLB 
tvarkosi savo konstitucija, atitin
kamo jos organo (PLB seimo) pri
imta ir paskelbta. Vadinas, PLB 
nėra “Įstatymų nevaržoma”. Tre
čia, PLB nevaržo organizacijų pa
sirinkimo. Priešingai, tokį pasi
rinkimą pabrėžia ir skatina: 
“Draugija yra tautinės kultūros 
veiksminga talkininkė. Lietuvis 
kuria ir palaiko religines, kultū
rines, jaunimo, savišalpos, profe
sines ir kitas lietuvių draugijas” 
(Liet. Chartos 8 str.). Draugija ir 
Bendruomenė nėra viena kitą iš
skiriančios, bet viena kitą papil
dančios sąvokos. Draugija — ma
žesnis ir kuriam nors specifiniam 
tikslui skiriamas junginys, Bend
ruomenė— platesnis (visuotinis) 
ir bendriesiems tikslams skiria
mas junginys. Vadinasi, moraliai 
mažesnis junginys savaime turė
tų gravituoti į platesnijį, ypačiai 
tokios prigimties ir apimties kaip 
tautinė bendruomenė. Todėl čia 
derėtų laikytis šio dėsnio: “Kai 
savajame krašte žmogus priklau
so tautai visu savo gyvenimu, tai 
svetur išeivis savo tautinei bend
ruomenei priklauso tik dalimi sa
vo gyvenimo, būtent ta dalimi, 
kuria jis liudija savo tautinę gy
vybę. Tautinė išeivių bendruome
nė yra tasai pavidalas, kuriuo iš
eiviai lieka savo tautoje ir jai gy
vena. Priklausyti tautinei bend
ruomenei išeivio atveju yra pri
klausyti pačiai tautai, esant už tė
vynės. Ir juo tautinė išeivių bend
ruomenė yra gyvybingesnė, juo 
glaudžiau ji savo narius sieja su 
tauta krašte” (J. Girnius, 166).

Visus telkianti jėga
šitaip suprantama Bendruome

nė yra išeivijos lietuvių bendro 
darbo dirva. Tokio darlx) turinį, 
apimti ir kryptį JAV LB tarybos 
narys St. Yla išreiškė trim žo
džiais — telkti, derinti, integruo
ti. Juos čia ir pakartojam:

“Telkti — reiškia burti savo

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

• B. GOLDWATERIS, kandidatas į 
JAV prezidentus, pasisako už atomi
nės bombos naudojimą Tol. Rytuose 
kovoje su komunistais. Jo nuomone, 
JAV turi išstoti iš Jungtinių Tautų, 
jeigu į jas būtų įsileista Kinija. Jis 
norėtų invazijos į Kubą ir nutrauktų 
diplomatinius ryšius su Sov. Sąjunga, 
jeigu Chruščiovas laikytųsi dabartinės 
politikos. Ar Goldwateris tapęs JAV 
prezidentų taip ir darys, tenka abejo
ti, juoba, kad ne vienas prezidentas 
apsprendžia JAV politiką. Lietuvių 
politikai tuo reikalu dar nėra spaudo
je pasisakę. Kaikas tvirtina, kad Gold- 
waterio seneliai kilę iš Lietuvos; len
kai gi sako — iš Lenkijos. Tikslesnių 
duomenų kol kas nėra. Ar nebus jo 
kilmė panaši į buv. Toronto burmist
ro? Kartais jo seneliai būna kilę iš 
Lietuvos, kartais iš Lenkijos...

• GARBĖS DOKTORATAS ką tik 
paleistam iš kalėjimo. Taip atsitinka 
tik Amerikoje. Martin Luther King, 
negrų vadas ir kovotojas už lygias tei
ses buvo suimtas Floridoje. Tiesiai iš 
kalėjimo atvyko į Yale universitetą, 
kur jam buvo suteiktas teisės mokslų

tautos žmones fiziškai ir kultūriš
kai. Fizinio telkimo reikalas la
bai svarbus emigracijoje. Perdi- 
delis išsisklaidymas didelėj erd
vėj ir tarp svetimų žmonių gresia 
bendruomenei pakrikti ir netekti 
ryšio. Bendruomenės nariai tik 
tada laikosi, kai bendrauja ir sa
vo reikalus derina. Fizinis telki
mas į kolonijas, rajonus, aplink 
savus parapinius žinius glaudina 
žmones ir gyvina jų bendrumo 
sąmonę. Kultūrinis telkimas Į 
tam tikrus kultūrinius centrus — 
klubus, ramoves, stovyklas ir or
ganizacijas, arba tokius kultūri
nius platesnius susibūrimus, kaip 
festivaliai, kongresai, šventės, mi
nėjimai. Jie padeda išlaikyti dva
sinius ryšius ir bendrus kultūri
nius interesus. Derinti žmones ir 
ypač atskirus bendruomenės vie
netus yra antras svarbus uždavi
nys. Yra nemaža konkrečių dar
bų, kuriems reikia bendros tal
kos. Tokie darbai yra švietimo, 
labdaros, tautos laisvinimo srity
je. Jie yra bendri visiems. Tokie 
darbai geriausiai derina visus. 
Tokio derinio reikia ypač esa
mom sąlygom, kada Įsigali grupi
nis uždarumas, paisymas tik savo 
reikalų, noras tenkintis tik asme
nišku gyvenimu. Integruoti bend
ruomenines vertybes, kad kurtųsi 
teisingos ir sveikos pažiūros, 
bręstų bendri nusiteikimai, bend
ra vieša nuomonė, netgi bendras 
gyvenimo stilius. Bene labiausiai 
integruojantis dalykas yra papro
čiai ir tradicijos. Jos Įima savin 
ir tautinius, ir kultūrinius, ir mo
ralinius — religinius elementus. 
Kartu jos visus jungia jau pačiais 
jų išgyvenimais” (cituota iš Atei
tininkų vadovo, 434-435).

Pagaliau didelės visuomeninės 
ugdomosios reikšmės turi taip 
pat ir PLB organų sudarymo bū
das: rinkimais, sudarančiais sąly
gas kiekvienam lietuviui kandida
tuoti ir balsuoti, diegiamas akty
vumas, atsakingumas, sąmonin
gumas — tai, kuo reiškiasi demo
kratinė dvasia.

Taip mums atrodo Bendruome
nė, kaip išeivijos lietuvių susior
ganizavimo forma. Tokiai Bend
ruomenei dirbame, tačiau esame 
dar tik savo kelio pradžioje.

(Šis pranešimas buvo skaitytas 
spaudos ir radijo darbuotojų su
važiavime Sodus, Mich., š.m. bir
želio 6-7 d., Red.).

CANADA

KLAUSK! APIE KANADA

PRIME MINISTER-PREMIER MINISTRE

O t t a w a U) 
16th April, 1964

Dear Mr» Tenhunen:
I have just received the letter 

you have written to me on behalf of the 
Executive of the Canada Ethnic Press 
Federation.

I am very much aware of the 
importance of this presentation to me and 
to the Government, and I assure you I am 
looking into this right away as a natter 
of urgency.

Kindest regards,
Yours sincerely.

Kanados tautinių grupių laikraščių federacijos valdyba, ku
riai pirmininkauja suomis Br. Tenhunen, įteikė dabartiniam 
Kanados premjerui memorandumą naujos vėliavos reikalu ir 
pareiškė jam savo pritarimą. Iš premjero gautas atsakymas, 
kurio tekstas čia ir skelbiamas.

KLAUSIMAS: Skaičiau, kad 
Italijos gen. konsulas Kanadai 
paliepė dviem italam iš Timmins, 
Ont., vykti Italijon ir atitarnauti 
kariuomenėj, nes jie dar neturi 
Kanados pilietybės. Ar yra dau
giau tokių atsitikimų? Ką tie vy
rukai privalo daryti? Kaip rea
guoja Kanados valdžia? Jeigu jie 
išvažiuos į Italiją, ar jie galės 
grįžti į Kanadą? Kaip reaguotų 
Kanados vyriausybė, jei komunis
tų valdomi kraštai pareikalautų 
grįžti ir atitarnauti ju kariuome
nėj?

ATSAKYMAS: K a n a d o s vy
riausybė neleidžia kitų valstybių 
atstovams siųsti jokių" paragini
mų Kanados piliečiams. Kita ver
tus, svetimos vyriausybės gali 
siųsti paraginimus savo pilie
čiams (kurie nėra Kanados pilie
čiai), bet tokie paraginimai, jei 
jų nebus paklausyta, negali būti 
siejami su jokiomis bausmėmis. 
Pagal Kanados teisę, atsisakymas 
tokius paraginimus vykdyti nėra 
nusikaltimas. Kanados vyriausy
bė nieko negali daryti apsaugoti 
tokiems Kanados gyventojams 
(nors jie jau ir būtų padavę pra
šymus dėl gavimo pilietybės), ku
rie grįžta i savo šalį kaip jos pi
liečiai. Peržengę sieną krašto, ku
ris priima juos kaip savo pilie
čius, automatiškai turi paklusti 
tos šalies Įstatymams, čia Įeina

PITTSBURGH dažų išpardavimas
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ir geros kokybės. Šiuo metu SPECIALUS 
IŠPARDAVIMAS žemomis kainomis. Di
delis pasirinkimas spalvų. Kreipkitės į šią 
Pittsburgh dažų parduotuvę visais dažų 
reikalais.
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nių, įvairių kilimų, vaikų baldų, vežimėlių.
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Krautuvės atidarytos nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

garbės doktoratas. Yale universitetas 
yra 263 metų senumo.

• AMERIKIETIS, 2 vaikų tėvas, bu
vo įšventintas kunigu. New Jersey 
valstybėje E. A. Beck, 39 m., buvęs 
liuteronų pastorius, prieš 10 metų 
perėjo katalikų tikybon, baigė kunigų 
seminariją ir specialiu popiežiaus lei
dimu buvo įšventintas kunigu, palie
kant jam vyro ir tėvo teises. Beck yra 
pirmas amerikietis, kuris būdamas ve
dęs gavo kunigo šventimus. Vokieti
joje panašių atsitikimų yra paskutiniu 
laiku buvę septyni.

• AR KOMUNIZMO VEIDAS KEI
ČIASI? Esmėje beveik ne, tik besikei
čiančios formos daugeli suklaidina. 
Anglosaksų žurnalistai pranašauja 
daug pasikeitimų, nes daugelis komu
nistų vadų yra peržengę 70 m. ribą. 
Chruščiovas, Maotse-tungas, Ho Chi 
Minh š. Vietname, Tito, Ulbricht ir 
Togliatti turi daugiau kaip 70 m. Ti
kimasi, kad po jų atėję vadai bus 
praktiškesni ir demokratiškesni, pama
tę, kad Markso principai nepritaikomi 
praktiškame gyvenime.

V. K.

ir bausmė už atsisakymą tarnau
ti kariuomenėj, ir Kanados vy
riausybė yra bejėgė Įsiterpti. Šie 
principai yra taikomi ir komunis
tinėms valstybėms, ir nekomunis
tinėms. Jeigu svetimos valstybės 
pilietis, gyvenąs Kanadoje ir ne
prašęs Kanados pilietybės nutars 
atlikti karo prievolę savo šaly, 
gali tikėtis po atlikimo prievolės 
įsileidimo Į Kanadą. Įsileidimas 
Į Kanadą betgi nėra automatiškas 
ir todėl prieš paliekant Kanadą 
reikėtų pasitarti su Department 
of Citizenship and Immigration. 
Nėra statistikos apie skaičių as
menų iš svetimų valstybių pilie
čių, gyvenančių Kanadoje, kurie 
būtų gavę paraginimus iš svetimų 
vyriausybių ir juos išpildė.

KLAUSIMAS: Ar Ontario pro
vincijos mokytojas turi teisę gau
ti mokytojo vietą kitose provinci
jose?

ATSAKYMAS: Taip. Yra nuo
latinis pasikeitimas mokytojais 
tarp provincijų, nes Kanada ne
turi vienos švietimo programos. 
Reikia paduoti atitinkamos pro
vincijos švietimo ministerijai pra
šymą. Tada ministerija nurodys, 
kokias kvalifikacijas jūs turite 
turėti tai vietai. Pvz. mokytojas 
iš ne Ontario prov. turi mokytis 
vasaros kursuose aštuonias savai
tes Ontario mokytojų kolegijoj.

R.M.N.Pt


® PAVERGTOJE TEVTfflE
STATYBININKAI 
f KAZACHSTANĄ 
Virš 200 lietuvių statybininkų — 

mūrininkų, betonuotojų, armatūri- 
ninkų, tinkuotojų, šaltkalvių, mon
tuotojų išvyko į Kazachstano dirvo
nus. Paryžiaus komunos stotyje, Kok- 
četavo srityje, jie statys didžiulį grū
dų elevatorių. Lietuvos statybininkų 
darbui vadovaus inž. A. Monkevičius.

ANTAUSIS ROJUI MIZARAI
Komunistinės JAV lietuvių spau

dos rašeiva Rojus Mizara “Tiesos” 
puslapiuose paskelbė laišką rašytojui 
Mykolui Sluckiui, romano “Laiptai į 
dangų” autoriui. R. Mizara nusiskun
džia, kad dėl romano charakterių 
psichologinio galvojimo knyga nesu
prantama paprastam darbininkui. M. 
Sluckis, teisindamas savo knygą, pa
rašė ilgoką laišką. Būdingos eilutės, 
kurias jis, atrodo, skiria pačiam R. 
Mizarai: “Kaip bebūtų keista, naujo- 
viškesnės lektūros ‘nesuprantamumu’ 
dažniausiai skundžiasi ne skaitytojai, 
o literatūrinės aplinkos žmonės, ku
rie atsiliko ne tik nuo šiandieninio 
literatūrinio proceso, bet ir nuo gy
venimo poreikių...” Tai labai taik
lūs žodžiai JAV komunistinių senie
nų muzėjaus raštininkėliui...

PRIESTATAS ČIURLIONIO 
MUZĖJUI
M. K. Čiurlionio tapybos kūriniai 

laikomi jo vardo muzėjuje Kaune. 
Neseniai buvo nustatyta, jog ilges
niam paveikslų išsaugojimui reika
linga speciali temperatūra, šviesa, 
griežta drėgmės kontrolė. Miestų sta
tybos projektavimo instituto archit. 
V. Žemkalnis paruošė projektą prie
stato, į kuri ir bus perkelti minėtie
ji didžiojo dailininko kūriniai.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lietuvių šeštadieninės mokyklos choras. Pirmoj eilėj iš kairės: mo
kyklos vedėjas mokyt. J. Mikšys, mokyklos globėjas mons. dr. J. Tadarauskas ir muz. mokytojas ir 
chorvedis sol. V. Verikaitis.

HAMILTON
JAUNIMO CENTRAS. Hamiltone 

prieš porą savaičių pradėtas vajus 
Jaunimo Centro namams davė gražius 
rezultatus. Per savaitę laiko sudėta jų 
statybai virš $20.000. šios statybos ini
ciatorius ir organizatorius yra mons. 
dr.. J. Tadarauskas. Jaunimo Centro 
statyba numatoma pradėti rugpjūčio 
pradžioje. Gerbiamam monsinjorui lin
kime sėkmės ir ištvermės šiam di
džiam darbui, mums hamiltoniečiams 
— remti šį didį darbą. Tegu nelieka 

. nė vieno lietuvio, kuris savo auka ne
prisidėtų prie šio gražaus darbo.

G. J. KRIŠTOLAIČIAI atšventė bir
želio 13 d. savo vedybinio gyvenimo 
15-kos metų sukaktį. Pobūvis įvyko pa
čių sukaktuvininkų erdviuose namuo
se, kuriame dalyvavo apie 50 asmenų. 
Šio pobūvio iniciatorė buvo p. J. 
Pranskevičienė. Sukaktuvininkus visų 
svečių vardu pasveikino A. Pranskevi- 
čius ir įteikė gražių dovanų, šeštadie
ninės mokyklos ir mokytojų vardu 
sveikino vedėjas J. Mikšys. Juozas K. 
savo ir žmonos vardu visiems padėkojo 
už suruoštą šią gražią staigmeną ir 
dovanas. J. P.

BRANT INN GEGUŽINĖ. Domini
jos Dienos išvakarėse, birželio 30 d., 
gal jau paskutinį kartą šoksime gra
žiajame Brant Inn. Šitoji vietovė yra 
parduota. Neužilgo viena Toronto fir
ma toje vietoje pradės statyti mote
lius. Hamiltono lietuviams bus sunku 
užmiršti senąjį Brant Inn. čia visą 
laiką būdavo rengiamos tradicinės 
Tautos Fondo vasaros gegužinės. Sį 
antradienį suvažiavusius paskutiniems 
šokiams, kurie įvyksta po atviru dan
gum — Sky Club. Blogo oro atveju 
naudosimės Lido Deck sale. Tikimasi 
rekordinio skaičiaus svečių iš Hamil
tono, Toronto ir kitų vietovių. Juk 
čia nuo seno susitikdavo ir pasimaty
davo tautiečiai ir artimųjų apylinkių.

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

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje 'TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.009, tnor-

Darbo dienos: pirmadieniais — penkta 
Antradtenfate fr j. **
21. MAIN STREET EAST, ROOM 287

VENGRIŠKOS MADOS
Vilniaus geležinkelininkų kultūros 

rūmuose vengriškas madas demonst
ravo “Modekso” firma. Jos generali
nis direktorius šandoras Kalmanas 
pasigyrė, kad paskutiniųjų 5 metų 
laikotarpyje Vengrijoje pagamintų 
drabužių eksportas į Sov. Sąjungą 
yra padidėjęs penkis kartus. Vilnie
čiams buvo parodyti įvairiems sezo
nams ir gyvenimo įvykiams pritaiky
ti drabužiai.

