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Mokslus baigiant
STP. KAIRYS

buv. Vilniaus universiteto adjunktas
Šiandien augštojo mokslo mokyklos dar vienus metus palydi 

praeitin., Ta proga, kaip paprastai, bus daugiau ar mažiau puoš
nių iškilmių.

Jaunoji akademikų karta, jau čia pražydusi, yra dabar gyve
namo krašto mokslinių tradicijų paveldėtoja. Jaunieji, supranta
ma, lygiai taip pat brangina tai, ką dvasia ir protu paveldėjo iš 
šio krašto vienos ar kitos Alma Mater.

Abi šios akademikų kartos — vyresnioji ir jaunesnioji, nežiū
rint jų dalinio skirtingumo, yra mūsų čia gyvenančios tautos da
lies stiprybė. Kiekviena tad diena, kai ši mūsų stiprybė paauga, 
yra lietuvio šventė. Pasistūmėjo jaunuolis-lė vienu semestru į 
priekį, atėjo į mūsų tarpą savas naujas profesijonalas — vis tai 
džiaugsmo progos. Mes džiaugiamės ir mažiausiu savųjų atsieki- 
mu dėlto, kad tuo mūsų tautos dvasios bei proto turtai truputį pa
augo. Mes džiaugiamės,kad tautos talentai nėra užkasami, bet kas
kart vis daugiau ugdomi. Kiekvienas naujai įgytas diplomas, ne
žiūrint kokioje profesijoje, yra mums visiems garbė, o tam jau
nam akademikui dar ir privilegija, leidimas tarnauti artimui spe
cialiu būdu. Žmogus tik per tarnybą auga. Dėlto ir džiaugsmas, 
kad, štai, dar vienas lietuvis-vė gavo galimybę augti ir klestėti 
ypatingu būdu. Per tai juk auga ir kilnėja visa mūsų tauta.

★ ★ ★
Kaip akademinių profesijų žmonės, turėtume niekuomet ne

pamiršti, kad už savo išsimokslinimą nė vienas mūsų savo gyve
nime nepajėgsime pilnai atsilyginti. Tai, ką mes gavome, nėra 
vien mūsų pačių mąstymo ir darbo vaisius. Mes esam paveldėtojai 

. patyrimo ir dvasinių turtų, kuriuos žmonės yra krovę per tūks
tančius civilizacijos 'metų. Dažnai mūsų tarpe prasiveržianti ten
dencija didžiuotis, kad diplomus esame vieni savo jėgomis pasie
kę, neturi pagrindo, nes, nežiūrint kiek patys būtume aukojęs! ir 
dirbę, esame žymiai daugiau skolingi pirm mūsų ėjusiems. Esame 
taip pat skolingi savo tėvynei ir gyvenamajam kraštui, savo šei
moms ir visiems mūsų bendruomenės nariams, nes ir Lietuvoje, 
ir šiame krašte dažniausiai mūsų tėvų sumokami mokslapinigiai 
tik nežymią universiteto išlaidų dali bepadengia. Tauta bei jos 
įvairius darbus dirbantys žmonės turėjo anuo metu, turi ir Šian
dien padengti visas kitas išlaidas.

★ ★ ★
Sveikindami šiandien mokslus baigusius naujuosius akademi

kus ir visus studentus, augštyn pažengusius, mes visi bandome 
drauge pamąstyti apie augštąjį mokslą baigusius lietuvius.

Lietuvis akademikas žino, kiek daug jis yra už savąjį išsilavi
nimą skolingas. Dėlto jis stengiasi už visa tai nuoširdžia tarnyba 
atsilyginti. Jo statuso lygį nusako ne gausios titulo raidės, sotus 
išdidumas ar atsiskyrimas nuc “nemokšų”, bet pnemamumas, pa
slaugumas ir broliškumas kiekvienam žmogui. Mes tikime, kad 

. Viešpats apsaugos mus nuo tokios smegenų aristokratijos, kuriai 
svetima yra meilė ir gailestingumas ...

Lietuvis akademikas supranta, kad universiteto baigimu stu
dijos nesibaigia. Jis nesiliauja mokęsis visą savo gyvenimą, nuo
lat sekdamas visa tai, kas yra naujo jo pasirinktoje srityje, ir pats 
stengiasi šiame kūrybos procese dalyvauti. Jis ragina žodžiu ir pa
vyzdžiu, kad kaip galint daugiau lietuviško jaunimo siektų moks
lo ir meno šviesos. Visos šios pastangos akademikui reiškia akty
vų dalvavimą didžiajame Pasaulio Kūrėjo nuolatinės kūrybos 
darbe.

Lietuvis akademikas' turėtų neužsidaryti vien savo profesinio 
ar socialinio gyvenimo hermetiškose grupėse, bet stengtis, pagal 
galimybę, būti visur, kur tik gyvenama bendrais tautos rūpesčiais 
ir siekimais. * * *

Iš šviesuolio mūsų bendruomenė laukia vadovavimo dabar 
jau taip plačiai išsišakojusiai veiklai; šiandien mums reikalingi va
dovai, kurie mokėtų vadovauti ne autokratiškais potvarkiais, bet 
bendradarbiavimo dvasia. Mums reikia vadovų, kurie sugebėtų 
įkvėpti iniciatyvos kituose užuot vien savąją rodę; kurių šviesu
mas, meilė ir aštri mintis įgalintų įžvelgti giliau į vadovaujamo 
asmens sielą ir pajėgtų jį įtaigoti iš vidaus; kurie įkvėptų mūsų 
lietuviškos šeimos nariams jausmą, kad, nežiūrint nei amžiaus nei 
išsilavinimo, mes vis esame svarbūs lietuviškose pastangose.

Iš jaunųjų akademikų eilių turi ateiti vadovai, kurie žinotų: 
kad. nebūtinai jų keliamos idėjos yra pačios geriausios; kad sudė
jus eilę gal ir skirtingų minčių yra galima ne tik visiems priimti
ną sprendimą surasti, bet ir nuoširdesnį vadovaujamųjų pritarimą 
bendram darbui užsitikrinti. Tik toks vadovas bus sėkmingas šių 
dienų veikloje, kuri yra grindžiama vien tik mūsų visų savanoriš
ka gera valia. O ta geroji valia gali būti skatinama tik nuolatiniu 
ir taktišku nuomonių derinimu.

Viso to laukia lietuviška bendruomenė ypač iš akademikų, iš- 
augusių laisvo ir demokratiško gyvenimo tradicijose.

PASITARIMAS GIMNAZIJOS REIKALU

NAUJAS VALDYTOJAS KAUNE

KLB Toronto apyl. pirm. Aug. 
Kuolo rūpesčiu birželio 3 d. bu
vo sukviestas pasitarimas salėje 
virš “Tž” redakcijos, aptarti Tė
vų bazilijonų pasiūlymo. Į pasita
rimą atvyko Aug. Kuolas, kun. P. 
Ažubalis, T. Placidas, OFM, L. 
šeškus, A. Rinkūnas, p. Kulikaus
kienė, J. Andrulis, B. Saplys ir 
kun. Pr. Gaida. Iš pastarojo pada
ryto pranešimo paaiškėjo, kad uk
rainiečių kilmės ir katalikų Rytų 
apeigų bazilijonai yra įsteigę nau
ją berniukų gimnaziją Toronte 
3100 Weston Rd. ir nuo ateinan
čio rudens atidaro XII skyrių, o 
vėliau ir XIII. Kol kas mokinių 
yra apie 120, o gali priimti ligi 
450. Rūmai ir visi įrengimai mo
dernūs. Gimnazija turi kvalifikuo
tą personalą — 22 mokytojus su 
akademiniais laipsniais ir visas 
gimnazijos teises. Jos pilnas pava
dinimas “St. Basil’s the Great Col
lege School”. Kol kas gimnazijos 
mokinių daugumą sudaro ukrai
niečių kilmės mokiniai, nors yra 
ir kitų tautybių. Gimnazijos va
dovybė yra nusistačiusi padary
ti įstaigą tarptautine ir sudaryti 
sąlygas įvairių tautinių grupių 
mokiniams. Lietuviams ji siūlo 
šia sąlygas: 1. jeigu susidarytų 
10-15 mokinių grupė, būtų sam

domas lituanistas mokytojas dės
tyti jiems lituanistinius dalykus;
2. lituanistika būtų dėstoma lie
tuviams vietoj ukrainistikos (vie
na pamoka į dieną ar mažiau); 3. 
lituanistika būtų privalomas da
lykas lietuvių kilmės mokiniams, 
bet neįeitų į egzaminų progra
mą; 4. gimnazijos vadovybė su
tinka ateityje samdyti etatinį lie
tuvį mokytoją, turintį Ontario 
prov. teisę dėstyti, kuris šalia 
bendrųjų dalykų dėstytų ir litu
anistiką;* 5. gimnazijos vadovybė 
sutinka leisti įsteigti gimnazijoj 
lietuvišką biblioteką ir lietuvių 
mokinių klubą; 6. į patariamąją 
gimnazijos tarybą būtų pakvies
tas ir lietuvių tėvų atstovas; 7. 
gimnazijos vadovybė pageidauja, 
kad lietuviai prisidėtų prie gim
nazijos rėmimo ir finansiniais iš
tekliais. Mokestis už mokslą: 
$225, bendrabutis $500, knygos 
(vartotos), apdrauda $15. Dėsto
moji kalba — anglų.

Susirinkę į pasitarimą mokyk
lų tarybos nariai, tėyų komiteto 
atstovai ir kiti švietimo darbuo
tojai, apsvarstė pateiktą pasiūly
mą ir nutarė rekomenduoti lietu
vių visuomenei: 1. kas gali, te
siunčia savo sūnus į lietuvių gim- 

Nukelta į 7-tą psl.

Popiežiaus kelione Lenkijon
Pasaulinėje spaudoje pasklido 

žinia, kad popiežius Paulius VI se
kančiais metais lankysis Lenkijoj, 
žinią paskelbė UPI agentūra. 
Daug kas ja suabejojo, juoba, kad 
kita agentūra Reuter, kuri krei
pėsi į Vatikaną, paskelbė atsar
gesnio pobūdžio informaciją, esą 
tuo reikalu dar nepadarytas 
sprendimas. Lenkų spauda išeivi
joj jau aiškiai skelbia didelėm 
antraštėm, kad popiežius atvyks 
Lenkijon 1966 m. gegužės 3 d. 
“Glos Polski” 22 nr. rašo, kad bu
vo kreiptasi į kardinolo St. Wy- 
szynski sekretoriatą Varšuvoje ir 
gautas atsakymas: popiežius at
vyks į Čenstakavą kaip maldinin
kas ryšium su 1000 Lenkijos kri
kščionybės sukaktimi. Be to, jis 
aplankys seniausią vyskupiją 
Gniezną ir krašto sostinę — Var
šuvą. Tai bus pirmas popiežiaus 
vizitas už geležinės uždangos. Ki
tas lenkų laikraštis “Zwiącko- 
wiec”” 44 nr. pakartodamas tą 
pačią informaciją priduria, kad 
Lenkijos civilinė valdžia tuo klau
simu tyli. Laikraštis iš to daro iš
vadą, kad dalykas yra sutartas, 
nes be civilinės valdžios, kad ir 
tylaus sutikimo, popiežiaus kelio
nė Lenkijon negalėtų būti nė 
skelbiama.

Kodėl sutiko komunistai?
Šiuo metu kažkurioje spaudoje 

svarstomi motyvai, kodėl komu
nistinė Varšuvos valdžia sutiko 
įsileisti popiežių? Esą Wl. Gomul
ka gerai mato, kad popiežiaus at
vykimas sukels didelį sujudimą 
ne tik Lenkijoj, bet ir visuose

Vokietijos pareiginai lietuvių ^mazijoj
šiomis dienomis “TŽ” gautos 

mokyt. Fr. Skėrio atsiųstos vokiš
kų laikraščių iškarpos, kuriose 
plačiai ir su iliustracijomis apra
šytas augštų vokiečių pareigūnų 
apsilankymas Vasario 16 gimnazi
joje. Mannheimo mieste įvyko vi
sos V. Vokietijos,-neišskiriant nė 
V. Berlyno, pabėgėlių ministerijų 
augštų pareigūnų konferencija. 
Pirmąją dieną jos dalyviai svars
tė atbėgėlių reikalus bei jų tvar
kymą įvairiose Vokietijos dalyse, 
o antrąją dieną paskyrė vizitui 
Vasario 16 gimnazijoje, nes Bade
no - Wuerttemberg© provincijos 
valstybės sekr. Schwarz norėjo 
parodyti, kas praktiškai padaryta 
jo ministerijos benamiams užsie
niečiams. Nors pats Schwarz ir fe
deralinės vyriausybės sekr. pabė
gėlių reikalams dr. Nahm toje iš
vykoje negalėjo dalyvauti, visi ki
ti atvyko. Juos priėmė, paaiškini
mus davė ir patalpas aprodė dir. 
kun. Br. Liubinas. Pasak “Allge- 
meine Zeitung” V.22, valstybių 
sekretoriai įdėmiai klausė tremti
nių direktoriaus pranešimo, nes 
V. Vokietijoj, be lietuvių tremti
nių gimnazijos, tėra latvių fWest- 
falijoj) ir vengrų (Bavarijoj) gim
nazijos. Prieš penketą metų, — 

Ketvirtosios latvių dainų šventės dalyviai Toronte žygiuoja gatve su plakatais

kraštuose už geležinės uždangos. 
Užtat Gomulka norįs, kad popie
žius apsiribotų čenstakava ir nesi
lankytų Varšuvoje. Jis juk gerai 
prisimena Roberto Kennedy atsi
lankymą, kuris sukėlė lenkuose 
tiek daug sujudimo ir padarė ne
malonumo net pačiai vyriausybei. 
Yra betgi kita medalio pusė. Ne 
tik Varšuva, bet ir Maskva, ir Ita
lijos komunistai popiežiaus kelio
nėje į Lenkiją įžiūri ir sau nau
dos. Varšuva, įsileisdama popie
žių, tikisi sudaryti sau palankią 
nuomonę visame pasaulyje, kad 
krašte nėra jokio religijos perse
kiojimo. Be to, jai rūpi Vatikano 
palankumas po karo užimtoms že
mėms bei naujos Oderio — Nei
sės sienos pripažinimas. Trečia, 
Gomulkos valdžia nori įsiteikti sa
vo krašto gyventoj anfe katalikams 
ir pasirodyti jiems daugiau ar ma
žiau priimtina. Kremlius gi mano, 
kad popiežius divizijų neturi, jam 
nėra ta prasme pavojingas, o jo 
apsilankymas gali nuteikti popie
žių būti palankesniu komunisti
niams kraštams. Italijos komunis
tai mano, kad popiežiaus vizitas 
už geležinės uždangos palankiai 
atsilieps į italų visuomenę ir lai
mės daugiau palankumo komunis
tams. Jie primena Adžubejaus vi
zitą popiežiui Jonui XXIII.- Esą 
tai padidino balsų skaičių už kom
partiją rinkimų metu. Tai vis mo
tyvai, kurie paskatino komunisti
nę Lenkijos valdžią įsileisti popie
žių.

Kataliku balsai
Lenkijos katalikai į popiežiaus 

pasakojo direktorius, kilo mintis 
statyti rūmus gimnazijai. 1959 
m. buvęs pravestas aukų vajus 
laisvojo pasaulio lietuvių tarpe. 
Tuo pačiu metu šiuo reikalu susi
domėjo ir Vokietijos įstaigos. Se
kančiais metais, minint gimnazi
jai veiklos dešimtmetį, ministe
rijos atstovas Lueder, dalyvavęs 
iškilmėje, pranešė gerą žinią — 
ministerijos sutikimą duoti gim
nazijai paramą. Netrukus buvo 
gauti iš provincinės ir federacinės 
vyriausybių 300.000 markių. Kai 
paaiškėjo, kad statybos išlaidos 
bus žymiai didesnės, V. Vokieti
jos valdžia padidino paramą iki 
pusės milijono markių, o likusią 
dalį 200.000 markių suaukoję pa
tys lietuviai.

Kitas laikraštis “Mannheimer 
Morgen” dar plačiau aprašė augš- 
tųjų pareigūnų atsilankymą. Jis 
mini, kad gimnazijoj apie 96 mo
kiniai, naujos klasės, įrengimai ir 
pan. Plačiausiai aprašyti tautiniai 
šokiai, kuriuos, mokyt. Tamošai
tienės vadovaujami, atliko gimna
zijos mokiniai. Korespondentas 
cituoja dir. paaiškinimą, kad 
gimnazijos salė esanti perma- 
ža lietuvių sąskrydžiams — kai 
suvažiuoja* 700 lietuvių, daugelis 
turi nakvoti palapinėse.

vizitą žiūri pirmiausia religinėmis 
akimis. Jau 20 metų kenčią pries
paudą bei didesnį ar mažesnį per
sekiojimą, jie trokšta glaudesnio 
ryšio su Vakarais. Popiežiaus atsi
lankymas Lenkijoj neabejotinai 
pažadins dvasinį pakilimą ir pa
drąsins milijonus tikinčiųjų atlai
kyti ateistinį spaudimą. Tai bus 
istorinė religinio pobūdžio mani
festacija, kuri padrąsins visus ka
talikus už geležinės uždangos to
limesnei kovai, kad ir pasyviai. 
Matyt, ir pats popiežius Paulius 
VI, vedamas šios minties, sutiko 
vykti Lenkijon kaip maldininkas, 
panašiai kaip į eucharistinį kong
resą Indijoj.

Kiek kitaip žiūri kaikurie Vati
kano diplomatinės tarnybos pa
reigūnai. Jie kadaise buvo prie
šingi Jono XXIII užmojui priimti 
Chruščiovo pasiuntinį Adžubėjų. 
O ir dabar jie priešingi Pauliaus 
VI kelionei į Lenkiją. Jų many
mu, ta kelionė bus išnaudojama 
komunistinei propagandai Italijoj 
ir kituose kraštuose, o Varšuva, 
už įsileidimą reikalausianti Vati
kaną pripažinti naująją Lenkijos 
sieną. Kol ji nėra sankcionuota 
tarptautinės taikos sutarties, Va
tikanas negalįs to klausimo judin
ti. Be to, radikalieji katalikų 
sluogsniai mano, kad popiežiaus 
vizitas už geležinės uždangos ga
li susilpninti katalikų kovą su ko
munizmu. Vienintelis kelias, jų 
nuomone, tėra kova, o ne pokal
biai.

Palaidotas pulk.
Kazys Grinius

Vašingtone gegužės 29 d. šir
dies smūgio ištiktas mirė buvu
sio Lietuvos prezidento dr. Kazio 
Griniaus sūnus irgi Kazys, žymus 
karininkas ir diplomatas, pasta
ruoju metu dirbęs Amerikos Bal
so radijo tarnyboje. Buvo gimęs 
1899 m. Pilviškiuose. Mokėsi Lie
tuvoje, Rusijoje ir V. Europoje. 
Jis buvo linkęs į karinius moks
lus. Jų pradžią gavo tarnauda
mas rusų kariuomenėj, o grįžęs 
į Lietuvą rado sąlygas augštes- 
nėm karo studijom — buvo iš
siųstas į Prancūziją ir Belgiją. 
Lektoriavo Lietuvos Karo Mo
kykloje ir augšt. karininkų kur
suose. Gavęs paskyrimą į Lietu
vos pasiuntinybę Berlynę kaip 
karo attache, domėjosi ir politi
niais klausimais. Jis gana anksti 
suuodė artėjantį pavojų Lietu
vai ir painformavo jos vyriausy
bę. Pirmieji karo tremtiniai Ber
lyne prisimena jį, aiškinantį ka
ro pabaigą. Jis tikėjo vakariečių 
sąjungininkų pergale ir stengėsi 
patekti į JAV, kur rado tinkamą 
dirvą savo veiklai.

Velionis palaidotas su religinė
mis apeigomis birželio 2 d. Va
šingtono Rock Creeck kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo velionies 
žmona Gražina, sūnus Algis, 
Lietuvos atstovas J. Kajeckas, pa
siuntinybės patarėjas dr. St. Bač- 
kis ir kt.

Ąnksčiau skelbtos žinios apie 
kan. J. Stankevičių pasitvirtino. 
Šiomis dienomis gauta informaci
ja sako, kad buvęs Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
valdytojas kan. J. Stankevičius iš 
eitų pareigų atsisakė. Ar tas “at
sisakymas” buvo priverstinis ar 
savanoriškas, nežinia. Žinant da
bartines sąlygas Lietuvoje, tenka 
spėti, kad jo pasitraukimas yra 
susijęs su nepatikimu okupaci
nei valdžiai, kuriai atstovauja kul
to komisaras Rugienius. Tai ma
tyti jau ir iš tos aplinkybės, kad 
kan. J. Stankevičius nebedalyva- 
vo treciojoj Vatikano santarybos 
sesijoj.

Nauju Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupijų valdytoju, nesant vys
kupo, kapitulos išrinko prel. J. 
Labuką. Jis yra gimęs 1894 m. 
sausio 18 d. Butrimonių valse., 
Alytaus apskr. Kunigų seminariją 
baigė Vilniuje ir kunigu įšventin
tas 1918 m. gegužės 26 d* Socialų 
nius mokslus studijavo Šveicari

Savaitės įvykiai
VISO PASAULIO DĖMESYS BUVO NUKREIPTAS Į AME

RIKIEČIŲ ASTRONAUTŲ ŽYGĮ ERDVĖSNA. Majorai J. A. Mc- 
Divitt ir E. H. White erdvėlaiviu “Gemini IV” (dvyniai) apskriejo 
žemę 62 kartus per 4 dienas ir laimingai nusileido, šis žygis yra 
istorinis tuo, kad pirmą kartą amerikietis maj. White net 20 min. 
plūduriavo beorėje erdvėje išlipęs iš erdvėlaivio. Panašų skridimą 
atliko rusai 1963 m. birželio mėn. Tada jie išbuvo erdvėse 5 dienas.
Rusų astronautas A. Leonovasi 
prieš porą mėn., išlipęs iš erdvė
laivio, plūduriavo apie 10 min. 
Amerikiečiai daugeliu atžvilgių 
šiame skridime pasiekė geresnių 
rezultatų, nors ir neviską įvykdė, 
kas buvo suplanuota. Pvz. ameri
kiečių atsronautai turėjo atsisa
kyti nuo užsimojimo pasivyti nuo 
erdvėlaivio atsiskyrusią dalį dėl 
perdidelio išeikvojimo kuro. 
Taipgi sugedo jų skaitytuvas ir 
tuo pasunkino apskaičiavimus nu
sileidimui. Turėjo jiedu sunku
mų su erdvėlaivio durelių užda
rymu, kai maj. White grįžo iš 
“pasivaikščiojimo” erdvėje, šiaip 
viskas buvo sėkmingai ir planin
gai atlikta.

Amerikoj projektuoja kalti 
monetas ne iš sidabro, bet iš va
rio mišinio su nikeliu. Tik pus- 
doleriai turės 40% sidabro; ligi 
šiol jie turėjo 90% sidabro. Nau
jos monetos pasirodys kitų metų 
pradžioje.

V. Vokietijos kancleris Erhard 
lankėsi Vašingtone ir turėjo vi
są eilę pasimatymų bei pasikal
bėjimų. Vokiečiai susirūpinę 
Prancūzijos—JAV santykių blo
gėjimu ir prašo Ameriką turėti 
kantrybės.

Praeita savaitė pietų vietna
miečiams buvo nesėkminga. Jų 
žuvo apie 1.000 vyrų netikėtai 
užpuolus šiaurės komunistams. 
Manoma, kad Pietų Vietname re
guliarios š. Vietnamo kariuome
nės yra daugiau kaip 60.000, be 
to, įvairūs partizanai, kurių tikro 
skaičiaus niekas nežino, bet spė
jama, kad yra nemažiau kaip 
100.000 vyrų. Amerikiečių bom
bardavimai lemiančios įtakos ne
turi, nors baimės ir ivaro. šiaurės 
Vietnamo sostinė, turinti 1 mil. 
gyventojų, dabar yra sumažėjusi 
vienu trečdaliu. Ten laukiama ir
gi bombardavimo. Amerikos ka
riuomenė, kurios P. Vietname 
yra per 60.000, jau įsitraukia ak
tyviai į kovas. Amerika mano pa
didinti savo kariuomenę ligi 
100.000. Kovoja jau ir australai. 
P. Korėjos kariuomenė irgi tal

Naujoji taryba posėdžiaus Toronte
Kanados Lietuvių Bendruome

nės krašto valdybos posėdyje bir
želio 3 d. pirm. dr. P. Lukoševi
čiaus namuose aptarta:

1. Krašto tarybos rinkimai, ku
rie įstrigo Windsore ir galės būti 
baigti tiktai birželio 13 d.

2. Kanados Lietuvių Jaunimo 
Kongresas, kuriam pasiruošimai 
vyksta energingai, bet dar nevisos 
kolonijos yra rengėjų komitetui 
atsiliepusios. KLB Kr. valdyba vi
sas kolonijas kviečia ruoštis ir 
dalyvauti.

3. Nutarta KLB kr. tarybos su
važiavimą šaukti Toronte jaunimo 
kongreso proga spalio 10—12 die
nomis, kad galima būtų visos Ka
nados mastu kongresą paremti.

jos Friburge ir ten 1925 m. gavo 
daktaro laipsnį. 1926 m. įsteigus 
Kaišiadorių vyskupiją, buvo pa
skirtas jos* kancleriu, o 1928 m. 
— generalvikaru, kuriuo išbuvo 
iki 1946 m. Mirus vyskupui Kuk
tai 1942 m., valdė Kaišiadorių 
vyskupiją apie metus laiko, kol 
buvo paskirtas vysk. T. Matulio
nis. 1946 m. gruodžio mėn. bolše
vikų buvo išvežtas Sibiran; grįžo 
Lietuvon 1955 m. su gerokai pa
irusia sveikata. Kurį laiką gydėsi, 
paskui buvo paskirtas dėstytoju į 
kun. seminariją Kaune. 1963 m. 
su grupe kunigų ir pasauliečių 
lankėsi Romoje, Florencijoje ir 
kituose Italijos miestuose, šiuo 
metu jam tenka sunki pareiga 
tvarkyti vyskupijų reikalus reli
ginės priespaudos metu, kai siau
tėja kulto komisaras, įvairiais bū
dais persekioja tikinčiuosius ir 
kai du vyskupai tebėra namų 
arešte ištremti iš savų vyskupijų: 
tai Vilniaus vysk. Julius ir Kaišia
dorių — vysk. Vincentas Sladke
vičius. .

kina. Atvažiuoja nedidelis būrys 
karių ir iš N. Zelandijos. Apie 
taiką komunistai ir kalbėti neno
ri. Matyt, tikisi nugalėti visus 
“liaudies priešus”. Pastebėta, 
kad š. Vietname jau pasirodo ir 
nauji rusų lėktuvai.

Domininkonų respublikoje ko
vos apsiramino, bet nė viena pu
sė nerodo noro j ieškoti kompro
miso., Karinė junta yra remiama 
kariuomenės, policijos ir šiaip 
įvairių krašto gyventojų sluogs- 
nių. Sukilėlių vadą pulk. Caama- 
no remia daugiau proletariniai 
sluogsniai . Amerikiečiai siūlo 
rinkimus Amerikos Valstybių Or
ganizacijos priežiūroje, bet nesu
tinka sukilėliai, tvirtindami, kad 
jie esą konstitucinės valdžios gy
nėjai. Yra vilčių, kad iškils tre
čioji grupė, vad. dr. Balaguer, 
buv. prezidento. Sutaikymo link
me veikia tarpt. AVO komisija, 
bet kol kas dar be rezultatų. J.A. 
V-bės palaipsniui atitraukia savo 
karinius dalinius iš Domininkonų 
respublikos. Jau atitraukė visus 
marinus, bet dar liko 14.200 ki
tų dalinių vyrų ir 1.200 P. Ame
rikos karių.

Bolivijoj padėtis tebėra įtemp
ta. Angliakasių streikas, išaugęs 
iki ginkluoto sukilimo, buvo nu
malšintas kariuomenės, o kairių
jų vadas — darbininkų unijos 
sekretorius Juan Lechin Oquen
do ištremtas. Suvalstybintose 
anglių kasyklose atlyginimai bu
vo neproporcingai dideli, ir ka
syklas tvarkanti b-vė subankrota- 
vo. Dabar kasyklų darbas yra 
pertvarkomas, atlyginimai maži
nami, o darbininkai samdomi iš 
naujo. Bolivijoj yra 4 mil. gyven
tojų, kurių 70% yra beraščiai, o 
pusė indėnų kilmės gyventojų ne
moka ispanų kalbos. Per sukilimą 
buvo sužeista apie 150, užmušta 
— apie 70 asmenų.

Vakarų Berlyno gyventojai 
Sekminių* proga buvo leisti ap
lankyti savo gimines R. Berlyne. 
Leidimu pasinaudojo 110.000 as
menų.

4. KLB Kultūros Fondas pain
formavo apie savo darbus, ku
riuose žymiau išsiskiria Fondo 
pastangos aprūpinti Kanados bib
liotekas lietuviškais žurnalais ir 
ypač žurnalu “Lituanus”.

