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1941 METŲ SUKILIMAS

v

Žygis laisvėn
PROF. ADOLFAS DAMUŠIS

Žmogus yra sutvertas ne vergauti, ne žvanginti grandinėmis, 
bet išskleisti sparnus laisvėje. Taip yra įsitikinusi žmonijos dau
guma. Dvidešimtasis amžius yra bene ryškiausias pastangomis iš
silaisvinti, save pilnai išreikšti. Ir visdėlto net susikūrus tokiam 
dideliam skaičiui naujųjų savarankiškų valstybių, su rūpesčiu 
svarstome, argi išsilaisvinimo pastangos bus sėkmingos?

Keista, kad šiame laisvės troškimo amžiuje iškilo sistema, ku
ri smurtu ir subversija, imperialistinės valstybės remiama, paver- 

> gė apie pusę pasaulio ir graso įvesti niekšybės vergiją kitoje pa
saulio pusėje. Ši vergija sąmoningai vadinama niekšybine, nes ji ■ 
nepasitenkina vien fiziniu žmogaus pavergimu bei išnaudojimu, 
kuriuo pasižymėjo ir kolonizmas. Ji dar siekia moralinės prievar
tos pagalba palaužti žmogų dvasiškai bei nukreipti jį nuo verty
bių, kurias jis savo prigimtimi pripažįsta ir į kurias savo dvasia 
veržiasi. - .

Tam tikslui pasiekti komunistinė sistema vartoja įvairius 
žmogaus nužmoginimo būdus: smegenų plovimo, gąsdinimo, vais
tų, klastos, smurto. Šiuo metu jau tos priemonės ne tiek veikia 
vergiją patyrusius žmones už geležinės uždangos, kiek kaikuriuos 
naivius laisvojo pasaulio intelektualus. Jie perlengvai leidosi įti
kinami ir neatsispyrė gudrios propagandos įtaigai.

Anksčiau buvo nepopuliaru priminti pavergtuosius ar lietuvių 
sukilimo prieš sovietinį režimą svarbą bei vertę. Toks priminimas 
nemaloniai nuteikdavo laisvę gerbiantį bet naivų laisvojo pasau
lio žmogų. Ir kaikurie iš mūsų tarpo tos propagandos paveikti 
bandė nuvertinti sukilimo ryžtingą žygi. Kaikuriems vien kovoto
jų už laisvę drąsos ir aukos priminimas darėsi nepatogus. Jie sa
kėsi dirbą taikai, bet, deja, jų taikos siekimas buvo vykdomas pa
vergtųjų išdavimo ir kančių kaina. Ramybės siekimas gėdingo 
egoizmo kaina yra žeminantis veiksmas — tai bendravimas niek
šybėje. Jie, nors ir linksniavo laisvę, tikrosios aukos už ją nesu
prato ir savos tautos drąsuoliams nuopelnų toje kovoje nenorėjo 
pripažinti. Tiktai kai Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas ir 
jo kabinetas ryžtingai pasipriešino organizuotai komunistinei sub- 
versijai, 1941 metų birželio 22 d. lietuvių sukilimas nušvito kaip 
pirmas ginkluotas pasipriešinimas komunizmo melui. Istorijos ei
goje šis sukilimas taps šviesiausia lietuvių tautos troškimų išraiš
ka, kuria ryžtingai buvo atmestas komunistų brukamas melas. 
Šiame lietuvių žygyje nebuvo nei svetimos valstybės inspiracijos, 
nei kaimyninės jėgos paramos. Priešingai, toji jėga, nacinė Vo
kietija, nepageidavo lietuvių aktyvumo, nes ji irgi turėjo panašius

- pavergimo kėslus,’'kaip ir rytietiškas okupaiftas:

Brolis tėvynėje 1965'Dail. Jurgis Juodis Tempera

Du ministerial pabaltiečię^iškilmėse
Bet laisvės sąmonė glūdėjo giliai lietuvio širdyje. Jis žinojo, 

kad. laisvės vertybė turi būti laimėta paties žmogaus pastangomis. 
Kai Lietuvių Aktyvystų Fronto sukilimo štabas paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą per radiją, spontaniškai ir visuoti
nai‘visa tauta sukilo. Entuziazmas buvo beribis, nors galutinio 
laimėjimo viltis buvo maža. Tada kiekvienas lietuvis jautė, kad 
laisvės kaina yra amžinas budėjimas ir asmeninė auka. To laiko 
karta buvo pašaukta įrodyti, kiek ji laisvės prasmę suprato. Tą 
supratimą ji paliudijo krauju: sukilime visa eilė kovotojų žuvo už 
laisvės idealą. Nors kovotojų jėgos buvo permažos, bet savo gy
vybės auka jie siekė nuplauti dvidešimtojo amžiaus gėdą ir ne
pasiduoti komunistinei vergijai.

Žuvusieji gyviesiems paliko testamentą, kad ir nerašytą, bet 
giliai jaučiamą. Paliktasis testamentas sunkus, bet prieš jo įpa
reigojimą sunku atsispirti: “Esame paženklinti dvasia tų vyrų ir 
merginų, kurie buvo mūsų artimieji ir šventos kovos draugai. 
Jie pasitraukė iš gyvųjų tarpo, bet mums visiems paliko amžinos 
ištikimybės ryšius tiems idealams, dėl kurių jie žuvo — tai gilus 
tikėjimas tautos ateitimi ir laisve.” „

Kanadoje: kyla kainos
Toronte praėjusią savaitę buvo 
nubausti piniginėmis baudomis 
2 piliečiai, kurių namų rūsiuose 
atrasti naminiai'bravorai ir ne
maži kiekiai degtinės. Vienas 
nubaustųjų teisinasi, kad degti
nę gamino, kaip vaistus žmonos 
reumatizmui gydyti, o kitas — 
dukters vestuvėms.

Bedarbių skaičius Kanadoje 
visą laiką mažėja. Gegužės mėn. 
nedirbančių buvo tik 3.7% arba 
265.000 iš 7,2 mil. dirbančiųjų. 
Tai žemiausias nuošimtis tą mė
nesį nuo 1957 m.

Pragyvenimo kainos. Kanado
je vis dar kyla. Gegužės mėn. in
deksas pakilo iki 138, tuo tarpu 
1964 m. gegužės mėn. buvo tik 
135. Indeksas yra pagrįstas 
1949 m. kainomis, kurios prily
gintos 100, taigi nuo 1949 m. 
pragyvenimas yra pakilęs 38 
taškais arba daugiau negu treč
daliu.

Arthur Laing, Kanados šiau
rės teritorijų ministeris, lankė
si Sov. Sąjungoje ir 17 dienų 
buvo vežiojamas po Sibirą, kur 
temperatūra daug žemesnė, ne
gu Kanados šiaurėje. Grįžęs Ka- 
nadon, jis pareiškė žurnalis
tams savo nusistebėjimą išvys
tyta pramone ir pastatytais Sibi
re miestais, bet neprisiminė, 
kad visos Sibiro kasyklos ir 

’ miestai yra pastatyti vergų ir 
tremtinių darbo jėga.

Kanados gydytojų sąjunga 
turėjo savo metinę konferenci
ją Halifakse. Buvo pageidauta, 
kad gydytojai susilaikytų nuo 
rūkymo, o ypač viešose vietose 
ar pacientams matant. Konfe
rencijai baigiantis buvo pagerb- lio 19, o Wellande — birželio 26.

Pirmosios Joninės, rengtos Skau
tų Rėmėjų Draugijos vardu, su
traukė didelę gausą dalyvių. Di
džiulė Merritono salė buvo pilna. 
Sceninę programą atliko trys 
taut, šokių grupės ir du chorai. 
Taut, šokių grupės atvyko: iš To
ronto — “Gintaras”, iš Hamilto
no — “Gyvataras”, iš Ročesterio 
— “Lazdynas”. Chorai atvažiavo: 
iš Ročesterio — Liet. Bendruo
menės, iš Hamiltono — Aušros 
Vartų parapijos. Taigi, scenoje 
dalyvių buvo gausu. Netrūko ir 
žiūrovų, šventė buvo panaši į 
Lietuvių Dieną. Visiem darbam

tas vienas žymiausių pasaulyje 
nervų chirurgų — Montrealio 
gydytojas dr. W. Penfield. Jis 
yra žinomas visame pasaulyje ir 
net 26 universitetai yra suteikę 
jam garbės doktoratą.

Karinis paradas buvo suruoš
tas birželio 12 d. Otavoje. Bu
vo pademonstruoti paskutinieji 
ginklai ir dabartinio gabaus gy
nybos ministerio P. Hellyer su
jungta po viena vadovybe Kana
dos kariuomenė.

Naminė degtinė gaminama ne 
tik Lietuvoje, bet ir Kanadoje.

lyvavo chorai: Toronto “Varpo”, 
Hamiltono Aušros Vartų ir To
ronto Prisikėlimo parapijų; ir so
listai: V. Verikaitis, V. Žiemely- 
tė ir J. Liustikaitė; dirigavo muz. 
St. Gailevičius, akomponavo D. 
Skrinskaitė. Tai buvo tikrai di
dingas pasirodymas.

Pabaigoje visų atsistojimu bu
vo priimta ši rezoliucija Jungti
nėms Tautoms ir Kanados min. 
pirmininkui:

“Dievo ir pasaulio akivaizdo
je mes kaltiname SSSR tautžu- 
dyste ir kolonistine agresija

Pabaltijo okupacijos 25 metų 
prisiminimą Toronte organizavo 
Baltų Federacijos Kanadoje cent
ro valdyba. Jis įvyko didžiausio
je Toronto auditorijoje — Mas
sey Hall birželio 17 d. Pagrindi
nę kalbą pasakė specialiai iš Ota
vos atvykęs Kanados gynybos 
ministeris Paul Hellyer. Nuošir
džiais žodžiais užjausdamas pa
baltiečių tragediją, ministeris su
minėjo Kanados vyriausybės pa
stangas kovojant prieš komuniz
mą tarptautinėse organizacijose 
ir siekiant patiems kariškai su-___ __ _________
tvirtėti apjungiant atskiras gink- prieš Latviją, Lietuvą ir Estiją, 
lo rūšis. Vyriausybė taip pat Jungtinių Tautų chart a sako,
nuolat judina perskirtų šeimų 
sujungimo reikalą. Kartu su P. 
Hellyer mūsų tragedijai prisi
minti buvo atvykęs ir prekybos 
min. M. Sharp, didelis pabaltie- 
čių draugas.

Minėjime kalbėjo Lietuvos 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
latvių ir estų bendruomenių pir
mininkai, Baltų Federacijos Ka
nadoje pirm. T. E. Kronbergs. 
Pabaltiečių moterų tarybos de
klaraciją perskaitė pirm. p. .L. 
Krasts.

Meninę dali išpildė visų trijų 
tautų chorai. Latviams atstovavo 
mišrus choras “Daina”, padaina
vęs dvi dainas, diriguojant J. 
Palens; Toronto estų vyrų cho
ras, vadov. R. Toi, taip pat išpil
dė dvi dainas. Didžiausią įspūdį 
šį kartą padarė lietuviai, išpildę 
St. Šimkaus kantatą “Atsisveiki
nimas su tėvyne”. Kantatoje da-

kad agresoriai negali būti tos 
tarptautinės organizacijos nariai. 
Tad mes reikalaujame teisybės. 
Tegu JT visumos susirinkimas 
išgirsta faktus, juos apsvarsto ir 
teisingai įvertina buvusius bei 
esamus SSSR žygius ir padaro iš
vadas”.

Apskritai, visas minėjimas bu
vo įspūdingas ir gerai organizuo
tas. Ypač įspūdingas momentas, 
kai rezoliucijas paskaičius buvo 
per visą salę išnešamos vėliavos, 
o tūkstantinė minia, įskaitant ir 
visus augštuosius svečius, stovė
jo pagarbioje tyloje. Tai buvo 
laisvojo pasaulio gyvųjų pabal
tiečių žodis tiems, kurie už tėvy
nę atsidūrė anapus kapų ribos. 
Tūkstantinėje minioje neatsirado 
nė vieno, kuris tą tylą būtų bent 
mažiausiai sudrumstęs. R.

Vakarietis kovoja už rytiečio laisve?
V NATKUS ' *V. vokiečiai birželio 17 d. mi- . Hitleriui politika totališkai si

nėjo 12-tąsias metines nuo suki
limo R. Berlyne. Tai vienintelė 
per metus nedarbo diena, skirta 
tautos reikalams: jokių tautinių 
švenčių pohitlerinė Vokietija ne^ 
pripažįsta. Šitai turi pabrėžti de
mokratinės Vokietijos nusigrįži- 
mą nuo nacionalistinės praeities, 
nuo triukšmingų, pompastiškų 
Vilhelmo II ir Hitlerio paradų* 
kuriuose žvangėdavo ginklai ir 
aidėdavo “Drang nach Osten” šū
kavimai. šis nusigrįžimas eina 
taip toli, kad “ūkmio stebuklo” 
išlepintas vokietis linksta nusi
gręžti ir nuo vienintelės oficia
lios progos prisiminti skaudų 17 
milijonų tautiečių likimą Ul- 
brichto kalėjime, anapus mūro 
sienos. Birželio 17 jis daro “spa- 
ziergangą” į laukus ir miškus, 
džiaugdamasis ištrūkęs iš darbo, 
ir tik labai nenoriai eina į minė
jimą, kurių iš viso netaip seniai 
kaip ir nebūta. Tad pastaraisiais 
metais sukrusta pakelti piliečių 
patrijotinį sąmoningumą filmais 
iš sovietinės zonos vargano gyve
nimo, paskaitomis jaunimui apie 
komunizmą ir pan. Vistiek vad. 
kairieji intelektualai ir studen
tai gana dažnokai demonstruoja 
nuolaidumą, jei ne Ulbrichto, tai 
bent Gomulkos atžvilgiu. Iš noro 
pasirodyti tauriu, atgailaujančiu 
už tėvų ir protėvių kaltes ar žmo
niškumo vardan atsisakoma ir to, 
kas Vokietijai teritoriniu požiū
riu teisėtai priklauso. Kelis kar
tus metuose socialistinis ar libe
ralinis jaunimas (ypač studentai) 
trenkia rezoliucijas, rekomenduo
jančias sutikti su Oderio-Neisės 
siena ir tokiu būdu palikti Len
kijai tas vokiškas žemes, kurias 
jai net II D. karo vakariniai są
jungininkai tik laikinai pavedė, 
šitokiu taurumu neseniai pagar
sėjo ir T. Manno sūnus Goto, po
litinių mokslų profesorius Stut- 
tgarte, siūlęs pripažinti dabarti
nes Lenkijos sienas. Kairusis jau
nimas mėgsta vykti į Rytų Vokie
tiją šnekėtis “dėl bendradarbiai 
vimo” su komunistinėmis jauni
mo organizacijomis, nors jo tė
vai — liberalai ir socialistai — 
ir nedelsia tokius ružavus jauni
kaičius mesti lauk iš savų orga
nizacijų.

Vidurinysis luomas
Labiausiai savo tautiečius pa

vergtoj krašto daly prisimena pa
bėgėliai iš jo: vien tik nuo 1949 
m. į V. Vokietiją jų prisirinko 
2.844.430. Jie betgi negali duoti 
tono turtuose skęstančiam V. vo
kiečiui, kuriam pavergtas tautie
tis nekartą tiek terūpi, kiek jis 
yra‘ jo giminė. Ir ši giminystė daž
niausiai palaikoma t r a d i c iniu 
siuntiniu “j anapus” prieš Kalė
das ... Laisvinimo žodis neegzis
tuoja, kalbant apie R. Vokietiją, 
tenorima abi krašto dalis sujung
ti. Be abejonės, tuo demonstruo
jamas tautos taikingumas, ati
mant daug vandens nuo komunis
tinės propagandos malūno, kuris 
tik jieško progų V. Vokietiją su
malti viešojoj pasaulio opinijoj 
dėl jos tariamo agresingumo ir 
revanšinių nuotaikų. Vokiečio 
taikingumą tačiau diktuoja ne 
tik bendroji Vakarų politika, ku

Mūsų bendradarbis Vokietijoje

rios siūlų galus savo rankose tu
ri Vašingtonas, Londonas, Pary
žius ir sveika tautos išmintis. 
Taikingumas yra ir patogus. Juo 
prabyla vokiškasis “biurgeris”, 
savo legendiniu praktiškumu ir 
išradingumu patogumams. J o 
dvasia, jo gyvenimo stilius yra 
užvaldęs kone visus gyventojų 
sluogsnius. Pagal jį rikiuojasi 
tauta. Jo šiandieninis vardas — 
Mittelstand, vidurinysis luomas, 
kuriuo remiasi didžiausioji V. 
Vokietijos partija CDU — Krikš
čionių Demokratų Unija. Prieš 
porą metų Adenaueris, televizijoj 
paklaustas, kodėl jis savo parti
ją atrėmė į Mittelstandą, viduti
nį valdininką, prekybininką, ama
tininką, ūkininką, atsakė: “Mit- 
telstando atstovų buvo daugiau
sia Hitlerio nacional socialistų 
partijoj. Aš sudariau jiems gerą 
gyvenimą ir tuo pašalinau pavo
jų, kad vidurinio luomo žmonės, 
kurie sudaro tautos daugumą, 
vėl linktų hitlerizman...” Vadi
nas, liūdnai pagarsėjęs vokiška
sis šovinizmas, rasizmas ir mili- 
tarizmas norimi išveisti geni gy
venimu, turtu. Šį receptą vokie
čiams gydyti Adenaueriui iš tie
sų pasiūlė amerikiečiai. Jie įlei
do “piniginę injekciją” į vos gy
vą pokario Vokietijos kūną (Ame
rikos užsienio reikalų ministerio 
Marshallo planas!). Injekcija iš
šaukė “ūkinį stebuklą” (Wirt- 
schaftswunder). Be abejonės, jis 
būtų neįvykęs be vokiškojo darbš
tumo ir be vokiškojo polinkio vi
sa atlikti pagrindinai (Gruend- 
lichkeit).

Neišgydytas nihilizmas
Kiek geras gyvenimas vokie

čius išgydė nuo anų ligų, šian
dien dar sunku pasakyti. Viena 
aišku, kad jis neišgydė nuo po
kario politinio nihilizmo. Tada,

Hitleriui politiką fatališkai su
kompromitavus, vokiečių daugu
mas pasinešė į gyvenimą “be po
litikos”, t.y. į buržujui tipingą 
rūpinimąsi vien savim, savo šei
ma ir savo turtu, šita kryptimi 
stūmė pati karą pralaimėjusio 
krašto situacija, tačiau tik iki 
1949 m., kai, sukūrus Fed. Vo
kietiją, buvo sudarytos sąlygos 
vokiečiui išbristi iš skurdo ir be
teisės padėties. Bet kodėl ir po 
daugiau kaip 15 metų vokietis vis 
įkibęs į savo daržą, savo namą ir 
savo šeimą, nors kraštas savo 
ekonominiu pajėgumu yra šian
dien antras pasauly (po JAV) 
ir jokių pavojų jo piliečiui nėra 
tuos visus dalykus prarasti? Sa
kysim, čia reiškiasi visam pasau- 

įly išgarsintas “common sense”, 
paleistas į apyvartą angliškojo vi
duriniojo luomo: normaliam žmo
gui jis pats, jo namai ir jo šei
ma visada buvo ir bus pirmasis 
ir didžiausias rūpestis. Deja, tai 
tik pusė tiesos. Normaliam žmo
gui yra lygiai tiek pat sava rūpin
tis ir kitu žmogumi, savo kaimy
nu, sava aplinka, nuo kurios jis 
daugiau ar mažiau priklauso, 
žmogus gyvena taip žmonių ir 
yra visada su jais vienokiu ar ki
tokiu būdu susirišęs — tai bana
li tiesa. Šitie ryšiai pranoksta už
darą šeimos ratą ir sieja su tau
ta ir visa žmonija. Dostojevskis 
“Broliuose Karamazovuose” šią 
žmonijos solidarumo idėją yra 
taikliai išsakęs okeano vaizdu, 
okeano, kurio bangos, atsimušu- 
sios į vieną krantą, nutyvuliuoja 
per jį iki kito kranto ir vėl grįž
ta atgal tais pačiais vandenimis. 
Tai tarsi amžinas vyksmas, sim
bolizuojąs žmonijos solidarų gy
venimą. Intelektualų pareiga yra 
tiems, kurie šitai užmiršta, pri
minti. Ar vokiečiai intelektualai 
rodo, pakankamai paslankumo ir 
intereso savo tautai išvesti iš bur- 
žujinio gyvenimo seklumų, tebus 
paliesta sekantį kartą.

Savaitės įvykiai

Joniniu ir Jaunimo Centro iškilmės
Kanadoje birželio 20 d. savait

galis buvo gausus dideliais pa
rengimais. Didžiausi jų buvo St. 
Catharines ir Hamiltone.

Jau susidarė Niagaros pusiasa
lyje Joninių tradicija, dėl kurios 
rengėjai net varžosi, šiemet var
žybų klausimas buvo laimingai 
išspręstas sutarus rengti dvejas 
Jonines — St. Catharines birže-

vadovavo T. Barnabas Mikalaus
kas, OFM, talkinamas veikliųjų 
St. Catharines tautiečių. Iškilų 
sveikinimo žodį tarė gen. konsu
las dr. J. Žmuidzinas.

(Nukelta į 9 psl.)

Politinis lietuvių 
laimėjimas

Telefonu pranešimas iš 
Waterburio

Waterburio, Mass., kongresma- 
nas J. Esmongan pranešė dr. Vi
leišiui, Baltijos tautų laisvės są
skrydžio pirmininkui, kad atsto
vų rūmų užsienio reikalų komi
sija, atsižvelgdama i gautas rezo
liucijas, š. m birželio 17 d. pa
smerkė Lietuvos. Latvijos ir Es
tijos okupaciją ir reikalauja JAV 
prezidentą intervencijos. Rezoliu
cija nr. 416 buvo priimta vien
balsiai ir siunčiama atstovų rū
mų plenumui. Tikimasi, kad ji 
bus patvirtinta plenumo posėdy
je. birželio 21 d.

Kanados krašto apsaugos ministeris Paul Hellyer, pasakęs pa
grindinę kalbą Toronte birželinių įvykių minėjime, sveikinasi 
su pabaltiečių atstovais; viduryje J. R. Simanavičius, toliau Lie
tuvos gen. kons. J.Žmuidzinas, Latvijos konsulas V. Tomsons.

Nuotr. J. Kreilio

ALŽERIJOJ ĮVYKO STAIGUS, NETIKĖTAS KARINIS SUKI
LIMAS: prokomunistinį prezidentą, faktinai diktatorių, Ben Bellą 
nuvertė krašto apsaugos ministeris pulk. Boumedienne. Ben Bella 
valdžioje išbuvo nepilnus trejus metus. Jis visus savo draugus, 
kurie dirbo prieš prancūzus, arba buvo sukišęs į kalėjimus, arba pri
vertęs iš krašto išvykti. Sukilimas buvo grynai* “rūmų perversmas” 
— be kraujo. Koks bus naujas režimas — spėliojama. Sako, kad da
bartinis revoliucinio komiteto pirmininkas Boumedienne yra buvęs 
ir Maskvoj, ir Pekinge. Numaty
tas Azijos-Afrikos valstybių posė
dis įvyksiąs birželio 29 d. Alžy
re, kaip anksčiau buvo suplanuo
ta. Kinijos lėktuvas, gabenęs Ki
nijos komunistų delegaciją, dėl 
visko pasuko į Egiptą pas Nasse- 
rį, matyt, nepasitikėdamas nau
jais valdovais, žurnalistai konsta
tuoja, kad perversmas vykęs dėl 
vidaus reikalų; “velnioniškas dik
tatorius” Ben Bella visiems savo 
reformomis nusibodęs, nes viską 
daręs pats vienas. Greičiausia, jis 
bus teisiamas Alžerijos teismo už 
visas krašto negeroves.