VILNIAUS VAIZDAI
Jau daug metų spaudoje keliamas 

trūkumas gražiausių Lietuvos vieto
vių ir miestų atvirukų. Lietuvoje vie
šintieji turistai namo grįžta tuščio
mis rankomis arba turi pasitenkinti 
savo fotografiniais sugebėjimais. 
Kauno K. Požėlos spaustuvė pagaliau 
išleido panoraminių nuotraukų albu- 
mą “Vilnius”. Jame sudėti senosios 
sostinės naujieji vaizdai — Antakal
nio gyvenamasis rajonas, Lenino 
aikštė, naujųjų statybų kvartalai.

PREMIJOS KOLCHOZAMS
Sov. Lietuvos ministerių taryba, 

norėdama paskatinti žemės ūkio ga
minių produkciją, nutarė premijuoti 
kolchozus ir sovchozus, duoklės pri- 
statymu valstybei viršijusius 1963 m. 
planus. Didžiausia — 6.000 rb. pre
mija atžymėti: “Atžalyno”, A. Kirs
nos, Staniūnų, Liberiškio, Beinora- 
vos sovchozai, Pasvalio gamybinės 
valdybos Pušaloto kolchozas ir Joniš
kėlio eksperimentinis ūkis. Apdova
noti 273 kolchozai ir sovchozai. Pa
grindinę premijų dalį, savaime su
prantama, į savo kišenes susižers 
biurokratinė vadovų klasė, žemės 
ūkio darbininkams palikdama ka
peikas.

Per tą eilę metų ne vienas yra susi
tikęs ir susipažinęs gal ir dabartinę 
gyvenimo draugę. Atvažiuokime tad 
dar kartą pagyventi anų dienų nostal
gijos dvasia ir prisiminimais. Pas mus 
gražesnės vietos šokiams nerasi: pra
bangi aplinka, erdvumas, nuo ežero 
gaivinančio vėjo dvelkimas ir vakare 
nuplaukiančių laivų šviesų blykčioji
mas ...

Muzika — rinktinis Benni-Ferri or
kestras. Bus turtingas bufetas su geru 
aptarnavimu; laimės staliukai ir įvai
renybių loterija. Pradžia 7 v.v. Įėji
mas $2, studentams — $1. Visi vaka
ro malonumai jums, o išleistas dole
ris — Tautos Fondui.

ALF. VAINAUSKAS, naujasis Ha
miltono Tautos Fondo pirm., tikrai 
ryžtingai ėmėsi darbo. Dar nėra po
ros mėnesių kaip perėmė pareigas, o 
jau ruošiamas antras parengimas; su 
savo valdyba ir talkininkais baigia 
rinkti T.F. rinkliavą po namus. Tai 
didelis pareigos žmogus ir darbinin
kas. Kanados T.F. vadovybės jis buvo 
pakviestas vadovauti labai svarbiam 
mūsų fondui, kurio tikslas — telkti 
lėšas Lietuvos išlaisvinimui. Naujoji 
T.F. valdyba supranta savo svarbų už
davinį ir ryžtasi pastatyti Hamiltoną 
vienoj iš pirmaujančių vietų lėšų tel
kime. K.M.

MOKSLO METŲ UŽBAIGA. — Bir
želio 6 d. rytą būrys vaikučių ir mo
tinų skubėjo A. V. parapijos bažny
čion padėkoti Visagaliui už prabėgu
sius mokslo metus, šv. Mišias atlaikė 
ir gražų pamokslą pasakė mons. dr. J. 
Tadarauskas. Darniai skambėjo sol. 
V. Verikaičio vedamas mokinių cho
ras.

Vysk. M. Valančiaus m-los mokslo 
metų baigimo aktą pravedė ved. J. 
Mikšys, pakviesdamas organizacijų 
atstovus prezidiumam

šie mokslo metai šeštadieninei mo
kyklai buvo labai reikšmingi, nes mo
kykla šventė 15-kos metų sukaktį. Ta 
proga buvo pagerbtas m-los vedėjas 
J. Mikšys ir mokytoja Ant. Mikšienė, 
be pertraukos išdirbę toje mokykloje 
15 metų. Už gražų vadovavimą nenu
ilstamam pedagogui ir pedagogei tė
vų k-to pirm. Sakas įteikė vedėjui J. 
Mikšiui ir mokyt. Ant. Mikšienei pui
kias dovanas.

Mokykla yra didžiai dėkinga už ma
terialinę pagalbą mons. dr. J. Tada- 
rauskui. Didelė padėka pirm. Sakui 
ir visam tėvų k-tui, p. Kybartienei ir 
p. Blekaitienei, kurios namuose buvo

d. — 1 vai po pietų, 
ikaro.
Telefonai JA. MS11

HAMILTONO TAUTOS FONDO VALDYBA BIRŽELIO 30 d., 7 v.v., DOMINUOS DIENOS 
IŠVAKARĖSE, BURLINGTONE, RUOŠIA

Brant Inn šokius - gegužine
Tai paskutiniai vasaros šokiai ir paskutinis • 
Tautos Fondo'parengimas Brant Inn. Vis- • 
kas atvirame ore — Sky Club, ant Ontario • 
ežero kranto. Blogam orui esant, naudosi- • 

mės Lido Deck sale. •

• Muzika — rinktinis Benni Ferri orkestras
• Laimės staliukai
• Įdomi loterija
• Bufetas, turtingas gaivininčais gėrimais

Brant Inn yra Burlington© pačioje gražiausioje vietoje, 1292 Lakeshore, prie II kelio. Susitiksime 
visi antradienio vakarą, Dominijos Dienos išvakarėse, gražiajame Sky Club.

♦

Hamiltono Tautos Fondo valdyba

Londono lietuviai įžengė savon šventovėn
Štai ir lauktoji diena — birželio 14. 

Iškilmės pradedamos mons. Grespan, 
kurijos kanclerio pastoraciniams rei
kalams, bažnyčios palaiminimu — lai
kinu šventinimu ir žodžiu susirinku
siems. Iškilmingas šventinimas įvyks 
kitais metais, kai bus baigti bažnyčios 
pertvarkymo darbai. Po to iškilmin
gos Mišios — atnašavo mons. dr. J. 
Tadarauskas, giedojo vaikų choras, 
ved. kun. B. Pacevičiaus, suaugusiųjų 
choras, ved. muz. Ji Petrausko, ir so
lo E. Blyskis. Gražų, šventei pritaiky
tą pamokslą pasakė kun. P. Ažubalis.

Po pamaldų beveik visi svečiai par- 
sikelia į apačioje bažnyčios esančią 
parapijos salę, ją visą užpildydami. 
Salėje jau šnekučiuojasi atvykęs mies
to burmistras Stronach su ponia; iš 
bažnyčios ateinančiųjų tarpe — feder. 
parlamento narys konservatorius J. 
Irvine. Salėje meninę dalį išpildė vai
kų choras, ved. kun. B. Pacevičiaus ir 
vaikų taut, šokių grupė, vad. D. Chai- 
nauskienės. (šia proga atsiprašau

suruoštos mokytojams vaišės.
Šiemet buvo 218 mokinių. Trys pir

mieji mokiniai gavo dovanėles — bu
vo apdovanoti knygutėmis, ir 60 mo
kinių, kurie nepraleido nei vienos pa
mokos.

Baigusiems IX-tą skyrių nebuvo iš
duoti pažymėjimai, bet visi išlaikę 
egzaminus perkelti į X-tą skyrių. 
Mokslo metus užbaigus, visa mokyk
la išsiskirstė vasaros atostogoms.

St. SI.

SLA Kuopa rengia išvyką. Numaty
ta įvairios sporto varžybos su dovano
mis laimėjusiems. Bus paminėta K. 
Donelaičio sukaktis. Suaugusiems bus 
vertingų daiktų loterija. Valdyba kvie
čia visus hamiltoniečius ir apylinkių 
lietuvius birželio 28 d., tuoj po pa
maldų, rinktis į B. Aselskio ūkį. Ofi
cialus išvykos atidarymas — 3 val.p.p

SLA 72 kuopos valdyba

Kada važiuoti į Miami Beach?
Miami Beach turi du sezonus. Bran

gesnis prasideda maždaug nuo gruo
džio pradžios, o praktiškai nuo gruo
džio vidurio ir trunka ligi balandžio 
vidurio. Tuo metu viešbučių kainos 
pačios augščiausios, tačiau labai įvai
rios — nuo $20 ligi $60 dienai dviem 
asmenim. Tuo tarpu moteliai, kur 
žmonės gauna atskirus butus su vir
tuve ir visais reikalingais indais, ima 
$80 ligi $180 dviem asmenim į sa
vaitę.

šio sezono metu ypač daug atva
žiuoja turistų iš Kanados, kurie daž
niausiai išbūna čia ligi trijų mėnesių 
ir daugiau. Daugelis jų atvažiuoja 
kiekvieną žiemą. Tačiau šis laikas — 
gruodžio-balandžio mėnesiai iš tikrų
jų nėra pats gražiausias Miami Beach 
metų laikas, bet turistai tuo metu už
plūsta Miami Beach bėgdami nuo šal
čių šiaurėje. Tiesa, Miami Beach ga
lima maudytis visus metus, bet nuo
latos čia gyvenanteieji mažiau mau
dosi žiemos metu ir daug daugiau pa
vasari ir vasarą. Taigi, balandžio, ge
gužės ir birželio mėnesiai yra patys 
maloniausi klimatiniu atžvilgiu ir kai
nos tuo metu žemiausios. Kambarys 
viešbutyje vidutiniškai kainuoja nuo 
$5 ligi $20 dviem asmenim i dieną, o 
butas motelyje — nuo $30 ligi $60 į

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

— gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje
ą i I f \ į 87 East Bay Rd., Osterville,
/I I II jMl l|\|k- Cape Cod, Mass., 02655, USA.

■ V I < L. Tei. (Area 617) 428.8425.
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių me

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. 288-5999, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI į VILĄ 

AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS.

taut, šokių vadovę, kad pas mus vy
kusios šienapjūtės įkarštyje, suminė
damas iškilmių programą, praleidau 
taut, šokius.) Naują parapiją sveikino 
miesto burmistras ir fed. parlamento 
narys Irvine. Prel. dr. J. Tadarauskas 
sveikino Kanados lietuvių Kunigų 
Vienybės vardu. Klebonas kun. B. Pa- 
cevičius padėkojo visiems, parėmu- 
siems parapiją aukomis, darbu ar ku
riuo kitu būdu. Programai vadovavo 
ir įžangos žodį tarė J. Butkus, parap. 
k-to ir apyl. v-bos p-kas. Po to įvyko 
vaišės, dalyvaujant augštiesiems sve
čiams. Burmistro žmona ypač domėjo
si meniškais mūsų šeimininkių keps- ’ mėms tiek daug darbo valandų ir taip 
niais. Kitas parlamento narys p J gražiai ir turtingai vaišes paruošu- 
White negalėjo atvykti, nes buvo su-‘ 
sižeidęs. Jam atstovavo jo motina. 
Šventėje dalyvavo visa eilė kunigų: 
mons. Graspan, mons. dr. J. Tadaraus
kas, Kunigų Vienybės pirm., kun. P. 
Ažubalis, Tėvas Placidas Barius, OFM, 
kun. dr. J. Gutauskas, kun. D. Leng
vinas, kun. Simanavičius ir kun. Kriš- tu. Klestėk jaunoji Šiluvos Marijos pa- 
čiūnevičius iš Detroito, kun. J. Staške- rapija ir paspuošk naujais laimėji- 
vičius, latvių kat. kunigas, vokiečių mais... Dievui ir tėvynei! D. E.

OTTAWA, Ont
DVIGUBAS MINĖJIMAS. — Apy

linkės lietuviai birželio 14 d. turėjo 
dvigubą minėjimą: birželinių trėmimų 
23-čias metines ir Motinos Dieną. Iškil
mės prasidėjo 12 vai. pamaldomis, ku
rias laikė svečias vienuolis pranciško
nas kun. Garbukas, atkviestas specia
liai iš Montrealio. Per pamaldas jo pa
sakytos mintys buvo didžiai įsidėmė
tinos.

Po pamaldų, arkivyskupijos rūmų 
salėje atlikta minėjimo programa. Ati
daromajame žodyje apyl. v-bos pirm, 
prašė tėvus paaiškinti savo vaikučiams 
mūsų tautos tragiškumą anomis die
nomis ir šiandieną; taip pat susikau
pus tylos minute buvo pagerbta pilko
jo didvyrio motina ir visi žuvusieji ir 
kenčiantieji už motiną Tėvynę. Meninę 
programą paruošė apyl. kultūros va
dovas p. Danys. Buvo suvaidinta 4 pa
veikslų inscenizuota pasaka “Snieguo
lė”, pašokti 3 tautiniai šokiai; dainos 
mėgėjų choras padainavo 3 dalykė
lius, solo balerina pašoko vieną šokį, 
ir išgirdome daugybę pavienių ir 
bendrų deklamacijų. Programoje daly
vavo iš atžalyno: Milda Danytė, Irutė 
Danytė, Dana Vilčinskaitė, Nijolė Ma- 
karevičiūtė, Danutė Leverytė, Teresė 
Ramūnaitė, Raimondas Vilčinskas, 
Petras Plečkaitis, Romas Pavilonis ir 
Mykolas Ramūnas. Programos atskirų 
sričių paruošėjai ir vadovai: S. Balse- 
vičienė — šokiai, M. Ramūnienė — 
vaidinimas ir V. Radžius — choras. 
Techniškąją pusę tvarkė: D. Eidim- 
taitė — dekoracijos, D. Danienė — 
kostiumai, V. Balsas — muzika ir G. 
Mitalas — scenos įrengimai.

Po programos — įvyko suneštinės 
vaišės — bendra kavutė. Vaišių metu 
kultūros vadovas įteikė vyriausiai am
žiumi motinai Karolinai Macevičienei 
dovanėlę: lietuviška knyga.

OTAVOS LIETUVIŲ IŠKYLA įvyks 
birželio 28 d., sekmadienį, dr. A. Šid
lauskaitės ūkyje RR 3, CARP.

savaitę.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais vėl 

padidėja turistų skaičius Miami Beach, 
nes tai mokinių vasaros atostogos. Tuo 
laiku žmonės bėga nuo didelių miestų 
vasaros karščių, kurių Miami Beach 
neturi. Prie tos pačios augštos tempe
ratūros, kuri šiaurėje būtų nepaken
čiama, čia žmonės to karščio nejaučia, 
nes visuomet pučia gaivinantis vande
nyno vėjas. Yra turistų, kurie, nepa
žindami vietos sąlygų, apsigyvena tirš
tai apgyventose vietovėse arba ato
kiau nuo vandenyno. Taip pat labai 
daug priklauso nuo pastato geografi
nės padėties ir jo statybos. Tokie tu
ristai gauna labai klaidingą įspūdį 
apie Miami Beach.

Jau nuo seniau čia gyvena keli šim
tai lietuviškų šeimų, bet veik visi, su 
labai mažomis išimtimis, gyvena Mia
mi mieste, kur jie turi netoli aerodro
mo lietuvišką klubą, kuriame susiren
ka daugelis lietuviškų organizacijų. 
Pačiame Miami Beach gyvena vos ke
letas lietuviškų šeimų. Vienintelis lie
tuviškas motelis su virtuvėmis ir nuo
savu automobiliams statyti sklypu yra 
Jazbučių motelis prie pat vandenyno 
8910 Collins Ave. Čia dažnai atvažiuo
ja lietuviai iš JAV, Kanados ir P. 
Amerikos. J.

kat. kunigas, anglų Sv. Juozapo para
pijos vikaras, kur lietuviai turėjo savo 
pamaldas apie 10 metų. Į iškilmes bu
vo atvežtas ir kun. V. Rudzinskas, pir
masis mūsų kolonijos kapelionas. Jis 
dabar yra iš dalies paralyžuotas; gy
vena Londone. Į pamaldas atsilankė 
ir anglikonų klebonas, kurio žinioje 
buvo mūsų dabartinė bažnyčia. Viso 
šventėje dalyvavo arti 500 žmonių. 
Taigi, buvo daugiau svečių, negu ti
kėtasi, Padėka visiems, prisidėjusiems 
prie šių iškilmių surengimo, ypač mū
sų šeimininkėms — KL Kat. Mot Dr- 
jos skyriui — skyrusioms šioms iškil- 

sioms. Ačių svečiams ir talkininkams^ 
Parapijos klebonui linkime sveikatos 
ir gero poilsio užbaigus įtempto dar
bo ir didžiausių rūpesčių perijodą. 
Panašų linkėjimą verta išreikšti ir pa- 
rap. k-to p-kui J. Butkui ir visiems 
įtemptai dirbusiems “šienapjūtės” me-

Galintieji prašomi atvykti į 12 vai. 
pamaldas, kurias laikys kanadietis ku
nigas, specialiai toms pamaldoms 
kviestas. A. Vilniškis

WINDSOR, Ont.
RAUDONIEJI ČIA TEBEVEIKIA. 

Neseniai jie turėjo savo sueigą, kuri 
įvyko, kaip rašo “L. Balsas”, Stankų 
patalpose. “LB” paremti jie sudėjo 
$143,50.

SUSIPAŽINKIME SU
DRAUGIŠKAIS ŽMONĖMIS,

KURIE DARO DRAUGIŠKAJI LAGER

MOLSON

CANADIAN

$8

JOHN 
DARO 

J!

Molsons-savistovi alaus darykla nuo 1786
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LIETUVIAI PASAULYJE
J A Valstybės

lalps-

at-DR. B. MEDZIKAUSKAS buvo 
vykęs j Cicero, III., iš Austrijos. Jis 
grįžo atgal birželio 10 d. Dr. B. Me- 
dzikauskas yra veterinarijos gydytojas, 
ir gerai įsikūręs Austrojoje.

MARIJA IR INŽ. ANTANAS RU
DŽIAI paskyrė $1.000 Šiluvos koply
čios įrengimui Vašingtone.

DR. Z. V. REKAŠIUS, Purdue un-to 
prof., gegužės 14 d. Jaunimo Centre, 
Čikagoje, skaitė paskaitą “Žvilgsnis į 
ateities atominį pasaulį”.

PROF. DR. V. TUMĖNIENĖ Liet. 
Fondui paaukojo savo 100 knygų “At
siminimai”.