5. Informuojamos Bendruome
nės apylinkės, kad KLB kr. valdy
ba gavo teisę duoti už dovanas pa
žymėjimus pajamų mokesčiu rei
kalui.

6. Nutarta pasveikinti ir padė
koti radijo valandėlių vedėjams: 
Toronte J. R. Simanavičiui ir 
Montrealyje L. Stankevičiui už 
rūpestį modernia radijo priemo
ne kalbėti į lietuvius. Geriausi 
jiems linkėjimai, o visiems, kas 
gali, valandėles palaikyti.

KLB KV Informacija



Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis Gediminas galva 2 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1965. VI. 10 — Nr. 23 (802)
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija 

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

Adreso pakeitimas — 25 et
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turini redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Autorių 

pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

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

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

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

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

Klasta ir išdavyste karo metu
Prez. Rooseveltas perspėjo;

® RELIGINIAME GIMME
^Kanados anglikonų ir Unit

ed Church atstovų komitetas, po 
22 m. trukusio pasitarimo, pri
ėjo vieningo susitarimo pagrin
diniuose tikėjimo, bažnytinės 
tvarkos ir susijungimo princi
puose ir, pasak anglikonų kun. 
D. R. G. Owen, 10 metų laiko- 
tarpyje gali įvykti abiejų konfe
sijų susijungimas. Tai nebūtų 
paprastas dviejų Bažnyčių susi
jungimas, nei naujos įsteigimas, 
anot anglikonų vysk. Wilkins, o 
tik “naujas įgyvendinimas ir iš
raiška vienos šventos katalikiš
kos ir apaštališkos Bažnyčios”, 
kurią sudaro visa krikščionija. 
Bažnytinėj struktūroj, kaip pa
grindas, numatomi vyskupai — 
tiesioginiai Kristaus apaštalų 
įpėdiniai, ir kartu, tarybų siste
ma, taip kad “vyskupai,' kuni
gai, dijakonai ir tikinčiųjų 
bendruomenės turės savo vie
tą”. Abiejų konfesijų dvasinin
kai turės atlikti “dvasinės tar
nybos suvienijimo aktą”, kuris 
susidės iš tikėjimo išpažinimo, 
maldos ir rankų uždėjimo, pave
dant Dievui papildyti tai, ko 
kaikurių dvasiškių šventimams 
galbūt trūksta. Anglikonų gene
ralinis sinodas šį dokumentą 
studijuos rugpjūčio mėn. Van
kuveryje, o United Church jį 
svarstys spalio mėn. prieš su
šaukdama savo generalinį suva
žiavimą Waterloo mieste atei
nančių metų rudenį. Jeigu ir 
vieni, ir kiti sutiks su dabarti
nio dokumento principais, tuo
jau bus sudaromi tikslesni pla
nai susijungimui.

*'Ryšium su žiniomis, kad 
Turkija ketina išsiųsti iš savo 
•krašto Konstantinopolio patriar
chą Atenagorą I, nes jis gimęs 
Graikijoje, Vatikano radijas 
kreipėsi į Turkijos vyriausybę, 
prašydamas, kad įtampa tarp 
Turkijos ir Graikijos valstybių 
neprivestų valstybes vyrų prie 
tokio veiksmo. Patriarchas Ate- 
nagoras I šiuo metu jau esąs 
Turkijos pilietis, o, be to, jis 
valdąs tik Turkijos ortodoksų 
Bažnyčią ir jokios galios neturįs 
Graikijos ortodoksams.

* Jėzuitų ordinas savo gene
raliniame suvažiavime išrinko
naują generolą — kun. Pedro 
Arrupe, SJ. Jis yra ispanas, stu
dijavęs Madrido un-te mediciną 
ir 1927 m. įstojęs į jėzuitus. Už
darius Ispanijoje jėzuitų ordi
ną, jis mokėsi Belgijoje, Olandi
joje ir Amerikoje, kur St. Ma
ry’s kolegijoje, Kansas, užbaigė 
teologijos mokslą ir buvo įšven
tintas kunigu 1936 m. Nuo 1946 
m. jis darbavosi Japonijoje ię 
buvo Hirošimos priemiestyje, 
kai amerikiečiai numetė atomi
nę bombą. Paskuntiniu metu jis 
buvo Japonijos jėzuitų provin
cijolu. šiuo metu jėzuitai ruo
šiasi svarstyti įvairius klausi
mus ryšium su ordino atnaujini
mu pagal šių dienų reikalavi
mus. Taipgi bus sprendžiamas 
rinkimas generolo ne visam gy
venimui, o tik kelerių metų ter
minui.

* Kun. John Courtney Mur
ray, SJ, vienas pagrindinių re
liginės laisvės dokumento auto
rių, pareiškė, kad tas dokumen
tas, svarstysimas paskutinėje 
Vatikano santarybos sesijoje, 
niekur nenaudoja žodžių “sąži
nės laisvė”, nes šis išsireiški
mas dar iki šiol savyje tebeturi 
19 š. laicizmo atspalvį, reiškian
tį “nepriklausomybę nuo Dievo 
tvarkos ir nuo betkokių objek
tyvių moralinių vertybių”. Re
liginė laisvė, anot jo, esanti 
daugiau civilinės nei teologinės 
plotmės problema, savyje turin
ti du pagrindinius elementus: 
žmogaus teisę nebūti privers
tam elgtis prieš savo sąžinę ir 
teisę nebūti varžomu elgtis pa
gal savo sąžinę. Aišku, abu šie 
elementai turi būti taip suderin
ti, kad nepažeistų kitų asmenų 
teisių, ir todėl tam tikra laisvės 
riba visur yra reikalinga.

* Popiežius Paulius VI savo 
telegramoje Vatikano nuncijui

. Domininkonų respublikoje ar- 
kiv. E. Clarizio kreipėsi į to 
krašto žmones, ragindamas vi
sus šio sąmyšio metu siekti 
santaikos, kreipiant .maldas į 
krašto Globėją švč. Altagraci- 
jos Mariją.

* Teisininkas Franz Kosatik, 
buvęs Čekoslovakijos katalikų 
akcijos pirmininkas ir veikėjas^ 
ilgą laiką komunistų kalintas, 
prieš kiek laiko buvo paleistas ir 
dirbo kaip daržininkas; paskuti
niu metu jis vėl buvo suimtas 
ir uždarytas komunistiniame ka
lėjime.

* Fatimos Marijos šventovei 
popiežius Paulius VI padovano
jo aukso rožę ir ta proga jungė
si su visais tos šventovės mal
dininkais per radiją portugalų 
kalba, prašydamas Mariją, kad 
Ji vestų žmoniją į “nuoširdų ir 
nenutraukiamą susitaikymą” su 
Dievu. Auksinę rožę Fatimon 
atvežė ir ta proga Mišias su Por
tugalijos vyskupais koncelebra- 
vo popiežiškasis legatas kardi
nolas Cento. Kun. J. Stš.

^^RANE^^^Pl^NAUJ^  ̂
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančiu
hemoroj'us

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

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

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL. 536-4767

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI •

FURNITURE LTD.
PILNAS NAMU APSTATYMASi

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamas j namus pristatymas.
KRAUTUVĖS:

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. - TEL. OX 9-4444
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL. 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryte iki 9 vai. vakaro.

Dvidešimtmečio sukaktį nuo 
karo pabaigos tik sovietai iškil
mingai paminėjo. Jų spauda ir ki
tos propagandos priemonės išti
sus mėnesius aiškino “patrijoti- 
nio” kąro reikšmę, rusų tautos 
ryžtą “išlaisvinti” tautas iš pa
vergėjo ir išvardina šimtus so
vietinių didvyrių, pasižymėjusių 
karo metu. Sovietai ir net vaka
riečiai tekalba apie vieną istori
jos puslapį, sąmoningai nutylėda
mi kitą. Jie sutaria kaltindami 
vokiečius pradėjus karą, tačiau 
nutyli 1939.VIII.23 Sovietų Są
jungos ir Vokietijos nepuolimo 
sutartį. Jie net neužsimena slap
tųjų sutarčių Pabaltijui pavergti 
ir Lenkijai padalinti. Net sovietų 
kariuomenės įsiveržimas į Lenki
ją nūnai retai paminimas.

Ar vieni vokiečiai karą 
pradėjo?
Hitlerio vadovaujama Vokieti

ja buvo veiklioji karo pradinin
kė, tačiau sovietai buvo vokiečių 
talkininkai. Jie iš anksto sutarė 
ne tik dėl nepuolimo, bet ir įta
kos sričių pasidalinimo. Sovietai 
buvo artimiausias politinis ir ka
rinis vokiečių ramstis pačioje ka
ro pradžioje. 1939.X.6, ką tik
Lenkiją nusiaubus, Hitleris pra- ^us nu0 sovietų užpuolimo buvo

rame puslapyje skelbė: “No con
voys, no AEF (American Expedi
tionary Force)”, t.y. nereikia 
siųsti amerikiečių kanų ginti nuo 
puolančių vokiečių, bet kai^ vo
kiečiai puolė sovietus, birželio 
23 d. laidoje jau pirmame pusla
pyje šaukė: teikti sovietams visą 
pagalbą kovai prieš Vokietiją

Visai suprantamas kompartijos R^saį į. vokiečiai ^įvykdė klastą 
griežtas posūkis, tačiau lieka pa- pabaltijui pavergti, Lenkijai pa- 
s^Ptis, kodėl JAV prezidentas Rumunijai ir Suomijai 
rv ^ooseve^tas ?uo 1° ne®jsji apkarpyti. Didžiąją išdavystę 
liko? Iki sovietų užpuolimo JAV j įvykd^ F p Rooseveltas, sovie- 
laikėsi nuosakai. Sovietus uzpuo-, tams ieįdęS ne tįk valdyti iš vo
lus, Rooseveltas nusprendė atvi- kįe£įų maiOnės gautas sritis, bet 
rai remti sovietus, nežiūrint pasi- {žen^| dar toliau Europoje ir To. 
priešinimo ir nepalankių nuotai- Umuosiuose Rytuose, 
kų krašte. Summer Welles, bu--_
vęs valstybės departamento sek-! 
retoriaus pareigose, prieš metus' 
paskelbęs nepasitenkinimą dėl ■ 
sovietų karinio įsiveržimo į Pa-; v______________ _____
baltijo valstybes, aiškino, kad VO- $25: prel. Ig. Valančiūnas — Phila- 
kieČių pažabojimas tarnauj a perpia, kun. S. Marinas — Iowa; $ 
krašto saugumui. Kodėl JAV Šio 20: kun. M. Gyvas, Albany; po $10 
klausimo nekėlė, kai vokiečiai kunigai: St. Aleksiejus, J. Bacevičius, 
vedė pasitarimus su sovietais dėl j_ Bakšys, F. Bartkus, C. A. Batutis, 
pasaulinio pasidalinimo į įtakos; prel. A. Deksnys, prof. Pr. Manelis, 
sritis? Kodėl JAV tylėjo, kai VO-j E. Paukštė, V. J. Svirnelis, V. Karale- 
kiečiai ir rusai siautė Lenkijoje?, Vičius, L. Dieninis, J. Maknys, T. Pa- 
Tik keturioms dienoms praslin- [ Us> j. Ruokis, A. Senkus, L. Gižinskas, 

Pr. Jokūbaitis, V. Aleksoms, J. Bur
kus, V, Dabušis, kun. iš Montanos, J. 
Pakalniškis, V. Pikturna, A. Kardas, 
Z. Smilga, A. Martis, V. Zakaras, J. 
Šlikas, Fr. Mockus, Fr. Plantes, Ch. 
Auglys,. A. Račkauskas, prel. J. War- 
nat, jėzuitai — Čikagoje, pranciškonai 
N. Y., M. A. Šimkus, inž. J. Mikaila, 
prof. A. Kučas, J. Matyckas, P. Povi
laitis, P. Montvila; $100: Lietuvos 
valstiečių liaudininkų metinis įnašas. 
Per LB centro valdybą — $97.50; iš L. 
B. Great Neck apyl. per P. Minkūną— 
$73.; iš New Britain, Conn, per įgal. 
J. Petušką po $10: Kartonas Funeral

reikalautų jokių sovietų įsiparei
gojimų. čia buvo Roosevelto iš
davystės pradžia. Jis net nekėlė 
klausimo, kad Sovietų Sąjungos 
— Vokietijos sutartis yra niekin
ga ir negaliojanti. Rooseveltas 
vėliau net pabrėžė, kad jis nekei

kiąs Pabaltijo valstybių klausimo.

DUOSNIAI AUKOJO 
TAUTOS FONDUI

$50 kun. J. Danielius — Kanada; po

paskelbta, kad JAV. nešališkas 
Un. laikymasis nebus taikomas užpul- 

taiką, bet ir nuolatinį bendravi-: tajam kraštui. JAV ir Anglija ne
iną. Vokiečių ir rusų siekimaij trukus sudarė ilgą sąrasą sovie- 
šiuo metu sutampa ...” Užsienio' tams siųstinų reikmenų ir po 

_ •» i •    -rr ■» r i _ _______ ' Trieili c nxroi Ain nnciiinfA

bilo: “Naujoji Vokietijos ir so
vietų draugystė užtikrins ne tik

reikalų komisaras V. Molotovas 
1939.X.31 augščiausioje taryboje 
aiškino: “šiuo metu Vokietija 
siekia kuo greičiausia karą už
baigti, o Anglija ir Prancūzija — 
jį užtęsti. Mes su vokiečiais glau
džiai bendraujame ir teikiame 
paramą Vokietijai taikai įgyven
dinti.”

Abi šalys turėjo numatyti, kad 
jų bendravimas “taikai įgyven
dinti”, abiejų sutartinės pastan
gos grobti svetimoms žemėms,
pavergti tautoms turės baigtis, 
nes jas skyrė ne vien ideologinė 
bedugnė. Tačiau sovietai vokie
čiams teikė paramą tuo metu, kai 
ji buvo ypatingai reikalinga. Ar 
vokiečiai būtų karą pradėję ne
susitarę su sovietais? Greičiausia
jis būtų buvęs atidėtas ir vėliau 
(ji pradėjus) įspraustas į visai 
skirtingus rėmus.

Nepraslinkus nė dvejiems me
tams nuo glaudaus bendravimo 
pradžios, vokiečiai užpuolė Sov. į
Sąjungą, kuri buvo visiškai nepa-; 
siruošusi atkirčiui. Prieš pat ka-i 
rą “savo įtakos srityse”, ypač. 
Pabaltijy, ji pradėjo terorą, žmo- j 
nių išvežimą ir šviesuomenės nai- ■ 
kiriimą. Berlynas ir Maskva ruo-;
šė planus ne tik Europai, bet iri 
pasauliui pasidalinti. Vokiečiai i 
pajuto rusų nesuvaldomą norą; 
Įsigalėti bei plėsti “įtakos sri- i 
tims.” Kai vokiečiai pradėjo ka-; 
rą prieš sovietus, Maskva tarėsi] 
esanti užpuolimo auka ir malda-; 
vo pagalbos. Jos sulaukė iš kraš
tų, į kuriuos dėjo mažiausia vil
čių.

JAV gelbsti sovietus
JAV kompartijos dienraštis 

“Daily Worker” 1941.VI.20 ant-

Liūdesio valandoje DANUTEI BAJORINIENEI 
ir ALDONAI KE2INAITIENEI, netekus mylimo tėvelio, 

reiškiame gilią užuojautą —
M. P. Jonušai
B. V. Gataveckai
A. E. Abromaičiai

PRASIDEDA PACIFIKO ERA
BR. ZUMERIS

dviejų savaičių nusiuntė pirmą
sias siuntas bombonešių. Valsty
bės departamento pareigūnai ir 
augštieji kariai bandė priešintis 
ir įtikinėti, kad 3000 bombonešių 
siuntimas nepatarnausiąs kraš
tui. Roosevelto atsakymas buvo 
griežtas: siųsti sovietams tai, ko 
jiem reikia.

Du piligrimai į Maskvą
Prezidento įsakymu Harry 

Hopkins nuvyko į Maskvą tartis 
su Stalinu. 1940 m. liepos 30 dv 
pasimatęs su Stalinu, rašė prezi
dentui: “Stalinas kalbėjo apie bū
tinumą dorovinio pagrindo tau
toms bendrauti, nes be jo joks 
bendravimas neįmanomas. Vals
tybės turi vykdyti savo įsiparei
gojimus sutartyse, jei nenori su
naikinti tarptautinio santykiavi
mo” (žiūr. Robert Sherwood kny
goje “Roosevelt and Hopkins”).

Ne tik Hopkinsui, bet ir Roo- 
seveltui šie žodžiai padarė įspū
džio, lyg būtų jie nežinoję Stali
no siaubingo Iproro tautoms pa
vergti, išnaudoti ir net naikinti. 
Jie turi drąsos kartoti Stalino žo
džius apie įsipareigojimus sutar
tyse, kai sovietai jau buvo sulau
žę sutartis su Lietuva, Latvija, 
Estija, Suomija ir Rumunija.

1941.IX.28 amerikietis Aver-; 
ill Harriman ir anglas Beaver
brook nuvyko į Maskvą tartis su 
Stalinu dėl karinės pagalbos tie
kimo. Stalinas pataikavęs, tačiau 
kitą dieną unkštęs, kad neganėti
na anglosaksų pagalba. Spalio 1 
d. buvo susitarta, kad sovietams 
bus tiekiami milžiniški kiekiai 
ginklų: 400 lėktuvų, 500 šarvuo
čių, kitų ginklų ir reikmenų per 
mėnesi.

H. E. A. Žigas, Jos Griškevičius ir 
Jos. Petuška.

Visiems nuoširdžiai dėkoja —
Tautos Fondo valdyba

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Siųskite pinigus Į USSR 

Tegu jūsų mylimieji patys 
pasirenka. |

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
bankudepartamento 

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

Mūsų firma yra VIENINTELE, ku
ri visada siuntėjui persiunčia gavė
jo pasirašytą KVITĄ. Pristatoma 
per dvi savaites. Jokių atskaitymų. 

Vertė: 9 rubliai už $10.00.
Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75, ( 

virš $30.00 — 10%.
GRAMERCY SHIPPING INC.
744 Broad St. Newark, N. J. 1

Prašykite katalogų 
angliškai arba lietuviškai. 

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 E. 28 St., New York 

MU 9-0598 
įsteigta 1945 m.

Atdara kasdien 9—5:30; 
šeštadieniais 9—12:30.

Daug patogiau nešioti

Dirbtinius dantis
Štai puiki išeitis, kaip nugalėti laisvu plokš

teliu nemalonumus. FASTEETH, pagerinti mil
teliai, uždulkinti ant viršutinių ar apatinių 
dirbtinių ^dantu, daug stipriau juos laiko krū
voje ir jūs daug maloniau pradedate jaustis. 
Nesijaučia jokio kaučuko skonio bei sulipimo 
jausmo. Jie yra šarminiai (berūgščiai). Nerūgs- 
tą. Panaikina "plokštelių kvapą". Reikalauki
te FASTEETH dar šiandien kiekvienoje chemi
nių gaminių parduotuvėje.

Savotiška situacija susidarė 
Azijos pietryčiuose. Padėtis 

l komplikuojasi. Neatrodo, kad P. 
Vietnamo klausimas būtų greitai 
išspręstas. Žiaurios ir klastingos' 

I kovos gali vykti tiek ilgai, kiek 
Pekingas norės. Visuotinio -karo, 
bent šiuo metu, jis tikrai nenori 
ir jo vengia. Pekingas taikinsis 
tik tada, kai aiškiai pamatys, kad 
partizaninius karas P. Vietname 
prakištas. Kol padėtis yra kontro
liuojama komunistinių partizanų, 
apie kokią nors ramybę kalbėti P. 
Vietname nėra pagrindo.

Bręsta konfliktai
Šalia P. Vietnamo stovi Laos 

parako statinaitė, prie kurios deg
tuką laiko tos pačios rankos, ku
rios kursto P. Vietnamo skerdy
nes. Toliau stdvi ružavai nusida
žiusi Kombodijos karalaitė, kuri 
nemato jai paruoštų kartuvių. Vi
są laiką elektros pritvinkusi at
mosfera kybo tarp dviejų Kinijų, 
durtuvais nusmaigstyta paralelė 
skrodžia Korėją ir 1.1. Tai viena 
medalio pusė, kuri paprastai nu
sakoma: tai komunizmo pastangų 
pasaulyje įsigalėti rezultatai.

Tačiau pažiūrėkime į reikalus 
ir iš kitos pusės, apie kuriuos dar 
šiandien mažai kalbama. Draugai 
— sovietai ir kiniečiai — vienas 
kitam gerokai akis pakrapšto. 
Tarp Pekingo ir Maskvos kartais 
nuo karto skraido ir gana spar
nuoti žodeliai. Sovietai ir kinie
čiai nevengia vienas kitam pamin
džioti galus pirštų ir‘kišti pagalius 
į vežimus, kada tenka susitikti įta
kų sferų varžybose. Pvz. Afrikos 
negrams kiniečiai sovietus prista
to kaip baltuosius velnius. Spal
vuotųjų tarpe kiniečiams, atrodo, 
geriau sekasi ir jie konkuruoja 
sovietus.

Sunyks baltieji?
Paprastai sakoma, kad kiniečiai 

su sovietais varžosi dėl pirmeny
bės, kas turi vadovauti pasaulio 
komunizmo judėjimui. Be abejo
nės, šis momentas dabar domi-i 
nuojantis viešumoje, tačiau už jo 
slypi ir kitas — rasinis klausimas. 
Šiuo metu visi ženklai kalba už 
tai, kad žmonija sparčiai žengia 
prie baltosios ir geltonosios rasės 
susidūrimo. 1950 m. baltieji suda
rė 30% visos žmonijos. Jeigu to
kia proporcija augs ir toliau, tai 
2000 metais baltieji tesudarys tik 
20% visos žmonijos. Kinija, kaip | 
vienetas, atstovauja geltona  jai ra-! 
sei ir šia prasme yra spalvuotųjų 
ašis. Šiuo metu kiniečiai stiprina 
kumštį ir stengiasi Įgauti vado
vaujantį vaidmenį spalvuotųjų 
tarpe. Tas jiems kol kas neblogai 
vyksta. Tiesa, kiniečius su sovie
tais jungia vienodos idėjos (reži

mo prasme). Tačiau idėjos juk 
keičiasi arba būna kitaip supras
tos, o rasė pasilieka. Sovietų pa
dėtis dabartiniu metu yra gana 
paini: reikia kovoti su kapitalis
tais ir su idėjos draugais kinie
čiais, kur figūruoja jau ir rasinis 
klausimas, tiesa, viešumai nerodo
mas, bet užkulisiuose labai jaut
riai patiriamas.

Rasių grumtynės
Jau ne nuo šiandien kalbama, 

kad ateina rasių grumtynių laiko
tarpis. Baltoji rasė gali greitai at
sidurti žmonijos “mažumos” vie
toje. Galbūt niekur šitas vaizdas 
nėra toks ryškus kaip Australijo
je, kur saujelė baltųjų, susispietu
si šimtamilijoninėje geltonųjų jū
roje, tarytum laukia, kada šita jū
ra pradės judėti. Panaši padėtis 
gali susidaryti ir kituose pasaulio 
kampuose, jeigu geltonieji taip 
dauginsis, kaip ligi šiol. Jau kai- 
kas bando pranašauti, kad sekan
tis karas išsivystys ne tarp kapita
listų ir komunistų, bet tarp sovie
tų ir kiniečių. Šiandieninis kinie
čių veržimasis į pietryčių Aziją 
yra tik muskulų stiprinimas, bet 
ne erdvės jieškojimas. Tikroji tuš
čia erdvė, kiniečių pertekliui iš
pilti, yra Kazachstano ir Sibiro 
erdvė, kurią kontroliuoja sovietai. 
Kiniečių kalbos apie teritorinius 
klausimus yra preliudas į ateitį. 
Kas gali garantuoti, kad Džingis- 
kano ir Atilos dvasia dar kartą ne
žygiuos Eurazijos keliais? Juk ir 
savo laiku gana juokingai skam
bėjo J. Vernes pramatymas,. kad 
vokiečių vėliavos plevėsuos Kau
kaze ir'Egipte, o rusai žygiuos 
Berlyno, Prahos, Budapešto gat
vėse kaip savo namuose?

Nauja era
žinoma, ateities įvykius vienu 

ar kitu aspektu gali nulemti visai 
nepramatyti įvykiai. Bet vienas 
dalykas yra aiškus, kad geopoliti
nis Atlanto vandenyno svoris per
simeta į Ramiojo vandenyno erd
vę. Jeigu Viduržemio jūros pa
krantėse brendo baltojo žmogaus 
kultūra ir civilizacija, o Atlanto 
vandenynas buvo baltųjų galybių, 
varžybų arena, tai Ramiojo vande
nyno erdvė bus tas susikirtimo 
laukas, kur spręsis baltosios ir 
geltonosios rasės dominavimo 
klausimas. Kada tas laikas ateis 
— kas gali pasakyti, bet kad ap
link Ramųjį vandenyną kas kart 
daugiau koncentruojasi žmonijos 
problemos, tai gali pastebėti kiek
vienas. žodžiu — baigiasi baltųjų 
dominuota Atlanto, o prasideda 
Ramiojo vandenyno era, kur pro 
parako dūmus matosi besišypsan
tis geltonasis, besiruošiąs sutikti 
daug žadantį rytojų.

KELIAUTOJO UŽRAŠAI STASYS DALIUS

Domininkonų respublika — revoliucijų kraštas
Pirmoji ligoninė

Pirmiausia pasiekiame lieka
nas St. Nicholas Bari ligoninės, 
kuri buvo pirmoji ligoninė pasta
tyta Amerikos kontinente. Di
džiulės mūro sienos dviejų augš- 
tų yra dar gerai išsilaikiusios. 
Dideli viduje pilioriai, storos sie
nos, langų liekanos aiškiai mato
mos ir parodo tų laikų statybos 
gigantišką dydį, ši ligoninė buvo 
pastatyta 1530 m. vietoj buvusios 
medinės pašiūrės, kurioje buvo 
laikomi sergantieji nuo 1503 m: 
Istorija sako, kad ligoninė turėjo 
keletą skyrių, koplyčią ir kapines. 
Dabar bėra išlikusios tik pagrin
dinio pastato sienos, ant kurių 
karveliai krauna lizdus. Aplink 
visur nuvalyta, nušluota, padary
ti takai priėjimui ir viduje griu
vėsių yra švaru ir prižiūrima. To
kiam stovyje šie mūrai galės dar 
ilgus metus išstovėti. Kažkaip ir 
lankytojui turistui malonu sva
rioje ir prižiūrimoje istorinėje 
vietoje lankytis jaučiant, kad 
kraštas gerbia ir myli savo praei
ties didybės liekanas.

Vadovas, buvęs Lietuvoje
Apžiūrėję pirmosios ligoninės 

griuvėsius einame toliau. Prisi
statęs palydovas — labai kalbus 
ir žino puikiai miesto istorines 
vietas bei kiekvienų griuvėsių 
smulkmenas. Paklausė, iš kur 
esame atvykę ir kai pasakėme, 
kad gyvenam Kanadoje, bet atvy
kę iš Lietuvos, nudžiugo: “Žinau 
tą kraštą, kur kepama puiki juo
da duona!” Pasirodo, prieškari
niais laikais buvo jūrininku ir ap
lankė Pabaltijo valstybių uostus, 
dar atsimena Klaipėdos miesto 
vardą. Jam didžiausią įspūdi pa
likusi ta skani juoda ruginė duo
na, kurios niekur daugiau neval

gęs. Atsimena taip pat su links
ma šypsena, kaip išlipus iš laivo 
Klaipėdoje vaikai sekdavo iš pas
kos pamatę negrą — negalėjo at
sistebėti juoda veido spalva. Jis 
betgi nusipurtė prisiminęs šaltas 
Lietuvos žiemas, kurių negalėda
vęs pernešti nors ir trumpų vizitų 
metu.

Vienuolynai ir fortai
B e š n ekučiuodami prieiname 

prie nepaprastai didelio buv. šv. 
Pranciškaus vienuolyno ir bažny
čios griuvėsių. Šių didžiulių pa
statų liekanos pavirto į tokią liūd
ną vietovę po 1800 m. revoliuci
nės netvarkos. Masyvūs barokinio 
stiliaus vartai tebėra išlikę. Visos 
sienos gražiai išlikusios, tik nėra 
lubų nei stogo. Matyti vienuolių 
vienutės, valgomasis kambarys, 
virtuvės patalpos. Ypač dar gerai 
išsilaikęs svečių kambarys, kuria
me vienuoliai priimdavo lankyto
jus. Mozaikinių plytelių grindys 
žėri spalvų gražumu ir ryškumu, 
nors įdėtos prieš 400 metų. Rei
kia stebėtis tų laikų statybinių 
medžiagų gera kokybe ir atspa
rumu. Svečių kambario barokinio 
stiliaus lubų skliautai ir freskos 
dar yra matomi, nors baigia tru
pėti. Iš mūro sienų kyšo mediniai 
balkiai, puikiausiai išsilaikę iki 
šiai dienai.