Britanijos sostinėje Londone 
vyksta Britų Bendruomenės mi- 
nisterių pirmininkų konferenci
ja. Svarstomi dalykai — taika 
pietryčių Azijoj, Domininkonų 
respublikos revoliucija, Rodezi- 
jos reikalai ir kt. Britanijos min. 
pirm. Wilson pirmam posėdy pa
siūlė sudaryti “taikos delegaciją” 
iš penkių valstybių ministerių 
pirmininkų ar prezidentų su juo 
pačiu priešakyje ir aplankyti Sai- 
goną, Hanoi, Maskvą, Pekingą ir 
Vašingtoną. Pekingo ir Hanoi ra
dijas pasisakė prieš tokį žygį.

Domininkonų respublikoj buvo 
kilęs vėl karštas susirėmimas, ku
riame žuvo virš 60 karių. Ameri
kiečiai kaltina sukilėlių vadovy
bę, nes esą iš ten prasidėjo suju
dimas ir ginklų panaudojimas. 
Tarpininkai siūlo abiem pusėm 
sudaryti laikinę vyriausybę ir po 
9 mėn. skelbti rinkimus.

JAV viceprez. Humphrey lan
kėsi Paryžiuje ir tarėsi su prez. 
De Gaulle valandą ir 15 min. Jie
du aptarė Europos, Vietnamo ir 
Domininkonų respublikos proble
mas. Paryžiun buvo nuskridę ir 
JAV astronautai McDivitt ir 
White dalyvauti tarptautinėje 
aviacijos šventėje, kur galėjo pa
sisveikinti ir su sovietų kosmo
nautu Gagarinu. Buvo planuotas 
susitikimas su juo, bet gautas at
sakymas, kad esąs labai “užim-

Popiežius Paulius VI, kaip 
skelbia JAV spauda, ketina se
kančiais metais aplankyti JAV. 
Tikimasi, kad jis pasakys kalbą 
Jungtinių Tautų visumos posėdy
je, kvies visas tautas atsisakyti 
karo bei spręsti ginčus derybo
mis ir eiti bendro nusiginklavimo 
linkme. Nei Vatikano, nei JT ofi
cialūs pareigūnai tuo reikalu kol 
kas nėra davę jokių oficialių pa
reiškimų.

(Nukelta-į 9 psl.)

Kanados lietuvių 
jaunimo kongreso 

informacija
Jaunimo Kongresui reklamuo

ti plakato konkursas jau baigiasi. 
Pirmąją premiją laimėjo R. Pau- 
lionio iš St. Catharines paruoštas 
plakato projektas, įjungiąs rūtos, 
Gedimino stulpų ir klevo lapų 
motyvus.

Artimiausiu laiku šis plakatas 
bus spausdinamas trimis spalvo
mis ir išsiuntinėjamas apylinkės 
ir jaunimo organizacijoms.

Informacinė komisija

Pasaulio lietuvių 
religinis kongresas
Iš monsinjoro J. Balkūno gau

tas pranešimas, kad planuojamas 
laisvojo pasaulio lietuvių religi
nis kongresas 1966 m. rugsėjo 3 - 
5 dienomis Vašingtone. Kongre
sui rengti komiteto pirmininku 
yra mons. J. Balkūnas. Kongre
sas rengiamas ryšium su Šiluvos 
Marijos koplyčios šventinimu. Ti
kimasi, kad garsiojoj Vašingtono 
bazilikoj lietuviškoji koplyčia bus 
iki to laiko įrengta. Komitetas 
prašo visas lietuvių organizacijas 
1966 m. rugsėjo 3 - 5 d. nerengti 
jokių suvažiavimų, nes į Vašing
toną yra kviečiama visa lietuvis, 
koji visuomenė iš JAV ir Kana
dos.
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® RELIGINIAME G(/ENIME
★ Castro paskelbė, kad sekan

čiais metais Didžioji Savaitė bū
sianti “garbingo darbo savaite”. 
Tuo norima panaikinti Velykų 
šventes Kuboje, šiais metais 
Velykų švenčių metu buvo su
rengta muzikos, dainų ir šokių 
savaitė, tačiau dauguma gyven
tojų laikėsi savo tradicijų: pas
ninkų, maldų, o dirbantieji cuk
rinių nendrių plantacijose atsi
sakė dirbti D. Ketvirtadienio, 
Penktadienio ir šeštadienio me
tu.

★ Paderbomo arkivyskupija 
susitarė su Westfalijos evange
likų Bažnyčia pripažinti protes
tantų krikštus su sąlyga, jei pro
testantų krikštas bus teikiamas 
visų trijų švč. Trejybės asmenų 
vardu, pilant vandenį ant gal
vos. Iki šiol kaikurie krikštai 
nebuvo taip atliekami.

★ Japonijos valdžia, gausėjant 
jaunimo moraliniam nuosmu
kiui, mokyklose įsteigė morali- Starmann—^katalikas, ir kun. 
nių gairių pamokas. Viename Robert P. Bollman — angliko

nas, su savo vyskupų pritarimu, 
įsteigė naują vienuoliją “Krikš
čionių vienybės brolija”. Iš abie
jų pusių nusistatyta nedaryti 
jokių doktrininių nuolaidų. Vie
nuolijos nariai dėvi įprastą be
nediktinų abitą ir praktikuoja 
evangeliškuosius patarimus, at
siduodami maldai ir mokslui. 
Kiekvienas narys turi pasižadėti 
būti kiek galima geresniu savo 
tikybos atstovu toje vienuolijo
je. Kiekvienos tikybos nariai 
privalo melstis savo būdu ir sa
vo bažnyčioje, tačiau visi regu
liariai renkasi kartu bendrai 
maldai už krikščionių vienybę. 
Vienuolija patvirtinta vysk. 
Marling — kataliko, ir vysk. Ca- 
digan — anglikono. Jie tikisi, 
kad ir kitų tikybų krikščionys 
įsijungs į šią vienuoliją.

* Mirė prel. Gerald B. Phe
lan, buvęs popiežiškojo vidur
amžių studijų instituto Toronte 
pirmininkas, sulaukęs 72 m. am
žiaus. Jis buvo studijavęs Va
šingtono, Antigonish, Cambrid
ge, Wuerzburg ir Louvain uni
versitetuose, ir pastarajame ga
vęs daktaro laipsnį 1924 m. 
1931 m., sykiu su prof. Etien
ne Gilson, j’is.tapo viduramžių 
studijų instituto direktoriumi, 6 
1946 m. — šio instituto skyrių 
įkūrė Notre Dame un-te, Ameri
koje.

* Labai daug protestų susilau
kė anglų BBC radijas už nutari
mą panaikinti rytines religinių 
minčių valandėles, jų vietoj 
duodant bendresnio - humanita
rinio požiūrio pokalbius.

Kun. J. Stš.

tam tikslui išleistame vadovėly 
labai akcentuojama religija, pa- 
trijotizmas, tolerancija, žmo
gaus kilnumas, ir asmeniniam 
ugdymui duodami 54 žmonių 
gyvenimo pavyzdžiai. Jie yra su
skirstyti į japonus ir užsienie
čius. Užsieniečių tarpe pirmuti
nis figūruoja Jėzus Kristus.

* Kard. Mindzenty, tebegyve
nąs’ amerikiečių ambasadoje,

- Vengrijoje, šiomis dienomis at
šventė savo 50 m. kunigystės ju- 
bilėjų.

♦Pasibaigus ketvirtajai Vati
kano santarybos sesijai, popie
žius Paulius VI planuoja įsteigti 
naują sekretoriatą pasaulio tai
kos reikalams. Jo veikla būtų 
pagrįsta būsimais santarybos 
nutarimais apie Katalikų Bend
riją moderniame pasaulyje.

* Įšventinamųjų italų kunigų' 
10% yra kilę iš Milano arkivys
kupijos. Nuošimtis esąs augštas 
todėl, kad į kunigus stoja dauge
lis vyresnio amžiaus žmonių. 
Per paskutiniuosius 2 metus Mi
lano seminarijon įstojo net 52

- vyresnio amžiaus vyrai.
* Kard. Ritter, kalbėdamas 

baigiantiesiems protestantų se
minariją, pareiškė: “Mes esame 
įsitikinę, kad pačioje ekumeni
nio sąjūdžio širdyje slypi Eucha
ristija”. Anot jo, ekumeninio są
jūdžio galutinis tikslas nėra 
troškimas visas Bažnyčias su-

- krauti vienon, saugojantis ate
izmo ar komunizmo, bet susi
jungti visiems “kaip broliams 
apie Viešpaties stalą”.

* Popiežius Paulius VI daly
vavo neseniai įvykusiame eucha-

K. L. B. KULTŪROS FONDO INFORMACIJA 
iš valdybos posėdžio įvykusio birželio mėn. 7 dieną

1. Nutarta sukurti centrini Li
tuanistikos telkimo centrą vieno
je iš vadovaujančiųjų Kanados bi
bliotekų. Praktiškumo dėliai, pa
sirinkta Toronto-viešoji bibliote
ka. Detalus sumanymo projektas 
buvo aptartas posėdyje.

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

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

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

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
IVAIROS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

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

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

MOHAWK
FURNITURE LTD

rištiniame kongrese Pizoje, Ita
lijoj.

* Apeigų kongregacija patvir
tino specialias Mišias šv. Bene
dikto, Europos globėjo, šventei, 
kuri visoje Europoje bus šven
čiama kasmet liepos 11 d.

* Naująjį Britanijos ministe
rs prie Šv. Sosto popiežius Pau
lius VI prašė pasakyti Britani
jos žmonėms, jog “šv. Sostas 
trokšta, Dievui padedant, galu
tinio katalikų ir anglikonų Baž
nyčių susitaikymo.”

* Konge vėl buvo nužudytas 
31 misijonierius ir 7 pasaulie
čiai. Surištomis rankomis ir ko
jomis, subadyti jietimis ir pei
liais, jie buvo sumesti į Rubi 
upę Butą miestelyje. Vatikano 
radijas, komentuodamas tą ži
nią, pabrėžė, kad tai užgavimas 
ne tiktai Katalikų Bendrijos, bet 
ir viso pasaulio sąžinės.

* Du kunigai: kun. Joseph W.

2. Išklausytas pranešimos apie 
“Promethean Society” Monrealy
je.

3. Nutarta išsiuntinėti K. L. B. 
Apylinkių K. F. Įgaliotiniams ap
linkrašti lietuviškos reprezentaci
jos klausimu.
K.L.B. Kultūros Fondo valdyba

Biologinė Lysenko teorija, ku- J. G O BIS moningai NKVD tardytojų meto-
ria sovietai taip didžiavosi, dabar --------- :-----  dus laikė visai teisėtais, o jų tar-
neteko pasitikėjimo, ir pačioj So-, išskiriąs reikalo tam tikrais atve- dymus “tobuliausia pedagogiškos 
vietų Sąjungoj laikoma pseudo- j jais nukrypti nuo įstatymo raidės, veikmės sistema”, 
moksline. &>viętų baudžiamoji į ypač kai įstatymas jau yra pase- ( kad anuo metu kai.
teise buvo Stalino laikais ir po nęs ir neatitinka gyvybinių revo- kurieSprokurorai ir teisėjai ban- 
Stahno laikoma teises mokslo Liucijos reikalavimų. Užuot reika- dė susfabdyt ar sušvdnint repre- 
augščiausia viršūne. Jos teorijos lavęs persenusio įstatymo pakeiti- siias p Kuves vyriausiom So- kūrėju laikomu surusėjęs lenkas mo< Višinskis reikalavo jį Igno- viįtų pinį. vi-
Andrej Višinskį, dgai ėjęs sovie- ruoti ir veikt_ pries jį.. Vedamoji ,nokurov direktyviU raštu kreipė- 
t„ generalinio nrokurorn narei ms visų jo pareiškimų idėja buvo to- sį j teismus> kaį jie pagrinPdo 

kia, kad galima imtis^ ypatingų ne|rauktų piliečių kriminalinėn 
priemonių, galima griebtis ir liautųsi nepagrįs-
sijų arba veikti laužant įstatymą ■ | taj juos baudę. Višinskis pasiprie-

tų generalinio prokuroro pareigas 
ir savo potvarkiais davęs tai tei
sei vedamąjį toną. Prieš A. Vi
šinskį Lenino laikais ir po jo mir
ties lietuvių teisininkas Pašuko- 
nis buvo laikomas svarbiausiu re
voliucinės sovietų teisės teoreti
ku. Dabartinis generalinis sovie
tų prokuroras Žogin randa, kad 
A. Višinskio teisės samprata buvo 
pseudomokslinė ir padarė daug 
žalos socialiniam teisingumui bei 
teisėtumui Sovietų Sąjungoje. Vi
šinskio teorija turėjo pilną Stali
no paramą, todėl reikėjo tam tik
ros drąsos jos kritikai. Pirmas 
puolimas prieš Višinskinę teisę 
įvyko 1956 m. kovo 8 d., kai 
Maskvos Lomonosovo universite
tas suteikė savo teisės fakulteto 
docentui M. P. šalamovui teisės 
daktaro laipsnį už disertaciją 
“Netiesioginio įrodymo ir jo tai
kymo baudžiamose bylose sovietų 
teorija”, šalamovo disertacija dar 
1956 m. buvo atsargi: jis įrodinė
jo, kad teismas neprivalo remtis 
vien kaltinamojo prisipažinimu, 
nes prisipažinimu kaltinamasis 
gali slėpti savo draugus nuo at
sakomybės. Kad prisipažinimai 
gali būti kankinimais išspausti, 
Šalamov dar tik miglotomis užuo
minomis davė suprasti. (Plg. 
Klaus Mehnert “Der Sowjet- 
mensch” 3 laida. Stuttgart, 1958 
m., 365—385 psl.).

Dabartinis prokuroras
Dabartinis generalinis prokuro

ras žogin, A. Višinskio pareigose, 
ėmė drąsiai savo pirmtako teisės 
sampratas kritikuoti, žinoma, ne 
be pritarimo iš kompartijos viršū
nių pusės. Žogin paskelbė, kad jis 
sudaręs sovietinės teisės moksli
ninkų kolektyvą Višinskio teisės 
pseudomoksliškumui demaskuoti. 
Tas kolektyvas jau rašo monogra
fiją antrašte “Teisinių įrodymų 
teorija”. “Nėra abejonės, kad 
mokslininkai, dirbdami tą darbą, 
toliau ryškins teisminių įrodymų 
klausimus, kad tuo būdu atitaisy
tų skriaudas, kurais teisės moks
lui padarė Višinskis, ir tuo prisi
dėtų prie sovietinio teisingumo 
taikymo demokratizacijos”, pasa
kė Žogin.

Toliau žogin rašo: “Pereinant 
prie detališkos Višinskio sampra
tos analizės, reikia turėti galvoje, 
kad Višinskis, teisindamas saviva
liavimą ir smurtą, leidžiamą as
menybės kulto sąlygomis, teigė, 
jog revoliucinis teisingumas ne-

KELIAUTOJO UŽRAŠAI

Domininkonų respublika — revoliucijų kraštas
Sukaupta praeitis

Nuvažiuojame į kitą galą mies
to pasižiūrėti valstybinio muzė- 
jaus. Tenai susipietusios daugiau
sia valdžios įstaigos, ministerijos, 
užsienio ambasados bei prekybos 
atstovybės. Pastatai didžiuliai, 
impozantiški su kolonom ir barel
jefais. Muzėjaus pastatas irgi spe
cialiai tam pastatytas, erdvus ir 
talpinąs daug eksponatų iš pra
eities. Įėjęs į pirmą augštą matai 
eksponatus, liečiančius pirmųjų 
krašto gyventojų Arawak indėnų 
kultūrą ir gyvenimo būdą. Tai 
daugiausia akmens amžiaus Įran
kiai, padaryti iš Įvairių nušlifuo
tų akmenų arba kaulo: jiečių ir 
strėlių nuaštrinti galai, kirvukai, 
akmeniniai grūstuvai, trinti bei 
malti grūdams. Daug eksponatų 
ir įdomių, išdėliotų net keliose sa
lėse ir liečiančių vien tuos indė
nus, tik gaila, kad nei vieno para
šo angliškai — vien tik ispanų 
kalba surašyta. Lankytojų muzie
juje irgi nėra — aš vienas težiū
ri nėj u.

Antras augštas skirtas jau Do
mininkonų respublikos laisvės ko
voms atminti. Jau lipant laiptais 
augštyn priešakyje pasitinka sta
tula tų laikų kovotojo ryžtingoje 
pozoje su ginklu rankoje. Kaž
kaip nejučiom priminė, rodos, Zi
karo skulptūrą ’’Knygnešys”. Ki
ta skulptūra sukėlė gailestį — tai 
Arawak indėnas pilnam ūgyje su
rakintom rankom ir kojom su 
grandinėm, pusiau suklupęs su 
tokia skausminga veido išraiška 
praradęs laisvę, padarytas balto
jo vergu.

Kiti eksponatai iš nepriklauso
mybės kovų 1840 m. prieš Haiti. 
Ginklų pavyzdžiai, pistoletai, kar
dai, šautuvai, generolų portretai, 
jų laiškai, uniformų dalys. Kai- 
kurių generolų uniformų auksi
niai antpečiai, garbės ženklai, 
pentinai ir pan. Vėliavos iš ispa
nų laikų, vėlesnės revoliucijos 
laikotarpio.

Netoli muzėjaus parkas — 
įrengtas ir paskirtas jaunajam 
Ramfis TrujiUo, diktatoriaus sū
nui, kuris buvo padarytas armijos 
pulkininku sulaukęs vos vienuoli-

visų jo pareiškimų idėja buvo to- si } teismus> kad jle papin-do Gerinami darbo samdos įstatymai
PRANAS FABIUS

“Višinskis išleido eilę potvar
kių bei bendraraščių, kuriuose 
prokurorams ir tardytojams aiški
no baudžiamosios teisės normas, 
prieštaraujančias jų išvidinei 
prasmei ir visai be pagrindo iš
plėtė baudžiamosios atsakomybės 
ribas”. z

Politinis pobūdis
“Višinskis teigė, kad nesą gry

nai kriminalinių nusikaltimų, nes 
visi jie įgyja politinės prigimties 
pobūdį. Jis įsakė peržiūrėti krimi
nalines bylas ir duoti joms politi
nį charakterį. Pvz., 1936 m. lap
kričio 29 d. Višinskis įsakė per 
mėnesį ištirti visas bylas, iškel
tas ryšium su gaisrais, nelaimin
gais atsitikimais, gamybos bro
kais, jieškant jose Tcontrevoliuci- 
nio, diversinio motyvo ir per tai 
paaštrinti sankcijas kaltinamie
siems. Višinskis reikalavo be jo
kių sąlygų j ieškoti kontrevoliuci- 
nių intencijų visose baudžiamose 
bylose, turinčiose ryšių su der
liaus nuėmimo kampanija, nes 
derliaus nuėmime reiškiasi diver
santai, kuriuos reikia padaryti 
“nežalingais”. Pvz. 1937 m. per 
derliaus nuėmimus nustatyta, 
kad vabalai kenkėjai apniko ja
vus. Buvo apkaltinti revoliucijos 
priešaį.ir visai be pagrindo iškel
tos bylos eilei asmenų už tariamą 
javų užkrėtimą kenkėjais. Ir vis- 
dėlto Višinskis reikalavo taikyti 
augščiausias sankcijas visiems 
tiems, kuriems bylos buvo iškel
tos ryšium su derliaus nuėmimo 
“sabotažu”. O kad tokių bylų ne
daug buvo iškelta, Višinskis tai 
palaikė prokurorų apsileidimu. 
Pvz. 1937 m. visam"rytų Sibire tik 
dvi tokios bylos tebuvo iškeltos. 
Višinskis tą faktą aiškino energi
jos^ stoka “kovojant su diversan
tais ir draskant jų lizdus”.

Nesvarbu teisėtumas
“Stovėdamas prokuratūros pry- 

šakyje, Višinskis visokiais būdais 
stengėsi dengti neteisėtumą bei 
smurtą tardymo įsiligos e, teore
tiškai gindamas prokuratūros ne
sugebėjimą kovoti su brutalaus 
socialistinio teisingumo laužymo 
faktais. Jis žinojo, jog NKVD tar
dytojai klastoja įrodymus, fab- 
rikiuoja bylas, brutaliai laužo 
“socialistinį teisėtumą”, bet są- 

Domininkonų respublikos prezidento rūmai, o prie jų stovi hamil- 
tonietė lietuvaitė.
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ka metų amžiaus, čia matyti vai
ko fantaziją intriguojantys daly
kai — gyvulių statulos, dirbtiniai 
tvenkiniai, fontanai. Dabartiniu 
metu jis yra atdaras visiems 
ypač mėgiamas vaikų.

Meno šventovėje
Dar nuvažiuoju iki Palace 

Arts, kuris jau iš tolo matomas 
dėl savo didelių rūmų su skulp
tūrom aplinkui. Supantis parkas 
nristatytas įvairiausių paminklų. 
Viduje — ištisos salės paveikslų, 
daugiausia realistinio stiliaus, bet 
yra nemažai ir moderniškų. Tik 
tanai nustebau pamatęs, kad kai- 
kurie paveikslai vandalų sugadin
ti: išdurtos akys, supjaustyti. Pa
sirodo visuose kraštuose ta pati 
problema: vandalizmas ir chuli
ganizmas sunkiai suvaldomas. Su
gadinti ir sužaloti paveikslai yra 
kaip tik brangiausi ir meniškai 
vertingiausi,.

Meno galerijos patalpos yra 
ypač didelės ir erdvios; atskiros- 
na salėse patekęs jautiesi kaip ko
kioje bažnyčioje. Sienos irgi de
koruotos, išpaišytos įvairiom ma
syviom scenom. Vyrauja tapyba, 
skulptūros darbų neperdaugiau- 
sia. Salia galerijos salių yra atski
ri kambariai studijoms, kuriuos 
naudoja studentai savo darbus 

of

šino Vinokurovo raštui, kuris bu
vo atšauktas, kaipo “politiškai ža
linga direktyva”.

Pagal Stalino direktyvą demas- 
kuotir daryt nebežalingais šnipus 
ir diversantus visuose valstybinio 
aparato centruose, Višinskis pa
darė masinį prokuratūrinių orga
nų valymą: žymūs prokuratūros 
darbuotojai, kurie norėjo viena 
ar kita forma sušvelninti baus
mes, padaryti galą smurtui ir sa- 
valiavimui, buvo areštuoti ir po 
kiek laiko žuvo. 90% prokurorų 
visoj Sovietų Sąjungoj buvo at
leista iš pareigų ir daug iš jų be 
teisinio pagrindo suimta ir likvi
duota.

“Specialios kolegijos”
Višinskio iniciatyva buvo 

įsteigtos “Specialios kolegijos”, į 
kurias buvo nukreiptos tokios by
los, kurioms trūko įrodymų ir dėl
to negalėjo eiti į teismą. “Spec, 
kolegijose” kaltinamieji negalėjo 
naudotis advokatais, gynėjais. 
“Spec, kolegijos” gaudavo iš 
anksto tardytojų parengtus spren
dimus. Višinskis ne kartą yra tei
gęs, jeigu reikia priešą likviduo
ti, galima tai padaryti ir be teis
mo. <

Žogin rašo, kad įvedamasis tar
dymas turi eiti už betkokių teisi
nio proceso ribų. Tardytojo elge
sys neturi būti varžomas baudžia
mojo kodekso normomis, turi tap
ti operatyvinio žvalgymo veiks
mu.