A. VAIČAITYTĖ, dail. Vlado ir OI- 
gos Vaičaičių duktė, baigė De Paul 
un-te psichologiją ir filosofiją labai 
gerais pažymiais. Pats un-tas jai išrū
pino stipendiją tolimesnėms studijoms 
Purdue un-te ruoštis magistro 
niuL

AME- 
kuris

Argentina
JAU RUOŠIAMASI I III P. 

RIKOS LIET. KONGRESĄ, 
įvyks S. Paulo mieste 1965 m. vasario 
18-20 d. Tam reikalui yra išrinkta 
speciali komisija, kuri rūpinasi doku
mentacija ir kelionės organizavimu. 
Numatoma, kad vyks visas Šv. Cecili
jos choras, tautinių šokių ansamblis 
“Rambynas” ir studentai ateitininkai 
bei kiti suinteresuoti. Tokiu būdu ga
li susidaryti apie 70 žmonių grupė.

ERNESTAS PARŠELIS, Natalijos 
ir Antano Paršelių sūnus, sėkmingai 
baigęs prad. Aušros Vartų m-lą, 1953 
vidurinę, 1957 m. buvo išvykęs į Ro
mą, kur studijavo filosofiją ir ją bai
gė licenciato laipsniu 1962 m. Sugrį
žęs Argentinon tęsė toliau mokslinį 
darbą. Dabar profesoriauja Rafael Cal
zada institute, dėstydamas filosofiją 
ir pedagogiką; dėsto taip pat pagalbi
niu profesorium Belgrano un-te, Bue
nos Aires teisių ir socialinių mokslų 
fakultete ir jau kviečiamas dėstyti į 
filosofijos katedrą katalikų universi
tete Buenos Aires mieste, šalia moks
linio darbo Er. Paršelis reiškiasi ir 
organizacinėj veikloj.

Mūsų daryklos meisteriui John 
Piesley padaryti kanadiškąjį 
šviesųjį Lager alų yra menas. Ir tai 
sunkus menas, reikalingas 
pasiruošimo, patyrimo, žinojimo 
ir kantrybės. Tačiau jis duoda ir 
savotišką atpildą! Jauti pasitenkini
mą, kai žinai, kad esi atsakingas 
už tokį šviesu, skaidrų specialiai 
paruošą kanadiškam skoniui alų. 
Pakelkite stiklą už John, kai 
sekantį kartą gersite kanadišką ... 
draugišką šviesų alutį.

DAUG LIETUVIŲ GYVENA SOLA- 
NO MIESTE. Tik prieš 10 metų įsikū
ręs San Francisco Solano miestas jau 
turi 90.000 gyventojų, mokyklas, ligo
ninę, kinus, elektros stotį, paštą, baž
nyčią, dirbtuves, krautuves ir t.t. Be 
daugelio lietuvių, turinčių savo skly
pus šioje gražioje vietoje, jau yra ir 
apsigyvenusių: J. Ramonas, J. Petraus
kas, J. Gudelevičius, J. Bražiukaitis, 
J. šilingas, S. Eidietis, Z. Siperka, 
Ipol. žlioba, Just. Trumpickas, \ikt. 
Slonina, V. Kleiva, Liudv. Karužas, 
Pr. Vasiliauskas, Ant. Meminiškis ir 
kt. Viso lietuvių savininkų čia esama 
apie šimtą. Kaimynystėje, Villa La 
Florida, Andrius Ramanauskas turi 
restoraną Rio Abajo, pabadintą var
du filmo, kuriame jis vaidino lietuvio 
rolę.

A. H. ALEKSANDRAVIČIUS, Pe- 
trelytės ir Juliaus Aleksandravičių sū
nus, sėkmingai baigė Buenos Aires 
medicinos fakultetą, įsigydamas dak
taro laipsnį ir teises praktikuoti. Nau
jasis daktaras jau kuris laikas dirba 
didžiulėje “Durand” ligoninėje.

Italija
VATIKANE YRA SPĖČIAU SEK- 

CIJA sekti Baltijos kraštų gyvenimui. 
Popiežius Paulius VI pr. metų lapkri
čio 30 d., sveikindamas kan. J. Stan
kevičių, pasakė: “Lietuva, brangi Lie
tuva. Visiems jums reiškiu savo užuo
jautą ir visus laiminu. Turėkite iš
tvermės ir vilties”.

KUN. DR. J. VAIŠNORA, MIC, ge- 
neralinis marijonų vienuolijos proku
ratorius, kartu dirba ir vienuolių 
kongregacijoje Vatikane.

LAISVOSIOS ELTOS BIULETENY- 
JE italų kalba “Eltapress” supažindi
nama Italijos visuomenė su lietuvių 
religiniu gyvenimu laisvajame pasau
lyje ir pavergtoje Lietuvoje. Leidinio 
viršelis papuoštas keturių Lietuvos 
vyskupų-kankinių nuotraukomis: vysk. 
V. Borisevičiaus, kuris buvo rusų su
šaudytas, arkiv. M. Reinib, kuris mirė 
Vladimiro kalėjime, vysk. Pr. Rama
nausko, kuris mirė grįžęs iš rusų kalė
jimų ir arkiv. T. Matulionio, didelę 
savo amžiaus dalį praleidusio bolše
vikų kalėjimuose, priverčiamųjų dar
bų stovyklose, netgi — Solovkų kator

goj ir tremtyje. Paruošė Pr. Al.
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i k 1 n n i ii i ivi ■ ji veiklojeGrįžo gandrai
Į pernykštį lizdą seną 
šiandien grįžo du gandrai — 
Kle-kle-kle — snapu kalena: 
— Tik gimtam krašte gerai!
Ten pakrantėse prie Nilo 
Nėr medžiojimui varlių, 
O smėlynuos nėra šilo, 
Nei sužydusių gėlių.
Čia artojas dirvą aria, 
Traukia giesmę vieversys, 
Ant šiaudinio stogo gera 

kiaušinių atpratinti, kaip tu ma- Vėjo pasakos klausyt.
nai. ’ Adelė Abromaitienė

Bet aš neatstojau ir laimėjau. 
Aš visiškai tikėjau, kad Pūkelis 
pabartas supras.

Ėmiau tykoti. Mačiau, kaip 
vištos lindo dėti. Girdėjau, kaip 
jos kudakino ir mačiau, kaip jos 
vėl sugrįžo į kiemą. Tada atsė
lino Pūkelis, uodegą nuleidęs 
įšliaužė į daržinę ir po valandė
lės, lygiai taip pat, atgal, tik jau 
kiaušiniu nešinas... Jis pasuko 
daržo link, o aš jau čia už krū
mo jo laukiau.

— O ką tu čia turi, a? — pik
tai užrikau ant jo.

Pūkelis taip ir prigludo prie 
žemės nė nepažiūrėjęs į mane.

— O tu, begėdi, — bariau jį 
toliau. — Ar tau ėsti neduoda
me, a? Aš tau parodysiu, besar
mačius tu!-Fu!

Bardama vis šmaikštinėjau 
rykštele apie jo auseles, žino
ma, nei karto neužgaudama. 
Paskui atėmiau kiaušinį ir pa
grasinau, kad jei dar kartą taip 
padarys, tai nejuokais išlupsiu 
jam kailį.

— Eikš čia, — pašaukiau jį 
porą žingsnių pasitraukusi. 
Sėsk. Duok koją.

Pūkelis prislinko, lėtai atsisė
do ir taip jau susigėdęs pažiūrė
jo man į akis, kad net jo gaila 
pasidarė. Jis padavė man koją.

— Tu geras šuniukas, — pa
glosčiau jį. — Tik kiaušinių 
daugiau nebeimk!

Nors maniškiai iš manęs ir 
juokėsi, bet neilgai. Pūkelis ne 
tik kad nebeėmė kiaušinių, bet 
net šaukiamas į daržinę nebeno
rėdavo eiti. Kartą mamytė ant 
juoko padėjo jam kiaušinį ant 
žemės. Pūkelis pasižiūrėjo į ją, 
atsiduso ir, nuėjęs į kampą’ at
sigulė.

ŽIBURĖLIAI
mosn« mažiesiems

Pūkelis ir kiaušiniai
— Kas čia darosi, — sako ma

mytė vieną dieną, — kad tų 
kiaušinių taip sumažėjo? Pats 
vištų dėjimas, o randi po du, ke
turis.

Pradėjo mamytė vištas sekti. 
Štai viena įlindo pro durų apa
čią į daržinę, kita. Tos tikrai 
dės, kitokiais reikalais jos ten 
nelando.

Daržinės kampe gulėjo keli 
geri glėbiai šieno, ir vištos buvo 
jame įsitaisiusios gūžtas.*

Padirbėjusi kurį laiką, mamy
tė mato, kad tos, abidvi vištos 
jau ir vėl vaikšto kieme. Tiesa, 
juk ji girdėjo jas ir kudakinant. 
Nueina mamytė į daržinę, žiūri, 
gūžtose tik tušti padėliai — švie
žių kiaušinių nei vieno. Apžiūrė
jo ji visus užkampiui, nes ką ži
nai, gal jos kur kitur pradėjo dė
ti? Nėra.
- — Ar tik nebus mūsų gudra
galvis Pūkis įsimanęs kiaušiniais 
maitintis? — susirūpino ji.

žinoma, mes nei girdėt apie 
tai nenorėjome. Kaip gali Pūke
lis, toks geras šuniukas, taip da
ryti? Be to jis gerai maitinamas.

Dabar mamytė ėmė sekti Pū
kelį ir — susekė... Pati pama
tė, kaip jis iššliaužė iš po darži
nės durų su kiaušiniu nasruo
se ...

Blogai. Kas dabar daryti? Ma
mytė planuoja padėti į gūžtą 
karštą kiaušinį. Sako, kai kartą 
gerai nasrus ir liežuvį nudegs, 
tai daugiau kiaušinių nebelies. 
Ko ne su ašaromis prašiau, kad 
mamytė to nedarytų. Juk tai bū
tų tikrai skriauda šuniukui.

’— Aš jį patykosiu, — sakiau,
— ir kai pagausiu benešant 
kiaušinį, išbarsiu ir pasakysiu, 
kad taip jis nebedarytų.

— Aišku, — piktokai sako 
mama, — jis tavęs ir klausys! 
Ne taip jau lengva šunį nuo

Atvažiuoja 
traukinėlis
Atvažiuoja traukinėlis — 
Čiuku čiuku — čiuk čiuk čiuk, 
Gal nuveš į tėviškėlę, 
Pas senelę į svečius.
Pamatyčiau pirkią seną, 
Stogą, apdengtą šiaudais, 
Kur tėvų tėvai gyveno, 
Žaidė kūdikiais kadais.
Pasiguosčiau aš kregždutei, 
Kaip sunku be Lietuvos; 
Tik iš pasakų motutės 
Sužinojau vargą jos.
Atvažiuoja traukinėlis 
čiuku čiuku — čiuk čiuk čiuk, 
Pasakyk kur gi tu bėgi 
Šiuo keliu plačiu?

Adelė Abromaitienė

“DARBININKAS” vedamajame apie 
grįžimą ir nusikaltimą šitaip rašo: 
"Asmeniškai gali kiekvienas elgtis, 
kaip nori — grįžti ar kovoti. Bet tik
tai laisvame krašte. Už sovietinės sie
nos tokios laisvės nebėra. Ten — no
ri ar nenori — kiekvienas verčiamas 
ginti rusiškąjį sovietų režimą ir savo 
paties rankomis pamažu smaugti savo 
tautą. Kas į tą nelaimę yra įkritęs, 
palikdamas namie, tam gali būti at
leista ar net nuopelnu palaikyta, kad 
sukasi, kaip įmano. Kas laisva valia 
grįžta, yra jau dezertyras iš kovos 
lauko, perbėgėlis pas savo tau
tos priešą. Savo buvimu tėvynėje net 
negali tikėtis širdies apraminti. Pra
ėjus kuriam laikui, diegs dideliu prie
kaištu, jei dar turės sveiką nuovoką, 
ką padarė”.

LIETUVOS KRYŽIŲ ALBUMĄ iš
leisti pakartoninai pasiryžo Amerikos 
liet. inž. ir arch, s-gos v-ba Čikagoje.

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS kūrinių 
paroda rengiama lapkričio 26-29 d. Ap
reiškimo parapijos salėje Brooklyne. 
Parodą organizuoja Lietuvių Dantų 
Gydytojų Draugija.

V. Šmaižienė

Jonelis ir jo draugas šunelis Pūkelis.

Jaunimo darbų atspindys
Sielojantis lietuvių jaunimu 

svetimuose kraštuose yra mielos 
visos apraiškos, rodančios šio jau
nimo gajumą' bei lietuvišką nusi
teikimą. Viena tokių malonių ap
raiškų yra Čikagos Augštesnio- 
sios Lituanistikos Mokyklos 
moksleivių metraštis (1963-1964 
mokslo metų) “Mūsų metai”.

Tai stambus, 240 psl. leidinys, 
pilnas mokinių rašinių, piešinių 
ir nuotraukų, liečiančių mokyk
los mokinius^ mokytojus, tėvus ir 
kt. Leidinys — nepaprastas tur
tas tiems, kurie vertins išeivijos 
lietuvių gyvenimą, spręs apie siu 
dienų veiklą.

Knygoje spausdinami 96 raši
niai. rašyti 63 mokinių. Daugu
mas davė po vieną rašinį, o buvo 
tokių, kurie čia pasirodė su 5 ar 
7 rašiniais. Sū savo piešiniais pa
sirodo 7 mokiniai, o fotografijo
mis — 1.

Rašinių temos yra įvairios, bet 
dauguma jų rišasi su lietuviškais 
dalykais, lituanistika. Viename 
kolektyviniame rašinyje, “Ką aš 
veiksiu su ta lietuvių kalba” atsi
spindi jaunųjų samprotavimai 
(nežinia, kiek’ jie yra nuoširdūs) 
apie lietuvių kalbą. Viena mergi
na rašo:

“Yra didžiausia garbė gimti 
lietuviu ir augti lietuviškoje šei
moje. Ta garbė uždeda ir tam tik
rų pareigų: lietuviškai kalbėti ir 
mąstyti. Pareiga nelengva, nes 
dažnai trūksta žodžių. Aš norė
čiau daugiau ir geriau išmokti 
lietuvių kalbą ir praplėsti mažą 
žodyną. Aš mėgstu skaityti, norė
čiau ką nors kurti lietuviškai.”

Metraštyje telpa taip pat apra
šymai apie kitų vietovių lituanis
tikos mokyklas bei vieno, kito 
anų mokyklų mokinio rašinėlis.

Čia atstovaujamos Baltimorės, Ci
cero, Klevelando ir Detroito mo
kyklos.

Metraščio globėjas — Juozas 
Masilionis, kuris čia, be abejonės, 
gerokai “aptvarkė” mokinių raši
nius. Metraščio redakcija sudary
ta iš pačių mokinių (visos mergi
nos!): Mirga Pakalniškytė, Zita 
Burneikytė, Laima Nainytė, Mari
ja Norušytė, Aušrelė Vaičeliūnai- 
tė, Danutė. Vaičeliūnaitė, Jūratė 
Vaičeliūnaitė.

Dauguma metraščio nuotraukų 
daryta Vaclovo Noreikos, virše
lio nuotrauka kun. Alg. Kezio, 
SJ. Metraštį išleido Čikagos 
Augštesniosios Lituanistikos Mo
kyklos tėvų komitetas. Tiražas 
1.000 egz. Pardavinėjamas po $2.

MŪSŲ METAI. Moksleivių met
raštis 1963-1964. Redagavo: M. 
Pakalniškytė, Z. Burneikytė, L. 
Nainytė, M. Norušytė, A. Vaiče
liūnaitė, D. Vaičeliūnaitė, J. Vai
čeliūnaitė. Metraščio globėjas J. 
Masilionis. Čikagos Augštesnioji 
Lituanistikos Mokykla.

Ed. Šulaitis

Atsiusta paminėti
Pranas Garšva, MIC, NEGĘSTAN

TI ŠVIESA, Marijonų veikla Ameriko
je, 351 psl. Aplanką piešė P. Jurkus, 
išleido prel. Myk. G. Kemėžis, Eliza
beth, N.J., USA. Kaina $3.50.

Lithuania, brošiūra anglų kalba su 
iliustracijomis, datos ir žinios, liečian
čios Lietuvos valstybę nuo jos įsikū
rimo. Išleido ALTa Čikagoje ryšium 
su įvykstančia paroda* Niujorke.

Skautų Aidas, lietuvių skautų ir 
skaučių laikraštis, hr. 5, 1964. Reda
guoja kolektyvas. Vyr. red. v. s. A. 
Saulaitis, adm. s. L. Eimantas, 91 King 
Edward Ave., London, Ont, Canada. 
Leidžia LSS Tarybos Pirmija.

Aldona Aleknavičiūtė, 
šiemet baigusi Toronto universi
tetą gamtos mokslų bakalauro 
laipsniu. Gimusi 1942 m. Tim
mins, Ont. Gimnaziją Loretto Col
lege baigė Toronte 1961 m. Nuo Ji pasiruošusi toliau tęsti studi- 
š.m. rugsėjo mėn. dėstys Walker-° J J lege of Education. Ruošiasi kalbų
ton gimnazijoje. mokytojos profesijai.

Aldona Janina Mikelėnaitė, 
Jono ir Veros Mikelėnų duktė, gi
musi Lietuvoje, Šiaulių mieste 
1943 m., š.m. gegužės 25 d. Mac- 
Master un-te, Hamiltone, humani
tarinių mokslų fakultete baigė 
kalbų studijas bakalauro laipsniu.

DR. J. B. KONČIAUS VYTAUTAS DIDYSIS

“The Telegram’

Važiuosiu į vaiku kongresą. 
Ar nebus ten ilgu kalbų?

PASIVĖLINO Į MOKYKLĄ
— Kodėl taip vėlai ateini Į 

mokyklą? — klausia mokytojas
— Aš pramiegojau, pone mo

kytojau.
— O tu?
— Aš užėjau jo pabudinti.
— O tu?
— Aš abiejų laukiau gatvė

je.................. ‘
Ji mums patinka

Ponia apklausinėja kandidatę 
į aukles:

— Kodėl jūs turėjote palikti 
paskutiniąją savo tarnybą?