Bažnyčios priangyje po slenks
čiu palaidotas Olenzo de Ojeda 
— pirmasis salos gubernatorius. 
Antkapis papuoštas tų laikų pa
pročiu — šarvuoto riterio spalvo
ta skulptūra su kardu prie šono. 
Vadovas tvirtino, kad ir dabar jo 
palaikai tebesą bažnyčios požemy
je, kur Įėjimas uždarytas geleži
nėmis grotomis.

Nuo Šv. Pranciškaus bažnyčios 
[akmeninių laiptų žemyn matosi

ir mūsų Kolumbo viešbutis, ku
riame esame apsistoję. Tačiau 
dar einame toliau apžiūrėti kitos 
istorinės šv. Barboros bažnyčios 
ir forto, pastatytų 1574 m. Fortas 
dar gerai išsilaikęs. Rangytais ak
meniniais laiptais užlipame ant 
jo viršaus. Puikus reginys Į Oza- 
ka upę ir uostą, Į antroj jos pusėj 
esančią miesto dalį, kurioje ir 
Kristupas Kolumbas buvo numa
tęs statydinti miestą. Vėliau, jam 
išvykus, miestas išsistatė šioje pu
sėje, kur stovi fortas. Forto vir
šų supa dantyti bokšteliai ir šau
dymo angos, prie kurių išrikiuo
tos senovinės surūdijusios įvai
riausio dydžio patrankos.

Apačioje prie forto prigludusi 
akmeninė šv. Barboros bažnyčia, 
kuri yra atnaujinta praeitame 
šimtmetyje ir naudojama pamal
doms. Viduje didikų antkapiai 
bažnyčios grindyse išpuošti her
bais. Sakykla stovi ant išpjausty
to medyje išsirangiusio žalčio.
- Nusileidžiame žemyn prie mo
dernių pašto rūmų, kur pirštų pa
galba tenka kalbėtis beperkant 
pašto ženklus. Kiek kairiau nuo 
pašto rūmų ant Ozaka upės kran
to stovi Columbus Palace arba is
paniškai El Alcazar De Diego Co
lon.

Kolumbo rūmai
Prieš eidamas į Kolumbo rū

mus atsisveikinu su vadovu, kuris 
užsiprašo už istorinių vietų apro
dymą $4, bet nusileidžia iki dole
rio. čia, mat, priimta daug užsi
prašyti, ypač kad “amerieanos” 
jų nuomone turi pinigų pertek
lių...

Kolumbo rūmai — tvirtovė sto
vi prie upės žiočių ir uosto augš- 
tai iškilę ant gynimosi sienų. Jie 
pastatyti 1510 m. Kolumbo sū

naus Diego — vieno pirmųjų sa
los gubernatorių. Rūmai gražiai 
išplanuoti ir parengti, reikalui iš
tikus, gynybai. Pasaulyje nėra ki
to pastato ar rūmų, kurie būtų 
taip artimai surišti su Kolumbo 
šeimos istorija. 16 š. tai buvo jų 
šeimos rezidencija. Rūmų kamba
riai buvo liudininkai džiaugsmo 
ir liūdesio, romantikos ir skau
daus nusivylimo. Tos sienos daug 
matė ir lankančiam turistui pri
mena buvusią praeities didybę, 
surištą su Kolumbo asmeniu.

Kristupas Kolumbas prieš savo 
mirtį buvo gavęs iš Ispanijos ka
rališkosios poros Ferdinando ir 
Izabelės pažadą, pagal kurį jo šei
mos palikuonys turėjo teisę į dalį 
pajamų iš jo atrastų teritorijų ir 
turėjo būti skiriami viceregen- 
tais ir gubernatoriais toms sri
tims. Po Kolumbo mirties 1506 
m. jo sūnus Diego buvo paskirtas 
gubernatorium 1509 m. ir atvyko 
į Santo Domingo kartu su Kolum
bo broliais Fernando ir Bartalo- 
mėjum. ___

Don Diego atvykęs tuojau ėmė
si statyti rūmus. Jie žinomi kaip 
“Palacio” arba vėlesniais me
tais “Casa del Almirante” — ad
mirolo namai arba Alcazar de Co
lon — Kolumbo pilis. Pagal Kris
tupo Kolumbo susitarimą su kara
liškąja Ispanijos pora, ne tik atra
dėjas gavo admirolo titulą, bet 
tas titulas perėjo sūnui Diego ir 
paveldėjimo keliu Įpėdiniams iki 
šių laikų.

Nežinoma koks architektas sta
tė rūmus. Pavergti Arawak indė
nai buvo panaudoti šios statybos 
darbams. Sienos buvo išmūrytos 
iš didelių akmeninių blokų beveik 
keturių pėdų storumo, o viduji
nės sienos apie tris pėdas storio. 
Pastatas 143 pėdų ilgio ir 58 pė

dų pločio; dviejų augštų ir turi 
22 kambarius. Apatiniame augšte 
Įrengtas didžiulis vestibiulis — 
22x50 pėdų dydžio, o antrame 
augšte tokio pat dydžio viceregen- 
to baliams ir priėmimo salė.

Kolumbo palikuonys
Pirmieji metai šiuose rūmuose 

Diegui buvo laimingiausi kaip vi- 
ceregentui ir gubernatoriui. Ko
lonija augo ir turtėjo. Laimę 
kiek drumstė Ispanijos vyriausy
bė, kuri nenoriai vykdė sutarti, 
sudarytą tarp jo tėvo Kristupo ir 
valdžios. Kelis kartus Diego buvo 
priverstas atlikti ilgą kelionę į 
Ispaniją, gindamas tėvo sutarti ir 
kovodamas teismuose dėl savo tei
sių. Nuo 1515 m. iki 1520 m. jis 
pasiliko .Ispanijoje. Grįžusį salon 
laukė nauji rūpesčiai, nes susida
rė dvi grupės: vieni palaikė ad
mirolą, o kiti vad. Audiencia — 
augštajį teismą, kuris valdė kraš
tą jam išvykus. Buvo atšauktas 
atgal Ispanijon 1523 m., kur ir 
mirė 1526 m.

Likusi našlė, Maria de Toledo 
augino 5 dukteris, du sūnus ir to
liau kovojo už Kolumbo teises. 
1529 m. ji išvyko Ispanijon, kur 
7 metus kovojo dėl savo jieškinio. 
Kompromisas buvo surastas 1536 
m., kai Kolumbo įpėdiniams bu
vo suteiktas titulas Duke of Vera- 
gua ir Marquis of Jamaica su že
mėmis Panamoje ir Jamaikoje 
kaip metine pensija. Tai buvo 
kompensacija už Kolumbo nuo
pelnus karūnai. Našlė Maria de 
Toledo grižo atgal į Santo Domin
go ir apsigyveno rūmuose, ku
riuose ir mirė 1549 m.

(Bus daugiau)

Paryžius. — Prancūzų valdžios 
žinioje esanti Renault automaši
nų firma sutiko pastatyti R. Vo
kietijoje fabriką. Gamyba sateli
tinės valstybės tuo būdu būtų pa
kelta iki 500.000 automobilių 
1970 m
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BERLYNAS-20 METU ZAIZDA

Ir vėl pajudėjo Prisikėlimo statybaKODĖL GEN. EISENHOWERIS NEUŽĖMĖ BERLYNO?
ris paprastai gimdo pasitikėjimą 
vienas kitu ir sustiprina kovin-kaktis dar kartą atkreipė pasaulio 

dėmesį į Berlyną ir į nenormalią 
įvykių raidą pokario metais. Vo
kietija tebėra padalinta į dvi da
lis, o jos sostinė Berlynas — ke
turių karą laimėjusių valstybių 
rankose. Liūdniausia, kad iš šios 
nelemtos situacijos nesimato jo
kios išeities. Sov. Sąjunga, jaus
dama, jog suvienytoje Vokietijo
je ji prarastų betkokią įtaką, va
dovaujasi liaudies posakiu: “Ge
riau žvirblis rankoje, negu brie
dis girioje...” Žvirblis šiuo atve
ju yra mūro siena nuo Vakarų at
sitvėręs maskvinės diktatūros vie
tininkas Ulbrichtas.

Vodka ir balerinos
Pirmieji amerikiečių ir sovietų 

kariuomenių daliniai karo metu 
susitiko prie Elbės ties Torgau. 
Iš archyvų ištrauktose nuotrauko
se tebėra užfiksuotas nuoširdus 

petį, šokiai su uniformuotomis 
katiušomis. Savo atsiminimuose 
gen. Omar N. Bradley pasakoja 
apie 1945 m. gegužės 5 d. Elbės 
pakrantėje įvykusį susitikimą su 
sovietų maršalu Konjevu. Didžiu
lis stalas buvęs apkrautas valgiais 
ir gėrimais, tostas sekęs tostą, iš
tisa baleto trupė grakščiais piru
etais sukusis aplink stalą. Marš. 
Konjevas, atsilošdamas kėdėje, 
pastebėjęs: “Tai mano paprasti 
kareiviai — negalvok, kad aš juos 
specialiai šioms iškilmėms atsi
gabenau ...” Į šį propagandinį 
marš. Konjevo mostą gen. O. N. 
Bradley atsilyginęs panašiomis 
priemonėmis, kai pastarasis vie
šėjęs pas jį. Pristatydamas pro
gramai atlikti žinomą filmų akto
rių Mickey Rooney ir garsųjį 
smuikininką Jascha Heifetz, ame
rikiečių generolas taręs: “šie du 
vyrai yra paprasti JAV armijos 
kariai...”

Gen. Eisenhowerio dilema
Daug kas dėl Berlyno atidavi

mo sovietams kaltina vyriausiąjį 
vakariečių sąjungininkų vadą 
gen. Eisenhoweri. Diplomatas Ro
bert Murphy, kuris tuo metu bu
vo civilinės valdžios patarėju gen. 
Eisenhoverio štabe, generolą už
taria, nes jam, kaip karo vadui, 
rūpėjo tik kariniai sprendimai. 
Politinėje arenoje buvo nutarta 
Vokietiją padalinti į 4 okupacines 
zonas. Gen. Eisenhoweriui atrodė 
netikslu savo vyrų kraujo auka 
užimti sovietinę zoną ir paskui ją 
grąžinti sovietams.

Gen. O. N. Bradley liudija, kad 
gen. Eisenhoweris nebuvo užmir
šęs Berlyno. Amerikiečių dali
niams įsiveržus 150 mylių į sovie
tinę zoną, jis teiravęsis ar yra pa
ruošti planai Berlyno užėmimui 
ir norėjęs žinoti kiek tokia opera
cija pareikalautų aukų. Gen. O. 
N. Bradley tada jam atsakęs: “Sa
vaime suprantama, planai yra pa
ruošti. Generalinio štabo apskai
čiavimu, vokiečiams ginant tokį 
svarbų tašką, mūsų nuostoliai tu
rėtų siekti apie 100.000 Vyrų ...” 
Šis skaičius, atrodo, galutinai nu
lėmė gen. Eisenhowerio apsi
sprendimą — amerikiečių divizi
jos sustojo Elbės pakrantėse.

Gen. Wenck XII armija
Tarp amerikiečių karinių pajė

gų ir Berlyno tuo metu buvo išsi
dėsčiusi gen. Walther Wenck pa
skubomis suorganizuota XII vo
kiečių armija, kurios pagrindą su
darė jaunimas — karo mokyklos 
kadetai, darbo tarnybos paaugliai 
ir tik dalis kautynėse patyrusių 
veteranų. Jos karinį pajėgumą ge
rokai varžė tankų ir šarvuočių 
stoka. Armijos divizijos buvo ap
rūpintos tik prieštankiniais gink
lais. Antra silpnoji šios armijos 
pusė — neturėjimas priešlėktu
vinių pabūklų, o padangę buvo už
valdžiusi sąjungininkų aviacija. 
Pagaliau nemažesne kliūtimi bu
vo ir armijos naujumas: paskiri 
jos vienetai dar nebuvo išbandę 
bendradarbiavimo kautynėse, ku-

VANDUO-MALONUMAS IR PAVOJUS
Kanados Raudonojo Kryžiaus 

paskelbta skenduolių statistika 
rodo, kad 1964 m. Kanadoje nu
skendo 1.127 asmenys. Dauguma 
jų nuskendo besiirstydami laive
liais, maudydamiesi ar įkritę į 
vandenį. 25% skenduolių buvo 
susiję su laivelių nelaimėmis; 
dauguma jų naudojo ne motori
nius laivelius. 19% paskendo 
maudydamiesi ar braidydami 
vandeny. Apie 200 kanadiečių 
arba 17% paskendo pametę pu
siausvyrą bežaisdami, sėdėdami 
ar šiaip stovėdami arti vandens.

Raudonojo Kryžiaus statistika 
apie skenduolius rodo ir amžiaus 

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai; spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
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gumą.
Gen. Wenck pirmiausia buvo 

gavęs įsakymą išvaduoti Ruhro 
srityje apsuptas vokiečių divizi
jas. Amerikiečių aviacijos antpuo
liai netruko įrodyti, kad šio įsa
kymo jau nebeįmanoma įvykdyti. 
Gen. Wenck savo armiją permetė 
į rytinį Elbės krantą ir jam greit 
paaiškėjo, kad amerikiečiai neža
da sekti jo pėdomis, pasitenkin
dami tik viena kita ataka iš. oro 
— pačiu pigiausiu ramybės 
drumstimu.

Hitleris kumščiu daužo stalą
Tomis lemtingomis dienomis 

gen. Wenck aplankė netikėtas 
svečias iš Berlyno gen. feldmarš. 
Keitei ir perdavė Hitlerio įsaky
mą: “Susijunk su rytuose atkirs
ta IX armija ir žygiuok į Berlyną. 
Fuehrerio ir kartu su juo visos 
Vokietijos likimas yra tavo ranko
se!.. .”

Savo atsiminimuos gen. Wenck 
prisipažįsta, kad jis nei kiek ne
abejojo šio įsakymo beprasmišku
mu. Tiesa, tarp jo ir Berlyno bu
vo palyginti menkos sovietų pajė
gos, nes pagrindinis raudonosios 
armijos smūgis buvo koncentruo
jamas į Berlyną, tačiau sovietai 
per vieną naktį savąsias divizijas 
galėjo permesti iš Berlyno pa
kraščių į fronto liniją. Jam dau
giau rūpėjo ne Berlyno išvadavi
mas, bet išlaisvinimas ties Pots
damu apsuptų 20.000 vyrų, kurie, 
vadovaujami gen. Reimann, dar 
nebuvo padėję ginklų. Gen. 
Wenck apskaičiavimai buvo tei
singi — jis gana lengvai pasiekė 
Potsdamą ir susijungė su gen. 
Reimann. Tolimesnis žygis Berly
no kryptimi nebuvo įmanomas 
dėl kiekvieną valandą stiprėjan
čio sovietinių divizijų spaudimo. 
Berlyno įgulai buvo pasiūlyta pra
silaužti iki Potsdamo, bet šiam 
planui pasipriešino sprendimų ra
cionalumą praradęs Hitleris, ku
ris vėliau, daužydamas kumščiu 
stalą, beprasmiškai stūgavo: “Kur 
yra gen. Wenck ir jo armija? ...”

Per Elbę — pas amerikiečius
Gen. Wenck pavyko susijungti 

su rytuose apsupta IX armija — 
30.000 vyrų pasiekė jo fronto li
niją, bet jie jau buvo demorali
zuoti, išmetę ginklus, netinkami 
tolimesnėms kautynėms. Beliko 
vienas kelias — pasitraukti pas 
amerikiečius ir ten kapituliuoti. 
Amerikiečiai sutiko priimti gen. 
Wenck armijos vyrus, tačiau jie 
užprotestavo, kai buvo pranešta, 
jog per Elbę bus stengiamasi per
kelti galimai didesnį civilių pabė
gėlių skaičių. Netiesiogiai į pa
galbą atėjo patys sovietai, pradė
dami apšaudyti Elbės prietilčius. 
Dalis artilerijos sviedinių ėmė 
kristi amerikiečių pusėje, vaka
riniame Elbės krante, ir ameri
kiečių divizijos, saugojančios El
bę, buvo priverstos pasitraukti. 
Šio sąmyšio metu gen. Wenck 
per Elbę permetė 100.000 savo 
armijos karių ir net 300.000 pa
bėgėlių, kurių nevienas jau buvo 
spėjęs pažinti tikrą sovietų veidą.

Šie Įvykiai rodo, jog geri. Brad-1 tininkai išėjo į viešumą, o jų
ley pramatytas aukų skaičius Ber
lynui užimti buvo netikslus. Gen. 
Wenck būtų kapituliavęs be kau
tynių, o Berlyno įgulą sudarė tik 
paskiri kaikurių divizijų vienetai, 
kurie taip pat neturėjo jokio no
ro patekti į sovietų rankas.

Būdingas yra diplomato Robert 
Murphy pasikalbėjimas su gar
siuoju amerikiečių tankų genero
lu Paton, kuris, matydamas di
dėjančią. pokarinę įtampą dėl Ber
lyno, jau pirmaisiais pokario mė
nesiais prasitaręs: “Duokite man 
laisvas rankas, ir aš garantuoju, 
kad per tris savaites su savo tan
kais būsiu Maskvoje...” Tai, be 
abejonės, buvo vienintelis kelias 
pašalinti pūliuojančiai Berlyno 
žaizdai, bet to, deja, diplomatai 
tada dar nesuprato.

Vyt. Kastytis
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grupes. 171 neturėjo nė 6 metų 
amžiaus; 155 buvo tarp 7 ir 12 
metų; 224 turėjo tarp 13 ir 21 m.; 
21Ū turėjo tarp 22 ir 33 m.; 169 
buvo tarp 34 ir 46 m.; 198 buvo 
arba nežinomo amžiaus ar turėjo 
virš 46 m.

Poilsis prie vandens yra kartu 
ir pramoga, jeigu elgiamasi at
sargiai.

Birželio 6-12 d. yra Raudonojo 
Kryžiaus skelbiama vandens sau
gumo savaitė Kanadoje. Jos tiks
las — priminti bei ugdyti atsar
gumą vandenyje ir prie vandens.

Can. Sc.

Ateitininkų Septintajam Kongresui Rengti Komitetas. Pirmoj eilėj iš kairės: L. švėgždaitė — 
moksleivių ateitininkių atstovė, dr. J. Songaila—pirm, ir meninės programos vadovas, V. Tamulai- 
tytė — studentų ateitininkų atstovė, A. Kuolienė — parengimų vadovė; II eilėj: K. Manglicas — 
ižd., kun. dr. Pr. Gaida — religinės dalies vadovas, A. Gurevičius—sekret. ir informacijos vado
vas, V. Aušrotas — nakvynių tarnybos tvarkytojas Nuotr. S. Dabkaus

Ateitininkų kongreso Toronte proga

Kiekybė ir kokybė
Šiemetinis Ateitininkų Federa

cijos kongresas Toronte primena, 
kad šiai lietuvių organizacijai su
kanka 55 metai* Nors visuomeni
niam junginiui toks amžius nėra 
senatvė, tačiau visdėlto kongreso 
proga lengvai gali kilti klausimas, 
ar ateitininkai per tą penkiasde
šimt metų su viršum nėra pasikei
tę, ar jie* beturi tokią pat pras
mę, kokią jie turėjo Lietuvoj?

Šitaip žvelgiant į Ateitininkų 
Federaciją, pravartu prisiminti 
St. Šalkauskį, kuris nekartą yra 
kalbėjęs, kad ateitininkai užbaigė 
lietuvių tautinį atgimimą, jį 
įprasmindami ir atnaujindami 
krikščionių religijos dvasia. Jei 
šitokio atnaujinimo lietuvių kul
tūra buvo reikalinga praeity, tai 
aišku, kad ji juo labiau šito .bus 
reikalinga tada, kai Lietuvai nu
švis reliatyvi laisvė. To atnaujini
mo Lietuva bus tiek daug reika
linga, kad šiandien pagrįstai ga
lima klausti, ar vieni ateitininkai 
bebus tam dideliam uždaviniui 
pajėgūs, ar jie neturi jau dabar 
jieškoti tokių talkininkų, kurie 
sutiktų drauge religinius ir kul
tūrinius uždavinius atlikti atei
ties Lietuvoj.

Tačiau, jei šitoks klausimas ky
la, tai reiškia, kad ateitininkų or
ganizacija yra gerokai pakitusi, 
palyginus ją su tuo, kas ji buvo 
savo pradžioje. Ji yra pakitusi 
kiekybės ir kokybės atžvilgiu. 
Prieš keturiasdešimt ar penkias
dešimt metų ateitininkai nesiekė 
didelio narių skaičiaus. Juose da
lyvaujantieji moksleiviai ir stu
dentai buvo rinktiniai jaunuoliai, 
kurie dėl savo religinių ir tauti
nių idealų turėjo drąsos nukentė
ti. Nepriklausomybės laikais atei- 

skaičius tiek padidėjo, kad net 
pradėjo stelbti jų kokybines pa
stangas. Bet ir tada iš ateitininkų 
eilių išėjo nemažai reikšmingų 
visuomenininkų, mokslininkų, ra
šytojų ir kunigų. Kad kiekybės 
kryptim toliau nueita tremty ir 
išeivijoj, liudija jaunučiai, iš ku
rių be tinkamų vadovų turi iš
augti moksleiviai ateitininkai. 
Dėl šito augimo į plotį ir skaičių 
ateitininkai ir skautai supanašė
jo kaip organizacijos ir pasidarė 
beveik paralelės.

Turint galvoje, kad jaunimo 
organizacijoms savanorių talki
ninkų tėra mažai, visai natūralu 
paklausti, ar ateitininkai neatlik
tų geriau savo uždavinio, jeigu 
jie į savo eiles telktų brandes-

sŠŠS

Tai buvo prieš 20 metų: amerikiečių kariai šoko su rusų katiušomis Torgau vietovėje prie Elbės. Ten 
JAV kariuomenės penktojo korpuso štabo nariai buvo pakviesti j svečius pas Raud. Armijos 34-to 
korpuso karius

DR. JONAS GRINIUS

nius ir intelektualesnius mokslei
vius, o plačias jaunimo mases pa
liktų skautams, kurie turi gerų 
metodų patiems jauniesiems, bet 
stokoja intelektualinio patrauklu
mo vyresniesiems moksleiviams, 
studentų kandidatams? Sutel
kiant visą dėmesį į brandesni in
telektualinį jaunimą, gal dau
giau pavyktų išauginti lietuvių 
tautai rinktinių asmenybių, be 
kurių smuks lietuvių kultūrinis 
lygis išeivijoj ir nebus sukrauta 
kapitalo būsimai laisvai Lietuvai.

Jieškant priežasčių, kodėl yra 
sumažėjęs ateitininkų dėmesys 
kultūrinei kūrybai, vieną jų bū
tų galima rasti konservatyvioj 
krikščionybėj, kuri vyrauja Ame
rikos kontinento katalikuose. Kai 
Lietuvoj šviesuolio kultūrinis ak
tyvumas ir jo kūrybos reikšmė 
buvo aiški 10-15 metų prieš Ka- 
talikiškosis Akcijos paskelbimą, 
tai Amerikos kontinente net 30 
metų po to paskelbimo kataliko 
šviesuolio uždaviniai pasilieka 
daugiau ar mažiau- rūkuose. To
dėl nenuostabu, kad kaikurie 
dvasios vadai (kunigai) Amerikoj 
ateitininkus nekartą nori supras
ti kaip vieną religinių brolijų, 
kuriose kuriančio asmens inicia
tyvos mažai tereikia. Tuo tarpu 
šalia religijos ateitininkams dide
lės reikšmės turi kultūrinė kūry
ba įvairioms sritims. Juk iš pen
kių ateitininkų principų net trys 
(inteligentiškumas, visuomeniš
kumas, šeimyniškumas) nurodo į 
kultūrinę veiklą, kuri reikalin
ga asmenims, tautai ir Bažnyčiai.

Atrodo, šiandien visiems turė
tų būti aišku, kad pasaulietis 
šviesuolis negali kitaip veikti į 
aplinkinį sekuliarizuotą pasaulį, 
kaip tik per kultūrinę kūrybą. 
Dėlto jis turi lenktyniauti su vi
sokiais skeptikais, reliatyvistais 
ir ateistais. Bet kaip jis gali to
se lenktynėse laimėti, t.y. atsisto
ti priešaky vienoj ar kitoj kultū
ros srity, jeigu jo tikėjimo bei 
idėjos broliai jo talentu nesido
mėjo ir to talento nepadėjo iš
vystyti iki augšto laipsnio? Todėl 
ir atsitinka tokių kurijozų, kad 
savo poezijoj ateitininkas kartais 
ima imituoti žinomą ateistinį au
torių. Jis tai daro ne iš blogos va
lios, bet todėl, kad draugai ateiti
ninkai jo kūryba nesidomi ir nė
ra kompetentingi nurodyti klai
dą. Kad šitokių arba panašių reiš
kinių nebūtų, šiemetinis ateiti
ninkų kongresas turėtų pasisaky-

Buvo panašiai kaip prieš 12 
metų: sustojom visi aplink ratu, 
palaiminom žemę, bedėm į ją kas
tuvą ir metėm ją lauk, gilindami 
duobę. Tokiu būdu aną sekmadie
nį, gegužės 30 d., prakasdami že
mę, pradėjome Toronto Prisikėli
mo parapijos namų statybą.

Tiesa, bažnyčia dar nebus stato
ma, nors jos nevienas laukiame, 
ypač amžiumi vyresnieji, čia bus 
statomi pastatai veiklai, kuri per 
12 parapijos gyvavimo metų pla
čiai išbujojo. Labai nustebau iš
girdęs, kad Toronto lietuviškoji 
kolonija turi per 1000 organizuo
to jaunimo. Kiek tokiam milžiniš
kam skaičiui reikia patalpų? Ir 
kadangi pats šiek tiek dirbu* orga
nizacijose, žinau, kad dauguma 
jaunimo organizacijų ir organi
zuotų sambūrių, kaip skautai, 
ateitininkai, tautinių šokių grupė, 
sportininkai, studentai, jaunimo 
choras ir t.t. savo veiklai patalpas 
daugiausia gauna iš T. pranciško
nų Prisikėlimo parapijoje. Ir lai
kas tas patalpas gerokai praplėsti, 
nes nebesutelpama.

Rūpintis jaunimo veikla ir ap
lamai jaunimu — tai nėra liuksu
sas. Tai yra gyvybinis klausimas! 

.Mes esame išeivijoje. Į mūsų jau
nimą akis, nagus ir dantis tini at
kreipusios vietinės mokyklos, or- 
g. lizacijos ir klubai. Tie mūsų 
vaikus traukia ir vilioja pas save 
puikiausiomis salėmis, patogiomis 
užeigomis, maudymosi baseinais, 
dovanomis ir 1.1. Kaikur mes su 
jais negalime konkuruoti. Bet bū
tiniausiuose dalykuose mes jiems 
negalime nusileisti, nesvarbu, 
kiek tai mums kainuos ir kiek au
kų bei darbo bus pareikalauta!

Tiesa, ne salėse ir ne baseinuo
se lietuvybė. Bet jei mes neban
dysime savo jaunimo prie savęs

ti dėl kultūros reikšmės tautai ir 
Bažnyčiai.

Atrodo, kad dėl kokybinio ar
ba atrankos momento susilpnėji
mo ateitininkuose jų socialinės 
pažiūros taip pat pradeda nusto
ti konkretumo ir pažangumo. Sa
kysim, didžiuma ateitininkų sen
draugių JAV turėtų būti suinte
resuoti privalomu draudimu ligos 
atveju; tačiau ligi šiol neteko 
skaityti-girdėti, kad šis klausi
mas jų susirinkimuose būtų bu
vęs svarstomas. Antra vertus, 
studentai savu kailiu patiria^ 
koks brangus yra mokestis už 
mokslų Amerikos universitetuo
se, ypač nevalstybiniuose. Tačiau 
kas girdėjo, kad ateitininkai dėl 
to keltų protesto balsą, mėgintų 
su kitais lietuviais studentais sa
vo protesto mintis perkelti į ame
rikiečių studentus, arba kad stu
dentai ateitininkai kur nors būtų 
kėlę kultūrinės autonomijos idė
jas, kaip savo laiku tai darė vysk. 
Pr. Būčys, dr. K. Pakštas ir dr. 
St. Šalkauskis. Kodėl šitais jiems 
artimais klausimais ateitininkai 
tyli, nors vienas antras jų randa 
progos pasisakyti dėl neteisybių 
juodukams?