Savo straipsnyje žogin teigia, 
kad partija griežtai pasmerkė 
brutalų socialistinio teisingumo 
laužymą “asmenybės kulto“ lai
kotarpyje ir nubrėžė kelią jam 
likviduoit. “Specialios kolegi
jos” likviduotos 1955 m., padary
ti reikalingi žygiai prokuratūrinės 
priežiūros grąžinimui, jos sustip
rinimui. Pagaliau žalingos Višins
kio „teorijos” sovietinės teisės 
srity liko demaskuotos kaipo 
pseudomokslinės ir žalingos so
vietinės teisės mokslui.

Taigi, jau pasaulis žino, kad Ly
senko ir Višinskio teorijos buvo 
pseudomokslinės, gal netrukus 
sužinosime, kad ir marksizmas - 
leninizmas - stalinizmas taip pat 
pseudomokslinis.

ruošdami, nes meno galerija yra 
universiteto padalinys.

Kitoj pusėj šių didelių rūmų 
yra koncertų salė, kur vyksta so
listų ir instrumentalistų koncer
tai bei valstybinio simfoninio or
kestro pasirodymai. Kaip tik išva
karėse buvo atvykusio iš Pietų 
Amerikos čelisto Adolfo Odnopo- 
soff koncertas.

Tvirtovė ir panteonas
Grįžęs atgal į senąjį miestą, 

nueinu apžiūrėti Kolumbo tvirto
vės arba ispaniškai vadinamos 
“Fortaleza”, kuri buvo pastatyta 
1509 m. Diego Kolumbo įsakymu. 
Ši tvirtovė yra pilnai atstatyta ir 
dabar naudojama kariuomenės. 
Prie vartų stovi sargybos ir civi
lių neleidžia, bet paprašius buvau 
įleistas į rajoną ir kareivio lydi
mas apvaikščiojau visą kiemą ir 
padariau senovinės tvirtovės nuo
traukas. ši tvirtovė turi ypač tvir
tas ir storas sienas, nes saugojo 
visą uostą nuo betkokių puolimų. 
Taip pat gana augštai pakilęs nuo 
jūros ir ant bokšto dabar plevė
suoja respublikos vėliava.

Išleistas iš Fortalezos rajono 
atsiduriu prie Panteono. Tai bu
vusi bažnyčia, kuri dabar pavers
ta tautine šventove. Viduryje ant 
marmuro grindų dega amžina ug-

•JSTTiM

Neseniai JAV prezidentas L. B. 
Johnson priėmė Baltuosiuose Rū
muose CIO-AFL darbo unijų de
legaciją. Delegatai prašė prezi
dentą pasiūlyti keletą įstatymų, 
kuriais būtų pagerinta dirbančių
jų ir bedarbių buitis. Ne su visais 
unijų vadovų pasiūlymais pre
zidentas sutiko, bet daugeliui pro
jektų pritarė. Prezidentas jau pa
siūlė kongresui padaryti darbo įs
tatymų pakeitimų - pagerinimų. 
Kaip žinia, JAV veikia gana pa
žangus federacinis uždarbių ir va
landų (Fed. Wage and Hour Law) 
įstatymas, kuris tvarko darbo 
samdos santykius tuomet, kai nė
ra sudaryta kolektyvinės darbo 
sutarties tarp įmonės administra
cijos ir darbo unijų atstovų. Ži
noma, unijos iš įmonininkų visada 
išsidera didesnius uždarbius ir 
šiaip geresnes darbo sąlygas (pen
sijų planą, sveikatos apdraudą ir 
kt). Minėtas įstatymas taikomas 
ne unijų darbininkams, vadina
moms open-shop, t. y. tų įmonių 
bei įstaigų darbininkams, kur uni
jų nėra. Ir reikia pasakyti, kad 
pastarųjų įmonių bei įstaigų JAV 
yra daug daugiau, negu unijinių, 
tačiau unijos, būdamas organizuo
tas vienetas, išsikovoja per dery
bas bei streikus visada geresnius 
atlyginimus, šį kartą jos prašė 
prezidentą darbo samdos įstaty
mą praplėsti ir pritaikyti papildo
mai 7 milijonams neunijinių dar
bininkų. Prezidentas kongresui tą 
įstatymą praplėsti siūlo 4^ž mili
jonų darbininkų. Toliau unijų de
legacija prašė uždarbio minimu
mą iš $1.25 pakelti į $1.50—2.00. 
Prezidentas šį klausimą paliko 
spręsti kongresui. Kovojant su

Pranešimas iš Australijos

Sukamo grasina savo kaimynams
Indonezija iškėlė Rhio salose 

1400 kariuomenės iš garsiosios 
Silawangi divizijos, kuri sudaro 
indonezu kariuomenės elitą. Rhio 
salos priklauso Indonezijai ir yra 
vos kelios mylios nuo Singapūro 
uosto.

Singapūras šiuo metu priklau
so Malezijai. Čia gyvena 1.286. 
700 kiniečių, 240.200 malajiečių.

STASYS DALIUS

nls, pasieniais masyvūs marmuri- sios Anglija, Australija ir N. Ze
niai sarkofagai. Ant sienų iškabi- ‘ 
nė tos vėliavos, šoniniame kamba
ryje saugojami pelenai ir kaulai 
žuvusių bei nukankintų diktato
riaus Trujillo' laikais. Gėlės ir 
vainikai puošia šį kambarį. Siau
rais akmeniniais laiptais užkopiu 
ant Panteono stogo, kur atsiveria 
platus vaizdas į visą senamiestį ir 
jūrą. Ant stogo kampų iš gatvės 
pusės didelės statulos ir bokšto 
varpai. Palydovas kareivis, kuris 
aprodė ir apvedžiojo, taip silpnai 
angliškai temokėjo, kad mažai iš 
jo tegalėjau sužinoti apie Penteo- 
no paskirtį ir kada buvo įrengtas. 
Vėliau paklausiau viešbutyje apie 
Panteoną — tie dar nieko nebuvo 
girdėję, manė tai būsiant naują 
dalyką.

Moderni turgavietė
Dar užsukome Į moderniškai 

Įrengtą turgavietę po stogu, kur 
viskas sutvarkyta departmentinių 
krautuvių pavyzdžiu. Pirmame 
augšte vaisiai, daržovės, medžio ir 
molio išdirbiniai, o jau antrame 
mėsinės. Turgaus halė pastatyta 
vietoje senos buvusios atviros 
turgavietės toje pačioje vietoje. 
Aplinkinėse gatvelėse palei halę 
ir ant šaligatvių sukrautos krū
vos vaisių; ypač daug bananų ir 
apelsinų. Užėję i vieną vietinių 
valgyklą tame rajone numalšinti 
troškulio, žvalgomės ko nors iš
gerti. Matome kažkokius vaisius 
nulupa ir supiaustę išsuka centri
fūgoj su sirupu. Išeina kažkas pa
našaus į “milk shake”. Pabando
me ir mes — labai skanus aroma
tingas gėrimas. Nors daug kartų 
ispaniškai mums kartojo tų vaisių 
ir gėrimo pavadinimą, bet atmin
tyje neužsiliko.

(Bus daugiau)

Krašto gerovei kylant, kyla ir 
skaičius skolininkų, kurie įsigy
ja visokias vertybes bei turtą 
skolindamiesi iš bankų ir kitų 
finansinių institucijų. Didžiųjų 
bendrovių išskolintas kapitalas 
šiuo metu siekia beveik $5 bili
jonus.

nedarbu, unijos vadovai pasiūlė 
prezidentui, kad už antvalandžius 
darbininkams būtų mokamas dvi
gubas atlyginimas po 40 valandų 
darbo savaitės, o prezidentas 
kongresui pasiūlė dvigubai už 
antvalandžius mokėti po 47 vai. 
darbo savaitės. Federacinė val
džia mano, kad įmonėms neapsi
mokės mokėti dvigubą atlygini
mą už antvalandžius; vietoj to jos 
mieliau samdys naujus atitinka
mų kvalifikacijų bedarbius. Mat, 
JAV statistikos biuro žiniomis, 
tame krašte vienas iš dvidešim
ties dirbančiųjų turi dvigubą dar
bą; iš viso tokių yra 3.7 mil. as
menų. Bedarbių JAV-bėse yra 
daugiau kaip 4 milijonai. Taigi, 
jeigu kongresas priimtų prezi
dento realų pasiūlymą, pagal ku
rį už antvalandžius reiktų mokė
ti dvigubą atlyginimą, "tuomet 
JAV-bėse nedarbas smarkiai su
mažėtų.

JAV atstovų rūmai jau pavedė 
subkomitetui "padaryti apklausi
nėjimus dėl veikiančio Taft-Hart- 
ley įstatymo nuostato atšaukimo, 
pagal kurį būtų praplėstos unijų 
teisės įmonėse. Priėmus minimą 
siūlymą, įmonėse, kurios turi su
dariusios su unijom kolektyvinę 
sutartį, tegalėtų dirbti tik uni
joms. priklausą "darbininkai.

Prez. Johnsonas paskutiniu 
metu savo kalbose ir siūlymuose * 
palaiko darbo unijas ir gerina 
dirbančiųjų darbo bei gyvenimo 
sąlygas. Ir "tai yra logiška išvada, 
nes per praėjusius prezidentinius 
rinkimus unijų vadovybės žodžiu 
ir spaudoje rėmė demokratų kan
didatą, kuris laimėjęs rinkimus, 
dabar rodo palankumą darbo uni
jom ir aplamai darbo žmogui.

Kitų tautybių yra nežymus skai
čius". Tarp kinų ir malajiečių 
vyksta nuolatinis" trynimasis.^*- 
donezai tą trynimąsi kursto ir ašt
rina. Geriausios indonezu kariuo
menės iškėlimas Rhio salose ir 
yra bandymas, pasinaudojant Sin
gapūro gyventojų nesantaika, įsi
taisyti “išlaisvinimo prietiltį” 
Malezijai “išlaisvinti” iš “kapita- ‘ 
lįstų jungo”. Ligi šiol vykdyta 
prieš Maleziją savanorių infiltra- 
torių akcija nedavė teigiamų re
zultatų, todėl Sukamo pradeda 
imtis kariuomenės jėgos.

Malajus ginti yra užsiangažavu-'" 

landija. Taip pat minėtų sąjungi
ninkų Malajuose yra stiprus karo 
laivynas (apie 80 karo laivų), jau 
neskaitant kariuomenės ir karo 
aviacijos.

Sukamo nori sutriuškinti Ma- 
leziją ir ją prijungti prie Indone
zijos. Jo asmeninės ambicijos — 
sukurti galingą indonezu valstybę 
ir pasidaryti istorijoje indonezu 
tautos didvyriu ir tėvu. Nors pa
čioje Indonezijoje viešpatauja 
skurdas ir nedatekliai, bet Sukar
no ginkluojasi ir laiko didžiulę ar
miją. Naudodamiesi gyventojų 
skurdu indonezu komunistai varo 
propagandą ir stiprinasi krašto 
viduje. Indonezu komunistų parti
ja yra stipriausia ir gausiausia ša
lia kinų komunistų partijos. Su
kamo remiasi viena ranka komu
nistais, o kita — antikomunistais. 
Savo autoritetui stiprinti naudoja 
visas priemones. Pvz., neseniai 
viename mitinge Sukarpo aiški
no, kad jame praėjusiojo karo 
metu įsikūnijusi dievybė. Tai pa
sakęs Sukamo pravirko. Tamsiai 
liaudžiai, kokia yra indonezai, to
kie aiškinimai padaro įspūdžio.

Anglai, australai ir N. Zelandi
ja užsiangažavo ginti Maleziją, 
nes kiekvienam aišku, kad kritus 
Malezijai. seks kitos teritorijos — 
N. Gvinėja, Australija ir t.t. Ne
lengva ir Malezijos padėtis. Jau 
nekalbant apie Singapūro gyven
tojų tarpusavio nesantaikas, viso
je Malezijoje gyvena 3,751.510 
malajiečių, 2,764,296 kiniečių. 
Drauge sū kitomis rasėmis viso 
gyvena 7,491,325 ,gyventojai. In
donezijoje yra viri 80 milijonų 
gyventojų. Tarp malajiečių ir ki
niečių gyventojų yra nuolatinė 
įtampa, kurią išnaudoja ir kurs
to Sukamo, norėdamas išsprog
dinti Maleziją iš vidaus. Įspūdžiui 
sustiprinti grupuoja Malezijos 
pašonėje savo kariuomenę, o į 
krašto vidų nuolat siunčia savano
rius indonezus kelti neramumų ir 
teroro, šiuo metu betgi Maležija 
sėkmingai ginasi nuo tokių infil- 
tratorių juos sugaudydama ir lik
viduodama. (z)



Trupinėliai, kaip žvirgždai...
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Per ilgesnį laiką prisirenka 
trupinėlių, kurie, tartum žvirgž
dai batuose — spaudžia. Išbersiu 
juos — pasiimkit, kas kam pri-

Laisvajame pasaulyje gyvenan
tieji lietuviai sudaro dvi pagrin-

vena tūkstančiai lietuvių — o to
limosios negausios kolonijos — 
kąimai.

Intelektualui kaime trošku. 
Persiauros dirvos, permaži plo
tai. Neretai ir usnimis beviltiškai 
užžėlę. Taigi, jei jokie esminiai 
gyvenimo reikalai prie vietos ne
riša, jie ir iškeliauja.

Mieste, I-joj grupėj, visko ap
stu. Manau ir norėdamas nesu
spėtom ir nepajėgtum apeiti visų 
paskaitų, parodų, minėjimų, 
spektaklių ir 1.1. Juk net turime 
vėl savo operą!

Kitaip yra kaime, II-joj gru
pėj. Kaimas neturi nieko. Gal tik 
gerų norų. Gal tik vieną kitą žmo
gų, kurie suprasdami reikalą ir, 
turėdami drąsos bei nenuilstamos 
energijos, šiaip taip veikimo ra
tą suka, šiaip taip kolonijos gy
vybę palaiko.

Mieste žmonės visomis gėrybė
mis persisotinę kartais (o, ironi-

šieno, nebenori nei to, nei kito. 
Tolimame kaime vienišas lietu
vis, išraudusiais veidais ryja 
laikraščio skiltyse bent recenziją 
to ar kito parengimo. Jis skaito 
lėtai, atidžiai, norėdamas bent iš 
dalies, bent apytikriai įsivaizduo
ti, kaip ten buvo, kaip atrodė. Ra
dęs gi artisto paveikslą, išsiker
pa jį ir sekančią dieną į darbo
vietę nusinešęs savo bendradar
biams parodo, pasigiria.

Kaip gi žiūri didysis, mokyta
sis miesto brolis į tolimojo kaimo 
gyventojus?

Štai atsimenu seną, seniai tė
velio sektą pasaką.

Senelis ir bobulė važiavo i tur
gų. Bobulė sėdėjo gale vežimo. 
Tekinis tarkštelėjo į akmenį, ra
tai kilstelėjo, bobulė iškrito ir 
nuriedėjo į griovį.

Senelis gi to nepajuto ir, dai
nuodamas, važiuoja sau tolyn.

Bobulė išsikrapštė iš griovio ir 
šaukia:

— Ei, seni! Seni, sustok! Pa
lauk!

— Kas rėkia, tegul rėkia, — 
nė neatsisukdamas atsako senis. 
— O mudu, boba, važiuokim!

Šiandien mūsų tremties veži
mas ir platus ir ilgas. Miestas 
laiko ir vadžias ir botagą. Kaimas 
gi? Kaikurių jau ir balso nebegir
dėti.

Ir kur per tą verdantį darbą, 
per tą gėrybių perteklių ir begir- 
dėsi? Ir kieno, pagaliau, pareiga 
girdėti?

Visų. Absoliučiai visų! Kur ir 
kas bebūtų daroma, visada reikia 
atsiminti, kad ir ten toli, kuria
me nors pasaulio kamputyje, taip 
pat gyvena lietuvis.

Turėkit porą akių kaktoje ir 
porą pakaušyje, kad’neprarastu- 
mėt nei vieno savo brolio ar sesės 
tremtyje!

❖ ❖ ❖
Taigi — prie tų trupinėlių, ku

rie lašas po lašo didina prarają 
tarp miesto ir kaimo. Tai daro 
nuostolio ir vieniem ir kitiem.

Skundžiamės, žodžiu ir raštu 
vieni kitus pliekiame už savosios 
kalbos teriojimą. Galingiausias 
žodis, berods, yra spausdintas. 
Susimildami, visi tie, kurie atsa
kingi už spausdintą žodį, galvoki
te, ką jūs darote

Skaitau laikraštyje: “Reikalin- 
• gi karpenteriai...” Kodėl tam 
statybininkui nepadarytas patar
navimas ir jo skelbimas neištai
sytas? Kodėl neparašyta “staliai, 
dailidės”? Galima ir “karpente- 
rius” palikti, tik jau skliauste
liuose, kaipo priedą. Jei i gyvą 
kalbą įsibrovė svetimas žodis (sta
tybininkas, aišku, į tai ir dėme
sio nekreipė per skubumą), tai 
dar nereiškia, kad jis toks ir turi 
pasirodyti iš spaustuvės išėjęs.

Korespondento žinutė: “Malia- 
votojai pakibo ore”. Toliau rašo- V A • •

“Puodukas sviesto arba šorte- 
ningo ....”

“Jau, kaip grybai po lietaus, 
ima dygti memorialiniai muzė- 
jai." * * *

Šiame tempo amžiuje negalima 
nei reikalauti, nei tikėtis, kad 
žmonės būtų kruopštūs visose gy
venimo smulkmenose. Geras ir 
naudingas žodis kartais be blogos 
valios pro vieną ausį įeina, o pro 
kitą išeina. Susidomime skelbi
mu ar žinute laikraštyje, bet da
bar nebuvo laiko, vėliau pamir
šome, o jau po kelių dienų nebe
randame ne tik žinutės, bet ir pa
ties laikraščio... Taigi, taip lie
ka ir nauji leidiniai nebeuzsaky- 
ti ir į koncertą nebenuvažiuota 
ir net į mielą laišką neatsakyta...

O gi būna ir taip, kad esi ge
riausioje nuotaikoje ir rankoje 
jau glamžai dolerį, bet kadangi 
tu esi tolimasis brolis, tas kaimo 
gyventojas, tai tavo gera nuotai
ka, tavo geri norai niekam ir ne
reikalingi.

Skaitau. “Nidos” knygos ir 
“Europos Lietuvis”. Taip gražiai 
aprašyta. Dvi viliojančios knygos 
paminėtos, bet jos ne tau, nes nė
ra leidyklos adreso.

Išleista nauja knyga. Autorius. 
Tiek ir tiek puslapių, kietais vir
šeliais. Nėra adreso.’

“Immaculata” spaustuvė pra
dėjo veikti 1948 m....” Koks 
gražus, kilnus darbas. Kiek daug 
padaryta ir dar tebedaroma. Ad
reso nėra.

“Juozas Mikuckis, DERLIAUS 
VAINIKAS, eilėraščiai. Nida, 
1964, 328 psl.” O kur adresas?

“Julija švabaitė, VYNUOGĖS 
IR KAKTUSAI. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas Čikagoje. Kai
na 2 dol.”

Gal ir girdėjau, gal ir skai
čiau, kur tas klubas, bet ar aš ga
liu visa tai atsiminti? O gal aš su 
juo ir nesusidūriau — taigi ir 
knygos užsisakyti negaliu.

“Sofija Jonynienė, TĖVŲ ŠA
LIS. Kultūros Fondo leidinys... 
Septintajam skyriui... Kaina 
$3.”

O jei čia, kur aš gyvenu, ir pir
mojo skyriaus nėra? Aišku, man 
ir knygos nereikia... Tačiau ta 
knyga yra taip įdomi ir artima 
širdžiai, kad kiekvienuose namuo
se mielai būtų skaitoma. Tėvams, 
neturintiems galimybių leisti vai
kus į lietuviškas mokyklas, tokios 
knygos turėtų būt piršte perša
mos. Tuo' tarpu gi neduodant 
leidyklos ar betkurios platinimo 
vietos adreso, tie visi tolimieji 
nustumiami į šalį...

Skelbiamas kurio nors žurnalo 
vajus. Vėliau skaitai jo rezulta
tus, daugiausia pasidarbavusiųjų 
pavardes, bet jei tavo gyvenamo
je vietoje jokio “vajininko” ne
buvo, tai tau ir žurnalo nereikia.

“Atsiųsta paminėti” — iš pen
kių tik vienas adresas tepaluo
tas. Turiu pripažinti, kad paskuti
niu metu pastebėjau ir geresnių 
reiškinių, tik kažin ar ilgam?

Turi žmonės gerų, atliekamų 
drabužių, kuriuos mielai pasiųstų 
BALFui. Skaitai apie BALFo po
sėdžius, valdybų rinkimus, darbų 
apyskaitas, bet kad kam ateitų į 
galvą ir adresus pridėti!

Australijoje, Pietų Amerikoje 
ir šiaip visuose pasaulio kampuo
se leidžiami periodiniai ir vien
kartiniai leidiniai. Skaitome apie 
juos, bet nei užsisakyti nei žinu
tės į juos pasiųsti negali — jų 
adresai labiau saugomi, kaip 
Amerikos karo paslaptys!

“Irena Šankus paskirta VY
TIES žurnalo redaktore. Ji pra
šo lietuvių, valdančių plunksną, 
kad parašytų į Lietuvos Vyčių 
žurnalą VYTĮ, kuris išeina Chica- 
goje kas mėnesį.” — štai ir vis
kas. O kur parašius siųsti?

Kartais ir parengimai, pobūviai 
reklamuojami pasakant tik pas 
ką gauti bilietus. Telefono nume
ris būna pridėtas. O jei aš gyve
nu tokiame nuotolyje, kad pa- 
skambinimas telefonu daugiau
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Kun. prof. Stasys Yla tarp lietuvių saleziečių gimnazijos mokinių Italijoje

Lietuvių gimnaziįon ar vietinen?
egzaminai, mokslo metų dėl lietuviai tėvai tuo nepasirūpi

na ir neleidžia vaikų į tas mokyk-
Vėl 

pabaiga ir pagaliau svarstymas, 
kokią mokyklą pasirinkti tolimes
niam mokslui eiti. Birželio 12 d. 
liet. šv. Antano gimnazija išlei
džia šeštąją laidą abiturientų, lie
tuvišku žvilgsniu žvelgiančių į 
ateitį. Praėjusiais metais teko bū
ti dalyviu panašių iškilmių, pali
kusių man tikrai gilų įspūdį. Tos 
tvarkingos gretos augalotų ir svei
kai atrodančių jaunuolių dar ir 
dabar atsispindi mano vaizduotė
je ir vis dar lyg girdžiu įspūdingai 
skambančias vyrų choro giesmes. 
Kai bendruomenės veikloje yra 
apsiprasta su mintimi, kad jau
nuolių chorai nėra įmanomi, tai 
ši mokykla atrodo lyg ir kokia sa
la — graži išimtis iš tos taisyklės. 
Panašiu laiku baigiasi mokslas ir 
Putnamo akademijoje, o taip pat 
ir Kanados mokyklose. Taigi ne 
viena šeima sustos ties klausimu:

Ar verta leisti į lietuvių 
gimnaziją?