— Keletą kartų užmiršau vai
kus nuprausti.

Nugirdę tai vaikai kitame kam
baryje pradėjo šaukti:

— Mama! Priimk ją. Ji mums nojpabraukta). 
patinka ...

Ką tik pasirodė mons. dr. J. B. 
Končiaus knyga Vytautas the 
Great, Grand Duke of Lithuania 
(The Franklin Press, Inc., Miami, 
Florida, 1964). Tai virš 200 pus
lapių veikalas, turtingai išleistas: 
ant gero kreidinio popieriaus, 
iliustruotas, aprūpintas žemėla
piais, dalykų rodykle ir bibliogra
fija. Parašytas nebloga anglų kal
ba, skaitomas lengvai.

Visi jaučiame, kad supažindin
ti angliškai skaitančią visuomenę 
(o tai reiškia beveik visą pasaulį) 
su mūsų istorinėmis, politinėmis 
ir kultūrinėmis problemomis yra 
labai svarbu. Tam reikalui lei
džiamas “Lituanus”, kuris po pas
kutinių reformų, atrodo, galės 
virsti tikrai rimtu mokslišku žur
nalu. Net ir Lietuvoje leidžia
muose rimtesniuose moksliniuose 
veikaluose retkarčiais randame 
pridėtas anglų kalba santraukas.

Kas liečia Lietuvos istoriją, čia 
jau padaryta truputį daugiau, ne
gu mons. J. B. Končiaus minimi 
bendrieji Jusaičio, Chase ir Jur
gėlos Lietuvos istorijos veikalai 
anglų kalba. Jau net kaikurie 
rimti Amerikos žurnalai svarsto 
vieną kitą tolimesnės ir artimes
nės Lietuvos praeities problemą. 
Artėja laikas išleisti kritišką Lie
tuvos istoriją^ anglų kalba. Prof. 
Z. Ivinskis berods toki -veikalą 
yra paruošęs vokiečių kalba. Ne
žiūrėtų būti labai sunku jis išleis
ti ir anglų kalba.

Matyt, jausdamas reikalą supa
žindinti angliškai skaitančią vi
suomenę su Lietuvos praeitimi, 
ėmėsi plunksnos ir dr. J. B. Kon
čius, kuris mums geriausiai pa
žįstamas iš baltinės veiklos. Jis 
pasirinko vieną Įdomiausių ir gal
būt geriausiai išnagrinėtą Vytau
to Didžiojo laikotarpį. Įžangoje 
jis sakosi, kad ruošdamas šį vei
kalą “autorius patikrino ir paly
gino visus prieinamus šaltinius, 
rimtai susirūpinęs pasiekti mak
simumą istorinio tikslumo” (ma

Deja, tos pastangos turbūt ne
buvo labai kruopščios, nes visa-

VINCAS TRUMPA

me veikale yra netikslumų, labai 
nekritiškas istorinių šaltinių pa
naudojimas ir aplamai nepagrįs
ti teigimai (pvz., kad lietuvių kal
ba yra pati seniausia pasaulyje). 
Jau pirmuose sakiniuose autorius 
susipainioja su aisčių giminėmis. 
Kokius prieškrikščioniškos eros 
rašytojus J. K. surado, kurie kal
bėjo apie aisčius? Užuot citavęs 
abejotinos vertės šaltinius, auto
rius būtų daug geriau padaręs, 
pasiimdamas į rankas bostoniškės 
Lietuvių Enciklopedijos pirmą 
tomą, kur jis būtų suradęs, kad 
pirmą kartą aisčių vardą paminė
jo Tacitas (Aestio’rum gentes, ne 
Aestiorum gens, kaip rašo J. K.) 
I a. po Kristaus ir kad jokių 
prieškrikščioniškos eros rašytojų, 
minėjusių tą vardą, nėra žinoma. 
O ir iš viso reiktų pagaliau baigti 
tą naivią tradiciją’ kiekvieną daik
tą ir kiekvieną Vasario 16 d. pra
kalbą pradėti lietuvių kalbos pa
našumu į sanskritą ir aisčių gi
minėmis.

Aplamai, mūsų autorius, atro
do, laikosi nuomonės, kad juo se
nesnis šaltinis ar juo senesnis vei
kalas, juo jis labiau vertas cituo
ti, nors tas šaltinis ar tas auto
rius būtų tik labai pripuolamai 
vieną ar kitą dalyką paminėjęs. 
Bene mėgiamiausias jo autorius 
yra XIX a. pirmos pusės istorikas 
Teodoras Narbutas. Kalbėdamas 
apie Žalgirio mūšį, autorius mini 
visą eilę kartais rimtų šaltinių 
(Codex epistolaris Vitol’di ir kt.), 
bet cituoja ir abejotinos vertės 
autorius, o kaikuriuos pačius 
svarbiausius autoritetus visiškai 
ignoruoja. Jis nepasinaudoja nei 
pagrindine St. Kuczynskio studi
ja apie Didįjį karą (pirma laida 
išėjo 1955 m.), nei K. Jurgėlos 
anglų kalba studijėle “The Battle 
of Tannenberg”, kuri pasirodė 
1961 m., vadinas, mūsų autoriui 
turėjo būti prieinama.

Peržvelgus bibliografijos sąra
šą, kuris pridėtas veikalo gale

li 97-206) krenta į akis nerūpes
tinga metrika, rašybos ir kitokios 
klaidos, cituojamų veikalų san
trumpų, kurias tekste jis naudo
ja, nebuvimas ir kt. Amerikos 
universitetai labai uolūs visuose 
tokiuose techniniuose reikaluose. 
Tame bibliografijos sąraše yra 
labai retų ir įdomių leidinių (ži
nia, autorius pats yra uolus isto
rinės literatūros rinkėjas ir turi 
pas save puikią kolekciją), bet 
kartu joje trūksta kartais pačių 
svarbiausių vytautianos leidinių. 
Be ką tik ’minėtų Kuczynskio ir 
Jurgėlos veikalų,’ čia trūksta ir 
Lietuvos istorikų draugijos išleis
to “Praeities” II tomo, kuris vi
sas paskirtas Vytautui Didžiajam 
(1933 m.). Jis yra Kongreso bib
liotekoje, kurios kolekcijomis J. 
Končius sakosi naudojęsis. Ten 
jis būtų radęs gražiai išnarp
liotą prof. I. Jonyno Vytauto šei
mynos santykių problemą, ten jis 
taip pat būtų radęs puikią prof. 
1.1. Lappo Vytauto Didžiojo isto
rinės reikšmės charakteristiką. 
Šios pastarosios studijos išleidi
mas anglų kalba galbūt daugiau 
prisidėtų prie Vytauto vaidmens 
Įpynimo i pasaulio istoriją.

Apibendrinant visa, reikia pa
stebėti, kad mums dažnai nesise
ka su leidiniais svetimomis kal
bomis. čia galbūt reikalinga tam 
tikra organizuota iniciatyva (Li
tuanistikos Instituto, Pasaulio 
Lietuvių Kultūros Tarybos ar kt. 
institucijos), nes dauguma mūsų 
ligšiolinių leidinių svetimomis 
kalbomis’kartais daugiau kenkia, 
negu padeda svetimtaučiui skai-

KOMP. JERONIMO KAČINSKO 
Transcendentinės išraiškos” koncer

tiniam orkestrui ir vargonams bus 
antrą kartą išpildytos Melrose lapkri
čio 17. Gros M.I.T. koncertinis orkest
ras, vad. dir. John Corley. Vargonų 
dalį atliks Zenonas Nomeika.

RŪTA LEE-KILMONYTĖ turėjo pa
sikalbėjimą su radijo bendradarbiu 
per CBS radiją. Rūta buvo pristatyta 
kaip “a Lithuanian actress bom in 
Canada”. Kai bendradarbis paklausė, 
ar Lietuvon nuvykusi ji kalbėjo lietu
viškai, Rūta atrėžė: “Aš visada kalbu 
lietuviškai!” Dar paklausta, ar tikrai 
mokanti lietuviškai ir kaip su akcen
tu sekasi, Rūta vėl pabrėžė kalbanti 
lietuviškai be jokio akcento, tik kar
tais turinti “pasigraibstyti žodžių ...”

DR. J. DEVEIKE iš Paryžiaus buvo 
atvykusi Vokietijon ir dalyvavo Done
laičio minėjime Mannheime. Ji rūpi
nasi Heidelbergo un-te lietuvių spau
dos skyriaus įsteigimu. Toks skyrius 
jos rūpesčiu jau yra įsteigtas Pary
žiaus un-te

DR. VALTERIENE, besilankydama 
šiapus Atlanto, dalyvavo ir lietuvių 
laikraščių redaktorių ir radijo valandų 
vedėjų suvažiavime Bačiūno sodyboj. 
Ta proga — ji nusiskundė, jog Angli
joj lietuvių skaičius tirpstąs, nesą lie
tuviškų radijo valandėlių, išvažinėję 
dainininkai, menininkai ir t.t

ĮVYKIS, PRIMENĄS LIETUVĄ. 
Liepos 11-12 d.d. Konstancoje, Vokie
tijoj, įvyks iškilmės, kuriomis bus pa
minėta 550 metų sukaktis nuo visuo
tinės Bažnyčios santarybos Konstanco
je. Tame susirinkime pirmą kartą da
lyvavo ir Vytauto Didžiojo pasiųsta 
Žemaičių delegacija, iškėlusi skundą 
prieš kryžiuočių ordino puolimus.

PROF. DR. JUOZAS ERETAS, ku
ris dabar yra išėjęs į pensiją ir tebe
gyvena Šveicarijos Bazelyje, sutiko 
paruošti monografiją apie prof. Kazi
mierą Pakštą, kuris buvo jo jaunystės 
draugas Šveicarijoje.

Prof. Eretas nuoširdžiai prašo visus 
prof. Pakšto draugus, bendradarbius, 
buvusius jo studentus bei pažįstamus, 
turinčius jo laiškų, raštų, fotografijų 
ar šiaip kokios medžiagos, tinkančios 
monografijai, siųsti jam šiuo adresu: 
Prof. J. Ehret, Florastr. 44, Basel, 
Switzerland arba p. Janinai Pakštie
nei, 3338 SW. 25th Street, Miami, Fla.

Telkti lėšas šios knygos parašymui 
ir išleidimui, Ateitininkų sendraugių 
centro valdyba pavedė tam pačiam ko
mitetui, kuris rūpinasi ir paminklo 
statyba: inž. J. Mikaila — pirm., kun. 
Br. Dagilis — reik. ved. ir dr. L. Ba
jorūnas — ižd. Aukos siunčiamos: inž. 
J. Mikaila, 16870 Stoepel. Ave., Det
roit, Michigan 48221, USA.

tytojui susipažinti su Lietuvos 
gyvenimo problemomis.

Dr. Joseph B. Končius, VYTAU
TAS THE GREAT GRAND 
DUKE OF LITHUANIA. The 
Franklin Press, Inc., Miami, Flo
rida 1964, 211 psi. su istorinės 
Lietuvos žemėlapiu.

Gyvenimas filmuose

Sodas kreidos uolose
KORNELIJUS BUCMYS, OFM
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O N T A R I O - Kanados didysis atostogų kraštas
Didžioji Ontario — kraštas, kuris laukia 
jūsų atostogoms, įspūdingiausioms betkada 
turėtoms jūsų gyvenime.

Ontario apima 415.000 ko. mylių kraštą, 
nusėtą ketvirčiu milijono ežerų. Kaikurie jų 
maži ir negilūs, tinkami irstytis valtimis ir 
maudytis, kiti—akmenuoti, gilūs ir žuvingi.

Pasistatykite palapinę viename iš 86 pro
vincijos parkų ir miegokite gamtoje, kur 
oras šviežias ir kvapus. Arba, jei mėgstate 
būti lepinamas, Ontario turi arti 8.000 už
eigos namų bei viešbučių, kurie jus tiek 
patiks, kad norėsite ten nuolatos likti.

Ontario gamta yra žaliuojanti ir graži. 
Salia jos, ir daugiau įdomybių. Niagaros 
krioklio galybė, meno galerijos, senovės pi
lys, gražiai pasipuošusi raitoji policija, ga
lingos kanuolės ir sargai, pasipuošę kovos 
atžymėjimais.

Jūsų Ontario yra didelė ir įspūdinga ša
lis. Skirkite šią vasarą Ontario pažinimui.

Daugiau informacijų teirautis: Ontario 
Department of Tourism & Information, 
Room 271, Parliament Bldgs., Toronto, On
tario. Literatūra gaunama anglų kalba.
Honourable James Auld, Minister, iž-cn-m

“The Chalk Garden”. Dėl daž
nai pasikartojančio grubaus šal
tumo ir stengimosi sukelti dirb
tinę nuostabą nauji anglų gamy
bos filmai daugelio sutinkami su 
tam tikru atsargumu. Šis f imas 
statytas Anglijoje pagal anglų 
Enid Bagnold to paties pavadini
mo dramą, dalyvaujant daugiau
sia ' anglų artistams. Visdėlto 
Hollywoodo filmų gamintojas 
Ross Hunter kartu su režisorium 
Ronald Neame šiam filmui sutei
kė visai kitą atspalvį.

Turiny pateikiama trijų kartų 
moterų gyvenimo iškarpa. Augš- 
tosios klasės atstovė — senelė gy
vena vienišuose, nors ir pušniuo
se pajūrio namuose, čia lyg kalė
jime uždariusi savo anūkę, šešio
likmetė mergaitė leidžia svajonė
mis ir melagystėmis perpintas 
dienas. Senelė nuteikia mergaitę 
prieš jos motiną ir be jos meilės 
pirmoje filmo dalyje ji atrodo lyg 
baisi neklaužada ir tikras siau
bas. Nauja auklė pajėgia supras
ti mergaitę, kantriai priima jos 
užgauliojimus, pasiaukojimo dva
sioje net sutinka atidengti savo 
paslaptingą praeitį, kad tik mer
gaitę grąžintų motinos meilei, ku
rios jai taip trūksta.

Nesileidžiant į pigų sentimen
talizmą, filmas išlaiko pagaunan
čią dramatinę įtampą iki paties 
galo. Ne tiek pats turinys, kiek 
jo pristatymo būdas ir artistų 
puiki vandyba šį filmą iškelia 
daug augščiau įprasto vidurkio.

Tikrai pasigėrėtina Deborah 
Kerr vaidyba kilnios auklės rolė
je. Hayley Mills, baigianti nerū
pestingos vaikystės dienas, pasi
rodo pajėgi atlikti ir gilaus per
gyvenimo scenas. Jos pokalbis su 
lėle parodo, kad ji sugeba ne vien 
tik jaunuoliškai siausti, bet ir gi
liai įsijausti. Vien tik Dame Edith 
Evans išlaiko būdingą anglišką 
vėsumą.

šis beveik dvi valandas trankąs 
spalvotas filmas tinkamas jauni
mui ir suaugusiems.

“Ensign Pulver”. 1955 m. War
ner Bros, susilaukė nepaprasto 
pasisekimo su kariniu ir komišku 
filmu “Mister Roberts”. Nuosta
bu, kad užtruko net devyni metai 
iki pasirodė ano filmo tęsinys. 
Dar nuostabiau, kad filmas “En
sign Pulver”, nors surežisuotas 
to paties Joshua Logan, kurs 
“Mr. Roberts” gabiai buvo paruo
šęs Broadway teatrų scenai, su
laukė tokio menko filminio api
pavidalinimo.

Karo pabaigoje amerikiečių 
transporto laive kareiviai nuobo
džiauja, tačiau iki smulkmenų 
privalo vykdyti visas taisykles 
griežto kapitono priežiūroje. Įvai
rių išdaigų formoje bandoma 
įgelti kapitonui. Jam įkritus į jū
rą, išgelbėjęs karininkas kelių 
dienų laikotarpyje prisiklauso 

’kapitono privačių prisipažinimų 
ir įtikiną jį pasiprašyti perkė
limo.

Tiek techniškas pastatymas, 
tiek vaidyba (Burl Ives, Robert 
Walker, Tommy Sands ir kt.) ne
pakyla virš komercinių filmų ly
gio. Spalvota fotografij’a pateikia 
keletą vandenyno ir paplūdimių 
vaizdų.

Moraliniu požiūriu filmas gali 
būti laikomas tinkamu suaugu
siems ir vyresniam jaunimui.

“Lady in a Cage”. Pesimistiš
kas ir šiurpus žvilgsnis į žmogaus 
prigimtį šiame filme parodo gy
venimą perdėtai žiaurų, o filmą 
atstumiančiu.

Turtinga invalidė moteris dėl 
elektros laidų atsijungimo, laiki
nai tampa uždaryta puošnaus bu
to keltuve. Aliarmo skambučiu 
prisišaukia tik valkatas, kurie jos 
bute jieško brangenybių, plėšia 
ir vienas kitą naikina. Pagaliau 
ir pati šeimininkė įveliama į 
žiaurią ir nelygią kovą.

■ Nors Olivia de Havilland vaidy- 
! ba keletoje scenų ir pasiekia gi

laus dramatiškumo, pats filmas
; dėl perdėto sadizmo demonstravi-
■ mo nepatartinas jokiai žiūrovų 

kategorijai.
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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 Įmokėti, 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

$4J00 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
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. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

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

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply- 
S apartamentinis pastatas — four- 

ex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labaį geras pirkinys.

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.SPORTASil

AKADEMIKŲ SKAUTŲ SUVAŽIA
VIMAS įvyks liepos 4-5 d. P. Jonyno 
vasarvietėje netoli Čikagos. Studijų 
dienų programa bus įvairi ir įdomi. 
Bus analizuojami svarbūs aspektai 
studentų veiklos tremtyje. Ta pačia 
proga bus surengta G. Peniko ir J. 
Tamulaičio fotografijų paroda iš ASS 
gyvenimo.