Kad ateitininkai yra patrijotai, 
kad jie linki Lietuvai laisvės, dėl 
to abejoti netenka. Tačiau ir ši
toj srity jų veiklumo bei origina
lumo gailina pasigesti. Antai, jau 
keleri metai girdėti viešai svars
tant, kaip lietuvių jaunimas, ypač 
studentai, turėtų įsijungti į Lie
tuvos laisvinimo darbą, kokie tu
rėtų būti lietuvių studentų santy
kiai su ALTa, VLIKu, Lietuvių 
Bendruomene. Bet ar mes žinom, 
kokį nusistatymą šitais klausi
mais turi studentai ateitininkai, 
kur ir kaip jie už savo nusistatyk 
mus kovoja? Jeigu jie savo balso 
dėl Lietuvos laisvės viešai neke
lia, gali kilti įtarimas, kad jiems 
Lietuvos reikalai terūpi tik teo
riškai. Nesakau, kad šitaip yra, 
tačiau ryškesnis studentų ateiti
ninkų nusistatymas dėl Lietuvos 
laisvinimo pastangų ir savaran
kiškas dalyvavimas jose būtų la
bai pravartus.

žinant didelį ateitininkų įnašą 
į viešąjį lietuvių ir Lietuvos gy
venimą, norėtųsi, kad šitoks įna
šas nemažėtų nei dabar, nei atei
ty. Tam galėtų pasitarnauti šie
metinis Ateitininkų Federacijos 
kongresas Toronte,* jei jis susi
telktų prie tokių klausimų, ku
riuose pirmenybė skiriama ne 
tiek kiekybei, kiek kokybei.

ŽOLYNAS IR JO PRIEŽIŪRA •
Žolyno taisymas. Nutarus žo

lyną taisyti, pirmiausia reikia pa
šalinti piktžoles, pasirinkti atitin
kamą chemikalą ir išpurkšti jį 
saulėtą dieną. Po kurio laiko tuš
čias vietas išpurenti. Jeigu žoly
no paviršius nelygus, duobėtas ir 
geresnė žemė išplauta, užpilti 
naujos žemės (topsoil) ir nelygu
mus išlyginti. Ant senos, tebeau
gančios žolės pilti tik tiek žemės, 
kad ji nebūtų visai padengta; jo
sios viršūnės turi palikti mato
mos. Visą žolyną geležiniu grėbliu 
gerai išlyginti. Stengtis, kad pila
ma žemė būtų kuo sausesnė. Tą 
atlikus, pasėti sėklą, ją gerai 
grėbliu įkaupti ir, jeigu galima, 
suvoluoti. Nepilti sėklos perdaug 
ir berti tik Į tuščias ir praretu- 
sias vietas. Norint kad rezultatai 
būtų sėkmingi, pasėtas vietas bū
tinai pridengti — užpilti durpė
mis ir dažnai laistyti, kol žolė su
dygs. Stačius nuolaidumus bei 
šlaitus pridengti maišais arba ne
storu audeklu. Laistant, nenaudo
ti stiprios vandens srovės, kad žo
lė nebūtų išplauta.

Naujo žolyno sėjimas. Kuris 
metų laikas yra geriausias žoly
nui sėti? Pirmiausia tenka pa
brėžti, kad žolei sudygti yra būti
nai reikalinga drėgmė ir šiluma. 
Mūsų rajono klimato sąlygose gal 
geriausias žolės sėjimo laikas bū
tų ankstyvas ruduo, pradedant 
apie rugpjūčio vidurį. Tie patys 
rezultatai gali būti pasiekti sė
jant jį pavasarį ir net vasarą, jei
gu tik jis bus pridengtas storu 
durpių sluogsniu.

Sėjant naująjį žolyną, labai 
svarbu pašalinti iš dirvos piktžo
les. Jeigu jis numatomas sėti ru
denį, dirva jam turi būti giliai su
kasta iš ankstyvo pavasario ir taip 
palikta keletui savaičių. Po to ją 
reikia supurenti, išrinkti nesupu
vusias žoles, šaknis, molio gaba
lus ir akmenis. Jeigu reikia, už
dėti naujos žemės ir taip supu
rentą dirvą palikti per vasaros 
karščius iki pat žolės sėjimo. Per 
vasarą tokioj dirvoj sudygs visos 
piktžolių sėklos ir atžels paliku
sios šaknys. Prieš pat sėjimą ją 
vėl reikia lengvai perkasti arba 
kauptuku perkaupti ir pašalinti 
sužėlusias piktžoles. Dabar į dir
vą jau galima pilti kalkes, trąšas 
ir po poros dienų sėti sėklą. Kaip

Ar jūsų doleris tvirtai dirba?
Šiuo laiku labai aktuali ir 

svarstytina tema yra pensija. Nė 
vienas žmogus nenori baigti savo 
turimo darbo be jokio rytojaus 
užtikrinimo, tačiau praktikoj tai 
gana dažnas reiškinys, žmogus 
visą gyvenimą sunkiai plušęs ir 
išėjęs į pensiją tikrai yra vertas 
didesnio atpildo negu tik apie na
mus “trintis”, žinoma, daugiau 
apie ką nors jis tik pasvajoti te
gali, nes juk neužtenka gauna
mos mažytės pensijos, kad jis ga
lėtų, sakysim, po kraštą pavažinė
ti, savo senus draugus aplankyti 
ir aplamai pasidžiaugti savo gyve
nimo saulėlydžiu.

Šio rašinio tikslas yra parodyti 
savo tautiečiams, kaip jie gali do
lerį įjungti į darbą. Nenoriu čia 
išsamiai rašyti apie vad. “Mutu
al Fondus”, apie kuriuos “Tž”

išlaikyti visais galimais būdais, 
tai bereikalingai statome sales ii 
bažnyčias, nes busimosioms kar
toms jų nebereikės.

Užtat girtinos T. pranciškonų 
pastangos jaunimo lietuviškojo 
auklėjimo srityje. To pasekmes, 
gal simboline prasme, matėme 
žemės prakasimo iškilmėse, kai 
kastuvas buvo ne vien oficialiųjų 
asmenų, kaip klebono, konsulo, 
parapijos komiteto ir apylinkės 
valdybos bei kitų suaugusiųjų or
ganizacijų pirmininkų rankose, 
bet taip pat ir jaunimo, — žemę 
prakasė ir skautai, ir ateitininkai, 
ir sportininkai, ir mažyčiai, kurie 
vos kastuvą pakėlė. Taip ir matė
si, kad ateičiai priklausys šie pa
statai ir Prisikėlimo parapija.

Kavinėje iškabintuose planuose 
mačiau, kad naujajame pastate 
bus dar daug kitų patalpų: rašti
nės, kunigų gyvenamieji kamba
riai, par. biblioteka, par. koopera
tinis bankas ir kt. Iš viso susida
ro vaizdas, kad Prisikėlimo para
pija nesiruošia mirti, bet augti, 
klestėti ir veikti dar ilgus metus.

Ačiū Dievui, kad pagaliau tu
rėsime naują kleboniją. Esu bu
vęs senojoje ir esu matęs, kaip 
mūsų kunigai gyvena. Toks angš- 
tumas, toks vargas — tiesiog net 
nepatogu kalbėti. O mūsų kunigai 
joje išgyveno jau net 12 metų. 
Pasistatykim naująją kleboniją 
tokią, kad į ją ir kitus, vietinius 
ir svetimtaučius, galėtume atsi
vesti ir prieš juos pasirodyti! Ne- 
sismulkinkime!

Sėkmės ir ištvermės T. pranciš
konams! O šitą reikalingą pasta
tą pastatyti, pasak Toronto apyl. 
v-bos pirm. Ąug. Kuolo raginimo, 
padėkime nė vien tik malda, bet 
ir duosnia auka St. G-tis

kalkes, trąšas, taip ir sėklą gerai 
grėbliu įkaupti — įakėti.

Jeigu norima žolyną sėti pava
sarį, dirvą reikia sukasti anksty
vą rudenį ar net vasarą ir atlikti 
minėtą procedūrą, o pavasarį, 
prieš pat sėjant, ją vėl perkasti 
bei pašalinti sudygusias piktžo
les. Sėti žolę tik tada, kai dirva 
yra sausa. Jeigu sėjama ranko
mis, nesupilti kupstais, o išbars
tyti lygiai. Nesemti po pilną sau
ją, o imti tik trim pirštais po ma
žą žiupsnelį, nes sėklos yra labai 
mažos. Rankomis sėjant, geriau
sia atlikti tokią procedūrą: pada
linti visam plotui skirtą sėklą į 
dvi dalis, maždaug po lygiai. Pa
ruoštą dirvą subraižyti grėbliako
čiu į rėžius apie vieno jardo pla
tumo, kaip Lietuvoj sakydavo — 
subiržyti. Vieną dalį sėklos iš ei
lės pasėti į tas biržes. Sėti taip, 
kad tos dalies užtektų visam plo
tui. Po to panaikinti grėbliu tas 
rėžių žymes, išsėti antrąją sėklos 
dalį. Gerai įkaupus, suvoluoti ir 
pridengti durpėmis. Jeigu dur
pės yra visai sausos, geriau jas 
išpilti prieš volavimą.

Didelę klaidą daro tie, kurie 
susėja labai tankiai, norėdami, 
kad žolynas iš karto gražiai atro
dytų. Paprastai ant kiekvienos 
sėklos dėžutės yra pažymėta, ko
kį kiekį jos naudoti. Vidutiniškai 
imant, vienam tūkstančiui kv. pė
dų žolyno reikia 5 sv. sėklos; vie
no svaro pakanka apsėti 200 kv. 
pėdų plotą.

Baigdamas apie žolyno priežiū
rą, dar kartą trumpai pakartosiu, 
kas reikia daryti, kad žolynas bū
tų gražus ir nedaug kainuotų: ne
sėti prašmatnios žolės, kuri rei- - 
kalauja ypatingos priežiūros; kuo 
mažiau naudoti įvairių chemika
lų; tręšti jį du kartus į metus, 
naudojant azotines trąšas; pjauti 
reguliariai ir ne trumpiau kaip 
pusantro colio; laistyti retai, bet 
ilgai; porą kartų per metus paša
linti iš jo didesnes piktžoles; ru
denį arba pavasarį užtaisyti jo 
praplikusias arba vandens išplau
tas vietas; kartą į dvejus ar tre
jus metus uždėti ant jo naujos že
mės ir pabarstyti gesytų kalkių; 
kiekvieną pavasarį, praėjus šal
čiams, kol žemė dar minkšta, ge
rai suvoluoti. Mišk. R. M.

jau buvo rašyta. Noriu tik duoti 
kelis pavyzdžius, ką “Mutual Fon
dai” gali žmogui suteikti, palygi
nus juos su būsimomis Kanados 
federacinės valdžios įvestomis 
darbdavio ir senatvės pensijomis.

štai truputis žinių apie “Cana
dian Gas and Energy Fund”, šis 
fondas per 4^2 metų paaugo 100 
nuošimčių; vien šiais metais nuo 
sausio 1 iki gegužės 11 d. fondas 
paaugo 13.4% ir gegužės mėnesį 
jis buvo vienas pirmaujančių Ka
nados fondų.

Paimkime 35 m. amžiaus žmo
gų, kuris gaus pensiją iš federa
cinės valdžios, iš darbadavio ir 
taip pat senatvės pensiją. Iš Ka
nados federacinės valdžios di
džiausia galima suma bus $104.17 
mėnesiui; senatvės pensija $75 ir

Nukelta į 7-tą psl.
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JONINIU ŠVENTE S

Šventės atidarymo žodis
Lietuvos gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas

L? Meninės programos užbaiga — 8 vai. 30 min. punktualiai, 
po to — linksmoji dalis

® PAVERGTOJE TEVMJE
MOKSLININKO PAGERBIMAS ‘
Kauno politechnikos centriniuose 

rūmuose įrengtas kambarys, kuria
me išdėstyti šio instituto buv. rek
toriaus K. Baršausko moksliniai 
darbai, asmeniniai daiktai, nuotrau
kos. Probleminė ultragarso labora
torija, kurią įkūrė velionis, pavadin
ta jo vardu. Instituto studentai yra 
pagaminę specialų filmą apie buvu
sį rektorių. Ant velionies kapo Pet
rašiūnų kapinėse pastatytas antka
pinis paminklas, kurio projektą pa
ruošė inž.-archit. T. Baginskas ir 
skulptorius V. Pleškinąs. 

/ ■ ’■

DABARTINĖ KLAIPĖDA
Klaipėdos miesto vykdomojo ko

miteto pirm. F. Lengvenis <fTieso- 
je” pateikia pluoštą žinių apie Klai
pėda pokario metais. Pasitraukus 
vokiečiams, mieste buvo likę 28.000 
gyventojų, o dabar jų yra 120.000. 
Veikia “Trinyčių” verpimo ir “Gul
bės” audimo fabrikai, celiuliozės- 
popieriaus kombinatas, eksperimen
tinis medienos kombinatas, Baltijos 
laivų statykla, gerokai išplėstas 
“Syrius”, kurio elementai tranzisto
riams, medicinos aparatūrai ekspor
tuojami į Europos, Azijos, Afrikos 
ir Amerikos valstybes. Pramonės 
rajone baigiamas statyti stambus 
anglies rūšiavimo kompleksas, Įpu
sėta mėsos kombinato statyba. 1964 
m. Į Klaipėdos uosta su kroviniais 
buvo atplaukę 1759 laivai. Klaipė
diečių pasididžiavimas esąs žvejybos 
laivynas, turintis kelis šimtus Įvai
raus tipo laivų ir žuvis gaudantis 
visai Sov. Sąjungai. Iš pastatų kul
tūriniams reikalams minimi kultū-

Konfiskuotos užsieninės medžiagos, 
kurios buvo Įduotos parduoti Rygos 
ir Biržų komiso parduotuvėms. Be 
to, buvo pasiūlyta įmokėti Į muiti
nės kasą tas sumas, kurias minėti 
piliečiai gavo, pardavę iš užsienio 
gautas medžiagas, o taip pat sumo
kėti po 50 rublių baudą..Išradin
gieji “Tiesos” korespondentai, kurie 
patys, matyt, negauna siuntinių ir 
dėlto pavydi juos' gaunantiems, nu
tyli, kad už tuos dovanų siuntinius 
muitą grynais doleriais sumoka pats 
siuntėjas, nors jokioje kitoje pasau
lio šalyje dovanų siuntiniams mui
tas nereikalingas, šie doleriai Mask
vai yra vertingos pajamos jos nevi- 
sada švariems tikslams užsienio 
kraštuose finansuoti. Taigi, Emilija 
Čeponienė ir kiti pardavinėjo siun
tinių gėrybes, už kurias muitas jau 
sumokėtas. O kad vis dar galima 
parduoti, bę abejonės, yra pačios so
vietinio komunizmo santvarkos kal
tė — chroniškas gėrybių trūkumas, 
ir dėlto netikslu bausti siuntinių ga
vėjus, kurie juos parduodami gali 
nusipirkti jiems būtinų kitų reikme
nų.

STELMUŽĖS ĄŽUOLAS
Šimtai ekskursijų ir tūkstančiai 

turistų kiekvieną vasarą aplanko 
Stelmužės senąjį ąžuolą. Zarasų 
gamtos apsaugos inspekcija Stelmu
žės parką ruošia naujam sezonui: 
“čia iškirsti sausuoliai medžiai, su
tvarkyta mašinų stovėjimo aikštelė, 
betonuojami laiptai. Parke bus pa
statyti suolai, sutvarkyta teritorija. 
Darbus atlieka Zarasų statybos-re
monto kontora.” V. Kst.

ros rūmai, liaudies filharmonija.

ŠALTAS PAVASARIS
Iš Kauno gegužės 24 d. išsiųsta

me laiške nusiskundžiama šaltu pa
vasariu. žolė esanti dar maža — 
gyvulius į laukus yra išleidę tik tie 
kolchozai, kurie neturi pašaro. Ge
gužės pradžioj dar būta sniego kri
tulių. Pasėliai išdygę, bet dar ne
rodo didesnių gyvybės ženklų, šuo 
metu jau imančios žydėti obelys.

PARAŠIUTININKO
ŽYGDARBIS
Lietuvis seržantas Česlovas čeka- 

navičius sovietiniame parašiutininkų 
dalinyje pratybų metu išgelbėjo vir
šilą Lukbaną Bisekejevą, kai jo ne- 
išsiskleidęs parašiutas įsipainiojo į 
Česlovo parašiuto virves, č. čekana- 
vičiui pavyko išskleisti savąjį para
šiutą ir laimingai nusileisti laikant 
rankose seržantą.'

SIUNTINIAI
IR SPEKULIACIJA
“Tiesos” korespondentai P. Sar

gautas ir A. Marcinkevičius paskel
bė rašinį “Be reikalo ginat, ponas 
šery!”, kuriame paliečiamas iš už
sienio gautų siuntinių pardavimo 
klausimas. Pr. metų pabaigoje “Tie
soj” jie puolė Biržų gydytojo Kazio 
Čeponio žmoną Emiliją, kad ji daž
nai važinėjanti į Rygą, Kauną ir kt. 
miestus pardavinėti iš JAV-se gyve
nančio brolio dr. E. šerio gautų 
siuntinių. Kartu su ja šiame rašiny
je buvo paliesti ir kiti siuntinių gė
rybes pardavinėjantieji asmenys. Ra
šinio ištrauką persispaudė Čikagos 
“Draugas”. Dr. E. šerys, kuris sa
kosi esąs JAV gimęs lietuvis, minė
tiesiems korespondentams parašė 
ilgą laišką, gindamas dovanų siunti
nių teises ir įrodinėdamas, kad jo 
pareiga yra padėti senam tėvui ir 
seseriai, šio laiško ištraukos dabar 
paskelbtos “Tiesos” puslapiuose.

Abu korespondentai dr. E. šeriui 
cituoja sovietinio muitų kodekso 
100-jį straipsnį: “Kontrabanda laiko
ma be nustatyto tam leidimo parda
vimas prekių, vertybių ir kitokių 
daiktų, įvežtų iš užsienio be teisės 
parduoti, įskaitant daiktus, įvežtus 
iš užsienio atvykusių asmenų, ir 
daiktus, gautus tarptautinėse pašto 
siuntose, taip pat tokių prekių, ver
tybių ir daiktų pirkimas.” Jie taipo
gi praneša: “... Vilniaus muitinės 
valdyba, atsižvelgdama į tai, jog mui- 
tų įstatymai draudžia mūsų šalyje 
pardavinėti iš užsienio gaunamas 
medžiagas, patraukė mūsų korespon
dencijoje suminėtus įstatymų pažei
dėjus administracinėn atsakomybėn.

St. Catharines, Merrittono salėje

Programos meninę dalį išpildo: Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
choras (vadovas solistas V. Verikaitis) ir
Ročesterio Lietuvių Bendruomenės choras (vadovas J. Adomaitis)

Maloniai kviečiame visus dalyvauti ir išbandyti paparčio žiedo laimę.

Tautinius šokius išpildo: Toronto “Gintaras”, vadovaujamas V. Turūtos;
Hamiltono “Gyvataras”, vadovaujamas G. Breichmanienės;

Ročesterio taut, šokių grupė “Lazdynas”, vadovaujamas J. Reginienės 
Šokiai ir pramogos grojant Vytauto Babecko orkestrui

S

Rengia Skautų Rėmėjų Draugija %

a HAMILTON"
LN VALDYBA savo gegužės 30 d. 

posėdyje pagrindinai svarstė LN įsi- 
gyjimo galimybes Hamiltono apylinkė
je ir nutarė bandyti rasti kelių ake- 
rių žemės plotą, šiam reikalui sudary
ta k-ja iš J. Mikelėno, P. Savicko ir 
Pr. Vizbaro.

Svarstydama org-jų prašymus aukų, 
v-ba paskyrė liet, šeštadieninei mokyk
lai $25, veteranų s-gos Hamiltono sky
riaus vėliavai įsigyti $5, kovai su vė
žiu dr-jai $10. Aukos paskirtos iš Kul
tūros Fondo.

LN prižiūrėtoju nuo birželio 1 d. 
priimtas Z. Kantauskas su $165 atlygi
nimu mėnesiui.

Nuo liepos 1 d. daliai butų pakelta 
nuoma. Pakeltoji nuoma sudarė $117.- 
50.

V-ba nuo š.m. bal. 1 d. patvirtino 
adv. J. T. Kostyk nuolatinį atlygini
mą už teisinius patarnavimus $50 mė
nesiui.

LN sklype už automobilių statymą 
per gegužės mėn. gauta $268.80. Nuo 
geg. 27 d. City Chev vėl pradėjo sta
tyti 25 naujus automobilius pietinia
me sklypo gale, už kuriuos mokės po 
$2.50 mėn. Kadangi kas mėnesį pavie
nių klientų padidėja 15-20, reikia ma
nyti, kad birželio mėn. LN sklypas 
duos apie $400.

LN sklypas apdraustas nuo nelai
mingų atsitikimų $150.000 (public liab
ility) per lietuvių Tri-Realty draudi
mo agentūrą. Už vienerius metus su
mokėta $27.50. Sk. St.

PADĖKA
Už rūpestingą gydymą ligos metu 

dr. O Valaitienei ir dr. Seime nuošir

dus ačiū. Mano nuoširdžiausia padė
ka: prel. dr. J. Tadarauskui už lanky
mą ir suraminimą.

Mane lankiusiems ligoninėje ir na
muose ligos metu, įteikusiems gėles, 
dovanas ir užjautusiems laiškais reiš
kiu nuoširdžią padėką: A. V. parapi
jos choro altams, sopranams ir vi
siems choristams; p.p. Antanaičiams, 
Januškevičiams, Savickams, Zurliams, 
Stabingiams, L. K. Meškauskams, A. 
Stanaitienei, A. J. Mikšiams, Kšivic- 
kams, Gimžauskams, Sudikui, Tumai- 
tienei, Stukams, Pareštienei, Agur- 
kiams, Petrūnienei, L. Skripkutei, Za- 
bulionienei, Enskaitienei, Kalmatavi- 
čienei, Jonikienei, Kėžinaitytei, A. 
Matulič, B. Grajauskui, Petrauskienei, 
Breichmanienei, Vaitonienei, Šopie- 
nei, Slavinskienei, J. Vaitkui, J. Du- 
binskui, Juodžiui, M. J. Rudokams, 
Vaitkams, N. Antanaitytei, R. A. Vait- 
kutėms, V. Ratenšpergeriui, M. Kas
peravičienei (Toronto), N. V. Braziū
nams (iš Klevelando) A. B. Rudo
kams (iš Tillsonburgo), A. Giriūnui.

Visiems dar kartą nuoširdus ačiū —
S. šukaitienė

DR. V. D. KVEDARAS 
Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont

Telefonas 529-4911
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SU SENAIS
DRAUGAIS

PRISIMINKITE
SENUS LAIKUS

WOKA 
WIHRIMA

Puikios rūšies "Cassis" likeris, 
turįs juodųjų serbentų savybes; 
spalvingos, ir turi sodraus a ro
mo kvapą ir vaisių skonį, tin
ka pasidaryti saldžiam kok
teiliui

Pasaulyje žinoma "Wodko 
Wyborowa" yra nepaprasto 
skaidrumo, neturi jokių prie- 
,moišų. Ją galima tiesiog ger
ti ir pasidaryti švelnų kokteilį

S:- •:> ..:W

:
g|... TBrlTATtSWTS

wiSmdwKA
i CORYWm I

Tipiškai lenkiška "Wisniow- 
ko"—Cherry Cordial yra mė
giama dėl savo juodųjų vyš
nių skonio; puikiausiai tinko 
pasigaminti sausų kokteilį su 
ledo gabaliukais.

W MCGUINNESS DISTILLERS LTD
TORONTO, ONTARIO

WINDSOR, Ont. r
DAUGIAU DĖMESIO JAUNIMUL

— Windsoras savo lietuvių ^skaičiumi 
nėra didelis, bet tenka pasidžiaugti 
jaunimu, kuris su didžiausiu pasiryži
mu siekia sau gražesnės ateities mo
kydamasis universitetuose, mokytojų 
institutuose ar gimnazijose. Tokių pas 
mus yra gana didelis skaičius — net 
virš 2-jų tuzinų. Jie vejasi didžiuosius, 
su pagyrimais šokdami iš skyriaus į 
skyrių angliškose mokyklose. Matant 
mūsų jaunimo gabumus, tenka apgai
lestauti, kad vyresnieji, kolonijos gal
vos, permažai kreipia dėmesio į liet, 
jaunimą. Kur šiandien yra lietuviška 
mokykla? Ar kas rūpinasi ją atgaivin
ti? Ar dedamos pastangos suorgani
zuoti jaunimą? Ar jaunimas skatina
mas ir padedamas atostogų metu sto
vyklauti lietuvių jaunimo stovyklose? 
Atsakymas yra neigiamas, viskas atro
do kaip palaidota. Kartais mes bando
me ką nors daryti su jaunimu, ypatin
gai artėjant rinkimams, bet jiems pra
ėjus, jaunimo organizavimo darbas 
vėl pamirštamas. Mums, windsorie- 
čiams, šiandien labai rūpi drumzlini 
reikalai. Siūlyčiau tokius visus reika
lus atidėti į šalį ir atsiminti, kad esa
me maža saujelė. Mums reikia daugiau 
pagarbos ir meilės vienas kitam, o ne 
neapykantos ir pagiežos ar noro viens 
kitą nugalėti. Baikime su skundais, nes 
tas garbės mums nesudaro. Turime 
žmonių, sugebančių dirbti bendruome
nišką darbą ir net 4-ris mokytojus, ga
linčius dirbti šeštad. mokykloje, ta
čiau mokykla pamiršta ir jaunimas pa
liktas nuošaliai, šiandien padėka ten
ka tėveliams, kurie sugrįžę po sunkių 
darbų randa reikalo atsisėsti prie lie
tuviškos knygos su savo vaikučiais. 
Štai ir sulaukėme vargo mokyklos 
Windsore. Žinoma, pasiteisinimų rasi
me, bet be rimto pagrindo.

Būtų miela, kad mūsų apylinkės 
valdyba rimtai susirūpintų tuo reika- 
iu ir susirištų su mokytojais, o jie vėl 
uždegtų tą lietuvišką žiburėlį, nors se
kančiais metais.

PASIKEITIMAI APYL. VALDYBO- 
JE įvyko pasitraukus V. Čiuprinskui. Į 
jo vietą buvo pakviestas F. kairys, 
šiam atsisakius — įėjo Alb. Tautke- 
vičius, surinkęs 14 balsų paskutiniame 
susirinkime.

WINDSORIEČIAI vis tebelaukia 
rinkimų į KLB krašto tarybą. I rinki
minę komisiją niekas neišdrįso pasi
siūlyti. Atrodo, jog Windsoras bus vie
nintelė kolonija Kanadoje neperbalsa- 
vus. Koeg.

WELLAND, Ont.
TRADICINES JONINES rengia apy

linkės valdyba birželio 26 d. St. Ste
phan’s Hall, East Main St. ir Port 
Robinson Rd. kampas, Welland, kur 
suvažiuoja ne tik Niagara pusiasalio 
lietuviai, bet ir iš tolimesnių vietų. 
Gros visiems gerai žinomas V. Babec
ko orkestras iš Hamilton, bus turtin
ga loterija su laimės staliukais ir veiks 
virtuvė su šiltais ir šaltais valgiais, 
bus baras su “kietais ir minkštais” gė
rimais.

Meninę dalį išpildys dar Kanadoje 
niekur nebuvęs Klevelando neolituanų 
ansamblis, apie kurį labai gražiai atsi
liepė visa liet, amerikiečių spauda. Ja
me dalyvauja D. Vadopolaitė, A. Nas
vytytė, V. Stankevičius, V. Eimutytė ir 
V. Mockutė.

■® LIETUVIAI PASAULYJE'
JA Valstybės

LAKŪNŲ DARIAUS IR GIRĖNO 
32 metų skridimo sukakties minėji- 
jimas šiemet ruošiamas liepos 17 d. 
prie Dariaus ir Girėno paminklo, 
Lituanica Square, Union Avenue ir 
ir So. 2nd Street Brooklyn, N.Y. 
Minėjime bus išpildyta kruopščiai 
paruošta programa, plevėsiuos Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos.

NAUJOJI CICERO LB APYLIN
KĖS V-BA nustatė šiems metams 
veikimo planą ir pasiskirstė parei
gomis: pirm. — L. Pračkaila, vice- 
pirm., vadovas švietimo reikalams 
— A. Pupelis, ižd. — J. Sudžius, 
sekr. — A. Zailskas, parengimų va
dovai — E. Gimžauskienė, K. Jaš- 
mantas ir V. Laniauskas.

ANT PROF. K. PAKŠTO KAPO 
Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje, 
gegužės 31 d. pašventintas pamink
las.

DR. BR. NEMICKAS, profesoriau
jąs Good Counsel kolegijoje, yra 
vienas iš 20 profesorių, kurie gavo 
mokslinės draugijos premijas ir pa
kvietimą dalyvauti 3 savaičių simpo
ziume Dallas, Texas; ten bus svars
tomas klausimas: ar ir kaip matema
tikos dėsniai gali būti taikomi politi
niam mokslui?

P. VARKALA, prekybininkas, at
vyko su žmona iš Londono, Britani
joj, Į JAV mėnesiui atostogų.

ŠV. KAZIMIERO SESELIŲ RĖ
MĖJŲ SEIME Newton, Pa., praneš
ta, kad ši kongregacija turi 475 sese
les, kurios mokytojauja 5 augštesnė- 
se mokyklose, 44 parapinėse, turi 
3 ligonines, dvi senelių prieglaudas. 
Jų skyrius Argentinoje turi 13 sese
lių, kurių šešios nelietuvaitės.

