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1940 -1965 metai
DR. P. MAČIULIS

1940 m. birželio 15 d. raudonoji bolševikų armija ties Guda- 
gojum per neseniai pravestą sieną visais didžiaisiais keliais, vieš
keliais ir keleliais, lyg kokia pavasarį upės drumzlina tėkmė, už
plūdo Lietuvos žemelę... Be pėstininkų ir motorizuotų dalinių, 
padangėse pasirodė viena po kitos net šešios bombonešių voros, 
kurie iš anksto suplanuotu būdu skrido Lietuvos karinių aero
dromų kryptimis: Vilnius — Kaunas — Šiauliai — Panevėžys — 
Palanga ir tt.

Prisimindami anas raudonojo siaubo dienas, turime grįžtelti 
į 1939 m. rudenį, kai Maskvoje slaptu susitarimu su hitlerine Vo
kietija Stalinas “pasidalino” su naciais Pabaltijo kraštus: Lietu
vą, Latviją ir Estiją... Lyg vagys, dar prieš įvykdant smurtą, 
susitarė tarpusavy katras ir kiek gaus iš numatyto grobio.

Sudarinėdami primestines savitarpinės pagalbos sutartis pir
ma su estais, paskui — latviais ir spalio 10 d. su lietuviais, bol
ševikai jau buvo nutarę Pabaltijo respublikas pasiglemžti. Jau 
buvo prasidėjęs antrasis pasaulinis, karas — rugsėjo 3 d. ir pran
cūzai su anglais vokiečiams paskelbę karą. Bolševikams geres
nės progos savo užmačioms vykdyti nė nereikėjo. Tiesa, pirma 
jie vaidino neva Pabaltijo “globėjus” nors niekas jų globos ne
prašė. Esą reikia globos, kad silpnesnių kraštų niekas neįveltų 
į karo maišatį. Bet kai Hitlerio kariuomenė 1940 m. gegužės 
"10 d. privertė prancūzus kapituliuoti, Stalinas su Molotovu ir vi
sa bolševikų gauja trynė rankas, kad jiems gal ir be šūvio ne taip 
kaip Suomijoj pavyks tuos kraštus užgrobti.

★ ★ ★

Mes atsimenam, kai bolševikai išsikvietė Maskvon mūsų 
paskutinį laisvos Lietuvos min. pirmininką A. Merkį ir pirmojo 
susitikimo Kremliuje metu Molotovas, pastumdamas ranka nuo 
savęs jam pateiktą bylą dėl tariamai Lietuvos saugumo įstaigų 
sulaikytų trijų sovietinės įgulos narių, ciniškai pareiškė: — 
“Dovolno ogorod gorodit. Ja tysiaču takich diel sostriapaju, jesli 
eto mojemu pravitelstvu nužno...” (Gana niekus kalbėti. Tūks
tantį tokių bylų aš galiu sudaryti, jeigu to reikia mano vyriausy
bei). • ■

Prisimena mums (man ir gener. Rėklaičiui), kad Gudagojų 
pravažiavus birželio 6 d. (vykstant geležinkeliu į Maskvą) pake
lėse, stambesniuose krūmuose bei tolimesnėse pamiškėse galima 
buvo paprasta akimi pastebėti daugybę raudonarmiečių, jų ark
lių, vežimų, palapinių.... Tuomet mes labai paprastai tarėme: 
matyt, vyksta manevrai!? Neatėjo mums galvon mintis, kad tai 
buvo jau prieš porą savaičių pasienin sutraukta raudonoji armija 
Lietuvai užimti!

Dabar, po daugelio metų, visiems išryškėjo bolševikiniai bū
dai jų užmačioms siekti, kurių mes tuomet, kaip ir daugelis šio 
meto kraštų, nesupratom. Juk ir,A. Merkio kvietima/S—-y^Ti-Mask- 
von neva neaiškumams “išlyginti” buvo tik nedidelė priedanga 
pabaltiečiams apraminti, kad ko gero kartais ir jie nenusigręžtų 
nuo jų, kaip tai padarė suomiai.

Kaip buvo suplanavę, bolševikai tuo pačiu metu užėmė visas 
tris Pabaltijo respublikas, pasipriešinimo niekur nesutikę; jau 
vėlai vakare raudonarmiečių daliniai pasiekė buv. Lietuvos - Vo
kietijos sieną.

Beveik visos Europos žvilgsniai buvo nukreipti į tolimesnius 
Hitlerio žygius bei jo sąjungą su Italijos Mussoliniu ir Japonija, 
o Pabaltijys buvo paliktas nuošaliai — niekas jo laisve nesirūpi
no. Kad enkavedistai .tučtuojau pradėjo naktimis suiminėti visus 
buvusius valstybininkus, seimų narius, visuomenės veikėjus, — 
apie tai tik mes patys, latviai ir estai težinojom. Tie suiminėji- 
mai būdavo atliekami tarsi vogčiomis: suimtieji slepiami net 
nuo susitikimo su artimaisiais šeimos nariais.

(Nukelta j 6 psi.)

Judina Lietuvos laisvės bylą
VLIKo taryba posėdžiavo Niu

jorke birželio 4 d. Pirmininkau
jant St. Lušiui, V. Sidzikauskas 
padarė pranešimą apie dabartinę 
tarptautinę politinę būklę ir VLI
Ko valdybos nuveiktus darbus, 
kurie buvo suintensyvinti ryšium 
su VLIKo persitvarkymu ir lais
vės kovos 25 m. sukaktimi. Bend
ros veiklos gairės buvo nustaty
tos visų lietuvių veiksnių š. m. 
sausio mėn. Jų laikantis buvo pa
skelbtas manifestas lietuvių, lat
vių, estų, anglų, arabų, prancūzų, 
vokiečių, italų, ispanų ir portuga
lų kalbomis. Taigi, šis dokumen
tas pasieks ir laisvojo pasaulio 
žmones ir pavergtuosius. Taip pat 
atspausdinta anglų kalba brošiū
ra “The Baltic Countries”, kuri 
siuntinėjama Įvairiems laisvojo 
pasaulio veikėjams. Tam pačiam 
reikalui Lietuvos Laisvės Komite
tas paruošė knygelę “Lithuania”, 
kurioje duodamos pagrindinės ži
nios apie Lietuvą. Jau paruošti ir 
specialūs žurnalų “The Baltic 
Review” ir Revista Baltika” nu
meriai.

Išlaisvinimo veiksniai kreipėsi 
i JAV vyriausybę, prašydami šiais 
metais paskelbti specialią prokla
maciją Pabaltijo valstybių klausi
mu.

Pabaltijo okupacijos byla paju
dėjo ir JAV kongrese: buvo suda
ryta speciali komisija tirti dabar
tinei būklei sovietų okupuotuose 
Pabaltijo kraštuose. Ta komisija, 
pirmininkaujama kongreso narės 
F. Kelly, apklausinėjo liudinin
kus apie okupanto vykdomą reli
gijos persekiojimą, rusifikaciją, 
gyventojų iškeldinimą ir t. t. Iš 
lietuvių pusės liudijo VLIKo pir
mininkas V. Sidzikauskas ir nese
niai iŠ Lietuvos atvykęs A. Milu
kas.

Labai pagyvino Lietuvos ir kitų 

Pabaltijo kraštų laisvės bylą lie
tuvių demonstracijos Vašingtone, 
Čikagoje, Hartforde, Toronte ir 
kitur. Planuojama didelė demons
tracija Niujorke prie Jungt. Tau
tų rūmų. Demonstracijos atkrei
pia masių dėmesį ir i Lietuvos by
lą ir duoda progos spaudai, radi
jui ir televizijai ją priminti.

Rūpinamasi ir Lietuvos sieno
mis. VLIKo valdyba sudarė ko
misiją rūpintis Lietuvos rytinių 
sienų gynimu bei atitinkamos me
džiagos telkimu. Komisijon pa
kviesti: St. Lazdinis, pirm.; dr. M. 
Gimbutienė, V. Kulbokienė, N. 
šnabštis, J. Cicėnas, A. Budrec- 
kis ir K. Veikutis. Ši komisija ga
li naudotis medžiaga, kuri buvo 
surinkta buvusios Lietuvos ryti
nėm sieniom studijuoti komisijos.

Sustiprintas laisvųjų lietuvių 
pastangas atgauti Lietuvai nepri
klausomybę paskatino, be kitko, 
ir sovietų okupuotos Lietuvos val
dovų pasišovimas iškilmingai pa
minėti 25-sias okupacijos meti
nes, bei kvietimas jose dalyvauti 
ir išeivius. Toks kvietimas atgar
sį rado tiktai komunistuojančių 
ar prokomunistų eilėse. Iškilmių 
dienoms liepos 21 d. savaitėje už
siregistravo tik 72 asmenys, kurie 
išvyks okupuoton Lietuvon liepos 
12 d. iš Niujorko. Pasak komu
nistinės spaudos, “tai menininkai- 
-dainininkai”. Reikia manyti, jie 
yra senosios ateivijos žmonės, 
mažai težiną apie dabartinę Lie
tuvos būklę. Kiek galima patirti 
iš spaudos, į Lietuvą išvyko gry
nai asmeniniais reikalais ir šiaip 
keliolika asmenų, bet kitu laiku, 
kad nepatektų į okupacijos minė
jimo iškilmes bei su jomis susiju
sia propaganda. Suprantama, lais
vųjų lietuvių dalyvavimas Lietu
vos nelaisvės iškilmėse, būtų są
moningas ar nesąmoningas prita
rimas okupacijai. Ks.

• ’■ ■ Į>;

Lietuvių trėmimai Rusijos gilumon prieš 100 metų. Tai M. Cazauli piešinys, atspausdintas Londono 
“Illustrated Times” laikraštyje 1864 m. rugpjūčio 6 d. laidoj. Tame pačiame nr. aprašytas lenkų su
kilimas. Aprašyme, be kitko, sakoma apie Rusijos carinę vyriausybę: “Vyriausybė įvedė naują siste
mą, kurioje buvo deportuojami Lietuvos gyventojai, nepaisant, ar jie politiškai buvo kalti ar ne. 
Užkariautame krašte, kad ir laikinai, sukilimas buvo numalšintas ir gyventojai iškeliami... Pirmiau
sia tie buvo deportuojami, kurie buvo įtariami politine įtaka; mūsų piešinys rodo ūkininkus, besiruo
šiančius palikti savo šalį su piemenimis, galvijais ir namų apyvokos reikmenimis į tremties kraštą“.

“Lietuvoje Muravjovas išveždino ištisų kaimų gyventojus. Toks buvo likimas Prujany gyventojų, 
kurių nusikaltimas buvo apmušimas asmens, neabejotinai nusipelniusio tokios bausmės. Gyventojų 
turtas buvo parduotas, o rusų pareigūnai, kaip paprastai, pasiėmė vertingiausius daiktus. Prujany 
gyventojų ūkiai bus išdalinti rusų žemdirbiams, atsiųstiems iš Maskvos apylinkių.”

Laisvės kovos manifestas
Laisvųjų estų, latvių ir lietuvių dvidešimt penk^ri kovos dėl Pabaltijo išlaisvinimo metai
Sovietų Sąjunga, pasirašiusi su 

Hitlerio Vokietija klastingą agre
sijos sutartį, prieš 25 metus už
puolė Pabaltijo valstybes. Apie 
300.000 raudonosios armijos ka
rių užplūdo Lietuvą 1940 m. bir
želio 15 d., o Latviją ir Estiją — 
birželio 17 d. Kremliaus emisarai 
— Dekanozovas, Višinskis ir Žda- 
novas — sovietų okupacinės ka
riuomenės padedami, nušalino 
teisėtąsias vyriausybes. Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybė buvo 
sutrypta. Jos paverstos sovietinė
mis kolonijomis.

Užpuldama savo baltiškuosius 
kaimynus, Sovietų Sąjunga pra
dėjo jėgos žygį į Vakarus. Tai bu
vo dabartinės tarptautinės įtam
pos ir naujo karo grėsmės pra
džia.

Savo agresiniais veiksmais 
prieš Estiją, Latviją ir Lietuvą 
Sovietų Sąjunga sulaužė savo su 
šiomis valstybėmis pasirašytas 
taikos ir nepuolimo sutartis, taip 
pat kitus savo tarptautinius įsipa
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reigojimus.
Nusavinimai, išnaudojimai, nu

skurdinimas, prievartos darbai, 
žmogaus pagrindinių teisių ir lais
vių išniekinimas, rusinimas, tero
rizavimas, masinės deportacijos ir 
žudynės — tai sovietinės okupaci
jos ženklai Pabaltijo valstybėse. 
Šiais savo nusikaltimais, kuriuos 
ji tebetęsia, Sovietų Sąjunga su
laužė Atlanto Chartos įkvėptą 
Jungtinių Tautų Deklaraciją, 
Jungtinių Tautų Čhartą, Genoci
do Konvenciją ir Visuotinę žmo
gaus Teisių Deklaraciją — savo 
pačios pasirašytus tarptautinio 
sugyvenimo dokumentus. •

Estų, latvių ir lietuvių tautos, 
savo istorija ir tradicijomis būda
mos vakarietišku pažiūrų bei kul
tūros, visad tikėjosi Vakarų pa
saulio paramos. Jų pasitikėjimą 
Vakarais stiprino Jungtinių Ame
rikos Valstybių 1940 m. liepos 23 
d. deklaracija, JAV prezidento 
1940 m. spalio 15 pareiškimas, 
Atlanto Charta, Jaltos Europos 

Išlaisvinimo Deklaracija, Jungti
nių Amerikos Valstybių ir kitų 
didžiųjų Vakarų demokratijų kar
totiniai pareiškimai nepripažinti 
Pabaltijo valstybių neteisėto įjun
gimo į Sovietų Sąjungą; JAV ir 
daugelio Europos bei Pietų Ame
rikos valstybių pripažinimas lais
vųjų Pabaltijo valstybių diploma
tinių atstovų; pagaliau, Jungtinių 
Tautų tikslai ir principai. Dar 
daugiau. Pabaltijo tautų viltis 
stiprina kolonializmo visuotinio 
likvidavimo eiga ir tautų apsi
sprendimo teisės visuotinis pripa
žinimas. Azijos ir Afrikos koloni
jinių tautų išlaisvinimo sąjūdis 
padėjo išryškinti sovietinį "kolo
nializmą ir sustiprinti pavergtųjų 
lietuvių, latvių ir estų viltis. Lie
tuva, Latvija, Estija tiki, kolonia
lizmo viešpatavimo likvidavimas 
nesustos prie Pabaltijo valstybių 
sienų.

Pasipriešindami savo prispau
dėjams, pabaltiečiai aiškiai įrodė 
savo kietą nusistatymą atgauti 
laisvę ir didžiai prisideda prie vi
sų Sovietų Sąjungos pavergtų tau
tų vedamos kovos dėl laisvės ir 
teisingumo. Nepaisydamos dide
lių nusivylimų ir sunkių bandy
mų, Pabaltijo tautos tiki į savo 
laisvės ir nepriklausomybės at
statymą.

Šią vasarą sovietinis okupantas 
Pabaltijo valstybėse rengia klai
kų spektaklį — 25 metų pavergi
mo sukakties iškilmes, kurių me
tu prievartaus pavergtąsias Pa-

(Nukelta į 3 psl.)

KOMUNISTU PROPAGANDA AMERIKOS UNIVERSITETUOSE
Ryšium su JAV prezidento 

sprendimu teikti karinę pagalbą 
užpultam P. Vietnamu! ir pasiun
timu karinių dalinių gelbėti Do
mininkonų respublikos nuo ko
munistinių sukilėlių, įvairiuose 
š. Amerikos universitetuose bu
vo surengtos studentų demonstra
cijos. Jos pasisakė prieš tokią 
prezidento politiką. Paėjus de
monstracijų bangai, saugumo įs
taigos susidomėjo demonstracijų 
rengėjais. Ištyrus reikalą, FBI di
rektorius J. E. Hooveris pareiškė 
vienai kongreso komisijai, kad 
studentų demonstracijos buvo iš
naudotos komunistiniams tiks
lams. Dar nuodugnesnį tyrimą 
pravedė senato komisija vidaus 
politikai. Ji apklausė visą eilę liu
dininkų ir rado, kad keliolika 
studentų organizacijų, kurios da
lyvavo demonstracijose, yra ko
munistų įtakoje. Pasak J. E. Ho- 
overio, “Du Bois” klubai yra 
kompartijos kontroliuojami. Jų 
vadovai esą sūnūs ir dukros žino
mų komunistų. Antra grupė, kuri

Savaitės įvykiai
KOVOS VIETNAME PASTARUOJU METU GEROKAI PA

AŠTRĖJO. Šiaurės Vietnamo kariniai daliniai, vadinami partiza
nais, pasinaudodami liūčių sezonu pradėjo plataus masto puolimus. 
Pietų Vietnamo kariai, užklupti staigių puolimų, nevienoje vietoje 
pralaimėjo mūšius ir neteko daugybės" karių. Pvz. per pastarąsias 
dvi savaites penki P. Vietnamo batąlijonai, turį po 300-500 karių, 
buvo likviduoti. Per keturias dienas mūšyje ties Dong Xoai žuvo 
apie 900 karių, žinoma, krito jų daug, gal net daugiau, ir priešo 
pusėje, bet jų skaičius nežino- •---- :----------------------------------
mas. Tokios būklės akivaizdoje nas tarėsi su kancleriu Erhardu. 
amerikiečiai sustiprino savo pa- ■ Pastarasis aiškiai pabrėžė savo 
ramą pietiečiams ir pradėjo siųsti svečiui, kad Vokietijai pirmoj ei-
į frontą savo kariuomenės dali
nius. Kai Kinija pagrasino sių
sianti savo dalinius padėti Š. 
Vietnamui, JAV atsakė, kad tuo 
atveju bus panaudotos atominės 
bombos. Karinei P. Vietnamo po
zicijai gerokai kenkia nuolatinis 
valdžios smukimas, štai, kad ir 
dabar, kai reikia vieningo pasi
priešinimo, sugriuvo vyriausybė, 
vadovauta civilio asmens, ir val
džią perėmė 10 asmenų taryba, 
kuri prilygsta ankstyvesnei kari
nei tarybai. Anksčiau organizavo 
demonstracijas prieš vyriausybę 
budistų vienuoliai, o vėliau — 
katalikai. Pastarieji ėmė kaltinti 
budistų pareigūnus nesiskaitymu 
su katalikų reikalavimais ir per- 
švelnia politika komunistų atžvil
giu.

Kanada ir Indija bando tarpi
ninkauti Vietnamo konflikte. Pra
ėjusią savaitę Kanadoj viešėjo 
Indijos premjeras šastri ir jiedu 
su premjeru Pearsonu pasiuntė 
Vašingtonui siūlymą: sustabdyti 
bombardavimus ir pradėti dery
bas, kuriose dalyvautų abi kovo
jančios šalys. Tik kažkodėl tie 
taikintojai vis klabina ne į Kini
jos, O Vašingtono duris, Vašing
tono, kuris tik gina užpultuosius.

Raudonoji Kinija vėl pradėjo 
aštriau pulti sovietus už chruš
čiovinį revizionizmą - ir kaltinti 
dabartinius Kremliaus valdovus 
dirbant amerikiečių naudai. Ki
nijos spauda prikaišioja Maskvai, 
kad jos diplomatai stengiasi atsta
tyti taiką. Vietname, kuri būtų 
naudinga Amerikai. Esą sovietai 
pasiuntė ginklų Š. Vietnamui, bet 
iš anksto apie tai pranešė ameri
kiečiams.

JAV astronautams majorams 
McDivitt ir White, sėkmingai at
tikusiems 4 dienų kelionę tolimo
se erdvėse, rengiami iškilmingi 
priėmimai. Juos aplankė prez. 
Johnsonas ir pakėlė į pulk, laips
nį. • Spaudos konferencijoj maj. 
White pareiškė turėjęs su savimi 
šv. Kristoforo medalį, auksinį 
kryželį ir Dovydo žvaigždę. Maj. 
McDivitt, katalikas, atsisakė kal
bėti tuo klausimu. Jų kelionės 
nuotraukos buvo parodytos tele
vizijoj.

Domininkonų respublikoje vis 
dar nėra taikos, nors paliaubos 
tebėra respektuojamos. Birželio 
13 d. sostinėje Santo Domingo 
įvyko demonstracijos, kuriose da
lyvavo 5000 asmenų. Jie buvo at
vykę iš įvairių krašto vietovių su 
plakatais parodyti, kad jie remia 
karinės juntos pusę, ir reikalavo 
nušluoti sukilėlius. Netrukus su
rengė demonstraciją ir sukilėlių 
zona, kuri pasisakė už sukilėlių 
valdžią.

Prancūzijos prez. De Gaulle 
lankėsi V. Vokietijoje ir dvi die- 

organizavo visą eilę demonstraci
jų, vadinasi “May 2 Movement”. 
Kongreso narys P. G. Rogers iš 
Floridos tą grupę taip apibūdino: 
“Ji yra kraštutiniškai kovinga ir 
laikosi marksistinės - leninistinės 
partijos arba Kinijos komunistų 
partijos politinės linijos“, ši gru
pė esą organizavo š. Vietname pa
gaminto propagandinio filmo ro
dymą šešiuose JAV universite
tuose. “Committee for Nonvio
lent Action” išplatino daugybę at
sišaukimų, raginančių amerikie
čių jaunimą nestoti į karinę tar
nybą.

Kitas komunistinių agentų vei
kimo būdas — įpiršti kalbėtojus 
įvairiems studentų susirinki
mams. Kongreso narys H. Allen 
Smith iš Kalifornijos pareiškė: 
“Komunistinių kalbėtojų pasiro
dymas universitetuose yra komu
nistų partijos programos dalis — 
skleisti propagandą studentų tar
pe, prisidengus akademinės lais
vės skraiste. Nuo 1961 m. komu
nistų partijos atstovai universite- 

lėj svarbu JAV parama Berlyno 
ir Vokietijos sujungimo klausi
muose. Abu vadai sutarė siūlyti 
Bendrosios Rinkos nariams kvies
ti rudeniop viršūnių konferenci
ją, kuri svarstytų ir politinę tų 
kraštų vienybę, nors De Gaulle 
dar prieš tai nori išsiaiškinti kai- 
kuriuos kitus ūkinius klausimus.

Italijos prezidentas Saragat ap
lankė popiežių Paulių VI. Iškil
mingame priėmime dalyvavo ir 
Italijos užsienio reikalų min. Fan- 
fani. Prezidentas tarėsi su popie
žium be liudininkų 40 minučių.

Švedijos min. pirm. Erlander 
lankėsi Maskvoje, kur turėjo pa
sitarimus su pačiu Brežnevu.

Kongo sukilėliai, kurie prieš 
kiek laiko buvo užėmę beveik pu
sę Kongo, dabar yra suskaldyti į 
tris grupes ir baigiami naikinti.

Stalino vardas Sov. Sąjungoje 
jau nėra draudžiamas. Jo pa
veikslas pasirodė ir kino ekrane, 
jį cituoja ir dabartinis Rusijos 
valdovas Brežnevas. Jo gimta
jam mieste Kaukaze planuojama 
atidaryti jo vardu savivaldybės 
muzėjų.

Maroko karalius Hassan per
ėmė į savo rankas visą valdžią. 
Tuo būdu laikinai suspenduota ir 
valstybės konstitucija.

JAV senatas leido prez. John- 
sonui papildomai išleisti S 89 
mil. užsienio valstybių reikalams 
kaip pašalpą, ypač P. Vietnamui, 
jo kaimynams Tailandijai ir La- 
osui.

Viena Prancūzijos bendrovė 
pardavė raudonajai Kinijai 1000 
sunkvežimių, kurių dalis bus nau
dojama karo reikalams ir vidaus 
susisiekimui.

Japonijos valdančioji liberalų- 
demokratų partija nutarė palai
kyti dabartinę JAV politiką Pietų 
Vietname. Japonijoj smarkiai pa
sireiškė paskutiniu laiku kairioji 
opozicija prieš JAV politiką.

Afrikos-Azijos valstybių konfe
rencija rengiama birželio 29 d. 
Alžerijoj. Užkulisiuose yra užvi
rusi stipri kova. Prokomunistinės 
valstybės, kaip Alžerija ir Gvinė
ja, su Kinija siūlo neįsileisti į šią 
konferenciją P. Vietnamo, Kongo 
ir P. Korėjos, t.y. tų, kurie nei
na su komunistais ir prieš juos 
kovoja. Iš kitos pusės, nenorima 
įsileisti ir Sov. Rusijos. Indonezi
jos prez. Sukamo nenori įsileisti 
Malezijos, nes ji eina kartu su 
Anglija. Taikią poziciją užima 
Etiopijos karalius. Jis mano, kad 
Afrika privalo taikoje gyventi ir 
su savo buvusiais pavergėjais.

Malezijos min. pirmininkas 
praneša, kad Indonezija nenusto
ja siuntusi savo specialių karinių 
dalinių į Malezijos teritoriją, 
siekdama čia įsitvirtinti ir pra-

(Nukelta Į 9 psl.)

tuose kalbėjo apie 50 kartų į me-< 
tus; nuo 1964 m. jie kalbėjo 18- 
koj universitetų. Kai neseniai Co
lumbia un-to vadovybė uždraudė 
kalbėti vienam vadovaujančiam 
komunistui, viena komunistinė 
grupė suorganizavo demonstraci
ją, kurioje dalyvavo ir kaikurie 
profesoriai.

Amerikos universitetuose, ša
lia sąmoningų amerikiečių, profe
sorių, yra ir" komunistuojančių. 
Kiek jų yra, nežinoma. J. E. Ho- 
overio duomenintiš, iš 38 Kalifor
nijos universiteto organizatorių, 
rengusių demonstracijas, 5 buvo 
to un-to profesoriai.

Dr. Stefan Possony, tarptauti
nių studijų skyriaus direktorius 
Stanfordo un-te, perspėjo senato 
komitetą: “Radikalėjimas ameri
kiečių jaunime plinta, ir tai la
biau nei komunistai tikėjosi”.

Visi sutinka, kad amerikiečių 
universitetuose komunistų grupės 
sudaro labai nežymią mažumą, ta* 
čiau jos yra aktyvios, veikia pri- 

(Nukelta į 9 psl.)
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Tautos garbė reikalauja, paskubėkim!
J. KRUČAS

Tautos kaįvarijų dienose, rau
donojo siaubo sūkuryje prarado
me šimtus tūkstančių tautos na
rių. Vieni žuvo tėvynėje, kiti Si
biro taigose, dar kiti karo audro
je. Laimingesniems pasisekė pa
siekti laisvąjį pasaulį. Kaip tėvy
nėje, taip ir tremtyje, nors praė
jo jau 25 metai, ramybės neturi
me.

Gerai žinome, kad nei rusai, 
nei vokiečiai mūsų garbingai pa
rodyto tautinio - valstybinio neut
ralumo nepripažino — Lietuvą 
pasidalino įtakų sferomis, okupa
vo, kruvinais batais mindė, trė
mė, žudė,'kalino mūsų tautiečius, 
braidė tautos kraujo klanuose. 
Pasibaigus II D. karui, raudonie
ji, apsvaigę pergale, apibėrė mus 
įvariais neteisingais kaltinimais. 
Pabėgusius nuo Stalino beprotiš
kų ir komunizmo vardu daromų 
“tortūrų” bandė ir tebebando su
sigrąžinti, panaudoti partijos pro
pagandai, o vėliau “savanoriš- 
"kai” pasiųsti į “didžiosios tėvy
nės” erdves vergų darbams.

Daug neteisingų kaltinimų lie
tuviams skelbia tam tikros tauty
bės asmenys, nepriklausomos Lie
tuvos laikais naudojęsi labai ge
romis gyvenimo sąlygomis ir 
nuoširdžia lietuvių tolerancija. 
Okupavus kraštą rusų komunis
tams, daugelis jų pirmieji tapo 
partijos ir NKVD vadais, kurie 
kankino mūsų tautiečius, ir tar
pininkavo rusams išvežant lietu
vius į Sibirą.

Kaltinimai pavieniems asme
nims neteisingai užskaitomi visos 
tautos vardu. Ką gi mes darome 
tiems neteisingiems kaltinimams 
atremti? Atrodo, labai mažai. Ret
karčiais parašome, padejuojame 
spaudoje, pakalbame tautinių mi
nėjimų tribūnose ir vėl... sal
džiai užmiegame.

Taip pratylėjome jau 25 me
tus, o daugelis svarbių liudinin
kų, nukentėjusių, mačiusių ir per
gyvenusių dabartinių kaltintojų 
padarytus žiaurumus ir skriaudas 
Lietuvai ir pavieniams jos na
riams, svarbius parodymus nusi
nešė į anapus. Laikas dirba mūsų 
nenaudai, todėl paskubėkime* 
Daug dar svarbių ir gyvų liudi
ninkų turime laisvame vakarų pa
saulyje, daug įdomios medžiagos,

dokumentų rasime pas pavienius 
tautiečius, mūsų tautiniuose ir 
kitų laisvų kraštų archyvuose.

Surinkti tą įrodomąją medžia
gą ir išleisti atskiru leidiniu yra 
neatidėliojama ir šventa pareiga. 
Kitaip būtų žiaurus nusikaltimas 
tautai ir jos istorijai. Turime tu
rėti kaltės įrodymo medžiagą — 
kaltinamąjį aktą prieš mūsų tau
tos duobkasius ir šmeižikus*.

Tam įvykdyti norisi pasiūlyti 
labai praktiškas būdas. Šiais me
tais susirenkanti naujai išrinkta 
KLB krašto taryba išrinks vyk
domąjį organą — KLB krašto val
dybą. KLB krašto valdyba galėtų 
sudaryti iš pajėgių asmenų tam 
darbui dirbti komitetą, kuris 
rinktų įrodomąją medžiagą ir pa
ruošti spaudai. Pačių liudininkų 
apklausinėjimo procedūrą, doku
mentų surinkimą, nesugeban
tiems įvykių aprašyti paramą ir 
kt. turėtų pavesti LB apylinkių 
valdyboms. Kadangi beveik kiek
viename krašte lietuvių kolonijo
se yra tikrų liudininkų, bet patys 
nedrįsta, kiti nesugeba aprašyti 
arba jei sugeba, neturi kam jų 
perduoti.

PLB valdyba surinktos įrodo
mosios medžiagos aptvarkymą ar 
spausdinimą galėtų centralizuoti.

Įrodymų rinkimą galima būtų 
klasifikuoti šiaip:

Rusų okupacija:
a. rusų, lietuvių, žydų tautybės ir 

kt. asmenų, k. a. partijos, šnipų, 
NKVD, brigadmilcų, stribų siau
tėjimas ir padaryti nusikaltimai 
lietuviams.

b. rusų ir partiečių lietuvių nu
sikaltimai, padaryti kariams Lie
tuvos karius įjungus į rusų terito
rini korpą.

c. visi kiti komunistiniai žiau
rumai, padaryti ir tebedaromi jų 
valdymo laikotarpyje, k.a. religi
jos naikinimas, trėmimai, suėmi
mai, žudymai.

Vokiečių okupacija:
a. okupantų žiaurumai ir pada

ryti nusikaltimai lietuvių tautai.
b. žiaurumai, naikinant žydų 

tautybės asmenis.
c. lietuvių pagalba žydų tauty

bės asmenims jų naikinimo laiko
tarpyje.

d. visi kiti nusikaltimai Lietu
vai.

čiau pralaimėjo politiškai. Jie sa- mas, 1942. V. 26 Anglija pasirasė 
vo karine pajėga ir pokaryje pir- su sovietais sutartį, galiojančią 20 
mavo, tačiau beveik visas skau
džiausias politines opas paliko at
viras. Jie džiaugėsi parbloškę Vo
kietiją, siekusią įsigalėti Europos 
Rytuose, tačiau leido sustiprėti 
sovietams, plėstis jų tarptautinei 
veržlai, kuri netrukus atsidaužė į 
pačius anglosaksus.