Paskutiniajame Kanados kraš
to tarybos suvažiavime Delhi 
1964 m. rudenį, vienas krašto ta
rybos narys, išklausęs pranešimo, 
kad neužtenkamas liet, kalbos 
mokėjimas trukdo jaunimui įsi
jungti į liet, veiklą, štai ką pasa
kė: “Beveik visos Putnamo sese
lių auklėtinės laisvai kalba lietu- .
viškai, kaikurios net be akcento, skautai, Juozas Gudinskas ’(šau- 
Tai reiškai, kad mes turime mo- do) ir Povilas Bičiūnas iškylos 
kyklas, kurios sugeba šį trūkumą metu Maino miškuose.
pašalinti. Man nesuprantama, ko- Nuotr. kun. V. Bitino

šv. Antano lietuvių gimnazijos 
Kennebunkporte mokiniai, P. L. 
K. Mindaugo Draugovės jūros

las...” Iš kitos pusės, tėvai gal nu
girsta ir šiokių tokių trūkumų, 
mokinių nusiskundimų ir 1.1. Ar 
yra bent viena institucija, kuri 
gali trūkumų išvengti? Greičiau
sia, tokios nėra. Pagaliau liet, mo
kyklos tebėra savo darbo ir pro
greso pradiniame įsibėgėjime... 
Sutinku, kad tose mokyklose nėra 
nepažabotos laisvės, kuria naudo
jasi kaikurių kitų mokyklų jauni
mas. Gal nėra ir tų žmogaus kūną 
lepinančių patogumų. Bet ar tai 
yra mūsų tikslas vaikus išlepinti?! 
Mano nuomone, yra svarbiau jau
nuolius užgrūdinti, kad galėtų 
lengviau nugalėti gyvenimo sun
kumus ateityje. Anglijos karalie
nės vyras Pilypas, paklaustas, 
kodėl jis leidžia sūnų į tą mokyk
lą, kurios jis pats nemėgo, atsa
kė, kad, jo nuomone, tos mokyk
los žmogaus ateičiai duoda dau
giau, negu kitos. Taigi, ir iškyla 
klausimas:

leidžiant vaikus į paminėtąsias 
mokyklas?

Vienas pagrindinių dalykų, ski
riančių šias mokyklas nuo vieti
nių, yra tai, kad liet, institucijose 
pirmaeilis dėmesys skiriamas mo
raliniam ugdymui bei tvirtų gy
venimo principų skiepijimui ir 
vengiama pigaus, vaikui dažnai 
malonaus paviršutiniškumo, ku
rio taip daug šių kraštų kasdieni
niame gyvenime. _

Vietinės mokyklos daugiau ar 
mažiau ribojasi tuo, kas reikalin-

SU SENAIS DRAUGAIS 

PRISIMINKITE 

SENUS LAIKUS

Mielos sesės ir broliai lietuviai!
GEN. KONS. DR. J. ŽMUIDZINAS

ma — dažytojai.
“Portatyvinis televizijos apara- kaštuoja negu bilietas, kurį~gal 

tas ...” -----mielai užsisakyčiau paštu?

šv. Antano lietuvių gimnazijos Kennebunkporte mokiniai, P. L. K. 
Mindaugo Draugovės nariai, Gintautas Miceika ir skiltininkas Ri
čardas Balionas aviacijos bazėje Pease, Portsmouth, N.H.

Nuotr. kun. V. Bitino
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Pasaulyje žinoma "Wodka 

Wyborowo" yra nepaprasto 

skaidrumo, neturi jokių prie
maišų. Jų galima tiesiog ger
ti ir pasidaryti švelnų kokteili

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

Tipiškai lenkiška "Wisniow- 
ka"—Cherry Cordial yra mė
giama dėl savo juodųjų vyš
nių skonto; puikiausiai tinka, 
pasigaminti sausų kokteilį su 
ledo gabaliukais.

Prieš ketvirtį šimtmečio du 
tironai — Hitleris ir Stalinas — 
sudarė slaptą užgrobimo sutartį 
pasidalinti Lenkiją bei užgniauž
ti Baltijos tautas ir tuo įgalino 
Vokietijos diktatorių pradėti ka
rą ir paskandinti žmoniją kraujo 
ir kančių verpetuose.

Kas iš to sekė — žinom. Tik 
prisiminkim, kad su pirmąja bol
ševikinės okupacijos diena Lietu
voje prasidėjo naktimis lietuvių 
žudymas siaubinguose NKVD rū
siuose ir kankinimai, kokių nėra 
net Dantės pragare. .

Po to atėjo baisiosios birželio 
dienos, pokariniai šiurpulingi į 
vergų stovyklas trėmimai — 40 
tūkstančiu Lietuvos patrijotų par
tizanų išžudymas, raudonosios 
religijos vyriausiam šventikui 
Suslovui vadovaujant.

Mes čia susirinkom vos kelias 
savaites prieš tai, kai okupantas 
imsis prievartauti lietuvių tautą:

ga profesiniam pasiruošimui. Ma
nau, visi tėvai, kurių vaikai lan
ko liet, mokyklas, pastebėjo, kad 
jų sūnūs ir dukros grįžta malonūs 
ir geručiai, o paskui, vasarai bai
giantis, vėl pradeda nuslysti nuo 
to gražaus kelio. Sūnus anksčiau 
galvojo dirbti garaže ar pan., o 
baigęs šv. Antano liet, gimnaziją, 
pasakė, kad nori siekti mokslo ne 
tiek dėl geresnių uždarbių, kiek 
dėl paties mokslo: kad įgytų di
desnį žinių bagažą, kad galėtu bū
ti turiningesnių žmogumi. Kiek 
anksčiau baigusios Putnamo auk
lėtinės išsitarė, kad jos yra labai 
dėkingos Putnamo seselėms už 
lietuvybės ir tvirtų gyvenimo 
principų įskiepijimą. Ar ši insti
tucija yra pasirinkusi tinkamą 
auklėjimo kelią, galima spėti, kad 
ir iš vienos dabartinių auklėtinių 
pareiškimo apie lietuvę seselę — 
bendrabučio vedėją: “Ji mums vi
soms yra kaip gera motina...” 
Putnamo seselės tinkamai supra
to šių dienų reikalavimus ir prie 
jų greit prisitaikė: daugiau dėme
sio skiria skatinančioms — vilio
jančioms priemonėms ir tik neiš
vengiamais atsitikimais pasinau
doja viršininko galia.

Antras teigiamumas, mano pa
ties gerai įsitikintas, tai įsigijimas 
lietuvių draugų. Tai ypač svarbus 
dalykas gyvenantiems mažose 
kolonijose. Pvz., duktė anksčiau 
susirašinėdavo laiškais su viena 
lietuvaite ir keletą anglių. Dabar 
jos sąraše — viena anglė ir kelio
lika ar net trejetas tuzinų lietu
vaičių. Gimnazijos laikų draugai 
dažniausia lieka ir viso gyvenimo 
draugais. Šio rašinio svarbumą 
geriausia apibūdina liet, priežo
dis: “Su kuo sutapsi, tuo ir pats 
patapsi”.

Trečias pliusas liet, veiklą mo
kiniai pradeda laikyti sava ir su
prantama. Tuo tarpu ne vienas 
vietinių mokyklų mokinys lietu
vis sako, kad visa tai yra bereika
lingas dalykas. Liet, mokyklų auk 
lėtiniai važinėja po liet, kolonijas 
su koncertais ir kt. parengimais 
ir automatiškai įsilieja į lietuvių 
bendruomenę. Manau, kad tiek 
Putnamo seselės, tiek Tėvų pran
ciškonų vadovaujama gimnazija 
liet, auklėjimo srityje jaunuoliui 
daug duoda. Pliusų yra ir dau
giau, tačiau eilutės ribotos ir nė
ra įmanoma viską išvardinti.

Kas pralaimima?
Mano buvo nugirsti du pagrin

diniai minusai: susitrukdo - nu
kenčia mokslas ir tie jaunuoliai 
nubyra vietos bendruomenei, nes 
pradeda studijuoti tolimuose JA 
V universitetuose ir ten įsikuria: 
jie esą nebegali grįžti atgal į Ka
nados mokyklų sistemą. Į abu 
tvirtinimus mėginsiu duoti fak
tais pagrįstą atsakymą savo 
straipsnelyje “kas atsitinka bai
gus liet, gimnaziją?” Dėl nubyrė
jimo galiu dar štai ką pridėti: 
kas geriau, ar kad nubyra nuo 
liet, šeimos Kanadoje ir tuo pačiu 
prisideda prie jos Amerikoje, ar 
kad visai nurašoma į nuostolius 
kitos tautybės naudai?! “Tėviš
kės Žiburiai” viename savo veda
mųjų teisingai pastebi maždaug 
šiais žodžiais: šimtai jaunuolių 
baigia mokyklas, bet liet, veikli 
je mes jų nematome... Kur jie 
šiandien?

Ps. Norintiems gauti platesnių 
žinių apie šias mokyklas siūloma 
rašyti adresu:

Mergaitėms—Immaculate Con
ception Convent, RFD 2, Putnam, 
Conn., USA., o berniukams — 
Very Rev. dr. L. Andriekus, O.F. 
M„ Kennebunkport, Maine, USA. 
Dabar pats laikas apsispręsti, nes 
birželio pabaigoje išvažinėja mo
kyklų vadovai ir yra sunku su
tvarkyti dokumentus.

Daniliūnas

įsakinės jai “džiaugtis” 25-rių 
metų jai užkarta vergija ir “dė
koti” Maskvos kompartijai už 
Lietuvos įjungimą į Sovietų Są
jungą ir versti pavergtus lietu
vius dalyvauti Lietuvos nepri
klausomybės šermenyse.
- Tokiai Maskvos apgaulei, sie
kiančiai įtikinti Vakarų pasaulį, 
jok lietuvis laisva valia išmainė 
laisvę į sovietinę vergiją — nie
kas nepatikės, nes tai perdaug 
nenatūralus, akivaizdus ir įžūlus 
melas.

Mes čia kartu su broliais lat
viais ir estais susirinkę ko griež
čiausiai protestuojam prieš tą ap
gaulę, prieš ilgametę sovietinę 
okupaciją, prieš nuožmųjį kolo
nializmą mūsų šventojoje žemė
je ir pareiškiame tau, raudonasis 
okupante (nes gi tu visus girdi), 
kad lietuvių tauta niekada savo 
praeityje nebuvo tiek įniršusi 
prieš savo grobiką ir niekada ne
buvo taip vieninga ir pasiryžusi 
laimėti kovą prieš tave, kaip da
bar, ir niekad lietuviai neturėjo 
tiek daug draugų bei tautų, taip 
nuoširdžiai remiančių Lietuvos 
laisvės bylą ir jos teisę į suvere
nų valstybinį gyvenimą, kaip da
bar.

Mes negalim pralaimėti, nes 
siekiam ne svetimų žemių, ne pa
saulį valdyt, o tiktai pagrindinių 
žmogaus teisių ir laisvės tėvų že
mei, nuo praamžių lietuvių gyve
namai. Ir juo labiau mūsų perga
lės viltys švinta, nes vienalytis 
raudonasis pasaulis jau yra suby
rėjęs į keletą, skeveldrų, o sovie
tinėj santvarkoj gimęs ir užaugęs 
žmogus jau suprato, kad raudono
ji ideologija ir komunistinių he
rojų paminklų masinė statyba ne
gali’ išspręsti jo pagrindinių po
reikių.

Jeigu žydai per tiek amžių, 
graikai du tūkstančius metų, b 
airiai per 7 šimtmečius išlaikė 
širdyje laisvės troškimą ir atga
vo valstybinę laisvę, tai ir Min
daugo, Gedimino tauta juo labiau 
išlaikys prarastos nepriklausomy
bės ilgesį ir vėl bus laisva bei sa
varankiška.

Tik pasiryžkim visu savo dva
siniu ir medžiaginiu sugebėjimu 
bei lietuviui būdingu atkaklumu 
ir toliau dalyvauti mūsų žūtbūti
nėj kovoj, ir laisvės rytojus, grei
čiau negu galvojam, užtekės mū
sų svajom apipintoj brangioj tė
vų žemėj Lietuvoj.

(Lietuvos gen. konsulo Ka
nadoje žodis minint Lietu
vos okupacijos 25-tąsias me
tines Toronte).

IR SOVIETINIS RAŠYTOJAS 
GALI BOTI DRĄSUS

Sovietų rašytojas Valerij Tar
sis pareiškė: “Rusijoje įsteigta 
sistema neturi nieko bendro su 
socializmu, tai ypač pikta fašiz
mo forma. Visi tie vadinamieji 
proletarai valdytojai visai nesirū
pina Rusija, Europa, civilizuotu 
pasauliu. Jie žudė milijonus, žu
dė geriausius iš mūsų. Chruščio
vas buvo švelnesnis, bet iš esmės 
toks pat. Tie žmonės labiausiai bi
jo tiesos...” šie žodžiai Vaka
ruose nepasako nieko naujo, bet 
būdinga, kad jie yra parašyti so
vietinio rašytojo Valerij Tarsis, 
kurį Chruščiovas buvo uždaręs 
psichiatrinėj ligoninėj už tai, kad 
jis savo rankraštį išsiuntė į Vaka
rus. Tas rašytojas, išleistas iš be
pročių ligoninės, savo pergyveni
mus aprašė apysakoje “Palata nr. 
7”. Jis metė iššūkį Chruščiovo 
įpėdiniams: ne tik savo rankraštį 
išsiuntė į užsienį, bet jį pasirašė 
savo tikra pavarde. Jo knyga ne
trukus pasirodys angliškame ver
time. V. Tarsis atvejis primena 
prof. Mihailovo teismą Jugoslavi
joje, kurio “kriminalą”, Tito tei
gimu, sudaro tvirtinimas, kad nė
ra skirtumo tarp Hitlerio ir Sta
lino. V. Tarsis teigia tą patį ir 
net eina dar toliau, tvirtindamas, 
kad komunizmas yra tik fašizmo 
forma, jo atmaina. Tito pasodino 
Mihailovą į kalėjimą, Brežnevas 
gal vėl įsakys Tarsis uždaryti į 
psichiatrinę ligoninę, bet tokių 
drąsuolių, kaip Mihailovas ir Tar
sis. dėka laisvės idėja tiesia sau 
kelią: komunizmas neišvengs liki
mo tos sistemos, kurios atmaina 
jis yra, ir išnyks, kaip fašizmas, 
šitaip tą faktą komentuoja lenkų 
emigrantų dienraštis “Dziennik 
Polski” Londone, Anglijoje.

J. Gs.

Britu Kolumbija yra viena 
turtingiausių Kanados provinci
jų. Paskutiniu laiku ja susido
mėjo japonų prekybininkai ir 
verslininkai. Jie investuoja mil
žiniškas sumas.

W MCGUINNESS DISTILLERS LTD.
TORONTO, ONTARIO

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo llettfviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai ranku masažai; spindulinės ir 

gani vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, PsJ)JULNJPL
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PAVERGIMUI PAMINĖTI
Lietuvos okupacijos 25 m. sukak

čiai paminėti Sov. Sąjungos ryšių 
ministerija išleidžia pašto ženklą, 
kuriame pavaizduota tautiniais dra
bužiais pasipuošusi lietuvaitė. Lietu
voje ruošiamasi išleisti 500.000 egz. 
tiražu suvenyrinį voką ir eilę atviru
kų dainų šventei bei krašto sovieti
nės okupacijos sukakčiau

TURISTAI
Turistinei kelionei į Europą iš Le

ningrado išplaukė laivas “Baškiri
ja”, kuriame yra 26 lietuviai — Mo
lėtų rajono P. Cvirkos kolchozo 
pirm. Br. žemaitis, Šilalės rajono 
“Spartako” kolchozo pirm. J. Iva
nauskas, Kauno politechnikos insti
tuto docentas Alg.' Lašas, Vilniaus 
II vid. mokyklos anglų kalbos mo
kytojas St. Medeška, Šilalės rajono 
kompartijos komiteto seki*. Vyt 
Daujotas, Vilniaus universiteto dės
tytoja J. Andriuškaitytė ir kt Visi 
jie priklauso privilegijuotųjų klasei. 
Eiliniams Lietuvos piliečiams apie 
tokias išvykas į užsienį galima tik 
svajoti. Turistai aplankys Helsinkį, 
Stockholmą, Oslo, Londoną, Antver
peną, Hamburgą, Kopenhagą, Ros- 
toką ir Gdynę, kelionėje užtrukdami 
22 dienas.

VĖSUS BIRŽELIS
Vilniaus oro biuro inžinierė F. No

sova spaudos puslapiuose apžvelgia 
orą Lietuvos teritorijoje gegužės ir 
birželio mėnesiais. Iš šiaurės įsiver
žusi šalto oro banga gegužės mėn. 
atnešė žemiausią lig šiol į knygas 
įtrauktą temperatūra, dažnas šalnas, 
didelį kritulių kiekį. Apie orą birže
lio mėn. rašoma: “šiais metais vidu
tinė birželio temperatūra bus arti
ma vidutinei daugiametinei. Mėnesio 
pradžia numatoma šaltoka, oro tem
peratūra nakties metu' tesieks 2-7 
laipsnius šilumos, o žemės paviršiu
je vietomis laukiamos šalnos. Tre
čiame dešimtadienyje gyvsidabris 
pakils iki 25-30 laipsnių aukščiau 
nulio. Likusį laikotarpį oro tempe
ratūra naktimis bus 4-9 laipsniai, 
dienomis 17-22 laipsniai šilumos. 
Kritulių iškris mažiau daugiametinės 
normos.”

PUOLA PRAEITĮ
“Tiesa” paskelbė iš Niujorko at

siųsta Saliečio laišką, kuriame jis 
sakosi pastebėjęs didelį susirūpinimą 
ir nerimą nekomunistinėje lietuvių 
spaudoje ryšium su artėjančia, pa
sak jo, tarybinės Lietuvos sukaktimi. 
Faktas lieka faktu, kad Lietuvos pa
vergimo sukaktis kelia rūpesčių ir 
patiems komunistams, nes kaip gi 
kitaip suprasi “Tiesoje” atnaujintas 
atakas prieš 1941 m. sukilimo daly
vius ir vėliau įsteigtus savisaugos ba
talijomis. Matyt, Lietuvoje vis dar 
yra žmonių, kuriems Sov. Sąjunga 
buvo ir liko okupantu. Skaitytojams 
brukami išsilaisvinimo pastangų ta
riamieji žiaurumai, vokiečių įsakyti 
ir suorganizuoti žmonių žudymai. 
Apie sovietinį terorą, savaime su
prantama, ištisame praeities juodini
mui skirtame puslapyje nerandi nė 
žodžio, ši pigi propaganda perša min
tį, kad “tarybinės” Lietuvos pama
tai negali pasigirti didesniu tvirtu
mu, jeigu juos vis dar tenka rams
tyti praeities juodinimu.

VIETNAMO “LAISVINTOJAI”
Į Lietuvą trijų dienų viešnagei iš 

Maskvos buvo užsukę du š. Vietna
mo žurnalistai: savaitraščio “Susivie
nijimas” red. kolegijos narys Nguen 
Fuk Choangas ir laikraščio “Liau-

DELHI
VYSK. DR. PRANAS BRAZYS lan-Įnę šaulių ir kitų organizacijų veikė- 

ko šv. Kazimiero parapija. Naujasis1 3a*- Ponas Stepas Jakubickas yra vie- 
ganytojas į Delhi atvyks liepos 10 d J garbiausių Delhi šaulių būrio 
o liepos 11 d., sekmadienį, 11 vai. at
našaus šv. Mišias ir pasakys pamoks
lą. Po pamaldų, klebonijoje susipažins 
su parapijos komiteto nariais, organi-( 
zacijų vadovais, jaunimu. Pirmą valan- j 
dą Delhi vengrų salėje įvyks iškilmin-' 
gi pietūs vyskupui pagerbti, per ku-| 
riuos pasirodys vietos meninės jėgos-Į 
tautinių šokių grupė ir vaikų choras. 
Ganytojas bus supažindintas su para
pijos būkle, jos veikla, ] 
organizacijų atstovų. Būtų gera, kad 
ir apylinkės lietuviai dalyvautų nau
jojo ganytojo pagerbime. Sekminėse 
įvyko pasitarimas, kaip geriau praves
ti vyskupo sutikimą ir jo pagerbimą. 
Jau organizuojasi platus šeimininkių 
būrys paruošti pietums. Vysk. dr. Pr. 
Brazys yra skirtas Europos lietuvių 
dvasiniams reikalams. Jo gyvenimas 
Romoje, krikščionybės centre, gražiai 
padės ir lietuviškiems reikalams. Nau
jasis vyskupas yra labai veikius, mo
kąs daugelį kalbų, aukštos dvasinės 
kultūros ir mokslo vyras, jau aplankė 
Prancūziją, Vokietiją, Angliją, dabar 
lanko Amerikos Jungtinių Valstybių 
ir Kanados lietuvius, pasimatydamas 
su aukštais Bažnyčios hierarchais — 
kardinolais, vyskupais, taip pat daly
vaudamas įvairiuose lietuvių suvažia
vimuose.

PONAI JAKUBICKAI SUKAKTU
VININKAI. Birželio 26 d. jų gražioje 
farmoje (R.R. 2, Princeton, Ont) gau
sūs p. Jakubickų draugai susirinks jų 
pasveikinti ir pagerbti jiems šven
čiant 25 m. vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ponai Jakubickai yra plataus 
masto visuomenininkai, daug nusipel- 

dies armija” bendradarbis Nguen 
Ngok Tu. Jiems buvo parodytas Vil
nius, Trakai, Pirčiupis, sovietinių 
partizanų bunkeriai miškuose. Ngu
en Fuk Choangas pareiškė: “Tai, 
kad bičiuliai lietuviai karštai prita
ria teisingai Vietnamo liaudies ko
vai prieš Amerikos imperializmą, pa
darė mūsų viešėjimą Tarybų Lietu
voje džiaugsmingu ir nepamiršta-
mu...” Vienintelė paspirtis, kurią 
jie rado Lietuvoje, yra TASSO iš-

lėktuvai š. Vietname bombarduoja 
mokyklas ir ligonines. Tokiomis ži
niomis šiandien lietuviškoji komunis
tinė spauda maitina savo skaitytojus, 
siekdama sukelti neapykantą ameri
kiečiams.

MIRĖ V. SIRIJOS GIROS
ŽMONA
Vilniaus Rasų kapinėse palaidota 

rašyt. V. Sirijos Giros žmona Janina 
Kozakaitė. Velionė buvo kilusi iš se
nojo Vilniaus kultūros tyrinėjimais 
pasižymėjusios Uziemblų šeimos, ra
šė eilėraščius lenkų kalba. Į lenkų i 
kalbą ji yra išvertusi S. Nėries lyri- 
ką, J. Janonio eilėraščius, ištrauką 
iš T. Tilvyčio “Usninės”, E. Mieže
laičio knygą vaikams “Zuikis puikis”, į 
A. Venclovos eilėraščių ir eilę lietu
vių liaudies dainų.