DR. M. SLABOKAS po ilgos, chro
niškos plaučių ligos mirė gegužės 25 
d. Velionis buvo gimęs 1992 m. Au
go Joniškio mieste, Šiaulių apskrity. 
1919-20 m. stojo savanoriu į Lietu
vos kariuomenę. Studijavo mediciną 
Vak. Europoje, dirbo Lietuvos dip
lomatinėj tarnyboj. Paskutiniu laik- 
ku dirbo atsakingą medicinos tyrimo 
darbą Shering Co., New Jersey. Pa
liko liūdinčią žmoną, gimines Kana
doj ir JAV.

KUN. DR. V. GIDŽIŪNAS “Var
pelio” redaktorius, savo 25 m. kuni
gystės jubilėjų atšventė birželio 6 d. 
Šv. Alfonso bažnyčioje, Baltimorėje. 
Iškilmingas padėkos Mišias atlaikė 
sukaktuvininkas 10 vai., o pamoks
lą pasakė Tėv. L. Andriekus, OFM. 
Giedojo didysis choras. Po Mišių lie
tuvių svetainėje buvo iškilmingi pie
tūs, kur giminės ir draugai turėjo 
progą jubiliatą pasveikinti.

S. SUŽIEDĖLIS, vyr. “Darbinin
ko” redaktorius, dar kuri laiką pa
siliks Bostono ligoninėj. Iš jos iš
ėjęs, gydysis namie, Brocktone.

DR. K. J. ČEGINSKAS gegužės 
23 d. iš Švedijos persikėlė į Niujor
ką. Jo šeima dar pasiliko Švedijoje. 
Jis yra Lietuvos Laisvės K-to narys, 
VLKO v-bos narys, Liet. Enciklope
dijos ir lietuviškos spaudos bendra
darbis.

LABAI SMARKI AUDRA, pra- 
ūžusi pro Tėvu marijonų ūkį Clar
endon Hills, HL, sugriovė didelį 
ūkio pastatą, kuriame buvo laikomi 
traktoriai ir kitos ūkio mašinos bei 
taisymo dirbtuvė. Tuo laiku ten bu
vęs brolis Tadas Margis, MIC, vos 
išvengė nelaimės. Sienoms pradėjus 
griūti, jis vos spėjo pabėgti į kren

Jonėms ir Jonams, Petrams ir Povi
lams bus paruoštas atskiras stalas lo
terijos keliu. Studentams įėjimas — 
pusė kainos.

TAUTOS FONDAS: Welland apylin
kėje Tautos Fondui surinkta $126; vi
siems aukojusiems, o ypač M. Kuza- 
vui, kuris surinko aukas, apylinkės 
valdyba nuoširdžiai dėkoja. Aukojo: 
$15 J. Radvilas; po $10: A. Stankevi
čius, A. Viskontas, G. Sinkus, B. Luo
manas: po $5: J. Staškevičius, Br. Si
monaitis, A. Pivoriūnas, Br. Andrušis, 
M. Kuzavas; $4 V. Bieliūnas; $3 J. Pa- 
užuolis; po $2: V. Surka. Br. Jackevi
čius, A. Smolskis, J. Bieliūnas, K. 
Stankevičius, J. Kutka, V. Jasiulionis* 
V. Zinaitis, M. Urpšys, V. A. Karalius, 
A. Ramanauskas, E. Gudaitis. P. Ad
ams, M. Salčiūnas; po $1: V. Vitkaus
kas, C. Yordon, A. čepukas, P. Bersė- 
nas, J. Blužas, A. Petravičius, A. Zi
naitis, J. Šamas, J. Masauskas, S. Bo
gart ir J. Baliukas.

Apylinkės valdyba

tančio tarpstogio vietovę ir išvengė 
nelaimės, tačiau dėl sutrenkimų bu
vo nuvežtas į ligoninę patikrinti. * 
Nuostolių padaryta daug, nes apga
dinti ūkio padargai ir pats pastatas 
visiškai sunaikintas.

Vokietija
VARGO MOKYKLOS veikia 11 

apylinkių: Bad Zwischenahn — vad. 
V. Kazirskienė, Bremen — Skruodie- 
nė, Hagen — Kalvaitis, Hamburg — 
R. Baliulis, Kleine Buelten — A. 
Nomeika, Memmingen — M. Budriū- 
nas, Muenster, Westf. — Z. Balan
dytė, Muenchen — B. Forsterytė, 
Pinneberg — M. Berentienė, Stutt
gart — kun. K. Senkus, Vehrte-Os- 
nabrueck — V. Rudys. Vokietijos L 
B krašto v-ba iš lėšų, gautų iš Fed. 
Vokietijos vyriausybės, vargo mo
kykloms 1964 m. išleido DM 6.140. 
Kaikurios vargo m-klos yra remia
mos tiesiai tų kraštų vyriausybių, 
kur jos veikia.

LIET. B-NĖS REGISTRUOTŲ apy
linkių 1964 m. Vokietijoj buvo 54. 
Jos buvo įvairaus didumo ir jų veik
la buvo nevienodai gyva. Pagrindi
nė jų veiklos apraiška — tautos 
švenčių minėjimai.

EGZILINĖS SPAUDOS PARODA, 
suruošta Hamburge, sukėlė nemažą 
vokiečių visuomenės dėmesį. Plačiai 
skaitomas “Die Welt” dienraštis, nu
rodęs į išeivių spaudos pobūdi, pri
minė jos leidėjų nuomonę, kad, at
sižvelgiant į laisvos nuomonės var
žymą ir cenzūrą senojoje tėvynėje, 
šioji su didžiuliais sunkumais kovo
janti spauda gali būti laikoma “vie
nintele Rytų Europos laisva spauda”. 
Toje parodoje ryškiai buvo atstovau
jami ir lietuviai.

Argentina
“RAMBYNAS”, tautinių šokių an

samblis, išsirinko naują vadovybę: 
pirm. Hektorą Levanavičių, sekr. Ta
dą Jasinevičių, ižd. Viktorą Barz
džių. Į ALOS tarybą atstovais išrink
ti Zuzana Vanagaitė ir Tadas Jasine- 
vičius.

INŽ. IR ONA BUKEVIČIAI išskri
do į Š. Ameriką aplankyti savo duk
ters Gracielės Bukevičiūtės ir žento 
Kuzavinio bei sesers, gyvenančių 
San Bernardo, Kalifornijoj.

A. KAIRELIS, kaip praneša “Ar
gentinos Liet. Balsas” mirė Quilmes 
mieste. Jis buvo teisininkas, visuo
menininkas; emigravęs Į Argentiną 
1947 m. Mirė vėžio liga.

Indija •
KUN. J. SVIRNELIS, lietuvis mi- 

sijonierius Azijoje, sveikatai sušlu
bavus, vyresniųjų patvarkymu, bent 
laikinai turi palikti Indiją ir vykti 
sveikatos taisyti Į Italiją, kur išbus 
nuo birželio mėn. iki šių metų pa
baigos. Iš Kalkutos miesto išskris 
tiesiai Į Romą.

Britanija
PETRUI BULAIČIUI, senosios at- 

eivijos veikėjui, balandžio 20 d. su
ėjo 70 metų amžiaus. Sukaktuvininko 
garbingai sukakčiai paminėti Brita
nijos Liet. B-nės krašto v-ba Londo
no liet.' parapijos salėje suruošė pa- 
gerbtuves.

P. KEVALAITIS, senosios ateivių 
kartos lietuvis, mirė Leytone.

Paruošė Pr. Al.

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS PAGROBIMO 25 metui 

sukakties ir mūsų brolių bei sesių į 
Sibirą trėmimo minėjimas įvyks bir- 
želo 13 d.: 10 vai. ryto pamaldos su 
Libera už žuvusius ir kenčiančius už 
Lietuvos laisvę kankinius. Pamaldų 
metu prie juodu kaspinu perjuostos 
trispalvės stovės sargyba. Tuojau po 
pamaldų svečias iš Wellando J. Blu

žas skaitys paskaitą. Minėjimas įvyks 
vienuolyno patalpose, 75 Rolls Avė. 
Bendruomenės valdyba prašo tautie
čius minėjime gausiai dalyvauti.

Apylinkės valdyba reiškia viešą pa
dėką L. Merkeliui, J. Giliūnui ir B. 
Racevičiui už $10 auką Kanados vėlia
vai nupirkti. Už vėliavą sumokėti $7.- 
77, o likutis $2.23, aukotojams atsisa
kius atsiimti, pervestas į iždą. J. G.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje /ZTALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgiiiu 
poskolot iki 60% torto vertė*. UŽ SERUS mokama 4!4% divi
dendo ii pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamos gy
vybė* ir paskolę draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dieno*: pirmadieniais — penktadieniai* 9 val.r. — -1 vol. po pietą. 
Antradieniai* ir penktadieniai* 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511



Naujieji Paryžiaus dailininkai
bu ne suprasti, bet mylėti.” Ar
ba: “tapyba man buvo visados

pirmąją premiją iš tapybos tarp
tautinėje dailės parodoje Vene
cijoje. Kaip bebūtų svarstomas 
paryžiečių pralaimėjimas, Pary
žius lieka pasaulinė meno tvirto
vė. Aišku, rungtyniavimas meno 
srityje tarp Niujorko ir Pary
žiaus padidėjo kaip niekada. Tuoj 
po pralaimėjimo Venecijoj du
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gi KllLTŪKIffiJE VEIKIOJE

Arp ir -Survage gavo pirmąsias 
premijas skulptūroje ir tapybo
je vienoje tarptautinėje parodo
je. Tai įrodo, kad nėra pavojaus 
Paryžiaus mokyklai smukti, kaip 
daugelis jau buvo pradėję skelb
ti.

Neskaitant veteranų, kaip Cha
gall, Picasso ar Braque, Paryžius 

, turi daug labai stiprių dailininkų, 
iš kurių labiausiai išsiskiria Bis
siėre ir Dubuffet. Bissiėre yra se
nosios impresionistų mokyklos at
stovas, kuris daug įkvėpimo gavo 
iš Corot, Cėzanne ir labiausiai iš 
Seurat, nors yra visai skirtingas 
nuo pastarųjų. Jis yra abstrakti- 
ninkas ir jau daugelį metų laiko
mas jaunųjų tapytojų vadovu, 
kaip išradėjas abstraktaus peisa- 
žo, kuris davė savitą ir naują dva
sią Paryžiaus mokyklai. Jo kūry
bai yra būdingas “labiausiai pri
mityvus instinktas, ateinąs iš am
žių gilumos”, ir “žvilgsnis į sa
ve”. Tai labai jautrus tapytojas, 
kurio menas kyla iš širdies. Jo 
kūrybos kelias ilgas ir sudėtin
gas. Jis labai sunkiai pergyveno 
perėjimą iš realaus pasaulio į ab
straktų. Tik 1948 m. jis pradėjo 
tapyti pirmuosius abstrakčius pa
veikslus, tuo tarpu kai 1905-7 m. 
mūsų Čiurlionis ir 1910 m. rusas 
Kandinsky jau buvo pradėję ab
strakčią tapybą. Tačiau jis lieka 
visada nuoširdus ir jautrus, todėl 
jo paveikslai išlieka gilūs ir jau
diną. Jis sako: “tapyba — tai 
veidrodis žmogaus, tokio, koks 
jis yra”; “paveikslai — tai atspin
dys to, kas yra vertinga gyvenime, 
atspindis svajonių, skausmo ir 
džiaugsmo”, štai kodėl jis kuria: 
“Aš tapau, kad nebūčiau taip vie
nišas šiame pasauly. Aš esu gyvas 
žmogus, kuris kreipiasi (per pa
veikslus) į kitus gyvuosius, kad 
mažiau jausčiau šaltį (vienišu
mo).” Aišku, galima tuoj paklaus
ti: kaip pajusti tuos kūrėjo per
gyvenimus per abstrakčias for
mas? štai kaip jis atsako: “svar-

Latvijos pašto ženklu ir pinigų paroda
Š.m. gegužės 28-30 dienomis 

Toronte Latvių Namuose buvo iš
statyti 134 rėmai po 4 arba 6 la
pus įvairių laisvos Latvijos ir jos 
okupantų išleistų pašto ženklų. 
Atskiruose lapuose buvo gražiai 
ir vaizdžiai pailiustruotas Latvi
jos atskirų laikotarpių istorinis 
gyvenimas pašto ženklais, pieši
niais bei paaiškinimais. Ypatin
gai malonu pažymėti, kad iš visų 

, asmenų, parodon pristačiusių sa
vo ženklus, apie 70% buvo jau-j 
niai. kurių amžius siekė ligi 18 
metų. Jie buvo susikrstyti į ketu
rias grupes: ligi 10 metų ir kitos 
grupės ligi 18 metų amžiaus. Iš 
jų darbų tenka spręsti, 
pažįsta Latviją ne tik iš 
mokyklinių bruožų, bet

kad jie 
bendrų 
visiškai

Putnamo lietuvių mergaičių ben
drabutis dalyvavo vietiniame ta
lentų vakare, kurį organizavo Ro
tary klubas. Bendrabutietės pašo
ko mūsų tautinių šokių, kuriems 
akomponavo čikagietė Eglė Stel- 
mokaitė. Ji grojo ir solo dalykų. 
Lietuvaičių džiaugsmui, Eglė lai
mėjo trečią vietą pusbaigmiuose 
ir baigmėje, gaudama gražų laik
rodį. čia ji matoma Putnamo so
dyboje su savo akordeonu.

pi abstraktaus meno grožio pa
slaptis, kaip ir muzikoj — jaučia
ma, kad yra kažkas gražaus, bet 
negalima išaiškinti kodėl, štai 
kodėl Čiurlionis taip pergyveno, 
kai jį primygtinai reikalavo pa
aiškinimų jo paveikslams. Mat, 
jų negalima “išaiškinti”; tai “ke
lionė į nežinomybę” (Bissiėre).

Bissiėre įeina tvirtu žingsniu 
į pasaulinio meno istoriją kaip 
tapytojas, kurio kūryba įrodo, 
jog perėjimas iš tradicinio meno 
į abstraktų yra normalus, pasire
miant žmonijos intelektiniu išsi
vystymu.

Kitas žymus dabartinis pran
cūzų tapytojas — tai Dubuffet. 
Jeigu pirmojo kūryba yra visai 
subjektyvi, tai antrojo — visiškai 
objektyvi, dar daugiau — figūra- 
tyvinė. Satyrinės išraiškos jėga 
jis primena mums Brueghel ir 
Goya; spalviniu derinimu prilygs
ta klasikams. Jo kūrybos stipru
mas glūdi sugebėjime duoti mum 
gyvenimo sintezę. Gyvenimas, t. 
y. Paryžiaus miesto gyvenimas, 
jam yra pagrindinis įkvėpėjas. 
Gi kiti jaunieji tapytojai užmirš
ta tą amžinąją mūzą, pasineria, 
kaip viduramžių alchemikai, į 
naujos, originalios formos jieško- 
jimus ir atplėšti nuo gyvenimo be
viltiškai blaškosi savo formalizmo 
kiaute. Dubuffet irgi ilgai kanki
nosi dėl spalvinės, forminės iš
raiškos, bet tai nelaikė tikslu. 
Jis eina tiesiai į gatvę, štai tik jo 
paveikslų pavadinimai: “Paryžius 
— cirkas”, “Paryžiaus vaizdai”, 
“Pifro gatvė”, “Moterys languo
se” ir kt. Jo paveikslų figūros de
formuotos, asketiškos", pilnos gro
tesko, primenančios actekų ir 
ankstyvojo romaninio stiliaus me-

Dubuffet ir Bissiėre yra du pa
grindiniai Paryžiaus mokyklos šu
lai kovoje dėl pirmavimo tarptau
tinėse parodose.

Skulptūroje išsiskiria 3 figū
ros: Arp, Giacometi ir Gonzalez. 
Paskutinysis negavo pirmosios 
premijos Venecijos parodoje, 
nors jo darbai buvo nepalygina
mai augštesnės vertės negu lai
mėjusio šveicaro Kemmeny. Tas 
pats atsitiko su tapytoju Bris- 
siėre. Paryžiaus dailininkus liū
dina paveikslų prekiautojai, ku
rie, remiami gerai išvystytos rek
lamos, per papirktus kritikus val
do visuomenės nuomonę. A. Rd.

detaliai istoriškai bei geografiš
kai. Teko susipažinti ir su lietu
vių W. E. Norton-Norkum iš Fi
ladelfijos, kuris yra antros kar
tos JAV gimęs lietuvis. Jis turįs 
plačius rinkinius iš visų trijų Pa
baltijo kraštų. Šioje parodoje jo 
buvo išstatyta vienuolika rėmų 
su gražiais brėžiniais ir paaiškini
mais iš Latvijos pašto istorijos 
atskirose labai specialiose vietos 
ir laiko atžvilgiais detalėse. Šio
je parodoje dalyvavo latviai iš 
viso pasaulio: Europos, Australi
jos, Amerikos. Į savo kraštą.— 
Latviją dar vis užkeltos durys. 
Deja, šį trukdymą daro ne šio 
krašto žmonės.

Bežiūrint parodoje išstatytų 
pašto ženklų ir gretimai esančių 
brėžinių — žemėlapių, teko pa
stebėti, kad lenkų okupuotos Lie
tuvos dalies miesteliai rašomi 
Drukšė, Druja, Drisvetų ež., bet 
stambesnėmis raidėmis “Polija” 
(rėmai 28, 30, 31, 56, 148 ir kt.). 
Visur Lietuvos sienos rodomos 
tik 1939 m. ribose. Atrodo, lat
viams nėra žinoma, kad 1920 m. 
liepos mėn. 12 d. Lietuvos ir 
SSSR vyriausybių buvo pasirašy
ta taikos sutartis ir pripažintos 
etnografinės Lietuvos sienos, o 
tik po to lenkų vyriausybė klas
ta okupavo Vs visos Lietuvos. To
ji okupacija nebuvo pripažinta 
jokios tarpt, institucijos. Kariš
kas okupavimas ir dar klastingas 
(po pasirašytos Suvalkų sutarties) 
neturėtų būti brolių tautos už
skaitomas lenkams nuosavybe. 
Latviai, norėdami pabrėžti, kad 
jie turėjo lenkų kaimynystę, tu
rėtų tai pažymėti “lenkų okupuo
ta” arba “lenkų administruota”, 
bet tai nebūtų “Lenkija”. Tik 15 
rėme pažvmėta be lenku — Lie
tuva.

Net visi reklaminiai atvirukai, 
išleisti Vokietijoj, JAV ar kitur, 
Lietuvą rodo 1939 m. ribose vie
na spalva — nepažymėtos taš
kais ar kaip nors kitaip tikrosios 
etnografinės Lietuvos sienos. Aš 
manau, latviai nelaikytų rimtu 
bei draugišku mostu, jei kas nors 
dabar užrašytų SSSR nuo Liepo
jos be jokių ribų ar užrašo apie 
Latviją. Aš pilnai sutikčiau su 
jais, bet negaliu sutikti dėl jų 
“nežinojimo” mūsų Vilniaus 
krašto ir rytinių Lietuvos sienų. 
Tikiuosi, sekančioje parodoje ga
lėsiu pasijusti broliškiau.

Toje pat parodoje buvo išsta
tyta 18 rėmų Latvijos monetų ir 
banknotų, o taip pat ir jos oku
pantų Latvijoj naudotų pinigų. 
Tikrai buvo labai gausi ir Įdomi 
paroda tiems, kam rūpi Latvijos 
žemė ir tauta. Vitalius M.

Toronto Prisikėlimo parapija statydina naujus pastatus, kurie tarnaus ir kultūriniams kolonijos rei
kalams. Nuotraukoje: žemės prakasimo iškilmėje kalba parapijos komiteto pirm. dr. J. Songaila; vi
duryje — gen. konsulas dr. J. žmuidzinas, p. H. Žmuidzinienė, KLB Toronto apylinkės pirm. Aug. 
Kuolas ir kt. S. Dabkaus

Šiaurės Amerikos latviu koncertai
Vokaliniame naujųjų kūrinių 

koncerte, kuris įvyko Eaton audi
torijoje, solistai ir choras klausy
tojus supažindino su naujais kūri
niais, kurie buvo premijuoti Ka
nados latvių dainų šventės kon
kurse. Jame dalyvavo 11 kompo
zitorių.

Koncertą pradėjo vyrų choras 
“Viesturs” su K. Mauro “Išpažin
tim” ir dviem liaudies dainom, 
kuriom įdomų įterpimą davė T. 
Keninš ir H. Pavasars. Dirigavo J. 
Barušs.

Baritonas Juris Ciruls dainavo 
du V. Baštiko ir V. Ozolinio nau
jus kūrinius, kurie yra tradici
nės formos, nors šen ten gali
ma buvo išgirsti ir pažangesnių 
jieškojimų, kurie pasunkina išpil
dymą. Solistas betgi sugebėjo tai 
atlikti. Geras akomponiatorius 
buvo A. Strombergs. Pirmą dalį 
užbaigė “Rota” choras iš Konekti
kuto dirigento V. Aldinio vado
vybėje. Jis išpildė A. Jansono, J. 
Norvilio ir V. Ozolinio kompo
nuotas liaudies dainas.

Antroje dalyje dainavo jungti
nis Toronto “Dainos” ir šv. Jono 
parapijos chorai, diriguojami J. 
Palens ir J. Barušs. Jie išpildė J. 
Norvilio ir A. Purvio dainas. Įdo
mi šioje dalyje buvo V. Baštiko 
kantata “Latvijos Baladė”, kurią 
choras dainavo su vargonų paly
da. Sunkiausia dalis teko solistei 
K. Brantei, kuri dainavo 4 moder
nistines E. šenfeldo, A. Jerumo 
ir A. Okolo-Kūlako dainas. Tai 
latvių kompozitoriai, kurie puose
lėja naują latvių vokalinę muziką, 
Naujosios dainos stato daininin-

Padidėjo mokinių skaičius, 
sumažėjo doleriai

Lietuvių saleziečių gimnazija 
šiemet yra padidėjusi mokinių 
skaičiumi, nors patalpos nedidi 
lės — vos gali sutalpinti 60 moki
nių. Yra kilęs sumanymas perkel
ti tą gimnaziją i Romą, kaip tai 
yra padarę ukrainiečiai, slovakai 
ir kt. Gimnazijos dir. kun. Pr. Ga
vėnas savo atsišaukime rašo:

“Tačiau šiam tikslui mums dar 
nėra konkrečių sąlygų, Todėl dar 
lieka rūpintis senais reikalais ... 
Paskutiniais metais moksleivių 
skaičius pas mus padidėjo, gi tuo 
tarpu nepadidėjo bendradarbių 
skaičius. Priešingai, šie pastarieji 
vis trupa iš rėmėjų sąrašo, ar tai 
paties gyvenimo išbraukti, ar iš 
nuovargio patys išsibraukdami. 
Gi tuo tarpu Italijoj pragyveni
mas šiuo metu žymiai pabrango. 
Dėlto susidaro nemaži rūpesčiai 
vien tik iš finansinio taško. Tik 
“kasdienei duonai”, skaitant pus
antro dolerio dienai, vienam ber
niukui metams reikia 540 dolerių; 
gi su 60 berniukų prieinama prie 
bauginančios sumos — 32.000 do
lerių! O kur kiti mokyklos ir 
bendrabučio reikalai, kaip kny-

SKELBIAMAS ROMANO KONKURSAS

2.

Korporacija “Giedra” ir vyres
niosios giedrininkės skelbia roma
no konkursą pagal šiuos nuosta
tus.

Premijuojamas tikrai litera
tūriškai vertingas kūrinys.
Premijos dydis — $1.000. 
Premija nedaloma.
Romano pagrindinė veikėja 
turi būti stipraus charakterio 
lietuvė moteris.
Kūrinys turi būti parašytas 
mašinėle, nemažesnis kaip 
200 romaninio formato pusla
pių.
Kūrinys pasirašomas slapy
vardžiu. Atskirame uždarame 
voke turi būti pažymėta:
a. tikroji pavardė ir vardas,
b. adresas ir telefonas, c. kū
rinio antraštė, d. autoriaus

5.

kui labai didelius reikalavimus. 
Taip pat ir pianistas nėra čia tik 
akomponiatorius, bet kartu ir so
listas, K. Brante parodė didelį 
muzikalumą, sujungtą su profesi
ne technika, bet pianistė Megi ne- 
visada gebėjo prisiderinti moder
niajai muzikai, ir aažnai paliko 
solistę be paramos.

Religinė valanda
Religinės muzikos koncertas 

Įvyko Šv. Andriejaus bažnyčioje, 
kuri buvo pilnutėlė klausytojų. 
Didžiulės programos išpildyme 
dalyvavo jungtinis Šv. Andrie
jaus ir Toronto latvių baptistų pa
rapijų chorai dirigento A. Purvio 
vadovybėje. Prie vargonų buvo 
E. Timermane; pianinu akompo
navo M. Tutere. Solo giedojo: sop
ranas M. Dežarden, tenoras A. 
Vecins ir baritanas P. Geistauts.

Plačioje ir labai turtingoje 
programoje buvo senieji latvių 
muzikos meistrai J. Vitols, A. 
Kalninš, toliau J. Norvilis, A. Pu- 
rvs, H. Pavasars, V. Baštiks ir T. 
Keninš.

Programa buvo labai gerai pa
ruošta. Koncertas truko 2 vai. 
Chorai dirigento A. Purvo vado
vybėje giedojo labai disciplinuo
tai ir su dideliu entuziazmu. Bal
sai skambėjo švariai ir piano, ir 
forte giedojime. Koncerto pasise
kimui buvo didelė parama — ge
ri solistai. Reikia konstatuoti, kad 
latvių religinė muzika yra labai 
turtinga ir graži. Daug gražių kū
rinių chorui, vargonams ir solis
tams parašyta paskutiniuoju lai
ku.

gos, reikiamos pedagoginės prie
monės, apšvietimas, apšildymas, 
apskalbimas, namų remontas ir 
kiti sklandaus šeimyninio sugyve
nimo reikalavimai?! Pati Įstaiga 
jokių pajamų neturi ir jokia or
ganizacija ja nesirūpina. Ji turi 
išsilaikyti vien tik iš tautiečių 
duosnumo.

Nors “ubagauti”, ypač gi da
bar, kai šalpos telkimas tampa 
kasdien sunkesnis, niekam nema
lonu, vis dėlto mūsų buvęs Kini
jos misijonierius kun. Petras Ur- 
baitis, pasitikėdamas Dievo ir ge
rų tautiečių pagalba, sutiko dar 
prieš mokslo metų pabaigą vykti 
iš naujo į š. Ameriką pašalpos 
maldauti.

Jis, be abejonės, reikalingas 
Jūsų tautinio jautrumo ir konkre
čios talkos. Tad Jūsų labai pra
šau jam palengvinti šią sunkią 
naštą. Kurią pasiėmė vien tik iš 
meilės lietuviškam jaunimui”.

Kun. P. Urbaitis lankysis įvai
riose lietuvių kolonijose, bet pa
grindinė jo būstinė bus 2421 W. 
45th St. Chicago, Ill. 60632, USA.

7.

8.

9.

10.

slapyvardė.
6. Kūrinius siųsti: “Giedra” ro

mano konkurso komisijai, 
6621 So. Troy Ave., Chicago 
60629, Ill., USA.
Kūriniai turi būti prisiųsti ne
vėliau kaip 1966 m. birželio 
30 d. (pašto antspaudo data).
Konkurso komisiją sudaro: 
Kazys Bradūnas, Česlovas 
Grincevičius; Dalia Kučėnie- 
nė, Izabelė Motekaitienė, Ju
zė Vaičiūnienė.
Autorius, laimėjęs šio kon
kurso premiją, be papildomo 
honoraro pirmosios laidos tei
ses perleidžia vyresniosioms 
giedrininkėms ir korporacijai 
“Giedra”.
Rankraščiai, nelaimėję kon
kurso, grąžinami autoriams.

J. Norvilis vargonais išpildė sa
vo naujus kūrinius, kuriuose įpy
nė liaudies dainų motyvus ir pa
sirodė esąs vargonų virtuozas.

Instrumentinė muzika
Instrumentinės muzikos naujų 

kūrinių koncertas, kuris įvyko 
Massey Hall, atliko šių kompozi
torių kūrinius: Volfgango Dar- 
zinš, Janio Medinš, Gunaro Pone, 
Alberto Jerumo, Janio Kalninš ir 
Talivaldžio Keninš.

Programa buvo pradėta V. Dar- 
zinš sonata nr. 2 pianinui, šią 
įvairiaspalvę kompoziciją išpildė 
su dideliu pasisekimu talentinga 
jaunosios kartos pianistė V. Lein- 
vebere. J. Medinš siuitą obojui su 
pianinu išpildė obojistas A. Jan
sonas ir pianistė V. Leinvebere.