Būtų labai naudinga Toronto ASS 
nariams nuvykti į šias studijų dienas, 
nes Toronto ASS veikla, ypatingai 
šiais metais yra apsnūdusi. Norintie
ji dalyvauti prašomi paskambinti 
Giedrei Rinkūnaitei 535-9397.

STUDIJŲ SAVAITĖ rengiama rug
pjūčio 9-15 d. Dainava stovykloje prie 
Detroito. Tai bus pirma bendra 
lietuvių studentų studijų savaitė te
ma “Idėjos ir darbai 20 metų išeivijos 
perspektyvoje”. Šią savaitę rengia iš
rinktas komitetas, kuris turi JAV 
Liet Bendruomenės centro valdybos 
pilną pritarimą ir paramą. Studijų sa
vaitės paskaita lies pagrindines sritis: 
1. dabartinę padėtį Lietuvoje, 2. mū
sų buitį svetur ir 3. mūsų santykį su 
Lietuva. Taip pat bus ir linksmoji da
lis. Vakarienės programos susidarys 
iš poezijos, dramos (Čikagos “Atžaly
nas” ir “Antrasis kaimas”),, dainų, 
laužų ir Lt Studijų savaitės mokestis 
yra $30. Registracija: Jonas Butkus, 
8025 Logan St, Detroit 9, Mich., USA.

Visi studentai turėtų jausti pa
reigą dalyvauti šioje studijų savai
tėje.

TORONTO UNIVERSITETO FAR- 
MACUOS FAKULTETE E. D. O. Nau
jokaitė perėjo į III kursą, V. Poškaitis 
— IV, N. T. ščepanavičiūtė — IV, T. 
Mureika — IV.

KANADOS RAJONO VADOVŲ-VIŲ 
SĄSKRYDIS — liepos 25-26 d. Romu
vos stovykloje. Dalyvaus ir VS j& Br. 
Juodelis ir seserijos atstovės. Į šį są
skrydį kviečiame atvykti visus vado- 
vus-ves, tiek aktyvius, tiek pasyvius 
skautininkus-kes, dvasios vadovus, tė- 
ų-rėmėjų komitetus. Bus bendrai nu
statytas ateinančių metų darbo planas 
ir gairės. Pageidautina, kad: 1. kiek
vienas dalyvis atsivežtų savo patalinę; 
2. tučtuojau praneštų vadeivei ar va
deivai iš kur ir kas atvažiuoja. Maitini
mu bus pasirūpinta stovykloje; už tai 
reikės atsilyginti

Iki pasimatymo —
Kanados rajono vadas

TUNTININKAI KVIEČIA TALKON 
tėvus - rėmėjus šį šeštad., biri. 27 d., 
Romuvos stovykloje — reikia sutvar
kyti palapinių dugnus. Jūsų talka bū
tina.

šatruos tunto skaučių d-vė 
birželio 27-28 d. rengia iškylą į Romu
vos stovyklą. Nepamirškite pasiimti: 
lovytę, miegmaišį ir vaistus nuo uodų. 
Pasirūpinkite važiavimo priemonėmis.

VADOVŲ-VIŲ STOVYKLA — nuo 
liepos 11 d. Į vadovų stovyklą vykti 
maloniai sutiko dvasios vado parei
goms T. Rafaelis šakalys, OFM. Lie
pos 18 — rugpjūčio Ji d. atvyksta Tė
vas s. S. Kulbis, SJ, Kanados rajono 
skautų dv. vadas. Stovyklos ūkio virši
ninku visas tris savaites sutiko būti 
Hamiltono sk. tėvų-rėmėjų k-to pirm. 
A. Paukštys, jo pavaduotoju—N. Nar
kevičius.

bininkals atliko stovyklavietės pasta-

Laukia krepšinio rinktinės
Š. Amerikos lietuvių krepšinio rink

tinės atsisveikinimo rungtynės bus 
Brother Rice augšt. mokyklos sporto 
salėje, Čikagoje, prie 99-osios ir S. 
Crawford (Pulaski) gatvių. Rinktinės 
priešininkų, bus Čikagos AAU lygos 
meisteris — Blue Chips komanda.

Amerikos Lietuvių Taryba lietuvių 
krepšinio rinktinei paaukojo $500.

Galutiniai pasiruošimai sutikti at
vykstančius krepšininkus Australijoje 
jau eina prie galo. Viešint Sidnėjuje, 
krepšininkai turės išvykas į Newcas- 
telį ir sostinę Canberą. Pramonės 
mieste Newcastelyje, į kurį svečiai ir 
dalis vietinių sportininkų važiuos tu
ristiniu autobusu, pasiruošimai tiek 
lietuvių, tiek ir australų tarpe jau 
baigti. Atvažiavus iš Sidnėjaus auto
busu bus tiesiai privažiuota prie mies
to rotušės, kur burmistras oficialiai 
priims ir pasveikins. Newcastelyje bus 
sušaukta speciali spaudos, radijo ir 
televizijos konferencija.

Sostinėje Kanberoje visą reikalą 
tvarko vietos Lietuvių Klubas. Čia jau 
baigiama susitarti dėl rungtynių ir vi
sų kitų detalių. Sostinėje bus priėmb 
mas JAV ambasadoje ir kitose Aust
ralijos valdžios įstaigose.

Visuose miestuose spausdinami vieši 
plakatai, kuriuos Adelaidėje remia 
Coca-Cola firma. Ji ne tik plakatus ir 
bilietus paruošia, bet ir per savo radi
jo ir televizijos programas duoda daug 
propagandos apie lietuvius krepšinin
kus. Didieji dienraščiai “News” ir “Ad
vertiser” pažadėjo plačiai aprašyti 
krepšininkų atvykimą.

Melbourne visą propagandinį darbą 
atlieka didžiulė australų alyvos fir
ma “Ampol”. Sydnėjuje tai atlieka 
viena sporto reikmenų prekyba. Prieš 
rungtynes beveik visuose miestuose 
pasirodys lietuvių tautinių šokių gru
pės. Sydnėjuje atspausdintuose plaka
tuose yra sudėtos krepšininkų ir tau
tinių šokių šokėjų nuotraukos.

Spaudos inform.

DŽIUGU PRANEŠTI, kad elektros 
rangovai V. Juškevičius ir p. X, kuris 
prašo pavardės neskelbti, su savo dar-

paimdami, Didelę dalį reikalingos me
džiagos yra davęs R. Geležiūnas. Tas 
darbas su medžiaga ne šimtų, bet kelis 
tūkstančius dol. būtų kainavęs. Ačiū 
mūsų mecenatams ir laukiame dau
giau tokių, kurie paseks jų pėdomis.

R. Geležiūnas padarė mūsų stovyk
lavietei, o ypač jos stovyklautojams, 
didelę staigmeną, kuri kainuotų $1500. 
Ačiū R. Geležiūnui ir poniai už taip 
didelyę ir netikėtą dovaną, kuria pasi
naudos kiekvienas stovyklautojas.

SKAUTŲ DARBO METAI prasideda 
rugsėjo 8 d. Tautos šventės minėjimu, 
kuris gali būti nukeltas į rugsėjo 13 d.

DŽIAUGIAMĖS T. Barnabo Mika
lausko, OFM, nuveiktais dideliais dar
bais; tiek jį, tiek komitetą, tiek visus 
parapijiečius sveikiname. Į šventę bu
vo nuvykę skautininkai F. Mockus ir 
V. Rušas, kurie atstovavo visiems Ka
nados liet, skautams.

ROMUVOS ĮRENGIMUI PAREMTI 
aukojo: po $10: V. Gaputis, V. Stul
gys, A. Valienė; po $5: P. Čiurlys, P. 
Gulbinskas, K. Kareckas, Leveckis, B. 
Molis, P. Stauskas, L. Vyšniauskas. Vi
siems aukotojams nuoširdus skautiš
kas ačiū, o ypač vajaus pirm. dr. J. 
Yčui, taip planingai ir kruopščiai tą 
vajų pravedusiam su savo bendramin
čiais talkininkai^,

VADOVIŲ KURSUOSE dalyvaus 22 
skautės, 13 iš Toronto, 8 iš Hamiltono 
ir 1 iš St. Catharines. Kursuose tal
kins ps. R. Bagdonienė.

STOVYKLAUTI DVI SAVAITES IS 
ČIKAGOS atvažiuoja 10 jūros skaučių 
su savo tuntininke s. Z. Dudiniene.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

527 Bloor St. West

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165

PRANEŠIMAS. — Kanados sporto 
apygarda rengia lietuvių lauko teni
so pirmenybes. Sportininkai, norintieji 
dalyvauti šiose pirmenybėse, .prašomi 
užsiregistruoti iki liepos 4 d. Tik su
žinojus apytikrį dalyvių skaičių bus 
galima pramatyti kiek reikės išnuomo
ti lauko teniso aikštelių bei kiek laiko 
užtruktų šios pirmenybės. Jos bus pra
vedamos vyrų, moterų, jaunių ir mer
gaičių klasėms. Prašome registruotis 
šiuo adresu: V. Bireta, 5 Traymore 
Crest., Toronto 9, Ont.

Kanados sporto apygarda

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusį sekmadienį Udoroje įvyku

sioje lietuvių, latvių, estų ir suomių 
lengvosios atletikos pirmenybėse lie
tuviams atstovavusieji Aušros sporti
ninkai-išsikovojo 12 I-jų, 11 II-jų ir
10 III-jų vietų. Ypatingai gražiai pasi
rodė Aušros mergaitės,’ kurios iš 7 ga
limų I-jų vietų išsikovojo 5.

Pirmenybių rezultatai. — Vyrų kla
sė: A. Malinauskas I v. 100 m. — 11.3 
sek.; A. Žaliauskas I v. į tolį — 6.23 
m., II v. trišuolyje, II v. į augštį; K. 
Tamašauskas II v. 200 m., IV v. į augš
tį, IV v. į tolį; A. Malinauskas, V. Ja- 
nulevičius, K. Tamašauskas ir A. Ža
liauskas I v. 100x4 estafetėje — 40.44 
sek. Jaunių klasė: K. Tamašauskas I 
v. į augštį, II v. 100 m., III v. rutulio 
stūmime, III v. į tolį; S. Žutautas —
11 v. trišuolyje, III v. 100 m., IV v. į 
tolį, III v. 400 m.; J. Kvederys III v. 
trišuolyje; R. Petrauskas, J. Kvederys, 
S. Žutautas ir K. Tamašauskas I v. 100

x4 estafetėje. Jaunučių klasė: J. Ast
rauskas I v. i augštį, I v. į tolį, II v. 
100 m., IV v. rutulio stūmime; R. Pet
rauskas II v. rutulio stūmime, III v. 
į augštį, IV v. 400 m.; A. Kryžanaus- 
kas IV v. į tolį; A. Stirbys III v. 100 
m.; R. Petrauskas, A. Stirbys, A. Kry- 
žanauskas ir J. Astrauskas I v. 100x4 
estafetėje — 54.3 sek. Mergaičių kla
sė: I. Malinauskaitė I v. 60 m. — 8.7 
sek., II v. 200 m., V v. disko metime; 
M. Romanovaitė I v. į augštį, III v. 
60 m., III v. rutulio stūmime, III v. 
200 m., II v. į tolį; B. Starkutytė I v. 
rutulio stūmime — 7.73 m., II v. į 
augštį, III v. į tolį, III v. disko me
time; T. Tabulėnaitė I v. 200 m. —■' 
30 sek., II v. 60 m., IV v. į augštį, IV 
v. disko metime, IV v. į augštį, V v. 
rutulio stūmime; M. Romanovaitė, B. 
Starkutytė, T. Tabulėnaitė ir I. Mali
nauskaitė I v. 60x4 estafetėje—35.3 s.

šį savaitgalį 17 Aušros lengvatlečių 
ir 9 plaūkikai-ės vyksta į Klevelandą 
atstovauti lietuviams Š. Amerikos pa- 
baltiečių olimpinėse pirmenybėse.

Aušros stovykla vyresnio amžiaus 
jaunimui — 10 m. ir vyresniems—bus 
nuo liepos 4 iki 18. Registruotis Prisi
kėlimo parapijos raštinėje iki šio sek
madienio.

WATERLOO UNIVERSITETE gam
tos mokslų fakultete fizikos, inžineri
jos skyriuje Kęstutis Augustinavičius 
perėjo į IV kursą.

D. KVIETYTĖ, studijuojanti Otavo
je Carlton un-te, išlaikė magistro egza
minus ir dabar rašo tezę.

INGE VAITKUTĖ baigė Toronto 
un-te sveikatos ir fizinio auklėjimo 
kursą bakalauro laipsniu (ne fizinę te
rapiją, kaip anksčiau skelbta UTŽ”). 
Ji išvyksta į N. Brunswick un-tą kaip 
dėstytoja. ~ . -

TORONTO UN-TO HUMANITARI
NIAME FAKULTETE PERĖJO Į HI 
KURSĄ: L. C. Balsaitė — moder, kal
bos ir literatūra; V. Pusvaškytė — po- 
lit. ekonom.; St. Šalkauskis — biolo- 
gija-medicina; A. Šileika — biochemi
ja; A. V. Anskytė — bendrasis kur
sas; A. Kuolaitė — bendr. k.; I. T. 
Mažeikaitė — bendr. k.; G. Rinkūnaitė 
— bendr. k.; D. Sakevičiūtė-Sakus — 
bendr. k.; R. O. Strimaitytė — mo
dern. k. ir literatūra; D. Tamašauskai
tė — bendr. kursas.

GIMNAZIJOS BAIGIMO IŠKILMES 
TURĖJO: Dalia Bronė Girčytė ir Van
da Paulionytė — St. Joseph’s College 
School; Rūta Gvildytė — Notre Dame 
High School. '

PAAIŠKINAME, kad TU medicinos 
fakultete yra 6 metų kursas — 2 me
tų paruošiamass ir 4 metų medicinos 
kursas. Odontologijos — dantų gydy
tojų fakultete yra 5 metų kursas: 1 
metų paruošiamasis ir 4 metų odonto
logijos. Mes pažymėjome, skelbdami 
egzaminus, metus iš eilės — 6 metai, 
5 metai. Nuo šių metų į odontologijos 
I kursą bus priimami tik baigę I kursą 
humanit. fakultete. Predental — pa
ruošiamasis kursas panaikintas.

STUDENTAI, kurių pavardės skel
biant egzaminų rezultatus buvo išleis
tos ar klaidingai pažymėtos, malonė
kite paskambinti “TŽ” redakcijai.

JONUI ŠARKAI mirus,
jo dukrai Janinai ir žentui Stasiui Paketurams 

reiškiame gilią užuojautą —
J. P. Siminkevičiai
V. V. Siminkevičiai
P. B. Sapliai

Mamytei MILANIJAI VAITKEVIČIENEI 
mirus Lietuvoje,

jos sūnui Vaclovui Vaitkui ir jo šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

J. Dambrauskas
E. G. Kuchalskiai
L. L. Kartumai

Pulk. ANTANUI KAZILEVICIUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnui Algirdui ir jo šeimai 

reiškia gilią užuojautą —
Toronto Lietuvių 

Medžiotojų ir žūklautoji} klubas

Algirdą Kazilevičių ir jo šeimą, 
mirus jo tėveliui

a.a. pulk. A. KAZILEVICIUI Lietuvoje,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

I. R. Paškauskai

VYČIO ŽINIOS
Jaun. lengvatlečiai vėl gražiai pasi

rodė Ontario estafečių pirmenybėse. 
Estafetiniame bėgime 4x100 jd. jie lai
mėjo I vietą pasekme 56,8. Dalyvavo 
komandos iš visos Ontario prov. ir bu
vo pravesti net trys užbėgimai, kuriuo-

FOUR SEASONS TRAVEL
254 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VrCulT

VD AC tisais kelionių reikalais, visame pasau-
• DAG t IN A3 įyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namu LE 6-4681

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, bizniu. 
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.

VAKARUOSE. $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 Imtą $6.500; labai skubus pardavimas, kaina pigi, ge
riausias investavimas.

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

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8*1 A vai.

J, KUDABA, namų telefonas R U 3-2105

se bėgo po 6 estafetės. Vytiečiai lai
mėjo savo užbėgimą per 57,5. Finali
niame užbėgime jie atbėgo irgi pir
mieji pagerindami šį laiką iki 56,8. 
Vytiečiai taip pat dalyvavo 660 jd. 
(220 - 110 - 110 - 220) estafetėje, ku
rioje laimėjo III vietą. Šios estafetės 
bėgime buvo pravesti irgi 3 užbėgimai, 
tačiau baigminio užbėgimo nebuvo ir 
laimėtojai buvo nustatyti pagal laiką. 
Savo užbėgime vytiečiai buvo antrai
siais ir bendroj klasifikacijoj liko III 
vietoj su laiku 1:30,2.

Mokyklų pirmenybėse vėl sėkmingi 
buvo kaikurie vytiečiai. Visų apylinkių 
baigminėse mokyklų pirmenybėse Eg- 
linton parke, L. Plačiakis laimėjo I 
vietą šokime į tolį iš vietos 6-3% ir 
trišuolyje buvo II pasekme 28-4. J. čir- 
vinskaitė mergaičių grupėje laimėjo 
trišuolį su “vyriška” pasekme 26-10%. 
šuolyje į tolį iš vietos ji laimėjo II 
vietą. R. Kaknevičius 100 jd. bėgime 
buvo III. R. Kaknevičius ir L. Plačia
kis, bėgę 4x75 yd. estafėje Keele mo
kyklos vardu, laimėjo II v.

Sekančios rugtynės. Liepos 26-27 d. 
Vyčio jaun. lengvatlečiai dalyvaus jau
nučių pirmenybėse, kurios įvyks Oša- 
voje. Liepos 1 d. Toronte, kartu su 
fizinio pasiruošimo švente, bus pra
vestos kaikurios varžybos jaun. spor
tininkams, kuriose dalyvaus ir keli 
vytiečiai.