Ryškiausias anglosaksų dvivei
diškumo pavyzdys—Atlanto nuos
tatai. W. Churchillis ir F. D. Ro
oseveltas susitiko 1941. VIII. 10 
Argentijoje, Newfoundlande. Ten 
buvo pasirašyti Atlanto nuosta
tai, kurie teikė viltis karo au- viešnagę. Nepaprastas rusų val
koms. Sovietų ambasadorius Lon- šingumas, neužsibaigiančios kal- 
done Maiskis, 1941 m. rugsėjo m. bos ir linkėjimai buvo apmokami 
pranešė savo vyriausybės norą tūkstančiais amerikiečių karo lėk- 
pasirašyti nuostatus, nors trys 
pradai aiškiai nesiderino su 
Maskvos politika:

pasirašiusios šalys nesiekia 
naujų žemių prijungimo, neda
ro jokių santvarkos pakeitimų 
be vietos žmonių pritarimo ir 
pripažįsta tautoms teisę pasi
rinkti sau tinkamą valstybes 
santvarką.
Šie pradai teikė didelių vilčių 

pavergtiesiems, tačiau kėlė nema
žą susirūpinimą Maskvoje, kuri, 
susitarusi su vokiečiais, save lai- 

; kė teisėtu Pabaltijo valstybių, 
I rytinės Lenkijos, suomių Kareli
jos ir Rumunijos - Besarabijos 
bei rytinės Bukovinos valdytoja. 
Sovietams nepakeliui tautų valia 
apsispręsti ir pasirinkti sau san
tvarką. Sovietai darė spaudimą į 
anglosaksus savo tragiškomis die
nomis, kai vokiečiai jau buvo prie 
Maskvos vartų. Edenas 1941. XII. 
18 - 28 d. Maskvoje buvo Stalino 
spaudžiamas, kad anglosaksai pri
pažintų sovietams slapta sutarti
mi su Hitleriu gautas žemes. Lon
donas ir Vašingtonas buvo verčia
mi savo kojomis sutrypti pradus, 
kurie buvo vedamoji žvaigždė 
daugeliui tautų. Abi sostinės ne
norėjo viešai parodyti dviveidiš
kumo, viešai įsipareigoti, tačiau 
pasitarimuose pritarė Stalino rei
kalavimams. Stalinas anglosak
sams įrodinėjo, kad jie, nepritar
dami slapta sutartimi gautų že
mių prijungimui, silpnintų sovie
tų valstybę. Kai rusai savo fronte 
neturėjo jokių prošvaisčių ir di-

metų. Sutartyje nebuvo padaryta 
tiesioginių ar netiesioginių užuo
minų dėl sovietų užgrobtų sveti
mų žemių, tačiau jos buvo pripa
žintos tylėjimu.

Išdavystė Teherane
Kai vokiečių veržia Rusijoje 

buvo pristabdyta, anglosaksų dip
lomatai vis dažniau vyko į Mask
vą. Gen. John R. Deane, JAV ka
rinis patarėjas Maskvoje, pašai
piai savo knygoje “The Strange 
Alliance” aprašo amerikiečių

tuvų. Amerikiečiai vis stengėsi 
naujomis dovanomis įsiteikti so
vietams.

Politiniai pasitarimai Maskvoje 
buvo žymiai pavojingesni. Prez. 
Roosevelto ypatingi pasiuntiniai 
grįžę iš Maskvos perteikė Stalino 
įvairius pažadus, kad po karo jis 
nesieksiąs naujų žemių užvaldyti. 
Politiškai buvo nesubrendęs vals
tybės sekretorius Hull, o prezi
dento patikėtinis Joseph E. Da
vies plačiai pravėrė duris sovieti
nei propagandai, kuri mulkino 
amerikiečius ir skleidė įvairius 
prasimanymus pasitarimams su 
Stalinu. Pastarasis gi naudojosi 
Lenino patarimu: jei reikia nau
dok klastą, būk drąsus, nevenk 
net apgaulės išsisukinėti ir tikro
vei paslėpti...

Teherane 1943. XI. 28 — XII. 
1 prez. Rooseveltas žaidė, lyg vai
kų darželyje, surūgusiam Stalinui 
pralinksminti. Stalinas nusišypso
jo, kai jis ėmė šaipytis iš Chur- 
chillio ir pralinksmėjo XII. 1 d., 
kai Rooseveltas išdavė Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir pasmerkė Len
kiją keistam likimui.

Slaptas raštas
Charles E. Bohlen ir nūnai 

valstybės departamento atsakin
gas pareigūnas slaptame rašte pa
teikė Roosevelto pokalbį su Stali
nu Sovietų ambasadoje Tehera
ne:”

“Prezidentas tarė norįs su Sta
linu suglaustai ir atvirai pasikal
bėti ir paliesti JAV vidaus politi
ką. 1944 m. įvyks rinkimai ir jei

jis ir nenorėtų būti perrenkamu, 
karui užsitęsus jis vėl turės juose 
dalyvauti. Jis nurodė, kad JAV 
gyvena 6 — 7 mil. lenkų kilmės 
amerikiečių ir nenorįs netekti jų 
balsų. Jis pats sutinkąs su marš. 
Stalinu dėl Lenkijos valstybės at
kūrimo ir jos rytinių sienų pastū- 
mėjimo į vakarus net ligi Oderio. 
Jis tikisi, kad Stalinas suprantąs 
prežastį, dėl kurios šiuo reikalu 
dabar Teherane ir ateinančią žie
mą jis negalįs susirišti pasižadėji
mais dėl Lenkijos ateities. Stali
nas atsakė suprantąs prezdentą. 
Prezidentas nurodė, kad JAV gy
vena tam tikras skaičius lietuvių, 
latvių ir estų. Jis suprantąs, kad 
Pabaltijo valstybės buvo praeity
je ir ypač šiuo metu yra Rusijos 
dalis; juokaudamas pridūrė, kad 
sovietų kariuomenei vėl jas užė
mus, jis nemanąs dėl jų kariauti 
su sovietais”.

Man rodosi, kad nereikia jieš- 
koti gėdingesnio dokumento pa
vaizduoti dviveidiškumui ir trum- 
paregiškimui prez. Roosevelto, 
kuris yra Sovietų nusikaltimų da
lininkas.

Pabaltijo valstybių klausimas 
Jaltoje buvo nutylėtas. Tai rodė, 
kad jų likimas jau buvo apspręs
tas. Per pastarąjį dvidešimtmetį 
iš esmės JAV nenukrypo nuo Ro
osevelto vestosios politikos Pabal
tijui pavergti. Protarpiais praby
la amerikiečių sąžinės balsas, ta
čiau jis neturėjo lemiančios įta
kos į JAV užsienio politiką pada
rytam nusikaltimui išpirkti. Jau 
1945. III. 2 kongreso atstovas 
Lawrence Smith pranašo žodžiais 
prabilo: “Mes žinome, kad Rusija 
valdo Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
kurioms pavergti ir mes talkino
me. Mes esame šlykštaus nusikal
timo dalininkai, nors 1940 m. 
valstybės departamentas padarė 
kilnų mostą”.

Per praslinkusi dvidešimtmetį 
Vašingtonas yra padaręs daugelį 
nusikaltimų ir nūnai daro naujus 
prisidengęs kilniais šūkiais. Pa- 
baltijys liko sovietams nepripa
žintas, nes Vašingtonas nesulaukė 
pelningo sandėrio. Kongrese žai
dimas rezoliucijomis, ypač prieš 
rinkimus, primena šiurpų Roose
velto išpažinimą Stalinui. JAV ir 
nūnai visais būdais tebeugdo so
vietų imperiją, kurios nagai jau 
pasieka JAV pakrantę.

Brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, 
VASERIUS kunigą PRANĄ, JUOZĄ ir jo šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —
A. ir D. Žemaičiai

Mielam Tėveliui PRANUI VASERIUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnums KUN. PRANUI VASERIUI ir JUOZUI VASERIUI 
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A. I. A. Lukošiai

KELIAUTOJO UŽRAŠAI

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
ĮVYKS ST. CATHARINES MIESTE

šiai didžiajai Kanados lietuvių 
šventei St. Catharines B-nės v-ba 
jau telkia atskiroms darbo ša
koms tinkamus asmenis, daro 
bendrus posėdžius ir studijuoja 
galimybes kuo tinkamiausiai pra
vesti šventę. Į Lietuvių Dienos 
rengimą įsijungė visa eilė visuo
menės veikėjų, kurie sutiko rū
pintis: Balsas Petras — progra
ma, Bogušis Kazys — loterija, 
Grigas Jonas — Čiurlionio an
sambliu, Stundžia Kazys — nak
vynėmis, J. Gustainis iš Toronto 
— sportu. Dar visa eilė darbų 
laukia vadovų. Vienas iš svarbes
nių yra suorganizuoti valgių bufe
tą. B-nės valdyba mano ir šią 
problemą tinkamai išspręsti.

šiais metais Lietuvių Diena tu
rės reikšmingą paskirtį, nes su
kanka 25 metai kaip Sov. Rusija 
okupavo Lietuvą. Ta proga mes, 
laisvojo pasaulio lietuviai, kelsi

me viešumon Lietuvos skriaudą. 
Todėl Kanados Lietuvių Dienoje 
dalyvaukime vieningai ir gausiai. 
Pagerbkime Lietuvos partizanus 
ir per tuos 25 m. žiauriai nužudy
tus lietuvius.

Lietuvių Dienos šventėje meni
nę dalį išpildys Čiurlionio an
samblis pilname sąstate. Jau eilė 
metų, kai Čiurlionio ansamblis 
lankėsi Niagaros pusiasalyje. 
Šiais metais išnuomota koncertui 
viena didžiausių ir tinkamiausių 
saliu — St. Danės mokyklos audi
torija. Susipažinimo vakarui yra 
paimtos dvi ukrainiečių salės.

Lietuvių Dienos proga, tikima
si, įvyks ir sporto varžybos, nors 
iš sporto vadovo kol kas tikrų ži
nių dar negauta kokios komandos 
dalyvaus.

Gausiai dalyvaukime Kanados 
Lietuvių Dienoje, kuri įvyks rug
sėjo 4—6 d. J. Š.
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Jaunimo kongreso meninė programa
Kanados Liet. Jaunimo Kong

reso Komitetas, po ilgesnio susi
rašinėjimo su Bendruomenės apy
linkėmis ir paskirais menininkais, 
jau gali paskelbti meninės pro
gramos dalyvius.

Meninė programa bus sudaryta 
iš dviejų dalių: 1. Jaunimo talen
tų pasirodymo penktadienį ir šeš
tadienį, 2. akademinio lygio me
nininkų koncerto sekmadienį.

Talentų pasirodyme jau užsire
gistravo dalyvauti astuonios 
Bendruomenės apylinkės: Toron
tas, Montrealis, Hamiltonas, Lon
donas, Rodney, Delhi, Sudbury ir 
Wellandas. Programoje: tautiniai 
šokiai, scenos vaizdeliai, instru-

mentalinė muzika (pianinas, akor
deonas, klarnetas, kanklės), jauni
mo choras, deklamacija, melodek
lamacija, humoristinis trilogas ir 
savos kūrybos skaitymas. Komisi
ja laukia atsiliepiant ir kitų Bend
ruomenės apylinkių. Argi kitose 
apylinkėse nebėra galinčio pasiro
dyti jaunimo?

Sekmadienio koncerte pagrin
dinę programą atliks mūsų iški
lioji solistė Lilija šukytė, akom- 
ponuojama D. Skrinskaitės, ko
miteto muzikinės dalies vadovės. 
Kitą to pat koncerto dalį atliks 
pianistas — Toronto universiteto 
muzikos fakulteto studentas T. 
Gurevičius.

Kongreso informacinė komisija

45 milijonai katalikų Amerikoje
Šiuo metu katalikų gyventojų 

JA V-se yra 45.640.6*19, tai yra 
766.248 daugiau negu 1963 m. 
1965 m. išleista apžvalga sako, 
kad į tą skaičių įeina katalikai, 
gyvenantieji visose 50 valstijose, 
ginkluotų jėgų, esančių už JAV 
teritorijos, narių šeimos, užsieny
je tarnaują diplomatinių įstaigų 
tarnautojai ir kiti. Per pastaruo
sius 10 metų katalikų gyventojų 
skaičius pakilo 13.064.917 asme
nų; 1955 m. JAV-se buvo 32.576.- 
702 katalikų.

Iš viso yra 28 arkivyskupijos su 
19.688.115 tikinčiųjų ir 120 vys
kupijų su 25.952.504 katalikais. 
Į tą sumą įeina kariuomenės or-

STASYS DALIUS

Domininkonų respublika -- revoliucijų kraštas
1586 m. anglų admirolas Fran

cis Drake užėmė Santo Domingo 
ir kareiviai išplėšė rūmus. Krin
tant kolonijos reikšmei, krito ir 
nuosavybės vertė, taip kad 1730 
m. Kolumbo rūmai buvo palikti 
jau Dievo valiai. Ispanijai per- 
leidžiant Santo Domingo koloniją 
Prancūzijai 1799 m. lapkričio 
mėn. 18 d., Kolumbo rūmų stogas 
su dideliu triukšmu nugriuvo. Li
ko tik plikos sienos ir laiptų lie
kanos.

Pagaliau Domininkonų respub
likos valdžia nusprendė šį istorinį 
palikimą atstatyti. Darbams buvo 
pakviestas specialistas — garsus 
ispanų architektas. Atstatytieji 
rūmai buvo apstatyti to laikotar
pio baldais ir kitais tų laikų reik
menimis. Rūmai atidaryti lanky
tojams 1957 m. spalio 12 d., pra
ėjus 465 metams po Amerikos at
radimo.

Apžiūriu istorinius rūmus
Prie įėjimo į rūmus stovi statu

la — biustas Diego Kolumbo žmo
nos Maria de Toledo. Rūmai at
dari lankytojams visą dieną ir už
simokėjęs 50 et. gali apžiūrėti vi
sus kambarius. Pasirašęs svečių 
knygoje pradedu žygį per atski
rus apytamsius kambarius, nes tų 
laikų papročiu langai daugiau pa
našūs į šaudymo angas. Pirmiau
sia virtuvė su visais tų laikų ra
kandais ir įrengimais,* valgoma
sis su stalais, suolais, kėdėmis. 
Indai, porcelianas, turį ryšio su 
Kolumbo šeima, rankioti iš vi
so pasaulio. Didžiuliame vestibiu
lyje ant sienų iškabinėti tų laikų 
špagos, kalavijai, pistoletai ir šau
tuvai. Pastatyta pora šarvuotų ri- 
tierių, arklio iškamša su šarvuo
tu karžygiu ir ilga jietimi. Pui
kūs dideli gobelenai ant sienų, 
vaizduoją įvairias mitologines 
scenas.

Slankioju vienas po apytamsius 
kambarius, nes nėra elektros; žiū
rinėju eksponatus, be jokio užra
šėlio, o jei ir pasitaiko koks, tai 
tik ispaniškai. Gretimame kam
baryje girdžiu lyg anglų kalbą. 
Vadovė angliškai aiškina mažam 
būreliui turistų. Nebe pirmos jau
nystės moteris, bet su tokia aist
ringa meile praeičiai, kiekvienam 
kampeliui, kur Kolumbo dvasia, 
atrodo, skrajoja. Jos lūpose isto
rija virsta gyvenimu, džiaugsmu 
ir kančia, kai aiškina vedžiodama 
po kambarius. Temperamentinga 
ispanė puikia anglų kalba beria 
istorines žinias, intymius tų sienų 
gyventojų rūpesčius ir rūmų de-

Iš vestibiulio išeiname į greti
mą didelį kambarį skirtą lyg ko
kiam susikaupimui, nes čia stovi 
nedideli vargonai, klauptės mels
tis. Klausykla su plačiais suolais. 
Senoviškos ispanų kalba biblijos. 
Arnotas auksu siuvinėtas, bet nuo 
senumo jau pradėjęs trupėti. Ant 
sienų dailininkų religiniai pa
veikslai. Kaikurie jų ant medžio 
lentos nupiešti, ne ant drobės.

Iš šio kambario mažos durelės 
siauru koridorium nuveda į priva
tinę rūmų koplyčią, kur kiekvie
ną dieną buvo laikomos Mišios. 
Altorius, žvakidės, kryžius viskas 
stovi, kaip kad šiandien būtų nau
dojama. Koplyčia visai nedidelė 
— vos keletui asmenų. Tai čia 
Maria de Toledo suklupus prieš 
altorių melsdavosi ilgais atsisky
rimo metais belaukdama vyro 
Diego grįžtant atgal iš Ispanijos. 
Deja, sulaukė tik skaudžią žinią 
apie jo mirtį.

Toliau kraštutinis kambarys su 
labai kuklia lova, klaupte, komo
da ir prausykla kampe. Tai Bar- 
tolamėjaus, Kristupo Kolumbo 
brolio, kambarys, kuriame šis 
viengungis gyveno ir mirė 1514 
m. šoninės durys su stipriais ap
kaustymais veda tiesiai į lauką, 
kur, pagal padavimą, Bartalomė- 
jus nakties metu išsprukdavęs su
sitikti su indėnų princese palmių 
šešėlyje...

Skaudžios meilės liudininkai
Kitas kampinis kambarys — ( v - —«-

Diego sūnaus Luis Kolumbo, ku-i?u. SarsuĮ pasaulio žmonių para-

riam ji pagimdė keletą vaikų. 
Luis irgi buvo apvesdintas po ke
leto metų su kilminga dona, ta
čiau šeimyninis gyvenimas nėjo 
sklandžiai. Atsitiko taip, kad po 
vienuolikos metų po pirmojo įvy
kio Maria de Orozco su vyru ir 
vaikais per Santo Domingo vyko 
į Ispaniją. Luis padavė skundą 
arkivyskupui, kad esąs vedęs tei
sėtai Mariją de Orozco, o antro
sios vedybos turinčios būti panai
kintos kaip neteisėtos. Buvo pra
vestas bažnytinis tardymas, bet 
sprendimas nebuvo palankus Luis 
— vedybos nebuvo panaikintos. 
Po to jo ryšiai su žmona visai nu
trūko, ir ją palikęs išplaukė Ispa
nijon.

Kolumbo laiškai
Vingiuotais akmeniniais laip

tais užkopiame į antrąjį augštą, 
kur yra didžiulis Diego Kolumbo 
miegamasis. Milžiniška tų laikų 
lova su baldakymu ant viršaus, 
klauptės, šventi paveikslai ant 
sienų. Įspūdinga priėmimų ir ba
lių salė puošniai įrengta, gražiais 
baldais apstatyta. Ant sienos di
džiulis portretas Kristupo Kolum
bo su sūnum Diego. Kaip gyvas di
dysis atradėjas žvelgia nuo sie
nos, stovėdamas su labai į mergai
tę panašiu jaunu sūnumi. Kara
lienės Izabelės ir karaliaus Ferdi
nando portretai. Po stiklu padėti 
Kolumbo laiškai, pergamentas 
karališkos poros, suteikiąs Ko
lumbui privilegijas. Svečių knyga

ris šiuose rūmuose 1539 m., būda- sais kurie lankėsi siuose rumuo- 
mas tik 17 m. amžiaus, bandė ?e. Didele knyga^ įrišta į odą; tai 
slaptai susituokti. Tais metais rū- ispaniškų laikraščių rinkinys is 
muose viešėjo iš Ispanijos atvykę , jn* Kilimai ant grindų, ai- 
svečiai, kuriuos lydėjo gausi pa- dziu.hai gobelenai per visas sie- 
lyda iš tarnu ir tarnaičių. Luis, Inas istorinėmis temomis Gnn dys 
žinomas kaip‘“admirolas”,* susiža-l ispamšKos mozaikos plytelių, spe

cialiai pagamintos siems rūmams.

slaptai susituokti. Tais metais rū-

svečiai, kuriuos lydėjo gausi pa-

vėjo viena iš tų palydovių ir pa
norėjo vesti. Jis gerai žinojo, kad

ispaniškų laikraščių rinkinys iš

džiuliai gobelenai per visas sie-

dinariatas su 2.000.000 katalikų. 
Yra 17.088 parapijų, kuriose pa
stoviai gyvena klebonai ir 549 pa
rapijos be pastovių kunigų. Iš vi
so JAV yra 17.647 parapijos, prie 
kurių reikia pridėti 4.447 misijas, 
1.406* stotis ir 12.344 koplyčių.

Dvasininkų skaičius praėjusiais 
metais pakilo 1.304 ir dabar JAV- 
se yra 58.632 kunigai; iš jų 35. 
925 pasaulietiniai kunigai, 22.707 
kunigai vienuoliai, 12.271 broliai 
ir 179.954 seselės. Hierarchiją su
daro 6 kardinolai (kard. Meyers 
mirė), 29 arkivyskupai, 212 vys
kupų.

seifo užraktus.. Kambariuose sto
vi įvairios komodos ir spintos,’ ku
rių daugelis turi slaptus stalčius 
arba nepastebimas vietas paslėpti 
brangenybėms. Ir įtemptai žiūrė
damas negali to pastebėti, tik kai 
vadovė parodo, galima pamatyti..

Kolumbo rūmų aplankymas su
sipažįstant su tų laikų dienų ap
linkuma buvo kažkas naujo, nepa
tirto ir sunkiai išreiškiamo. Kai 
išėjau iš praeities šešėlių į triukš
mingą gatvę, ilgai ausyse dar 
skambėjo vadovės žodžiai, kad 
daugiau pažintume Kolumbą ir 
mokytumės iš jo atliktų darbų. O 
šių rūmų atstatymas gal yra ge
riausias Kolumbui paminklas, ko
kį pastatė palikuonys pirmojo 
miesto, įkurto šiame kontinente.

Daug policijos
Kolumbo rūmų rajonas apsup

tas augšta mūrine gynimo siena 
ir iš jūros pusės šaudymo angose 
stovi sustatytos patrankos. Pats 
kiemas nuo rūmų upės link nėra 
didelis. Jame tebeauga palmės ir 
tebestovi gilus šulinys - cisterna, 
kuri surinkdavo vandenį. Apačio
je sienos dideli vartai, vedą že
myn prie uosto, kuriame dabar 
vyksta didelio laivo iškrovimo 
darbas. Uosto rajone daug mari
nų policijos su automatiniais 
ginklais rankose, kurie eina sar
gybos pareigas.

Visai netoli, uosto rajone, auga 
Ceiba medis, prie kurio prikalta 
lentelė, sakanti, kad Kristupo Ko
lumbo laivas buvo pririštas prie 
šio medžio, kai jis buvo čia su
stojęs. Kiek teisybės šiame teigi
me sunku pasakyti, bet visi su 
sentimentalumu praeičiai apžiūri 
medį, kuris regėjo tų laikų die
nas.

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO !
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR I
, Siųskite pinigus į USSR

Tegu jūsų mylimieji patys

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO

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.

, Prašykite katalogų 
angliškai arba lietuviškai.

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

MU 9-0598 
Įsteigta 1945 m.

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

Tai

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorofus

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 page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

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

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

motina Maria de Toledo to neleis, Slapti stalčiai
nes planavo vedybas su kilmingos, šalia muzikos kambarys su vi- 
šeimos dukra. Todėl nusprendė (§ais tų dienų muzikos instrumen- 
padaryti jungtuves su priesaika tais: klavikordas, arfa, smuikas, 
prie liudininkų. Tokios vedybos kaikurie pučiamieji. Gaidos ran
tais laikais buvo teisėtos. Vieną I ka rašytos, atskleistos ant pulpi- 
gražų vakarą Luis su pasirinktąja} tų. Iš antro augšto išėjimas į bal- 
Maria de Orozco iškišę rankas per j konus, kur atsiveria puikus regi- 
duru atidarymą (durys buvo užra- j nys į jūrą bei Ozakos upę. Prie
kintos grandine), girdint kitiems 
tarnams, padarė tokią priesaiką. 
Sekančia dieną kilo didelis sąmy
šis, kai žinia pasiekė rūmus ir vi
są miestą. Jaunoji tuojau buvo iš
siųsta iš krašto, o kol tas įvyko 
Liiis buvo uždarytas rūmu kam
baryje, kad neįvyktų daugiau su
sitikimų.

Išsiųsta jaunoji buvo apvesdin
ta tuojau su turtingu ispanu, ku

balkono padėtos laivuose naudo
tos jūrų skrynios sudėti brange
nybėms* Sunkaus medžio dėžė ap
kaustyta masyviais geležiniais 
lankais ir užrakinta su spyna la
bai komplikuoto mechanizmo. 
Tiesiog reikia stebėtis įvairių 
spyruoklių ir ratukų raizgyne, 
kad atrakinimas būtų kuo sunkes
nis ir be rakto gal visai neįmano
mas. Panašu kažkas į šių dienų

Dvejopi taksiai
Sekančią dieną nuo pat ryto iš

sirengiame aplankyti naujojo 
miesto su modemiškais pastatais 
ir plačiomis gatvėmis, čia gatvėje 
sustojus tučtuojau prisistato au
tomobilis kartais pilnas žmonių, 
kartais pustuštis ir atidaręs du
ris prašo lipti vidun. Nežinoda
mas stebiesi kodėl tave kviečia 
vidun, nes klausti nei nebandyk, 
ispaniškai nemokėdamas atsaky-

mo nesuprasi. Vėliau pavyksta 
sužinoti, kad mieste kursuoja dve
jopi taksiai: vieni oficialūs, kiti 
paprasti, kurių savininkai, pasi
rinkę kurią gatvę, rankioja kelei
vius pakeliui ir veža viena linkme 
iki kurios nors vietos. Skirtumas 
yra kainoje, nes tie oficialūs pa
skaito dvigubai daugiau už tą patį 
atstumą, negu tie, kurie prisirin
kę pilną automobilį keleivių veža 
žymiai pigiau. Vietiniai daugiau
sia tais taksiais ir važinėja. Kam 
nors prie kampo belūkuriuojant, 
toks taksi bematant sustoja ir 
atidaręs duris pamoja ranka, kad 
liptum į vidų.

(Bus daugiau)

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL 5364767

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI •
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Vytukas ir duonos trupiniai
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Užkalbinau ateitininkijos veteraną

Vytukas — vienturtis tėvų sū
nelis. Jis yra nuoširdus berniu
kas, mėgsta žaisti su draugais, 
tik mamytė turi didelį rūpestį 
— jis nebrangina duonos. Jei 
nukrinta žemėn duonos riekutė, 
ar jis ją pakelia? Ne, nuduoda, 
kad jis jos nemato, o ką bekal
bėti apie duonos trupinius, ku
rių bevalgant prisirenka tiek 
daug apie jo kėdę. Nekartą ma
mytė jį pamoko, bet ar tai pa
gelbsti? Vakar ir senelis papasa
kojo kaip karo metu badavo, o 
vaiku būdamas nukritusią duo
nos riekelę su pagarba pakelda
vo ir pabučiuodavo. Daug žmo
nių ir dabar badauja-apsidžiaug- 
tų gavę nors mažytę riekelę. 
Pasiklausė Vytukas — jam bu
vo gaila tų nelaimingų žmonių, 
prižadėjo pasitaisyti, šį vakarą, 
turbūt užmiršęs, vėl nukritusią 
duonos riekutę primynė su ko
ja po stalu. Pagalvojo, kad nie
kas nematė, greitai nubėgo į lo
vutę. Staiga pajuto, jog kažkas 
jį traukia už kojos žemyn, že
myn į bedugnę. Pagaliau paju
tęs po kojoms žemę nedrąsiai 
apsižvalgė aplink ir nustebęs 
pats klausia save — kur gi aš 
esu? Didžiulis,' nepažįstamas ru-

Stovykloje
Dvi gegutės tarp šakų 
Užkukavo — ku-kū-ku-kū, 
Į stovyklą jau atvyko 
Trisdešimt vaiku.

<•

Linas puošia palapinę, 
Rimas žaidžia jau krepšinį, 
Algis nardo tarp bangu, 
Stovyklaut vaikams smagu.
Skamba aidas — ku-kū-ku-kū, 
Dega laidas, kaip puiku — 
šviesos mainos, sklinda dainos 
Tarp plačių miškų.

Ei atvyk ir tu, 
ku-kū-ku-kū!

Mano motina
Mano motina yra gražiausia 

visame pasaulyje. Bet, jeigu pa
klaustom kitą vaikelį apie moti
ną, jis taip pat atsakytų. Motina 
man vis kalba apie tą* gimtąjį 
kraštą, kurį ji paliko. Kalba 
apie paukštyčius ir tuos laimin
gus laikus, kai eidavo grybauti. 
Vieną dieną, jei dar būsiu gy
vas, aš aplankysiu Lietuvą, pa
matysiu jos kraštą.

Kęstutis Simaitis, 
VII sk. mokinys, 
Hamilton, Ont.

Į stovykla
Nutilo skambutis, 
Užsiskleidė knygos, 
Važiuoja Sigutis 
Toli į stovyklą. 
Jį sveikina miškas 
Ir ežero bangos, 
O draugas pernykštis 
Ištiesia jam ranką. 
Jų laukia žaidimai, 
Lietuviškos dainos, 
Prie laužo suktinis — 
Tai vasaros laimė!

A. Abr. 
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Atsakykite, koks buvo Linas?
Gyveno du broliai — Linas ir Zigmas. Jiedu turėjo priešingas 

savybes. Įrašykite, koks buvo Linas.
Zigmas buvo: O Linas?

1. augštas 1.--------------------
2. darbštus 2.----------------------------------
3. taupus 3.----------------------------------
4. greitas 4.--------------------
5. švarus 5.----------------------------------
6. paklusnus 6.-------------------------------------------

sys. Nori žingsnį žengti, bet kaž
kas jo koją laiko, žiūri ir savo 
akimis tikėti nenori: viena ko
ja nejuda, įaugusi į duonos ke
palą, į tokį pat, kaip mama va
kar nupirko. Išsigandęs mėgina 
bėgti, bet negali. Pradėjo balsu 
šaukti: šaukia tėtę, šaukia ma
mą, šaukia senelį, šaukia Mar
giuką, bet aplinkui tylu. Tuo 
tarpu mato, kad duonos kepa
lai, išsirikiavę lyg kareiviai, žy
giuoja pas jį. Apsupę jį sušuko 
visi kartu:

— Ei, Vytuk, nusiramink, 
duonos kojomis nebemink! Jei 
išmoksi gerbti mus, sugrąžin- 
sim į namus!

Susirūpinęs Vytukas užklau
sė, ką jis dabar turi daryti, kad 
galėtų grįžti pas tėvelius, prie 
savo žaislų. Ir vėl jis girdi tuos 
pačius balsus:

— Duonos trupinius surink, 
tu barstei juos — atsimink. Kai 
išmoksi gerbti mus, sugrąžin- 
sim į namus.

Vytas pasižiūrėjo atidžiai. Ap
link jį buvo tiek daug duonutės 
trupinių, sudarkytų riekučių, o 
gale rūsio už grotų jis matė al
kanus žmones su ištiestomis 
rankomis. Jie maldavo duonos 
trupinėlio, panašiai, kaip sene
lis pasakojo. Jam pasidarė gai
la jų ir gėda. Apsiašarojęs atsi
tūpė ir pradėjo rinkti trupinė
lius į krepšiuką, norėdamas pa
dėti tiems alkaniems žmonėms. 
Pavargęs, sušilęs taip dirbo 
kantriai tris dienas ir tris nak
tis. Staiga, visai pailsęs, užsnū
do. Saulės spindulėlis pažadino 
jį. Vytukas pravėręs akis susi
mąstė: ar tai buvo sapnas, ar 
tai buvo tikrenybė? Greit nubė
go į virtuvę ir pakėlęs vakar su
mindžiotą duonutę pabučiavo. 
Mamytė nustebo pažiūrėjus į 
Vytuką, o jis tarė:

— Mamyte, aš šią naktį sun
kiai dirbau ir išmokau rinkti 
duonutės trupinėlius!

Nuo to laiko Vytukas visada 
brangino duoną ir jos daugiau 
nebemėtė. A. Abr.

A. Abr. Girdėjau daina
šypsosi žieduotas kelias, 
Šviečia saulės spinduliai, 
Iš toli girdėjau dainą, 
Kad pavasaris ateina!

Ir jaučiu tą didį džiaugsmą 
Savo širdyje,
Kai berželiai sprogsta dailiai 
Ir čiulba paukščiai pas mane.

Kristina Budininkaitė,
VIII sk. mokinė, 
Hamilton, Ont.

Vabalėlis
Kai sniegutis šaltutėlis 
Jau visai gerai nutirpo, 
Jis nubėgo nuo kalnelio, 
Kai žalia žolelė dygo.
O gėlytė mažulytė 
Savo galvą jau iškėlė 
Ir rankytes žalutytes 
Ant pievutės pasidėjo.
Tas mažutis vabalėlis,
Kaip plunksnelė lengvutėlis, 
Toks gražutis ir švelnutis, 
Jau jis mokosi skraidyti.

Vidas Kažemėkas, 
VII sk. mokinys,

Hamilton, Ont.