Staigmena buvo kompoz. G. Po
nes kūrinys. Autorius daugiau pa
žįstamas amerikiečių publikai, ne
gu latviams. G. Pones “Klavier- 
werk I Allintervellreihe” išpildė 
žinomas amerikiečių pianistas 
Robert Mumper, kuris šią tech
niškai sunkią kompoziciją jau 
anksčiau buvo išpildęs amerikie
čių publikai. Jauno, kompozito
riaus, Minnesotos un-to muzikos 
daktaro, pianinui parašytas kūri
nys yra labai modernistinis ir iš 
klausytojų susilaukė diametraliai 
priešingų vertinimų. Man atrodo, 
kad kūrinys buvo labai įdomus, 
atsipalaidavęs nuo konvencinės 
muzikos tradicijų. Aišku, G. Pone 
turi savo ypatingą veidą ir jo kū
rinio visi klausė su dideliu įtem
pimu, nors įvairiais jausmais.

A. Jerumo sonatą čelo ir piani
nui išpildė amerikiečiai Ronald 
Leonard — čello ir Robert Silver- 
man. Turiu pažymėti, kad Leo
nard dažnai koncertuoja latvių 
publikai su savo žmona latve, 
smuikininke Auzina.

Antrąją dalį pradėjo Toronto 
simfoninis orkestras su J. Kal
ninš “Muzika stygom”, ši kūrinį 
dirigavo pats kompozitorius, bu
vęs Latvijos valstybinės operos 
dirigentas, ir publikos buvo pri
imtas labai triukšmingai. Orkest
ras turėjo pakartoti paskutinę 
dali.

Didysis koncertas buvo baigtas 
Toronto muzikos prof. T. Keninio 
koncertu smuikui, čelo ir orkest
rui. Solistai buvo Norma Auzina 
ir čelistas Ronald Leonard; diri
gavo J. Kalninš. T. Keninio kūri
nys yra tradicinės formos su mo
derninės muzikos prieskoniu. 
Kompozitorius ne j ieško išorinių 
efektų, bet pasitenkina grynąja 
muzika. Valė Zentinš

Atsiųsta paminėti
Laiškai Lietuviams, nr. 5, gegužės m. 

1965 m. šiame numeryje pažymėtini 
straipsniai: P. Razminas, santykiai 
tarp tėvų ir bręstančio jaunimo; A. Gy
lytė, Tėvų santykiai su vaikais ir kt.

Eghitė, nr. 5, gegužės mėn.
Juozas Pronskus, ŠILUVA AR VIL

NIUS? Kodėl bažnyčios vadovybė daro 
nuolaidas lenkams? Čikagos Lietuvių 
Literatūros Draugija 1964 m., 57 psl. 
Atspaudas iš “Naujienų”. Kaina $1.00.

The Baltic Review, nr. 28. šio nu
merio vyr. red. yra Martynas Brakas. 
Savo straipsniais prisidėjo dr. A. 
Gerutis ir dr. J Puzinas.

Anatolijus Kairys, VIŠČIUKŲ 
ŪKIS. Trijų veiksmų satyrinė komedi
ja. Išleido “Terra”. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė, 91 psl. Kietais viršeliais. 
Kaina nepažymėta.

Lietuviai Amerikos Vakaruose, nr.
5, 1965 m.

“HERDER CORRESPONDENCE” 
mėnraštis, leidžiamas anglų kalba. 
1965 m. 5 nr. paskelbė ilgoką straips
ni apie religinę būklę pavergtoje Lie
tuvoje. Tai santrauka memorandumo, 
kurį paruošė mons. V. Mincevičius ir 
įteikė Vatikano santarybos nariams 
vysk. V. Brizgys. Daug platesnė šio 
memorandumo santrauka buvo anks
čiau paskelbta to paties mėnraščio vo
kiškoj laidoj.

LIETUVIŲ GIMNAZIJOS KEN- 
NEBUNKPORTE mokslo metų pa
baigos iškilmėje dalyvaus vysk. Pr. 
Brazys, MIC. Jis atlaikys pamaldas 
ir abiturientams įteiks brandos ates
tatus. Šiemet gimnaziją baigia 11 
mokinių. Mokslo metų pabaigos bei 
išleistuvių iškilmės bus birželio 12 
dieną.

VIDA GALEN AITE, 11 metų am
žiaus čikagietė, laimėjo I vietą SLA 
suruoštame jaunųjų talentų konkur
se. Jaunoji pianistė yra A. Kučiūno 
studijos mokinė.

KAZYS ALISAUSKAS, Lietuvos 
kariuomenės pulkininkas, Lietuvių 
Enciklopedijos karinio skyriaus re
daktorius, džiaugiasi, jog Enciklope
dijos darbas einąs į pabaigą ir jis 
galėsiąs daugiau padirbėti prie Lie
tuvos nepriklausomybės kovų istori
jos rašymo.

LENKŲ “RYTINIŲ SRIČIŲ KO
MITETAS” Čikagoje paskelbė mani
festą, kuriame tarp kita ko sakoma: 
“Per amžius rytinės žemės su Vil
nium, Lvovu ir Lucku sudarė integ
ralinę Lenkijos dalį, saugojančią V. 
Europą nuo mongolų ir rusų. Iš tų 
žemių plėtėsi į Rytus vakarinė kul
tūra ir krikščionybė”... “Sandara” 
pažymi: “šitokiame skelbime karto
jama aiški melagystė. Nei Vilnius, 
nei Luckas nebuvo “per amžius” 
Lenkijos plotuose. Tikrenybėje tie 
plotai buvo augštaičių ir jotvingių 
žemės, o paskiau įsijungė į bendrą 
Lietuvos valstybę, 
liko iki maskoliai 
griebė jų. Keista, 
lenkai nesigėdina 
kių melagysčių!”

DAIL. ALBINO ELSKAUS paveiks
las yra išstatytas Riverside muzėju- 
je. šią parodą sudaro muzėjaus įsigy
ti dabarties dailininkų paveikslai.

SKULPTORĖS ELENOS GAPUTY- 
TĖS ir tapytojo Andre Dzierzynski 
dailės darbų paroda nuo gegužės 3 iki 
17 buvo atidaryta “The Upper Gros
venor galerijoje” Londone, Britanijoj. 
Elena Gaputytė yra skulptorė ir pie
šėja, tik šį kartą toje dviejų parodoje 
buvo išstačius! vien skulptūros darbus. 
Meno dalykus ji yra studijavusi Vo
kietijoj, Kanadoj, gilinusi Prancūzi
joj, studijų tikslais važinėjusi po Eu
ropą ir JAV, o nuo 1956 m. apsigyve
no ir dirba Britanijoj. Nuo 1960 m. 
yra surengusi visą eilę savo darbų pa
rodų.

LIET. ŽURNALISTŲ S-GOS centro 
v-bos posėdy nutarta išleisti biuletenį, 
kuriame bus iškeltos žurnalistų pa
stangos Lietuvos laisvinimo darbuose. 
Biuletenį suredaguoti pavesta pirm, 
kun. V. Bagdanavičiui ir vicepirm. A. 
Gintneriui. Posėdis praėjo darbingoj 
nuotaikoj. Vėliau visi posėdžiavusieji 
dalyvavo dail. V. Kasiulio parodos ati
daryme. Pr. Al.

DAIL. JUOZAS BARIS, gyv. To
ronte, dalyvauja skulptūros kūrinių 
parodoje Strotforde, Ont., kur vasa-

kurioje jie pasi- 
1795 metais neuž- 
kad šiandieniniai 
viešai skelbti to-

Gyvenimas filmuose

SENA TEMA, NAUJA FORMA
 KORNELIJUS BUCMYS, OEM 

taikę su esama padėtimi, ramiai 
išsiskiria.

Gana dažnai, neišvengiant aki
plėšiškai aiškių “Esso” reklami
nių ženklų, iš "dalies lyg ir. susi
daro įspūdis operos ir skelbimų 
parodijos. Toks įspūdis pranyks
ta tolimesnėje eigoje stebint pa
stangas išlaikyti filmą arti gyve
nimo realybės.

Pagrindiniams veikėjams — 
Catharine Deneuve, Nino Castel- 
nuovo, Anne Vernon — tenka ne
lengvas uždavinys šalia įtikinan
čios išraiškos dar išdainuoti vi
sus dialogus. Nei vienas iš jų ne
pasižymi ypatinga balso dovana, 
bet to ir nepasigendama, nes fil
me nėra nei arijų nei ilgesnių 
dainų ir Michel Legrand muzika 
dialogų atveju nepateikia didelių 
variacijų. Gabiai naudojamos 
spalvos žymiai prisideda prie 
nuotaikų išryškinimo. Suaugu
siems.

“Mister Moses”. Gausiai pertei
kiama rytinės Afrikos autentiškų 
gamtovaizdžių spalvotoje fotogra
fijoje. šiaip be didesnių meninių 
pretenzijų, šis filmas bando pa
vaizduoti 300 mylių afrikiečių 
kaimo kelionę per dykumas. Gra
sant potvyniui iš naujos užtvan
kos, britų valdininkas apsiima pa
rūpinti vietiniams gyventojams 
lėktuvą, bet šie nekeliauja be sa
vo gyvulių. Pravažiuojąs deiman
tų spekuliantas ant savo vežimo 
laiko užrašą “Dr. Moses” čiabu
vių palaikomas pranašu ir priver
čiamas išvesti visą kaimą su ban
domis į saugesnę vietą.

Prie Afrikos autentiškumo pa
jutimo žymiai prisideda ir gau
sus vietinių gyventojų dalyvavi
mas statistų rolėse bei didžia dali
mi afrikiėtiškiems instrumen
tams pritaikyta muzika. Iš baltų
jų artistų su vidutiniu pasiseki
mu pasirodo Robert Mitchum, 
Carroll Baker, Alexander Knox 
ir kt. Filmas tinkamas suaugu
siems ir jaunimui.

“The Umbrellas of Cher
bourg”. Įvairiuose tarptautiniuo
se festivaliuose šis filmas laimėjo 
net penkias premijas, tarp jų 
1964 m. Cannes festivalyje — pa
grindinę taurę, žiūrovui atrodo 
visai naujas dalykas, kai veikėjai 
mintimis pasikeičia dainuodami. 
Viso filmo eigoje nėra nei vieno 
ištarto žodžio. Tai atrodytų nor
malu nufilmuotoje operoje, bet 
čia vaizduojama moderniško lai
kotarpio eiliniai Įvykiai kasdie
niškame stiliuje. Daug kartų 
skaitytas ir matytas siužetas — 
besimylinčių jaunuolių romantiš
ko gyvenimo iškarpa yra labiau 
būdingas prieškariniams Holly
wood© filmams. Režisorius betgi 
davė jam naują, originalią formą.

Jacques Demy, vienas prancū
zų “nouvelle vague” srovės puo
selėtojų ir režisorių, prisistato tik 
su trečiuoju normalaus ilgio savo 
filmu. Demy priklauso prancūzų 
intelektualų grupei, žvelgiančiai i 
filmus, kaip i rimtą meniškos iš
raiškos priemonę. Šis požiūris 
pamažu pradeda bujoti ir Ameri
kos kontinente. Bent iki šiol di
desnė statytojų ir režisorių dalis 
į filmus žvelgė vien kaip į pra
monę, o daugelis žiūrovų čiumpa 
betkokj filmą, kai tenka.užpildyti 
laiko tuštumą.

Cherbourg uoste skėčių krau
tuvės savininkės duktė mylisi su 
garažo patarnautoju Guy. Jo kan
didatūra nevisai atitinka jos mo
tinos svajones. Idilija pertraukia
ma. kai jaunuolis pašaukiamas 
karinei tarnybai. Karo metu jau
nuolio laiškai suretėja, o nėščia 
likusi mergina motinos prikalba
ma ištekėti už. deimantų pirklio. 
Iš fronto grįžta sužeistas jaunuo
lis. skaudžiai pergyvena draugės 
vedybas, bet, laimingų aplinky
bių dėka, Įsigyja nuosavą benzino 
stotelę ir veda. Tik po trejetos 
metų vėl abu atsitiktinai susitin
ka Kalėdų išvakarėse, bet, susi- 

ros metu vyksta tradiciniai Šekspyro 
festivaliai. Parodai vertintojų komisi
ja atrinko 30 iš 50 pasiūlytų Kanados 
skulptorių kūrinių. Paroda truks nuo 
birželio 14 iki rugsėjo 6 d. Ji yra glo
bojama “Sculptors’ Society of Canada” 
ir kt. vienetų.

LIONE STANEVIČIŪTE iš Hamil
tono, Ont., Kanados užsiregistravo į 
lietuvių tautinių šokių grupių vadovų- 
mokytojų kursus, kurie prasidės bir
želio 14 d. Dainavos stovyklavietėje 
ir truks dvi savaites. Norintieji kur
sus lankyti prašomi paskubėti užsire
gistruoti, nes užsiregistravusiems kur
santams skubiai reikės išsiuntinėti an
ketas ir programas. Registruotis JAV 
LB centro valdybos sekr adresu: Kos
tas Januška, 2646 West 71 St, Chica
go, Ill. 60629, USA..

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
centro valdyba spaudos mėnesio pro
ga paruošė išleistų knygų sąrašą ir iš
siuntinėja visoms JAV LB apylinkių 
valdyboms; bendraraščiu kreipėsi į vi
sas LB apylinkių valdybas su pagei
davimu, kad kiekvienoje apylinkėje 
būtų platinama lietuviškoji spauda. 
Kur nėra spaudos platintojo, apylin
kės valdyba turi stengtis platintoją 
surasti.

SIBIRO MALDAKNYGĖS liuksusi
nė laida baigiama spausdinti. Tekste
— popiežiaus Pauliaus VI laiškas ir 
8 kardinolų įvadai; ofsetiniu būdu at
spaustas padidintas originalas ir jo 
angliškas vertimas. Meninė priežiūra
— dail. P. Osmolskio. Leidinio mece
natai — dr. J. K. Valiūnas ir kun. L. 
Jankus. Maldaknygė bus x duodama 
tik tiems, kurie birželio mėn. paaukos 
BALFui bent $2. Aukotojai turi pažy
mėti, kad nori gauti maldaknygę. Ad
resas: 105 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
11211.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ŽEMAITEI PAGERBTI DEKADA 

pradėta Vilniaus dramos teatre jubilė- 
jiniu vakaru. Minėjimą atidarė A. 
Venclova. Apie rašytojos literatūrinius 
nuopelnus kalbėjo romano “Kaimas 
kryžkelėje” autorius Jonas Avyžius: 
“... žemaitės santykis su tikrove, su
siliejimas su liaudimi, sugebėjimas 
prabilti savo laiko kalba — ši vaisin
ga jos tradicija, tas didysis jos pašau
kimas bus visad gyvas mūsų literatū
roje. Jos puikioji kūryba dar ilgai ža
vės skaitytoją ir pasakos ateinančioms 
kartoms apie rūsčią tikrovę, apie tuos 
kryžiaus kelius, kuriuos praėjo mūsų 
liaudis, grįndusi sau takus į lietuviško 
žodžio laisvę knygnešių kaulais ir gū
džioje tironijos naktyje sugebėjusi pa
gimdyti tokį dvasios galiūną, kaip že
maitė ...” Kalbėjusiųjų tarpe buvo fi
lologijos mokslų kandiatai K. Umbra
sas ir J. Lankutis, Mokslų Akademijos 
bibliotekos darbuotojas V. Abramavi- 
čius. Minėjimas baigtas V. Miliūno in
scenizuotos žemaitės “Marčios” spek
takliu.
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Lietuvių studentų žinios

EGLINTON — OAKWOOD
Naujas modemus 3-pleksas. Viso 

17 kambarių, vandens-alyvos šildy-

minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
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.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų - 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

SWANSEA
$4300 įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, modemiška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
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-

BLOOR — BERRY RD.
$10.000 įmokėti, gražus rupių ply- 

aapartamentinis pastatas — four- 
ex, tik 8 mėtų senumo su 4 ga

ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

Birželio 4 d., 1965 m. Penktadienis. 
Diena, kaip ir visos dienos. Papras
ta. Be ypatingų įvykių. Gal kaiku- 
riem asmeninių nusivylimų ar gal
būt džiaugsmų diena, bet kitam vi
siškai normali rutina.

Bet 8 vai. vakaro staigiai visas 
lietuvynas pradėjo bruzdėti, judė
ti, gyventi — Prisikėlimo muzikos 
studijoje. Ten vyko baigusiųjų stu
dentų jaunų studentiškų dienų pa
baigimas. Visokių visokiausių žmo
nių atvyko ir visokių visokiausių da
lykų įvyko. Jeigu buvai, tai žinai, 
o jeigu nebuvai, tai kodėl? Nesaky- 
sim kas atsitiko. Sužinok iš tų, ku
rie buvo.

Atskridom ir tupėjom prie lan
go žiūrėdamos į žmones (Pelėda pa
vėlavo, mat, jos sparneliams jau rei
kia “grease job”!). Nu, ja — stebė
jom žmones ir nusprendėm, kad da
bar įdomu į juos žiūrėti — ypač sa
vus lietuvius: visi turi nežmoniškas 
gerkles!

Vėlai baigėsi mūsų ekskursija, 
nes tie studentai, kurie tupinėjo 
iki buvo išmesti pro duris, persi
kraustė į būstinę! Buvo labai sma
gu! Galite mums patikėti!

Paskutinis žodis: Nusilenkim prieš 
baigusius mokslą studentus ir šau
kim “Gaudeamus”! Baigusieji tik 
murma “ačiū Dievui”!

Balandėlis ir Pelėda

Lietuvių skautų veikla

B. SAKALAS
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.

Darbo telef. RO. 2-8255

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

S. Kernius katalikiškų mokyklų 
daugiakovoje laimėjo I' vietą, šiose 
varžybose jis laimėjo pirmas vietas 
disko metime ir trišuolyje; šuolyje 
į tolį buvo antras, rutulio stūmime 
trečias ir šuolyje į augštį — ketvir
tas. Ontario mokyklų pirmenybėse 
numetė diską 140-3.

L. Plačiakis pr. mokyklų varžybose 
Christie parke laimėjo pirmąsias vie
tas šuolyje į tolį iš vietos (6-8%), tri
šuolyje (28-1%) ir estafetiniame 
bėgime.

V. čirvinskas tose pačiose varžy
bose laimėjo I vietą estafetiniame 
bėgime ir šuolyje į augštį buvo ket
virtas (3-8).

V. Kaknevičius mokyklų varžybo
se šuolyje į augštį buvo U su pa
sekme 4-7.

R. Kaknevičius mokyklų varžybo
se trišuolio varžybose nušoko 29-5 
ir į tolį 13-4.

Toronto miesto jauniausių klasių 
lengv. atletikos pirmenybėse 10 - IT 
m. klasės grupėje Vyčio berniukai 
laimėjo I vietą 4 x 110 jd.estafetėje 
ir II vietą 220x110x110x220 j d. esta
fetėje. Tose pačiose varžybose L.

Plačiakis laimėjo I vietą 440 jd. bė
gime (67,5).* 100 jd. užbėgime buvo 
pirmas (12,5), tačiau susižeidęs baig
mėje nedalyvavo. R. Kaknevičius 
disko metime buvo trečias (62 - 0) 
ir į augštį iššoko 4-0 ir trišuolyje 
27-8.

Mūsų rėmėjams V. Bakūnui (Pem
broke) ir V. Senkevičiui nuoširdžiai- 
dėkojame. A. S.

Sportas Lietuvoje
Lidija Ruzgytė gerai pasirodė Sov. 

S-gos kurčių-nebylių lengv. atletikos 
rungtynėse; 200 m. ji nubėgo per 
25,9; 80 kliūtinį per 12,0; ir šuolyje 
į augštį peršoko 1,45 m. Ji pakvies
ta į Sov. S-gos rinktinę ir dalyvaus 
kurčių-nebylių olimpijadoje Vašing
tone.

J. Sabas Leningrade įvykusiose 
moksleivių lengv. atletikos varžybo
se pasiekė naują Lietuvos jaunių re
kordą šuolyje į tolį, nušokdamas 
7,07 m.

Tradicinėse Kaunas-Vilnius leng
vosios atletkos rungtynėse Kaunas 
įveikė Vilnių pasekme 496,5 : 443,5.

Lietuvos futbolas yra šiek tiek at
silikęs nuo kitų respublikų lygio, ta-

Rambyno tunto vadovų posėdis— 
birželia 13 d., 7 vai. v. skautų būkle.

DLK Mindaugo sk .dr-vė gegužės 
31 d. sueiga užbaigė darbo metus. 
Dalyvavo daug tėvelių ir tunto vado
vų. Sezono metu draugovėje sureng
tas konkursas, kurio pirm, vietas 
laimėjo: P. Kudreikis, A. Kaspara
vičius ir J. Svirplys; antrąsias — 
A. Stukas, S. Gudavičius ir L. Balta- 
kys. Į pi. laipsnį pakelti: P. Kudrei
kis, A. Kasparavičius ir A. Kubels- 
kis. 12 kandidatų davė skauto įžo
dį. Dr-vė dar prieš stovyklą numa
čiusi iškylą ir nuo liepos 17 d. va
žiuoja į stovyklą.
...Romuvos stovykloj iš Hamiltono 
dirbo: D. Stukas, A. Keršys, P. Sta
sius, A. Tumaitis, P. Breichmanas, 
A. Paukštys, P. Sakalas, A. Dronse- 
tavičius ir iš Oakvilles — A. Krivic
kas. Jie jau pastatė sesių rajone nu
matytą paukštytėms namelį “Biru
tę”. Paukštytės ir stovyklos komi
tetas dėkoja už tokį gražų ir naudin
gą darbą.

Stovyklos mecenatas R. Geležiū
nas parūpino sunkvežimį, kuriuo bu
vo nugabenta stovyklos pagerinimo 
medžiagos bei daiktai. Ačiū jam.

Raimundas Namikas studijuo
ja Toronto un-te filosofiją ir ra
šo tezę apie Kantą.

Paulius šimoliūnas iš Čikagos 
atostogų proga lankėsi Toronte ir 
domėjosi lietuvių įstaigomis bei 
“T. žiburiais”. Viešėjo pas savo 
bičiulius.

Dantų gydytojai Sigitas ir An
gelika Kazlauskai birželio 9 d. 
išskrenda i pasaulio dantų gydy
tojų kongresą Vienojje, Austrijos 
sostinėje. Ta'proga aplankys ir 
kitu? Europos kraštus — užtruks 
apie 5 savaites. Jų kabinete Oak- 
villėje per tą laiką dirbs dr. Arū
nas Dailydė.

rusų koman- 
rinktinę, ku- 
rungtynes su

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS

24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst. C.. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr.10-1.30
Treč. uždarytas
Kelv. 10 -1.30 ir 430 - 7
PenkL10-l.30ir4.30-8
Sošt9-12
Sekm. 930 -1

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — atviri iš 6%%.

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas: 
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

Parduodamos pašto perlaidos ir keliautojų čekiai (travelers cheques) __
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje

1965 m. balandžio 30 d. kapitalas — $1,568,320

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, faunų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
RONCESVALLES — GEOFFREY $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 13 
kambarių, 3 vonios, garažas, vandeniu apšildomas,
SWANSEA —BLOOR— geras mūro namas. Įmokėjimas nesvarbu, atski
ras, 6 didelių kambarių per du augštus, vandeniu apšildomas, garažas, 
šoninis įvažiavimas, prie gero susisiekimo, ramioj vietoj.
INDIAN RD. CR. — GLENLAKE $4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kambarių, 
3 mod. virtuvės, 2 garažai, geras įvažiavimas. Prašoma $17.900.
BLOOR —PRINCE EDWARD $4.000 įmokėti, mūro, atskiras 6 kambarių 
per 2 augštus, garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas. Prašo 
$19.500.
BLOOR — CLENDENAN, įmokėti $10.000, mūro, atskiras, 10 didelių 
kambarių dupleksas, garažas, platus įvažiavimas. Namas išmokėtas.
PRINCE EDVARD — DUNDAS, $5.000 įmokėti, muro, atskiras, 5 kam
barių vienaaugštis (bungalow), gražus didelis kiemas, garažas, priva
tus įvažiavimas.
Nerade atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jnmt bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybe ir kaina. 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.
J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

čiau daug pajėgių lietuvių futboli
ninkų žaidžia įvairiose 
dose. Siūloma sudaryti 
ri žaistų parodomąsias 
Sov. S-gos rinktine.

V. Mikėnas septintą kartą tapo T. 
Lietuvos šachmatų meisteriu papil
domose varžybose Įveikęs A. Uoge
lę 2,5:1,5.

Sov. S-gos stalo teniso federacija 
sudarė geriausių žaidikų sąrašą. Ge
riausia žaidike pripažinta L. Balai- 
šytė; Toliau randame Skarulienę (7), 
Padaigytę (15), Bražiūnaitę (16) ir 
Jackūnaitę (18). Vyrų grupėje į dvi
dešimtuką pakliuvo A. Saunoris (14).

R. Berlyne gegužės 23-29 d. 16-tose 
Europos bokso pirmenybėse iš aštuo- 
nių Sovietų S-gos boksininkų, laimė
jusių aukso medalius, du buvo Lie
tuvos boksininkai kaunietis Ričardas 
Tamulis ir vilnietis Danas Pozniakas. 
R. Tamulis Europos čempijono vardą 
laimėjo jau trečią kartą.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Birželio 9 d. įvyksta Toronto 

jūrų skautų saugumui ant vandens 
prižiūrėti komiteto posėdis. Komite
tui pirmininkauja j. s. H. Stepaitis.

— Baigiamą perstatyti jachtą ap
žiūrėjo tėvų-remėjų komiteto narai 
inž. B. Buntinas ir p. Mašalienė.

— Jūrų skautų-čių tėvai kviečiami 
talkinti T. pranciškonų stovyklos 
tvarkyme.

— Pranešama tėveliams, kad eg
zaminų laiku sueigų nebus.

— Neringos tunto stovyklos, ku
ri įvyks rugpjūčio 21 d. — rugsėjo 
4 d., Tėvų pranciškonų stovyklavie
tėje, administratoriumi sutiko būti 
skautų brolijos vadovas s. V. Mor
kūnas, 277 Evelyn Ave., Toronte. 
Administratorius praves stovyklauto
jų registraciją, taip pat padės pata
rimais stovyklavime. Stovyklos mo 
kesčai: $1 apdrauda, $2 registracija 
ir $2 dienai. Jeigu iš tos pačios šei
mos du vaikai stovyklaus dvi savai
tes — išlaikymas kainuos $45.

— Tunto stovyklą žada aplankyti 
vyr. skautininkas j. s. E. Vengians- 
kas.

STARLITE DRIVING

Vokiška vairavimo mokykla 
ved. Rudy Wolfinger 

330 Queen St. W. Tel. EM 6-2957 
ATIDARYTA KASDIEN 

llgometė praktiko. Parengiame 
egzaminam* jvairiomt* kalbami*.
Nebūtina* gera* anglų kalba*

Dr. A. Valadka Romuvoje ištyrė 
ežero dugną ir prijungė vandens 
filtrą.

Naujoji Šatrijos tunto tuntininkė 
L. Gvildienė intensyviai ruošiasi sto
vyklai perorganizuoja tuntą ir nu
stato darbo gaires.

Stovykloj liepos 25 d. įvyks šven
tė, kurioje bus paminėta 25 m. liūd
na Lietuvos okupacijos sukaktis.

Suvažiavimas. Birželio 19 d., 11 v. 
ryto, St. Catharines Tėvų pranciško
nų salėje įvyks stovyklon vykstan
čių vadovų-vių suvažiavimas, kurį 
maloniai sutiko globoti Tėvas B. Mi
kalauskas, OFM. Nepamirškite pasi
imti šeimos narius ir dalyvauti 
ninėse, kurias ruošia Niagaros 
siasalio tėvų-rėmėjų komitetas.

Kanados rajono vadeivė buvo 
šaukusi vadovių posėdį, kuriame
lyvavo Toronto, Hamiltono ir Niaga
ros pusiasalio vadovės; tarėsi dėl 
artėjančios stovyklos.

Šį savaitgalį Romuvoj bus reika
linga 10 vyrų talka pervežimui kabi
nos. Kas galėtų važiuoti ir neturėtų 
kuo, teskambina G. Stanioniui RU 
1-7861.

Vasaros stovykla prasidės liepos 
25 d. ir baigsis rugpjūčio 14 d. Sto
vyklos komendantu bus Romas Vaš- 
tokas, kuris nuo š. m. rudens prade
da dirbti Peterboro universitete. Sto
vyklautojų amžius: 12-18 m. Prašo
me neatidėliojant stovyklon regis
truotis, nes reikalinga žinoti bent 
apytikris stovyklautojų skaičius. Re
gistruotis pas V. Kolyčių LE 4-5586, 
B. Sakalą LE 6-1410 ir Prisikėlimo 
par. raštinėje LE 3-0621.

Paskutinis jaunimo - visų būrelių 
susirinkimas šeštadienį, birželio 19 
d., 3 vai., LV Namuose. Tėvų komi
tetas paruoš vaišes. Visi būreliai pa- 
sbruošia trumpai programai. Susirin
kime kviečiami dalyvauti ir visi tė
vai.