DŽIŪSTA VINGIO PUŠYS
“Tiesos” redakcijoje įvyko pasita

rimas Vilniaus Vingio parko ateities 
klausimais. Gamtos apsaugos komite
to pirm. V. Bergas nusiskundė, kad 
parko augmenijai daug žalos padaro 
pramonės įmonės: “Vingis kenčia vi
sų pirma nuo oro užteršimo. Pūsda
mi nuo elektros suvirinimo įrengimų 
gamyklos ir nuo šiluminės elektri
nės, vėjai atneša daug sudegusio ku
ro produktų. Tačiau sausos medžia
gos ore nėra tokios baisios, žymiai 
didesnę žalą padaro sieros dvidegi
nis, atnešamas iš gamyklų...” Ne
patinka V. Bergui ir pavasario sezo
niniai vaizbūnai: “šiandien patikri
nome: visas turgus pilnas dar nepra
žydusių ievų. Atsiranda, deja, žmo
nių, kurie, žalodami augmeniją, ban
do pasipelnyti..Susirūpinimą 
parko ateitimi reiškė ir kiti pasitari
mo dalyviai: Mokslų Akademijos bo
tanikos instituto direktorius K. Jan
kevičius, universiteto botanikos sodo 
dir. A. Lučinskienė, archit I. Daujo- 
taitė, dailės instituto doc. A. Tauras, 
botanikos sodo vyr. mokslinė bend
radarbė M. Liubaitienė, prof. A. 
Minkevičius, apželdinimo tresto val
dytojas P. Baliūnas, “Tiesos” vyr. 
redaktorius G. Zimanas ir kt. Buvo 
keliama mintis priversti pramonės 
įmones įsirengti filtrus kaminuose, 
bet paaiškėjo, kad gerų filtrų esąs 
didelis trūkumas. Realesnis pasiūly
mas — parko pakraščiuose įrengti 
apsauginę zoną, kurioje būtų paso
dintos kenksmingoms medžiagoms 
atsparios medžių veislės. Nudžiūvu
sias pušis ir egles geriausia būtų pa
keisti atsparesniais giminaičiais — 
juodąja pušimi ir kanadiška baltąja 
egle. Per metus šį 160 ha ploto par
ką aplanko apie 3 miL žmonių. Nuo 
jų kojų kenčia parko žolynas, nes 
vis dar nėra įrengta pakankamai ta
kų, kuriais galėtum pereiti per visą 
parką, nemindydamas žolės. Mede
lių laužytojams ir parko šiukšlinto
jams sudrausminti gamtos apsaugos 
komiteto darbuotojas pasiūlė įrengti 
specialią vitriną, kurioje būtų išsta
tytos šių nusikaltėlių nuotraukos.

- V. Kst.

Ont

steigėjų, dabartinis jo vadas, apdova
notas aukštu šaulių ordinu. Ponai Ja
kubickai, kad ir gyvendami tolokai

5 nuo Delhi, yra nuoširdūs šv. Kazimie- 
! ro parapijos nariai.
I BAIGĖSI TABAKO SODINIMO 
į VARGAI. Tabakas jau pasodintas ir 
atsodintas, kur įvairūs kirminai jį nu
kirto ir išretino. Kai kur jo šiek tiek 

’ nušalo, bet šį pavasarį palyginti ne
pasveikintas daug* Sunkiau šiais metais su darbi- 

kad cinkais, kurių nėra pakankamai.
ŠAUNIOS ANTANINĖS atšvęstos 

birželio 13 d. p. Vandos ir Antano Ma
žeikų namuose (R. R. 2, Delhi, Ont.). 
Ponai Mažeikos yra populiarūs šios 
apylinkės lietuviai, dideli lietuviškos 
spaudos mylėtojai ir skaitytojai, nuo
širdūs lietuviškosios parapijos rėmė
jai, turį labai daug draugų ir gerbėjų. 
Šaunus atsilankiusių būrys sugiedojo 
varduvininkui Antanui ilgų, laimingų 
ir džiaugsmingų metų, o po to buvo 
pavaišinti labai skaniais pietumis (p. 
V. Mažeikienė yra viena geriausių vi
soje apylinkėje šeimininkių).

ARTĖJA DIDELĖS VESTUVĖS. 
Liepos 17 d. šv. Kazimiero bažnyčioje 
priima moterystės sakramentą p. Jono 
ir Veros Mikelėnų duktė Marija Vero
nika su Juozu Robertu Soucie. Jaunoji 
yra gimnazijos mokytoja, o jos suža
dėtinis irgi baigęs univeristetą, pasi
ryžęs siekti dar aukštesnio mokslo. 
Moterystės ryšį palaimins jaunojo bro
lis. tik šį pavasarį įšventintas į kuni
gus, pasionistas vienuolis T. R. Sou
cie. Abu jaunieji yra veiklūs kataL 
studentų organizacijose, Newmano 
klube ir Toronto Kat. Informacijos 
Centre.

m

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

Meninę dalį išpildys:
Klevelando neolituanai - studentai:
D. Vadopolaitė, A. Nasvytytė, V. Stankevi
čius, V. Eimutytė, V. Mockutė ir kiti 
Gros V. Babecko orkestras iš Hamiltono

PRAŠOMI VISUS GAUSIAI DALYVAUTI!

m. birželio 30 d., trečiadienį, Dominijos dienos išvakarėse,

BURLINGTONE BRANT INN
yra ruošiama tradicinė Tautos Fondo 

GEGUŽINĖ
šokiai vyksta SKY CLUB — 
po atviru dangum
BENNI FERRI orkestras
Vertingų fantų LOTERIJA

Laimės staliukai
Turtingas gaivinančių gėrimų ir 
užkandžių bufetas ir 
Kitos staigmenos

Įėjimas — 2 doL, studentams — 1 dol.

Blogam orui esant, šokiai vyks viduje

Maloniai kviečiamą Hamiltono, Oakvillės, Toronto, St. Catharines 
ir kitų apylinkių tau tiečius gausiai dalyvauti

_____ _______________ * Hamiltono Tautos Fondo Valdyba

Pradžia — 7 vai. vak.

g HAMILTON®

★

Baisiųjų birželio trėmimų mi
nėjimas Hamiltone Įvyks birželio 
27 d., sekmadienį, 3 v. p. p., nau
juose Jaunimo Centro namuose. 
Minėjimą rengia kartu visi pabal- 
tiečiai. Kiekvienais metais minė
jimui pirmininkauja vis kiat tau
tybė. Šiemet pirmininkauti tenka 
lietuviams. Malonu, kad jau minė
jimai gali vykti savose patalpose 
ir nereikės blaškytis po visokias 
svetimas sales. Iš kanadiečių mi
nėjime sutiko dalyvauti parla
mento narys J. Macaluso ir mies
to valdybos atstovai. Pagrindinę 
minėjimo kalbą pasakys L. Ma- 
čiulaitytė. Pranešėja bus jau ne
kartą visokiomis progomis prane
šinėjusi V. Staniutė. Kalbos ir 
pranešimai bus tik angliškai, kad 
visi dalyvaujantieji galėtų supras
ti. L: Mačiulaitytė ir V. Štaniūtė 
šiemet baigė McMaster universi
tetą ir Hamiltono lietuviams bus 
labai malonu matyti jas šiose 
svarbiose minėjimo pareigose.

Neužtenka, kad jaunimas ruoš
tųsi pasirodyti tik savo kongrese, 
bet kad visokiomis progomis Įsi
jungtų ir į vietinius parengimus 
bei minėjimus, nes laikui bėgant 
visas vadovavimas teks perimti 
dabartiniam jaunimui.

Meninėje dalyje pasirodys visų 
trijų tautybių meniniai vienetai. 
Iš lietuvių: sol. V. Verikaitis ir 
jo vadovaujamas AV parapijos 
choras.

Visi Hamiltono ir apylinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti šiame 
svarbiame minėjime, susikaupti 
ir prisiminti tūkstančius mūsų ne
laimingų tautiečių, -kurie tada 
taip žiauriai buvo išplėšti iš gim
tųjų namų ir tokiu būdu ištremti 
i tą baisią nežinią.

Bendruomenės valdyba
ATEITININKŲ KONGRESAS To

ronte įvyksta liepos 3-4 d. Programa 
yra plati ir turtinga. Kongresan rink
sis visi laisvojo pasaulio ateitininkai. 
Hamiltono ateitininkai sendraugiai ir 
ateitininkiškasis jaunimas irgi privalo 
gausiai dalyvauti šiame kongrese.

ATEITININKŲ vasaros stovykla 
prasidės liepos 25 d. T. pranciškonų 
vasarvietėje New Wasaga. Stovyklai 
vadovaus prityrę vadovai, šių metų 
stovyklos tema — “Ateitininkas nau
jame pasaulyje”. Programa ruošiama 
jau dabar. Stovyklos komendantas bus 
dr. Romas Vaštokas, o dvasios vadu 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ. I sto
vyklą priimami berniukai ir mergai
tės nuo 12 iki 18 m. Hamiltoniečiai, 
norį vykti į šią stovyklą, registruoja
si pas J. Pleinį telef. JA 7-4876.

T. PRANCIŠKONŲ • AUŠROS sto
vykla prasidės liepos 10 d. ir truks 
dvi savaites. Norintieji važiuoti į šią 
stovyklą registruojasi pas p. E. Gu- 
dinskienę telef. LI 7-1967. Priimamas 
jaunimas nuo 7 m. amžiaus. J. P.

“ŠIRVINTOS” TUNTO skautės dar 
vasaros atostogų nepradėto, nors ilgo
kai spaudoje apie jas neskaičius, atro
dytų, kad šių metų veikla taip nežy
miai ir užsibaigė.

Pavykusios Kaziuko mugės dėka 
kuklia auka buvo paremta Jaunimo 
Centro statyba ir nupirktas “Romu
vos” skautų stovyklai tankas vande-

* 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

Rengia KLB Wellando apylinkės valdyba

niui šildyti. Stropiai ruoštasi šv. Jur
gio minėjimui — tradicinei skautų 
pavasario šventei Hamiltone, kurioje 
dalyvavo ir Toronto skautai-tės. Ta 
proga buvo apdovanotos pažangumo 
ir vėliavos žymenimis 4 pavyzdingos 
skautės: Pauliūtė Daina, Sakalaitė 
Audrė, Tumaitytė Nijolė ir Volungy- 
tė Aldona. Taip pat išdalintos premi
jos ir Motinos Dienos, kurią mažesni 
vienetai savo tarpe vienu, ar kitu bū
du paminėjo.

Gaila, kad nebelieka laisvo savait
galio tradicine Joninių iškyla užbaig
ti tunto 1964-65 darbo metus. Tenka 
pasitenkinti tunto sueiga, kuri įvyks 
mokslui pasibaigus, birželio 30 d., tre
čiadienį, 3 v. p.p., parapijos salėje. 
Nors tai yra darbo diena, tėvai, kurie 
laisvi, mielai kviečiami dalyvauti. Ta 
proga norėčiau priminti tėvams, dar 
negrąžinusiems stovyklos registraci
jos lapų, juos kartu su registracijos 
mokesčiu pristatyti per vadoves ar 
tiesiog tuntininkei ne vėliau birželio 
30 d. Tikimasi sulaukti nemažo būrio 
Hamiltono skaučių ir paukštyčių sto
vykloje. Skautų Rėmėjų, ypač pirm. 
D. Stuko, pastangomis “Romuvoje” 
buvo pastatytas pastatėlis mūsų ma
žosioms paukštytėms apgyvendinti, už 
kurį mes esame jiems labai dėkingos.

širvintietė
K. LIET. KATALIKIŲ MOTERŲ 

DR-JOS visuotiniame narių susirinki
me buvo perrinkta v-ba, kurioje pasili
ko tos pačios narės, tik darinkta viena 
nauja narė vieton atsisakiusios p. Bag
donienės. Išrinktoji valdyba turėjo sa
vo posėdį ir pasiskirstė pareigomis: 
p. Norkienė — pirmininkė, p. Rakštie- 
nė — vicepirmininkė, p. Rickienė — 
sekretorė, p. Krištolaitienė — ligo
niams lankyti, p. Tumaitienė — iždi
ninkė.

V-ba nusistačiusi galimai daugiau 
lankyti ligonius, rudenį suruošti pobū
vį ir gražiai paminėti dr-jos šventę 
gruodžio 8. V-ba.

TRADICINĖ TAUTOS F. GEGUŽI
NĖ šiemet ruošiama birželio 30 d., 
trečiadienį, Dominijos D. išvakarėse, 
Burlingtono Brant Inn, Sky Club. Tai 
visų laukiamas pasilinksminimas, ku
ris vyksta lauke, puošnioje ant ežero 
kranto įrengtoje šokiams aikštėje, ši
tas yra paskutinis ligi rudens Hamil
tone rengiamas pasilinksminimas. Pla
nuota antroji gegužinė per Civic Holi
day dėl susidėjusių aplinkybių nebe
rengiama. Tikimasi, kad Hamiltono ir 
apylinkės lietuviai pasinaudos dar ši
ta proga ir, kaip kiekvieneriais metais, 
gausiai suvažiuos į šią lietuvišką ge
gužinę.

IŠKYLĄ Į GAMTĄ hamiltoniečiams 
užpraeitą sekmadienį suruošė vietinis 
SLA skyrius. Ji įvyko Br. Aselskio 
ūkyje prie Erie ežero. Vietovė visiems 
gerai žinoma. Suvažiavo nemažas bū
relis žmonių. SLA skyriaus pirm. Z. 
Pulianauskas pasveikino visus suva
žiavusius, primindamas, kad prieš 25 
metus birželio dienomis mūsų tautos 
rinktiniai sūnūs ir dukros buvo išplėš
ti iš savo žemės ir išvežti mirčiai į to
limas Rusijos gilumas. Jie pagerbti 
tylos minute. Kadangi tą dieną buvo 
Antaninės, visiems iškylos dalyviams 
Antanams prisegta po raudoną rožę į 
švarko atlapą. Po to sekė vaikų spor
to varžybos — bėgimas ir šokimas į 
augštį. Pirmųjų trijų vietQ laimėto-

jai gavo premijas. Sportui vadovavo 
K. Baronas. Visi varžybose dalyvavę 
vaikai apdovanoti saldumynais. Susi
dariusioms išlaidoms padengti buvo 
platinami loterijos bilietai. Visus 
linksmino lietuviškų chorų įdainavi- 
mai.

A.A. POVILAS ŠILINSKAS, 71 m. 
amžiaus, mirė po sunkios operacijos 
ir buvo iškilmingai palaidotas. Velio
nis — senesnės imigracijos lietuvis, 
kilęs iš Žemaičių Naumiesčio, Venckų 
km. Į Kanadą buvo atvykęs jau 1297 
m. Lietuvoje yra likęs sūnus ir viena 
duktė, kitas sūnus — žinomas statybi- tojas Stasys Santvaras, inž. Edmun- 
ninkas Alf. Žilinskas — gyvena Ha
miltone. K. M.

PADĖKA
Nuoširdžiai norime padėkoti už su

rengtą mums staigmeną 15-kos metų 
vedybinio gyvenimo sukakties proga. 
Dėkojame gerbiamam prel. kun. dr. 
J. Tadarauskui už malonų atsilanky
mą, sveikinimus ir pasakytą Jcalbą.

Ačiū už mielus sveikinimus telefo
nu ir laiškais p. F. česonienei, p.p. 
R. R. česoniams, p.p. K. K. Česoniams 
(iš Baltimorės, JAV), p. S. Riekutei 
(iš Čikagos, JAV).

Už suorganizavimą visos staigmenos 
ir taip puikių vaišių — p. Danutei Jo
nikienei, mielai mamytei H. Rickienei 
bei sesutei A. Žilvytienei mūsų dide
lis ačiū.

Visoms ir visiems, žemiau išvardin
tiems, už prisidėjimą, dalyvavimą, 
nuoširdžius sveikinimus, ~ linkėjimus 
bei puikias ir vertingas dovanas, ku
rios ilgai mums primins mielus drau
gus, dar kartą tariame ačiū: p.p. R. 
R. Bagdonams, A. D. Balsiams, K. 
Bungardai, A. F. čižams, K. Gludai 
(Niagara F., N.Y.), J. Grigaičiams, K. 
O. Gudinskams, F. M. Gujams, Jakai- 
čaims, M. D. Jonikams, G. O. Juodž- 
baliams, J. O. Kareckams, P. F. Ka- 
reckams, M. Kėžinaitytei, L. Kubiliui, 
V. Kunkuliui, J. L Liutkams (Tillson- 
burg, Ont.). K. B. Lukošiams (Lang
ton, Ont.), P. V. Lukošiams, K. E. 
Norkams, P. L. Norušiams (Toronto, 
Ont.), S. Normantui, J. Petrauskienei, 
J. Piciniams, A. F. Poviiauskams, J. 
T. Poviiauskams, A. Rickui, J. H. Ric- 
kams, J. Z. Rickams, J. Rimkams, K. 
H. Ruliams, Rusinavičiams, V. Sas
nauskui, J. E. Simaičiams, B. J. Stur- 
maičiams, G. M. Sutkaičiams, K. A. 
žilvyčiams.

Su tikru dėkingumu —
Vytautas ir Janina Narušiai

MAŽĖJA GIMIMŲ SKAIČIUS
Priešingai Sovietų Sąjungai, 

kur palaikomos gausios šeimos, 
gomulkinėje Lenkijoje vedama 
kova prieš “perdideli” gimimų 
skaičiaus didėjimą. Per pastaruo
sius 10 m. dėl sunkių gyvenimo 
sąlygų ir kt. priežasčių Lenkijoje 
gimimų skaičius sumažėjo. 1950 
m. vienam tūkstančiui gyventojų 
teko 30,7 gimimų, 1963 m. tas 
skaičius krito iki 19,0. Pagal Var
šuvos “Trybūna Ludu“, per devy
nis 1964 m. mėnesius natūralus 
gyventojų prieauglis buvo že
miausias miestuose: Lodzėje, Var
šuvoje, Poznanėje ir Krokuvoje. 
Pagal Lenkijos “Biuletyn Statys- 
tyczny”, iš tūkstančio gimusių kū
dikių Varšuvoje mirdavo 23,6 kū
dikiai, Krokuvoje — 29,1, Lodzė
je — 33,5. E.

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

LIETUVIŲ ŠV. ANTANO GIMNA
ZIJOS Mindaugo draugovė šiais me
tais buvo veikli ir surengė iškylų. 
Su draugininku Gintautu Miceika ir 
adjutantu Raimundu Ramonu sausu
mos skautai ir naujai įsteigti jūrų 
skautai turėjo daug įdomių valandų. 
Kartą buvome iškeliavę į Maino miš
kus pašaudyti kariškais bei medžiok
liniais šautuvais ir policijos pistole
tu. E to šaudymo buvo sudarytas 
turnyras. Tie skautai, kurie laimėjo 
pirmą ir antrą vietą, gavo piniginę 
premiją.

Vieną savaitę po tos iškylos visi 
skautai vėl sulipome į mokyklos au
tobusą ir važiavome į “Portsmouth 
Navy Yard”. Ten mums parodė, kaip 
karo metu kareivis be kulkų gali nu
galėti savo priešą. Vėl sulipę į au
tobusą nuvažiavome į “Pease Air 
Force Base”, kur matėme daugybę 
visokių lėktuvų ir net teko į kelis 
įlipti ir apžiūrėti vidų. N

Ateinančiais metais valdyba pasi
keis, bet tikimės, kad visi sausumos 
skautai ir jūrų skautų Albatrosų 
valtis vėl smarkiai ir uoliai dirbs.

Rimantas Ambrozaitis
PRIE -PROF. K. PAKŠTO KAPO. 

Ateitininkų sendraugių centro val
dybos iniciatyva buvo suorganizuotas 
specialus komitetas prof. K. Pakšto 
paminklui statyti. Energingas valdy
bos pirm. inž. J. Mikaila ėmėsi viso 
darbo, kurį gražiai iki galo ištesėjo. 
Jis organizavo Pakšto Fondo vajų, 
surinko lėšas ir užsakė pas archit. 
J. Muloką paminklo projektą, kurį 
pastarasis padovanojo komitetui, at
sisakęs atlyginimo.

Kai paminklo projektas buvo iš
pildytas, kapinių puošimo šventėje, 
gegužės 31 d., įvyko jo atidarymas 
ir pašventinimas. Vysk. Pr. Brazys 
atlaikė gedulingas Mišias, pašventi
no prof. K. Pakšto paminklą ir pasa
kė giliai patrijotišką kalbą, nurody
damas velionies nuopelnus kataliky
bei ir tautai. Po vyskupo žodžio pra
bilo komiteto pirm. inž. J. Mikaila. 
Gražiai paminėjęs velionį, jis padė
kojo visai ateitininkijai ir visuome
nei, prisidėjusiai savo aukomis, ar- 
chit. J. Mulokui už dovanotą projek
tą, Stasei ir inž. Antanui Tumosams 
už didelį pasidarbavimą vietoje (Či
kagoje). Atskirai padėkojo vysk. P. 
Braziui už pašventinimą ir pasakytą 
kalbą. Iškilmės užbaigtos giesme 
“Marija, Marija” ir himnais. N. ž.

SUŽEISTI LIETUVIAI. Grįžtant 
iš Tautinės Srgos suvažiavimo į Bos
toną, automobilio nelaimėje buvo su
žeisti: Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas Juozas Kapočius su žmona, rašy-

das Cibas ir Bostono skyriaus Lietu
vių B-nės pirm. Antanas Matjoška. 
Vieni jų yra sužeisti daugiau, kiti 
mažiau. Rašytojas S. Santvaras turės 
pagulėti lovoj keletą savaičių, nes 
jam yra sugipsuota koja. Nelaimė 
įvyko netoli New Haven, kai kitas 
automobilis užlėkė ant J. Kapočiaus 
vairuojamo automobilio.

KOSTAS BURBULIS, vienas iš ne
daugelio neprikl. Lietuvos jūrininkų, 
pasiliko ištikimas jūrai ir su ja ne
siskiria. šiuo metu jis yra trečiu ka
pitono padėjėju dideliame Amerikos 
keleiviniame laive, kuriuo atlieka ke
liones į P. Amerikos kraštus, o da
bar — pasuko P. Afrikon.

ALGIRDAS BAGDONAS, Sea
board World Airlines Inc. superin
tendentas, pastoviai gyvenąs Niujor
ke, kur mažiausiai jį galima sutikti. 
Didesnę metų laiko dalį jis pralei
džia keliaudamas po visą pasaulį. 
Algirdas Bagdonas yra neprikl. Lie
tuvoje plačiai žinomo matematiko ir 
žurnalisto Mato Bagdono sūnus. Jo 
tėvas mirė Sibiro tremtyje, o jo mo
tina ten tebeneša sunkią likimo da
lią dar ir šiandien...

SIDABRINI KUNIGYSTĖS JUBI- 
LĖJŲ švenčia: saleziečiai — K. Bu- 
davičius, Italijoj, K. Inkratą, Peru, 
J. Kisielius, Meksikoje, A. Naujokas, 
JAV, St. Petraitis, Italijoj, Aug. Sa
bas, JAV, Ant. Tranavičius, Italijoj, 
P. Urbaitis, Italijoj (dabar JAV), ir 
kun. J. Zeliauskas, Vatikane.

BALTIMORĖS LIETUVIAI mini 
80 metu įsikūrimo sukaktį. Pirmieji 
lietuviai Baltimoreje apsigyveno apie 
1885 m. Tie pirmieji pionieriai buvo: 
Jonas Gulbinas, Bielys, šlivinskas, 
Jonaitis, Oberaitis, Juozas Olevičius- 
Kulis ir kt. Jie apsigyveno rytinėje

LONDON, ONT.
PRIMICIJOS DATA jau galutinai 

nustatyta, būtent, birželio 29 d., ant
radienį, šv. Petro ir Povilo dieną. Iš
kilmių pradžia 7.30 v.v. Šiluvos Mari
jos bažnyčioje, 1414 Dundas St. E. 
Dalyvaus lietuviai kunigai iš gretimų 
parapijų, o taip pat ir Londono vieti
niai dvasiškiai. Išpažintys bus klauso
mos nuo 7 v.v. Po pamaldų — bend
ras pobūvis dalyvaujant primicijantui 
kun. L. Januškai. Data atkelta atgal į 
birželio mėn., nes primicijantui ne
trukus gali tekti išvykti į paskyrimo 
vietą. Visi Londono ir apylinkių lietu-

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 

išduodamos asmeninis paskolos iki ss.ooo, 
poskolot iki 60% torto vertėt. UŽ štRUS mokama % 4M- 
dando ii pelno, až DEPOZITUS —- 4% ir veikia nemokamas py* 
vybės h paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais penktadieniais 9 vol.r. — 1 vai. po pieta.
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Baltimorės dalyje, apie Lloyd, Ex- 
ter gatves, ir ten įsteigė lietuvišką 
parapiją.