V. Augaitis katalikiškų mokyklų 
pirmenybėse vienos mylios bėgime 
laimėjo II vietą. A. S.

Sov. Sąjungos futbolininkai išvyko į 
Prancūziją ir Ispaniją. Kartu su rink
tine, šalia vartininko Jašino, atsargi
niu vyksta ir lietuvis J. Bauža, žai
džiąs Maskvoje.

WASAGA BEACH 
INN RESTAURANT 

su valgių 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.a. pulk. ANTANUI KAZILEVICIUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnui Algirdui Kazilevičiui ir šeimai 

reiškiame gilią užuojautą —
R. M. Gertai
A. A. Kocėnai

pulk. ANTANUI KAZILEVICIUI
Lietuvoje mirus,

jo mielą sūnų Algį su šeima 
giliai užjaučia ir kartu liūdi —

Ligija ir Vaclovas Kybartai

A.A. pulk. ANTANUI KAZILEVICIUI 
mirus Lietuvoje,

jo sūnų Algirdą ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia —

• Makulavičiu šeima

A L G ARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

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

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

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

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

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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 
$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 įmokėti, 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 įmo
kėti. 8 butų (8-plex), gražus 
atskiras mūrinis pastatas, ga
ražai su privačiu įvažiavimu,

- didžiulis sklypas, apie $12. 
000 metinės nuomos.

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

statas. Karšto vandens-aly
vos šildymas. Garažai. $8.800

morgičius. Prašo $72.000.
VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
$25.000 įmokėti, ultra liuksusinis

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

$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.

EGLINTON RAJONEKEELE __________________
$45.000 įmokėti, gražus 53 butų 7 

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

JANE — WILSON
$40.000 įmokėti, naujas 30 butų 

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

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

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

KOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 įmokėti. Parduoda 13.000 

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. ' 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6% %. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankelį: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10—130 ir vakare 430—7; antradieniais 10—130; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—130, vakare 430—7; penktadieniais 10— 
1.30, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 930—1.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE *-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

virtuvės, garažas, užpakalinis įva- 
židvimds.

Bungalas Bloor — Islington, $4.000 
įmokėti, 6 dideli kamb., labai mo
derni virtuvė, garažas prie namo, 
didelis sklypas, geras mortgičius 
balansui.

Dovercourt — College, $2.000 įmo
kėti, 7 kambliai, 2 modernios vir
tuvės, nauja krosnis, užpak. įva
žiavimas, garažas, vienas mortgi
čius balansui, $12.900.

Nauja krautuvė investavimui, $8. 
000 įmokėti, pilna nuoma $320 
mėnesiui, Roncesvalles — Queen, 
šiltu vandeniu apšildymas, užp. 
įvažiavimas, didelis apartamen
tas statomas užpakaly krautuvės.

Bloor — Clendenan, $5.000 įmokėti, 
plytinis, atskiras, privatus įvažia
vimas, 6 didelių kamb. namas, 
šiltu vand. apšildymas, vienas 
mortgičius balansui.

Swansea — Bloor, $19.900, plytinis, 
atskiras, 2 virtuvės, šiltu vande
niu šildymas, šoninis garažas, 
8 kamb., 2 augštai.

Queen — Niagara, $1.500 įmokėti, 
plytinis, 2 virtuvės, krosnis, už- 
pak. įvažiavimas, garažas, naujai 
atremontuotas, vienas mortgičius 
balansui, $12.000.

Dovercourt - “ * '
kėtL'puąiau atskiras 7 kamĮ

— Dundas, $1.500 įmo-
„ au atskiras 7 kamb. 2 

augštų naujas namas, krosnis, 2
Turime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

r ries sudėties maisto siuntiniai
40 sv. (su įpakavimu 44 sv.) 

Taip pat galima siųsti ir vienos rū
šies maistą Ki 40 sv.

Prašome
maisto katalogų.

mūsų

• Be to, siunčiame Jūsų sddarytus 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 
pranešima.

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

105 Cannon St. Hamilton, Ont Tek 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, šliūbinkis 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 Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
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

A P D R A U D A
Gyvybės • Automobilių ♦ Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
Nelaimingu 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, motorų 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 PARAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už sutaupąs moka nuo AVz% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V2%. 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 vaL o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

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

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

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

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

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

foto aparatai ir tX

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

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

LIETUVIŲ KAPINĖSE 
APSILANKIUS

Lietuvių kapinių metinis lankymas 
gegužės mėnesyje Toronte jau tapo 
tradicija. Taigi, po įspūdingų kun. P. 
Ažubalio žodžių, Marijos litanijos, mū
sų tautos himno vyras ragino skubėti 
namo, nes kažkur dar turėsiąs užsukti, 
tačiau mažoji traukė mane už rankos 
sakydama:

— Dar neina mamyte, eikime apžiū
rėti kapų.

Pasakiusi vyrui, kad veikiai sugrį
šime, nužygiavom, nes galų gale, tam 
čia ir atėjome. Mergaitė klausinėjo: 
“Kas čia palaidotas, kas ten?” ir t.t. 
Neturėdama tenai nei artimųjų ir, sa
kyčiau, net pažįstamų, atsakau, kad 
čia palaidoti vien lietuviai ir jai per
skaitau palaidotųjų vardus. Atokiau 
pastebėjau prie kapo stovinčią našlę 
p. Slapšienę su savo mažyčiais (pažįs
tama vien iš Motinos Dienos minėji
mo); jos vyriausias sūnelis laistė tė
velio kapo gėleles... Papasakojau 
mergaitei apie juos. Ji su dideliu susi
domėjimų ir nepaprastai rimta veido 
išraiška klausėsi ir paskui tempte ma
ne nutempė arčiau. Kiek pastovėjusios 
ėjom toliau. Būrelis lietuvių stovėjo 
prie teisininko Vikt Užupio kapo. 
Ten ją ir nuvedžiau sakydama:

— Sis kapas su lietuviško stiliaus 
kryžium tai tos geros daktarės vyro. 
Ar atsimeni kai pas ją buvai?

Ji linktelėjo galvutę teigiamai ir 
nuo šio kapo pasitraukus aš staiga pa
jutau norą savo mažajai parodyti ka
pus kitų mūsų žymiųjų lietuvių — is
torikų, visuomenininkų, turėčiau jai 
šį tą papasakot, bet, deja, mūsų kapi
nėse jų nėra... Išeivės Atžala

GIMINYSTĖS JIEŠKANT
Ryšium su rašytojos Eggleston-Raš- 

kevičiūtės pasikalbėjimu, paskelbtu 
“TŽ”, gautas A. Raškevičiaus iš Sud
bury, Ont., šis laiškas:

“Tėvas pasakojo, esą mūsų senelis 
turėjo du brolius — Andrių ir Petrą. 
(Antro vardo tikrai neprisimenu.) 
Jiedu nuo rusų kariuomenės pabėgo 
užnemunėn, už Prienų. Andrius, sugrį
žęs slaptai surinko iš. giminių pinigų 
Petro kelionei į Ameriką. Petras Ame
rikoje su smalinėm kelnėm laukinius 
arklius gaudė (sako, tokios kelnės pri
limpa prie arklio ir nenumęta). And
riui senelis siūlė vykti irgi į Ameriką, 
bet tas atsisakė, nes buvo prisiekęs 
mirti lovoje, kurioje gimė. Andrius 
ištesėjo. Trijų Karalių naktį sugrįžo, 
o saulei tekant toje pačioje lovoje 
mirė.

Pagal šį pasakojimą yra pagrindo 
manyti, kad su rašytoja M. Raškevičiū- 
te-Eggleston esame to pačio kamieno 
atžala, žaliuojanti Kanadoje. A. Rš.

KOMUNISTINĖ PROPAGANDA
Sovietai leidžia propagandinį žurna

lą “Soviet Union” anglų ir prancūzų 
k. Bibliotekoms siuntinėja nemokamai.

Viename nr. buvo parašyta ir apie 
Baltijos valstybes. Sakysime, Lietuvo
je gyvenimas visose srityse pakilęs 
5-10 kartų. Lietuva beveik jau prisivi
jusi Ameriką! Mes gi žinome kaip ten 
žmonės gyvena! Tokia literatūra pa
tenka net į gimnazijų bibliotekas. Štai 
vienos Toronto gimnazijos 12 skyr. 
mokinys turėjo perskaityti tokį žurna
lą apie Baltijos kraštus ir parašyti sa
vo nuomonę. Tėvas, buvęs britų avia
cijos pilotas, nepatikėjo tam Maskvos 
žurnalui ir gavo iš bendradarbių pa- 
baltiečių teisingos spaudos ir sūnui 
padėjo parašyti gerą rašinį apie bolše
vikų melus. Mūsų veiksniai turėtų pa
ruošti daugiau literatūros anglų k. 
apie dabartinį gyvenimą okupuotoje 
Lietuvoje. V. Kimba

KATALIKŲ ORGANIZACIJOS
Visi lietuviai katalikai priklauso vie

nai ar kitai parapijai. Visi, būdami 
katalikais, vienaip garbiname Dievą. 
Pačių parapijų klebonų ar man neži
nomu noru katalikai rūšiuojami: vieni 
jų įjungiami į katalikų-kių draugijas 
kiti ne. Paprastai parapijos ribose jie

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

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

International 
Driving School 

WALDI 
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461
415 PARLIAMENT ST.

Tel. WA 4-3214
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais. 

tiesiog vadinami “katalikai vyrai”, ar 
“katalikės moters”. Taip ir norisi 
klausti, kas yra likusieji? Kodėl jų ne
norima Vadinti katalikais? Tokių da
lykų bažnyčios gyvenime, man atrodo, 
Lietuvoje nebuvo. Katalikai nekūrė 
katalikų organizacijų. J. ■ Žilys

Red. pastaba. — Katalikų parapijos, 
kaip religinės bendruomenės, suside
da ne vien iš paskirų asmenų, bet ir 
jų junginių — organizacijų, turinčių 
bendruomenėje specifinius tikslus — 
labdaros, sporto, dvasinio tobulinimo
si, jaunimo auklėjimo, religinio-kultū- 
rinio apaštalavimo, religinės muzikos, 
savitarpės pagalbos, gilesnio krikščio
nybės pažinimo ir Lt. Priklausymas 
parapijai ir jos organizacijoms nu
kreipia žmones į konkrečios sutelkti
nės veiklos barus. Taip priklausymas 
katalikų vyrų ar katalikių moterų or
ganizacijoms skatina narius dalyvauti 
parapijos veikloje organizuotu būdu. 
Visi parapijiečiai yra katalikai, bet 
nevisi dalyvauja organizuotoje veiklo
je, kuri, ypač mūsų laikais, yra būti
na. Paskiri nariai, nesusitelkę į atitin
kamas organizacijas, nedaug ką tegali 
nuveikti. Katalikų vyrų sąjunga ir ka
talikių moterų draugija buvo ir nepri- 
kl. Lietuvoje. Į tas organizacijas para
pijų vadovai kviečia visus parapijie
čius. Veiklesnieji jose dalyvauja, o pa
syvieji stovi nuošaliai. Tas katalikų 
“rūšiavimas” eina ne iš ko kito, tik iš 
jų pačių. Šiais laikais visi katalikai 
turėtų dalyvauti organizuotoje para
pijos veikloje.

(Atkelta iš 1 psl.)
$60.000.000. Jis turėtų 1.730 my
lių ilgio.

Didžiausias pastatas pasaulyje 
statomas Amerikos erdvių centre, 
pavadintam John F. Kennedy 
vardu. Tai yra $100 mil. vertės 
pastatas, kur bus surenkama ra
keta skristi j mėnulį. Jis turės 52 
augštus ir 125 mil. kub. pėdų; 16 
augštų bus po žeme. Pastatas* bus 
baigtas 1966 m. Jis bus 2,5 kar
tų brangesnis už augščiausią Niu
jorko pastatą — Empire State 
Building.

Derybos tarp Indonezijos, Fili
pinų ir Malezijos rezultatų ne

davė. Indonezijos siųsti partiza
nai į Maleziją pasilieka ir toliau 
ves kovą prieš Maleziją.

Niujorke negrai pradėjo kovą 
su baltaisiais. Jie nakties metu 

užpuola požeminius traukinius, 
apdaužo baltuosius keleivius, iš
daužo vagonų stiklus, apgadina 
pačius vagonus ir policijai dar ne
spėjus ateiti išbėgioja.

Jungtinių Tautų sekretorius U 
Thant priėmė Chruščiovo pa
kvietimą atvykti i Maskvą. Jų 

pasikalbėjimai palies Kinijos pri
ėmimą į JT, o taip pat apsvarsty-

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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.Lt.B.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

C,,KSALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom

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

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

Karsti ginčai dėl vėliavos
parlamento pirm. Macnaughton 
savo iniciatyva premjero pateik
tą rezoliuciją padalino į dvi. Ka
dangi niekas neprotestavo, jo po
tvarkis buvo priimtas. Tuo būdu 
naujos vėliavos priėmimo klausi
mas liko beveik užtikrintas, nes 
kvebekiečiai — konservatoriai ir 
kreditistai pasisakė balsuosią už 
jos priėmimą. Taigi užtikrintas ir 
“Red Ensign” priėmimas, nes už 
tai balsuos dauguma konservato
rių ir liberalų.

Smarkiausiai priešinosi naujos 
vėliavos projektui opozicijos va
das J. Diefenbakeris ir siūlo vi
suotinį piliečių balsavimą. Nauj. 
demokratų partijos vadas T. C. 
Douglas pasisakė už naująjį vė
liavos projektą, nors kritikavo 
trijų klevo lapų junginį, esą už
tektų vieno lapo, vaizduojančio 
vieningą Kanadą. Kvebeko kredi- 
tistų vadas R. Couette pareiškė 
siūlysiąs dar vieną vėliavos pro
jektą: trikampišką raudoną - bal
tą su žaliu klevo lapu viduryje; 
jei parlamentas jo nepriimsiąs, 
balsuosiąs tada už L. B. Pearsono 
projektą.

Ginčai vėliavos klausimu, atro
do, bus ilgi. Parlamento atstovai 
pasiruošę kietom diskusijom. Vi; 
suomenė jomis labai domisi. 
Daug publikos parlamento salėje 
seka posėdžius. Spauda, radijas ir

ta bus $50 mil. skola, kurią Mask
va turi mokėti JT. U Thant sustos 
taip pat ir Paryžiuje, kur jis ma
tysis su prez. De Gaulle.

Alžąrija, pagal susitarimą su 
Rusija, gauna 300 gydytojų, 

kurie pasiliks ten dvejus metus.
JAV pranešė, kad nuo 1965 m. 
birželio mėn. nutraukia Formo- 

zai ūkinę pašalpą. Bus duodama 
tik grynai kariškiems reikalams.

Maskva, kovodama su religijo
mis, įveda pavasario ir derliaus 
nuėmimo šventes. Tai daroma 

ideologiniais ir kartu ūkiniais su
metimais.

Viena. — Pasaulinis pašto kon- 
resas Vienoje priėmė nutarimą 
pašalinti P. Afriką dėl politinių 
priežasčių.

Paryžius. — Amerikiečių bend
rovė Levitt and Sons, Ine. numa
to statyti Paryžiaus priemiesty 
Mesnil-St. Dennis 500 namų. Fi
nansavimas atliekamas amerikie- 
čių-prancūzų kapitalu.

MIAMI, Fla.
STALO TENISO ČEMPIJONO MO

TINA. — Birželio 14 d., sekmadienį, 
būdama bažnyčioje, staiga susirgo šir
dies nusilpimu Elzbieta Iftindzeliaus- 
kienė, kuri yra bene vyriausia amžiu
mi iš Miami lietuvių — 89 m. Grei
tai nuvežta į Sv. Pranciškaus ligoni
nę, per tris dienas pasveiko ir jau grį
žo pas savo dukrą ir žentą — St. Jaz
bučius. E. Dzindzeliauskienė yra už
auginusi tris dukras ir sūnų Vladą, 
kuris neprikl. Lietuvoj yra buvęs sta
lo teniso čempijonas ir žaidęs valsty
binėje futbolo rinktinėje. Jos duktė 
Juzė Jazbutienė buvo Lietuvos mote
rų krepšinio kapitonė. Dabar Stasys ir 
Juzė Jazbučiai čia turi 10-ties butų 
Mary Annette Villas, pačiame Miami 
Beach, 8910 Collins Ave.

LIET. KAT. MOTERŲ S-GOS Miami 
skyrius neseniai suruošė gimtadienio 
vaišes savo pirmininkei Stella Kodis 
gražiame Jazbučių viešbutyje.

KUN. DR. J. RAZUTIS NAUJOJ 
PARAPIJOJ. — Birželio pradžioj Mia
mi vyskupas padarė 40 kunigų perkėli
mus. Kun. dr. Jurgis Razutis paskir
tas klebonu asistentu prie St. James 
bažnyčios, 530 N. W. 132 Street, Mia
mi 68, Fla. Dabar Miami lietuviams 
bus dar lengviau pasiekti lietuvį kuni
gą išpažinties ar kitokiu reikalu, nes 
nauja ir graži St. James bažnyčia yra 
tik keliolikos minučių kelio atstume 
nuo miesto centro, taip pat arti Miami 
Beach ir prie pat naujo modemiško 
kelio Interstate 15. M. B.

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118% Robinson St., Toronto 3, Ont.

OILS LTD. ATSTOVAS

Nemokamai taisome'bei išvalome 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 34908

A & B TAILORS
A. Beresnevičius 

televizija platokai informuoja. 
Kaikune laikraščiai, konservato
rių nusiteikimo, jau ragina opozi
ciją ruoštis pasveikinti naująją 
Kanados vėliavą. Ji neabejotinai 
bus juo labiau priimtina lietu
viams, dalyvaujantiems krašto 
gyvenime.

Bus įvestas 
pigus gydymas?