Ateitininkų tėvai, galį viduryje 
savaitės arba kuriuo kitu laiku padė
ti prie tėvų pranciškonų stovyklavie
tės pagerinimo darbų, prašomi pa
skambinti Tėvui Pauliui. Ateitinin
kai stovyklaviete naudojasi kas vasa
rą, tad reikėtų prisidėti prie jos pa
gerinimo.

Seselė M. Paulė išvyko studijom 
į JAV. Grįš rudenį. Jos sesutei L. 
Babickienei mirus, Toronto mokslei
vių kuopa paaukojo šv. Mišias.

Kongresas artėja. Neplanuokime 
liepos 3-4 d. jokių išvažiavimų. Vi
sų pareiga likti Toronte ir įsijung
ti į kongresą.

Ateitininkai, kuriems kongreso me
tu, liepos 3-4 d., reikės nakvynių, 
prašomi registruotis iki birželio 26 d. 
pas nakvynių 
Vyt. Aušrotą, 
ronto 3, Ont.,

Jaunesniųjų
kių Gintarių būrelio susirinkimas— 
šį sekmadienį, birželio 13 d., 2 v. p.p. 
LV Namuose. Susirinkimas labai 
svarbus. Prašome dalyvauti visos 
mergaitės.

Jaunesniųjų moksleivių ateitinin
kių Vaidilučių būrelio susirinkimas 
— šį sekmadienį, birželio 13 d., 4 v. 
p.p. LV Namuose. Susirinkimas la
bai svarbus. Prašome dalyvauti vi
sos mergaitės.

tarnybos tvarkytoją 
34 Waller Ave., To- 
Canada.
moksleiviu ateitinin-

Jo- 
pu-

sū
dą*

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. West2232 Bloor St. West

PR. (CERBERIS
RO 7-5454

Namų tek LE 5-1584
QUEBEC — BLOOR — apie $6.000 

įmokėti, 9 kambarių atskiras 
namas, dvigubas garažas, di
delis sklypas.

ELLIS AVE — SWANSEA, apie $ 
5.000 įmokėti, 6 kambarių 
atskiras namas, kvadratinis 
planas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, gražus didelis 
kiemas.

KINGSWAY — PRINCE EDWARD 
DR.—$5.000 įmokėti, gražus 
5 kambarių bungalas, van
dens alyvos šildymas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, už
baigtas rūsys, viena atvira 
skola 10-čiai metų.

PARKL0WN — BARNE RD. — $ 
5.000 ar mažiau įmokėti, apie 
12 metų senumo 5 kambarių 
bungalas, 2 vonios, užbaigtas 
poilsio kambarys, garažas 
su privačiu įvažiavimu.

BLOOR, $8.000
įmokėti; 9 kambarių per du 
augštus, rupių plytų, atskiras 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
garažas, viena atvira skola 
balansui, graži vieta.

JANE —BLOOR apie $10.000 ar 
mažiau įmokėti, puikus 8 
kambarių per du augštus 
atskiras namas, didelis poil
sio kambarys su atviru ugnia
kuru, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

J. RUKŠA
LE 2-4404

GLENLAKE

Namų teL LE 6-9165
RETA PROGA !

$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 
įstaigos viršuje; $9.500 meti
nių pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotos, 
žema kaina.

$10.000 įmokėti, reguliarus dviejų 
šeimų (dupleksas) namas 
High Park rajone. Abu bu
tai po 6 kambarius. Du ga
ražai ir privatus įvažiavi
mas. 50 pėdų pločio kiemas.

$12.000 įmokėti, High Park rajone, 
naujas trijų šeimų pastatas 
(tripleksas). Didelis kie
mas. Garažai ir privatus įva
žiavimas.

$20.000 įmokėti, gražus 26 butų pa
statas, tik 5 metų senumo. 
Gražūs butai, parketo grin
dys, kilimai koridoriuose, 
“intercome” sistema. 85x308 
kiemas ir privatus įvažiavi
mas. Neaugšta kaina.

$25.000 įmokėti, puikus 15 butų na
mas labai patogioje vietoje 
Bloor-Jane rajone. $22.300 
metinių pajamų; investuoti 
pinigai atneš 16% gryno pel
no apmokėjus išlaidas ir 
mortgičius.

$30.000 įmokėti, tik 4 metų senumo 
modernus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

PASITEIRAUKITE DEL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L GARBENS

Xilijai Rizaitei, ateitininkei, ir 
jaunimo parengimų dažnai scenos 
dalyvei, padaryta antra pr. me
tais mokykloje sužeistos kojos 
operacija. Ligonė šią savaitę grįž
ta į namus.

Toronto un-to humanitarinių 
mokslų fakultete filologijos sky
riuje perėjo į IV kursą su II lai
psnio pagyrimu: J. D. Balsaitė ir 
R. O. Strimaitytė; biologijos ir 
medicinos skyriuje į IV kursą 
perėjo St. Šalkauskis'su II 1. pa
gyrimu, architektūros fakultete 
perėjo į IV sk. G. Janušonis su II 
1. pagyrimu.

V. Stočkus, pardavęs High Park 
garažą, perėjo lailonai dirbti į 
West Toronto Body Works, 27 
Edwin Ave., iki susiras nusipirkti 
nuosavą Įmonę. Savo klientus ir 
toliau aptarnaus laikinoje vietoje. 
Žiūr. skelbimą 8 psl.

Speciali viešoji pradžios mo
kykla nauj. ateivių vaikams stei
giama Coleman ‘Ave. Jon bus pri
imami mokiniai, kurie dėl per- 
silpno anglų k. mokėjimo negali 
sekti pamokų normaliose- mo
kyklose. Mokykla bus atidaryta 
rugsėjo mėn. ir galės priimti 100 
mokinių. Registruojama pas gy
venamos vietovės pr. mokyklų ve
dėjus. Tokie mokiniai eis į spe
cialią mokyklą, kol bus paruošti 
reguliarioms mokykloms.

Toronto Transmission & Gear Co. Ltd.
850 Richmond St. W. Tel. 363 - 3834

Visų rūsių transmisijų ir diferencialų taisymo specialistai.
Kainos — pigiausios visame Toronte.

Skubus patarnavimas. Garantuotas darbas.

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

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

Cigarečių kartonas visų rūšių ..X AG
— 200 štukų — UI J.V7

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
kniihpc — Nylon seamIess — re& H-M P«ra IViUreriblvOo IvUJ mes —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

® Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 
Tel. 535 - 9468 — Lietuvis Savininkas 
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.t.
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS 

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
'343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

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.

VASARNAMIS — MAGNETOWAN, ONT.
DUNDAS — RUSHOLME
$17.900 pilna kaina; atskiras, mūrinis dupleksas, 2 atskiri butai, vande

niu alyva apšildomas, 8 dideli kambariai. Įmokėti apie $3.000.
HOWARD PARK — HIGH PARK
$20.900 — 8 dideli kambariai, 2 modemiškos virtuvės, didelis žemės 

sklypas; gali būti ateities apartamento projektas.
BERESFORD — ANNETTE
$33.900 “Fourplex” 4 butų pastatas, plius užbaigtas rūsys, su visais įren

gimais ir baldais, geras įvažiavimas, 2 garažai. Įmokėti apie $10.000.
PALMERSTON BLVD. .
$70.000 — 8 butų apartamentas, su balkonais, visi butai po 5 kambarius ~ 

Pajamos $11.000 per metus. Įmokėti $15.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVE. 769-5171 vak. 762-9759
» Įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
» Atlieam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrius, krautuves, 

namus

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK 
AVĖ- U

JUNCTION RD.

Sav. B. Saulėnas

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
TAISYMAS — MONOGRAMOS
Latviška brangenybių 
krautuvė (Jeweller)

964M BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

1AL0K

SUPERTEST 
felp SERVICE STATION

Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RUSIŲ AUTOSUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 

All CANADIAN APYLINKES LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ

GAMINIAI PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5990 

nios virtuvės, įvažiavimas, vienas 
mortgičius balansui.
15 metų, priverstas parduoti, 45 
vietos, nerūdijančio {dieno įren
gimai, $1.000 apyvarta per savai
tę, gyvenimui kambariai, prieina
ma nuomos kaina.

BLOOR — JANE, $5.000 įmokėti, 
plytinis, atskiras, 7 kambarių per 
du augštus, vienas mortgičius, 
šilto vandens šildymas, garažas.

VIENAAUGSTLS (bungalow)^ įmo
kėti $6.000, plytinis, atskiras, 6 
dideli kambariai, i 
rys, atskiras garai 
išsikėlęs į kita miestų.

DUNDAS — OSSINGTON, $1.000 
įmokėti, 6 kambariai, 2 moder- 

« tval-

ST. CLAIR — OAKWOOD, $8.000 
įmokėti, plytinis, atskiras, 13 
kambarių, 3 virtuvės, šiltu van
deniu šildymas, garažas; parduo
damas pirma kartą.

RONCESVALLES — FERN, $2.000 
įmokėti, 6 kambariai, 2 moder
nios virtuvės, 2 prausyklos, įva
žiavimas, didelis sklypas, geras 
mortgičius balansui.

$3.500 ĮMOKĖTI, plytinė krautuvė 
su dviem apartamentais išnuomo
ti su virš $3.000 metinių paja
mų. Naujai atremontuotas pasta
tas; geras investavimas. Prašoma 
$21.500.

QUEEN — SPADINA, restorano 
verslas, tas pats savininkas per 

Turime krautuvių, namų, 
riose vietose ir įvairia kaina.

ilsio kamba- 
savininkas

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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APDRAŪDA
QYVntS • AUTOMOBILIŲ • NAMU • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, • OIT VreGlT

VbA Aįki a e Visais kelionių reikalais, visame pasau- • D AG t IX A □ lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

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

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

foto aparatai ir tX

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

• Mūšų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

r ............ ..  _

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVO

PIRMUTINIS TIKSLAS — PADĖTI SAVO NARIAMS
-v '

KOKIE YRA MUSŲ PATARNAVIMAI?

Prie anksčiau teiktų patarnavimų šiais metais 
dar pridėjome sekančius:

1. Įvedėm “revolving credit” sistemą? pagal kurią turįs pasto
vų darbą narys gauna $200 paskolą be žirantų; vieną kartą 
tokią paskolą gavęs narys gali ją vėl gauti kiekvienu metu 
be pareiškimo užpildymo. Tik dali skolos sumokėjęs, gali 
ją kiekvienu metu vėl pakelti iki $200.

2. Parduodamos banko perlaidos (money orders)
3. Parduodami keliautoji} čekiai (travelers cheques), kurie 

yra labai populiarūs keliaujant.
4. Suteikta galimybė gauti paskolą iki $1.000 be žirantų as

menims, turintiems nekilnojamą turtą, pastovų darbą, iš
dirbusiems ilgesnį laiką toje pačioje darbovietėje ir turin
tiem gerą kreditingumą (credit rating).
Bankelio augimas rodo narių pasitikėjimą ir pasitenkini-

- mą patarnavimais.
Per gegužės mėn. bankelio kapitalas paaugo $60,183, o 
per pirmus 5 šių metų mėnesius — $307.325.
Dauguma narių naudojasi čekių sistema. Balandžio mėn. 
apyvarta buvo $906.000.
Skaičiai ir faktai rodo, kad bankelis atlieka svarbų vaid
menį Toronto lietuvių finansiniame gyvenime.
Atidarytas savaitėje 29 vai.

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, 
telefonas LE 2 - 3400

LONDON, ONT.
KUN. L. JANUŠKOS primicija įvyks 

ir Šiluvos Marijos parapijos bažnyčio
je, Londone, birželio mėn. pabaigoje. 
Tiksli data paaiškės vėliau. Naujasis 
kunigas yra baigęs kunigų seminariją 
Romoje.

Gegužinės pamaldos praėjo Lietuvą 
primenančioje nuotaikoje. Populiario
sios giesmės, tiek sykių tėvynėje gir
dėtos, pirmus metus suskambo nuosa
voje bažnyčioje.

VASAROS STOVYKLAI Londono ir 
apylinkių jaunimas prašomas regis
truotis jau dabar pas p. Gudelį sekma
dieniais po 11 vai. pamaldų. Stovykla 
prasidės liepos 10 d. ir truks vieną 
savaitę Dragunevičių ūkyje, Mount 
Brydges. šiais metais numatoma suda
ryti sąlygas stovyklautojams maudy
tis.

E. NAVICKIENĖ po operacijos grį
žo namo ir jau baigia pasveikti.

L. POCIUS, dažydamas namą, nukri
to ir smarkiai susimušė koją. Po to 
staiga ir rimtai susirgo. Priežastis — 
kraujo krešuliai. Gydosi šv. Juozapo 
ligoninėje, 403 kamb. Linkime sergan
tiems greitai pasveikti. D. E.

Pasitarimas 
gimnazijos reikalu

(Atkelta iš l psL) 
naziją Kennebunkporte; 2. kas to 
negali, tesiunčia savo sūnus į šv. 
Bazilijaus gimnaziją Toronte, 
3100 Weston Rd.,' kur jie, susida
rius sąlygoms, tautiniu požiūriu 
gaus žymiai daugiau nei kitose 
gimnazijose; 3. kas šiemet dar 
nesusitvarkė su gimnazija, gali 
kreiptis Į Šv. Bazilijaus gimnazi
ją. Šiais reikalais rūpinasi mo
kyklų tarybos pirm. T. Placidas, 
OFM. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis Į jį.

Lietuvių visuomenė prašoma į 
čia išdėstytą galimybę atkreipti 
dėmesį, nes ji, ypač Toronto lie
tuviams, atidaro naują kelią į 
mokslinimą, kuris yra suderintas 
su lietuvių aspiracijomis. Bvs.

Studentų patarlė
Nesistenk atlikti šiandien to, 

ką gali padaryti kitą dieną, o 
viską, ką gali suvalgyti šiandie
ną, neatidėliok kitai dienai.

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA
Telefonus LE 1-3098

IBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto
1 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto fld 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

SUDBURY, Ont

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-3362 Res. leL BO 3£032

K. STRIACP1S P. JONIKAS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F B O C H U S

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service-Dirbtu^

JUNGTINIŲ TAUTŲ SĄJUNGA 
(United Nations Association) Kanado
je birželio 2 d., Caruso klube surengė 
įvairių tautų meno išdirbinių parodą 
ir lankytojus pavaišino kava ir įvairių 
tautų kepiniais. Parodoje dalyvavo ir 
savo tautinių meno išdirbinių skyrius 
turėjo: lietuviai, latviai, estai, lenkai, 
austrai, italai, slovakai, ukrainiečiai, 
indėnai, žydai, prancūzai ir skandina
vų tautos.

Bešališkai kalbant, lietuvių tautinio 
meno parodėlė rinktinių eksponatų ir 
jų išdėstymo tvarka buvo gražiausia bei 
pavyzdingiausia, todėl nenuostabu, 
kad sutraukė daugiausia lankytojų, 
kurie ypatingą dėmesį kreipė į mūsų 
liaudies audinius, gintarą, ir medžio 
skulptūrinius darbus.

Parodos lietuviškąjį skyrių suruošė 
ir globojo LB valdyba, bet didžiausią 
paruošimo darbą atliko mokyt. M. 
Venskevičienė, talkinama mokyt. J. 
J. Gabrėnienės, A. Pranskūnienės ir J. 
čebatorienės. Jos, apsirengusios tau
tiniais drabužiais, atstovavo lietuviams 
ir aptarnavo parodėlę.

Be lietuvių, gražiais ir vertingais 
eksponatais pasižymėjo latvių ir estų 
skyrius. Kitų tautybių skyriai meninių 
eksponatų turėjo mažiau ir ruošti dau
giausia komerciniais pagrindais; kas jų 
meninę vertę labai sumažino.

Gaila, kad parodoje lietuvių matėsi 
labai mažai. Jie negalėjo pamatyti 
įvairių tautų liaudies meno, o svar
biausia savo dalyvavimu, nors mora
liai, paremti LB valdybą ir atstoves 
moteris, kurios tiek daug laiko, triū
so ir širdies įdėjo lietuviško skyriaus 
įrengimui.

KAZIMIERAS DAUNYS, dar būda
mas DP stovykloje Vokietijoje, iš savo 
menkų, bet per ilgesnį laiką surinktų 
tremtiniško gyvenimo santaupų, sura
šė ir išleido (išspausdino) pirmąjį tuo 
laiku tremties gyvenime liaudies dai
nų rinkinėlį, kuris greitu laiku paskli
do po DP stovyklas ir laisvąjį pasaulį. 
Nuo to pasiaukojančio, sunkaus, bet 
tautiniu atžvilgiu labai vertingo darbo, 
praėjo jau 20 metų, šiais metais šven
čiama 20 metų sukatis. Garbė K. Dau
niui. J. Kručas

Ar jūsų doleris tvirtai dirba?
(Atkelta iš 3-čio pusi.) 

iš darbdavio (kas ją gaus) $200. 
Taigi, viso turime $379.19 mėne
siui. Ši sumelė iš pirmo žvilgsnio 
atrodo imponuojančiai, tačiau pa
analizuokime dolerio padėtį. “Do
minion Bureau of Statistics” ro
do, kad per paskutinius 30 metų 
Kanados doleris yra nukritęs tru
putį daugiau nei 50% savo per
kamos galios. Taigi, ar ateityje 
žmogus galės pasinaudoti visa su
ma $379.17? Man atrodo, spren
džiant pagal praeitį, kad ne!

Žmogus, kuris praeityje sutau
pydavo į mėnesį $20 ir Įdėdavo 
į kalbamą fondą, būtų per 15 me
tų sutaupęs $3600. Tuo pačiu me
tu per tuos 15 metų šis pinigas, 
įskaitant pelningo investavimo 
palūkanas, būtų paaugęs iki — 
$9863 ir per sekančius 15 metų 
iki $53969. Tokiu būdu jis būtų 
galėjęs per mėnesį išimti $539 iš 
fondo, žmogus, kuris būtų Įdėjęs 
$30 į mėnesį per 15 metų, už 30 
metų būtų turėjęs $81556, taigi, 
jis būtų galėjęs išimti po $815 į 
mėnesi. Dar reikia pastebėti štai 
ką: 1.* šėrus priima bankai kaip 
užstatą paskolos atveju; 2. šėrus 
(dalį arba visus) galima parduoti 
betkurią verslo dieną; 3. dividen
dai reinvestuojami automatiškai;

4. investavimo planą galima ap
drausti mirties atvejui; 5. šėrų 
pardavimo atveju pajamų mokes
čių beveik nėra.

Tai tik keletas pavyzdžių, ro
dančių, ko būtų buvę galima at
siekti sistemingai taupant tokiam 
fonde, kaip “Canadian Gas and 
Energy Fund”. Jūsų pinigai jums 
nedirbs, nebent jūs patys pinigą 
į darbą istatysit. A. D.

Šypsenos
Kolūkietis ir komunizmas

Vienas kolūkietis, išrinktas de
legatu į pasitarimą dideliame 
mieste, draugų buvo prašomas 
ten paklausti, kada pagaliau bus 
komunizmas. Po pasitarimo kolū
kietis kreipėsi į partinį viršinin
ką, prašydamas paaiškinti jam 
rūpimą klausimą. Viršininkas jį 
privedė prie lango ir sako:

— Matai, gatve važiuoja viena 
mašina. Kai važiuos viena po ki
tos, tada ir bus komunizmas!

Grįžus kolūkiečiui namo, teko 
paaiškinti, ką. girdėjo mieste. Pa
mėgdžiodamas viršininko manie
rą, jis privedė draugus prie lan
go ir, pamatęs keliu einantį elge
tą, jiems sako:

— Matot, eina vienas elgeta. 
Kai eis vienas po kito, tada ir 
bus komunizmas!...

Komunistinė mįslė
Apie šimto žingsnių ilgumo, su 

daugybe kojų, matosi visur, bet 
pasitenkina ir bulvėmis. Kas tai 
galėtų būti? (Atsakymas: eilė prie 
maisto krautuvės).

Tarybinis teisingumas
Į Vilniaus kalėjimo celę įveda 

naują kalinį.
— Už ką gi pats čia, drauge, ką 

padarei? — klausia vienas senų-' 
jų kalinių naujoką.

“— Nieko, aš nekaltas, — atsa
ko šis.

— Vargšas ... daugiau nebeiš
eisi.

Parinko Pr. Al.

233 - 3323 ro re - osii

P. BARAUSKO AGENTŪRA
Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE, 

' Islington (kampas Dundas ir Royal York)

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. 3UBRIEN Ė 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

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. ^sienos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

4143 DUNDAS ST. W., TORONTO 18, ONT.
Vienintelė alyvos šildymo b-vė, pristatanti kuro alyvą su “KLEEN-FLO“ 
priedu. • Skubus krosnių taisymas. • Mechanikai pasiunčiami radijo 
centrinės, kai tik gaunamas užsakymas.

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ VALYMAS.
DABAR PATS LAIKAS KEISTI KURO ALH'OS BENDROVĘ!

Susitarkite DABAR dėl krosnių valymo su mūsų atstovu:
H. ROŽAITIS

TeL Verslo: 763 • 3874 namu: LE 3 - 4908

AKIŲ SPECIALISTAS '

L. LUNSKY, R.O. 100 ADELAIDE ST. W, Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO
Telefonas W A 1 - 3 9 2 4

OKULISTAS
S. BROGGWSKI, OJ>.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių) 

Tel. Įstaigos: WA 4-S5CL1 
Tel. namų: BE 3-0978

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)

Kabinetas uždarytas
iki liepos 5 dienos.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILU VIEN t 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

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

»—■——— .......- ■ ■ 1 ■

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
RIzxzvb* AaatsviJ&A 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Auto rite Uarage das ir coiiego. Tet 531-1305

I PLUMBING and HEATING
LL LISAUSKAS, valdžios pripažin- 
Itas plomberis, atlieka įvair. plum
ping ir vandens apšildymo darbus. 

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RUSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas 
garsiame CAPE COD—OSTERVILLE kurorte prie atviro Atlanto jūros 

pliažo — gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje.
Xil r\ r\ K. I C“ 87 East Bay Rd., Osterville,/\ I I I J M { j |\| F“ Cape Cod., Mass., 02655, USA./v w L/ IX i X I- Tel. (Area 617) 428 - 8425.

• Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 
medžių 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.
• Todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.

Visa tai suteiks jums tikrą poilsi ir sustiprins sveikatą. 
Atidaryta vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Iš anksto kreiptis: ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, MASS. 
O 2 -124, USA TEL. 288 - 5999, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI Į 

VILLA AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS

Taupyk ir skolinkis

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 34912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

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

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

Kabineto telefonas LE. 4-4451
D R. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

Toronto Lietuvių -p
Kredito Kooperatyve PAKAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4Vfe% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 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.

1 vai. 30 min. kiekvieną

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

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

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 44403

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- 
dysim visus trukumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

NOTARAS
A. UGDŽIUS, B.L.

Toronto Įstaigos bendradarbis:
V. S. MASTIS, LL.D.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 220 Roncesvalles Avė, 
Antrad. ir penktadieniais 6—8 v.v.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708 

HAMILTON: 21 Main St E, 
JA 7-5575, FU 3-8928

BATHURST 
DENTAL CLINIC

794 Bathurst St.
(Bloor a. Bathurst)

Tel. 534 - 8814
Dr. N. Novošickis 
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis
Dr. P. Vytė

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga,

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

TELEFONAS L E 16165. ♦ 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

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

24 vai. pat RO 94612 
Darbo vat RO 94121 
Namu RO 6-7122
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Prisikėlimo par. žiniosŠv. Jono Kr. par. žinios
— Šį birželį 13-17 d. prisimin

sime ne vien lietuvių deportaci
jas, bet ir 25 m. Lietuvos nepri
klausomybės netekimo liūdną su
kaktį. Giliame susikaupime pa
minėkime tas dienas, šį sekma
dienį pamaldos laikomos augščiau 
minėtų įvykių ženkle. Kviečiame 
organizacijas dalyvauti pamaldo
se su vėliavomis. Po pamaldų — 
eisena prie paminklinės lentos 
žuvusiems už Lietuvos laisvę.

— Birželio 27 d., sekmadienį, 
šv. Jono Kr. bažnyčioje įvyks 
dvejopos iškilmės: 1.11 vai. vysk. 
Pr. Brazys, MIC, laikys pamaldas 
ir teiks Sutvirtinimo sakramen
tą. Besiruošiantiems priimti Su
tvirtinimo sakramentą pamoka 
— birželio 15 d., 7 v. vak. Iškil
mėms sutvirtinamieji gaus spe
cialią uniformą. Gerbiami tėvai 
prašomi sutvirtinamiesiems jo
kių specialių drabužių nesiūti.

2. kun. Liudo Januškos primi
cijos įvyks birželio 27 d., 4 vai. 
p.p., par. bažnyčioje. Po iškilmin
gų pamaldų parapijos salėje — 
vaišės su menine programa ir 
sveikinimais.

— Vis daugiau lietuvių išvyks
ta savaitgaliais į Wasaga.Nuo šio 
sekmadienio pradedama pamal
dos laikyti G. Ganytojo stovykla
vietės koplyčioje, šr sekmadienį 
Mišios Springhurste — 11 vai.

— Šv. Augustino seminarijoj 
parapijos kunigai atlieka reko
lekcijas. šią savaitę rekolekci
joms išvyko kun. P. Ažubalis.

— Šį šeštadienį pamaldos: 
7.45 v. r.; 9 vai. p. Kanapkų jubi- 
lėjinės pamaldos; 11 vai. jungtu
vės.

— Pakrikštyta Laura Alek
sandra Radzevičiūtė.

— Dėkojame už talką tvarkant 
lietuvių kapines: agr. VI. Bačė- 
nui, Vadovavusiam darbams, 
skautų tuntininkui K. Batūrai 
bei jo vad. skautų būreliui ir vi
siem, kurie kuo nors prisidėjo 
prie tvarkymo darbų.

Šv. Jono Kr. par. “Gerojo Ga
nytojo” stovykla prasidės liepos 
10 d. Pirmosios dvi savaitės lie
pos 10-24 d. bus gimnazijos am
žiaus vaikams, o sekančios dvi sa
vaitės liepos 24 — rugp. 8 d. mo
kyklos vaikams. Tačiau vaikai, 
nori stovyklauti visas keturias 
savaites ištisai, arba ne savo am
žiaus grupėje, taip pat gali re
gistruotis. Registracijos reika
lais kreiptis į kun. J. Staškevičių.

Pranas Barauskas, apdraudos 
agentas, persikėlė i 38 Cedarcrest 
Drive, Islington, Ont. Vieta leng
vai surandama — prie Dundas ir 
Royal York gatvių (į pietus nuo 
Dundas, į vakarus nuo Royal 
York Rd.. Naujas telefonas — 
233-3323.

V. STOČKUS 
LE 5 - 4183 

WEST TORONTO BODY 
WORKS — 27 EDWIN AVE. 

Įvažiavimas iš kiemo. 
Atlieka visus viršutinius 

autovežimių taisymo darbus. 
Taip pat — mechaninis taisymas.

IŠNUOMOJAMAS izoliuotas šviesus 
vasarnamis Springhurste; sekanti gat
vė nuo lietuvių bažnyčios. Skambinti 
Toronte nuo 2 vai. iki 6.30 v.v., tel. 
LE 1-5982.

SPRINGHURST GARDEN RESTAU-
RANT R. R. 3, Stayner, Ont. reikalin
ga virėja ir padavėja visam vasaros 
sezonui. Teirautis vietoje.

SPRINGHURST VASARVIETĖJE iš- 
npomojami su atskiru įėjimu kamba
riai visam sezonui ■ ar savaitėmis; 
taip pat išnuomojamas ir atskiras 
Vasarnamis 2 • 3 žmonėm. Teirautis 
Toronte tel. 534 • 8112 po 6 vai. vak. 
arba Springhurste LINDALE maisto 
parduotuvėje.

Išnuomojamas vasarnamis su dviem 
miegamaisiais kambariais ir salionu 
arti vandens, Oakview Beach; kreip
tis Mosley Ave. 9, kampas City Ser
vice. Tel. 429-3247 Wasaga Beach.

ALGIS E. DRAGAŠIUS
ATSTOVAS

CANADIAN GAS AND ENERGY FUND
• REGISTRUOTAS PENSIJOS PLANAS. • MĖNESINIS TAUPYMO 
PLANAS. • INVESTAVIMO PROGRAMA

Seras jau paaugo 114% (nuo $4-48 iki $9.60 per trumpesnį laiką nei 5 mt.) 
Norintieji asmeniškai gauti daugiau informacijos užpildykite žemiau 

dedamą atkarpą ir pasiųskite nurodytu adresu arba skambinkite telefonu
9-5 vai. 487 - 4691 Po 5 vai. 532 - 9586

To: Canadian Security Underwriters Ltd. 2200 Yonge St., Toronto 12, Ont. 
ATTN: A. E. DRAGASIUS

I wish to have information concerning 
the Canadian Gas and Energy Fund.

Phone number_____________________________-
Jiame ,■ .... ™ .i.. . ■ , , ,
Ad dress . ...... .i ■.. !, i... i i ......i... i i ——.