Hamiltono lietuvių Jaunimo Centras, šventinamas birželio 20 dieną
V

Šventinamas Jaunimo Centras
Ir vėl tas Hamiltonas. Ir vėl 

Hamiltono lietuviai didžiuosis. Ir 
vėl jiems nieko nepadarysi. Turi 
pagrindo, ir tai labai apčiuopia
mo, matomo, ir visiems supranta
mo. Kalbu apie naująjį Lietuvių 
Jaunimo Centrą. Nauji namai. 
Prieini prie jų, ir nustembi — 
augštas pastatas ir be langų. *Kas 
čia per pilis?” — klausi savęs. 
Nedrąsiai eini į vidų ir dar dau
giau nustembi: brangaus akmens 
(net ir vardo nežinau) puošni prie
menė su Gedimino stulpais, ve
danti į didžiulę salę. Pasirodo, 
kad ir yra ir langai, tik iš kiemo 
pusės.

Pasitinka šios pilies šeiminin
kas, sumanytojas, statytojas, vi
sada energingas, visada gerai nu
siteikęs mons. dr. Juozas Tada- 
rauskas, lietuvių parapijos klebo
nas.

— Ar jau galima įeiti? — klau
siu, nes dar neseniai čia taip vis
kas buvo užversta, užgriozdinta, 
prišiukšlinta, kad tikrai ir per
lipti buvo neįmanoma. Dabar šva
ru, šviesu, viskas tvarkoj. Ir pra
sideda klausimai, atsakymai, aiš
kinimai.

— šventiname birželio 20 d.
Mišias laikys J. E. mūsų (supran
tama - lietuvių) vyskupas V. Briž- 
gys. Naują pastatą šventins Ha
miltono vyskupas. Po to iškilmin
ga puota su trumpą programėle. 
Dalyvaus visa parapija ir daug, 
daug svečių — pradeda mane in
formuoti šeimininkas.

x — O ar galima gauti kiek žinių 
apie pačią salę, apie pastatą — 
klausiu.

— O kad čia viskas aišku. Vis
ką matote. Matote salę, kuri tinka 
sportui, puotoms, minėjimams, 
dideliems susirinkimams ir net 
teatrui.

— O kur scena, jei sakot teat
rui? -— pertraukiu entuziastin
gą monsinjorą.

— Scena? Ji yra, bet kilnoja
ma, sudedama. Reikės pastaty
sim, nereikės, vėl į šalį. Panašiai 
kaip Hollywood© scenos.

— O kas čia viršuje? — rodau 
augštyn.

— Balkonas, kur telpa apie 200 
žmonių. Viso salėje ir balkone 
bus apie 900 sėdimų vietų. Be sa
lės ir balkono yra dar nemaža vir
tuvė su visais moderniais įrengi-! 
mas bei šaldytuvais, baras ir visi 
kiti reikalingi kambariai. Darbai 
salėje ir apie pastatą jau baigti. 
Medeliai, krūmai, gėlės — viskas 
pagal lietuviškus papročius. Nie
kur nelieka tuštumos. Net ir kal
neliai aplink namą — užsidegęs 
savo kūriniu karštai dėsto mon
sinjoras.

— O kaip kita, nematoma pu-

AR IŠTIKRŲJŲ TABAKAS 
sutrumpina amžių? Dr. Luther L. 
Terry, J.A.V. viešosios sveikatos 
chirurgas ir plaučių ligų specia
listas pareiškė, kad J.A.V. kas 
metai miršta 125.000 asmenys, 
nesulaukę senatvės, tik dėl nesai
kingo rūkymo. Nevisi gauna plau
čių vėžį, bet yra kitų ligų, sukel
tų tik rūkymo.

NORVEGŲ PROFESORIUS J. 
VOGT sako, kad šaltame klimate 
yra daugiau viengungių. Jis ima 
duomenis iš Nervegijos, Švedijos 
ir Suomijos, kur viengungių yra 
4 kartus daugiau, negu pietinėje 
Europoje. Kanada irgi yra šalto 
klimato kraštas, tačiau tėra tik 
247.000 viengungių, turinčių virš 
45 m. Daugiausia viengungių pro
porcingai gyventojų skaičiui yra 
Airijoje. Ketvirtis Airijos vyrų ir 
moterų virš 45 m. yra nevedę. 
Vestuvinio amžiaus vidurkis Ka
nadoje yra 24 m. vyrams, 21 — 
moterims, Airijoje 35 m. — vyrų 
ir 30 m. — moterų.

sė, t. y. finasinė, — klausiu ir 
pats abejoju atsakymu?

— Viskas tvarkoj. Žinovai įver
tina visą pastatą per $200.000. 
Mums tiek nekainavo. Dirbom la
bai taupiai. Darbų prižiūrėtojas 
p. Liaukus buvo taupus. Jis gerai 
nusimano statybos darbuose ir 
turi didelį patyrimą statyboje. 
Buvo lengva su juo dirbti. Sta
tybos komitetas su inž. J. Kšivic- 
ku prieky ir nariais — K. Meš
kausku, Norkumi, Klevu, Simai
čiu irgi atliko savo uždavinius pa
sigėrėtinai. Esu jiems labai dė
kingas. Ir skolų liko labai mažai, 
nes Hamiltono lietuviai stropiai 
atsiliepė į parapijos kvietimą da
lyvauti statyboje, o kaikurie au
kojo net po kelis kartus, matyda
mi kad namai auga. Su tokia pa
rapija galima dirbti” — džiaugėsi 
monsinjoras.

— Kas dabar naudosis šia sale?
— Visi. Visi Hamiltono lietu

viai, visos lietuviškos organizaci
jos.

— Ir nepriklausančios parapi
jai? — pertraukiu.

— Taip, taip, ir nepriklausan
čios parapijai, nes ir aukojo visi

Monsinjoras dr. Juozas Tadarauskas, Aušros Vartų parapijos 
klebonas. Jo rūpesčiu pastatytas Jaunimo Centras Hamiltone.

KODĖL AMERIKIEČIAI ir ka
nadiečiai visur taip skuba? Todėl, 
kad čia laikrodis „bėga”. Anglai 
sako: “the clock runs”. Lietuvių 
kalboje mes sakome “laikrodis ei
na”. Užtat mes irgi einame, bet 
ne bėgame. Kitose kalbose laikro
dis visur tik eina, bet ne bėga. 
Kanadiečiai, pasivėlinę į autobu
są sako: “I missed the bus”, tuo 
tarpu Ispanijoje: “Autobusas ma
ne paliko”, nes ten laikrodis irgi 
eina .Daugeliui lietuvių laikrodis 
irgi jau pradeda “bėgti”...

NIUJORKO PASAULINĖ PA
RODA vėl atidaryta, bet ji kelia 
rūpesčių jos rengėjams. 1964 m. 
paroda davė $17 mil. nuostolių. 
Daugelis pavilijonų šiais metais 
nebeatsidarė, nes bankrutavo. 
Praėjusiais metais buvo tikėtasi 
40 mil. lankytojų, tačiau parodą 
aplankė tik 27 mil. šiais metais 
pakeltas įėjimo mokestis iki 
$2.50 ir lankytojų skaičius yra 
dar mažesnis. Montrealio parodos 
rengėjai stebi daromas klaidas ir 
mokosi.

lietuviai be išimties. Ir tik kas at
liks nuo lietuvių, išnuomosime 
kitų tautų organizacijoms ir apla
mai kitataučiams. Tokios rūšies 
salė Hamiltone yra vienintelė ir 
didžiausia ir jau išnuomota kai- 
kuriems parengimams. Yra nema
ža pasiteiravimų. Neturime sun
kumų dabar, neturėsime nė atei
ty. Ir nuostolių nebus — opti
mistiškai aiškino klebonas.

Ir tikrai. Salė daro gerą įspūdį. 
Savotiškos lubos su bangomis

Taip kažkada niūrios Dundurn 
gatvės kampe įsikūrė lietuviška 
užuovėja: nauja bažnyčia su prie
kyje stovinčiu lietuvišku kryžium 
Lietuvos kankiniams atminti; 
nauja impozantiška klebonija su 
šv. Juozapo statula ir pagaliau 
dabartinis Lietuvių Jaunimo 
Centras, čia jungiasi ir krikščio
nių maldos namai, ir lietuviška 
tvirtovė.

Laiminga Hamiltono lietuvių 
kolonija ir parapija, kad turi tokį 
energingą, į ateitį žvelgiantį ir į 
poilsį dar nemanantį trauktis kle
boną mons. dr. J.* Tadarauską, 
kuris baigęs vieną užmojį, pla
nuoja kitą. . J. Matulionis

KIEKVIENAM RŪPI didesnis 
duonos kąsnis. Net ir šuniui. Ry
tų Berlyno policija maitina šunis 
tik kas 48 vai., kad jie, būdami 
alkani, geriau vytųsi norinčius pa
bėgti į Vakarus.* šunes gudres
ni už policininkus — nubėga į va
karinį Berlyną ir čia gauna sočiai 
paėsti. Prieš mėnesį laiko vienas 
toks šuo, plaukiąs skersai per 
Spandau kanalą, buvo pasienio 
policijos pastebėtas ir septyniais 
šūviais nušautas. Nuo 1961 m., 
bėgdami iš Rytų Vokietijos “ro
jaus”, žuvo 57 asmenys ir 1 šuo.

SKAITANT A. RINKŪNO 
STRAIPSNĮ “Tėv. Ž.” nr. 22 apie 
lietuvybės ugdymą, kyla min
tis, kad yra atėjęs pats laikas su
sirūpinti lietuviškom šeštadieni
nėm mokyklom. Kodėl tos mo
kyklos vaikų visiškai nedomina? 
Ar negalima padaryti ją įdomes
ne? Ar ilgai galėsime vaikus prie
varta ton mokyklon siųsti? Tai 
klausimai, apie kuriuos visi kal
ba, bet niekas nieko nedaro. Ar 
ne perdaug premijų (ir gana 
stambių) yra skiriama menkos 
vertės romanams, bet nė cento 
neišleidžiama sudarymui progra
mų, kurios būtų pritaikytos da
bartiniam laikotarpiui ir vykdo
mos moderniomis priemonėmis?

Jonas Matulionis neseniai at
šventė 50 metų ateitininkiškos ir 
apskritai visuomeniškos veiklos 
sukaktį. Jo mintys yra įdomios 
ne tik istoriniu požiūriu, bet ir 
drąsiu nusiteikimu mūsosios da
barties atžvilgiu ir bekompromi- 
siniu patrijotizmu.

— Jūs esate pergjyenęs pirmą
ją ateitininkijos emigraciją. Ką 
jūs apie ją galėtumėte pasakyti?

— Turiu galvoje emigraciją 
Rusijoje. Ji vyko anais taikias, 
kai ateitininkija buvo dar labai 
jaunutė ir neprityrusi. Prieš pir
mąjį pasaulinį karą Lietuvoje ji 
veikė giliame pogrindyje, nes tu
rėjo slėptis ir nuo rusiškos gim
nazijos vadovybės, ir nuo valsty
binės policijos. Apie tokią darbo 
laisvę, kokią mes čia turime, 
anuomet nė sapnuoti nesapnavo
me. Dėlto ateitininkai buvo pasi
skirstę į mažus būrelius, kad bū
tų lengviau nuslėpti savo veiklą. 
Pirmaisiais mėnesiais panašiai 
buvo veikiama ir Rusijoje. Tik po 
1917 metų bolševikų revoliucijos 
ateitininkija išsikėlė iš pogrin
džio. Tada ji buvo jau pakanka
mai stipri, galėjo sėkminkai veik
ti viduje, o pačias didžiąsias jėgas 
permesti į visuomenę.

— Jūs pabrėžėte veiklą visuo
menėje. Sakykite, kokie motyvai 
ateitininkus vertė kreipti ypatin- 
ką dėmesį į visuomenę?

— Revoliucijos paskleistoji 
laisvės dvasia sudarė puikias są
lygas idėjinei kovai. Į šią kovą 
ypač metėsi kairiosios grupės ir 
bolševikai. Lietuviškame bare im
ta varyti pragaištinga propaganda 
prieš tautinę ir ypač religinę są
monę. Dideliame pavojuje atsi
dūrė net Lietuvos laisvės idėja. 
Tuomet ateitininkai visu savo in
telektualiniu, o vėliau ir fiziniu 
svorio užgulė priešą ir prasidėjo 
arši kova už lietuvį ir jo sielą. 
Ir jaunutė mūsų organizacija, ta
rytum koks Dovydas, parbloškė 
už save galingesnį priešą, šian
dien jau drąsiai galima tvirtinti, 
kad Rusijoje buvusi lietuviškoji 
liaudis ir didžioji dalis inteligen
tijos tik ateitininkų pastangomis 
grįžo Lietuvon tautiškai ir krikš
čioniškai sveika.

— Ar nemanote, jog ateitinin- 
kija, įsimaišiusi į idėjinį sūkury- 
ną, pati nenukentėjo tiesioginių 
idealų plotmėje?

— Anaiptol ne. Susidūrusi su 
priešingomis ir gerai pasirengu
siomis jėgomis, ateitininkija, ne
norėdama kristi kovos lauke, bu
vo priversta įtempti savo dvasi
nes jėgas iki maksimumo. Nes 
juk reikėjo atremti ano meto mil
žiniška dvasinį spaudimą ne tuš
čiais žodžiais, bet tvirtais argu
mentais. istoriniais faktais, so
cialine išmintimi ir giliu religinės

LAISVĖS KOVOS MANIFESTAS
(Atkelta iš 1 psl.) 

balti jo tautas rodyti dėkingumą 
savo pavergėjams.

Mes — laisvieji estai, latviai ir 
lietuviai — suprasdami mums te
kusią atsakomybę savo tautų ir is
torijos atžvilgiu, 25 metų sovieti
nės agresijos sukakties proga jau
čiamės įpareigoti iš naujo pa
reikšti mūsų tautos siekimus:

Mes kaltiname Sovietų Sąjungą 
įvykdžius ir tęsiant tarptautinį 
nusikaltimą Pabaltijo valsty
bėms;

Mes reikalaujame, kad Sovietų 
Sąjunga atitrauktų savo kariuo
menę, policiją ir administraciją iš 
Pabaltijo kraštų;

Mes prašome laisvojo pasaulio 
valstybių, ypač didžiųjų galybių, 
vyriausybes panaudoti visus tai
kius būdus ir priemones Pabalti
jo ir kituose Rytų-Centro Europos 
kraštuose tautų apsisprendimo 
teisei vykdyti;

Mes taip pat prašome Jungt. 
Tautų Komisiją Kolonializmui 
Likviduoti tuojau vykdyti savo 
nudelstą prievolę, tuojau pradėti 
svarstyti kolonializmą Pabaltijo 
valstybėse;

Pabaltijo valstybių laisvės taryba:
Vaclovas Sidzikauskas pirmininkas

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas

Aleksander Kuett 
vicepirmininkas 

Estijos Laisvės Komiteto 
pirmininkas

Nariai:
Juozas Bačiūnas Algis Zaparackas

Pasaulio Liet. B-nės pirmininkas Lietuvių Studentų S-gos pirmin
Peter Lejinš, jr. 

Pasaulio Laisvųjų Latvių 
Federacijos pirmininkas

Olev M. Piirsalu 
Pasaulio Estų Tarybos 

pirmininkas 

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairus spinduliai, elektriniai Ir fiziniai rankų masažai; spindulinės Ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, PsJ)JtJW.NTL

tiesos pažnimu. O atsimintina, jog 
mūsų dauguma buvome tik gim
nazistai. Vadinasi, be bendro lavi
nimosi gimnazijoje intelektuali 
nės šviesos dar teko semtis iš ki
tų, žymiai gausesnių, šaltinių. 
Daugelis, kaip pavyzdžiui Vytau
tas Endziulaitis, Petras Karvelis, 
Domas Jasaitis, Ed. Turauskas, 
Pr. Raulinaitis, Bern. Žukauskas 
ir daugelis kitų, tapo tarytum en
ciklopedijomis ir savo išmintimi, 
veikla, energija malė priešą, kaip 
kokiomis girnomis. Taigi, idėjinė
je plotmėje ateitininkija tik užsi
grūdino, nes kova su kraštutinė
mis jėgomis yra, be to, kova ir už 
Kristų.

— Ar dabartinė emigracija turi 
kiek panašumo su pirmąja?

— Labai mažai. Pirmiausia, 
anoji emigracija truko tik trejus 
metus, o ši tęsiasi jau ištisą dvi
dešimtmetį. Anoji vyko tik vie
noj, nors ir didelėj valstybėj, o 
ši gi — visame laisvajame pasau
lyje. Tada, nutilus karo audroms, 
mes entuziastingai rengėmės 
grįžti savo tėvynėn, ją ginti ir su
kurti valstybinį gyvenimą, o da
bar mūsų jaunimas, neišskiriant 
net ir ateitininkų, j ieško argu
mentų už pasilikimą svetur. Man 
tai visiškai nesuprantama ir grau
du. Iš esmės tai yra priešinga 
ateitininkijos idealams, priešinga 
jos senosioms tradicijoms.

Ateitininkas yra lietuviškosios 
bendruomenės narys savo giliau
sia prigimtimi ir todėl jis priva
lo juo likti ir joje dirbti. O jei
gu jis šios, sakyčiau, privilegijos 
vengia, tai kažkas jau yra netvar
koj. Be to, ateitininkija nėra vien 
daigynas. Tiesa, ji turi rūpintis 
savo narių prieaugliu, bet vien 
tam skirti visą savo veiklą būtų 
permaža. Geriau mažiau narių* 
bet gerų.

— Kuo dabartinės tremties at
eitininkas turėtų prisidėti prie 
laisvos Lietuvos atkūrimo?

— Tuo ryžtu ir entuziazmu, to
mis pastangomis ir priemonėmis, 
kokiomis prisidėjo ateitininkas 
anuomet. Kaip ir anas, jis turi bū
ti nepaliaujamo nusiteikimo grįž
ti savo tėvynėn, kai tik ateis pro
ga, ir jai pašvęsti savo kūrybines 
jėgas. Lietuvai bus reikalingi 
žmonės su aiškiu tautiniu nusista
tymu ir krikščioniška mintimi. 
Todėl ateitininkas, nesirengiąs 
grįžti Lietuvon, man yra ne atei
tininkas, nes jis atsižada vieno iš 
svarbiausių ateitininkiškų idealų. 
Geras ateitininkas gerai moka sa
vo tėvų kalbą ir ja kalba savo tar
pe, gyvena lietuviškom tradici
jom ir visuomet yra pakeliui į na
mus. Ateitininkui neužtenka būti 
tik geru-krikščioniu ir geru žmo
gum. Ne. jis turi būti ir geru 
lietuviu. A. K.

Mes šaukiamės į visos žmonijos 
sąžinę suprasti Pabaltijo valsty
bėms neatitaisytas pavergimo 
skriaudas ir stiprinti pastangas 
joms išlaisvinti;

Mes didžiuojamės Estijos, Lat
vijos, Lietuvos žmonių nepalau
žiama rezistencija pavergėjo už
mačioms, siekiančioms jų tautinę 
ir žmogiškąją individualybę su
naikinti;

Mes manome kartu su savo tau
tomis, kad dabartiniai sovietų 
ūkiniai, politiniai bei ideologiniai 
sunkumai, būdingi totalistinei so
vietų santvarkai, žymiai nusilpni
no Sovietų Sąjungą ir sustiprino 
pavergtųjų išsilaisvinimo viltis;

Mes pažadame stiprinti savo 
jungtinę organizuotą veiklą lais
vajame pasaulyje Pabaltijo vals
tybių laisvės bylai pagreitinti;

Mes, pagaliau, pareiškiame ir 
laisvajam ir komunistų viešpatau
jamam pasauliui, neišskiriant nė 
Sovietų Sąjungos, kad išsilaisvi
nusios Pabaltijo tautos darys vis
ką, kad užtikrintų savo kaimy
nams kuo geriausius, valstybinio 
suverenumo ir teritorinio nelie
čiamumo abišaliu gerbimu pagrįs
tus santykius.

Vilis Hazners 
vicepirmininkas 

Latvijos Laisvės Komiteto 
pirmininkas

Gundega Michel 
Pasaulio Latvių Studentų S-gos 

pirmininkė 
Peer Rebassoo 

Estų Studentų JAV Sąjungos 
pirmininkas



Birželio 19 dieną, 6 valandą vakaro punktualiai

JONINIU ŠVENTE<1

St. Catharines, Merrittono salėje
Šventės atidarymo žodis —
Lietuvos gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas

Meninės programos užbaiga — 8 vai. 30 nūn. punktualiai,

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

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.w _ ~ ___________________________ —--------------------------------------- Rengia Skautų Rėmėjų Draugija ,po to — linksmoji dalis

O PAVERGTOJE TtV YlHEJE St. Catharines, Ont. ® LIETUVIAI PASAULYJE
VIEŠNAGĖ SUOMIJOJE
Iš Maskvos į Helsinkį išvyko 

Lietkoopsąjungos valdybos pirm. A. 
Jankauskas dalyvauti 49-tame Suo
mijos vartotojų kooperacijos suva
žiavime ir atstovauti visos Sov. Są
jungos kooperatininkams. Suomijo
je jis viešės savaitę.

KAUNAS ŠIANDIEN
Kauno miesto vykdomojo komite

to pirm. J. šerys “Tiesoje” pateikia 
pluoštą žinių apie Kauną pokariniais 
metais ir dabartinėmis dienomis. Vo
kiečiai buvo susprogdinę visus til
tus, geležinkelio stoti, tunelį, van
dentiekį, elektros jėgainę, telefono 
telegrafo ir radijo stotis. Didelių 
nuostolių taipogi buvo padaryta Kau
no pramonės įmonėms. 1945 m. jose 
dirbo tik 9'400 kauniečių. Prieškari
nis pramonės lygis buvo pasiektas 
1948 m., o dabartiniu metu pramo
nėje dirba 65.000 kauniečių. Spar
tuolių eilėse randami: socialistinio 
darbo didvyriai Stasys Mažrimas, 
Vladas Kuzminas, Vytautas Naujo
kaitis, radijo gamyklos darbininkas 
Romas Baltrušaitis, “Drobės” fabri
ko piešėja Genovaitė Karalienė ir 
kt įmonėms vadovauja: “Spaliui” — 
J. Simonavičius, P. Ziberto šilko 
kombinatui— A. Plioplys, A. šiau- 
čiūnaitės vardo fabrikui — P. Kuz
mickas, “Priekalui” — V. Stelmo
kas, “Inkarui” — A. Bendoraitis. Vi
sų statybinių ir projektinių organi
zacijų vadovaujamuose postuose yra 
Kauno politechnikos instituto auk
lėtiniai inžinieriai. Kauno ligoninėse 
bei ambulatorijose dirba apie 4.000 
gydytojų ir vidurinio medicinos per
sonalo. Lovų skaičius esąs padidin
tas tris kartus. Naujieji pastatai 
daugiausia koncentruojami Vilijam
polėje, Petrašiūnuose, Raudondvario 
plente, Ramybės gatvėje ir hidro
elektrinės rajonę. Gatvės esančios 
asfaltuotos, apželdintos, šias vieto
ves sunku atpažinti žmogui, ilgesnį 
laiką nebuvusiam Kaune.

VAISTININKŲ
SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje įvyko dvi dienas trukęs 

Lietuvos vaistininkų suvažiavimas, 
kuriame susitiko farmacijos pramo
nės ir vaistinių darbuotojai aptarti 
veiklos gairėms. Dabar Lietuvoje 
yra 312 vaistinių, kurių 117 atidary
ta pokariniais metais. Veikia dvi 
chemijos-farmacijos gamyklos, Šven
čionėlių vaistažolių perdirbimo fab
rikas ir Vilniaus “Medaparatūros” 
|monė. Suvažiavimo metu buvo iš
rinkta nauja farmacininkų mokslinės 
draugijos valdyba.

SPROGUSI MINA
Iš Zarasų pranešama apie nelai

mę su vokiška minosvaidžio mina. 
Aikštelėje, kur remontuojami “Jau
nosios gvardijos” kolchozo trakto
riai, buvo aptikta nuo karo dienų už
silikusi mina. Kolchozo mechanikas 
A. Kazlauskas sakos ją norėjęs nu
mesti į metalo laužo krūvą, bet mi
na nukrito ant kelio, kur tuo metu 
stovėjo grupė kolchozininkų. Įvyku
sio sprogimo buvo sunkiai sužeistas 
kolchozo statybos brigadininkas J. 
Kanapeckas, lengviau sužeisti — kol
chozo pirm. P. Statauskas, veterina
rijos sanitaras J. Daujotis ir trakto
rininkas R. Gudelis.

VANCOUVER, B.C.
ATGAIVINO VEIKLĄ. — Po ilges

nės pertraukos Vankuverio lietuvių 
Kultūros Draugija atgaivino savo veik
lą. Birželio 5 d. pirmą kartą pasirodė 
su savo pavasaro baliumi, kuris pra
ėjo labai sėkmingai. Be šokių ir vai
šių, buvo duota kiek ir meninės pro
gramos. šokiams Hi Fi muziką pasko
lino B-nės apyl. v-ba, tuo parodyda
ma savo pagalbą Kultūros Draugijos 
veiklai. Girdėti, kad netrukus vėl pa
sirodys Kultūros Dr-jos leidžiamas 
laikraštukas “Br. Kolumbijos Lietu
vis”. Naują numerį išleisti sutiko inž. 
K. Vanagas.

PRASIDĖJO GEGUŽINIŲ SEZO
NAS. — Pirmą š.m. pavasario geguži
nę ir išvyką į gamtą suorganizavo 
birželio 6 d., sekmadienį, daug Bend
ruomenei pasidarbavę Antanai — Pi- 
libaitis ir Stalionis. Jie buvo ir vaišių 
šeimininkai. Į gegužinę susirinko gau

KRITIKA IŠ APAČIOS
Senukas Dominykas Mižutavičius 

dirbo rūbininku Radviliškio pirtyje. 
Susirinkimuose vietinio ūkio valdy
bos viršininkas Juozapas Juška savo 
pavaldinius ragindavo kelti pastebė
tus trūkumus -— kritika iš apačios, 
girdi, yra geriausias vaistas viso
kioms negerovėms. Paklausė D. Mi
žutavičius viršininko patarimo ir pa
rašė “šluotai” laišką, o “šluotos” re
dakcija jį pasiuntė Radviliškio vyk
domajam komitetui. J. Juška senu
ką D. Mižutavičių už šią kritiką iš 
apačios tuojau pat išmetė iš pirties 
drabužinės. Tiesa, oficialiuose popie
riuose atleidimas buvo motyvuoja
mas “etatų mažinimu”. Po šio įvy
kio viršininką J. Jušką ir vyr. buhal
terę Elzę Katilienę milicijos parei
gūnai uždarė į kalėjimą — ne dėl 
senukui padarytos skriaudos, bet 
dėl spragų miesto buhalterijoje. 
Miesto vadovai sėdi kalėjime, o jų 
atleistas senukas dar ir šiandien ne
grąžintas į darbą, nors jo kritika iš 
apačios buvo teisinga. Skriaudai ati
taisyti “Tiesa” į Radviliškį buvo pri
versta pasiųsti net du savo korespon
dentus. Naujasis ūkio valdybos vir
šininkas Stasys Gulbinas senuką D. 
Mižutavičių pažadėjo grąžinti į dar
bą, bet šio reikalo prašė nekelti 
spaudoje: “... nepatogu bus visam 
kolektyvui...”

SVEČIAI IŠ UŽSIENIO
Grigiškių bandomojo popieriaus 

kombinate viešėjo Austrijos Arlan- 
do popieriaus fabriko aktyviausieji 
profesinės sąjungos nariai ir jų ta
rybos pirm. G. Gerber. Jie buvo su
pažindinti su Grigiškių kombinato 
naujuoju medžio pluošto skyriumi. 
Vilniuje lankėsi 40 Jugoslavijos ge
ležinkeliečių, kurie karo metais yra 
buvę partizanais. Juos globojo Lie
tuvos geležinkeliečiai ir sovietiniai 
partizanai.

SENOJI PENSININKĖ
Plungės rajono Varduvos kolcho

zo gyventojai Pranei Lignarskienei, 
kuri neseniai sulaukė 100 m. am
žiaus, paskirta pensija. Visą savo gy
venimą ji yra išdirbusi žemės ūky
je. Senutė dar gerai mato, girdi ir 
nesiskundžia atminties stoka.

TELEVIZIJA
Vilniaus televizijos studijai stato

mas vienuolikos augštų redakcinis 
pastatas ir aparatinis-studijinis blo
kas. Šie abu pastatai bus sujungti 
tarp jų kabančia 100 vietų valgyk
la. Planus paruošė architektai Z. 
Daunoravičius, P. Dičius ir konst
ruktorius A. Bemadišius. Vilniaus 
televizijos stotis veikia jau 8 metai. 
Pagrindiniais pranešėjais dirba dra
mos aktorė D. Rutkutė, G. Bigelytė, 
J. Baranauskas, B. Klevinskas. Tele
vizijos teatrui vadovauja rež. S. Bo- 
risienė. Per 8 metus filmų archyve 
yra sukaupta 15.000 dėžučių filmo 
juostų, o muzikos kartotekoje yra 
virš 50.000 magnetofono juostelių. 
Vietinio pobūdžio transliacijoms stu
dija turi 2 sunkvežimius su atitinka
ma aparatūra. Televizijos programa 
darbo dienomis duodama 8% valan
das, o sekmadieniais —visą dieną. 
Lygiagrečiai Lietuvos teritorjai per
transliuojama centrinės televizijos 
laida iš Maskvos. V. Kst.

sus būrys šeimų ir vaikų. Kadangi vie
ta yra labai patogi sportui ir žaidi
mams, tai yisi galintieji—suaugę, tiek 
ir vaikai — įsitraukė į tinklinio var
žybas, kurias pravedė p. Sabina Valie- 
nė. Turėjo geros progos išmėginti sa
vo jėgas ir mūsų šachmatininkai; sun
kioje kovoje, inž. K. Vanagui viską 
užrašinėjant, H. Tumaitis nugalėjo 
E. Gumbelį. Reikia pastebėti, kad 
Vankuverio lietuvių šachmatininkų 
grupė yra gana stipri; patartina būtų 
jiems susiorganizuoti j tampresnį vie
netą ir dalyvauti varžybose su kitatau
čiais.

PAGERBTI BENDRUOMENĖS 
VEIKĖJAI. Antaninių proga birželio 
14 d. Bendruomenės gegužinių vieto
je buvo pagerbti daug nusipelnę vei
kėjai abu Antanai — A. Pilypaitis ir 
A. Stalionis. Jiems buvo įteiktos var
dinės dovanos su įrašas ir palinkėta 
ištvermės veikloje. Kor.

POVILAS VAITONIS, tarnybos rei
kalais lankęsis Anglijoje, neseniai 
grįžo į Hamiltoną. Pakeliui aplankė 
Vokietiją, Šveicariją ir Ispaniją. Bir
želio 20 d. vėl išskrenda į Vankuverį 
dalyvauti Kanados šachmatų pirmeny
bėse birželio 21 — liepos 4 d. P. Vai
tonis jau anksčiau du kartus (51-53 
m. ir 57-59 m.) yra išsikovojęs Kana
dos šachmatų meisterio titulą. Ir da
bar linkime jam geriausios sėkmės 
bei pergalės. D.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS cho
ro bal. 24 d. surengtas vakaras davė 
pajamų, kurios ne tik papildė rengė
jų iždą, bet Jr įgalino dar viena šimti
ne prisidėti prie Jaunimo Centro sta
tybos. Už tą sėkmingą parengimą ypa
tinga padėka tenka loterijos staliukų 
aukotojams: p.p. B. Kronui — Real 
Estate $25, A. Silinskiui — Algo Ma
sonry $20, A. Liaukui — Oakville 
Contstr. Co. $15, Dirsei ir Pilypavičiui 
— viešbučio sav. $15, Armonui ir 
Bolskiui — Concession garage $15, 
Sakas Parcel Serv. $14, p. Deksniui — 
Hardwood Floor (paruoštas staliukas). 
Fantų loterijai aukojo: mons. dr. J. 
Tadarauskas $10; po $5: A. Apanavi
čius, p. Kriaučiūnas, Gudelis ABC Au
to Body ir p. Enskaitis 39 knygas. La
bai apgailestaujam, kad nėra įmano
ma smulkiau išvardinti visus mūsų ge
radarius, todėl bendrai visiems reiš
kiame nuoširdų ačiū.

AV parapijos choras
Choro valdybos nariai aplankė Sau

lę Lukoševičiūtę, kuri gydosi šv. Juo
zapo ligoninėje. Mielai choristei linki
me greitai pasveikti ir grįžti į mūsų 
tarpą.