DR. KAZIMIERA ŠAULIENĖ po 
ilgos ligos mirė geužės 25 d. Detroi
te. Palaidota Holy Sepulchar kapinė
se. Velionė buvo a.a. dr. Jurgio Sau- 

. lio našlė.
INŽ. KĘSTUTIS SIMANAVIČIUS, 

gyv. Poughkeepsig, N.Y., kur dirba 
IBM bendrovėje, birželio 4 d. Syra
cuse un-te gavo elektros inžinerijos 
magistro laipsnį.

VYSK. PR. BRAZYS, MIC, Įstojo 
nariu į Lietuvių Fondą.

SESELĖ M. AGNESINA, SSC, Šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos na
rė, Lojolos universitete gauna anglų 
kalbos doktoratą. Seselė gimusi Či
kagoj, jos tėvai — lietuviai.

MOKYT. A .BAGDONAS, mokyto
javęs Alabamoj, mokslo metams pa
sibaigus, grįžta Čikagon. Ten dėsty
damas augštesniojoj m-kloje daug 
pasidarbavo lietuvių vardo kėlimui, 
o taip pat išrūpino vieną rezoliuciją.

Kolumbija
INŽ. KĘSTUTIS KALĖDA iš Me- 

delfino persikelia į Bogotą, žinomas 
“Shelmar” fabrikas, kuriame jis ėjo 
atsakingas pareigas, Bogotoje įsteigė 
kitą popieriaus fabriką ir, įvertinda
mas inž. K. Kalėdos sugebėjimus, pa
skyrė jį vadovauti šiam naujam fab
rikui.

Brazilija
KUN. MEČISLOVAS VALIUKE

VIČIUS paskirtas naujos kunigų se
minarijos rektoriumi Niteroi arki
vyskupijoje, prie Riodežaneiro. Semi
narija pavadinta popiežiaus Pauliaus 
VI vardu ir įkurta Fatimos Marijos 
parapijoje, kurios klebonu yra kun. 
Mečislovas Valiukevičius. Naujojoj 
seminarijoj mokosi 25 klierikai.

Italija
KARDINOLAS GIUSEPPE PIZ- 

ŽARDO popiežiškos kolegjios koply
čioj Romoje iškilmingai įtekiė apaš
tališkojo pronotaro insignijas kolegi
jos rektoriui prel. Ladui Tulabai. Iš
kilmingų apeigų metu kardinolas 
nuoširdžiu žodžiu priminė prel. Tu- 
labos nuopelnus ir visų dalyvių min
tis kreipė į Lietuvą, kur Bažnyčia ir 
visa lietuvių tauta išgyvena skaudžių 
persekiojimų periodą. Lietuvos kata
likų ištvermę ir ištikimybę kardino
las Pizzardo iškėlė pavyzdžiu visam 
pasauliui. “Lietuvos kankinių auka 
ir jos heroiškų tikėjimo išpažinėjų 
maldos užtikrina Lietuvai ir Bažny
čiai gražesnį rytojų!” — užbaigiamie
ji jo pamokslo žodžiai.

Australija
“MŪSŲ PASTOGĖ” vedamajame 

siūlo kruopščiai ir nuoširdžiai re
gistruoti mirusius tautiečius išeivijo
je. Iš visų Australijoj veikiančių 
Bendruomenės institucijų, esą, tik 
viena Geelongo apyl. valdyba užvedė 
savo mirusių b-nės narių registraci
jos knygą. Tai esąs sektinas pavyz
dys ir kitoms apylinkėms. Kiti, gir
di, teisinasi, kad tokia mirusių re
gistracija — vietos kapelionų žinio
je. Teisingai, kapelionai veda tokią 
registraciją, bet jie užregistruoja tik 
tuos, kuriuos jie palaidoja. Bet jeigu 
miršta kitos tikybos narys ar neti
kintis, kuris palaidojamas be bažny
tinių apeigų, jie taip ir lieka neuž
registruoti.

“MŪSŲ PASTOGĖ” rašo, kad Lon
dono spaudoje paskelbta, jog Angli
jos bankuose Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos deponuotų pinigų yra virš 15 
mil. dolerių.^ Iš tų kapitalų nuošim
čių išmokami atlyginimai veikian
tiems minėtų kraštų diplomatams. 
Sov. Sąjunga stengiasi tuos pinigus 
išgauti ir pasigrobti.

Argentina
“ARGENTINOS LIET. BALSAS” 

rašo apie vietos kultūrininko ir dip
lomato D. F. Sarmiento knygą “Ab
raomo Linkolno gyvenimas”, kurioje 
minimas ir lietuvis. Ten sakoma, kad 
Argentinos didelis Icultūrininkas ir 
diplomatas Domingo Faustino Sar
miento, būdamas Argentinos amba
sadorium Vašingtone, iš Amerikos 
Argentinon pasiuntė lietuvį inžinie
rių vilnieti Chodasevičių, kuris bu
vo paskirtas vyriausiu hidrologu ir 
upių planuotoju. Chodasevičius Ar
gentinoje, kaip ir Domeika Čilėje, 
įtrauktas į Pietų Amerikos kultūros 
istoriją. Paruošė Pr. Al.

viai kviečiami gausiai dalyvauti.
PASKUBĖKITE UŽSIREGISTRUO

TI į skautų stovyklą, kuri prasidės 
liepos 10 d. ir truks vieną savaitę. 
Dragūnevičių ūkyje, Mount Brydges, 
Ont. Registruoja V. Gudelis po 11 vai. 
pamaldų. Stovyklauti gali ir ne skau
tai. Stovyklos organizavimu rūpinasi 
skautų vietininkija. Kiekvieneriais 
metais stovykla sutraukia vis daugiau 
jaunuolių ir surengia stipresnę pro- 
gramą.

L. POCIUS grąžo iš ligoninės ir 
baigia sveikti namuose. D. E.

TetofoM, JA B-0511
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Naujosios valstybės

Pakistanas nerimsta be Kašmiro
susirėmė Kašmire — net su tan
kais — po 16 metų trukusių ne
ramiu paliaubų. Kas susirėmimus 
pradėjo, nežinia, bet dauguma 
stebėtojų spėja, kad pakistanie
čiai.

Anglai, 1947 m. suteikdami bu
vusiai Indijai nepriklausomybę, 
atskyrė nuo jos mahometonų ap
gyventas' sritis šiaurės rytuose ir 
vakaruose. Iš tų sričių susidarė

Indijos - Pakistano padalinime 
buvo remiamasi gyventojų daugu
mos valia, tik ne Kašmire. Ten 
hinduistas maharadža H. Singas, 
tuometinis provincijos galva, 
prieš gyventojų norą paprašė In
diją, kad ši priimtų Kašmirą į sa
vo federaciją. Indija sutiko šį pra
šymą išpildyti ir tuoj pasiuntė ka
riuomenę į Kašmirą. Tą patį pa
darė ir Pakistanas. Indiečiams pa
sisekė užimti tris penktadalius 
Kašmiro teritorijos, o pakistanie
čiams teko mažesnė ir neturtin
gesnė dalis. Jie, aišku, tuo nepa
sitenkino, ir riboti karo veiksmai 
taip šių dviejų tik ką gimusių 
milžinų vyko iki 1949 m., kai 
Jungtinėms tautoms pagaliau pa
vyko sudaryti paliaubas ir nusta
tyti demarkacijos liniją.

Neseniai įvykusiuose susirėmi
muose Pakistanas laimėjo kelias 
kvadratines mylias teritorijos ne
įžengiamose pelkėse. Tai rodo, 
jog jie sulaužė paliaubas. Indija 
atsisako imtis betkokių derybų, 
kol nebus atstatyta padėtis, kokia 
ji buvo per Naujus Metus..

Remia Indijos priešus
Pakistano karingumą kursto ■ 

jos naujai atrastas “draugas” — 
komunistinė Kinija. Mat, dėl Kaš
miro pas pakistaniečius prisirinko 
tiek kartėlio, kad jie, pagal lietu
višką patarlę, net su velniu nori 
eiti riešutauti. Pakistano vyriau
sybė, kuri priklauso tokioms anti- 
komunistiškom grupėm kaip Bag
dado ir Pietryčių Azijos sąjun
goms, priešu nr. 1 visdėlto laiko 
Indiją — didžiausią demokratinę 
valstybę Azijoje.

Kadaise buvęs vienas ištiki
miausių vakariečių sąjungininkų 
Pakistanas smarkiai pakeitė savo 
laikyseną po kiniečių invazijos 
Indijon 1963 m. ir po to, kai va
karų valstybės pradėjo masiškai 
teikti karinę pagalbą Indijai, kad 
ši galėtų atsiginti nuo komunistų 
antplūdžio.

Po šio politinio posūkio Pakis
tanas pradėjo plėsti savo santy
kius su kom. Kinija. Pastarosios 
premjeras čuenlai lankėsi sosti
nėje Ravalpinde, o Pakistano pre
zidentas M. Ajub Khanas — Pe- 
kinge. Pastarasis, belankydamas 
“Revoliucinį muziejų”, tiek susi
žavėjo savo šeiminįnkais, kad sve
čių knygoje įrašė: “Mano siela at
sigavo pamačius, kaip pasiryžus 
tauta, vadovaujama tokių pat iš
mintingų vadų, išsikovojo sau iš
ganymą”.

Santykiai su komunistiniu sli
binu išėjo iš komplimentų stadi
jos, kai Pakistano oro linija į savo 

- reguliarių skridimų tinklą įtrau
kė ir Pekingą. Tai vienintelė ne
komunistinė oro linija, gavusi to
kią privilegiją. Gal ir simboliška 
tiems naujai užmegztiems santy
kiams, kad vienas pirmųjų tos li
nijos lėktuvų, pakeliui į Pekingą, 
nukrito.

Pritaria Pekingui
Kai kiniečiai išsprogdino savo 

pirmąją atominę bombą, pareiš
kė, esą reikia sušaukti pasaulio 
galiūnų konferenciją tokiems 
ginklams uždrausti. Ajub Khanas, 
Pakistano prezidentas, turbūt vie
nintelis iš vakariečių, tuoj parė
mė šį pasiūlymą.

Bet gal labiausiai vakariečių 
stebėtojai susirūpinę daugelio Pa
kistano studentų kairiomis ir anti- 
vakarietiškomis pažiūromis. Šie 
jaunuoliai turi neproporcingai di
delę įtaką valstybės gyvenime, 
kur 85% gyventojų yra beraščiai. 
Per šių metų pradžioje Įvykusius 
rinkimus, pusiau diktatorinė vy-_ 
riausybė smarkiai diskreditavo 
demokratinę opoziciją balsuotojų 
akyse, kad opoziciją remia ameri
kiečių agentai. Generolas Ajub 
Khanas rinkimus laimėjo 2:1 per
svara, ir jo “Mahometonų lygai” 
valdžia garantuota penkiems me
tams.

Nežiūrint flirto su kiniečiais, 
Pakistanas visdėlto pasilieka lais
vojo pasaulio pusėje ir ypač neno
ri prarasti amerikiečių draugystės 
bei... paramos. Prezidentui J. B. 
Johnsonui laimėjus rinkimus, 
Ajub Khanas pareiškė per radiją: 
“Aš džiaugiuosi, kad prezidentas 
Johnsonas buvo išrinktas JAV 
prezidentu ir tikiuosi, jog rinki
minė persvara, kurią jam suteikė 
balsuotojai, padės jam iš naujo 
peržiūrėti šios pasaulio dalies 
problemas, kurioms išspręsti rei
kia tarptautinio bendravimo”.

Tik prieš metus amerikiečių 
“tarptautinių santykių plėtimo įs
taiga Pakistanui suteikė 8,5 mil.

V. ZALATORIUS PLB valdybos 12-sis posėdis 
įvyko š.m. birželio 5 d. sekreto
rės Mildos Lenkauskienės bute 
Klevelande. Dalyvavo pirm. J. 

nes yra taip pat gavęs nemaža ka- Bachunas, St. Barzdukas, dr. A. 
rinės paramos iš JAV ir ūkinės Į Nasvytis, AK. Mikulskis, Vyt. Ka- 
ner Kolombo plana, kuri finan- mantas, M. Lenkauskienė, E. Kar

nėnas, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso komiteto pirm. Al
gis Zapareckas ir kongreso finan
sų komisijos pirm. Pr. Razgaitis.

šešias valandas trukęs posė
dis išklausė pranešimų, svarstė 
įvairius klausimus ir padarė eilę 
nutarimų.

1. Išklausytas PLB kultūros ta
rybos pirm. dr. J. Puzino praneši
mas raštu apie kultūros tarybos 
darbus, nutarimus ir siūlymus. 
PLB valdyba nutarė buvusios 
PLB valdybos įsteigtą metinę 
2.000 dolerių kultūrinę PLB pre
miją pakeisti į 1.000 dolerių ne
periodinę kultūrinę premiją už iš
skirtinės reikšmės kultūrinius 
laimėjimus ar siekimus. Nutarta 
skirti $500 kultūros tarybos siū
lomam istorinės reikšmės litua
nistinės medžiagos mikrofilmavi- 
mui (“Aušros” ir pan. leidinių). 
Susipažinta su lietuvių istorikų 
siūlymu 1219 metus laikyti Lie
tuvos pradžios metais. Šį klausi
mą toliau studijuoja istorikai ir 
vėliau PLB valdyba darys nuta
rimą.

2. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso rengimo planą pateikė

Is PLB valdybos posėdžio

per Kolombo planą, kurį finan
suoja Britų Bendruomenės nariai.

Diktatūra arba chaosas
Feldmaršalas Ajub Khanas 

kraštą valdo kieta ranka. Jam val
džią pavedė buvęs prezidentas 
Mirza 1958 m., kai valstybei grėsė 
anarchija dėl valdininkų papirki
nėjimo, juodosios rinkos, mokes
čių vengėjų ir dėl visokių politi
nių demagogų. Nelengva jam 
tvarkyti 110 mil. žmonių valstybę 
be prityrusių valdininkų, kaimy
nams ją spaudžiant ir gamtos ne
laimėms teriojant.

Vakarų Pakistane yra daugiau
sia uolos ir dykumos, o rytuose 
Gangas, Bramaputra ir Magna 
kankina žmones kasmetiniais pot
vyniais. Vakaruose ūkininkai au
gina kviečius, medvilnę, miežius 
ir cukrines nendres, o rytuose ry
žius, tabaką, arbatą ir džūtą. Džu- 
ta yra į kanapę panašus augalas. 
Iš jos audžia maišus, veja virves 
ir pan. Ji yra pagrindinis Pakista
no eksporto gaminys.

Dviejų Pakistano dalių gyven
tojai, atskirti tūkstančių mylių In
dijos teritorijos, net ir kalba yra 
skirtinga. Vakaruose kalba urdiš- 
kai, rytuose — bengališkai. Iki

(Nukelta į 9 psL)

pirm. A. Zaparackas. Numatyta Nutarta seimo metu rengti iš- 
įvairi kongreso programa. Jo me- skirtinės reikšmės kultūrinį įvy
tu vyks sesijos jaunajai kartai, ••“••• • • -
lituanistinių mokyklų jaunimui, 
bus rengiamos jaunimo spaudos 
ir meno parodos, sporto varžybos, 
kelionė laivu ežere, baliai keliose 
salėse ir t.t. Jaunimo Metų — 
1966 — proga leidžiamas jauni
mo kalendorius, ruošiama moks
linė studija apie pasaulio lietuvių 
jaunimą išeivijoje, spausdinamas 
prie automobilių prilipinamas 
ženklelis — vytis ir t.t. Kanados 
jaunimas yra prašomas pradėti 
pasaulio lietuvių Jaunimo Metus 
su Kanados Jaunimo Kongresu 
šių metų spalio mėnesį.

Finansų komisijos pirm. Pr. 
Razgaitis pranešė, kad komisija 
netrukus pradės lėšų telkimą 
kongresui, kuris įvyks 1966 m. 
liepos pirmąjį savaitgalį Čikago
je kartu su III-ja JAV ir Kana
dos Lietuvių Dainų Švente.

PLB valdyba pritarė vykdo
miems darbams.

3. Lituanistinio švietimo tyri
mų centro darbas pavestas vice- 
pirm. Alf. Mikulskio pirminin
kaujamam kultūros tarybos švie
timo skyriui.

4. PLB valdybos ryšininkais 
prie VLIKo patvirtinti dr. Juozas 
Puzinas (Filadelfija) ir Algis Gu- 
reckas (Niujorkas).

5. Vykd. vicepirm. St. Barzdu- 
kas referavo apie III PLB Seimo 
šaukimą. Seimas įvyks 1968 m.

Nutarta seimo metu rengti iš- 

kį. šį klausimą PLB valdyba pla
čiau svarstys, kitame posėdyje. 
Ruošiamos kraštų atstovavimo 
seime taisyklės. Nutarta seimo ir 
kitais reikalais pasitarti su JAV 
ir Kanados LB kraštų valdybo
mis.

6. Alf. Mikulskio ir dr. A. Nas- 
vyčio keltas nusipelniusiųjų lie
tuviškame darbe asmenų atzymė- 
jimo klausimas bus svarstomas 
kitame posėdyje.

7. Laikraščiai “Garsas” ir “Tė-
vyne” įvedė skyrius apie Bend
ruomenę. Medžiagą jiems parūpi
na PLB valdybos reikalų vedėjas 
E. Karnėnas.

8. Netrukus išeis “Pasaulio 
Lietuvio” 16 nr. Jo spausdinama 
4.000 egz., kurių 2.500 eina į J.A. 
V., 550 į Kanadą, likusieji į visus 
pasaulio kraštus. Prenumeratų 
mokėjimas vyksta labai pamažu.

9. Susipažinta su gautais ir iš
siųstais raštais, pasisakyta įvai
riais einamaisiais reikalais, pa
tvirtinti posėdžių protokolai, nu
tarta sekantį posėdį šaukti liepos 
mėn.

10. Posėdžio pabaigoje dr. A. 
N as vytis pademonstravo garsinį 
lietuvišką filmą, pagamintą Alf. 
Žibo Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongrese š.m. vasario 16 d. Sao 
Paulo mieste, kur dr. A. Nasvy- 
tis dalyvavo kaip PLB atstovas.

PLB inf.

SVARBUS PRANEŠIMAS
apie senatvės pensijas

Kanados parlamentas yra pakeitęs senatvės pensijų aktą. 
Per sekančius penkerius metus, amžius, pagal kurį jūs tu
rėsite teisę, gauti senatvės pėnsiję, bus palaipsniui suma
žintas iki 65 metų. Teisė pensijai gauti priklausys dar ir 
nuo to kaip ilgai būsite išgyvenę šiame krašte.
Pensijai gauti amžiaus sumažinimas eis šia tvarka:
1966 metų sausio mėnesį senatvės pensija $75.00 į mėnesį 
bus išmokėta tiems, kurie sulauks 69 metus amžiaus;
1967 metais tiems, kurie sulauks 68 metus, 1968 metais 
tiems, kurie sulauks 67 metus; 1969 metais tiems, kurie 
sulauks 66 metus: 1970 - ir po to sekančiais metais - vi
siems, kurie sulauks 65 metus amžiaus.

Jei esate gimę Turite paduoti prašymą Pensija bus pradėta mokėti

1895 gruodžio mėn.
iki 1896 rugp. mėn.
1896 rugs. mėn. iki
1896 gruodžio mėn.
1897 sausio mėn.
1897 vasario mėn.
1897 kovo mėn.
1897 balandžio mėn.
1897 gegužės mėn.
1897 birželio mėn.
1897 liepos mėn.
1897 rugpjūčio mėn.
1897 rugsėjo mėn.
1897 spalio mėn.
1897 lapkričio mėn.
1897 gruodžio mėn.
1898 sausio mėn.
1898 vasario mėn.
1898 kovo mėn.
1898 balandžio mėn.
1898 gegužės mėn.
1898 birželio mėn.
1898 liepos mėn.
1898 rugpjūčio mėn.
1898 rugsėjo mėn.
1898 spalio mėn.
1898 lapkričio mėn.
1898 gruodžio mėn.

Panašios lentelės, nurodančios vėlesnius metus, pasirodys ir vėliau spaudoje.

1965 birželio mėn.

1965 liepos mėn.

1965 rugpjūčio mėn.
1965 rugsėjo mėn.
1965 spalio mėn.
1965 lapkričio mėn.
1965 gruodžio mėn.
1966 sausio mėn.
1966 vasario mėn.
1966 kovo mėn.
1966 balandžio mėn.
1966 gegužės mėn.
1966 birželio mėn.
1966 liepos mėn.
1966 sausio mėn.
1966 sausio mėn.
1966 vasario mėn.
1966 kovo mėn.
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966

balandžio mėn.
gegužės mėn.
birželio mėn.
liepos mėn.
liepos
liepos
liepos
liepos

mėn. 
mėn. 
mėn. 
mėn.

1966 sausio mėn.

1966 sausio mėn.

1966 vasario mėn.
1966 kovo mėn.
1966 balandžio mėn.
1966 gegužės mėn.
1966 birželio mėn.
1966 liepos mėn.
1966 rugpjūčio mėn.
1966 rugsėjo mėn.
1966 spalio mėn.
1966 lapkričio mėn.
1966 gruodžio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio
1967 sausio
1967 sausio
1967 sausio
1967 sausio
1967 sausio
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.
1967 sausio mėn.

mėn 
mėn, 
mėn. 
mėn, 
mėn. 
mėn.

Kaip prašyti
Senatvės pensijoms (Old Age Security) prašymų formas 
galite gauti artimiausioje pas to įstaigoje. Asmenys, gyve
nę svetur, (ne Kanadoje) gali gauti šias prašymų formas 
tiesiogiai parašydami į Regional Director of Old Age Se
curity, į tos provincijos sosti nės miestę, kuriame esate 
seniau gyvenę.

Published by 
the Department of National Health and Welfare 

by authority of 
the Minister, The Honourable Judy LaMarsh

BIRŽELIO ĮVYKIAI ČIKAGOJE
EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagos lietuviai liūdnuosius 
birželio įvykius ir Lietuvos oku
pacijos 25 m. sukaktį paminėjo 
birželio 12-13 d. pamaldomis, ma
siniu susirinkimu ir koncertu.

šeštadienio vakarą Švč. P. Ma
rijos par. bažnyčioje Marquette 
parke vysk. V. Brizgys atnašavo 
Mišias už žuvusius kovotojus, 
įspūdingą, tik gąl kiek perilgą, 
pamokslą pasakė kan. V. Zaka
rauskas. žmonės netilpo į gana 
erdvią bažnyčią — dalis turėjo 
stovėti lauke. Pamaldų metu bu
vo renkamos aukos ALTai.

Po pamaldų įvyko eisena prie 
Dariaus-Girėno paminklo. Su vė
liavomis žygiavo uniformuoti 
skautai, ateitininkai, studentų 
korporacijų nariai, šauliai ir kt. 
grupės. Šalia lietuvių, dalyvavo 
būrelis estų ir latvių su savo vė
liavomis.

Prie paminklo susirinkus apie 
3.000 miniai, programą pradėjo 
Čikagos Lietuvių Tarybos pirm, 
inž; J. Jurkūnas, iškeldamas šio 
susibūrimo tikslą ir užakcentuo
damas, kad “mes protestuojame 
pasauliui už padarytą skriaudą”. 
Nuskambėjus Amerikos himnui, 
R. Jurkūnaitė perskaitė Illinois 
gubernatoriaus ir Čikagos miesto 
burmistro -pareiškimus Pabaltijo 
okupacijos sukakties proga.