— Šį šeštadienį, 7 v.r., Mišios 
už a.a. Ant. Šimkų jo 1 mėn. mir
ties sukakties proga; 7.30 v. — 
O. Murauskaitės užprašytos Mi
šios už jos mirusius senelius; 9.30 
v. — buv. bendradarbių (Gold- 
list Constr. Co.) užprašytos Mi
šios už a.a. Juozą Vilką jo 1 mėn. 
mirties sukakties proga. Visose 
Mišiose šeimos artimuosius ir bi
čiulius kviečiame dalyvauti.

— šį sekmad., 10 v.r., Mišios 
už a.a. Algirdą Slapšį: užprašė 
velionies vaikučiai.

— Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie parapijos namams že
mės prakasimo iškilmių. Staty
bos darbai tuoj buvo pradėti ir 
per pr. savaitę atlikti visi rūsio 
ir pamatų kasimo darbai, šią sa
vaitę bus* išlieti pamatų pagrin
dai ir pasiruošta pačių pamatų 
liejimui.

— šį sekmadienį — speciali 
vyskupijos įsakyta rinkliava šv. 
Tėvo labdarai. Prašome naudoti 
specialius vokelius.

— Mišių par. salėje nuo šio 
sekmadienio iki rudens nebus. 
Vasaros metu bažnyčioje Mišios 
8, 9, 10 ir 11 vai. Per visas Mi
šias klausomos išpažintys.

— Trumpos švenč. J. Širdies 
pamaldos: — sekmadieniais po 
Sumos, o šiokiadieniais po Mišių 
8 vai. ryto.

— Sibiran trėmimo minėjimas 
bažnyčioje — kitą sekmad., birž. 
20 d. Po Sumos bus eisena prie 
paminklinės lentos, maldos ir 
specialus pamokslas. Organizaci
jos dalyvauja organizuotai su vė
liavomis. Jų vadovybės iki kito 
šeštad. vakaro praneša par. raš- 
tinėn, kiek vietų rezervuoti suo
luose.

— Par. choro bendra repetici
ja — šį ketvirtad., 7.30 v.v. Ruo
šiamasi jungtiniam chorų pasiro
dymui per išvežtųjų minėjimą. 
Kviečiame gausiai atsilankyti.

— Par. jaunimo choro repeti
cija — ši penktad., 6.30 v. vak. 
Choro ekskursija autobusais į 
Wasaga — ši šeštad., birž. 12 d. 
Prie par. salės renkamasi 9 v. ry
to. Autobusai išeina 9.15. Esant 
gražiam orui, Torontan prama- 
toma grįžti 8 v. vak. Visus choro 
vaikučius, sutinkant tėveliams, 
kviečiame vykti. Kelionės ir vai
šių išlaidas padengs parapija. 
Vaikučiams tai bus parapijos pa
dėka už gražų giedojimą bažny
čioje ir puikius pasirodymus sce
noje per. pr. metus.

— Šios savaitės vidury T. Pla
cidas išvyksta į JAV atlikti meti
nių rekolekcijų; grįš birž. 19 d. 
vak. T. Tarcizijus rekolekcijų iš
vyksta šį. sekmad. T. Kornelijus 
tebetalkina “Darb.” redakcijoje. 
T. Ambrozijus, porą savaičių pa
ilsėjęs, grįžo į par. darbus.

— Par. biblioteka prieš vasa
ros atostogas paskutinį kartą vei
kia kitą sekmad., birž. 20 d. Pra
šome apsirūpinti vasaros skaity
mu.

— Pakrikštytas Stasio ir Euge
nijos Vaštokų sūnus Edmundas 
Petras. Sveikiname

Romas Juknevičius gegužės 24 
d. susižeidė motociklo nelaimėje 
Dufferin gatvėje ir be sąmonės 
buvo nuvežtas į Western ligoninę. 
Dabar sveiksta namie. Jis yra 12 
skyr. mokinys ir jau pasireiškė 
kaip gabus dailininkas.

Kviečiame jus vaikščioti po žalias pievas, 
žydinčius daržus bei medžiais apaugusius 
slėnius, kurie įeina į metropolinio Toronto 
15 parkų plota, skirto poilsiautojams. Pa
matykite Riverdale Zoo — gyvulių iš viso 
pasaulio buveinę. Naudokitės garsiaisiais 
laivais j Toronto salą, maudykitės, kaitin- 
kitės saulėje arba šiaip ilsėkitės. Tebūnie 
mėgiamas metropolinis parkas jūsų "vasar
namiu".

METROPOLITAN TORONTO 
PARKS DEPARTMENT 

Tel. 487 - 5291

Torontas šiais metais gali pa
grįstai džiaugtis augstuosius 
mokslus baigusių gausa. Ligi šiol 
turimais duomenimis, jų yra net 
36. Birželio 4 d. Studentams 
Remti Būrelio valdyba surengė 
jiems labai jaukias išleistuves. 
Prisikėlimo par. muzikos studijo
je. Jose dalyvavo apie pusę bai
gusiųjų, jų tėvai, rėmėjai ir orga
nizacijų atstovai. Studentams 
Remti būrelio pirm. L. Tamo
šauskas pradėjo iškilmę įžangine 
kalba, kviesdamas baigusius dirb
ti ne tik savo profesijose, bet ir 
Lietuvos laisvei. Po to supažindi
no išleistuvių dalyvius su naujai
siais akademikais. Daktarai: Kęs
tutis Skrupskelis — filosofijos 
(profesoriauja S. Carolina un-te, 
JAV); Joana Vaštokienė-Belickai- 
tė — meno istorijos (Columbia 
un-te); Romas Vaštokas — antro
pologijos (Columbia un-te). Ma
gistrai: Jonas Čirūnas — chemi
jos; Vindašius — fizikos, mate
matikos. Bakalaurai: Petras Bal
čiūnas — pedagogikos; Dalia 
Skrinskaitė — pedagogikos. Me
nininko diplomas: Lilija šukytė 
— dainavimo; Karolis Strimas 
(Sudbury) — dairiavimo. Baigu
sieji fakultetus bei augštąsias 
mokyklas: Gintautas Beresnevi
čius — fiziką, matematiką; Ro
bertas Butkus, Romas Račinskas, 
Ronaldas Andriukaitis (iš Ročes- 
terio) — humanitarinius moks
lus; Elena Kuniutytė — namų 
ekonomiką, Gražina šlekytė — 
pagalbinę mediciną, Teodoras 
Mureika — farmaciją, Nijolė 
Ščepanavičiūtė — farmaciją, An
gelė Anskytė, Danutė Pacevičiū- 
tė, Dalia Sakaitė, Giedrė Rinku- 
naitė, Danutė Tamošauskaitė, J. 
Mažeikytė, Audronė Kuolaitė - 
Skrupskelienė — humanitarinius 
mokslus; Kęstutis Augustinavi- 
čius — fiziką, matematiką (Wat
erloo un-te), Margarita švedaitė 
ir Rakauskaitė — hum. mokslus 
(Windsoro un-te); Eiva Adomavi
čienė, Aldona Mikelėnaitė, Stefa 
Vėlyvytė — pedagogiką (Ontario

Mirus DANUTES tėveliui Lenkijoje, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

DANUTEI IR ADOLFUI BAJORINAMS bei kartu liūdime —
Aldona ir Petras Vilučiai

PADĖKA PADĖKA

Už manęs lankymą ligoninėje ligos 
metu, gėles ir dovanas reiškiu nuošir
džią padėką: Prisikėlimo parapijos T. 
Tarcizijui, OFM, šv. Jono parapijos 
kun. J. Staškevičiui, dr. A. Valadkai, 
p.p. V. E. Juozapavičiams, S. M. Jokū- 
baičiams, M. L. Galinaičiams, J. M. 
Mockevičiams, A. L. Strumiloms, K. 
M. Jazumams, A. R. Jokūbaičiams, A. 
L. Paulauskams, K. I. Ardavičiams, A. 
J. Rakauskams, Pr. žiūrinskui, J. Ma- 
niuškai, A. Vaitkevičienei, B. Galinie
nei, E. Aukštakalnienei, S. Matusevi
čiūtei, J. Žiūrinskui, J. Kozerui, A. 
Lajukui, A. Prialgauskui, B. Mockevi
čiui, A. Basalykui, J. Kairiui, J. Ka- 
menkai, M. Antanaičiui, V. Zaskevi- 
čiui, B. Rūkštelei, A. Pundžiui, P. Lu
košiui, V. Gaveliui, A. Dragašiui, bro
liui Jonui, gyv. Amerikoje, T. Sas- 
nowski, S. E. Peddle, J. Howe, R. 
Kent, R. Hamilton, J. Edward.

Visiems dar kartą nuoširdus ačiū—
Pr. Kupčiūnas

Vikt. Ančikas išsikelia į JAV 
ir laikinai apsistos Providence, R. 
I. Jis ir toliau lieka “T. ž.” skai
tytoju. Linkime sėkmės.

PARDUODAMA
“The Balsams”, Springhurst Beach, 

kampas Byrnes ir 2-ji gatvė, 4 sklypai 
ir pastatai arba 2 sklypai su vasarna

miu ir viena kabina.

Teirautis:
Huronia Handcrafted Gifts, 

Byrnes Rd.
arba RU 3 - 9924

PASKUBĖKITE UŽSAKYTI dovanų siuntinius giminėms iki 
liepos 1 d., nes kaip praneša INTOURIST, bus pakeitimų — 
muitas pakils skarelėms ir megztukams.
TAURO ATSTOVAS
St. Prakapas
18 BROOKSIDE AVE., 
Toronto 9. Ont. Tel. R0 7-9088 -
pasiruošęs jums mielai patarnauti kiekvienu metu.
Paskambinkite DAR šiandien — atvažiuosiu tiesiai į jūsų namus su 
pavyzdžiais kur galėsite pasirinkti kas patiks.
Medžiagos, pagaminti dalykai, megztukai, skarelės, AKORDEONAI, 
maisto siuntiniai ir kt. tiesiog iš LONDONO.
Viskas apdrausta. Pristatymas per 3—5 savaites

ped. kolegijoj); Ališauskas, Eiži- 
naitė, Živilė Stančikaitytė, Vida 
Tamulaitytė, Dalia Tamulionytė
— mokytojų kolegiją; Izabelė 
Lastauskaitė — stenografiją ir 
mašinraštį (Ryersono institute).

Baigusius sveikino: gen. kons. 
dr. J. žmuidzinas, Prisikėlimo 
par. klebonas T. Placidas Barius, 
OFM, KLB Toronto apyl. pirm. 
Aug. Kuolas, Studentų S-gos To
ronto skyr. pirm. A. Šileika, gy
dytojų vardu — dr. St. Pacevi- 
čius, Inžinierių Dr-jos pirm. B. 
Baranauskas ir “T. žiburių” var
du kun. Pr. Gaida. Visų bendras 
linkėjimas — būti ne tik profesi
jos žmonėmis, bet ir lietuviu vi
suomenės žiburiais. Lyg ir užant
spauduodami linkėjimus, susirin
kusieji sugiedojo “Ilgiausių me
tų”. Pirm. L. Tamošauskas ir 
gen. kons. dr. J. Žmuidzinas iš
kilmingai įteikė baigusiems do
vanas — A. Misevičiaus meniš
kus, lietuviško stiliaus drožinius.

Baigusiųjų vardu gražią kalbą 
pasakė G. Rinkūnaitė. Ji pastebė
jo, kad išleistuvės reiškia ir 
džiaugsmą, ir liūdesį, nes pasi
baigė vienas gyvenimo tarpsnis 
ir prasideda kitas, dar nežino
mas. Naujieji akademikai, bestu
dijuodami svetimame krašte, esą 
daug gavo, bet daug ir neteko, 
būtent to, ką gali duoti studijos 
savame krašte. Derinimas lietu
viškojo ir kanadiškojo pasaulio 
nesąs lengvas. Kalbėtoja padėko
jo visiems už rūpestį bei dovanas
— tėvams, rėmėjams, mokyto
jams.

Išleistuvių pobūviui sumaniai 
vadovavo bei jį tvarkė: L. Tamo
šauskas, Ž. šlekytė, J. Karka ir 
visa eilė ponių, kurios paruošė 
jaukias vaišes. 'Užbaigai jaunieji 
turėjo progos pasilinksminti.

Bvs.
Aldonai Baikauskaitei birželio 

6 d. Šv. Jono Kr. par. salėje bu
vo surengtas šaunus priešvestuvi- 
nis pobūvis; dalyvavo daug asme
nų ir įteikė vertingų dovanų. Ji 
rengiasi ištekėti už R. Ządurskio.

Nuoširdžiai noriu išreikšti didelę 
padėką už taip gražiai surengtą man 
priešvestuvinį pobūvi (wedding show
er) ir už gražias brangias dovanas 
visoms rengėjoms: pp. Gudaitienei, 
Tamulionienei, Medelienei, Lingienei, 
Elijošienei, Uogintienei, Čepaitienei, 
Grigienei, Laugalienei, Puodžiukienei, 
Kvederienei, Vaišnorienei, Švedienei, 
čeponkienei, Šelmienei, Narbutienei.

Ačiū visoms mano pamergėms: Mar
garitai, Birutei, Daliai, Laimai, Rasai, 
Vidai ir Emilijai, prisidėjusiom prie 
man surengto pobūvio ir už gražią, 
brangią dovaną.

Ačiū visom viešniom, kurios atnešė 
man tokias gražias, brangias dovanas.

Jūsų visų parodytas man nuoširdu
mas ilgai liks mano atmintyje. Dar 
kartą tariu nuoširdų ačiū.

Joana Juozaitytė

IŠNUOMOJAMAS BUTAS iš 3-jų 
kambarių ir virtuvės Il-me augšte, 
prie Prisikėlimo parapijos bažnyčios. 
Skambinti betkuriuo laiku. Tel. 
535 - 3632.

SENESNIO AMŽIAUS MOTERIS 
jieško kambario su virtuve lietuvių 
šeimoje. Tel. OX 44878 — skambin
ti vakarais.

IŠNUOMOJAMAS V AŠ AR N A M I S 
Springhurste su visais patogumais. 
Skambinti betkuriuo laiku. Tel. 
534 - 8154.

REIKALINGA Į NAMUS 
ATEINANTI MOTERIS 

pasaugoti 2 vaikus: 7 metų ir 3 metų 
amžiaus. TeL RO 6-8839, 

91 Runnymede Rd. prie Bloor

Birželio trėmimų 
minėjimas

šiais metais bus didelio masto, 
nes kartu bus prisiminta ir Lie
tuvos bei kitų Pabaltijo kraštų 
25 metų okupacijos sukaktis. 
Jungtinis estų, latvių ir lietuvių 
rengiamas minėjimas įvyks bir
želio 17 d., ketvirtadienį, 8 vai. 
vak., Massey salėje. Jį rengia 
Baltų Federacija ir kviečia visus 
pabaltiečius tą vakarą skirti pa
vergtoms tėvynėms. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas Kanados gy
nybos ministeris Paul Hellyer. 
Meninėje programoje dalyvaus 
visų trijų tautų gausūs chorai. 
Lietuviai organizuoja didelį jung
tinį chorą, kuriame, tikimasi, da
lyvaus: “Varpas”, Prisikėlimo ir 
Hamiltono Aušros Vartų parap. 
chorai. Jie su solistais išpildys 
St. Šimkaus kantatą “Atsisveiki
nimas su tėvyne”. Taigi, visi bir
želio 17 d. dalyvaukime didžiaja
me paminėjime

Iš “Dainos” veiklos. — Geg. 
29 d. įvykusiame susirinkime 
pas narę Št. Kvietienę buvo ap
tarti bėgamieji reikalai; išklau
syta apie 20 laiškų; prašymų bu
vo 3, ir nutarta juos patenkinti; 
visi kiti buvo padėkos už velyki
nes dovanas.

Dar minėtinos pavardės auko
jusių fantus “D” bazarui geg. 1 
d.: A. ir S. Kalūzos — 10 f., A. 
Kaliukevičius — B.A. Service — 
$5, J. Aukštaitis — Mohawk Fur
niture — stalelį ir S. ir D. Ruk- 
šos — 3 f. Visiems nuoširdus 
ačiū. Sekančiam susirinkimui, po 
3 mėn. vasaros atostogų, užkvie
tė narė M. Liegienė Wasagoje.

Ačiū mielai šeimininkei už 
malonų sus-mo priėmimą, Visais 
reikalais vasaros metu prašoma 
kreiptis pas pirm. K. Butienę tel. 
RO 9-5174.

Jūsų korespondentė linki vi
joms dainietėms šiltų ir nuotai
kingų vasaros atostogų. M. F. Y.

Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklui statyti komiteto pir
masis posėdis — birželio 15 d., 
antradienį, 7.30 v.v., salėje virš 
“T. Žiburių”.

Pr. Bastys savo bendraminčių 
ir bičiulių gausiame būryje pa
minėjo 60 m. amžiaus sukaktį. 
Ta proga jį sveikino gen. kons. 
dr. J. žmuidzinas su ponia ir įvai
rių org-jų atstovai. Sukaktuvinin
kas yra ne tik visuomenės veikė
jas, Tautinės Sąjungos, “Para
mos” ir kitų org-jų narys, bet ir 
plunksnos žmogus, žinomas Pr. 
Imsrio slapyvarde. Jis yra para
šęs vaikams trejetą knygų ir da-
lyvavęs savo raštais vaikų laik
raščiuose. Dabar jjs yra “Dirvos” 
kolektyvo narys bei bendradar-, 
bis.

Sol. Lilija šukytė, kaip skelbia 
Stratfordo Šekspyro festivalio 
biuletenis, dainuos Mocarto ope
roje “Figaro vestuvės” grafienės 
Almaviva rolę. Kitas roles dai
nuos: Jan Rubeš, J. Guerard, J. 
Bonhomme ir kt. Operos premje
ra — liepos 6 d., 7.30 v. v. Strat- 
forde, Ont., Avon teatre. Pats fes
tivalis prasidės birželio 14 Šeks
pyro drama “Henrikas IV” ir 
truks iki rugpjūčio 29 d. Operos 
prasidės liepos 2 d. Be Figaro ves
tuvių”, bus statoma opera “Maha- 
gony miesto iškilimas ir griuvi
mas” Kurt Weillio ir Bertoldo 
Brechto. Iš draminių veikalų bus 
statomi: Šekspyro ’’Julius Ceza
ris”, A. Čechovo “Vyšnių sodas”.

* Toronto Scarboro užsienio 
misijų seminarija ir šiais metais 
į misijų darbą išsiuntė naujus 
savo auklėtinius, kurių tarpe 
yra ir vienas lietuvis kun. Vi
lius Liutkus, SFM. Jis paskirtas 
misijoms Filipinuose.

PARDUODAMOS 
NUOSAVYBĖS

75 akrai, molėta žemė, lygumoj, 
neblogi pastatai, prie kelio, 
$13.000.00

50 akrai, plytinis namas, gera 
daržinė, lygumoj, 7 mylios nuo 
Barrie, $14.000.00

250 akrai, prie 26 kelio, lygumoj, 
geri pastatai, 112 akrų paruoš
ta pavasario sėjai, molėta žemė, 
10 mylių nuo Barrie.

5 kambarių vienaaugštis (bunga
low), garažas, didelis sklypas, 
visi modernūs patogumai, Wa
saga beach, $7.000.00.

3 kamb. vasarnamis ir kabina 
ant gražaus sklypo Wasagoj, 
$2.500.00 iš karto sumokant.

Everett Lougheed pardavėjas, 
E. Black Real Estate

Shanty Bay, Ont.
Telef. — Stayner 428-5302

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.

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 pirma pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst)

TEL. LE 2-3656

BSS MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios

3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.
— Birželio 20 d. — pirmasis š. 

m. parapijos piknikas Vekterio 
vasarvietėje. Ten pat bus ir pa
maldos 11.30 v. Parapijos komi
tetas kviečia gausiai dalyvauti.

— Rengiasi priimti Moterystės 
sakramentą: L. L. Pouparelis Šv. 
Kazimiero par. su Marija Markus
— St. Francis par.; Viktoras Lu
košius — St. Francis of Assisi 
par. su Rita Baršauskaite Šv. Ka
zimiero par.

— Birželio 12 d., 7.45 v. r. ge
dulingos Mišios metinių proga už 
Vincą Piečaitį. Po pamaldų para
pijos salėje — užkandis dalyvavu
siems bičiuliams ir artimiesiems.

— Sekminių dieną 10 vai. pa
maldose giedojo mokinių choras. 
Kadangi prasideda atostogos, tai 
vasaros metu nebus giedama. Vėl 
visi susirinks giedoti rudenį. Kle
bonas dėkoja visiems tėvams, kad 
leido savo vaikučius giedoti, ir 
prašo atėjus rudens metui vėl 
leisti giedoti mokinių chore. Jis 
taipgi maloniai kviečia ir naujus 
prisidėti. Po pamaldų visi choris
tai buvo pavaišinti.

— Birželio 6 d., 3 v. p. p. įvy
ko didelis priešvestuvinis pobū
vis J. Laurinaitytei. Dalyvavo virš 
200 mergaičių ir ponių. Vertingų 
dovanų buvo įteikta labai daug.

— Birželio 13 d. paskutinį kar
tą bus laikomos Mišios 5 vai. va
kare. Vakarinių Mišių daugiau 
nebus.

— šį sekmadienį, birželio 13 
d., bus atgailos ir maldos diena, 
prisimenant Lietuvos pavergimą 
prieš 25 metus.

— Birželio 6 d. įvyko mokslei
vių ateitininkų, iš abiejų parapi
jų, susirinkimas pas N. Pr. M. se
seles Vėrdune. Programa: iškil
mingas vėliavos įnešimas, him
nas, malda ir kun. J. Gaudzės žo
dis apie ateitininkų kūrimąsi. Me
ninėje dalyje pasirodė šv. Kazi
miero par. ateitininkės: L. Mal- 
ciūtė skaitė du savo kūrybos eilė
raščius: kvartetas padainavo, pa
lydint pianinu p. Blauzdžiūnaitei. 
Aušros Vartų par. ateitininkės: 
oktetas padainavo ir pašoko taut, 
šokį. Pirmininkavo p. Stasiškytė. 
Po susirinkimo buvo užkandžiai 
ir pasikalbėjimai.

— Netrukus bus išsuntinėti 
parapijiečiams laiškai su bazaro 
loterijos bilietais. Kun. J. Gaudzė

TORONTO
Pasitarimas kun. L. Januškos 

primicijų reikalu įvyko šv. Jono 
Kr. par. klebonijoj. Aptarta prog
rama ir kiti reikalai. Primicijos
— birž. 27 d., 4 v. p. p. šv. Jono 
Kr. bažnyčioje.

KLB Toronto apylinkės valdy
ba savo posėdyje prieš vasaros 
atostogas nutarė apeliuoti į kolo
nijos lietuvius gausiai dalyvauti 
25 m. Lietuvos nepriklausomybės 
netekimo ir liūdnųjų birželio de
portacijų paminėjime birželio 17 
d. Massėy salėje; prašyti Toron
to lietuvių par. klebonus birželio 
13 d., sekmadienį, Lietuvos lais
vės intencija atlaikyti iškilmin
gas pamaldas su šventei taikomu 
pamokslu; skatinti lietuviškąsias 
organizacijas bažnyčiose minėji
mo metu dalyvauti organizuotai 
su vėliavomis; žuvusių už Lietu
vą per pastaruosius 25 m. prisi
minimui bei įamžinimui nutarta 
imtis iniciatyvos pastatyti šy. Jo
no liet, kapinėse paminklą; pa
siųsti į “Dainavos” stovykloje 
vykstančius tautinių šokių inst
ruktorių kursus atstovus iš To
ronto; švietimo ir lituanistinio 
švietimo reikalams valdyba pa
kvietė mokyt. Petrą Balčiūną į 
apyl. valdybą nario teisėmis.

North Sylva Ltd., lietuvių 
bendrovė, birželio 5 d., ŠV. Jono 
Kr. muz. studijoje, turėjo metinį 
dalininkų susirinkimą. Valdybon 
išrinkti: L. Karbūnas, V. Vaitke
vičius, E. Kuchalskis, J. Račys 
ir VI. Germanavičius; kandidatais 
liko J. Paršelis ir K. Kudirka. 
Biudžetiniai b-vės 1964-65 m. bu
vo rekordiniai apyvartos ir pel
no atžvilgiu. Akcijų kapitalui 
gryno pelno (po mokesčių atskai
tymo) teko 35.71%. Pelnas pa
skirstytas: 12% dividendo dali
ninkams, 23.71% — atsargos ka
pitalui. Susirinkimas nutarė įsto
ti nariu į Lietuvių Fondą ir įmo
kėti $1000 mokant pamečiui po 
$200. Po posėdžio įvyko vaišės, 
kuriose dalyvavo kaip svečiai — 
kun. P. Ažubalis, adv. G. Ben, 
Montrealio Banko atstovas, J. R. 
Simanavičius ir kt. VI. G.

’’LITAS“
4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybes draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask.
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 14SS D. $«v. St., sekmodieniois nuo 10.30 Iki 12.30 v., dort» <fi*- 
nomis — nuo 10 iki 3 v., iiskiriont pirmodienius ir leitodienius; vokorois — trečiadie
niais w penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemoant Blvd., tel. 722 • 2472: dieną — penktadieniais nuo 1 Bei 6 vok k vaka
rais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Aušros Vartų par. žinios
1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

— Lietuvoje mirė: M. Mažei
kienės motina Magd. Karkazienė; 
Br. Abromonio žmona Paulina. 
Reiškiame gilią užuojautą.

— A. a. VI. Kiškis palaidotas 
gegužės 24 d.; a.a. O. Biliūnienė
— birželio m. 1 d. Pirmasis mirė 
staigiai, o antroji — po sunkios 
ligos gegužės 29 d., sulaukusi 76 
m. amžiaus. Taipgi mirė Bronis
lava Stankienė, neseniai atvykusi 
iš Lenkijos, Br. Jaugelio žmonos 
motina. Giminėms ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.

— Pakrikštyta P. ir F. Bara- 
dinskų dukra Audrės Eleonoros 
vardais. Sveikiname tėvus.

— Susituokė L. Balaišis ir J. 
Stalgytė.

— Birželio 13 d. — šv. Trejy
bės šventė. Iki tos dienos galima 
dar atlikti Velykinę išpažintį 
tiems, kurie jos dar nėra atlikę.

— Brželio 17 — Devintinės — 
Dievo Kūno šventė. Mūsų bažny
čioje bus vakarinės Mišios 7.30 v. 
vak.

— Sibirinių trėmimų ir Lietu
vos okupacijos 25 m. paminėjimas
— birželio 13, sekmadienį, spe
cialiomis pamaldomis 11 vai.

— Dangun Žengimo šventės 
rinkliava — $137.50. Paskutinio 
sekmadienio — $241.

• — Birželio 13 d., šv. Trejybės 
šventėje bus antroji rinkliava, va
dinama Šv. Petro skatiko.

— Bažnyčios Fondui aukojo 
Br. Abromonis $5.

— Šv. Onos dr-jos susirinkimas
— birželio 20 d., sekmadienį, po
Sumos posėdžių kambaryje prie 
snlcs z

— Birž. 13 d., 3 vai., p. p., AV 
salėje — seselių ved. darželio me
tinis užbaigimas.

— Sol. E. Kardelienės mokinių 
metinis koncertas — birž. 27 d., 
sekmadienį, 7 v. v. Kviečiame da
lyvauti.

* — Lietuvoje mirė p. V. Ketur- 
kienės sesuo.. Reiškiame nuošir
džią užuojautą.

Toronto
Toronto Pūtvio šaulių kuopa 

dalyvauja sibirinių trėmimų mi
nėjimo pamaldose šį sekmadienį 
Šv. Jono Kr. par. bažnyčioje. Ren
kasi 10.30 v. į salę. .... Valdyba

Mokyklų taryba birželio 3 d. 
posėdyje nutarė: padėkoti mo
kyklos vedėjui ir visiems mokyto
jams už gražų jaunimo auklėji
mo bei švietimo darbą pr. m. me
tais ir prašyti vedėją J. Andrulį 
bei visus mokytojus tęsti moky
tojavimo darbą sekančiais m. me
tais. Mokytojai, negalį dėl kurių 
nors aplinkybių sekančiais m. me
tais grįžti į mokyklą, prašomi 
pranešti apie tai mokyklos vedė
jui. Ryšium su.Šv. Pranciškaus 
mokyklos pastatų perstatymais, 
nutarta prašyti naująjį tarybos 
pirm. Tėvą Placidą Barių, OFM, 
kreiptis į mokyklų vadybą naujų 
patalpų reikalu. Aptarta mokyki 
los vyr. skyrių mokinių ekskur
sija birželio 26 d. į Otavą. Mokyk
los taryba pareiškė gilią padėką 
lituanistinio seminaro vadovams 
mokytojams A. Rinkūnui ir E. 
Krikščiūnienei, kurie dirbo se
minare be jokio atlyginimo. Ta
ryba tikisi, kad lituanistinis se
minaras bus atnaujintas ir sekan
tį rudenį mokslo metams prasi
dėjus. Inf.

ROYAL —LONDON
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