MOKSLO METŲ UŽBAIGA. Vysk. 
M. Valančiaus šeštad. mokykla birže
lio 5 d. Aušros Vartų parapijos salė
je užbaigė mokslo metus. Pamaldas 
atlaikė ir gražų pamokslą pasakė 
mons. dr. J. Tadarauskas. Pamaldų 

Ročesterio Lietuvių Bendruomenės choras, kuris dalyvauja Joninių programoje St. Catharines, 
Ont., birželio 19 d.

Vakanj Vokietijoje 
Vechtos mieste gy
vena Stasys Motu
zas, kuris užsiima 
drožinėjimo menu. 
Jis yra pagaminęs 
drožinių įvairiom te
mom, daugiausia pa- 
trijotinėm. Vokieti
joje daug kas yra įsi
giję jo drožinių, žy
mesnieji svečiai pa
prastai yra apdova
nojami meniškais jo 
drožiniais, šis droži
nys vaizduoja Rū
pintojėlį po berže
liu svyruonėliu. Le- 
benstadto lietuviai 
jį padovanojo kun. 
kapelionui Vaclovui 
Šarkai jo 43 metų 
amžiaus sukakties 
proga.

metų giedojo mokyklos mokiniai, va
dovaujami sol. V. Verikaičio. Baigi
mo iškilmę pradėjo mokyklos vedė
jas J. Mikšys, tardamas į baigusius 
mokinius gražų žodį. Prezidiuman bu
vo pakviesti: mons. dr. J. Tadaraus
kas, KLB Hamiltono apylinkės pirm. 
K. Mikšys, tėvų komiteto pirm. A. 
Juozapavičius, skyr. mokytoja M. Kve
darienė, m-los ved. J. Mikšys. X sky
rių baigusius mokinius sveikino: mons. 
dr. J. Tadarauskas, skyr. mokytoja M. 
Kvedarienė, B-nės pirm. K. Mikšys, 
tėvų komiteto pirm. A. Juozapavičius.

šiais mokslo metais X skyrių baigė: 
Bungailiškytė Onutė, Grinius Marijus, 
Juozapavičiūtė Gabija, Kybartas Anta
nas, Mikalauskas Andrius, Orvidas An
tanas, Stukaitė Birutė, Sakavičius Ma
rius, Volungytė Aldona, Volungytė 
Rūta.

Jiems pažymėjimus įteikė mons. dr. 
J. Tadarauskas. Dovanas įteikė tėvų 
k-to pirm. A Juazapavičius; berniu
kams — medžio drožinį Vytį, mergai
tėms — medžio drožinius — koplytė
les. IX skyr. mokiniai baigusiems įtei
kė po raudoną rožės žiedą. Baigusiųjų 
vardu tarė žodį jų atstovas M. Grinius.

Kiekvieno skyriaus trims pirmie
siems mokiniams ir nepraleidusiems 
pamokų įteikti pažymėjimo ženklai. 
Iš 218 mokinių nepraleido nei vienos 
pamokos per visus mokslo metus 57.

Tėvų k-to pirm. A. Juozapavičius 
padėkojo: vedėjui, mokytojams, moki
niams, tėvams ir mokyklos vyriausiam 
globėjui.

Užbaigiamąjį žodį tarė ved. J. Mik
šys, nuoširdžiai padėkodamas visiems, 
o labiausiai mokyklos išlaikytojui — 
mons dr. J. Tadarauskui.

Meninę programos dalį išpildė sol. 
V. Verikaitis su mokinių choru.

Pavaišinti mokiniai išsiskirstė va
saros atostogų. St. S.

JAUNIMAS JONINIŲ PROGRA
MOJE. — šiemet Joninės St. Cathar
ines bus sutelktinės — Hamiltono, 
Toronto ir Ročesterio jaunimo. Girdė
sime jungtines ir solistines dainas, 
matysime rinktinius tautinius šokius. 
Tikimasi daug svečių, jaučiama nuo
širdi visuomenės parama. Visi aukoja 
loterijai, visi žada dalyvauti, nes žino, 
kad visa tai eina skautams — lietuviš
kam jaunimui.

Suvažiavus tiek daug jaunimo, kiek
vienam bus miela ir smagu. Joninių 
tradicija garsi čia savo programų ly
giu ir dideliu nuoširdumu bei vaišin
gumu. Neveltui tad į Jonines atva
žiuoja iš tolimiausių Kanados kraštų.

Jonas

LONDON, ONT.
KUN. L. JANUŠKOS primicijos 

Londone įvyks birželio mėn. 29 dieną.
A. ŽEMAITIENĖ, Katalikių Mote

rų skyriaus narė, po sunkios opera
cijos labai sėkmingai sveiksta. Pra
džioje gydėsi Viktorijos ligoninėje, 
o dabar namie.

L. POCIUS dar tebesigydo Sv. 
Juozapo ligoninėje, 403 kamb. Jam 
sužalotas kojos kaulas prie riešo. 
Linkime sergantiems kuo greičiausiai 
pasveikti. D. E.

VIENNA, Ont.
PADĖKA

Dėkojame rengėjoms: p.p. Augaitie- 
nei, Ožalienei, Nemurienei ir visoms 
ponioms už suruoštą staigmeną (show
er) mūsų sūneliui. Ačiū labai už apsi
lankymą ir už brangias dovanas.

I. A. Baronas, Vienna, Ont.

KAS DARYTI GAVUS
ŠIRDIES SMŪGI?

Kanados sveikatos lygos biule
teny skelbiamas toks patarimas: 
svarbiausia — kuo mažiausiai ju
dėti. Jei yra kam pagelbėti, tai 
atsigulti ant lovos ar sofos ir 
laukti atvykstant gydytojo. Neiš
sigąsti ir negalvoti, kad viskas 
šiame pasaulyje jau yra baigta. 
Yra labai daug žmonių, kurie ir 
po kelių širdies smūgių galutinai 
pasveiko ir veda normalų gyveni
mą. Kiekvienais metais medicina 
atranda vis naujų būdų širdies 
ligų gydymui. Dabar jau net nuo 
širdies smūgio suparalyžuoti vėl 
pasveiksta.

Norintieji gauti smulkesnių ži
nių apie užsilaikymą širdies smū
gio atveju ir kaip susirgusio šei
ma privalėtų elgtis, kad ligonis 
greičiau pasveiktų, gali nemoka
mai gauti informacinių brošiūrų.' 
Rašyti — Ontario Heart Founda
tion, 247 Davenport Rd., Toron
to 5, Ont.

DR. V. D. KVEDARAS 
Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529 - 4911

JA Valstybės
ALD. ŠILEIKYTĖ iš Niujorko iš- 

skrido vasaros atostogų į Vokietiją, 
kur ji Miuncheno universitete stu
dijuos vokiečių kalbą. Ji yra moky
toja ir aktyvi akademikų skautų vei
kėja.

KRETINGIŠKIŲ DĖMESIUI. Š. 
m. birželio mėn. 26 d. Čikagoje įvyks
ta Kretingos gimnazijos 1944 m. abi
turientų laidos suvažiavimas, į kuri 
yra maloniai kviečiami visi buvę mo
kytojai, ankstyvesniųjų laidų abitu
rientai bei visi Kretingos gimnaziją 
lankę asmenys ir jų šeimos nariai. 
Smulkesnių informacijų apie šį su
važiavimą kreipkitės į Valę Vėlavi- 
čiūtę - Pleirienę, 6658 So. Rockwell 
Street, Chicago, Illinois, USA TeL 
PR 8-8868.

ERNESTUI KULBOKUI, mokyto
jaujančiam J. John augšt. mokyklo
je Cartona, N.Y., padaryta sunki šir
dies operacija.

DR. ONA LABANAUSKAITĖ, per
sikėlusi gyventi į Putnamą, neseniai 
buvo atvykusi Niujorkan ir porą sa
vaičių darbavosi “Darbininko” re
dakcijoje.

INŽ. VACYS IR STASĖ URBO
NAI, detroitiškiai, paaukojo Lietu
vių Fondui $1.000.

ZARASIŠKIAI, dabar gyveną Niu
jorke, sutelkė lėšų Zarasų ligoninei, 
bet iš pavergtos Lietuvos, okupantui 
įsakius, atėjo pranešimas, kad zara- 
siškių auka nepriimtina. Ji buvo nu
kreipta į Lietuvių Fondą.

J. VIŠTARTAS, sergąs pensinin
kas Brooklyne, Liet. Fondui paauko
jo viso mėnesio pensiją, o buvęs Lie
tuvos ūkininkas, Amerikoje papr. 
darbininkas, dabar jau irgi pensinin
kas, paaukojo Fondui $1.000, prašy
damas jo pavardės neskelbti. Laiš
ke jis rašo: “... aukoti reikia įpras
ti”.

K. S. KARPIUI, visuomenininkui, 
žurnalistui, buv. ilgamečiam “Dir
vos” redaktoriui ir leidėjui liepos 
20 d. sueina 70 m. amžiaus. Sukaktu
vininkas “Dirvą” redagavo ir leido 
nuo 1917 iki 1948 m., o spaudoj jis 
bendradarbiauja nuo 1910 m. Už 
nuopelnus Lietuvai prezidento aktu 
K. S. Karpius yra apdovanotas D.L. 
K. Gedimino IV laipsnio ordinu.

LIET. FONDE jau yra 700 narių. 
Ona ir Pranas Zailskai iš Cicero, 
įnešdami savo auką i Fondą, tapo 
700-tuoju nariu. Fonde šiuo metu 
yra $180.500.

ŠILUVOS KOPLYČIOS komiteto 
pasitarimas Įvyko gegužs 26 d.; daly
vavo vysk. V. Brizgys, prelatai J. 
Balkūnas ir P. Juras, Vašingtono 
šventovės rektorius, dailininkai — 
V. K. Jonynas, A. Elskus, V. Kašuba. 
Priimtas galutinis koplyčios dekora
vimo planas, šventinimo iškilmės 
numatytos 1966 m. rugsėjo 3-5, Dar
bo Dienos savaitgalį ir Šiluvos Mari
jos šventės oktavoje. Svarbieji iškil
mių rengimo komitetai jau sudary
ti. Tomis dienomis šaukiamas ir pa
saulio lietuvių religinis kongresas.

ALGIRDAS VILKAS daugiau kaip 
10 metų ištarnavo kariuomenėje; 
grįžęs į Čikagą pasiryžo stoti į vie
nuolyną ir jau išvyko pas Tėvus 
pranciškonus Į Kennebunkport.

JONAS SPAČKAUSKAS, Bridge-PLK. K. ŠKIRPA sulaukė 70 m. 
amžiaus. Dirbo Vašingtono bibliote
koj 15 m.; dabar išėjęs į pensiją. Ka
činskų namuose jis artimųjų buvo gra
žiai pagerbtas. Ramovėnai ir kariai 
linki jam ilgiausių metų!

porto tautinio ansamblio kanklių ir 
šokių mokytojas, serga ir guli Cent
ral Community ligoninėje. Jam pa
daryta sunki stuburkaulio operacija.

JULIUS TRINKŪNAS išlaikė eg
zaminus, parašė tezę ir Massachu
setts Institute of Technology įgijo 
technikos mokslų magistro laipsni. 
Jis 1961 m. baigė Venecuelos cent
rinio un-to statybos fakultetą ir po 
to dirbo “Creole Petroleum” bendro
vėje. Pastaroji jį buvo atsiuntusi į 
Bostoną magistro laipsniui įsigyti. 
J. Trinkūnas laisvai naudojasi lietu
vių kalba net ir modernioje moksli
nėje terminologijoje.

Vokietija
IŠ VASARIO 16 gimnazijos pasi

traukė kelerius metus buvęs inspek
torium dail. ir mokyt. Alf. Krivic
kas. Nauju inspektorium pakviestas 
ir jau dirba J. Medušauskas iš Miun
cheno. Be to, dėsto lotynų kalbą. Po 
Velykų atostogų į gimnaziją pa
kviestas naujas mokytojas — Polo- 
vinskas. Jis prieš ketverius metus 
yra atvykęs iš Lietuvos; dėsto arit
metiką ir geografiją žemesnėse kla
sėse ir pavaduoja bendrabučio vedė
ją Tautvydą Gailių.

VLEKAS NUMATO PERTVARKY
TI informacijos barą Vokietijoje: 
ELTOS įstaigą iš Reutlingeno per
kelti į Miuncheną. Ten būsią leidžia
mi ir lig šiol Reutlingene ėję EL
TOS biuleteniai lietuvių ir vokiečių 
kalbomis.

Šveicarija
DR. J. GERUTIS nupirko Gabrio 

archyvą. Šveicarijoje mirus Juozo 
Gabrio našlei (kilme šveicarei) dr. 
A. Gerutis nupirko iš įpėdinystės 
valdytojo Gabrio paliktą archyvą ir 
biblioteką. Archyvas apima daugiau
sia J. Gabrio pastangoms 1911 m. 
Paryžiuje įsteigtą ir 1915 m. į Lau
sanne miestą, švecarijoje, perkelta 
“Tautybių Sąjungą” ir Lietuvių In
formacijos Biurą. Biblioteka pirmo
je eilėje susideda iš Biuro išleistų 
leidinių svetimomis kalbomis ir iš 
Biurui atsiųstų raštų, liečiančių įvai
rių tautų išsilaisvinimo aspiracijas. 
Dr. Geručio žinioje yra ir J. Gabrio 
atsiminimų rankraščiai, aprašą au
toriaus veiklą 1911-19 m.

Australija
PEDAG. A. KRAUSAS išplatino 

nemaža “Į Laisvę” fondo leidinių: 
dr. J Girniaus “Žmogus be Dievo”, 
Sūduvio “Vienų vieni” ir kt. Jis 
džiaugiasi, kad “Į Laisvę” fondo lei
diniai yra vertingi ir mielai skaity
tojų įsigyjami.

SOL. G. VASILIAUSKIENĖ lietu
vių liaudies dainų rečitalį per Ade
laidės valstybinę radijo stotį davė 
gegužės 20 d.

Brazilija
JONAS PALECKAS, išgyvenęs pa

vergtoje Lietuvoje daugiau kaip me
tus, vėl grižo Brazilijon, nes geriau 
jam gyventi kapitalistinėj “vergi
joj”, negu komunistiniame “rojuje”. 
Jis buvo grįžęs pavergton Lietuvon 
komunistų propagandos suviliotas ir 
suklaidintas.

Paruošė Pr. Al.

NEBEMINIMI ŽODŽIAI

Vakarų diplomatai Europos 
sostinėse bando naują žaidimą: 
nori išgirsti iš sovietų atstovų žo
džius “Kinija” arba “kiniečiai”. 
Rusai pokalbiuose su užsieniečiais 
visaip bando išvengti tų žodžių. 
Paprastai naudojamas bendresnis 
terminas “Rytai” ir A. Gromyko 
yra tos sovietinės taktikos šąli* 
ninkas. Tai jis pademonstravo ne
seniai lankydamasis Paryžiuje. 
Prancūzų užsienių reik, ministeri
jos atstovas pasakoja: Gromyko 
negalėjo ištarti žodžio “Kinija”, 
lyg jis reikštų fizinį skausmą.

Sovietų žodyne yra ir kitas 
skausmingas žodis. Paryžiaus ko
respondentas perduoda pasikalbė- 
mą sovietų ambasadoriaus Pran
cūzijai Zorino, jo vertėjo ir Ka
nados užs. reik. min. Martin:

Martin: “... ir pirmas asmuo, 
kuris man tai sakė, buvo p. Chruš
čiovas”. Vertėjas: “Kas?” Martin: 
“Ponas Chruščiovas”. Vertėjas 
Zorinui sako kelis sakinius rusiš
kai ir neišverčia. Zorinas vertėjui 
atsako keliais rusiškais žodžiais 
be vertimo. Vertėjas Martinui: 
“Kas toks, jūs sakėte?”

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 

IŠDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI $5.000.
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠERUS mokoma % divi
dendo H pelno, už DEPOZITUS — 4% h veikia nemokamas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dianot: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. — 1 vai. po pietų 
AntradtonlaiB h penktadieniais 5 vai. p.p. ~ 8 vai. vakaro 
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — ToMoms JA 8^511
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Tautinei veiklai vadovauja Lietuvių
Sąjunga

• Gegužės 26 d. paskutinį kartą 
buvo susirinkęs Trečiojo P. Ame
rikos Kongreso Komitetas likvi
daciniam posėdžiui. Kadangi ko
mitetas jau atliko savo darbą, ap
vainikuotą paisisekimu, nutarta jį 
likviduoti, perleidžiant tolimesnį 
kultūrinį - tautinį veikimą Brazi
lijos Lietuvių Sąjungai, kurios na
riai yra beveik visi buvusio kong
reso komiteto nariai. Tuo paveda
ma Lietuvių Sąjunga vadovauti 
lietuviškai veiklai. Dabar telieka 
laukti kaip ir kuo ši veikla pasi
reikš.

• Lietuvių Katalikų Bendruo
menės choras S. Paulyje gegužės 
2 d. išrinko šiems metams valdy
bą; pirmininkas — Pijus Butri
mas, vice-pirm. — Jonas šepe- 
tauskas, I sekr. — Rikardas Bras- 
lauskas, II sekr. — Monika Jona- 
vičiūtė, I ižd. — Albertas Pavilo- 
nis, II ižd. — Br. Franckevičiūtė, 
socialinių reikalų vedėjas — Juo
zas Ratkevičius. Choro valdybon 
taip pat įeina choro dirigentas 
Viktoras Tatarūnas ir buvęs pir
mininkas Jonas Bagdžius, kuris ir 
toliau vadovaus tautinių šokių 
grupei.

• Gegužės 16 d. popietėje cho
ras surengė V. Zelinos gimnazijos 
salėje Motinos Dienos minėjimą 
su įvairia programa. Įžangoje p-lė 
Monika Jonavičiūtė ir Rikardas 
Braslauskas apibūdino lietuvės 
motinos kelią, cituodami mūsų ra
šytojų ir poetų jautriausius moti
nai skirtus žodžius. Eilėraščius 
deklamavo p-lė Klišytė ir p-lė As
ta Vinkšnaitytė. Jaunas virtuozas 
Tamašauskas akordeonu pagrojo 
“Cumparcita”, pianinu J. Štrauso 
valsą. Po taut, šokių, kuriuos pa
ruošė Jonas Bagdžius, jautriai ei
lėraštį paskaitė Mirna Braslaus- 
kaitė. Choras sudainavo tris liau
dies dainas, vad. V. Tatarūnui. 
Programos metu buvo pagerbta 
seniausia susirinkusiųjų tarpe 
motinėlė Katarina Marcinkevičie
nė 80 metų amž. žilagalvei motu
lei buvo įteikta dovana ir didžiu
lė gėlių puokštė. Užbaigai jautrų 
žodi tarė i susirinkusias mamytes 
p. Butrimas ir prel. Pijus Raga- 
žinskas, primindamas motinoms 
ir močiutėms, kad nuo jų priklau
so jaunosios kartos'lietuviškumas 
ir tik jos tepajėgia apsaugoti sa
vo vaikus nuo nutautėjimo pavo
jaus.

• Motinos Dienos minėjimą 
atskirai surengė Magdalena

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULATTIS

MIRUSIŲ PAGERBIMO DIENĄ vy
ko iškilmės lietuviškose kapinėse. 
Tūkstančiai žmonių susirinko į šv. Ka
zimiero ir į Lietuvių Tautines kapines 
(čia apeigos buvo gegužės 30 d.), šv. 
Kazimiero kapinėse Mišias atnašavo 
iš Europos atvykęs naujasis lietuvių 
vyskupas Pr. Brazys, MIC, kuriam 
asistavo kun. P. Cinikas, MIC, ir kun. 
dr. K. Matulaitis, MIC. Pamokslą sa
kė kun. A. Naudžiūnas, MIC, paminė
jęs, jog šv. Kazimiero kapinėse jau 
yra palaidota netoli 40.000 žmonių. 
Mišių metu giedojo lietuvių vargonin- 
kų choras, kuriam vadovavo muzikas 
dr. L. šimutis. Po pamaldų įvyko ka
pų lankymas ir paminklų pašventini
mas. Daugiausia žmonių susirinko prie 
prof. Kazio Pakšto paminklo, kurį pa
šventino vysk. Pr. Brazys, MIC. Kal
bas pasakė vysk. Brazys ir paminklui 
statyti komiteto pirm. inž. J. Mikai
la iš Detroito. Paminkle, kurio pro
jektą padarė archit. J. Mulokas, yra 
kuklus įrašas: “Prof. Kazys Pakštas 
1893—1960 Lietuvos kultūrinės pažan
gos kūrėjas Ateitininkų Federacijos 
vadas”.

Lietuvių Tautinėse kapinėse religi
nių apeigų nebuvo, čia pasitenkinta 
tik kalbomis ir keliomis giesmėmis. 
Žmonių susirinko mažiau, negu šv. 
Kazimiero kapinėse. Dauguma jų bu
vo “naujieniečiai” ir “vilniečiai” (pa
gal laikraščius “Naujienos ir “Vil
nis”).• • •

SUKAKTYS, PARODOS. Gegužės 
30 d. įvyko Čikagos veikėjų inž. Anta
no ir Marijonos Rudienės 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties iškilmės, 
dail. Vyt. Kasiulio meno parodos už
darymas, Alvudo organizacijos gegu
žinė, K. Donelaičio lit mokyklos šven- 
tė-gegužinė Marijonų sode Ir kt.

Dail. Vyt Kasiulio paroda sutraukė 
net apie 600 lankytojų. Buvo parduo
ta netoli 60 kūrinių (nemaža jų dalis 
buvo litografinės kopijos). Kaip ir bu
vo galima tikėtis, čikagiečiai “neįkan
do” dviejų darbų, kurie buvo įkainoti 
net po $2.500. Likusius paveikslus iš
gabeno dail. Kasiulio įgaliotinis Ame
rikoje Vyt Gedgaudas į Klevelandą, 
kur jis turi meno galeriją. Vyt Ged
gaudas minėjo, jok sekanti Vyt Ka
siulio kūrinių paroda įvyks Detroite, 
o po to — ir kitose vietovėse.
• • •

JAUNO LIETUVIO DAILININKO 
Kęstučio Zapkaus paroda žymioje K. 
Kazimir galerijoje atkreipė ir didžio- 

Vinkšnaitienė mažiesiems “žilvi
čio“ dalyviams ir jų mamytėm. 
V. Anastacio lietuviai suruošė dr. 
Jono Basanavičiaus vardo mokyk
loje pagerbimą motinoms su tur
tinga menine programa.

Taigi šiais metais lietuvės mo
tinos buvo tris kartus pagerbtos!

• S. Paulo lietuvių visuomenė 
ruošiasi tinkamai atžymėti 25 me
tus lietuvių tautos okupacijos. 
Tuo reikalu bus plačiai informuo
ta Brazilijos spauda, radijas ir 
televizija. Bus suruoštas viešas 
minėjimas.

• Trečiojo P. Amerikos Lietu
vių Kongreso nutarimu, kongreso 
komitetas savo posėdyje balan
džio 22 d., pirmininkaujant prel. 
P. Ragažinskui ir sekretoriaujant 
H. Mošinskienei, išrinko Pietų 
Amerikos Lietuvių Tarybą. Ją su
daro: pirm — prel. Pijus Raga- 
žinskas, vicepirm. — Petras Šimo
nis, ižd. — Jonas Juodelis, I sekr.

Halina Mošinskienė, II sekr.— 
Vladas Steponaitis, ir du jaunimo 
atstovai, kurių pavardes paskelb
sime vėliau. Tarybą papildo du 
vicepirmininkai: Pirmojo PAL 
Kongreso pirm. adv. Zeferinas 
Juknevičius — Buenos Aires, Ar
gentina, ir Antrojo PAL Kongre
so pirmininkas — Vytautas Dore
lis, Montevideo, Uruguay. Jiems 
palikta teisė išsirinkti sekretorius 
ir jaunimo atstovus.

P. A. Lietuvių Tarybos centras 
yra S. Paulyje iki sekančio P. A. 
L. kongreso, kuris, pagal nutari
mą, turėtų įvykti 1967 m. Argen
tinoje.

Tarybos tikslas — koordinuoti 
P. Amerikos lietuvių kultūrinį ir 
tautinį veikimą.

• Tėvas Jonas Bružikas, SJ, 
gegužės 29 d. išvyko šešiems mė
nesiams atostogų į JAV. Išgyve
nęs 5 metus S. Paulyje, jis buvo 
vienas uoliausių “Mūsų Lietuvos” 
savaitraščio administratorių, o sa
vo pašaukime nenuilstantis dar
buotojas. Jis, kaip gerasis tėvas, 
kurio šeimą sudarė visi S. Paulo 
lietuviai, stengėsi aplankyti visus 
savo “vaikus”, atnešdamas šei
moms taiką, nuskriaustiesiems 
paguodą, nusiminusiems viltį. 
Kad ir sunku buvo vaikščioti po 
sunkios kojos operacijos, bet pa
siramsčiuodamas lazdele, jis atsi
rasdavo ten, kur susiburdavo lie
tuviai, ar tai linksmai šventei, ar 
skausmam pasidalinti. Jausime jo 
trūkumą ir lauksime grįžtančio i 
Braziliją!

sios amerikiečių spaudos kritikų dė
mėsi. “Chicago Sun-Times” gegužes 
30 d. laidoje paskyrė daug vietos K. 
Zapkaus parodos įvertinimui ir įsidė
jo vieną didžiulę jo paveikslo repro
dukciją. Dail. K. Zapkaus paveikslai 
yra brangūs, kaikurių kainos siekia 
net iki S4.800. Paroda truks iki birže
lio 18 d. Vienas šio dailininko paveiks
las buvo išstatytas Čikagos Meno Ins
titute vykstančioje parodoje, kuri už
daryta birželio 4 d.• • •

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
ir 25 metų kovos už Lietuvos laisvę 
minėjimas Čikagoje įvyko birželio 12 
dieną. Tos dienos vakare — 6.30 
vai. buvo pamaldos už žuvusius Sv. 
P. M. Gimimo bažnyčioje Marquette 

4>arke. Jas laikė vysk. V. Brizgys. Po 
pamaldų buvo eitynės prie Dariaus-Gi
rėno paminklo, kuris yra netoli baž
nyčios. Į šį minėjimą buvo pakviesti 
dalyvauti Čikagos latviai bei estai.

Birželio 13 d. panašia mintimi įvy
ko Čikagos Lietuvių Operos kon
certas McCormick Place pastate, čia 
buvo išpildyta G. Verdi “Requiem” ir 
kun. B. Markaičio, SJ, “Vilniaus var
pai”. Tik neaišku, kodėl kun. B. Mar
kaičio kūrinį rengėjai amerikiečių 
spaudoje garsina kitu vardu — “Bells 
of Hope”. Nejau amerikiečių tarpe 
yra bijomasi minėti Vilniaus vardą?• •

MIRUSIŲ PAGERBIMO SAVAIT
GALY 4 dienas vyko Illinois “open” 
šachmatų varžybos, kurios sutraukė 
146 dalyvius iš 11 Amerikos valstijų. 
Jų tarpe buvo ir 9 lietuviai, beveik 
visi iš Čikagos ir Cicero. Išskyrus 
meisterį P. Tautvaišą, kuris čia pasie
kė kuklesnę pasekmę negu buvo lauk
ta, kiti lietuviai sužaidė pusėtinai. K. 
Ramašauskas-Ramas surinko 5 taškus 
iš 7 galimų; P Tautvaišas ir K Šal
kauskas — po 4.5, V. Bikulčius (jis 
laimėjo C klasės žaidėjo prizą), Ma- 
kutėnas, Narkevičius — po 4, VI. Kar- 
puška, Juška — po 3, Gramsas — 2.

Čikagoje yra žymiai daugiau lietu
vių šachmatininkų, bet kiti varžybose 
nedalyvavo. Ir iš tiesų, reikia didelio 
entuziazmo 4 dienas “kaitinti” smege
nis prie šachmatų lentos, kai gražus 
oras ir žalumas traukia į gamtą! Ta
čiau reikia sveikinti tuos ištverminguo
sius, kurie vietoje gegužinių ir pramo
gavimų pasirenka šachmatų figūras.

(Nukelta | < pal)

/><>•

ATEITININKU KONGRESO INFORMACIJA
GIESMĖS • NAKVYNĖS • SUSIPAŽINIMO, MUZIKOS IR LITERATŪROS VAKARAI

Toronto Prisikėlimo parapijos klebonas Tėvas Placidas Barius, OFM, naujųjų pastatų statybai žemę 
prakasant. Jam asistuoja du Karaliai — Medardasir Rytis. .. 2. ___

Visi kongreso dalyviai prašomi 
išmokti kongreso pamaldų gies
mes iš atspausdinto leidinio 
“Bendruomenės Auka” Melodija
— kun. B. Markaičio, S.J., žodžiai
— kun. St. Ylos. Leidinys gauna
mas pas Tėvus jėzuitus Čikagoje. 
Kongreso pamaldos bus laikomos 
lietuvių kalba. Svarbu, kad visi 
kongreso dalyviai jose aktyviai 
dalyvautų — giesme, recitavimu, 
bendra malda. Toronto ateitinin
kai, ypač jaunimas jau yra turė
ję keletą naujų giesmių repetici
jų ir tikisi, kad su jais kartu gie
dos visi dalyvaujantieji.

Ateitininkų kongreso, įvykstan
čio š. m. liepos 3—4 d. Toronte, 
atstovai ir svečiai, norį pasinau
doti nakvyne pas torontiečius lie
tuvius, yra prašomi užsiregistruo
ti pas V. Aušrotą, 485 Winderme
re Ave, Toronto 9, Ontario, telef. 
757-1562, iki birželio 26 dienos. 
Prašome pastebėti, jog V. Aušro
to adresas yra pasikeitęs, čia pa
skelbtasis yra naujas ir pastovus.

s*:

Kongreso proga Toronto moks
leiviai at-kai rengia susipažinimo 
vakarą su kitų kuopų mokslei
viais ateitininkais. Jis Įvyks Pri
sikėlimo parapijos muzikos studi
joje; be šokių, žinoma, neapsieis. 
Studentai at-kai susipažinimo ir 
šokių vakarą rengia Šv. Jono Kr. 
par. salėje 941 Dundas St. W.

Aldona Kepalaitė kongreso 
koncerte dalyvaus kaip solo pia
nistė, o ne akompaniatorė. Taigi, 
šiuo atitaisoma ankstyvesnėj 
formacijoj Įsibrovusi klaida.

m-

už-Jaunimas šiame kongrese 
ima labai reikšmingas vietas tiek 
vadovybėje, tiek problemų spren
dime, diskusijose ir apskritai pro
gramos išpildyme.

Ne tik ateitininkiškoji, bet ir 
apskritai lietuviškoji visuomenė 
reiškia didelį susidomėjimą To
ronte Įvykstančiu kongresu. Vi
suomenei rūpi muzikos ir litera
tūros vakaras, viešos paskaitos ir 
ypač simpoziumas, kurio metu 
bus viešai diskutuojamos prele
gentų iškeltos problemos.

Muzikinę vakaro dalį išpildys 
solistai — Pr. Bičkienė, J. Vazne- 
lis, pianistė A. Kepalaitė. Progra
moje — tik lietuvių kompozitorių 
kūriniai. Kaikurie jų sukurti spe
cialiai šiam kongresui (Darius La
pinskas, garsėjąs Vokietijoje). Li
teratūrinei daliai vadovaus rašy
tojas “Draugo” red. K. Bradūnas.

Toronto Prisikėlimo parapijos naujųjų pastatų statybai prakasa žemę: skautų atstovai —- K 
Ramananskas ir R. Narušyte; “Aušros” sporto klubo atstovai — A. Grigaite ir R. Tamulionis.

Morkus Sungaila Prisikėlimo par. 
jauniausių vardu prakasa žemę

Rinktinius kūrinius skaitys ne pa
tys autoriai, bet aktoriai. Muzikos 
ir literatūros vakaras įvyks To
ronto universiteto Hart House sa
lėje. ! ’

Bendras susipažinimo bei šokių 
vakaras rengiamas Prisikėlimo 
salėje. Jame dalyvauti kviečiami 
kongreso dalyviai ir Toronto lie
tuviškoji visuomenė. Tai bus pro
ga užmiršti visokioms “grizba- 
toms”. ,

Ateitininkų organizaciniai pa
daliniai, kurie turi savo vėliavas, 
yra prašomi jas atsivežti kongre
sam ■. f'

Iš ateitininkų kongresui rengti komiteto posėdžio: pirm. dr. J. 
Songaila ir sekr. A. Gurevičius šypsosi ir pro rūpesčius.