Kanadiečius nustebino naujai 
pateiktas parlamentui platus svei
katos apdraudos planas, paruoš
tas specialios komisijos, kuri tą 
reikalą studijavo dvejus su pusę 
metų. Pagal tą planą, Kanadoje 
turėtų būti įvestas visuotinis svei
katos apdraudos planas, kuris ap
imtų visą gydymą; ligos nustaty
mą bei patį gydymą namuose, li
goninėse, gydytojų kabinetuose; 
fizines ir psichines ligas; visus 
receptinius vaistus, už kuriuos li
goniai turėtų primokėti po $1; 
mokesčiai nuo vaistų neiimtini; 
nemokamai būtų gydomi dantys 
vaikų iki 18 m. amžiaus, gimdy
vių ir iš pašalpų gyvenančių; bū
tų nemokamai duodami akiniai 
vaikams iki 18 m. Gydytojus li
goniai galėtų laisvai pasirinkti. 
Vanduo turėtų būti floriduotas 
visose gyvenvietėse, kad tuo būdu 
būtų sumažintas dantų gedimas. 
Įvesti organizuotą globą invalidų 
ir atsilikusių vaikų. Įsteigti šešis 
naujus medicinos fakultetus ir iš
plėsti esamus. Slaugių paruošimą 
sutrumpinti iš trejų iki dvejų me
tų; įsteigti 10 naujų universiteti
nių mokyklų slaugėms paruošti; 
organizuoti stipendijas slaugių 
studijoms universitetuose. Visą tą 
programą turėtų įvesti ir tvarkyti 
provincijos, o finansuoti per pusę 
su feder. valdžia. Lėšas turėtų su
daryti: mokesčiai, dovanos ir, jei 
provincijos nori, loterijos. Siūlo
mo plano vykdymas pareikalautų 
1971 m. $4.481.000.000 arba 
$198 nuo asmens. Kol kas šis pla
nas bus studijuojamas dabartinės 
vyriausybės.

RO

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO AGENTŪRA

6-0811 ROa6-0832
Member Ontario Insurance Agents' Association

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 RoncesvaUes Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo RoncesvaUes) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.0 
Wiktoria BUKOWSKA, RO. 
274 RONCESVALLES AVE

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eteaira varymas. Sutai
sau iširusius garas ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga
r

.ŠYPSENOS..
Dar viena ypatybė 

Okonoras girdėjo, kad jo drau-

viešbučio laukiamajame. Okono- 
ras žiūri — naujoji Murfienė su 
peruku, viena akis stiklinė, viena 
koja medinė, įr dantys dirbtiniai 
tokie išklibę, kad tiesiog terška, 
kai tik ji praveria burną.

— Kaip gi čia atsitiko, kad tu 
paėmei tokį sukiužusį laužą? — 
sušnibždėjo Okonoras savo drau
gui į ausį.

— Gali balsiai kalbėti, — pa
drąsino jį Murfis. — Ji ir kurčia.

Teisme
Teisėjas: Panele Riestnosyte, 

kiek jums metų?
Liudininkė tyli.
Teisėjas: Panele, teismas nori 

žinoti jūsų amžių!
Liudininkė nesiryžta.
Teisėjas: Leiskite įspėti — juo 

jūs ilgiau tylėsite, juo būsite se
nesnė ....

Tėvo bandymas
— Dukrele, jeigu tu nori ište

kėti, tekėk už Jono. Jis tave labai 
myli.

— Iš kur tu, tėte, žinai?
— Jau šeši mėnesiai, kaip aš 

iš jo skolinuosi pinigų, o jis vis- 
tiek pas tave kasdien atsilanko...

Rytoj būsime vieni
Prancūzų aktorių grupė gastro- . 

liavo provincijos miestelyje su 
labai nepopuliariu veikalu. Kiek
vieną vakarą salėje pasirodydavo 
vis mažiau žiūrovų. Paslaptingo
je veikalo scenoje aktorius, pa
gal savo vaidmenį, prakugždėjo:

— Ar mes esame vieni?
Francois Barron, garsus tų lai

kų artistas, neiškentė:
— šiandien dar ne, bet rytoj 

tikriausiai...

Kumelė, žiūrėdama į paskui 
“Greyhound” autobusą riedantį 
“Fordą”, samprotavo: “Štai, ko
kie šių laikų kumeliukai”...

Parinko Pr. Al.

OUTBOARD 
INBOARD 
YACHTS

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA ‘

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

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

10 vaL 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 W A 1-3924

24 vai. pat. RO 94612 
Darbo vaL RO 94131 
Namų RO 6-7132
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ŠV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
— šv. Jono Krikštytojo, parapijos 

Globėjo, šventės iškilmės iš birželio 24 
d., trečiadienio, perkeliamos į šį sek
madienį. Parapijos bažnyčioje 12 vai. 
pamaldos vasaros sekmadieniais nebe
laikomos; laikomos tik 9.30 ir 11 vai.

— Springhurste, G. Ganytojo stovyk
lavietės koplyčioje, sekmadieniais šv. 
Mišios — 9 ir 11 vaL Šį sekmadienį po 
pamaldų atidaromi stovyklos pastatai 
lankytojams. Šį pavasarį jie buvo at
naujinti, vadovaujant dail. J. Bakiui.

—Į vaikų kongresą, įvykstantį šį šeš
tadienį Woodbrigde miestelyje, yra už
sakytas autobusas, kuriuo gali pasi
naudoti vaikai ir suaugę. Norinčius 
vykti autobusu (suaugusieji moka už 
kelionę į abu galu $1), prašom užsi
registruoti klebonijoje iki šio penkta
dienio 7 v.v. Nesusidarius didesniam 
skaičiui keleivių, autobusas bus atsa
kytas. Neabejotina, kad dauguma kon
greso dalyvių vyks savo automobiliais.

— Jaunimo choro repeticija — šį 
trečiadienį, birželio 24 d., 6 v.v. Cho
ras ruošiasi Kanados vaikų kongreso 
programai.

— Birželio 23 d. klebonijoje įvyko 
posėdis, kuris aptarė programos, vai- 
šių ir kt. vaikų kongreso reikalus.

— Sv. Jono Kr. parapija šiais me
tais parėmė jaunimo stovyklas: $150 
ateitininkų ir $150 skautų.

— Šį šeštadienį, 8 v.r., pamaldos 
už a.a. klier. Vlado Daukšos vėlę. šv. 
Jono Kr. Dr-jos narių intencija šv. 
Mišios šį antradienį, 8 v.r., o už a.a. 
Petro Aleksos vėlę — birželio 30 d. 
Paskutiniąsias dvejas Mišias užprašė 
Šv. Jono Kr. Pašalpinė Dr-ja.

G. Ganytojo stovykla, vad. šv. 
Jono Kr. parapijos, veiks liepos 
5 — rugpjūčio 2 d. Stovyklaujan
čių registracija — klebonijoje. 
Kaina nuo vieno stovyklaujančio 
$12.50 savaitei. Vaikai priimami 
nuo 7 iki 14 m. amžiaus. Nepasi
turinčių vaikučiai stovyklos tary
bos bus'atleidžiami nuo mokesčio. 
Į stovyklos programą š.m. Įsijun
gia Toronto sporto klubas “Vy
tis”. Stovyklai vadovaus jauni 
žmonės; kapelionas — kun. J. 
Staškevičius. Stovyklos tel. 705- 
428-6533. Stovyklos adresas paš
tu: Camp of Good Shepherd, 
R.R. 3, Stayner, Ont.

Gerardas Balčiūnas išlaikė Os- 
goode Hali teisės egzaminus ir 
pradėjo dirbti Alien and Meyrick 
firmoje, 372 Bay St., kur atlieka 
advokato stažą. Prieš atvykdamas 
Kanadon, jis buvo baigęs teisės 
mokslus N. Zelandijoje. Toronte 
dar studijavo 2 metus. Aktyviai 
dalyvauja lietuviškoje veikloje, 
spaudoje. Sveikiname.

Pagerbti partizanai. — 1941 m. 
birželio mėn. herojiškose kauty
nėse žuvę partizanai buvo pagerb
ti Wasaga-Springhurst G. Gany
tojo dievnamyje, gausiai dalyvau
jant torontiečiams. Šv. Mišias at
našavo kun. J. Staškevičius. Pa
maldos baigtos Lietuvos himnu. 
Nuotaika priminė, tarsi jis skam
bėtų iš Kauno radijofono 1941 
m. birželio 23 d. 9.28 vai. ryto 
skelbiant Lietuvos nepriklauso
mybę.

Per radijo “T. prisiminimai” 
labai kruopščiai paruoštoje pa
skaitoje prof. dr. A. Musteikis iš
ryškino rezistencinės kovos pras
mę. Minėjimas baigtas “Malda už 
Tėvynę”. Kr.

Lietuvių Krepšinio Rinktinės 
išvykos i Australiją Kanados Ko
mitetas skelbia aukotojų sąrašą 
nr. 5. Aukojo: $50 J. Gustainis; 
po $10 — L.K. Mindaugo šaulių 
kp., Quebec ir Rodney ap. valdy
ba per P. Paškauską; po $5 — J. 
Dragašius ir dr. J. Mališka; $17 
Sudburio ap. valdyba per A. Sta- 
kauską; $16.50 per V. Ignaiti; 
$14 Lethbridge lietuviai per S. 
Noreiką.

Rodney apylinkėje aukojo: po 
$5 — K. L. Mockai, V. I. Ignai- 
čiai; po $2 — V. Naruševičius ir 
J. Rastapkevičius; po $1.50 A. 
Kudirka ir X — $1.

Sudburio apyl.: $5 A. Strakaus- 
kas; po $2 — L. Kulnys ir K. Žu
kauskas; astuoni asmenys po $1.

Kanados komiteto ižde š.m. bir
želio 15 d. buvo $1.194,12. Vi
siem aukojusiem nuoširdus ačiū. 
Primename, kad mūsų krepšinin
kai i Australiją išvyksta liepos 
7 d., tad prašome visus, kurie dar 
negrąžino aukų lapų, tai atlikti 
artimiausiu metu, nes Kanados 
komitetas visus pinigus privalo 
persiųsti Į Čikagą. Mūsų iždinin
kės adresas: L. Rickevičienė, 4 
Avon Avė., Toronto 9.

Spaudos inform.

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— šį šeštad., 9 vjt. Mišios už a.a. 

Barborą Augaitienę jos pirmųjų mir- 
ties metinių proga. Po Mišių vyksta
ma į Šv. Jono kapines pašventinti pa
minklo. Pažįstami kviečiami dalyvauti.

— Kasmet ruošiamas vaikų kongre
sas bus šį šeštad. Woodbridge mieste
ly apie 20 mylių į šiaurės vakarus nuo 

j Toronto. Prašom “TŽ” žiūrėti planą ir 
specialų skelbimą. Raginame tėvelius 
ir vaikučius gausiai dalyvauti. Kurie 
savo automobiliuose turėtų vietos ir 
galėtų priimti svetimų vaikų, prašom 
pranešti par. raštinėm Jaunimą vai
šins šv. Jono Kr. parapija, kuriai šiais 
metais Kunigų Vienybės pavesta rū
pintis šiuo kongresu.

— Raginame mieluosius tėvelius iš
leisti ir registruoti savo jaunimą ir 
vaikučius į stovyklas! Prašom nedelsti. 
T. pranciškonų stovyklavietėje pirmo
ji stovykla prasideda jau kitą šešta
dienį.

— P. Komunijos iškilmių ir pavie
nių vaikučių nuotraukos, kurie jas už
sakė, jau padarytos ir gaunamos sek
madieniais po kiekvienų Mišių par. ka
vinėje. Kurie notraukų dar neužsisakė, 
kviečiami tai padaryti šį sekmad. mi
nėtu laiku.

— Nors parapijiečių lankymas-kalė- 
dojimas š.m. oficialiai baigtas, vis dar 
lankomi iki šiol nepasiekti parapijie
čiai, su jais dėl laiko susitarus.

— Par. biblioteka vasaros atosto
goms uždaryta ir vėl veiks tik rudenį.

— Vėlyvosios Mišios par. salėje per 
vasarą nelaikomos. Mišios laikomos 
tik bažnyčioje 8, 9, 10 ir 11 vai.

— Birželinės pamaldos sekmadie
niais laikomos po 11 vai. Mišių, penk
tadieniais — 8 v.r. (Mišios, išpažintys, 
Komunija ir litanija) ir šiokiadieniais
— po 8 vai. Mišių ryte.

— Praėjusį savaitgalį, oficialiai bai
gus liet. T. pranciškonų generalinę 
trimetinę vizitaciją, T. Placidas buvo 
išvykęs Į Kennebunkporto vienuolyną 
dalyvauti paskutiniame vizitatoriaus ir 
senosios pranciškonų vadovybės posė
dyje. Naujos vadovybės — provincijo
lo ir jo patarėjų — skyrimo tikimasi 
iš Romos sulaukti liepos mėn.

— Albiną A. Beresnevičių ir Danutę 
A. Peseckaitę, sukūrus šeimos židinį, 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime lai
mingo gyvenimo!

AUŠROS STOVYKLA
Jaunimui, 10 m. ir vyresniems, 

stovykla T. pranciškonų stovykla
vietėje—liepos 4-18 d. Registruo
tis Prisikėlimo par. klebonijoje 
LE 3-0621. Gyvenantieji Hamilto
ne registruojasi pas.O. Gudinskie- 
nę arba pas p. Juozapavičius.

šios stovyklos metu bus ypatingas 
dėmesys skiriamas gvildenimui prak
tiškų šio amžiaus jaunimui aktualių 
klausimų. Stovykloje bus įrengta klau
simų dėžutė.

Stovyklos vadovybę sudarys: T. Pau
lius, OFM, — dv. vadas, A. Juozapavi
čius — komend., O. Gudinskienė ir B. 
Juozapavičienė — merg. vad., A. Kuo
lienė — kultūr.-ped. programos vad., 
R. Mackevičiūtė — taut, šokių ir dai
nų vad., P. Vyskupaitis ir D. Augaity- 
tė — sporto-žaidimų vad., J. Raškaus
kas — ūkvedys, A. Puterienė, M. Raz- 
gaitienė, A. Raškauskienė, S. Simonai- 
tienė, P. Urbonienė ir M. Valiulienė
— šeimininkės.

Pasiimti: pagalvę, 3 šiltas antklodes 
arba miegamąjį maišą, keletą porų 
apatinių baltinių, naktinius baltinius, 
šiltą megztuką, virš, baltinių, keletą 
porų kojinių, maudymosi kostiumą, 
sport, batukus, keletą rankšluosčių, 
muilo, dantims valyti priemones, ne- 
dūžtamą lėkštę ir puoduką, šakutes, 
šaukštą, peilį, rašymo priemones, mal
daknygę, sporto bei žaidimų įrankius. 
Besilaviną akordeonu, smuiku ar kitu 
kilnojamu muzikos instrumentu prašo
mi pasiimti juos su savimi. Muzikos 
instrumentai bus saugojami vyresnių
jų ir išduodami lavinimuisi bei prog
ramų išpildymui.

Ateitininku žinios
VASAROS STOVYKLON priimami 

12-18 m. berniukai ir mergaitės. Užsi
registruojančių skaičius vis didėja. Š. 
m. stovyklai paruošta nauja progra
ma, į kurią bus įtrauktas visas jauni
mas. Vadovaus: Romas Vaštokas, bai
gęs studijas magistro laipsniu Colum
bia un-te Niujorke ir šiuo metu besi
ruošiąs doktoratui; Rimas Laniauskas, 
baigęs meno mokyklą ir toje srityje 
dirbąs; Nijolė Beleškaitė, baigusi che
miją Čikagoje ir Laima Bačinskaitė, 
studijuojanti teisę. Dvasios vadu bus 
kun. Ged. Kijauskas, SJ, iš Čikagos.

Stovyklos rengėjų tikslas ne tik su
teikti jaunimui poilsio sąlygas, bet ir 
visus įtraukti į stovyklinę programą, 
kad jie iš stovyklos turėtų visokerio
pos naudos.

Stovyklos vieta: Tėvų pranciškonų 
stovyklavietė — New Wasaga. Laikas: 
liepos 19 — rugpjūčio 2 d. Neužsire
gistravę prašomi paskubėti. Registruo
ja B. Sakalas, V. Kolyčius ir Tėvas Ra- 
faelis, OFM.

KONGRESAS
(Atkelta iš l psL) 

kyloje. Kreipiamės taip pat į vi
sus suaugusius, kviesdami suda
ryti galimybę savo vaikams į kon
gresą ir kartu su jais dalyvauti.

ŠĮ kongresą rengti š.m. Kunigų 
Vienybė yra pavedusi Toronto Sv. 
Jono Kr. parapijai, kurios vado
vybė yra sudariusi specialų ko
mitetą. Visų tad laukiame šiame 
kongrese, kuris rengiamas šūkiu: 
“Mūsų ateitis Lietuvai.”

Kongresui rengti komitetas
Kun. L. Jankus, BALFo reik, 

ved., šį šeštadienį iš Niujorko at
vyksta dalyvauti Kanados lietuvių 
vaikų kongrese, kur pamaldų me: 
tu pasakys pamokslą. Kadangi į 
vaikų kongresą susirinks ir daug _________
suaugusiųjų, susitarus su Toron- HV?Y. 7 
to apyl. valdyba, svečias BALFo -------- -—
reikalais sutiko padaryti praneši
mą apie šalpą bei siuntinius į už
jūrius. Svečias atsiveš Sibiro lie
tuvaičių maldaknygės “Marija 
gelbėk mus” originalą. —-----------

Apylinkės valdybos nutarimu, 
1965 m. Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas įvyks 
vasario 14 d., sekmadienį. Jau už
sakyta Central Tech salė.

Antanas Rinkūnas, B.A., B.E., 
dirbąs mokytojo darbą kanadie
čių Šv. Pranciškaus pr. mokyk
loj', yra pakeltas į vedėjo pava
duotojus.

J. Kvietytė, išraiškos šokio ir 
gimnastikos mokytoja Toronto 
un-te yra pakviesta dėstyti gim
nastikos mokytojams surengtuose 
vasaros kursuose Kingstone ir 
Londone, Ont.

Sol. V. Verikaitis dalyvavo ke
liose televizijos programose 
“Take Thirty”.

Prisikėlimo parapijos spaudos 
kioskas, vedamas P. A. Misevičių, 
nuo liepos 22 d. iki rugsėjo 5 d. 
bus uždarytas. Rugsėjo 6 d., sek
madienį, vėl pradės veikti. Kny
gų, spaudos ar drožinių reikalu 
kreiptis LE 6-8864 po 6 v.v.