“Todėl aš, Otto Kerner, Illinois 
valstybės gubernatorius, šiuo 
skelbiu birželio 12 Baltijos Vals
tybių Diena, reikšdamas protes
tą prieš agresiją Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje ir turėdamas vil
tį,-kad visi visuomet atsimins tra
gediją, kuri ištiko minėtuosius 
kraštus, o taipogi ir mūsų sieki
mą atstatyti laisvą apsisprendi
mą tuose kraštuose”, — skambė
jo paskutinieji gubernatoriaus 
atsišaukimo žodžiai.

Giedant “Marija, Marija” padė
ti vainikai prie Dariaus-Girėno 
paminklo. Vieną jų padėjo Lietu
vos atstovas Vašingtone J. Rajec
kas, kuris buvo pagrindinis kalbė
tojas šiame susibūrime. Pristaty
tas Lietuvos gen. kons. Čikagoje, 
J. Rajeckas akcentavo: “Mes su
sirinkome protestuoti dėl Lietu
vai ir bendrai Pabaltijo valsty
bėms įvykdytos agresijos. Sovie
tai paneigė ir tebeneigia tų tautų 
apsisprendimo teisę. Mes protes
tuojame prieš sovietų, genocidinę 
praktiką Nemuno krašte.” Toliau 
jis išreiškė mintį, kad sovietų im
perija nėra amžina ir kad paverg
tiems kraštams išauš laisvės ry
tas.

Trumpas kalbas pasakė ir lat
vių bei estų atsovai. Pabaigai 
jungtinis Čikagos lietuvių cho
ras, kuriam dirigavo muz. P. Ar- 
monas, sugiedojo “Apsaugok,

Augščiausias” ir Lietuvos himną.
Sekmadienio popietę apie 5000 

asmenų, daugumoje lietuvių, su
sirinko į McCormick pastato Arie 
Crown teatro salę išklausyti ta 
pačia intencija rengto koncerto, 
kurio programoje buvo du kūri
niai — G. Verdi “Requiem” ir 
kun. B. Markaičio, SJ, “Vilniaus 
varpai”. Juos atliko 7 solistai — 
D. Stankaitytė, A. Stempužienė, 
S. Baras, J. Vaznelis, P. Bičkienė, 
A. Giedraitienė, Alg. Brazis, 152 
choristai iš Lietuvių Operos cho
ro, Alice Stephens ansamblio, Či
kagos L. Vyčių, Tėviškės evange
likų parap. chorų ir ir 85 Čikagos 
simfoninio orkestro nariai. Vi
siems dirigavo muz. A. Kučiūnas.

Vertinant lietuvišku mąstu, tai 
buvo gražus ir daug pasiaukoji
mo pareikalavęs pasirodymas. Ta
čiau kaikuri amerikiečių spauda 
(“Chicago Tribune”) šį Čikagos 
Lietuvių Operos suorganizuotą 
koncertą įvertino šaltokai. Muzi
kinė programa pradėta Amerikos 
ir Lietuvos himnais, šiaip jokių 
kalbų čia nebuvo, kas, žinoma, 
yra sveikintinas dalykas.

Ką tik baigusi pedagoginius 
mokslus jauna mokytoja susipa
žįsta su skaitytuvo (computer) sis
tema. Jai užteko 15 minučių su
prasti, kaip veikia skaitytuvas,

R

S3?

v

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

KARTU SU MOKYKLOMIS mokslo 
metus baigė ir įvairios lietuvių meno 
studijos, surengiamos savo mokintų 
koncertus.

Birželio mėn. 12 d. įvyko net du to
kių studijų mokinių pasirodymai: prof. 
VI. Jakubėno mokinių fortepijono re
čitalis ir Lietuvių baleto teatro mo
kyklos pasirodymas.

Fortepijono rečitalyje atlikti 26 kū
riniai, kaikurie gana sudėtingi. Dalis 
mokinių atrodė jau gerokai pažengę 
ir turį įgudusių pianistų žymių.

Baleto studijos (savininkai Gražina 
ir Arnoldas Giedraičiai) pasirodyme 
dalyvavo net 101 šokėja. Jaunosios ba
lerinos, paruoštos G. Giedraitienės ir 
J. Puodžiūno, gausiai publikai sten
gėsi parodyti savo sugebėjimus.

DAR VIENA MOTERIS atvyko iš 
Lietuvos į Čikagą. Pranė Ramonienė, 
gyvenusi Joniškyje, yra antroji mote-

ris kelių savaičių laikotarpyje atvažia
vusi į Čikagą iš okup. Lietuvos. Atvy
kusioj! yra gerai žinomo čikagiečio dr. 
A. Ramono motina. Jos atvykimas 
pas sūnų užtruko apie 5 metus laiko.

Laikinai Čikagon atvyko žymusis pa
mokslininkas kun. Jonas Bružikas, SJ. 
Ilgesnį laiką dirbęs Uragvajuje ir Bra
zilijoje, Čikagon jis atvažiavo poilsiui 
į Tėvų jėzuitų vienuolyną, čia Jom. J. 
Bružikas išbus iki lapkričio mėn. pa
baigos.

KUN. DR. A. JUŠKA, vienas žino
mesniųjų Čikagos kunigų, mini kuni
gystės 25 m. sukaktį. Ta proga jam 
rengiamos pagerbimo iškilmės, kurias 
organizuoja specialus komitetas, va
dovaujamas V. Šimkaus. Bus pamal- 
dos šv. Bruno par. bažnyčioje, pa- - 
mokslą sakys prel. Pr. Juras iš Law
rence, Mass. Jaunimo Centre rengia
ma vakarienė, kurioje pagrindiniu 
kalbėtoju bus kun. Z. Ramanauskas iš ’ 
Waukegen, Ill.

SUDBURY, Ont
MOTINOS DIENOS minėjimas, su

ruoštas LB Sudburio skyriaus suma
niosios valdybos, praėjo labai gražioj 
nuotaikoj. Minėjimą atidarė pirm. P. 
Venskevičius. Progai pritaikytą ir 
kruopščiai paruoštą paskaitą skaitė A. 
Jasiūnas. Pranešinėjo pirm, pavaduo
tojas J. Bataitis. Jau antruosius metus 
gražiai vadovaujama Albrechtienės 
jaunimo tautinių šokių grupė pašoko 
“Lenciūgėlį” ir “Kubilą”. Z. Griškony- 
tė su tikru įsijautimu ir meile padek
lamavo eilėraštį “Motina” šokiams 
grojo A. Kusinskio kapela. Buvo sve
čių ir iš kaimyninės Sault Ste. Marie 
kolonijos. Kadangi kun. A. Sabas tuo 
laiku buvo atostogose, tai pamaldos už 
motinas, užprašytos LB valdybos, buvo 
atlaikytos antroj gegužės mėnėsio pu
sėj.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS taip pat 
buvo suruoštas LB valdybos. Per CK 
SO radiją anglų ir prancūzų kalbomis 
buvo iškelta Pabaltijo tautų tragedija 
ir planingas naikinimas, kurį žiauriai 
vykdo rusų komunistai/LB užprašy
tos pamaldos buvo atlaikytos birželio 
13 d.

PAGARBA PASIEKUSIEMS AUKŠ
TĄJĮ MOKSLĄ. Violeta Jasiūnaitė šį 
pavasarį baigė Toronto universitete 
modernių kalbų studijas, o Romas Ka
činskas tame pat universitete baigė

psichologijos mokslus. Romas Kačins
kas numato dar porą metų aukščiau 
studijuoti ir kartu dirbti Waterloo, 
Ont., universitete. Jis dabar dirba pa
gal savo profesiją vienoj Toronto li
goninėj, o Violeta Sudbury, INCO 
kompanijoj. Abiem linkime sėkmės 
dar aukščiau laimingai pakilti.

— Jaunas inž. Julius Suima iš, Sas- 
kačevano atlieka praktiką Sudbury ir 
nuoširdžiai įsijungė j lietuvių parapi
jos gyvenimą.

— Agota Pranskūnienė, Sudburio 
medžiotojų ir žvejų klubo narė, paga
vo 80 svarų eršketą.

— Pakrikštyta Aloyza Ona Marija 
Kuprytė.

— Msgr. C. G. Adams, išbuvęs čia 
porą metų, pagrindinai atremontavęs 
kleboniją, ir iš visų Christ the King 
parapijos buvusių klebonų parodęs 
lietuviams daugiausiai palankumo, vys
kupo iškeliamas į Sault Ste. Mane, 
Ont. katedros klebonu. Jo vieton pa
skirtas dabar Guatemaloj misijose dir
bąs kun. C. Mc. Kee, eilę metų buvęs 
šios parapijos populiariausias vikaras 
ir ypač mėgiamas jaunimo. Jis parei
gas perims tik 1966 m. pavasarį. Tuo 
tarpu parapiją administruos jo brolis 
kun. B. McKee, gyvenąs prie šios pa
rapijos ir einąs katalikų šalpos ir dva
sinių pašaukimų direktoriaus parei
gas. Krsp.



Naujas kunigas - Liudas Januška Amerikos ateivių istorijos
Kunigystė yra kilnus ir augš- 

tas pašaukimas, dažnai pareika
laująs ir didelės aukos. Tos aukos 
ypatingai daug buvo pareikalaus 
ta iš kun. Liudo Januškos.

Tai vyras, kuris ne pačioj savo 
jaunystėj įstojo į kunigų semina
riją ir visdėlto įstengė prisitai
kyti prie įvairiausių vien jauni
mui skirtų sąlygų bei reikalavi
mų, tuo atžvilgiu tikrai parody
damas ypatingą savo kuklumo 
dvasią ir neužmirštamą pavyzdį 
mokslo draugams. Nors ir vyres
nis, mokėjo suprasti jaunesnių 
savo mokslo draugų nuotaikas, 
juos atjausti ir net pokštų jiems 
iškrėsti. Jis buvo toks linksmas, 
malonus ir visais besirūpinąs, 
kad Sv. Kazimiero kolegijoje 
klierikai jį buvo praminę “tėvu”. 
Jei kas “šeimoje” būdavo nege
ro, tai reikdavo “išsirokuoti” su 
“tėvu”, arba “tėvas” pats apsi
lankydavo.

Nors jo talentai nesuskaičiuo
jami, tačiau Liudas jais niekados 
nesigyrė ir nesididžiavo, naudo
damas juos tik ten ir tiek kur ir 
kiek reikėjo. O mokytis turbūt 
niekas taip atsidėjusiai nesimokė, 
kaip jis. žinodamas, kad jo at
mintis jau nebėra taip pajėgi, 
kaip jo jaunesnių draugų, jis iš- 
mokdavo geriau net už gabiuosius 
“mokslinčius”.

Tai tikras kietos valios pavyz
dys, kuriuo žavėjosi visi ten bu
vę klierikai ir kurio atsiektu lai
mėjimu dabar džiaugiasi visas 
lietuviškasis Torontas. Tai turė
tų būti paskata ir nevienam vy
resnio amžiaus vyrui, norinčiam 
tapti kunigu, bet pribijančiam 
mokslo naštos, ir todėl leidžian
čiam betiksliai savo gyvenimo 
dienas. Ką galėjo atsiekti vienas, 
galės ir kitas.

Ypač torontiečiai džiaugiasi 
kun. Liudo laimėjimais, nes čia

Metrinei sistemai 175 metai
~ P. LELIS

čiomis, draugijomis, spauda ir 
tautine veikla. Įdomu palyginti 
graikų ateivių Amerikoj gimusios

Po 1789 m. prancūzų revoliuci
jos, tarp daugelio įvykdytų refor
mų, buvo įvesta nauja matų sis
tema, vad. metrinė, kuri šiandien 
yra išplitusi beveik visame pasau
lyje. Prieš tai įvairiuose kraštuo
se ir net to paties krašto atskiro
se provincijose buvo vartojami 
įvairūs ilgio ir svorio matai. Tai 
sudarydavo, ypač prekyboje daug 
nesusipratimų ir painiavos. Pvz. 
Anglijoj ilgio, svorio ir seikėjimo 
matai buvo įvesti prieš 2000 me
tų, kai tą kraštą buvo užkariavę 
romėnai. Tie matai tebevartojami 
iki šiol. Lietuvoje buvo vartojami 
įvairūs matai, sieksniai, uolektis, 
sykeliai dar nuo didžiųjų kuni
gaikščių laikų. Vėliau buvo varto
jami rusiški pūdai, aršinos, zolot- 
nikai ir pan.

Prancūzų mokslininkai apskai
čiavo ir nustatė ilgio matui viene
tą — metrą, kuris yra lygus viena 
keturiasdešimtoji milijono daliai 
žemės rutulio meridiano, kuris 
kerta Paryžių. Taigi, aplink že
mės rutulį yra 40.000.000 metrų 
arba 40.000 kilometrų.

“Metras” yra graikų žodis, reiš
kiąs matą. Kad tas matas amžių 
eigoje nesikeistų, buvo pagamin
tas “metro prototipas” iš lydinio 
90% platinos ir 10% iridijaus, 
nes tie metalai turi mažiausią plė
timosi koeficientą. Prototipas, 
skerpjūvio H raidės formos, laiko
mas po stiklu pastovioj tempera
tūroj, kaip kokia šventa relikvija, 
tarptautinių matų ir saikų rūmuo
se Paryžiuje (Sevres).

Iš metro išvesti ir kiti matų vie
netai, pvz. vienas dešimtadalis 
metro (decimetras) kube sudaro 
skysčiams matuoti vienetą — lit
rą, o vienas litras vandens prie 
4°C. temperatūros yra svorio vie
netas — kilogramas.

Metrinėj sistemoj patogu skai
čiuoti dėlto, kad viskas paremta 
dešimtainiais skaičiais, 10, 100,

jis yra palikęs bene ryškiausius ...... .
savo veiklos pėdsakus. Čia jis Apie ateivius Amerikon jau yra 
veikė su dramos mėgėjų sambų- susidaręs ilgokas įvairių veikalų 
riu “Sietynas”, čia jis dirbo su sąrasas. Amerikiečių istorikų žur- 
jaunimu ir kitomis organizacijo- natas The American Historical 
mis, studijavo dainavimą, dirbo Review apžvelgia trijų tautybių 
įmonėse ir t.t. Tuo' būdu su To- ateivių šiomis dienomis išėjusius 
ronto lietuvių kolonija jis glau- veikalus. Pirmasis — tai amen- 
džiai buvo susigyvenęs. ^^10, ^aiko istoriko Theodore

Saloutos. Išleido Harvardo un-to 
Nors kun. Liudas galutinai ža- leidykla 1964 m. Įžangos puslapių 

da apsistoti lietuvių parapijoje jqv, turinio 445, kaina $9.95. Pa- 
Ročesteryje, tačiau reikia tikėtis, vadinimas: “The Greeks in the 
kad mūsų padangėje irgi karts United States”;
nuo karto pasirodys. Geriausios _ . ..... ...
sėkmės naujuose darbo baruose. Graikai pradėjo imigruoti Ame- 

Torontietis rikon kiek anksčiau nei lietuviai 
(graikai 1820 m., lietuviai — apie 
1863 m.). Abiejų ateivija žymiai 
pagausėjo po 1890 m. Statistika 
sako, kad 1891 —1900 m. graikų 
Amerikon įleista 15,979. Lietu
viams tikslios statistikos iki 1898 
m. visai nėra (apskaičiuojama, 
kad 1891—1898 m. laikotarpyje 
atvyko po 2,000 kasmet, arba iš 
viso 16.000). Statistika 1899 ir 
1900 m. įregistravo 17,179, bet ji 
nepilna, nes daug lietuvių 
įregistruota rusais ir lenkais. Per 
143 metus (nuo 1820 iki 1963) 
graikų Amerikon atvyko 494, 721; 
lietuvių — truputį per 300,000. 
Įdomu, kad tautinį gyvenimą žy
miai pagyvino “naujoji” graikų 
ateivių banga, kurios 1951—1960 
m. atvyko 47,608. Lietuvių “dypu- 
kų”, kaip žinoma, atvyko apie 
30,000. ši naujoji banga dabar žy
miai atslūgusi: graikų 1962 m. te- 
įsileista 4,408. Lietuvių 1952 — 
1962 m. atvyko 8,719 (latvių — 
9,069).

Dauguma graikų ateivijos buvo 
to paties sluogsnio kaip lietuvių: 
valstiečių - kaimiečių. Amerikoje 
ji, kaip lietuvių, kūrėsi ne žemės 
ūkyje, bet miestuose, pramonėje 

,. , , „ .... bei. prekyboje. Prof. Saloutos iš-
Liudas Januška, neseniai jsven- jęgiįa priežastis, kodėl taip darė, 
tintas kunigu Romoje. Jo primi- kurįomis priemonėmis graikai at- 
91!?8 Toronte, Sv. Jono Kr. eįvįaį duoną pelnėsi, sudarinėjo 
bažnyčioje, birželio 27 d. šeimas, auklėjo jaunimą ir susi

telkė kolonijomis, su savo bažny-

1000. Mažėjantys vienetai pava
dinti lotyniškais prefiksais deci - 
centi -, mili -, o didėjantys dėka -, 
hekto -, kilo-.

Praktiškam vartojimui užtenka 
mažiausio ilgio vieneto milimetro, 
bet, optikoj, fizikoj ir kituose 
moksluose milimetras dalinamas į 
decimilimetrus, centimilimetrus 
ir milimilimetrus, arba trumpiau 
-— mikronus,, t. y. viena tūkstan
toji mm. Mikronas dar dalinamas 
į decimikronus, centimikronus ir 
milimikronus (viena milijoninė 
dalis milimetro).

Metrinė sistema ne iš karto bu
vo priimta kituose kraštuose, nes 
ji turėjo daug priešų. Net ir pa
čioj Prancūzijoj ji įvesta tik 1846 
m. Po daugelio ginčų ir derybų su 
kitais kraštais, pagaliau 1875 m. 
buvo sudaryta Tarptautinė Metro 
konvencija ir įsteigta Paryžiuje 
matų, saikų, svorių tarptautinė 
įstaiga. Prie tos konvencijos pra
džioj prisidėjo tik 19 valstybių. 
Po karo metrinė sistema buvo 
įvesta Sovietų Rusijoj, Turkijoj ir 
daugumoje naujų valstybių, jų 
tarpe ir Lietuvoje. Griežčiausiai 
prieš metrinę sistemą buvo nusi
statę anglo saksų kraštai: Anglija, 
jos dominijos ir š. Amerika. Il
gainiui ir tie kraštai kai kuriose 
srityse negalėjo apsieiti be metri
nės sistemos, pvz. medicinoj, 
elektrotechnikoj. Š. m. gegužės 
m. Anglijos vyriausybė pagaliau 
nutarė pereiti į metrinę sistemą 
per 10 metų, kartu pakeičiant ir 
pinigus į dešimtainę sistemą. 
Anglijos pusė eksporto eina į 
“metrines” valstybes. Tai dau
giausia ir privertė keisti senąją 
matų sistemą į metrinę. Perėjus 
į metrinę sistemą Anglijai, be 
abejonės ją paseks ir kiti Britų 
Bendruomenės kraštai. Tada ne
begalės pasilikti prie archaiškos 
matu sistemos ir š. Amerika.

VYT. SIRVYDAS
kartos kelius su lietuvių antrąja 
karta. Senoji karta, sako, pergy
venusi išrovimą iš tėvynės sąlygų 
bei stiprokai dėl “graikiškumo” 
pasiginčijusi, apsisprendė gyventi 
Amerikoje ir būti “garbingais 
amerikiečiais”. Tam esą pritaria 
ir antroji karta.

Onos Leena Toivonen Helsinky 
1963 m. suomių istorikų draugi
jos išleista disertacija kalba apie 
suomių ateivius Amerikon 1867- 
1930 m.

Gausi suomių emigracija prasi
dėjo beveik tuo pačiu metu kaip 
lietuvių. Ją taip pat skatino blo
gos ekonominės sąlygos tėvynėje. 
Kalbamu laikotarpiu Amerikon ir 
Kanadon atvyko apie 361,000 suo
mių — beveik tiek pat, kiek ir 
lietuvių. Amerikos įvestos kvotos 
imigraciją žymiai apkarpė, 
kaip ir lietuvių: 1921 — 1930 m. 
įleista tik 16,691, o kvotai pilnai 
veikiant 1931—1940 m. įleista tik 
2,146. Metinė suomių kvota yra 
566 (lietuvių 384).

Trečioji visų suomių išeivių da
lis yra kilusi iš vienos provincijos 
— Ostrobotnijos. Emigraciją ska
tino: noras užsienyje užsidirbti 
daugiau pinigų, krizės vietinėje 
pramonėje, gyventojų perteklius 
ir jaunimo nenoras tarnauti rusų 
kariuomenėje. Išeivija tėvynei da
vė daug materialinės naudos: per 
80 metų namo prisiuntė apie 42 
mil. markių (apie 14 mil. dol.).

Autorė apžvelgia suomių spau
doje vykusius ginčus apie išeivy- 
bės nenaudą ir naudą. Tie ginčai 
primena ir mūsų spaudoje pana
šius ginčus bei kim. Tumo - Vaiž
ganto knygelę “Ten gera, kur mū
sų nėra”, išėjusią 1913 m., po au
toriaus apsilankymo Amerikoje, 
kur jis rinko aukas Tautos Na
mui Vilniuje. Savo veikalui suo
mių autorė panaudojo pasikalbė
jimus su apie pusantro šimto su
grįžusių tėvynėn suomių ir 108 
laiškus lš Amerikoje gyvenančių.

Amerikiečiai žydai yra daug 
apie save veikalų išleidę ir tebe- 

NEPRITRDKITE

I

žinomų lietuviškoje Čikagoje 
ir visoje Amerikoje visuomenės 
veikėjų ir įžymių mūsų kultūri
ninkų "Marijos ir" Antano Rudžių 
sidabrinės vedybinio gyvenimo 
sukaktuvės buvo iškilmingai at
švęstos 'gegužės 30 d.

Vysk. Vincetas Brizgys atnaša
vo jubilėjines Mišias lietuvių 
bažnyčioje Marquet Parke, daly
vaujant liet, operos chorui ir so
listams St. Barui ir J. Vaznelįui. 
Bažnyčia buvo perpildyta p. Ru
džių pažįstamų, svečių, giminių, 
draugų ir tarnautojų.

Vakare buvo iškilmingas ban
ketas gražiose South Shore Count
ry Club salėse. Dalyvavo vysku- 
p"ai — V, Brizgys ir Pr. Brazys, 
visi trys mūsų prelatai — čikagie- 
čiai ir iš Floridos prel. dr. J.

leidžia. Apie pačius pirmuosius 
žydus iš 1790—1840 m. laikotar
pio Columbia un-to leidykla žydų 
spaudos draugijai išspausdino 3 
tomus “The Jews ir the United 
States, 1790—1840; A Document
ary History. Redagavo Joseph L. 
Blau ir Salo W. Baron. Turtuolis 
Jacob R. Schiff paliko pinigų iš
leisti serijai knygų, kurios nu
šviestų žydų įnašą Amerikos de
mokratijai. Šie trys tomai sudaro 
nr. 17—19 minėtos serijos.

Žydų pirmaisiais Amerikos 
valstybės metais buvo negausu: 
1790 m. jų priskaitoma apie 
3.000. Ne kuo daugiau jų buvo ir 
50-čiai metų praslinkus: 1840 m. 
tepriskaitoma apie 15.000. Todėl 
autoriai mano, kad tikro žydiško 
gyvenimo Amerikoje tada negalė
jo būti. Tirščiausia jų būta Char
lestown, vėliau Niujorke ir Cin
cinnati. Kitų kraštų žydai iš šių 
patyrė apie gyvenimo sąlygas 
Amerikoje ir prasidėjo gausesnė 
žydų imigracija, pirmiausiai iš 
Vokietijos, po to — iš Austrijos 
ir Rusijos.