Nuotr. S. Dabkaus

PREZIDENTAS DOMISI ITALIJA
Italija yra labiau patikimas JA 

V šalininkas Baltuosiuose Rū
muose, negu betkuris kitas sąjun
gininkas. Diplomatai vis dar tebe
kalba, kaip prez. Johnsonas šiltai 
priėmė Italijos premjerą Moro, 
Vašingtone. Prezidentas net su
laužė protokolą, pakviesdamas 
Moro į ministerių kabineto posė
dį. Kodėl prezidentas toks palan
kus italams. Mat, britai iki kaklo 
yra ekonominėse painiavose, vo
kiečiai užsiėmę ateinančiais rinki
mais, prancūzai stato savo reikala
vimus, graikai ir turkai šnairuoja 
vieni Į kitus dėl Kipro. Johnso
nas jaučia, kad Italija yra Euro
pos bendrininkas, labiausia ver
tas pasitikėjimo. Italijos valdžia 
nekėlė Vietnamo krizės reikalų 
prez. Johnsonui ir pasirodė pa
kankamai nepriklausoma pasisa
kyti prieš kaikurias prez. De 
Gaulle peršamas politikos linijas.

Sovietų spauda pradėjo pulti 
Kanadą. Matyt, tuo nori atsiker
šyti už dviejų šnipų, kurie dirbo 
sovietų ambasadoje Otavoje, iš
varymą. Savaitraštis “Soviets- 
kaja Rosija” paskelbė, kad so
vietų mokslininkas čeremisinov, 
žuvęs automobilio nelaimėje ne
toli nuo Otavos 1963 m. gegužės 
mėm, buvęs nužudytas Kanados 
policijos. Sovietų spaudos ata- 
chė Otavoje V. Grigorovič pasi
skundė, kad jį visur seka RCMP. 
Sovietų ambasadoje Otavoje vi
sur esą įrengti slapti mikrofonai 
ir visi ambasados tarnautojai esą 
sekami.

Nusikaltėlių skaičius didėja 
ne tik JAV, bet ir Kanadoje. To
ronte parėjusią savaitę Įvyko 
kriminologų ir policijos atstovų 
konferencija, kurioje buvo 
svarstomi būdai, kaip apsaugoti 
visuomenę, išlaikyti policijos 
prestižą ir sumažinti nusikaltė
lių skaičių. Konferencija buvo 
uždara ir nei publika, nei spau
dos atstovai negalėjo dalyvauti.

__ v__ j Alkoholinių gėralų nuostatai 
Nuotr. Š* Dabkaus keičiami Ontario provincijoje.

Numatoma, kad netrukus alko
holiniai gėralai bus leisti parda
vinėti lėktuvuose, teatrų užkan
dinėse, kėglių alėjose. Sekma
dieniai Ontario prov. lieka ir to
liau “sausi”. Nebebus reikalau
jama uždaryti alines nuo 6.30 
iki 8 v.v. Bus leidžiama gerti 
alk. gėralus prie kaikurių namų 
aikštelėse bei soduose, jeigu 
juose bus pakankamai privatu
mo. Nauji nuostatai numato 
įvesti pakeitimų. taisyklėse, 
tvarkančiose kontrolę ir gavimą 
leidimų alk. gėralų pardavimui.

Trys didžiosios automobilių 
gamybos firmos “Ford”, “Gene
ral Motors” ir Chrysler atsisakė 
įrengti savo paviljonus Montre
alio pasaulinėje parodoje EXPO . .... x .. . ,,
67. Parodos rengėjai ir Kanados streikuojama. Montrea-
vyriausybe tuo buvo nustebinti, 
nes Niujorko pasaulinėje paro
doje jų paviljonai užima vyrau
jančias vietas. Prekybos min.
M. Sharp išvyko tuo reikalu i 
Detroitą tartis su bendrovių di
rektoriais.

Bedarbių pašalpos fondas, iš 
kurio mokamos pašalpos nedir- 
bantiem, praėjusių dvejų metų 
laikotarpyje keletą kartų buvo 
deficite. 1965 m. padėtis yra 
daug geresnė, nes nedirbančių 
skaičius yra žymiai sumažėjęs. 
Balandžio mėn. bedarbiams iš
mokėta $43 mil.

' Kvebeko švietimo sistema 
pertvarkoma iš pačių pagrindų 
ir užtruks apie 5 m., kol bus ga
lutinai pertvarkyta. Pagrindu 
imamas principas — surasti kuo 
vaikas domisi. Numatoma pa
naikinti skyrių sistemą; vietoj 
jų bus įvedamos amžiaus gru
pės. Jeigu koks nors dėstomas 
dalykas vaikui nesiseks, tai jis 
ir nebus verčiamas jo mokytis, 
žinoma, tik ne pradžios mokyk
loje. Egzaminų sistema taip pat 
keičiama. Visų reformų šalinin
kas yra provincijos švietimo 
min. Paul Gerin-Lajoie.

Kodėl Kanadoje iškilo dviejų 
kultūrų ir kalbų konfliktas? 
Prof. M. Gnarowski Lakehead 
universiteto literatūros profeso
rius atsako: dėlto, kad angliškai 
kalbą kanadiečiai visą laiką dau
giau dėmesio kreipė į Common
wealth kultūrą, negu į savąją.

Prancūzijos De Gaulle dažnai 
savo kalbose mini Kvebeką. Ry
šiai tarp Kvebeko ir Prancūzi
jos paskutiniu laiku yra pasida
rę tamprūs. Kvebeko mokyto
jai vyksta Prancūzijon pasitobu
linti, iš Prancūzijos atvyksta 
įvairūs technikai ir daugumas 
įvairių mašinų importuojama iš 
Prancūzijos.

Indėnų problema kelia Kana
dos vyriausybei susirūpinimą,

* ❖ *
Žymieji kongreso paskaitinin

kai: dr. Juozas Girnius ir dr. An
tanas Sužiedėlis. Simpoziumo da
lyviai: dr. K. Keblys, dr. K. Amb- 
rozaitis, kun. K. Trimakas, J. Bo- 
guta ir kt.

❖ ❖

Ateitininkų kongreso globėjai: 
J. E. arkivyskupas P. F. Pocock, 
J. E. vyskupas V. Brizgys, J. E. 
vyskupas Pr. Brazys ir buvę fede
racijos vadai — dr. S. Sužiedėlis 
ir dr. A. Darnusis.

Johnsonas brangina ir tą faktą, 
kad Moro, nieku ypatingai nepasi
žymįs, bet yra apdairus ir pajėgė 
stabilizuoti vyriausybę iš įvairių 
frakcijų.

BIRŽELINIS MINĖJIMAS 
VOKIETIJOJE

Baden - Wuerttembergo pabal- 
tiečių organizacijos rengia bendrą 
laisvės kovų 25-jų metinių ir bir
želio deportacijų minėjimą Štut
garte. Minėjimas įvyks birželio m. 
20 d. 18 vai. Liederhalle Mozarto 
salėje. Paskaitininku numatytas 
prof. dr. E. von. Sivers. Meninėje 
dalyje dalyvaus prof. A. Teichma- 
nis, Štutgarto operos solistė R. 
Gutman - Bertram, pianistas A. 
Smetona. E.

nes išleidžiama stambios sumos 
pinigų, tačiau rezultatų nešima- > 
to. Kanadoje yra 207.000 indė
nų, iš kurių apie 40% visą lai
ką gyvena iš valdžios pašalpų. 
Tik maža indėnų dalis parodo 
noro išsikelti iš rezervatų ir įsi
jungti į baltųjų bendruomenę, 
nors iš veido dažnai ir negali
ma pasakyti, ar jis indėnas, ar 
ne. Didesnė dauguma vargsta 
rezervatuose.

Kanados šimtmečiui paminėti 
yra įsteigta atskira komisija, ku
riai vadovauja John Fisher. Ka
nados visuomenė nerodo tuo rei
kalu didelio susidomėjimo. Net 
miestų savivaldybės, kurios yra 
raginamos planuoti įvairius pro
jektus, laikosi gana pasyviai. 
Vyksta panašiai, kaip ir vėliavos 
ginčų metu: viena grupė norėjo 
palikti anglišką vėliavą, kita no
rėjo naujos, bet didžiausia gru
pė buvo ta, kuri sakė: “Man vi
siškai nesvarbu.” Tai būdinga 
daugeliui kanadiečių.

Montrealio kardinolui P. E. 
Leger Toronto universitetas su
teikė teisių garbės doktoratą. 
Savo kalboje kardinolas pareiš
kė, kad neapykanta ir karai ky
la dėlto, kad mes kituose mato
me tik priešus, bespalves figū
ras ir pamirštame, kad jie yra 
žmonės, kaip mes.

Naujos konstitucijos reikalau
ja prancūzų kilmės kanadiečiai. 
Dviejų kalbų ir kultūrų komisi
jai pateiktuose pasiūlymuose 
beveik visos Kvebeko organiza
cijos reikalauja konstitucijos 
pakeitimo ir prancūzų kalbai 
oficialaus statuso pripažinimo.

Streikų banga užplūdo Kana
dą šį pavasarį. Daugelis darbo 
unijų reikalauja iš darbdavių ne 
tik augštesnių atlyginimų, bet 
ir kitų privilegijų. Bendrovės 
su tais reikalavimais nesutinka, 

lyje streikavo autobusų šofe
riai, prie jų prisidėjo Steinberg 
krautuvių darbininkai. Ontario 
provincijoje taip pat daugelis 
unijų ruošiasi streikuoti.

Kanados pralamente daromos 
reformos. Norima panaikinti iš 
seno užsilikusias tradicijas. Ap
ribojamas ir sumažinamas lai
kas kalbėtojams iki 20 min. ir 
įvedami kiti pakeitimai. Taip 
pat norima paskirti nuolatinį 
parlamento pirmininką, kuris 
iki šiol kiekvienai sesijai buvo 
perrenkamas.

19 METŲ 
AMŽIAUS?

Kai jums sueina 19 me
tų, nebesate kartu su 
tėvais dengiami ligoni
nės draudos. Kad ir to
liau būtumėte apdraus
ti, turite per 30 dienų 
individualiai įsirašyti. 
Prašymų formas galite 
gauti banke, ligoninėje 
arba tiesiog iš Komisi
jos įstaigos.

KĄTIK 
VED|?

Reikia mokėti šeimyni
nį draudos mokestį, jei 
norite, kad dengtų abu

dėl nedelsdami praneš
kite savo grupei arba, 
jei abu mokate tiesio
giai, praneškite Komi
sijos įstaigai.

GAVOTE 
NAUJĄ DARBĄ?

Jei pakeičiate darbų ir 
norite turėti apdraudę 
ir toliau, sekite instruk
cijas, surašytas "Form 
104" Hospital Insuran
ce mokėjimo pažymėji
me, kurį išduoti turi 
jūsų darbdavys palie
kant darbų.

You r
ONTARIO 
HOSPITAL 

INSURANCE 
Plan

®
Ont»no Hospital 

Servias Commission
Toronto 7, Ontario

Ad. No. 5002



Negydytoji; gydymai >[ pagijimai
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Šis klausimas yra įdomus ne 
tik gydytojui, bet ir kiekvienam 
žmogui, kuris medicinos nestudi
javo ir ligonių negydo. Tai ne 
vien medicininis, bet ir dorinis 
bei teisinis klausimas. Su šia 
problema yra susijusi eilė neaiš
kumų, svarbių kiekvienam žmo
gui. ‘

Ar gali ligoniui padėti toks gy
dytojas, kiuris medicinos nesimo
kė arba tik šiek tiek joje nusima
no? Ar visi negydytojai, gydą li
gonius, yra apgavikai? Kaip išaiš
kinti jų turimas didelis pasiseki
mas ir pasiekti išgydymai? Ar yra 
leista ligoniui kreiptis pas “ste
buklingus” gydytojus?

1. Jų skaičius legijonas
Skaičius negydytojų, kurie gy

do ligonius įvairiuose kraštuose 
yra tikrai didelis. Taip yra ne kur 
nors Azijos ar Afrikos užkampy, 
bet ir kultūringose šalyse. Vie
noj Prancūzijoj yra daugiau va
dinamųjų. “šundaktarių”, negu 
medicinos gydytojų. Pirmųjų pri- 
skaitoma pagal 1953 m. duome
nis 40.000, o antrųjų 38.000. Dr. 
G. Medina savo tezėje “Tyrimai 
apie negydytojų pasisekimo prie
žastis”, išleistoje 1954 m. Pary
žiuje, tvirtina, kad netikrieji gy
dytojai tikruosius gydytojus vir
šija dvigubai — jų esą 75.000! 
Panašūs skaičiai -netikrų gydyto
jų yra ir JAV bei kituose kraš
tuose.

Gydytojus mėgėjus galima pa
skirstyti keliomis kategorijomis, 
pagal tai, kaip jie gydo, kokias 
priemones vartoja.

Pirmąją rūšį sudaro tie gydyto
jai, kurie sąmoningai ar mažiau 
sąmoningai vartoja psichoterapi
nes priemones. Jau garsusis gy
dytojas Galenas yra pastebėjęs: 
“Eskulapo šventovės mums duo
da įrodymų, kad daugelis sunkių 
ligų galima išgydyti sujudinus 
dvasią.” šie ūdytojai siekia 
įkvėpti ligoniui pasitikėjimo, drą
sos, ryžto nugalėti ligą, stiprina 
jo viltį pasveikti. Ligonio nuotai
kos pakėlimas, jo dvasios sustip
rinimas prisideda prie pasveiki
mo. Juk sakoma: nėra vaistų li
goniui, kuris nenori pasveikti. 
Aišku, nevisas ligas galima tuo 
būdu pagydyti, bet būtų naudin
ga, kad ir profesijonalai gydyto
jai ne tik stengtųsi nustatyti tik
rą ligą, prirašyti reikalingų vais
tų, bet daugiau 'kreiptų dėmesio 
Į ligonio dvasinę pusę: kūnas rei
kalingas dvasios paramos.

Antrąją rūšį tokių gydytojų su
daro tie, kurie vartoja taip vadi
namą asmeninę “radiaciją”. Ji 
veikianti ligoni teigiamai ir fi
ziologiškai. Kiti tą pačią radiaci
ją vadina kitais vardais, kaip flu
idu, magnetizmu, bangavimu ir 
t.t. Daugelis tokią asmeninę ema
naciją neigia, laiko dalyku, kurio 
visai nėra. Kiti, priešingai, ją pri
pažįsta kaip esančią ir padedan
čią ligoniui pasveikti. Tuo būdu 
gydo pagarsėjęs šios rūšies gydy
tojas italas D’Angelo. Jis uždeda 
rankas ant ligonio galvos, kad 
jam palengvintų. Juk plačiai kal
bama apie “gydančias rankas”. 
Gal kaikurie asmenys ir gali tuo 
būdu ligoniams padėti, jei ne vi
sose, tai bent kaikuriose ligose.

Trečioji negydytojų rūšis, ku
rie gydo ligonius, yra vartojan- 
tieji tam tikrą medicininę tech
niką ir jiems težinomus vaistus. 
Dr. K. Grinius savo atsiminimų 
pirmoje dalyje pažymi, kad jam 
gydytojaujant prieš I D. karą Su
valkijoj, tekę matyti atvejų, kad 
kaikurias odos ligas (šašuotas gal
vas) paprastos žydės greičiau ir 
sėkmingiau pagirdydavusios, ne 
gu medicinos gydytojai. O kai
miečiai, susirgę “rože”, visai ne
sikreipdavę pas tikruosius gydy
tojus, nes buvę įsitikinę, kad tos 
ligos jie nesupranta ir negali pa
dėti. Spaudoje buvo rašyta, kad 
vienas universitetas pasiuntė į 
Afriką medikų susipažinti su neg
rų medicina ir jų vartojamais 
vaistais. Misijonieriai, dirbą Bra
zilijos miškų gilumoje, susiduria 

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais ryšiais su 

Lietuva, kviečiame per mus pasiusti giminėms Tėvynėje tai, kas ten 
naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus siuntinius labai augštos kokybės dovanų labai su
mažintomis kainomis, Įskaitant sov. muitą ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3% jardų angliškos vil
nonės medžiagos eilutei ir 4 jardai puikaus nepermatomo nailono suk
nelei tik už $66.00

DVIGUBAS LKS: 2 lietpalčiai, 7 jardai medž. dviem eilutėm ir 7 jardai 
nailono dviem suknelėm tik už $120.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviem apsiaustam ir 
3% jardų, ekstra geros viln. angL medžiagos eilutei tik už $75.00.

V—3: 10% jardų labai tvirtų, gražių vilnoniu angį, medžiagų 3 eilutėm 
tik už $55.00

N—4: 16 jardų keturiom suknelėm nepermatomo sunkaus pageidauja
mų spalvų labai gražių raštų nailono tik už $45.00

V—3: ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 
(susitaupo persiuntimo išlaidos)

PATS VERTINGIAUSIAS
SM siuntinys: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvairių spalvų; 6 ita

liško šilko elegantiškos gražiu raštų skarelės ir 3 škotiškos vilnos ar
ba oriono labai šilti susegami arba per galvą užmaunami megztiniai 
tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3 — 4 savaites.
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nurodytas kainas.

Užsakymus siųsti:
BALTIC STORES LTD. (Z. Juras).

421, Hackney Rd., London E 2., England
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 m.

Atstovai Kanadoje:
A. KUSINSKIS, 124 Park Street, Sudbury, Ont
L. Radzevičius, <1 N. Windermere Aven Perth Arthur, Ont.
—I —' ■"N ................... 'HI '

su žmonėmis labai geros sveika
tos. Jie žino daugelį žolių labai 
naudingų sveikatai. Jie taip pat 
vartoja įvairias šaknis ir augalus 
kaip vaistus susirgę kuria nors 
liga.

Ketvirtoji tokių gydytojų rūšis, 
mažiausia patikima, yra tie, kurie 
gydymą jungia su magija ir okul
tizmu. Jų gydymo “menas” sun
ku pažinti, nes tai jų paslaptis, 
kurios jie neišduoda. Prie tokių 
gydytojų galima priskirti seniau 
Lietuvoje buvusius prieš gyvatės 
įkandimą “užkalbėtojus”. Jie kal
bėdavo tam tikrus žodžius, kar
tais net maldeles, dažnai duoda
vo duonos šmotelį sušerti įkirs
tam gyvuliui arba suvalgyti žmo
gui.

Penktoji kategorija tariamųjų 
gydytojų yra tie, kurie gydo žmo
nes “galia, duota iš augščiau”. 
Jie sakosi galį pagydyti ligonius 
jiems duota Dievo galia arba tie
siai per maldą. Vienas tokių “gy
dytojų” turėjo (o gal ir dabar te
beturi — nesu tikras) net savo 
specialią programą per Buffalo 
televizijos stotį ir gydydavo ligo
nius maldos pagalba, skaitydavo 
tariamai pasveikusių padėkos 
laiškus ir t.t. Ką galvoti apie to
kį gydymą?

Tarp kitų mistinių dovanų, 
Dievo duodamų šventiems žmo
nėms, yra ir dovana ligonius iš
gydyti. Apaštalų Darbuose (5, 12, 
15) sakoma: “Per apaštalus buvo 
daroma daug ženklų ir stebuklų 
žmonėse... Net ligo'nius išneš
davo į gatves ir guldydavo juos 
ant patalų ir neštuvų, kad praėi: 
nant Petrui, bent jo šešėlis ap
dengtų kurį nors iš jų ir jie būtų 
išgelbėti nuo savo ligų”. Ir vėles
niais laikais daugelis šventųjų 
gydė stebuklingai ligonius jiems 
duota Dievo galia, šv. kun. Jonas 
Bosco gydydavo ligonius ir dau
gybei grąžino sveikatą pasimels- 
damas, kai jų ligos atrodydavo ne
pagydomos. “ Šventieji žmonės 
jiems duotąją galią gydyti ligo
nius vartojo labai atsargiai ir ri
botai. Jie iš to nedarė teatro, kaip 
tai daro kaikurie “stebuklingie
ji” gydytojai. Jų televizijos pro
gramose daug vaidinimo, rekla
mavimosi, teatrališkumo. Jų vi
sa elgsena visai nepanaši į šventų 
žmonių, kurie turėjo arba turi 
Dievo dovaną išgydyti žmones iš 
sunkių ligų. Sergantiems Įvairio
mis nervų ligomis jų gydomoji 
vaidyba gal ir gali kartais bent 
laikinai padėti.

2. Pacientai
Tokių gydytojų pacientai yra 

įvairaus išsilavinimo ir socialinės 
padėties žmonės. Negalima saky
ti, kad juos lanko tik “tamsioji 
liaudis”. Jų pacientais yra politi
kų, prekybos ir pramonės žmonių 
ir net... medicinos srities dar
buotojų. Pridėkime: juos lanko 
universitetų profesoriai ir dalis 
dvasiškuos. Taip kalba apie jų pa
cientus M. Robert Toquet savo 
knygoje "“Quant la medicine se 
tait”, išleistoje 1954 m. Paryžiu
je.

Didelę dalį tokių pacientų su
daro sunkiai sergantieji ligoniai, 
kurie neranda pagalbos įprastoje 
medicinoje. Jų kreipimasis pas ta
riamuosius gydytojus yra pasku
tinis bandymas gauti pagalbą. 
Prieš tai eina draugo ar pažįsta
mo rekomendacija, kad tas ar 
anas “gydytojas” tikrai nuosta
biai padeda. Teisingai sako dr. A. 
Strul, kad ne lengvapėdiškumas 
ar kvailystė sutelkia jiems pa
cientus, bet beviltiška padėtis. 
Yra ir antraeilių priežasčių, ku
rios palenkia žmones kreiptis ne 
į tikrą gydytoją, bet, kaip mūsų 
žmonės sakydavo, į “šundaktarį“. 
Viena tokių priežasčių yra smal
sumas — noras pamatyti, kaip gi 
tas “stebuklingas” daktaras gydo. 
Toliau — baimė operacijos, kurią 
pataria daryti gydytojai, jos išlai
dos, viltis greitai pasveikti, iš
vengti ligoninės, ilgo gydymosi.

' .'IT ' n srowBSKwHMi 
Laimingos studentės, baigusios augštuosius mokslus Kanadoje. Iš dešinės: D. Pacevičiūtė 
ir S. Vėlyvytė; Toronto lietuvių studentų vardu visus baigusius akademinį mokslą sveiki
na pirm. A. Šileika. . • . Nuotr. S. Dabkaus

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Cicero Augšt. Lituanistikos mo

kykla mokslo metų baigimo iškil
mėms susirinko birželio 5 d. į Šv. 
Antano parap. salę, čia beveik pilna 
salė žmonių matė baigimo pažymėji
mų įteikimą. Juos gavo 11 jaunuolių: 
7 mergaitės ir 4 berniukai. Susirin
kusieji išklausė kalbų, linkėjimų iš 
mokytojų bei kelių organizacijų at
stovų pusės. Taip pat kalbėjo ir mo
kyklą baigiančiųjų atstovas, o kiek 
plačiau pats mokyklos direktorius ra
šytojas Česlovas Grincevičius. Ge
resnieji ir uolesnieji mokiniai buvo 
apdovanoti knygomis. Pabaigai mo
kyklos mokiniai atliko kelias rašyt. 
Grincevičiaus ir rašyt. A. Barono 
kūrinių inscenizacijas.

Ir čia susirinkusieji gavo šios mo
kyklos leidžiamo laikraštėlio “Žibu
rėlis” naujausią numerį, paženklinta 
1965 m. birželio mėn. data. Šis leidi
nys kiek kuklesnis už čikagiečių: ra
šomas mašinėle, >bet spausdinamas 
spaustuvėje ofseto būdu. Laikraštė- 

I lio redaktorės: O. Pračkalaitė, G. 
j Giniotytė ir A. Arštikytė. 
• • •

JAV PREZ. L. B. JOHNSONAS 
birželio 3 d. lankydamasis Čikagoje, 
galėjo pajusti ir vietos lietuvių prita
rimą. jo politikai Vietname bei ki
tuose kraštuose. Apie 100 tautiečių, 

• apsiginklavę plakatais, išreiškė sim- 
į patijas prezidentui, kuris čia atvyko 
Į kalbėti Čikagos demokratų rengia-

(Atkelta iš 5 psl.)
ČIKAGOS IR APYLINKIŲ LITU

ANISTIKOS MOKYKLOS jau užbai
gė mokslo metus. Dauguma jų už
baigimo iškilmes turėjo birželio 5 - 
6 d. Didžiausia šių mokyklų — Či
kagos Augšt. Lituanistikos mokykla. 
Ji abiturientų išleidimo aktą buvo 
surengusi birželio 6 dieną Jaunimo 
Centre, čia buvo ilga ir turininga 
programa, kurią stebėjo daug jauni
mo ir vyresniųjų. Programos metu 
buvo platinamas šeštasis mokyklos 
metraštis, pavadintas “Daigeliais”. 
Tai gana stambi, gražiai atrodanti 
knyga, turinti dvi dalis: pirmoje at
spausdinti mokinių kūriniai (40 Či
kagos mokyklos ir 19 kitų vietovių 
mokyklų), o antrojoje — Čikagos 
Augšt. Lituanistikos mokyklos plati 
istorija. Metraštyje yra gausu moks
leivių bei įvairių įvykių nuotraukų. 
Taip pat buvo malonu matyti ir šios 
mokyklos mokinių leidžiamo laik
raščio — “Tėvynės Atgarsiai” naują 
(nr. 3) sąsiuvinį, šis laikraštis, da
bar spausdinamas spaustuvėje, yra 
gana didelės apimties ir gausiai 
iliustruotas. Ypač pažymėtina gera 
nuotraukų kokybė, nežiūrint, kad jų 
autoriai yra patys mokiniai. Mokyk
los mokinio V. Beieškos nuotraukos 
prilygsta mūsų periodinėje spaudoje 
besireiškiančių fotografų n u o t r a u- 
koms.

Sol. L. šukytė baigė Toronto universiteto muzikos fakultetą ir 
gavo menininkės diplomą. Vasaros sezonui ji yra pasirašiusi su
tartį dainuoti visoje eilėje spektaklių garsiajame Stratfordo fes
tivalyje Kanadoje. Vėliau ji planuoja išvykti kuriam laikui į Eu
ropą pagilinti studijų ir dainuoti žymesnių teatrų operose. Solis
tės motina, buvusi mokytoja, gyvena Hamiltone^ Ont., o tėvas, 
Lietuvos kariuomenės kapitonas, mirė Vilniuje karo metu. Sol. 
Lilija užaugo motinos globoję ir gerai pažino tremties kelią. Stu
dijuodama ji davė daugybę koncertų Kanadoje ir JAV.

Nuotr. S. Dabkaus

3. Pavojai ir atsargumas
Naudojimasis tokių gydytojų 

paslaugomis yra susijęs su pavo
jais. Jie naudoja vaistus, kurie 
gali būti pavojingi sveikatai. Jie 
ne tik nepadeda, bet gali ir pa
kenkti. Nepanaudojimas tai ligai 
pritaikytų vaistų pačią ligą gali 
dar labiau pasunkinti.

Tokių gydytojų paslaugos gali 
būti keriksmingos’pacientui ne tik 
fiziškai, bet ir dvasiškai. Jis tam
pa, ir tai dažnai, apgavimo auka, 
teikdamas pilną pasitikėjimą to
kiam asmeniui, kuris to nevertas. 
Jei ne visados net tikras gydytojas 
specialistas gali padėti sergan
čiam, tai jau labai naivu laukti 
tikros pagalbos iš gydytojo mėgė
jo, kuris nėjęs tam reikalingo 
mokslo.

Bažnyčia smerkia tokį gydymą, 
kurį lydi apgavimas, pasitikėjimo 
piktnaudojimas, okultizmo ar 
prietarų vartojimas, sąmoningas 
paciento apgaudinėjimas, duo
dant jam netikrus, pavojingus, 
neištirtus vaistus.

Bažnyčia neleidžia savo na
riams priklausyti prie tokių sek
tų, kurios skelbiasi galinčios gy
dyti žmones malda ar panašiomis 
priemonėmis. Ji draudžia lankyti 
tokius gydytojus, kurie skelbiasi 
galį pagydyti žmones spiritizmo 
pagalba.

(Naudotasi straipsniu G. Jacqu- 
ement, Le point sur les guens- 
seurs, Ecclesia nr. 180, p. 35- 
44.).

mon vakarienėn (įėjimo bilietas — 
$100). Prie Hiltono viešbučio Čika
gos centre, kur prezidentas buvo 
apsistojęs, su plakatais pasirodė ir 
kitos tautinės grupės. Taip pat netoli 
viešbučio buvo įrengta estrada, ku
rioje su tautiniais šokiais pasirodė 
įvairių tautų šokėjai. Lietuvių šokė
jai — Čikagos Augšt. Lituanistikos 
mokyklos mokiniai šoko tuoj pat po 
prezidento atvykimo ir buvo išskir
tinai paminėti per vietos radiją. Ta
čiau pasirodymo kokybe lietuvius 
pranešė ukrainiečiai ir kitos tauti
nės grupės. Visdėlto tiek gera, kad 
lietuviai dalyvavo ir garsino lietuvių 
vardą.

Sekančios didesnės demonstracijos 
Čikagoje yra rengiamos liepos 17 d., 
kai įvyks Pavergtųjų Tautų Savaitės 
minėjimas, čia lietuviai šiemet nori 
kiek galint geriau pasirodyti ir iš 
anksto ruošiasi, šiais metais bus pa
raduojama ne Grant Parke, kur pa
radą stebėdavo tik jo dalyviai, bet 
miesto gatvėse ir čia, tikimasi, bus 
dešimtys tūkstančių pašalinių žiūro
vų.

IŠ ĮDOMESNIŲ PASKUTINIŲ ŽI
NIŲ paminėtinas Rozalijos Petraus
kienės atvykimas iš okup. Lietuvos 
į Čikagą. Ji birželio 4 d. atskrido 
pas savo dukterį Petronėlę Petraus
kaitę. Atvykusioj! gyveno Kauno ap
skrityje.

Čikagoje kelias savaites viešėjo 
naujasis lietuvių vyskupas Pr. Bra
zys, MIC, kuris čia turėjo eilę viešų 
pasirodymų bei susitikimų su Čika
gos lietuviais. Birželio 3 d. iš Čika
gos jis išvažiavo į Daytona, Ohio, 
kur skaitė paskaitą Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijos vietos židi
nio susirinkime. Birželio 6 d. vysk. 
Pr. Brazys dalyvavo Marianapolio 
mokyklos mokslo metų užbaigimo iš
kilmėse.

Birželio mėn. pradžioje iš gyvų
jų tarpo išsiskyrė ilgametis Ameri
kos lietuvių veikėjas Juozas Varka- 
la. Jis jau ilgesni laiką sirgo ir ne
galėjo vaikščioti. J. Varkala nemaža 
veikė lietuvių prekybininkų tarpe, 
kurdamas ir vadovaudamas jų orga
nizacijoms. Jis buvo įsteigęs net 
Amerikos Lietuvių Ekonominį Cent
rą, nors šis vienetas lietuvių tarpe 
plačiau neprigijo.

15 metų būvyje iš dviejų pus
lapių biuletenio išaugo gražus, 
turiningas apie 40 psl. mėnesinis 
žurnalas “Laiškai Lietuviams”, 
kuris, pasak red. Tėvo K. Trima
ko, ir toliau linkęs bręsti bei stip
rėti, bet nesenti.

Šis žurnalas š. m. birželio 5 d. 
Jaunimo Centre atšventė savo 15 
m. sukaktį. Ta proga buvo su
ruoštas didingas koncertas, kurio 
metu savo nepaprastus gabumus 

į parodė Violeta Karosaitė ir Jau
nutis Puodžiūnas, šventės proga 
buvo įteiktos ir žurnalo straips
nių konkurso premijos: P. Raz
minui, J. Jaškauskui, V. šmaižie- 
nei, A. Gylytei ir A. Hermanui. 
Premijas įteikė vertintojų komi
sijos pirm. J. Ignatonis, o proto
kolą perskaitė p. Tumasonienė.

Baleto šokėjai su ypatingu pa
sisekimu interpretavo P. Čaikovs
kio “Romansą”, Liszto “Rapsodi
ją” ir “Vergo sapną”, Chopino 
“Scherzo”, Minkaus “Grand Pas 
de Deux”, šiuos baleto numerius 
atliko ne tik su dideliu menišku 
sugebėjimu, bet ir tų melodijų 
baletinę interpretaciją sukūrė ar
ba naujai interpretavo.

Alabama. — Gubernatorius 
Wallace uoliai registruoja visus 
baltuosius balsuotojus. Skelbia
ma, kad randama daugiau nere
gistruotų baltųjų, negu juodųjų.

Havana. — Kubos Castro ren
gia siųsti savanorius į Vietnamą. 
Sakoma, kad jis nori’ atsikratyti 
kaikuriais savo kariais, kurie yra 
“neramūs”.