Jonas Vosylius su ponia, gyve
ną Australijoj, Adelaidėj, vieši 
Toronte. 1962 m. jie išvyko iš 
Australijos laivu į Europą, kur 
praleido dvi žiemas. Automobiliu 
jie aplankė visą eilę Europos 
kraštų. Iš Vokietijos laivu atplau
kė į Niujorką, aplankė savo pažįs
tamus JAV ir Kanadoj. Už poros 
savaičių per Los Angeles jiedu 
grįžta į'Adelaidę, kur turi nema
žą automobilių prekybą, garažą ir 
gazolino ■stotį. Laiminkos kelio
nės!

J. Preikšaitis gydosi šv. Juoza
po ligoninėj.

NUOŠIRDUS AČIŪ...
Su pavasarišku nuoširdumu lenkiu 

savo galvą ir dėkoju visiems savo bi
čiuliams, pažįstamiems, draugams ir 
pacijentams už materialinę ir morali
nę pagalbą perkeliant SVEIKATOS 
KLINIKĄ į nuosavas patalpas iš Ron- 
cesvalles Avė. 474 i Roncesvalles Avė. 
460.

Ypatinga padėka p.p. M. S. Jokubai- 
čiams, p.p. J. F. Cicėnams, p. Gulbins- 
kui ir p. Andersonienei už dovanas — 
gyvas gėles ir staigmeną. Atskira ir 
ypatinga padėka p. F. Cicėnienei už 
aptaisymą antrojo augšto didžiojo lan
go, o p. M. Skučienei už aptaisymą di
džiojo lango žemuntiniame augšte. Ly
giagrečiai ačių p. Skučienei už meniš
ką.rankų darbo lempą, veidrodį ir gy
vas gėles. Dėkoju p. J. Vaitkui už kai- 
kuriuos pataisymus ir patarnavimus; 
p. Žilinskienei — už alyvas ir p.p. 
Skučų žentui Mr. O. Dorantui už taip 
greitą ir puikų elektros sutvarkymą. 
Visiems — esantiems ir išgijusiems 
pacijentams, kurie kaip bitės kibo į 
pagalbą, kad Sveikatos Klinika būtų 
perkelta į nuosavus namus. Didelis 
ačiū.

Šitoks nuoširdumas duoda man, kaip 
žmogui, dar daugiau jėgų tarnauti 
ŽMOGUI.

AČIŪ!
Bernardas Naujalis, 

R. M. N. Pt. Ps. D.

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.

SPECIALI KAINA ŠIĄ SAVAITĘ:

Vokiškos dešrelės 49 centai svaras
Šviežus kiaulienos kumpiukas 39 centai svaras

Taipgi turime dideli pasirinkimą Įvairiu šviežių, rūkytų mėsų, paukštienos, 
importuotu maisto gaminiu, 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

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

30 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

Čia pridėtame plane nurodytos 
pagrindinės kongreso vietos:
1. Woodbridge Memorial Arena
2. St. Margaret Mary Church
3. Boyd Conservation Area

Ateitininkų Federacijos penk- 
metinis kongresas įvyks Toronte 
1965 m. liepos 4 d. Federacijos 
vyriausioji vadovybė pavedė or
ganizuoti kongresą Toronto atei
tininkams sendraugiams, kuriems 
š.m. pirmininkauja A. Gurevi
čius. Jau sudarytas kongresui 
rengti komitetas: pirm. dr. J. 
Sungaila, ižd. K. Manglicas, na
riai — A. Kuolienė, V. Aušrotas; 
sendraugių atstovas ir sekr. A. 
Gurevičius, stud, ateitininkų at
stovė — V. Tamulaitytė, moksl. 
at-kų atstovas bus paskelbtas vė
liau.

Nežinomas “Tž” prenumerato
rius redakcijoj paliko laišką, ad
resuotą “Gerb. Administrato
riui”, kuriame yra $5, bet nėra 
pavardės. Prašome atsiliepti.

Dailus, lietuviško stiliaus kop
lytstulpis, suprojektuotas inž. dr. 
A. Kulpavičiaus, statomas Hamil
tone prie AV bažnyčios. Jau išlie
ti pamatai. Darbams vadovauja 
P. Imbrasas.

Vincas Čaplikas atsiskyrė su 
šiuo pasauliu birželio 16 d. Pali
ko žmoną ir du vaiku.

J. Rutkūnas iš Galt, Ont., ap
lankęs savo bičiulius Toronte, 
persikėlė į Calgary, Alta.

George Ben, miesto tarybos na
rys — aiderman, energingai reiš
kiasi miesto veikloje ir tarybos 
posėdžiuose, šiemet jam buvo 
įteikta premija kaip geriausiam 
posėdžių kalbėtojui. Neseniai jis 
pasakė kalbą per radiją apie 
miesto saugumo priemones. G. 
Ben yra slovakų kilmės advoka
tas, dažnai patarnaująs ir lietu
viams. Sekančiuose rinkimuose 
jis ketina kandidatuoti į miesto 
kontrolierius.

1964 m. Kanados parodos užda
rymo dieną, vad. Labor Day, pa
rodų aikštėje ir šiemet bus orga
nizuojamas taut, grupių koncer
tas, kuriame dalyvaus apie 1000 
dainininkų, šokėjų, muzikų. Kon
certas skiriamas pirmajam Tauti
nių Grupių Tarybos garbės pirm, 
velioniui burmistrui D. Summer
ville pagerbti, šokėjų grupių pa
sirodymai rengėjams' pradedami 
jau birželio mėn. pradžioje. Pro
gramą ruošia Jack Arthur ir Leo 
Kossar.

Aukso atsargos Amerikoje di
dėja: balandžio mėn. padidėjo 

$178 mil. Dabar Amerika turi 
aukso $15.728 milijonų.
IŠNUOMOJAMAS suaugusiems 3 kam
barių ir virtuvės butas III-me augšte 
High Park rajone. Skambinti po 5 v.v. 
tel. 532-0561.
High Park rajone išnuomojamas kam
barys su baldais; yra galimybė nau
dotis virtuve. Skambinti po 6 v.v. tel. 
762-9564.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
veranda vienai moteriai Il-me augšte; 
žema kaina. Tel. LE 3-2220.
Išnuomojamas vasarnamis su visais 
miesto patogumais prie Simcoe ežero 
— Keswicke. LE 1-6498.
Vokiškas radijo aparatas “French Pro
vincial” su patefonu stereo, 8 garsia
kalbiai, naujas. Reguliari kaina $975, 
parduodamas už $600. Privačiai tel. 
532-2367 po 6 v.v.
Wasaga, Oakview Beach, išnuomojami 
vasarnamiai vieno, 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 RJl. 1, Wasaga Beach, 
Ont. Tel. Wasagoj 429-2914. Savinin
kai p.p. Juodikiai.
Išnuomojamas vasarnamis Springhurs
te lietuviškame rajone. Skambinti To
ronto tel. 534-8154.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame už suruoštą pobūvį mūsų 15 metų ve

dybų sukaktuvių proga. Tai mums buvo didžiausia ir visai netikėta 
staigmena.

Dėkojame abiejų parapijų klebonams už atsilankymą ir svei
kinimus.

Esame be galo sužavėti visų giminių ir draugų nuoširdumu, 
gražiomis, vertingomis dovanomis, gėlėmis, sveikinimais ir linkėji
mais. Tas įvykis visam laikui paliks mums graįausiu prisiminimu.

Jadvyga ir Adolfas Vanagai

Padėka
Dėkojame visiems dalyvavusiems ir negalėjusiems atvykti į 

mums suruoštas įkurtuves naujuose namuose, ir už taip brangias do
vanas. Nuoširdus ačiū: J. A. Vaškevičiams, A. O. Kražiams, P. O. Gri
gams, J. A. Kriščiūnams, S. J. Černiauskams, J. O. Tamošiūnams, J. 
B. Maziliauskams, V. Buragui, J. D. Kaunaitėms, A. J. Pūkams, V. J. 
Pevcevičiams, A. M. Štuikiams, J. Šarūnui, A. Ferevičiui, J. A. Kizams, 
M. P. Šostakams, A. J. Ramanauskams, A. Rūtai, P. A. Ekilandžiū- 
nams, H. L. Sukauskams, J. A. Jekelaičiams, F. E. Hagendomams, 
S. Kalyčiui, P. Kevelaičiui, V. V. Nausėdams.

* Bukšaičių šeima

Statybinės medžiagos
• 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
Šv. Kazimiero par. žinios

— Primename, kad šį sekma
dienį, birželio 28, par. komitetas 
ruošia gegužinę p. Baršauskų 
ūkyje. 11.30 vai. Mišios, kurias 
atnašaus Tėv. T. Garbukas, OFM. 
Gegužinėje bus vaikams pravesti 
visokie žaidimai ir kitos staigme
nos.

— Į parapijos jaunimo vakarą 
susirinko virš 60 asm. Tenka pa
sidžiaugti, kad* jaunimas labai 
gražiai linksminosi ir buvo labai 
tvarkingas. Tai tėvų nuopelnas.

— Susituokė E. Leboeuf su T. 
Lepinaityte. šį šeštadienį tuokia
si mokyt. Jonas Grigelis su C. 
Turcotte.

— Pakrikštytas Alberto ir De
nis Kreivaičių sūnus Denis Clau-. 
de vardais. E. N.

Aušros Vartų par. žinios
— Birželio 27 d., 7 v.v., mūsų 

parapijos salėje bus sol. E. Kar: 
delienės muzikos studijos koncer
tas. Kviečiame dalyvauti.

— Šį sekmadienį, birželio 28 
d., 3 v. p.p., mūsų parapijos sa
lėje bus N.Pr.M. seserų vedamo 
vaikų darželio užbaigimo iškil
mės. Kviečiame ir mūsų tautie
čius daugiau susidomėti vaikų 
darželiu, nes pirmoje vietoje 
jiems jis yra skirtas.

—Užpraėjusį sekmadienį dėl 
techniškų kliūčių nebuvo liet, ra
dijo pusvalandžio, užtat praėjusį 
sekmad. buvo visa valanda.

— Užpr. sekmadienio rinkliava 
— $208.

šeštadieninių mokyklų gegužinė 
pr. sekmadienį gražiai praėjo, 
nors dalyvių galėjo būti ir dau
giau. Gegužinė prasidėjo pamal
domis, kurias atlaikė Tėv. J. Vaiš- 
nys, SJ. Mokiniai pasirodė gerai 
parengtais sportiniais žaidimais, 
o po to sekė bendras bičiuliškas 
pobūvis gamtoje, gerai organi
zuotas ir rūpestingai pravestas 
mokyklų tėvų komiteto. Geguži
nė Įvyko Skruibių ūkyje, ant gra
žaus Otavos upės kranto. Buvo 
atvykęs net iš Otavos buvęs mont- 
realietis matininkas J. Jurėnas.

Tėvų pranciškonų gimnaziją 
Kennebunkporte šiemet lankė du 
montrealiečiai Donatas Baltuonis 
ir Antanas Skučas. Abu baigė II 
gimnazijos klasę ir jau parvyko 
atostogų pas tėvus. Vartydami 
“Antoni'anum”, metini mokyklos 
auklėtinių leidmį, sužinome, kad 
gimnazija jau išleido 5 abiturien
tų laidas, kad veikia keletas orga
nizacijų ir sporto klubas, skudu
čių ansamblis, choras, astronomi
jos klubas ir kt. Mokiniai naudo
jasi puikiomis fizikos ir chemi
jos laboratorijomis, gerai ireng- 
tom sporto ir gimnastikos sa
lėm, maudymosi baseinu ir kt. 
Nustembame, kad visas šis akty
vus gyvenimas paliečia tik 60 
jaunų vyrukų, nes tik tiek moki
nių gimnazija teturi, šiame leidi
ny yra ir montrealiečio mokslei
vio A. Skučo rašinėlis, nuotai
kingai aprašąs vienuolyno sodybą 
ir gimnazijos mokytojus, -v-

Liet. Fondo įnašų telkimo ko- 
misijon sutiko' Įeiti Augustinas 
Mylė, buv. ilgametis sporto klu
bo “Tauras” pirm. Numatoma 
kviesti daugiau asmenų. Ruošia
masi Įnašų vajui vasarai pasibai
gus. Fondo Įgaliotinis J. Lukoše
vičius tuo reikalu kalbėjo per CF 
MB radijo liet, programos metu.

Aukos lietuvių stovyklavietei 
plaukia gana duosniai. Aukų dy
dis svyruoja nuo $1 iki $25. Kaip 
matyti iš antro pranešimo spau-

dai, surinkta $154; anksčiau su-
rinkta $240,25. K.

“Lito” einamosioms sąskaitoms 
knygutės buvo išsiuntinėtos vi
siems nariams, kurie jų lig šiol 
neturėjo. Kas jų nėra gavęs, pra
šomas apie tai painformuoti “Li
tą”. Knygutės nepasiųstos orga
nizacijoms, kadangi labai reta iš 
jų yra nurodžiusi, kas šiemet yra 
iždininkas ir kas pasirašinės če
kius.

Klysta, kas mano, kad skatin
damas ein. sąskaitas “Litas” sie
kia didesnio pelno sau. Tikrumo
je esamoje padėtyje iš narių, ku
rie daro apyvartą indėlių sąskai
tose “Litas” turi daugiau pelno 
mokėdamas po 4.5% dividendų ir 
juos skaičiuodamas lig šiol kas 
trys mėnesiai, kaip iš ein. s-tų, už 
kurias mokama 4% palūkanų, 
bet jos skaičiuojamos kas mėnesi. 
Tačiau apyvartos darymas abiejų 
rūšių sąskaitose sunkina “Lito” 
atskaitomybės darbą, paverčia be
prasmiška pernai visų pageidavi
mu įvestą čekių sistemą ir t.t. 
Sąskaitų paskirtis yra aiški: indė- 
lių-šėrų s-tos yra pastoviam pini
gu laikymui, o ein. sąskaitos yra 
apyvartai daryti.

Šv. Kazimiero parapijos salėje 
“Lito” operacijos liepos ir rug
pjūčio mėn. sustabdomos. Jos vėl 
bus pradėtos nuo rugsėjo 1 d.

AV ir Rosemonto “Lito” sky
riai visą vasarą veiks Įprastomis 
darbo valandomis. ,

“Lito” augimas nemažėja ir va
saros metu. Labai patogu Įstoti Į 
“Litą” naujiems nariams betku- 
riuo laiku, kadangi už abi sąskai
tas dividendai ir palūkanos skai
čiuojami nuo sekančio mėn. 1 d. 
po sąskaitų atidarymo. Pr. R.

Tautinių grupių 
festivaliai Kanadoj

Toronto ir apylinkių tautinės 
grupės bei jų organizacijos yra 
sudariusios tarybą “The Commu
nity Folk Art Council”, kurios 
garbės pirmininku yra miesto 
burmistras Ph. Givens. Savo po
sėdžiuose taryba priėmė reko
mendacijas Kanados šimtmečiui 
paminėti komisijai. Jose siūloma 
1967 m. rengti tautinių grupių 
festivallius, chorų varžybas ir 
pan.; paruošti vaikams ir suaugu
siems leidinius, kuriuose būtų pa
vaizduotos Kanados taut, grupės 
su jų dainomis, šokiais, rankdar
biais ir pan.; įsteigti etnografinį 
muzėjų arba pijonierių galeriją; 
paruošti filmų apie taūt. grupių 
veiklą Kanadoj per praėjusį šimL 
meti; organizuoti tautinių grupių 
parką, kuriame kiekviena grupė 
pavaizduotų savo tautinį gyveni
mą bei kultūrą. Šie pasiūlymai 
yra persiųsti Otavon ir tikimasi, 
kad bent kaikurie galės būti pri
imti ir pradėti vykdyti.

Taut, grupių menininkai liepos 
1 d., 3.30 v. p.p., prie parlamento 
rūmų Otavoje atliks vienos valan
dos programą, kuri bus perduota 
per CBC radiją. Menininkai bei 
jų vienetai parinkti iš visų Kana
dos provincijų. Lietuviai nėra 
Įtraukti. Programa paruošta Do
minijos Dienai atžymėti. Seniau 
ta proga būdavo rengiamas kari
nis paradas, bet nuo 1961 m. Įves
ta folklorinė programa.

ROYAL- LONDON 
& LANCASHIRE

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Jūrų skautijos suvažiavimas įvyks 

birželio 27-28 d. Klevelande Čiurlionio 
ansamblio namuose 10908 Magnolia 
Dr. Dalyvių registracija 12-13 vai. ten 
pat; mokestis $2.50, į kurį Įeina ir 
bendros dalyvių vakarienės išlaidos. Į 
suvažiavimą vykstama su uniformo
mis. Iš Toronto vyksta dvi grupės. Pir
moji išvyksta penktadienio vakare, 
antroji — šeštadienio rytą.

— Dėl egzaminų mokyklose laikinai 
sustabdytos sueigos vėl pradedamos 
eiline tvarka.

— 51-mos jūrų skautų grupės vado
vas mums draugiškas skautininkas R. 
Wedington bazėje parkrito ir susižei
dė — linkime jam greito pasveikimo.

— Jūrų skautų skyriaus vedėjas v. 
j^. L. Knopfmileris grižo iš Europos 
ir pradėjo eiti savo pareigas.

Dominijos Dienos regata ren
giama liepos 1 d. 9.30 v.r. — 5:30 
v.v. Toronto Island Parko Long 
Pond. Numatyta plati programa. 
Priėmimas — 12.30—2 v. p.p. sa
loje.

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc. 

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd. 
Tel.: 722-2472 

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

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

District* Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEME, PASKOLOS 

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

10 METŲ PATIRTIS

TAUPYK IR SKOLINKIS UI IT Ą 
savo Kredito Kooperatyve LI I AlO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q.. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turima draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4J5%. 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 va!.: vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.30 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
T22-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1 *6 vai ir trao 7-9 vai. vak.