ONTARIO OfPABTMINT Qf tOUCATIOM

SECRETARY. 
COMMITTEE ON AIMS AND OBJECTIVES.

CURRICULUM DIVISION, 
DEPARTMENT OP EDUCATION. 
•UITE 600, S44 BLOOR BT. W. 

TORONTO 4. ONTARIO.

Committee on Aims and 
Objectives of Education in 

the Schools of Ontario

The Minister of Education has appointed a Committee to 
set forth the alms and objectives of education in the 
schools of Ontario. The Committee is desirous of having 
the views of all parties Interested in education in Ontario.

Briefs with regard to the alms and objectives of educa
tion in Ontario are invited from Interested organizations, 
associations and individuals.

Submissions (25 copies) should be In writing and should 
reach the Secretary on or before October 31,1965. Partici
pants are urged to submit briefs within the time indicated 

so that full account can be taken of the views expressed.
Copies of the terms of reference of the Committee and 

further details relative to the work of the Committee may 
be obtained by writing to the undersigned. y

1940-1965 METAI
(Atkelta iš 1 psl.)

Į pasaulinę suirutę įsivėlė ir Amerika, žinoma, dėl jos laivy
no paskandinimo Honolulu salyne. Ne tai svarbu, kaip ten bebu
vo. Svarbiausias dalykas mums — tai išlaisvinimas tų kraštų, 
kurie svetimų buvo užimti karo eigoje, kaip bylojo garsioji At
lanto charta. Deja, bolševikai nepagerbė savo parašo; priešingai, 
jie primestiniu būdu sudarė komunistines vyriausybes Rumuni
joje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rytinėje Vokietijos dalyje ir kitur. 
Vokietija tebėra suskaldyta ir šiandieną, nors visas pasaulis ge
rai žino ir supranta, kad tai yra didelė politinė nesąmonė! Ne
būtų didelio vargo, nei aukų, jei vadinamos demokratijos nuo
širdžiai norėtų Vokietiją sujungti. Deja, to nemeluoto noro vis 
dar tebestinga.

Kodėl bolševikinė Rusija taip atkakliai gina Rytinę Vokie
tiją? Reikalas labai paprastas: jie bijo Vokietijos, bijo vokie
čių ataskaitų anksčiau ar vėliau. Šiandien ir mažas vaikas gali su
prasti, kad prie dabartinės vokiečių ekonominės bei karinės pa
ruošos jokia bolševikų armija ilgainiui neišsilaikytų: satelitiniuo
se bei pavergtuose kraštuose prasiveržtų noras “atsipalaiduoti”, 
o ir pačiame Rusijos viduje bolševikinis režimas vargu ar beiš- 
silaikytų. Taigi, čia tas dvokiantis šuo pakastas, ir tuo tarpu jo 
niekas nenori “pirmas” pajudinti.

Gener. Douglas McArthuro išmintingos politikos dėka Ame
rika šiandie turi didelį sąjungininką, kad ir be rašytinių sutarčių. 
Kinijos milžiniški žmonių skaičiai dar nesudaro jėgos, o ar jie 
pajėgs, kaip čia kai kas spėja per 20 metų sudaryti jėgą, tai dide
lis'klausimas. Teoriškai bijoti geltonosios rasės gal ir logiška, 
bet praktiškai Kinija turi daugiau rūpesčių pas save, negu užsie
niuose. Vien pasidairę į Formozą daug ką galėtume pamatyti, 
nors mes ir čiangkaišeko nelaikome dideliu kareiva.

Palietę įvykių raidą, tik vieno dalyko neprivalome pamiršti, 
būtent, kad esame sau žmonės, ir kad savo krašto ateičiai galime 
daug kuo pasitarnauti. Tad išlikime gražios bei garbingos Lietu
vos palikuonimis, kurių laisvės bei kovos ryžtas nedyla su pra
ilgstančiais metais.

ŽURNALUI “LAIŠKAI LIETUVIAMS” 
PENKIOLIKA METŲ

Baleto žvaigždės, be to, parodė, 
kad joms nėra svetimas ir moder
nusis baletas. Tai buvo matoma 
iš jų “Kas bernelio sumislyta” 
parodijos, atliktos visai skirtin
goj humoristinėj formoj. Grakš
čios baleto formos buvo tokios 
įdomios, kad žiūrovai nešykštėjo 
griausmingų plojimų.

Meninė programa pasižymėjo 
patraukliu įvairumu. Aktorius L. 
Barauskas su tikru įsijautimu ir 
gilia išraiška padeklamavo E. 
Poe “Annabel Ace”, V. Mačernio 
“Pirmąją viziją”, V. Putino “Ver
gą”, Longfellow “Hiavatos žvejo
nę”.

Tarp baleto numerių, šalia pa
trauklių Barausko’ deklamacijų, 
dar buvo Įterpta ir muz. A.-Nako 
fortepiono muzika, perduodama 
magnetofonu. Melodijų garsams 
skambant, scenoje buvo rodomi 
inž. K. Oželio paruošti šviesos 
efektai.

Koncerto programa buvo suma
niai parinkta, neperkrauta, įvai
ri ir Įdomi. Žiūrovų buvo prisi
rinkusi pilna didžioji salė.

Pov. Dirkis

ŠĮ pavasarį baigusiems augštąji mokslą Toronte Studentams Rem
ti Būrelis surengė iškilmingas išleistuves, kuriose dalyvavo žymi 
dalis baigusiųjų. Fotografui pavyko pagauti vieną kitą grupę. 
Viršuje iš kairės: G. Beresnevičius, K. Augustinavičius, D. Tamu- 
lionytė; prie gretimo stalo — KLB Toronto apyl. pirm. Aug. Kuo
las; II eilėj; G. šlekytė, A. Mikelėnaitė, G. Rinkūnaitė. D. Tamo- 
šauskaitė; III eilėj: A. Kuolaitė - Skrupskelienė, S. Vėlyvytė, D. 
Pacevičiūtė, R. Račinskas. I. Kuniutytė, J. čirūnas.

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus, 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650
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LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ GIMNA
ZIJAI Italijoj ir Kolumbijos lietuvių 
statomam centrui BALFo centro val
dybą paskyrė po $1000.

ALGIRDAS GUSTAITIS, nors ir iš
siskyręs su buvusiu bendradarbiu J. 
Andriumi, Lietuvos žemėlapio darbus 
tęsia toliau.

MINNESOTOS UNIVERSITETAS 
yra įsteigęs imigracijos archyvą, ku
riame telkia įvairią ateivius liečiančią 
medžiagą. Naujausiame savo biulete
nyje universitetas praneša, kad pra
ėjusiais metais buvo nemažai sutelk
ta archyvinės medžiagos šių tautinių 
grupių: kroatų, lietuvių, italų, graikų 
ir slovėnų. Gauti rinkiniai “Aidų” r 
‘•Tėviškės Žiburių”. Didelius rinkinius 
įteikė ukrainiečių prof. A. Granovsky.

ALG. KEZIO, SJ, meniškų fotogra
fijų paroda rengiame Čikagoje Art 
Institute liepos 18 d. Instituto oficia
liame pranešime pateikiama platoka 
informacija apie autorių kaip lietuvį 
jėzuitą, baigusį mokslus JAV ir da
bar redaguojantį mėnraštį “žvaigž
dę”. Alg. Kezio, SJ, fotografijų parodos 
buvo surengtos Klevelande, Čikagoj, 
Filadelfijoj, Niujorke. Daug jų buvo 
spausdinta įvairiuose leidiniuose. Ne
seniai išėjo net ištisa knyga “šventoji 
Auka”, kurioje Mišių eiga pavaizduota 
puikiomis nuotraukomis.

DAIL. J. PAUTIENIUS Los Ange
les Dailiųjų Menų Klube apie daili
ninkus pasisakė: “Dailininkais darosi 
visi, nes jais dabar lengviausia pasi
daryti. 5 milijonai mėgėjų dailininkų 
Amerikoje! Dailininkais skelbiasi naš
lės, pensininkai, daktarai, bedarbiai. 
Iš Lietuvos išbėgo apie 30 dailininkų, 
dabar yra apie 330. Kitose srityse lie
tuviai menininkai mažėja, dailėje ne
paprastai auga”

MUZ. BRONIUS BUDRIŪNAS Dai- 
liųjų Menų Klube apie šių dienų me
no stilių šitaip bylojo: “Dabartinis 
meno stilius toks lengvas, kad prie so
fos gali pasirinkti paveikslą, kurį dai
lininkas nupaišė per dieną ar dvi. Da
bar mene nėra didelių reikalavimų. 
Paprastumas atsirado ar tik ne nuo 
bolševikų laikų, šaukusių rengtis kuo 
paprasčiau ir bus gerai. Vakar Los 
Angeles lietuviai turėjo šaunų balių, 
o ten matėsi jaunuolių, atėjusių su 
megztukais, iš po kurių kyšojo marš
kiniai; jie šoko su balinėmis suknio
mis pasipuošusiomis damomis ..

INŽ. M. IVANAUSKAS, gyv. Cice
ro, III., gavo iš Vašingtono kapitelio 
architekto J. George Stewart palankų 
atsakymą ir padėką už jo nusiųstas 
sugestijas ir iškeltus klausimus, lie-, 
čiančius kapitelio rotundos ir statulų 
salės meno kūrinių apšvietimą, statu
lų išdėstymą. Kapitelio architektas 
pažymėjo, kad šiuo metu yra spausdi
nama didelės apimties knyga, kurioje 
tilps visi žymūs kapitelyje esantieji 
meno kūriniai, ši mene knyga turėtų 
pasirodyti už kelių mėnesių.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ KURSAI. Nijo
lė Girginaitė iš Hamiltono, LB Grand 
Rapids apylinkės, Rasa Juknelytė ir 
Birutė Rudaitytė iš LB Melrose Parko 
apylinkės, užsiregistravo į lietuvių 
tautinių šokių grupių vadovų-mokyto- 
jų kursus, kurie prasidėjo birželio 14 
d. Dainavos stovyklavietėje ir truks 
dvi savaites. Kursus surengė JAV LB 
centro ir Kanados kr. valdybos. Kur
sams vadovauja Lietuvių Tautinių Šo

kių Institutas su 11 prityrusių moky
tojų: Leokadija Brazdienė, Ona Ivaš- 
kienė, Liudas Sagys, Bronė Jameikie- 
nė, dr. Jonas Balys, Vera Rudauskie- 
nė, Juzė Vaičiūnienė, muz. Jonas Zda
nius, Jadvyga Matulaitienė, Galina 
Gabienė ir Genovaitė Breichmanienė. 
Kursantams pragyvenimas stovykla
vietėje už dvi savaites kainuos $65 as
meniui.

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STU- 
JŲ SAVAITĖ, globojama Lietuvių 
Bendruomenės valdybos Vokietijoje, 
įvyksta rugpjūčio 1-8 d. Huettenfelde, 
Vasario 16 gimnazijos patalpose. Ka
dangi šiemet sukanka 25 metai, kai 
Lietuvai pagrobta laisvė, lietuviškųjų 
studijų savaitės centrinė tema bus 
“Lietuvių pasipriešinimui 25 metai”. 
Be to, bus kelios paskaitos dabarties 
ir ateities problemomis. Lig šiol stu
dijų savaitėj su paskaitomis yra pasi
žadėję dalyvauti šie prelegentai: vysk, 
dr. Pr. Brazys, min. St. Lozoraitis, 
prof. dr. J. Eretas, prof. dr. Z. Ivins
kis, prof. dr. A. Maceina, muz. W. Ba
naitis, rašytojas R. Spalis ir dar du 
prelegentai, kurių pavardės bus pa
skelbtos vėliau. Numatytas laikas ir 
organizacijų susirinkimams, pokal
biams bei iškyloms, šių pastarųjų nu
matytos dvi — į Wormsa ir Heidel
bergą. Be to, savaitės meninėj progra
moj numatyti literatūros vakaras ir 
koncertas.

Įsirašyti į studijų savaitę galima 
per ateitininkus, skautus, evangelikų 
jaunimo ratelį, Liet. Studentų S-gą 
Vokietijoj, Europos Lietuvių Fronto 
Bičiulius ir Lietuvių Bendruomenės 
valdybas. (ELI)

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ŽEMAITĖS KŪRYBOS ir gyveni- 

mo paroda atidaryta respublikinėje 
bibliotekoje Vilniuje. Dviejuose šio 
pastato augštuose išstatyti jos rank
raščiai, dar praėjusio šimtmečio pas
kutiniaisiais metais išleistos knyge
lės, rašiniai periodinėje spaudoje, se
ni ir nauji leidiniai, keliasdešimt dai
lininkų darbų, skirtų žemaitei. Pa
roda suruošta rašytojos 120-j o gimta
dienio proga.

LIAUDIES ANSAMBLIS, kurį įkūrė 
muz. J. švedas ir kuris dabar pakrikš
tytas nauju vardu — “Lietuva”, gegu
žės 16, 17 ir 20 d. vilniečiams pateikė 
dvejus metus ruoštą premjerą “Amžių 
vėjas”. Scenarijaus autorius yrą da
bartinis ansamblio meno vadovas VI. 
Bartusevičius. Koncertinė dainų ir šo
kių pynė yra padalinta į dvi dalis — 
praeitį ir dabartį. Praeičiai skiriamos 
trys dainų ir šokių grupės — “čiūto”, 
“Oi, varge varge”, “Šiaudinė pastogė”, 
pradedant baudžiava ir baigiant ne- 
prikl. Lietuvos gyvenimu. Antroji da
lis — dabartinės Lietuvos gyvenimas, 
į kurį įpinta tautų draugystės tema, ir 
netgi žvilgsnis į ateitį (šokis “Kiberne
tika”, skirtas 2.000-siems metams). 
Koncerto programoje dėmesį patrau
kia V. Klovos harmonizuotos liaudies 
dainos, V. Laurušo “Pirčiupio motina”, 
R. Žygaičio, *A. Bražinsko kūriniai, hu
moristinės B. Dvariono ir M. Novikovo 
dainos. Pirmą kartą į programą įvesti 
liaudies instrumentai — Labanoro dū
da ir molinukai. J. Lingys, išstudijavęs 
senovinių apeigų aprašymus ir dainų 
tekstus, sukūrė 7 naujus liaudies šo
kius, o 3 dabartinio jaunimo šokius pa-

Ketvirtosios

MUZIKO PASTABOS

mis į Maple Leaf Gardens—dainų 
Alberts Jerums, Arvids Purvs

Latviu dainų šventė ir koncertas
Gegužės 29 d. Toronte įvyko įs

pūdingas Š. Amerikos latvių kul
tūrinis pasirodymas — dainų 
šventė, dominanti, ne tik latvius, 
bet ir kitus. Pirmieji dalyvavo 
subjektyviai, antrieji — objekty
viai. Tokie masiniai etninių gru
pių pasirodymai turi gan svarbų 
tikslą, ir, nepaisant išlaidų, ta tra
dicija tegul išsilaiko ir ateityje.

statė J. Gudavičius.. Eskizus tauti
niams drabužiams paruošė dail. J. Ma- 
taitienė. Naujos, programos paruoši
mui daug darbo yra skyręs chormeis
teris A. Krogertas, dirigentas E. Pily- 
paitis, koncertmeisteriai A. Prūsevi- 
čius ir P. Budrius. - ~

LITERATŪRINĘ PREMIJĄ Žemai
tei pagerbti įsteigė Kelmės rajono Že
maitės vardo kolchozas. Ji kasmet 
bus skiriama už geriausią apsakymą 
kaimo tematika ir laimėjusiam auto
riui įteikiama gegužės 31 — rašytojos 
gimimo dieną.

MUZIKOS MOKYKLŲ moksleivių 
konkurse Vilniuje laimėtojais pripa
žinti: valst. vid. meno m-klos pianistė 
Ž. Krasnosielskytė, violenčelistas S. 
Lipčius, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos mu
zikos technikumo dainininkas St. Pet
kevičius, Kauno J. Gruodžio muzikos 
technikumo akordeonistas V. Guržis 
ir instrumentalistas S. Baltušis pučia
mųjų instrumentų grupėje.

PAMINKLINIS AKMUO rašytojai 
Žemaitei atidengtas Ušnėnuose. Jame 
įrašyta: “čia buvusioje sodyboje 1884- 
1900 m. gyveno ir kūrė lietuvių lite
ratūros klasikė Julija žymantienė-že- 
maitė”. Iškilmėse dalyvavo kultūros 
ministerio pavad. V. Jakelaitis, jubi- 
lėjinio komiteto pirm. A. Gudaitis- 
Guzevičius, vilniečiai rašytojai — A. 
Baltrūnas, J. Mikelinskas, A. Pocius, 
kompartijos ir visuomenės atstovai. 
Atsiminimų pluošta dalyviams patei
kė rašytojos anūkas J. Jankus.

Vyresnioji karta suvažiuoja, pasi
mato, pabendrauja, pagyvena pri
siminimuose jaunų dienų laisvoj 
tėvynėj, o naujoji karta susipažįs
ta, padainuoja, pašoka ir sudaro 
branduolį ateičiai, nešdama tauti
nį žiburėlį, kuris užsidega per 
tautinius šokius, dainas ir t.t.

Gintautas Beresnevičius, B. Sc., 
baigęs šį pavasarį Toronto uni
versitete matematiką ir fiziką su 
pirmo laipsnio pagyrimu ir baka
lauro laipsniu. Jis numato toliau 
specializuotis Toronto universite
te ir siekti magistro laipsnio, o 
paskui daktaro, šalia studijų, jis 
aktyviai dalyvauja visuomeninėj 
lietuvių veikloj: yra KLB Toronto 
apylinkės valdybos narys, o prieš 
trejus metus buvo Š. Amerikos 
Lietuvių Studentų Sąjungos To

Masinės dainos
Dainų šventėn susirinko masė 

klausytojų, buvo plati ir įvairi pro 
grama, keletas dirigentų ir dau
gybė tautiniais drabužiais pasi
puošusių dainininkų-ių. Visa tai 
žavėjo ir pagavo klausytoją. Jau
tėsi bendras susijaudinimas, bet 
kartu ir vieningumas masėje. Juk 
liaudies dainas, ar tai būtų latvių, 
kanadiečių, indėnų ar lietuvių ge
riausiai supranta ir pergyvena 
tos pačios kilmės žmogus, kaip 
skausmą ar laimę tegali tas su
prasti, kuris yra tą patį išgyvenęs. 
Kitatautis klauso objektyviai, ir, 
nors žodžių nesuprasdamas, sten
giasi įsijausti į muziką, į garsus, 
kurie pasklinda salės gilumoj. Iš 
pavadinimo dainos žinai temą, o 
visa kita gali įsivaizduoti, suprasti 
bei vertinti iš garsų, muzikos. 
Programą atliko išskyrus solistę, 
1.000 balsų jungtinis choras a 
cappella. Kaip ir kiekvienam pa
sirodyme, taip ir čia buvo trūku
mų, bet juos atsvėrė gerosios sa
vybės. Harmonija buvo labai ne
sudėtinga, prieinama kiekvienam 
chorui, tačiau klausytoją pagavo 
susidainavimas, dinamiški kont
rastai, skirtingo žanro dainos — 
nuo choralų iki moderniškai har
monizuotos dainos apie arkliukus, 
kur beveik galėjai juos matyti 
bėgančius dulkinu lauku. Paįvai
rinimui programos, be solistės, 
buvo įtrauktas puikus vyrų cho
ras, kuris stebino savo preciziška 
tarsena, balansu ir jautriu išpil
dymu. Diriguoti tokiai masei nėra 
lengvas uždavinys dirigentui. Viš

nu dirigentų. Gal jie taip meist
riškai nesuvaldytų masės, bet vie
nai ar kitai dainai tikrai sugebėtų 
padiriguoti. Reikia jaunesnius 
pratinti ir ugdyti, kad jie galėtų 
pradėtą darbą tęsti. Būtų tragedf 
ja, jeigu vyresniesiems muzikams 
pasitraukus, ir pas latvius ir lie
tuvius nebūtų jaunų jėgų, kurios 
užimtų paliktas vietas ir plėstų 
liaudies meną.

Toronto Maple Leaf Gardens 
nėra pritaikinta salė muzikiniams 
pasirodymams, ir tai sudarė tam 
tikrų problemų. Daug ką galima 
atleisti, prisimenant, kad čia ne- 

dėlto reikia pagirti ir dirigentą, buvo grynai muzikinis pasirody- 
ir dainininkus, nes programa, ap- mas, o daugiau kultūrinis, sociali- 
lamai paėmus, buvo įdomi ir ge- nis, masinis sąskrydis. Tenka 
rai atlikta. Tik gal būtų geriau, sveikinti šventės" rengėjus ir da- 
kad nebūtų kartojama kiekviena lyvius už tokį pasirodymą, skati- 
daina, nors klausytojai ir labai nantį nepamiršti savo liaudies 
plotų. Be to, teko pasigesti jau-

K. Donelaitis prabyla vokiškai
“Schon stieg die Sonne zur Hbhe und weckte die Welt auf...” 

bo greitumu H. Budensieg atsa
kė: “Bičiuliai literatūros tyrinė
jimo institute Varšuvoje mane va
dina burtininku, bet taip iš tik-

Heidelberge leidžiamas litera
tūros ir mokslo žurnalas “Mickie- 
wicz Blaetter” nr. 7 atspaude po- 
lonistikos tyrinėtojo Hermann 
Budensieg atliktą K. Donelaičio 
“Pavasario linksmybių” vertimą, 
žodinis vertimas minėtajam vo
kiečių literatui buvo atsiųstas iš 
Lietuvos. “Tiesos” koresponden
to Leono Stepanausko tvirtinimu, 
H. Budensieg sueiliuotos “Pava
sario linksmybės” toli prašokan
čios XIX š. pabaigos Liudviko Pa- 
sargės vokiškąjį vertimą meniniu 
vertingumu.

Tame pačiame žurnalo nume
ryje H. Budensieg pateikia išsa
mų straipsnį apie Donelaičio kū
rybą ir paaiškinimą, kodėl jis, po- 
lonistas, susidomėjo lietuviškai 
rašiusiu Donelaičiu. Pasirodo, čia 
pagrindinį vaidmenį suvaidino 
Adomo Mickevičiaus dėmesys di
džiajam būrų poetui, kai į jo ran
kas pateko pirmasis, palyginti ne
tobulas, “Metų” vertimas. H. Bu
densieg daro išvadą, jog Mickevi
čius jautė pasaulinę K. Donelai
čio kūrybos reikšmę — vienas di
delis poetas pajuto kito didelio 
poeto talentą.. Vertėjas atkreipia 
skaitytojų dėmesį į nepaprastą 
Donelaičio kūrybos originalumą 
ano meto pasaulinės literatūros 
rėmuose. Rašinys iliustruotas tai
pogi iš Lietuvos gauta nuotrauka 
— rašytojo skulptūriniu atvaizdu 
prie Vilniaus universiteto sienos.

Ta pačia proga “Mickiewicz 
Blaetter” atspaude ir keletą į vo
kiečių kalbą išverstų Maironio, 
Salomėjos Nėries, Aleksio Chur
gino, Janinos Degutytės, Eduardo 
Astramsko eilėraščių, kurie lie
tuviškąją poeziją iš Donelaičio 
rankų perneša į modernesnius 
laikus.

L. Stepanauskas buvo sutikęs 
H. Budensiegą pakeliui į Varšu
vą, kur jis žada svečiuotis ilgesnį 
laiką, kviečiamas Lenkijos moks
lininkų ir rašytojų. Portfelyje jis 
jau vežėsi pilnai surinktų “Ru
dens gėrybių” pirmąsias korektū
ras ir “Žiemos” eilutėmis išmar
gintą rankraštį. Į korespondento 
nusistebėjimą tokiu didelio dar-

(Nukelta į 9 psl.)

įsimyliu ...” Tai yra pareiškimas 
žmogaus, kuris jau stovi ant 70 
metų amžiaus slenksčio ir, atro
do, neturėtų jausti energijos per
tekliaus. O gal kaip tik ši amžiaus 
riba, artėjančios saulėlydžio su
temos jį verča skubėti, kad K. 
Donelaitis nauju žodžiu prabiltų 
į vokiečių skaitytojus. “Mickie
wicz Blaetter” yra rimtas žurna
las, kuriame paskelbti literatūros 
istorijai vertingi kūriniai papras
tai susilaukia plataus visuomenės 
dėmesio. V. Kst.

Izabelė Lastauskaitė, 
baigusi šį pavasarį Toronto Ryer- 
sono institute stenografijos ir ma
šinraščio kursą. Nuo šio rudens ji 
mokytojaus Niagara Falls, Ont., 
gimnazijoje.

Eugenijus B. Paulauskas, B. Sc., 
šį pavasarį baigęs Sudburio Lau- 
rentian universitetą ir gavęs gam
tos mokslų bei chemijos bakalau
ro laipsnį/

KAIP ATSIRADO KARALIAUČIUS?

Lietuviškos sritys kovose su ordinu
1. Pirmasis Sambijos puolimas 1253 m.
Keletą metų po Christburgo sutarties su- 

darymo prasidėjo tolimesnis ordino veržima
sis į senprūsių kraštus. Nauju puolimo ob
jektu buvo numatyta Sambija, kuri buvo 
lengvai iš Baigos pasiekiama.

Pirmąjį puolimą pravedė Christburgo pi
lies komtūras Christoph Stangop). Jau 1253 
m. žiemą ordino kariuomenė žygiavo per už
šalusias Aistų marias į Sambiją ir pasiekė 
kraštą toje vietoje, kur ordinas vėliau pasta
tė Lockstedto vietovę. Traukdami pagal van
denį į šiaurę, kryžiuočiai viską naikino ir de
gino. Daug gyventojų buvo nužudyti, o ne
laisvėn patekę sambiečiai buvo velkami į 
vergovę. Mažai tebuvo sutikta pasipriešini
mo, nes tokiam puolimui sambiečiai, matyt, 
nebuvo pasiruošę. Traukdami į šiaurę, kry
žiuočiai pasiekė Girmavos (Girmau) apylinkę, 
kurios artumoje buvo šventas miškas su ro
muva, krivės ir dvasininkų gyvenama vieta(2) 
Tik čia buvo sutikta sambiečių kariuomenė, 
kuri kryžiuočius puolė, kai šitie artinosi prie 
romuvos. Jų puolimas buvo toks stiprus, 
jog po keleto valandų ordino eilės pakriko ir 
kryžiuočiai pradėjo trauktis atgal. Traukimo
si metu dauguma jų buvo sunaikinta. Jiems 
traukiantis minėtas komtūras kovojo kaip liū
tas (quasi leo intrepidus), bet galiausiai su sa
vo broliu buvo užmuštas (3). Kryžiuočių ka
riuomenės likučiai pasitraukė Aistų mariomis 
atgal į Baigą. To puolimo buvo paliestas tik 
siauras ruožas pagal Aistų marias ligi Baltijos 
jūros.

Sakoma, kad toliau gyveną, šio puolimo 
nepaliesti sambiečiai, norėdami sužinoti, kaip 
atrodo šie į jų kraštą besiveržią riteriai, vė
liau siuntė "savo pasiuntinius į Baigos pilį su 
jais susipažinti. Ordino riteriai juos maloniai 
priėmė bei supažindino su savo papročiais 
ir ginklais. Sugrįžę jie pasakojo savo tautie
čiams, jog sambiečiai visame esą lygūs rite
riams, išskyrus jų nuolatinį meldimąsi bažny
čioje, net ir nakties metu, ir jų kuklų valgį. 
Jie juos matę valgant daržoves ir jas palaikę 
žole (<).

Manoma, kad ordino riteriai broliai dar te
begyveno tikybinėje drausmėje ir buvo kuk
lūs savo apranga. Iš kitos pusės aiškinama,

DR. M. ANYSAS

kad senprūsiai mėgdavo daug ir gerai val
gyti^). -

2. Didysis ordino smūgis Sambijai 1255 m.
Sambiečiams sunaikinus Christburgo kom

tūro kariuomenę, ordinui buvo aišku, kad 
Sambijos užkariavimas nėra įmanomas jo vie
no jėgomis, be pagalbos tų, kurie iki šiol dide
liais pulkais atvykdavo jam pagelbėti. Vėl bu
vo kreiptasi į popiežių su prašymu ordinui pa
dėti skelbiant naują kryžiaus žygį prieš sam- 
biečius. Norėdamas jį sustiprinti, popiežius 
leido priimti į ordiną imperatoriaus Fridricho 
II šalininkus," kuriuos anksčiau jis buvo nu
baudęs interdiktu. Be to, jis atskira bule 
ordinui patvirtino visas teises, laisves ir ma
lones (6). Kad sambiečiai negautų paramos iš 
kitur, popiežius senstančiam Svantepolkui pri
minė laikytis sudarytos taikos sutarties su or
dinu ir atsilyginti jam už padarytus nuosto
lius; jei darytų kitaip, Pomezanos vyskupas 
esąs įgaliotsa "nubausti interdiktu(7). Svente- 
polkas 1253 m. liepos 30 d. sutartimi su ordi
nu galutinai susitaikė ir daugiau nebedalyva- 
vo senprūsių laisvės kovose. Dar t. p. metais 
popiežius šį "susitarimą patvirtino. Šiuo mostu 
Svantepolkas buvo išskirtas iš ordino priešų 
tarpo.

Popiežius paskelbė naują kryžiaus karą 
prieš pagonis, į kuriuos buvo įjungti ir toto
riai. Jis kreipėsi ne tiktai į vakariečius kuni
gaikščius, bet ir į lenkus, — Krokuvos Boles
lovą bei Kujavijos Kazimierą, juos prašyda
mas dalyvauti kryžiaus žygyje, ir pažadėda
mas, kad kraštai, kuriuos jie užkariaus ir ku
rie dar nepriklauso jokiai vyskupijai, priklau
sys jų valdymui(*).

Didžiajam ordino magistrui 1253 m. mi
rus, jo vieton buvo išrinktas Poppo von Os- 
terna P), kuris jau 20 metų buvo ėjęs žymes
nes pareigas ordine. Dar tų pačių metų pa
baigoje ordinas puolė su žymesne atvykusių 
kryžiuočių pagalba didžiąją Bartą ir Galindą^ 
Tie kraštai, nors ir anksčiau užkariauti, vėl 
buvo atsimetę nuo ordino. Jie nebuvo prisidė
ję prie 1249 m. sudarytos Christburgo sutar
ties ir dabar, 1253-54 m., tapo naujai užka
riauti. Didesnių kovų šaltiniuose nesuminė
ta p®).

Jau 1254 m. brolis riteris von Homhusen 
buvo paskirtas Sambijos krašto valdytoju 
(voigtu). Dar prieš ordino žygį Sambijon jis 
bandė patraukti savo pusėn kilmingus bei įta
kingus sambiečius, kurie galėtų teigiamai pa
veikti Sambijos gyventojus. Vienas tokių or
dinui pasidavusių asmenų buvo sambietis Po- 
natė, kuriam krašto magistras užrašė dides
nius žemės plotus(11). Ordinas juos viliojo di
deliais pažadais.

Pas ordiną atvyko Olomuco vyskupas 
(episcopus Olomucensis) Bruno su žinia, kad 
jaunasis Bohemijos karalius Ottokaras paža
dėjęs paimti kryžių ir sekančią žiemą atvykti 
su didoka kariuomene. Vyskupas atvežė ir 
karaliaus raštą Sambijos gyventojams, kuriuo 
jis prašė juos priimti krikščionių tikėjimą ir 
pasiduoti ordino valdžiai(12). Nėra žinių, ar 
ir kokiu būdu šio rašto turinys buvo paskelb
tas sambiečiams.

Ottokaras, Bohemijos (čekų) karalius ir 
Muravijos markgrafas, valdė nuo 1253 m., mi
rus jo tėvui Vanceslavui(13). Jis buvo didelis 
ordino draugas. 1254 m. pabaigoje jis sutelkė 
didelį skaičių kilmingų riterių ir kryžiuočių iš 
Austrijos, Bohemijos ir Muravijos po karališ
ka vėliava. Kariuomenė jau pirmomis 1255 
m. sausio mėn. dienomis pasiekusi Vyslą ir 
už kelių dienų Elbingo mieste buvo sutikta 
ordino vadovybės. Ji turėjo iš viso 60.000 
ginkluotų vyrų(14). Dar niekuomet nebuvusiu 
susirinkusi tokia didelė karinė pajėga ordinui' 
pagelbėti. Be Bohemijos karaliaus kariuome
nės dalyvavo Brandenburgo markgrafas Otto, 
Saksonijos, Misnijos (Meissen), Tiuringijos ir 
Reino kraštų valdovai su mažesniais pulkais 
kryžiuočių.

Šiai kariuomenei, o ypač jos vadams, trū
ko reikalingo susiklausymo, ir jie dėl savitar
pių ginčų vos nesusimušė. Olomuco vyskupui 
pavyko juos sutaikinti ir visą jėgą nukreipti 
prieš sambiečius. Jeigu šios kariuomenės 
skaičius yra kiek perdėtas, ji visdėlto buvo 
tiek stipri, jog sambiečiams tebuvo maža vil
ties jos puolimą atremti. Bet ir kryžiuočiams 
nebuvo aišku, kaip stiprūs yra sambiečiai, ir 
jie iš anksto stengėsi sužinoti sambiečių kari
nį pajėgumą.

3. Karalius Ottokaras apgauna sambietį
Gedunę ir naikina Sambiją
Baigos pilyje ordino vadovybė pristatė ka

raliui pagyvenusį sambietį Gedunę, Ringėlos 
sūnų, tėvą vėlesnio Vitingo Visigaudės (Wissi- 
gaude), iš kilmingos Kandeynių (Candeynen) 

giminės, gyvenusios Medenavoje (Medenau) 
(15). Kai karalius parodė Gedunei visą turimą 
kariuomenę, šis pasakė: “Užteks; eik, karaliau, 
kur nori ir daryk ką nori. Tu viską pasieksi”.

Gedunei prašant, kad jo namas ir turtai 
liktų apsaugoti nuo kryžiuočių naikinimo, ka
ralius jam davė vėliavėlę su karališku herbu 
ir liepė ją prisegti prie savo namo. Karalius 
dar pažadėjo, kad tie sambiečiai, kurie prie 
savo namų prikabins šį herbą kaip laisvo pasi
davimo ženklą, bus apsaugoti nuo kariuome
nės žudymo ir naikinimo. Bet Gedunė, dar 
nepažindamas ordino brolių ir kryžiuočių 
klastingumo, o gal ir sąmoningai apgautas^ 
perilgai užsibuvo Baigoje. Į savo kraštą su
grįžęs rado jis savo šeimos ir giminių turtą iš
grobtą, namus sudegintus ir visą jo giminę bei 
tėvą Ringėlą (Ringei) užmuštus (16).

Įvykiai vystėsi labai greitai. Dar sausio 
mėn. pradžioje kryžiuočių kariuomenė ėjo per 
užšalusias Aistų marias ir pasiekė vietovę, kur 
prieš 250 m. buvo užmuštas apaštalas Vaitie
kus - Adalbertas. Kariuomenė įsiveržė į pa
čią romuvą; šventasis ąžuolas buvo sunaikin
tas kartu su dievaičių paveikslais ir visu kuo, 
kas galėjo priminti senąjį tikėjimą(17). Po to 
kryžiuočių kariuomenė žygiavo į Medenavos 
apylinkę, kurią išgrobė ir sunaikino. Gyven
tojų dalis buvo sunaikinta, kiti paimti į nelais
vę. Toliau žygiuodama ji pasiekė šventąjį 
mišką Nostrėnų, vėliau Nostrehnen, apylinkė
je. Sambiečiai matyt netikėtai buvo užpulti, 
ir būdami kovai nepasiruošę, nestojo į mūšį 
su kryžiuočiais. Tik vieną kartą sambiečių bū
rys puolė karališką stovyklą, bet greitai pasi
traukė kovai dar neprasidėjus.

Po to karalius žygiavo su kariuomene į Rū- 
duvos (Rudau) apylinkę. Kitą rytą juos puo
lė stiprūs sambiečių daliniai, bet buvo kry
žiuočių atmušti. Sambiečių kilmingieji ir va
dai pasitraukė į Rūduvos" artumoje esančią 
Nogympteno pilį(18). Viena kariuomenės da
lis persekiojo besitraukiančius sambiečius, 
daug jų užmušė arba paėmė į nelaisvę ir vis
ką sunaikino bei sudegino.

Karališkoji kariuomenės dalis puolė minė
tą pilį. Pradžioje pilies įgula stipriai gynėsi, 
bet neturėdama pakankamai maisto, buvo pri
versta siųsti pas karalių* pasiuntinius su pa
siūlymu pasiduoti, jeigu jis saugos jų gyvybę. 
Ottokaras pasiuntiniams atsakė: “Esu krikš
čioniškas karalius ir laikysiu savo žodį(19). 
Kitą rytą pilies gynėjai pasidavė. Atvykę pas 
karalių, jie pažadėjo paklusnumą ir davė įkai

tus, prašydami juos priimti malonėje ir nesu
naikinti visos tautos. Krikštas buvo pirmoji 
karaliaus sąlyga, kurią tuojau išpildė minėtas 
Olmuco vyskupas Brunonas. Krikštijant pir
mąjį kilmingą sambietį, pats karalius buvo jo 
krikšto tėvas ir jam davė savo, t. y. Ottokaro, 
vardą. Sekančio kilmingo sambiečio krikšto 
tėvu buvo Brandenburgo markgrafas Ottonas, 
krikštijamajam buvo duotas jo vardas. Abu 
neofitu karalius apdovanojo brangiais drabu
žiais ir pasveikino kaip krikščioniškus bro
lius. Bohemijos kronika pasakoja, kad tik du 
sambiečių vadai ta proga buvo pakrikštyti, bet 
pažymi, kad visi pagonys priėmė tikėjimą ir 
buvo privesti prie Viešpaties Dievo (20). Po 
šių įvykių atėjo daug sambiečių ir priėmė 
krikštą.

Po kelių dienų karalius su kariuomene 
traukė į pietus per miškus ligi Kvedenavos 
(Quedenau), kur gyveno kilmingasis Sklodė su 
gausia gimine. Jis pasidavė geruoju ir priėmė 
krikštą su visais saviškiais ir apylinkės gyven
tojais. Ir čia karalius apdovanojo '’neofitus 
gražiais drabužiais. Sklodė laikė savo pažadą 
ir niekuomet neatsimetė nuo ordino. Po pen
kių metų jis žuvo Durbės mūšyje ordino^pu
sėje.

(1) Dusburg, III, c. 68 jį vadina Stango, bet Lucas 
David, IV, 3 psl. jį vadina Stange, kilusį iš 
Tiuringo.

(2) Voigt, III, 43 psl. ta proga kalba apie “Šven
tąją romuvą”.

(3) Voigt. III, 44 psl.: Dusburg, III, c. 68.
(-») Dusburg, III. c. 70; Lucas David, IV, 1/3 psl.; 

Henneberg, 413 psl.
(5) Dusburg, III, c. 70; Baczko, I, 87 psl.
(«) Voigs, III, 45 psl.
(?) Voigt, III, 46 psl.
(«) Voigt, m, 50/51 psl.
(») Voigt, III, 52 psl.

(10) Voigt, in, 56 psl.
(11) Voigt, III, 63 psl.
(12) Voigt, m, 64 psl.
(13) Palygink: Liet Encikl. XXI, 254 psl.
(14) Lucas David, IV, 6 psl.
(15) Kandeynių pavardė yra išlikusi pietuose nuo 

Medenavos esančiame kaime Condehnen. Dva
ras Candeyn minimas jau 1371 ir 1401 metų 
užrašuose (Voigt, III, 80 psl.).

(io) Dusburg, III, c. 70.
(17) Buvusios romuvos vietoje -vėliau įsteigtas kai

mas Rom (Romehnen); pig. Schuetz, Rer. 
Prus. Hist. 66 psl.

(18) Voigt, m, 82 psl., 2 pstr. rašo, kad Nogymp
teno pilis, prie Nurandos miško, esanti pami
nėta viename dokumente iš 1274 m., kur ji 
vadinama "castrum antiquum“.

(i®) Voigt, m, 82 psl.
(20) Voigt, in, 83 psl., *

(Bus dai IU)
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Mann & Martel
2320 Bloor St. W.
EGUNTON — OAKWOOD

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandens-alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alų- 
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.

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

$4-900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška 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- 
ražas
BLOOR — BERRY RD.

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

S PORTAS
Tarptautinės varžybos Toronte. — 

Birželio 10 d. Toronto Varsity stadi- 
jone įvyko plataus masto tarptauti
nės atletikos varžybos, šiose varžy
bose labai gerai pasirodė Vankuve
rio lietuvaitė Irena Piotrowski - Bi
rutė Macijauskaitė. Birutė 100 jd. 
bėgime buvo antra. Ją teįveikė Olim- 
pijados nugalėtoja W. Tyus iš JAV, 
pakartodama pasaulio rekordą 10,3. 
Birutės laikas — 10,7. Taip pat pa
kartotas Kanados rekordas. 200 jd. 
bėgime ji irgi buvo antroji —24,4, 
pralaimėjusi kitai amerikietei E. Mc
Guire — 23,7. Šiose rungtynėse su
silaukta didelės staigmenos. Toron
tiškės B. Crothers 880 jd. bėgime 
1: 48,4 įveikė pasaulio rekordininką 
ir olimpijados laimėtoją nenugali
mą zelandietį P. Snell 1:48,6.

AUŠROS ŽINIOS
Kanados pabaltiečių lengvosios at

letikos pirmenybės prieauglio kla
sėms (8-9 m., 10-11 m., 12-13 m. ir 
14-15 m.) įvyks birželio 27 d. Udoro- 
je, Ont. Pirmenybes organizuoja Ka
nados Pabaltiečių Sporto Federacija.

Lengvosios atletikos treniruotės — 
kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 
6 v. v. Swansea parke. Treniruoja A. 
Malinauskas ir A. Žaliauskas. Visi 
lengvaatlečiai prašomi reguliariai lan
kyti treniruotes, nes pirmenybės jau 
čia pat.

Lauko teniso treniruotės — kiek
vieną pirmadienį ir trečiadienį 7 v. 
v. Dufferin parko aikštelėe. Treni
ruoja O. Rautinš, talkinamas A. Sa- 
pijonytės ir A. Grigaitės.

Toronto CYO plaukymo pirmeny
bėse A. Kučinskaitė išsikovojo I v. 
25 jd. 1. s. 14,1 sek., ir I v. 25 jd. nu
gara 16,3 sek.

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

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

Skubus patarnavimas. Garantuotas darbas.

OILS LTD.

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

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

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
Ketv. 10 -1.30 ir 4.30 ■ 7
Penkt.10-l.30ir4.30-8
Sošt.9-12
Sekm. 9.30-1

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 banko perlaidos ir keliautojų čekiai (travelers cheques)
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje

1965 m. gegužės 31 d. kapitalas — $1,660,834

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, 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 apšildomai, 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 kimbarių 
per 2 augštus, garažas, .privatus įvažiavimas, gražus kiemas. Prašo

BtOOft — CLENDENANj įmokėti $10.000, muro, atskiras, 10 dilelių 
kambarių dupleksas, garažu platus įvažiavimas. Namas išmokėtai 
PRINCE EDVARD — DUNDAS, $5.000 įmokėti, muro, atskiras, 5 Kw- 
barių vienaaugštis (bungalow), gražus didelis kiemas, garažas, pnn. 
tus įvažiavimas.
Nende atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambta 
frJums bussurasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė Ir kalni 
čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

TORONTO
Lietuvių studentų žinios

Toronto un-te inžinerijos fakulte
te į II kursą perėjo: E. Sičiūnas su 
I laipsnio pagyrimu, A. Šlekys, A. 
Raudys; į III kursą: E. Latvaitis, K. 
Stirbys, K. Batūra, S. Razaukas; į 
IV kursą (chemijos): S. Masionis.

Česlovas Stungurys baigė Toronto 
mokytojų kolegiją.

Toronto un-te medicinos fakulte
te: A. Lingytė perėjo į III kursą, A. 
Balsys — į n, R. Staškevičius — I 
(baigė dvejų metų paruošiamąjį pre- 
medical kursą).

Toronto un-te odontologijos fakul
tete perėjo į II-rą kursą: Dalia An- 
driulionytė ir Artūras Tinginys; į 
III-čią kursą: Algis Mikelėnas; į JV-tą

kursą: Rimantas Karka. Dantų gydy
tojų TU kursas yra 5 metai. Anks
čiau reikėjo baigti vienerių metų pa
ruošiamąjį (predental) kursą. Nuo 
pernykščių metų, norį patekti į I-mą 
odontologijos kursą, turi studijuoti 
1 metus humanitariniame fakultete 
atitinkamus dalykus arba net turėti 
BA. Kasmet TU į odontologijos fa
kultetą priima 125, o kandidatų bū
na virš 400 (pernai 425). Lietuvoje 
studijas baigę dantų gydytojai priima
mi į I-mą kursą, Lenkijoje, Maltoje, 
Anglijoje ir kt. — į III-čią. Nova 
Scotia - Halifax un-te, Albertoje - Ed- 
montone ir kt. Lietuvoje baigę dan
tų gydytojai priimami į III kursą.

Lietuvių skautų veikla
šį šeštadienį, birželio 19 d., St. 

Catharines, Tėvų pranciškonų patal
pose, įvyksta suvažiavimas visų va- 
dovų-vių, kurie vyksta į stovyklą 
nuo liepos 17 d. iki rugpjūčio 1 d. 
Jame bus galutinai nustatyta stovyk
los darbotvarkė ir suderinti darbo 
planai.

Rambyno tunto tuntininkas s. K. 
Batūra gydosi New Maunt Sinai li
goninėj 831 kambaryje. Laikinai tun- 
tininko pareigas eina s. L. Kalinaus
kas LE 3-7506. Tunt. s. Batūrai lin
kime sėkmingos operacijos ir greito 
pasveikimo.

Birželio 26 d. organizuojama di
delė talka Romuvoj patiems pagrin
diniams darbams stovyklai paruošti. 
Kviečiame tėvelius - rėmėjus tą sa
vaitgalį paaukoti savo vaikų gerovei.

Vadovų-vių stovykla įvyks rugpjū
čio 14-21 d. Romuvoj. Jau yra su-

planuota ir joįe dalyvaus tiek broli
jos tiek seserijos vyriausieji skauti
ninkai. Stovyklautojai - jos jau dabar 
turi pakartoti visus tris patyrimo 
laipsnius ir pagalvoti apie visas iš
kylančias problemas, kad galėtų įsi
gyti kuo daugiau teorinių ir prakti
nių žinių. Ši stovykla bus pirmoji 
Amerikos 
mijos.

Sibiran 
dose šv. 
skautams
tų, o Prisikėlimo par. bažnyčioje — 
skaučių skiltis.

Organizacijos, kurios norėtų, kad 
skautai dalyvautų šventėse, iškilmė
se ir pan., turėtų mažiausiai prieš po
rą savaičių susirišti su tuntininkais, 
kurie galėtų tuos reikalus patvar
kyti.

žemyne surengta LSS Pir-

išvežtųjų minėjimo pamal- 
Jono Kr. par. bažnyčioje 
atstovavo dalis jūros skau-

Sportas Lietuvoje
Keturioliktosios Europos krepšinio 

pirmenybės prasidėjo gegužės 30 d. 
Po dviejų meisteryscių, kurias Lietu
va laimėjo 1937 ir 1939 m., krepši
nio ir lietuvio vardas yra tampriai 
surišti. Tad ir nenuostabu, kad nors 
ir ne savo vardu lietuviai dar vis 
pasirodo šiose pirmenybėse. Šiais 
metais Sovietų S-gos rinktinėje mato
me jauną krepšininką Modestą Pau
lauską, kuris yra pagrindinio penke
tuko žaidėjas. Jis yra vienas geriau
sių taškų rinkėjų, tačiau kartais 
pergreitai susirenka ir 5 baudas. Be 
jo, šiose pirmenybėse dalyvauja 
anksčiau už Sov. S-gą žaidęs S. Stan
kus, kuris yra šių pirmenybių vienas 
teisėjų. * '

Pačios pirmenybės vykdomos dvie
jose grupėse, kurios sudarytos iš 8 
komandų. A grupės komandos žai
džia Maskvoje ir B grupės — Tib- 
lisyje. Pirmenybių favoritu laikoma 
Sov. S-gos komanda, tačiau yra daug 
sustiprėjusių komandų, kurios pasi
ryžusius lengvai nepasiduoti. Rumu
nija vos neįveikė Sov. S-gos. Tik pas
kutinėse sekundėse rusams pasisekė 
vienu metimu išpešti pergalę 62:60. 
Aplamai šioje grupėje daug rungty
nių laimėta ar pralaimėta paskutinė
se sekundėse ir vieno ar dviejų taš
kų skirtumu. Pirmoje grupėje aiš
kiai pirmauja Sov. S-ga, toliau seka 
žymią pažangą padaręs Izraelis, Ita
lija ir Čekoslovakija, šioje grupėje 
taip pat prie pažangiųjų tenka pri
skirti Suomiją, kuri paklupdė Itali
ją. Antroje grupėje pirmauja Lenki
ja ir Jugoslavija, kurios tikisi pa- 
klupdyti Sov. S-gą Toliau seka Bul
garija ir Graikija. Iš smunkančių ko
mandų pažymėtinos Prancūzija, kuri 
B grupėje yra 7-toje vietoje, o 
Vengrija neįėjo nė į pirmenybes. 
Baigminiai žaidimai bus Maskvoje. 
Dėl pirmos vietos varžysis grupių 
pirmų dviejų vietų laimėtojai.

CALGARY, Alta.
METINIS SUSIRINKIMAS. — 

Calgary Liet. Draugija užbaigė 12 
savo veiklos metus. Pirm. F. Žukas ir 
senoji valdyba perrinkta sekantiems 
metams. Susirinkime narių buvo 
pasisakyta vietos lietuvių reikalais 
ir nutarta laikytis ir toliau C. Liet 
Draugijos įstatų; nekreipti dėmesio į 
nepagrįstus kaltinimus; savo veikloje 
nenukrypti į kraštutinumus, remti 
ir padėti kas gražu, būtina ir nau
dinga Calgary lietuviams; neskirsty
ti lietuvių į gerus ir blogus; dirbti 
naudingą darbą savo gimtajam kraš
tui, nejieškant asmeninės garbės; 
remti ir padėti organizuoti lietuviš
kas pamaldas. Po susirinkimo daly
vius šeimininkės pavaišino kava. D.

SUDBURY, Ont.
APYLINKĖS VALDYBA birželio 

27 d. rengia pirmą šios vasaros gegu
žinę P. P. Jutelių vasarvietėje, prie 
French River. Kviečia visus lietuvius 
joje dalyvauti. Apylinkės valdyba

Starlite Driving

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105^

Vokiška vairavimo mokykla 
ved. Rudy Wolfinger 

330 Queen St. W. Tel. IM 6-2957 
Parengiame egzaminams įvairiomis 

kalbomis.

Ateitininkų vasaros stovykla 
prasidės liepos 25 d. ir truks 3 sa
vaites. Amžius 12—18 m. Smul
kesnes informacijas prašome sek
ti kas savaitę ateitininkų žiniose. 
Registruotis jau dabar pas V. Ko- 
lyčių LE 4-5586, B. Sakalą, LE 6- 
1410 ir Prisikėlimo par. raštinėje 
LE 3-0621.

Per CBL radiją “Carl Topscott 
Singers” ir sol. V. Verikaitis iš
pildė gražią programą, trukusią 
pusę valandos. Dvylikos vyrų cho
ras išpildė škotų liaudies dainas, 
o sol. Verikaitis padainavo lietu
viškai dvi dainas. Jo dainos skam
bėjo maloniai ir melodingai. 
Lauksime ir daugiau. St. D.

Jonas Grinskis, dipl. buhalte
ris, Kanadoje gimęs ir augęs lie
tuvis, išvyko i Europą 3 mėn. 
atostogų? Žada aplankyti beveik 
visas Europos valstybes ir savai
tei užsukti Į savo tėvų gimtąjį 
kraštą — Lietuvą.

Gražina šlekytė, šį pavasari bai
gusi Toronto universitete pagal
binę mediciną bakalauro laipsniu 
su labai gerais pažymiais, susižie- 
davo_.su Liudu Matuku, jaū seniau 
baigusiu Otavos universitete eko
nominius mokslus.

Ateitininkų žinios
šį šeštadienį, birželio 19 d., 3 vai. 

L.V. Namuose įvyks visų ateitininkų 
— jaunesniųjų ir vyresniųjų — už
baigiamasis susirinkimas. Tokie 
bendri susirinkimai rengiami kelinti 
metai iš eilės. Programoje: globėjų 
žodis ir visiem bendros vaišės. Kvie
čiame dalyvauti ir visi tėveliai.

Vasaros stovyklon prašomi visi re
gistruotis nedelsiant. Stovykla prasi
dės liepos 25 d. ir jeigu atsiras užtek
tinai norinčių trečiai savaitei, sto
vykla bus pratęsta. Stovyklai vado
vaus jauni, čia mokslus baigę, akade
mikai ir studentai. Programa suda
roma jau dabar. Stovyklos tema: 
“Ateitininkas naujame pasaulyje”. 
Pilnas vadovų sąstatas bus paskelb
tas vėliau. Stovyklos komendantas 
bus Romas Vaštokas, dvasios vadas— 
Tėvas Gediminas Kijauskas, SJ. Sto
vyklavimo metu numatomos dvi eks
kursijos: viena į Midlandą, kita į 
Stratfordo Šekspyro festivalį, kur bus 
iš anksto stengiamasi užsakyti bilie
tus į “Julijų Cezarį”.

Kongreso metu įžodį duos jaunu
čiai berniukai ir mergaitės, kurie 
dar įžodžio nėra davę, taip pat bus 
jaunesniųjų ir vyresniųjų mokslei
vių įžodis. Penktadienio vakare, lie
pos 2 d., studentai ir moksleiviai 
ruošia atskirus susipažinimo šokius.

“Pirmyn Jaunime” moksleivių ne
periodinis laikraštėlis, išeis ateiti
ninkų kongreso metu liepos 2 d. Vi
si prašomi paskubėti siųsti medžia
gą redaktorei Laimai Švėgždaitei. 
Paskutinė data: birželio 26 d. Visų 
vyresniųjų moksleivių pareiga ką 
nors parašyti.

Kongresan atvyks ne tik sendrau
giai, bet daug studentų ir mokslei
vių. Galį priimti nakvynėn savo am
žiaus - jaunuolius prašomi pranešti 
V. Aušrotui.

Kongreso šūkis: Atvirybė laikui, iš
tikimybė idealui!

Jaunesnės moksleivės gintarės ir 
vaidilutės birželio 19 d., 2 vai. p.p., 
renkasi į L.V. Namus uniformuotos.

■ |

High Park liberalų sąjunga re- 
nominavo A. J. P. Cameron, M. 
M., sekantiems federaliniams rin
kimams. Cameron atstovauja šiuo • Nekalto Prasidėjimo vienuolijos

Otavoje narė. Ji pagarsėjo savo 
paskaitomis jaunimui. Pvz. ji sa
kė: “Jeigu rožė pirmiausia imtų 
auginti žiedą, paskui lapus, stie
bą, tai laikraštininkai bėgtų jos 
fotografuoti, o Kanados sostinėje 
Otavoje turėtume specialią parla
mento sesiją, kurioje p. Diefenba- 
keris ir p. Pearsonas draskytų 
vienas kitą jieškodami priežas
ties". " Telegram nuotrauka

Sesuo Marija A. Hartmann, kana
dietė, vadinamų pilkųjų seserų —

L. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.
PR. KERBERIS

RO 7-5454
Namų teL 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.

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

GLENLAKE — 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.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165
RETA PROGA !

$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 
įstaigos viduje; $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
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.
1611 Bloor St. W. Toronto, Ont. 

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais — HU. 9-1543.

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 moderniškos 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 AVĖ. 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

metu High Park rinkiminei apy
linkei ir gana Įtemptai dirba Įvai
riuose vyriausybės parlamento 
komitetuose. Jis pirmininkauja 
pensijų komitetui, šiaip labai pa
slaugus, ir padeda besikreipian
tiems Įvairiais reikalais. Iš profe
sijos advokatas.

Parlamente Ottawa West rinki
minei apylinkei atstovauja nuo 
1940 m. Pokalbyje paminėjo, kad 
penkiomis kalbomis naudojasi sa
vo apylinkėje norėdamas susisiek
ti su gyventojais. St. D.

Toronto un-tas kasmet išleidžia 
150 gydytojų, o reikia mažiausia 
230. Ateinančiais metais ruošia
masi padidinti patalpas ir priimti 
daugiau kandidatų.

Putvio šaulių kuopos šaudymo 
komanda per šaudymo rungtynes 
birželio 6 d. Udora, Ont., laimėjo 
prieš Toronto suomių komandą 
14 taškų skirtumu, šaudymo ko
mandoje dalyvavo: B. Savickas, 
VI. Rukšys, J. Budrevičius, J. Us- 
valtas.

DEIMANTAI — LAIKRODŽIU —
, {g r TAISYMAS — MONOGRAMOS

U/ALU y k Latviška brangenybių
krautuvė (Jeweller)

96472 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

SUPERTEST
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237

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 Ave.z Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIU RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8459

ST. CLAIR — OAKWOOD, $8.000 
įmokėti, plytinis, atskiras, 13 
kambarių, 3 virtuvės, šiltu van
deniu šildymas, garažas; parduo
damas pirmą 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 
821.500.

QUEEN — SPADINA, restorano 
verslas, tas pats savininkas per

(prie Lansdowne Ave.)
Namu telefonas: BE. 3-5996 

nios virtuvės, įvažiavimas, vienas 
mortgičius balansui.
15 metų, priverstas parduoti, 45 
vietos, nerūdijančio plieno 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. 

VIENAAUGSTIS (bungalow), įmo
kėti $6.000, plytinis, atskiras, 6 
dideli kambariai, poilsio kamba
rys, atskiras garažas, savininkas 
išsikėlęs į kita miestą.

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

Tnrtme krautuvių, namų, vasartfeaų, kotelių, motelių fraL

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

davo_.su
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GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSlTlKtofŲ • 
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.z Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

TRADICINES JONINES
WELLANDE, ONT., ST. STEPHAN'S HALL,
East Main St. ir Port Robinson Rd. kampas, 
šį šeštadienį, birželio 26 d., 6 valanda vakaro

Meninę dalį išpildys:

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL D_ . j;-,
323 LAKESHORE RD. EAST, rOFT UreaiT

* Klevelando neolituanai - studentai:
D. Vadopolaitė, A. Nasvytytė, V. Stankevi-. 
čius, V. Eimutytė, V. Mockutė ir kiti ,

* Gros V. Babecko orkestras iš Hamiltono

Baras su minkštais ir kietais gėrimais 
Virtuvė su šaltais ir karštais valgiais nuo 
3 vai. vakaro
Loterija ir laimės staliukai
Specialus pagerbimas Jonų, Petrų ir Povilų

PRAŠOME VISUS GAUSIAI DALYVAUTI!Vn A Aįk| AC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• D AC t IX A O lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681 Rengia KLB Wellando apylinkės valdyba

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

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 

I SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
I SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 

MŪSŲ NAUJŲ MAISTb
KATALOGŲ.

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

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

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

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIU ĮSTAIGA

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

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 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi DM>turt
Tel. 532-7733

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

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami J tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autorine Garage 52 kRa>negehTeLMi-i305

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ . „

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

Už sutaupąs moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V^%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nno 19 vaL M 1 viL 30 min. kiekvieną

TRŪKSTA DARBININKŲ
Kanados aukso kasyklose dar- varis, cinkas, švinas, sidabras ir 

bininkų trūkumas toks didelis, 
kad kaikurios kasyklos rimtai 
galvoja sumažinti savo darbus. 
“Pickle Crow Gold Mines Ltd.” 
kasyklų prezidentas metinėje ap
žvalgoje pranešė, kad, imant 
procentiškai, šių kasyklų darbi
ninkai per praėjusius metus pasi
keitė tris kartus. Kasyklos turė
jo $324.000 nuostolio. Darbinin
kų judėjmo priežastis yra ta, kad 
kitokių spalvotų metalų kasyklo
se ir prie statybų galima uždirbti 
daugiau. Tik tos aukso kasyklos 
laikosi gerai, kur šalia aukso iš 
tos pačios rūdos dar gaunamas

kiti spalvoti metalai, kurių kai
nos kasmet nuolatos kyla.

Pažymėtina, kad 1947-50 m. 
laikotarpy “Pickle Crow Gold Mi
nes Ltd. (Ontario šiaurėje, netoli 
nuo Manitobos) kasyklose dirbo 
daug lietuvių, atvykusių iš Euro
pos kaip imigrantai. Tada jie ten 
negaudavo nei dolerio į valandą. 
Tose kasyklose dirbo prašyt. J. 
Kralikauskas, dr. A. Valadka, M. 
Pranys, St. Jarašiūnas, St. Stul
pinas, P. Tutlys, V. ir A. Geleži
niai, S. Normantas, Vyt. Kastytis 
ir kt. Dar ir dabar ten dirba vie
nas kitas lietuvis.

Latvių dainų šventė ir koncertas

kon-

Atkelta iš 7-to psl. 
dainų bei tautinio meno ir tęsti 
latvišką kultūrinę tradiciją.

Modernizmo bruožai
Instrumentinės muzikos

certas buvo skirtingas. Jo uždavi
nys — grynai muzikinis: duoti 
progą latvių kompozitoriams ir 
instrumentalistams išeiti j viešu
mą su savo kūriniais, čia muzika 
nebuvo pagrista liaudies motyvais 
ir nesijautė tautiniai bruožai. 
Koncertas buvo pradėtas piano 
sonata, neįprastoj klasikinėj for
moj ir harmonijoj, bet 20-to am
žiaus “moderniškoj” formoj. To
liau sekė, išskyrus dar vieną pia
no kūrinį, kiti instrumentalistai 
— oboe, smuikininkė, čeiistas ir 
styginis orkestras. Nors latviai 
kompozitoriai jięško naujų har
monijų, ritmiškų įvairybių, bet 
yra dar perdaug konservatyvūs, 
imant tarptautinės viešumos mas
tu. Oboe sonata — melodinga, pa
storališka, akademiška savo for
moje; pianinas — antroj eilėj. 
Antras numeris eksperimentavo 
ritme ir “percussive“ pianino to
ne. čeiistas meistriškai grojo ir 
preciziškai išpildė savo dalį. Pia
ninas čia taip pat turėjo sudėtin
gą ir lygiai svarbią dalį. Reikia pa

girti styginį orkestrą, kuris suge
bėjo savo uždavinį gerai atlikti, 
nors dirigentas nebuvo reikiamo
je augštumoje. Paskutinis daly
kas smuikui, čelo ir styginiam 
orkestrui skambėjo komplikuotai, 
bet po vieno klausymo nepaliko 
ypatingo įspūdžio.

Galima pasigėrėti publika. 
Koncertas įvyko puikioj Massey 
salėje. Sienos nesugriuvo dėl 
ovacijų, nors programa nebuvo 
taikoma masei, o publikai, kuri 
yra susipažinus su klasikine muzi
ka. Matėsi gana daug jaunimo ir 
visi klausėsi atidžiai. Lietuviai to
kio koncerto Toronte nėra turėję. 
O jų turėtų būt daugiau, nes per 
juos tiek kompozitoriai tiek ar
tistai įgyja praktikos ir su laiku 
gali stengtis siekti pripažinimo 
tarptautinėj arenoj. Aplamai pa
ėmus, reikia sveikinti ir linkėti, 
kad' rengėjai bei išpildytojai ir 
toliau rengtų panašias šventes, 
koncertus. Tik per kultūrinius pa
sirodymus tęsim latvišką ar lietu
višką kultūrą, ugdysim tautinius 
bruožus. Tuo būdu ne tik neuž
miršim turimo lobio, bet ir toliau 
puoselėsime savo tautinį meną 
jaunesnėm ateinančiom kartom.

D. S.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1 psl.)

plėsti karo galimybes. Malezijos 
kariuomenė, padedama Anglijos 
ir Australijos karo dalinių, sėk
mingai likviduoja tuos neva “par
tizanus”.

Sovietų erdvėlaivis “Luna VI”, 
kuris turėjo nesudužęs nusileisti 
ant mėnulio, pastarojo nepasiekė 
ir praskriejo 100.000 mylių atstu
mu. Tai jau antras nepavykęs tos 
rūšies bandymas.

Komunistų 
propaganda...

(Atkelta iš 1 psl.) 
sidengusios visokiais nekaltais 
vardais. Jų veikla ypač padidėjo 
per pastaruosius trejus metus. 
Reikia pasakyti, kad amerikiečiai 
studentai yra stiprūs sporte, bet 
dauguma jų menkai orientuojasi 
idėjiniame gyvenime ir lengvai 
duodasi suklaidinami prokomu
nistinių agentų.

Gydytojas: Man labai nemalo
nu, bet turiu pasakyti, kad Jūsų 
čekis, kurį man išrašėte, grįžo is 
banko atgal.

Ligonis: Keista, tikrai keista, 
daktare! Man irgi labai nemalonu, 
bet turiu pasakyti, kad mano lum
bago taip pat grįžo.

Lengvi darbai
Jurgaitis, apsilankęs pas ser

gantį Jonaitį, taria:
— Maniau, kad tu dar lovoj! 

Kaip matau, nebeguli ir net spė
jai savo vaikus prilupti.

— Na, mat, gydytojas lengvus 
namų darbelius jam leido dirbti, 
— paaiškino Jonaičio žmona.

Raudonojoj Bulgarijoj
Bulgarijos kompartija išleido 

įsakymą bausti 15 dienų kalėjimo 
už politinius anekdotus. Naujau
sias bulgarų anekdotas:

— Petraij jeigu atidarytų sie
ną, ar tu čia liktum?

— Ką tu, Jonai! Ką gi aš veik
čiau tada Bulgarijoje vienui vie
nas? ...

Geras balsas
Busimoji dainininkė, pajėgian

ti mokėti stambias sumas už dai
navimo pamokas, klausia savo 
privatų mokytoją:

— Pone profesoriau, aš manau, 
kad mano balsas yra gražus ir ga
lingas. Kada nors jis turbūt tiks 
patraukti plačiosios visuomenės 
dėmesį, ar ne?

Mokytojas: Galimas daiktas, 
tik gal ne dažnai, pvz. kilus gais
rui...

Studentas ir mokslas
Jei sovietinis studentas ko 

nors nežino, tai reiškia arba dar 
nebuvo egzamino iš to dalyko, 
arba egzaminas jau išlaikytas.

Krautuvėje
Du jauni vyrukai, kuriems nu

sibodo būti darbininkais, susitau
pę pinigų įsigijo mėsios krautuvę.

Krautuvės langas atidarymo 
dieną iš tolo švietė ir viliojo pra
eivius.

Krautuvėn užsuko moterėlė ir 
tarė:

— Ei,'jū! Jū no... Myt, myt. 
Kriū-kriū-kriū...

— O! — nudžiugęs ir supratęs 
šūktelėjo pardavėjas, — tamstelė 
norite kiaulienos mėsos?

— O iš kur gi pats moki lietu
viškai kalbėti?

— Taigi, aš lietuvis, kaipgi ne
mokėsi. ..

— Matai, — susigėdus tarė mo
terėlė, — būčiau žinojus, angliš
kai nebūčiau nė pradėjus...

Vaiko logika
— Antanukas varto knygą su 

paveikslais.
— Kas čia, tėveli, klausia jis.
— Tai liūtas.
— Ar tu bijai liūto, tėveli?
— Visai ne, visai ne.
— O kas tas yra?
— Tai dramblys.
— O ar tu bijai dramblio?
— Aišku,, kad ne.
— Tai tu, tėveli, bijaisi tik ma

mos, ar ne? ■. Parinko Pr. Al.

arba 
RO 6-0811

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 ALYVOS BENDROVE!

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

TeL Verslo: 763 -3874 * namų: LE 3-4908

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

pliažo — gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje.
All rx k I r" 87 East Bay Rd., Osterville,
Al 11 j k C j l\l r Cap®Cod’Mass” °2655’USA-J* G/ UZ IX Vi/1 X U, 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 mm. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.

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

Iš anksto kreiptis: ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, MASS.
02-124, USA. TEL. 288 - 5999, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI į 

VILLA AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus. 

Automatinis eieatra varymas. Šutai-, 
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

International 

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
1 automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas tartas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudbnrį Ir kitur.

30 DEWSON STn TORONTO 
Telefonas LE. 4-1408

U-2 lėktuvo įpėdinis SR-71 jau 
naudojamas ČIA tarnybai. Jis 
skrenda aukščiau už U-2. Tikima, 
kad sovietų gynyba SR-71 nepa
jėgs numušti. JAV spauda skel
bia, kad 1960 m. Eisenhoverio su
stabdymas U-2 žvalgybinių skrai
dymų virš Sov. Sąjungos nesaisto 
dabartinės valdžios. Sov. Sąjun
gos fotografavimas iš žemės sate
litų nėra sėkmingas.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vaL vak. Šeštadieniais nuo 

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

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

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieka įvairins namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

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: noro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

A e “KASALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-8185. • 872 LANSDOWNE AYR. TORONTO

P. BARAUSKO AGENTŪRA
Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE, 
Islington (kampas Dundas ir Royal York)

W. A. LENCKI
B .A., Lr.LJ3.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

100 ADELAIDE ST. W., Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —■

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BJL 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
V.S.MASTIS.LLJ).

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 
JA 7-5575, FU 3-8928

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 Aye. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal

DR. V. SADAUSKIENt 
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).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Wn Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St)

BATHURST 
DENTAL CLINIC

794 Bathurst St. 
(Bloor a. Bathurst)
TeL 534 - 8814

Dr. N. NovoSickis
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis 
Dr. P. Vytė

Į NAMŲ,AUTOMOBILIŲ
KOMERCINIŲ JR KITŲ

draudimo įstaiga.

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

Darbo vai BO 94131
Namų BO 8-7181



HAMILTONO AUŠROS VARTŲ
BIRŽELIO 20 DIENĄ, SEKMADIENĮ, ŠVENTINA

LIETUVIU JAUNIMO CENTRĄ
- naujai pastatytus rūmus, 48 Dundurn N. gatvėj. 

* 
į

Kviečiami dalyvauti lietuviai iš visų parapijų ir apylinkių.,

PARAPIJA

Programa:
5 vai. vakaro šv. Mišios, kurias laikys J. E. vyskupas Brizgys 
Namus šventins J. E. Hamiltono vyskupas J. F. Ryan 
Po oficialių iškilmių Lietuvių Jaunimo Centro salėje 
iškilmingas banketas su menine programa.

Pakvietimus Į banketų galima gauti:
Hamiltone Aušros Vartų parapijos klebonijoje

Toronte: pas J. R. Simanavičių “Dainos” krautuvėj, 
111 Roncesvalles Avė;
pas F. Senkų, 1997 Dundas St. W., Real Estate;
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyve. .

Aušros Vartų parapijos komitetas

•J TORONTO"
Toronto kronika, ateitininkų, skautų ir studentų žinios — 8 psl.

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Artėja dvi didelės iškilmės 

birželio 27 d. — 11 vai. pamaldų 
metu J.E. vysk. Pr. Brazys, MIC, 
teiks Sutvirtinimo sakramentą, 
ši antradieni jvyko parengiamoji 
pamoka. Visems sutvirtinamie
siems, išskyrus suaugusius, yra 
užsakyta iškilmėms skirta unifor
ma, kuria sutvirtinamieji pasi
puoš iškilmės proga. Kun. L. Ja
nuškos primicijos įvyks 4 v. p.p. 
parapijos bažnyčioje, o po pamal
dų — primicijanto pagerbimas 
parapijos salėje. Pakvietimai i 
vaišes gaunami abiejų parapijų 
knygynuose ir J. R. Simanavi
čiaus krautuvėje.

— Įspūdingai praėjo 25 metų 
Lietuvos laisvės netekimo pamal
dos bažnyčioje: po Mišių prie pa
minklinės lentos už tautos didvy
rius pasimelsta ir sugiedotas Lie
tuvos himnas. Pamaldose su vė
liavomis organizuotai dalyvavo 
Toronto skautai ir šauliai. *

— Visi dalyvaukime šį ketvir
tadienį Massey Hall liūdnosios 
sukakties paminėjime.

— Pamaldos Springhurste Ge
rojo Ganytojo stovyklavietės kop
lyčioje — šį sekmadienį 11 vai.

— Gerojo Ganytojo stovyklos 
reikalais rūpinasi kun. J. Staške
vičius. Stovykla veiks nuo liepos 
10 iki rugpjūčio 8 d. Pirmąsias 
savaites (liepos 10-24) stovyklaus 
gimnazijos amžiaus jaunimas, o 
nuo liepos 24 d. iki rugp. 8 d. — 
pr. mokyklos mokiniai. Regist
ruotis klebonijoje.

— Šį ketvirtadienį iš kanadie
čių kapinių į lietuviškąsias Port 
Credite perkeliami a.a. Juozapo 
Mickevičiaus ir a.a. Sergijaus 
Paulionio palaikai.

— Šią savaitę rekolekcijas Šv. 
Augustino seminarijoj Scarbore 
atlieka kun. J. Staškevičius.

— Šį šeštadienį, 8 v.r., gedulin
gos pamaldos už a.a. Placidą Stri- 
pinienę, velionės 10 metų mirties 
sukaktyje.

— Sutuokta: Arūnas Ališaus
kas ir Carol A. Cummings.

Ona Radzevičiūtė iš Suvalkų 
trikampio birželio 11 d, atskrido 
į Torontą iškviesta St. Kiršino.

Gražių rankdarbių iš Suvalkų 
trikampio yra atsivežusios į To
rontą punskietės, kurios ištekėjo 
už Kanados lietuvių. Vienas įdo
miausių rankdarbių — baitas 
rankšluostis, kurame Įaustas vi
sas Lietuvos himnas. Taip pat jos 
turi rankšluosčių, kuriuose yra 
įaustos patrijotinės dainos: “Kur 
bėga Šešupė’ ir kitos.

V. STOČKUS 
LE 5 - 4183 

WEST TORONTO BODY 
WORKS — 27 EDWIN AVE. 

Įvažiavimas iš kiemo. 
Atlieka visus viršutinius 

autovežiimų taisymo darbus. 
Taip pat — mechaninis taisymas.

Prisikėlimo par. žinios
— Lietuvoje mirus a. a. Ulbie- 

nei, sūnums Antanui ir Jonui bei 
artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą.

— Pr. sekmadienį specialiomis 
pamaldomis buvo paminėta di
džioji mūsų tautos tragedija. Pa
maldose organizuotai su vėliavo
mis dalyvavo ateitininkai, kat. 
moterų draugija ir Šatrijos tunto 
skautės. Pamokslą pasakė T. Tar- 
cizijus.
'— Jėzaus Širdies birželinės pa

maldos savaitės dienomis — po 8 
vai. Mišių rytą, o sekmadieniais
— po Sumos.

— Apatinėje salėje 11.30 vai. 
Mišios nebus laikomos iki rudens.

— Parapijos biblioteka šį sek
madienį veiks paskutinį kartą 
prieš vasaros atostogas.

— šį ketvirtadienį — išpuola 
Dievo Kūno šventė. Specialių pa
maldų nebus ir pareigos išklausy
ti šv. Mišias nėra, tačiau kviečia
me visus, vienokiu ar kitokiu bū
du, padėkoti Dievui už Jo pasiliki
mą mūsų tarpe šv. Eucharistijos 
formoje. Kuriem sąlygos leis, pri
imkime šia intencija šv. Komuni
ją ketvirtadienį arba sekmadienį.

— T. Placidas ir T. Tarcizijus 
yra švykę į Kennebunkportą at
likti metinių rekolekcijų. T. Pla
cidas į Torontą grįš šį šeštadienį 
vakare, o T. Tarcizijus — kitą sa
vaitę.

— Parapijos namams pr. savai
tę buvo išlieti pamatai ir šią sa
vaitę bus liejamos rūsio sienos.

— Tėvų pranciškonų - Aušros 
stovykla dėl ateitininkų kongreso 
ir kitų techniškų kliūčių prasidės 
ne liepos 3 d., bet liepos 10 d. ir 
truks tik 2 savaites. Jaunimas į 
stovyklą priimamas nuo 7 m. am
žiaus. Registruotis parapijos raš
tinėje asmeniškai arba telefonu 
LE 3-0621. Gyveną už Toronto 
prašomi registruotis paštu: Fran
ciscan Fathers, 32 Rusholme Pk. 
Cr., Toronto 3, Ont. Gyveną Ha
miltone registruojasi pas p. Gu- 
dinskienę telefonu LI 7-1967. Gy
veną Niagaros pusiasalyje regist
ruojasi pas T. Barnabą, OFM. 
Šių metų stovyklos vadovybę su
darys: T. Paulius, OFM, ir T. 
Ambrozijus, OFM, — kepelionai; 
Vyt. Staškevičius iš Klevelando
— komendantas; Br. Vrublevi- 
čius — berniukų vadovas; mokyt. 
A. Sapijoriytė ir Alb. Grigaitė — 
mergaičių vadovės; dr. M. Ramū- 
nienė iš Otavos ir pedag. J. Stem- 
pužis iš Klevelando — pedagogi- 
nės-kultūrinės programos vedė
jai; mokyt. A. Kuolienė — dainų

, mokytoja; R. Mackevičiūtė iš Kle
velando — taut, šokių vadovė;. N.

• Kėkštaitė — plaukymo instrukto
rė; reg. nur. A. šeškuvienė ir D. 
Kučinskienė — gailestingosios 
seserys; J. Raškauskas — ūkio 
vedėjas.

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.

VEDYBŲ TIKSLU 36 metų lie
tuvis norėtų susirašinėti su lietuvai
te iki 35 m. amžiaus. Atsakysiu i vi
sus laiškus ir paslaptį išlaikysiu. 
Rašyti: “T. Ž.” administracijai.

Perduoti Jonui, 941 Dundas St W., 
Toronto 3, Ont.

ALGIS E. DR AG AŠĮ US
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. DRAGAŠIUS

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

Phone number----------------------------------------------
Name .....  ____ —---------------- —.... ---------
Address-------------------------------------------------------

Nuoširdžiai dėkojame už mums suruoštą pobūvį dvidešimt penkių 
metų vedybinio gyvenimo sukakties proga: gerb. kun. klebonui P. • 
Ažubaliui už atlaikytas ta intencija šv. Mišias, už pasakytą ta proga 
gražų pamokslą, už atsilankymą vaišėse ir tartą žodį; Prisikėlimo pa
rapijos T. Pauliui, OFM, už atsilankymą ir tartą gražų žodį; visoms 
ruošėjoms ir šeimininkei už taip gražiai suruoštas vaišes; visiems vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems prie pobūvio surengimo; gimi
nėms, draugams, dalyviams už dovanas bei gėles; visiems prisiuntu- 
siems sveikinimus ir telegramas; P. Juozapavičiui už gražiai pravestą 
pobūvį ir palaikymą geros nuotaikos; ypač daug pastangų ir rūpesčio 
įdėjusiems brolienei Laurai ir Česlovui Rickevičiams, p.p. VI. ir D. 
Simonaičiams ir p. V. Paškauskui.

Liekame visiems Jums dėkingi —
Marija-Elena ir Bronius Rickevičiai

Pasitarimas primicijų reikalu. 
Šv._ Jono Kr. par. klebonijoje. įvy
ko kun. L. Januškos primicijų 
reikalu iniciatorių posėdis, ku
riame dalyvavo par. klebonas, ko
miteto nariai, kultūrinių viene
tų, kuriuose naujasis kunigas, 
gyvendamas Toronte, aktyviai 
dirbo, atstovai. Primicijų iškil
mės įvyks birželio 27 d., sekma
dienį, 4 v. p.p., Šv. Jono Kr. baž
nyčioje, o vaišės tos pačios par. 
salėje. Posėdyje aptarta iškilmių 
programa, pas dail. H. Žmuidzi- 
nienę užsakytas nupiešti Dievo 
Motinos paveikslas, pagal primi
cijanto gimtosios Šimonių para
pijos stebuklingojo paveikslo 
idėją. Primicijų pakvietimai gau
nami parapijų knygynuose, “Dai
nos” krautuvėje ir pas komiteto 
narius. Primicijoms rengti komi
tetas pageidauja, kad pakvieti
mais būtų apsirūpinta dar prieš 
birželio 27 d. Reng.

Sibirinių trėmimų ir Lietuvos okupacijos 
dvidešimt penkių metų paminėjimas - šį 
ketvirtadienį, birželio 17 d., 8 vai. vakaro, 
Massey salėje.

Kalbės Kanados krašto apsaugos mi- 
nisteris Paul Hellyer.

Dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos konsulai, organizacijų at
stovai ir visa eilė kviestinių svečių — žymių kanadiečių. Meninėje 
programoje dalyvaus jungtiniai visų trijų tautų chorai. Lietuvių 
jungtinį chorą sudarys: “Varpas”, Prisikėlimo, Šv. Jono Kr. ir Ha
miltono Aušros Vartų parapijų chorai. Jungtinis choras su solis
tais atliks St. Šimkaus kantatą — “Atsisveikinimas su tėvyne”.

Paminėjimo rengėjai — Baltų Federacija kviečia visą Toron
to lietuvių visuomenę dalyvauti taip svarbiame akte. Mūsų visų 
pareiga prabilti viešu žodžiu ir atsldeisti mums padarytą ir tebe
daromą skriaudą. Tad dalyvaukime visi!

— Wasagos stovyklavietės pa
gerinimo darbai eina prie galo. 
Jau pastatyta ligoninė ir 3 namu
kai. Galį pagelbėti savaitės dieno
mis ar savaitgaliais prašomi pa
skambinti parapijos raštinei. 
Darbo yra visiems: suaugusiems 
ir jaunimui! Pr. savaitę talkino: 
A. Baltrušaitis, J. Raškauskas, P. 
Grigas, J. Vaškevičius, J. Vaške
vičius Jr., Z. Rėvas, J. Tamošiū
nas, M. šostakas, A. Garbas, A. 
Dilkus, K. Dilkus, J. Karalius, M. 
Karalius, J. B., A. Baltrūnas, K. 
Baltrūnas, R. Tamulioniš, E. Star- 
kutis, J. Kvederys, A. Tamošiū
nas, V. Jurevičius, M. Valiulie
nė, A. Vaškevičienė ir S. Dilku- 
vienė. Visiems nuoširdus ačiū.

šių metų gegužės 5 d. Lietuvoje mirė mūsų mylima mamytė
A. A. SALOMĖJA O Ž A L I E N Ė; 

palaidota tėviškės kapinėse greta savo vyro Karolio, tragiškai mi
rusio 1918 metais.

Gilią padėką reiškiame Tėvams pranciškonams Toronte ir lie
tuvių parapijos klebonui Delhi už atlaikytas gedulingas Mišias ir 
pamaldas. , ____

Nuoširdžiai dėkojame visiems šioje skausmo valandoje mums 
pareiškusiems užuojautas spaudoje, laiškais ir žodžiu. Dėkojame vi
siems atsilankiusiems į gedulingas Mišias Toronte ir Delhi.

Nuliūdę sūnūs — Petras ir Kazys su šeimomis

I4K

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

Gudų vyskupas C. Sipovič, ma
rijonų generolas, praėjusį savait
galį lankėsi Toronte su sekr. kun. 
Urbanavičium, MIC. Šv. Jono Kr. 
par. bažnyčioje sekmadienį, 8 vai. 
ryto, jis atlaikė Rytų apeigomis 
pamaldas katalikams gudams, o 
1 vai. pasakė pamokslą lotynų ap
eigų gudam katalikams (Mišias at
laikė kun. Urbanavičius). Pamal
dose dalyvavo apie 50 asmenų. 
Vyskupas savo pamoksle skatino 
gudus išlikti ištikimiems savo tra
dicijoms ir apgailestavo didelį 
gudų išsiblaškymą. Vyskupas yra 
gimęs Breslaujos apskr. Filosofi
ją ir teologiją studijavo Vilniuje, 
kur iš kun. V. Taškūno pramoko 
ir lietuvių k. Jis pastoviai gyvena 
Romoje, kur, šalia marijonų kon
gregacijos reikalų, rūpinasi gudų 
sielovada.

PAMINKLAS KOVOTOJAMS
K.L. Bendruomenės Toronto 

apyl. valdybos iniciatyva organi
zuojamas komitetas statyti lietu
vių kapinėse paminklui, kuriuo 
būtų pagerbti Lietuvos laisvės ko
votojai, žuvę per pastaruosius 25 
metus. Apyl. valdyba šiam suma
nymui vykdyti yra įgaliojusi 
pirm. Aug. Kuolą ir kun. P. Ažu
balį. Paminklo reikalu yra susi
rišta su lietuvių organizacijomis 
ir šį antradienį sukviestas pirma
sis posėdis. Vieni pirmųjų atsilie
pė kūrėjai-savanoriai, ats. kariai 
ir šauliai. Sumanymas vertas di
delio dėmesio ir lietuvių visuome
nės pritarimo. A.

KLK Moterų Draugijos Prisikė
limo^ parap. skyriaus paskutinis 
prieš vasaros atostogas susirinki
mas Įvyko birželio 6 d. Nors pa
vasaris viliojo visus iš miesto, ta
čiau susirinkimas buvo gana gau
sus dalyvėmis ir įdomus savo 
darbotvarke. Skyriaus pirmininkė 
A. Kuolienė, pasveikinusi esamas 
ir naujai įstojusias nares, trum
pai apžvelgė I-jo šių metų pus
mečio veiklą, pasidžiaugdama na
rių glaudžiu bendradarbiavimu. 
Ypač įdomi buvo skyriaus dva
sios vado T. Placido paskaita. 
Kalbėdamas apie moterį, jis nu
švietė jos paskirtį, savybes, ku
rios yra charakteringos kiekvie
nai moteriai. Paskaita sukėlė ne
mažai diskusijų, nes ši tema buvo 
visoms taip artima ir supranta
ma. Užbaigiant skyriaus pirmi
ninkė ir dv. vadas linkėjo visoms 
gero poilsio per atostogas, kad 
sugrįžusios rudenį vėl su naujo
mis jėgomis stotų* į darbą.

Narė
Ateitininkų kongresas Toronte 

įvyks liepos 3-4 d. Jo plačioje 
programoje galės dalyvauti ir 
Toronto lietuviškoji visuomenė. 
Pakvietimai į didžiuosius kongre
so parengimus nuo šio sekmadie
nio gaunami: šv. Jono Kr. parap. 
knygyne, Prisikėlimo I augšto 
priesalyje, Prisikėlimo bankely
je ir pas rengėjų komiteto iždi-

Avė., Toronto 3, Ont. Tel. 763 - 
1957. Pakvietimų bus galima gau
ti ir kongreso nietu prie įėjimų, 
bet norint užsitikrinti geresnes 
vietas savo svečiams ir sau pa
tiems, patogiau įsigyti pakvieti
mus iš anksto. Be to, tai paleng
vins rengėjams organizacinį dar
bą. Pakvietimai kainuos: literatū
ros ir muzikos vakarui — S3 ar
ba $2 asmeniui; šokių vakarui — 
$2; banketui — $5, studentams 
— $3. Gyvenantieji ne Toronte 
gali rezervuoti sau pakvietimus 
pas K. Manglicą augščiau nurody
tu adresu.

Tradicinė Kataliku Federaci
jos ruošiama maldininkų kelionė 
į Midlando kankinių šventovę 
prie lietuviško kryžiaus bus sek- 
mad., rugpjūčio 29 d. Miši.os — 
12 vai.

Joninių laužas. Pranešame lie
tuviškai visuomenei ir nariams, 
kad,Ontario valdžia sutiko inkor
poruoti Toronto lietuvių medžio
tojų ir žūklautojų klubą. Naujas 
jo vardas yra Medžiotojų ir Meš
keriotojų Klubas “Tauras”. Ta 
proga klubo valdyba birželio 26 
d. rengia savo ūkyje Joninių lau
žą, i kurį kviečiami visi. Klubo 
nuosavybė pasiekiama važuojant 
69 keliu iki Parry Sound, po to į 
šiaurę 124 keliu ir i vakarus 520 
keliu. Dviejų augštii pastatas yra 
prie pat kelio, dešinėj pusėj, apie 
4 mylias prieš Ardbeg vietovę, 
šeštadienį, dienos metu, bus pra
vestos “trap” — lėkštelių šaudy
mo varžybos su tradiciniais kum
pių prizais, dėl kurių rungsis To
ronto, Sudburio ir Hamiltono me
džiotojai (kas tik pajėgia pakelti 
medžioklinį šautuvą). Žūklautojai 
nėnuobodžiaus apylinkės ežeruo
se. Nakvynei yra daug vietos na
me sulankstomai lovai arba lauke 
palapinei pastatyti. Taip pat ga
lima nebrangiai pernakvoti kai
myninėse vasarvietėse, ypač atvy
kusioms su šeima.

Informacijų teirautis pas pirm. 
J. Juodikį tel. LE 54438.

Valdyba
Jieškau kambario lietuvių šeimoje 
su teise šiek tiek pasinaudoti virtu- 

■ ve. Skambinti Pranui po 6 vai. 
vak. tel. LE 5-3329.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namų 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 pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst)

TEL. LE 2-3656

MONTREAI?®
Šv. Kazimiero par. žinios 

Montreal 24, Que.3426 Parthenais St.

— Parapijos piknikas įvyks 
birželio 20 d. Vekterio vasarvie
tėje. Važiuoti 18 keliu į St. Hen
ry, paskui pasukti prie Mascuche. 
Visiems piknikautojams atvirame 
ore bus atlaikytos Mišios 11.30 
vai. Komitetas kviečia parapijie
čius ir bičiulius gausiai dalyvauti.

Parapijos salės svetainėje 
birželio 13 d. įvyko labai puikus 
priešvestuvinis pokylis. Jį suren
gė jaunosios C. Kreivis draugės. 
Užsirašė apie 350 moterų, bet dėl 
autobusų streiko šiek tiek mažiau 
atvyko, tačiau popietė praėjo la
bai gražioje nuotaikoje. Jaunoji 
yra mokytoja, buvo apdovanota 
nepaprastai gausiomis dovano
mis.

Birželio liūdnieji mūsų tautai 
įvykiai pr. šeštadienį buvo prisi
minti bendru lietuvių - latvių - es
tų rengtu minėjimu. Šįmet rengė
jai buvo latviai ir minėjimas vyko 
latvių naudojamoj bažnyčioj. Lie
tuvius atstovavo ir atitinkamą žo
dį tarė Seimelio prez. pirm, agr- 
K. Andruškevičius. Meninėje da
lyje iš lietuvių pusės pasirodė 
sol. G. čapkauskienė. Nors 3 tau
tybės rengė minėjimą, bet daly
vių nebuvo daug. Rodos skaudūs 
įvykiai laiko tėkmėj užmirštami 
ir beatsimenami tik asmeniškai 
paliestųjų. Lietuviškasis radijo 
birželio įvykius taip pat paminė
jo. šeštadienį per radijo šiuo rei
kalu gražiai kalbėjo buvęs KLB 
Krašto valdybos prmininkas Ste
ponas Kęsgailą.

Vaikų choras gražiai giedantis 
A.V. bažnyčioje per 10 vai. Mi
šias, ateinantį sekmadienį giedos 
paskutinį kartą prieš vasaros 
atostogas. Chorui ir jo globėjoms 
N. P. seserims per pamokslą dė
kojo parap. klebonas Tėv. K. Peč- 
kys, S.J. primindamas, kad cho
ras gieda nuo pat parapijos pra
džios, daug kartų jau yra pasikei
tęs, tačiau suaugusiųjų choras

TORONTO
Didieji Toronto dienraščiai pa

skelbė žinią, kad Sov. Sąjungos 
vyriausybė kreipėsi raštu į Kana
dos ambasadą Maskvoje, prašy
dama išduoti kaip “karo nusikal
tėlį” latvį Haroldą Puntilį, gyv. 
Bayview Village. Esą jis karo me
tu vadovavęs kariniam daliniui, 
kuris išžudė 47 gyventojus Barsu- 
ki miestelyje. “The Globe and 
Mail” korespondentui H. Puntilis 
pareiškė, kad tai pramanytas me
las: “Karo metu aš niekad nebu
vau uniformoj ir niekad negirdė
jau Barsuki miestelio. Aš nema
nau, kad iš viso toks yra Latvi
joj.” H. Puntilis su žmona siuntė 
Latvijon siuntinius ir tuo būdu 
padėjo savo giminėms pasistatyti 
namus. Esą komunistai, matyt, 
jieško kabliukų, kad galėtų tuos 
namus nusavinti.

Sov. Sąjungos vyriausybė rei
kalauja išduoti ir dar du kitus 
latvius; vienas jų esą gyvena Vo
kietijoj, kitas — JAV.

Vakarų valstybės tokių sovieti
nių reikalavimų nepaisė praeity
je,* nepaiso ir dabar, nes negali
ma pasitikėti sovietinių teismų 
nešališkumu. Jos žino, kad sovie
tų agentai siekia apjuodinti išei
vius įvairiais įmanomais būdais.

’’LITAS“
4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės 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: 1465 De Seve St., sekmodienicis nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo die
nomis — nuo 10 iki 3 v., ^skiriant pirmadienius ir šeštadienius; vakarais — trečiadie
nio i s Ir penktądieniais nuo 7 Iki 9 vol.
3907 Retemwmt Blvd., tel. 722 - 2472* dienq — penktodieniois nuo 1 iki 6 vol. ir voko> 
fois — pirmodieniors, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vol.

— Dievo Kūno šventė — bir
želio 17 d. Mišios bus ir vakare 
8 vai. su procesija. Tai viena di
džiųjų švenčių paminėti Šven
čiausio Sakramento įsteigimui.

— Primenama, kad sekmadie
nių vakarais 5 vai. nebebus laiko
mos Mišios; sekmadienį Mišių 
tvarka iš ryto: 9, 10 ir 11 vai.

— Birželio 13 d. pakrikštyta 
Petro ir Julės Adomonių dukre
lė šiais vardais: Marija, Rūta, Zi
ta. Krikšto motina buvo Zina Pie- 
čaitienė.

— Sunkiai serga Albinas Niau- 
ra St. Mary’s ligoninėj. Padaryta 
nugaros operacija. Tikimės, kad 
greit pasveiks, ir vėl galės grįžti 
prie savo darbo televizijos srityje.

Kun. J. Gaudzė
dar vis tos pačios sudėties. Ragi
no jaunimą, išėjusį iš vaikų cho
ro, įsijungti į vyresniųjų chorą. 
Vaikų choras tikrai maloniai nu
teikia* pamaldų dalyvius naujom 
lietuviškom giesmėm. Chorą veda 
ir vargonais palydi sės. M. Berna
deta, Montrealio vyresnioji.

Baltijos stovyklos pagrindinis 
pastatas jau baigiamas, likę tik 
vidaus išbaigimo darbai ir dažy
mas. Stovyklos statybos vykdyto
jas archit. J. Ladyga ketina pasta
tą perduoti Bendruomenei jau Jo
ninėms.

Vytauto Didžiojo Klubo naujų
jų patalpų statyba jau pradeda
ma, jau pasirašyta sutartis su ran
govu. Pastatas'su įrengimais kai
nuos virš ketvirčio milijono dole
rių. Tai didelis užsimojimas ir di
delė suma mūsų kolonijoj. Pažy
mėtina, kad statybos finansavi
mas vykdomas sutelkus pinigus iš 
pavienių tautiečių, be bankų ar 
kitokios pagalbos. Tai rodo gražų 
klubiečių pritarimą naujo projek
to įgyvendinimui, apie kuri tiek 
daug buvo kalbėta, diskutuota, 
ruoštasi, o ir dabar dar įvairiai at- 
siliepiama. 

Kanados Lietuvių 
Fondo vajus

Nauji Fondo nariai ir įnašai:
103. Dr. M. ir dr. A. Ramūnai-

Paplauskai ________ $100
104. Inž. P. Povilaitis

(Montreal) _________ $100
105. Ateitininkai sendraugiai

(Toronto) . _ $ 50
(pasižadėjo vėliau papildyti 
iki $100)

Be to, nutarė įstoti į Fondą su 
$1.000 įnašu Toronto liet, b-vė 
“North Sylva Ltd.”, Įmokant kas
met $200. Visiems aukotojams 
Fondas nuoširdžiai dėkoja. .

Birželio 13 d. Fondo pirm. dr. 
A. Pacevičius ir ižd. V. Balsys 
Fondo vajaus reikalu buvo nuvy
kę į Hamiltoną.

KLB Sudburio apyl. pirm. P. 
Venskevičius paprašytas laikinai 
eiti Fondo įgaliotinio pareigas 
Sudbury.

Fondo įgaliotinis Vankuveryje 
vet. gyd. J. Sakalauskas išrinktas 
vietos LB apylinkės pirmininku.

KL Bendruomenė ir KL Fon
das, nors atskiros organizacijos, 
bet tampriai surištos, nes siekia 
to paties tikslo — lietuvybės iš
laikymo. Todėl visų apylinkių 
pirmininkai prašomi padėti Liet. 
Fondui rasti daugiau narių ir 
Įnašų.

P. Lelis, KLF reik. ved.

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Qne., tel. 766 - 5827