Schiff serijos leidinys nr. 16 
kalba tik apie vieno Amerikos 
miesto, žydus ateivius: “The His
tory of the Jews of Milwaukee”. 
Parašė Louis J. Swichkow ir Llo
yd P. Gartner. Išleista 1963 m.; 
įžangos psi. XIX, turinio 553, kai
na $6. Tai pirmas veikalas, kalbąs 
tik apie vieno miesto žydus. Atei
tyje planuojama leisti knygas 
apie kitų miestų ateivius.

Žydų imigracija į “vokiško 
alaus” miestą Milwaukee vyko 
greta vokiečių. Pirmieji žydai, 
sakoma, maža' tesiskyrė nuo šių, 
tik tikyba ir pašalpinėmis draugi
jomis. Vokiečių imigracijai silp
nėjant, žydų — stiprėjo, ypač kai 
pradėjo atvykti Lietuvos ir Len
kijos žydai. Autoriai nušviečia šių 
ateivių įsiliejimą į miesto ekono
minį, prekybinį ir politinį gyveni
mą. Ilgainiui visi virto amerikie
čiais miestelėnais, nežiūrint iš ku
rio Europos krašto būtų atvykę.
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Prof. Pranas Dovydaitis, vienas 
žymiųjų ateitininkų vadų, miręs 
Sibire

Prof. Kazys Pakštas, vienas di
namiškiausių Ateitininkų Fe
deracijos vadų, miręs JAV

Ateitininkų kongreso darbų tvarka
Penktadienis, liepos 2 d.:
1. Stud, at-kų susipažinimo vaka

ras. Rengia Toronto stud, at- 
kai šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje, 941 Dundas St. W.

2. Moksl. at-kų susipažinimo vaka
ras. Rengia" Toronto moksl. at- 
kai Prisikėlimo parapijos mu
zikos Studijoje. Abiejų paren
gimų pradžia 8 vai. vakaro.

3. 7 v. v. federacijos valdybos ir 
kongresui rengti komiteto po
sėdis pirm. dr. J. Sungailos bu
te, 109 Riverwood Prkw.

šeštadienį, liepos 3 d.:
1. 8 vai. ryto kongreso atstovų ir 

svečių registracija Prisikėlimo 
parapijos salėje, 1021 College 
St. .

2. 9 vai. kongreso atidarymas:
a. Invokacija — Toronto Prisi

kėlimo parapijos klebonas 
tėv. Placidas Barius, OFM

b. Kongr. rengti komiteto pir
mininko dr. J. Sungailos žo-

’ dis
c. Ateitininkų himnas
d. darbo prezidiumo sudarymas
e. Ateitininkų Federacijos ta

rybos pirmininko žodis
f. Ateitininkų Federacijos val

dybos darbų apžvalga — 
gener. sekretorius dr. Vyt. 
Vygantas ir reikalų vedėjas 
kun. Vikt. Dabušis "

g. Paskaita — “žvilgsnis į atei
tininką žmogų iš psichologi
nės pusės” — dr. A. Sužiedė
lis

h. Diskusijos dėl pranešimų ir 
paskaitos

3.11.30 vai. kongreso mišios — 
vysk. Pr. Brazys, MIC; pamoks
lą sako vysk. V. Brizgys. Miru
siųjų prisiminimas.

4.12.30 vai. pietūs Prisikėlimo 
parapijos kavinėje

5. 2 vai. simpoziumas — vadovau
ja dr. K. Keblys. Diskusijose 
dalyvauja: dr. K. Ambrozaitis, 
kun. K. Trimakas SJ, J. Boguta 
(kiti diskusijų dalyviai bus pa
skelbti vėliau).
Tuo pačiu metu jaunučių ir 

jaunesniųjų moksl. at-kų posėdis 
vyks atskirai — Lietuvių Vaikų 

ŽYMIU VEIKĖJU SUKAKTIS

A. J. Rudinskas šiemet baigė farmaciją ir pasižymėjimą moksle 
gavo aukso medalį, pinigines premijas: $100 iš Sociėtė Poulenic, 
$25 iš Merck, Sharpe and Dome Ltd. ir kelias daiktines dovanas. 
Jis jau pradėjo ruoštis magistro laipsniui Montrealio universitete. 
Tam reikalui National Research Council A. Rudinskui paskyrė 
$3.500 stipendiją. A. Rudinskas taip pat yra baigęs Montrealio li
tuanistinius kursus, seminarą ir yra aktyvus lietuviškų jaunimo or
ganizacijų narys. Nuotraukoje: jaunasis ak’demikas gauna diplo
mą iš Montrealio un-to garbės prezidn’o ardinolo P. E. Leger.

Namuose, 57 Sylvan Ave. Vado
vaus N. Pr. seserys ir Toronto 
moksleivių ateitininkų globėjai.
6. 4 vai. pertrauka vakarienei
7. 7 vai. literatūros ir muzikos va

karas Toronto universiteto 
Hart House teatro salėje. Lite
ratūrinę įvairių autorių kūry
bos pynę paruošė poetas K. 
Bradūnas, skaitys lietuviai ak
toriai.
Muž. Dar. Lapėno kūrinius 
pijaninu skambins Aldona Ke- 
pataitė. Lietuvių kūrėjų kom
pozicijas atliks solistai Pr. Bič- 
kienė ir J. Vaznelis

8. 9 vai. pasilinksminimas - šokiai 
Prisikėlimo parapijos salėje

Sekmadienis, liepos 4 d.:
1. 9 v. ryto stud, ateitininkų drau

govių valdybų posėdis Prisikė
limo "parapijos muzikos studijo
je

2.11 vai. pamaldos Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje. Mišias 
taiko vysk. V. Brizgys, pamoks
lą sako vysk. Pr. Brazys MIC. 
Pamaldų dalyviai gieda kun. 
Br. Markaičio SJ, sukurtas 
giesmes iš “Bendruomenės au
ka”. šventinamos Toronto ir 
Detroito stud, at-kų vėliavos

3. Pietų pertrauka
4. 3 vai. iškilmingas posėdis:

a. posėdžio atidarymas
b. garbės prezidiumo kvietimas
c. jaunučių ateitininkų įžodis
d. paskaita — “Ateitininkų idė

jiniai pagrindai ir taiko užda
viniai” — Ateitininkų Fede
racijos vadas dr. J. Girnius

e. svečių pristatymas
f. sveikinimai
g. deklaratyvinė rezoliucija 

apie Bažnyčios persekiojimą 
Lietuvoje

5. Pertrauka
6.8 vai. banketas. Pagrindiniu 

kalbėtoju numatomas Toronto 
arkivyskupas P. F. Pocock.
Ši programa dar bus papildyta 

smulkesnėmis detalėmis. Ištisai 
visa kongreso programa bus at
spausdinta specialiame leidinėly
je, kurį bus galima gauti kongre
so metu. Inf.

Končius, taip pat keliolika kuni
gų. Operos choras, kurį globoja ir 
duosniomis aukomis remia Marija 
Rudienė, sugiedojo “Ilgiausių 
metų”. Dalyvavo daugybė kviesti
nių svečių vietinių ir iš toli atvy
kusių.

Vakaro programą šauniai pra
vedė Juzė Daužvardienė, žinoma 
Čikagos veikėja, Lietuvos gen. 
konsulo žmona. Ji skaitė sveikini
mus, kurių tarpe buvo preziden
to Johnsorio ir viceprezidento.

Meninę programą išpildė sol. 
Dana Stankaitytė, Stasys Baras ir 
Jonas Vaznelis.

Svečiai buvo apdovanoti pras
mingais suvenirais — sidabri
niais miniatiūriniais medalijonė- 
liais Jubilėjaus simboliais.

J. Narūne

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais ryšiais su 

Lietuva, kviečiame per mus pasiųsti 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: Vjt. 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 vilu. angį, medžiagos eilutei tik už $75.00.

V—3: 10% jardu labai tvirtu, 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 jungtini 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, 61 N. Windermere Ave, Porth Arthur, Ont.

SAVAITGALIAIS
Pasirūpinkite, kad turėtumėte užtektinai 
MOLSON CANADIAN LAGER alaus sa
vaitgaliui. MOLSON CANADIAN alus yra 
šviesus, švarus ir specialiai pagamintas 
jūsų skoniui. Atsigaivinkite MOLSON 
CANADIAN - gerų draugų alumi.

MOLSON'S - SAVARANKIŠKA 
ALAUS DARYKLA NUO 1786
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MLIIMEJE VEIKLOJE
PR. J. BAGDANAVIČIAUS drama 

“Baisusis Birželis'’, kuri daugelyje 
vietų buvo statyta birželio įvykių pa
minėjimui ir kitomis progomis, šią 
vasarą išleidžiama atskira knyga. Sa
lia jos tame leidinyje tilps kitos dvi 
to paties autoriaus dramos: “šiaurės 
pašvaistė” ir “Varpinė”. Spausdina 
Immaculate Press Putname.

DAIL. ALGIRDAS KURAUSKAS 
sukūrė viršelį, vinjetes ir meniškai 
apipavidalino visą specialų leidinį, 
kuris pasirodė McCormick teatre bir
želio 13 d. įvykusiame gedulo ir vil
ties koncerte. Tai tikrai liuksusinis 
leidinys kovojusiems ir tebekovojan- 
tiems už Lietuvos laisvę atminti.

VOKIETIJOS TELEVIZIJA, rody
dama “Tageschau”, parodė Niujorko 
parodos atidarymą. Parodyta ir lietu
vių grupė, kurios nariai žvalūs, gra
žūs ir puikiai pasipuošę tautiniais dra
bužiais.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS moki 
niai pasirodė Italijos televizijoj su 
savo tautiniais šokiais per Jaunimo 
Namų įkurtuves Bardi miestelyje prie 
Parmos, šokiams vadovavo E. Tamo
šaitienė. Mūsiškiai taip gerai pasirodė 
ir taįp užimponavo, kad Bardi jauni
mas išpirko visas nuotraukas šokėjų, 
kurie buvo pasipuošę tautiniais dra
bužiais.

INŽ. DR. J. GIMBUTAS, pastebėjęs 
“The Christian Science Monitor” dien
rašty Sovietų Sąjungos žemėlapį, ku
riame į jos ribas buvo įjungta ir Lie
tuva, parašė redakcijai laišką, nuro
dydamas klaidą. Laiškas nebuvo iš
spausdintas, bet į jį atsakė vienas iš 
redaktorių ir laiške pabrėžė, kad laik
raštis yra palankus Pabaltijo valsty
bėms, kad Sov. Sąjunga jas jėga už
grobė, ir tiki, kad jos savo pilnas tei
ses vėl atgaus. Minėtam žemėlapy tų 
valstybių neišskyrimas nereiškia, kad 
laikraštis pripažįsta okupaciją ir yra 
priešingai toms valstybėms nusistatęs. 
Taip padaryta dėlto, kad žemėlapis 
buvo skirtas kitam tikslui ir nėra ga
lima kiekvieną kartą aiškinti sudėtim 
gus Vokietijos, Lenkijos ir Pabaltijo 
valstybių sienų klausimus. Redakto
rius užtikrina, kad Pabaltijo klausi
mas ateityje, tinkamai progai. pasitai
kius, bus keliamas ir kad laikraščio 
opozicija komunistų agresijai pasilie
ka tokia pat budri ir griežta, kokia 
buvo ligi šiol. Pr. AL

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KLEMENSAS GRIAUZDĖ, žinomas 

chorų vadovas, atšventė 60 m amžiaus 
sukaktį. Pradėjęs teisės studijas Kau
no universitete, jis lygiagrečiai ėmė 
lankyti konservatoriją, kur sėmėsi ži
nių vargonų muzikoj, kompozicijoj ir 
chorvedyboj, pasirinkdamas muziko 
kelią. Jau nepriklausomybės laikotar
pyje nemažo populiarumo susilaukė 
jo pjesės fortepionui, kantata chorui, 
harmonizuotos liaudies dainos — “Alu
tis”, “Anoj pusėj Nemuno” ir kt. Il
gus metus jis yra vadovavęs Kauno 
un-to, Kauno politechnikos ir Vilniaus 
pedagoginio institutų chorams, tvar
kęs Kauno jaunojo žiūrovo teatro mu
zikinę dalį. 1945-50 m. Klaipėdos te
atre dirigavo muzikiniams spektak
liams ir simfoniniams koncertams.

i

Mokslas ir propaganda Baltstogėje

Tėvų bazilijonų gimnazija Toronte, 3100 Weston Rd. Jei susidarytų didesnė grupė lietuvių mokinių, 
toje gimnazijoje galėtų būti dėstoma lituanistika. Plačiau apie tai buvo rašyta “TŽ” 23 nr.

Lenkijoje leidžiamos “Aušros” į politinę opiniją prie broliškos lie- 
nr. 8 Gražyna Janik pateikia pa- tuvių tautos ir nori duoti Lęnkijo- 
sikalbėjimą su Baltstogės Mokslo1 je gyvenantiems lietuviams žino- 
Draugijos generaliniu sekr. dr. J.) jimo kompendiumą apie lietuvių
Antoniewicz. Si draugija buvo 
įsteigta 1961 m., inkorporuojant 
anksčiau veikusią Kompleksinę 
Jotvingių Ekspediciją, kuri tyri
nėjo Lenkijos šiaurės sričių ar
cheologiją, antropologiją ir kalbo
tyrą. Baltstogės Mokslo Draugija 
savo pagrindiniu uždaviniu laiko 
mokslo plėtimą Baltstogės vaiva
dijoje bei istoriškai su ja suriš- 

__________  _____ r ____ _ tose žemėse, bendradarbiavimą
Kraštotyros Draugijos Vilniaus mies-j^U institutais ir aukštųjų mokyk----- -------- -------------- -------------

I lų katedromis. Ji padalinta į 6 įsakymu reformuotuose istorijos 
skyrius: filosofijos, ekonominių, 
planuotės ir statistikos mokslų, 
gamtos ir žemdirbystės, geologi
jos, medicinos bei viešos sveika
tos ir techninių mokslų.

Draugijos tikruosius tikslus at
skleidžia dr. J. Antoniewicz prie
žiūroje paruoštas veikalas “Me
džiaga Seinų krašto istorijai”, ku
rio paskutiniame tome dr. P. Los- 
sovski paliečia lenkų-lietuvių ko
vas, kaltę suversdamas abiejų 
kraštų “buržuazinėms” vyriausy
bėms. Taigi, prakišama aiški ko
munistinės propagandos mintis.

Atskiru leidiniu planuojama iš
leisti Poznanės universiteto prof, 
dr. J. Ochmanskio docentūros 
darbą “Lietuvių kultūrinis judė
jimas XIX amžiuje”. Apie šiuos 
leidinius dr. J. Antoniewicz sako: 
“ ... Balstogės Mokslo Draugijos 
valdyba abiem minėtais leidiniais 
užsimojo priartinti lenkų tautos

Vėliau buvo pakviestas j valstybinę 
konservatoriją vadovauti chorinio di
rigavimo klasei, šį darbą jis tebedirba 
ir dabar, išleidęs į muzikos dirvonus 
eilę žinomų choro dirigentų — V. Si
manavičių, A. Lopą, R. Balčiūną, H. 
Perelšteiną, J. Vanagą, R. Racevičių 
ir kt. Atliekamu laiku K. Griauzdė va
dovauja Kauno politechnikos institu
to Vilniaus skyriaus chorui.

TAUTOSAKOS VAKARĄ suruošė

tautines aspiracijas praeityje, kai 
tos aspiracijos privedė prie įsikū
rimo pirmos Tarybų Lietuvos 
Respublikos I pasaulinio karo me
tu, vadovaujant Vincui Mickevi
čiui- Kapsukui...” Taigi, ir vėl iš
lenda yla iš maišo — tarnyba ko
munistinei propagandai.

Trečiasis leidinys, savaime su
prantama, turi atiduoti duoklę va
dinamai baltų ir slavų draugystei, 
kuri užima žymią vietą Maskvos

. to skyrius. Aldona Liobytė vakaro 

. dalyviams kalbėjo apie tautosaką ir 
: jos ryšį su dabartine literatūra, kom- 

poz. Jonas švedas — apie liaudies 
dainas. Muzikinėje programoje pasi
rodė Kupiškio rajono Šimonių etno
grafinis ansamblis, kurio dainininkų 
amžius svyruoja tarp 40 ir 70 metų. 
Vilniaus konservatorijos teatrinio fa
kulteto studentai pateikė A. Liobytės 
5 v. liaudies dainų scenarijų “Ant 
kalnelio jovaras žydėjo”.

KOMPOZ. TEISUČIO MAKAČINO 
sonatą vargonams pirmą kartą atliko 
Leopoldas Digrys vargonų muzikos 
koncerte Vilniuje. Sonata sudaryta iš 
trijų dalių: 1. Allegro molto, 2. An
dante con molto, 3. Presto. Pirmoji da
lis yra monumentali įžanga į plačią 
antrąją dalį, o trečioji — galingas fi
nalas, užbaigiąs bendrą ciklą. Recen
zentas R. Untutis rašo: “Naujoji T. 
Makačino Sonata kartu yra nelengvas 
atlikimui kūrinys, reikalaujantis iš at
likėjo puikios technikos. Pažymėtina 
registruotė, kuri tarsi labai spalvinga 
mozaika sujungė kūrinį į didelį pa
veikslą. Sonata turėjo didelį pasise
kimą. Ypač antroji jos dalis aiškiai 
rodo, kad jos autorius ne tik profesio
nalas muzikas, bet ir jautrus, mąstan
tis menininkas..

AUGUSTAS PRONCKUS, vidurių ir 
krūtinės ląstos chirurgas, Vilniaus uni
versitete sėkmingai apgynė disertaciją 
tema: “Pleuros ertmės obliteracija po 
pulmonektomijos. Jos komplikacijų 
profilaktika ir gydymas”. Disertacijo
je nagrinėjamos plaučių operacijos ir 
ir galimumai sumažinti komplikacijas, 
pateikiami duomenys bandymų su 183 
šunimis, daromos išvados, surinktos 
Vilniaus, Šiaulių ir Maskvos ligoninė- 

-se stebint 235 pacientus po plaučių 
operacijų. A. Pronckui suteiktas medi
cinos mokslų doktoratas. Jo oponen
tais buvo prof. A. Bezinis iš Rygos, 
maskviečiai profesoriai E. Riškovas, N. 
Gerasimenka, J. Beriozovas, vilniečiai 
prof. A. Marcinkevičius ir profesoriaus 
pareigas einąs L. Laucevičius.

MONOGRAFIJĄ “LIETUVOS TSR 
DIRVOŽEMIAI”, apžvelgiančią Lietu
vos dirvožemių susidarymą ir jų tyri
mo eigą, išleido “Minties” leidykla. 
Tai yra stambus kolektyvinis dirvože
mio tyrinėtojų veikalas, kurio atski
rus skyrius paruošė J. Vaitiekūnas, A. 
Pajarskaitė, P. Garmus, A. Stanevičius, 
A. Mejeris, J. Kriščiūnas, B. Bagins- 
kas, J. Bulota ir V. Miliauskas. Tiki
masi, jog knygoje pateikta Lietuvos 
dirvožemių charakteristika palengvins 
žemės ūkio gamybos planavimą.

R. SAMULEVIČIAUS naują pjesę 
“Paklydęs tarp žvaigždžių” pastatė 
Kauno dramos teatras. Premjera įvy
ko gastrolių metu Dotnuvos žemdir

bystės mokslinio tyrimo bandymų sto
ties salėje. Spektaklį režisavo L. Zel- 
čius, vaidmenis sukūrė teatro jaunie
ji aktoriai — V. Tomkus, L. Mulevi
čiūtė, R. Čaikauskas, A. Tarasevičius 
ir kt. Šioje pjesėje, kaip ir anksčiau 
teatro sceną išvydusioje “Studentiško
je novelėje”, R. Samulevičius vaizduo
ja studentų gyvenimą, spręsdamas gy
venimo kelio pasirinkimo problemas.

“POEZIJOS PAVASARIS” — albu
mo pavidalo 48 autorių almanachas iš
leistas Lietuvoje. Šalia dabartinių au
torių, paskelbti keli eilėraščiai Vyt. 
Montvilos, V. Malinausko, karo metu 
žuvusio Viktoro Valaičio. Vienas sky
rius — “Nauji vardai” — skiriamas 
pradedančiųjų kūrybai. Knygoje ran
dami ne tik eilėraščiai, bet ir poetų, 
kritikų, skaitytojų pasisakymai, ^virš 
20 vienuolikos lietuvių grafikų darbų. 
Skyriuje “Iš pasaulinės poezijos” skel
biami naujausi vertimai.

DAILĖS PARODOSE MASKVOJE 
išstatyta eilė lietuvių dailininkų kūri
nių. Dailės Akademijos narių parodo
je randama prof. A. Žmuidzinavičiaus 
peisažinė kompozicija “Regata Kauno, 
mariose”. Dailininkų Namuose sureng
toje akvarelių parodoje Lietuvai atsto
vauja I. Budrio, P. Stausko, N. Alper- 
to ir E. Urbonavičiaus darbai. Manie
že vykstančioje parodoje “Taikos sar
gyboje” lankytojus pasitinka K. Mor
kūno, A. Garbausko, S. Kazimieraičio 
vitražai, J. Mikėno skulptūra “Pirmo
sios kregždės”. Parodoje taip pat iš
statyti tapytojų A. Savicko, V. Gečo, 
R. Kuncos, skulptorių N. Gaigalaitės, 
O. Lipeikaitės, B. Vyšniausko, grafikų 
A. Steponavičiaus, S. Rozino, S; Kra
sausko, V. Kaminskaitės, V. Kalinaus
ko ir kt. kūriniai. V. Kst.

vadovėliuose, šią vasarą bus iš
leistas “Acta Baltico-Slavica”- I 
tomas. Mintis, pasak dr. J. Anto
niewicz”, susilaukusi daug palan
kumo Maskvos, Leningrado, Vil
niaus, Rygos, Talino, skandinavu 
kraštų mokslininkų tarpe, o taip 
pat lietuvių emigrantų JAV”... 
Girdi, tai būsiąs atkirtis V. Vo
kietijos mokslininkams, kurie įro- 
dinėją, kad tarp baltų ir slavų 
praeityje ir dabar buvę tik prie
šingi interesai. Į šio metraščio 
paruošimą stengiamasi Įtraukti 
“pažangius” Skandinavijos ir Va
karų Europos mokslininkus. Kai- 
kurie straipsniai būsią atspausti 
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbo
mis. Dr. J. Antoniewicz iš anksto 
džiaugiasi jų tarptautine reikšme.

Su minėtais leidiniais pakanka
mai išryškėja nevisai mokslinis 
Baltstogės Mokslo Draugijos po
būdis, siekiąs propagandinės nau
dos Maskvai ir Varšuvai, šia pro
ga taipgi tenka pastebėti vis di
desnį Lietuvos kompartijos spau
dimą “Aušrai”: pirmą puslapį jau 
užkariavo “poetas” Justas Palec
kis savo eilėraščiu “Per amžius 
teka Minija”, o ir kituose netrūks
ta vaizdų iš dabartinės Lietuvos 
— ne tik kultūrinių, bet ir pra
moninių, kurie daugiau ar mažiau 
yra surišti su propaganda. V. Kst.

Atsiųsta paminėti
birželio 
Concep- 
Putnam,

1965 m.

Eglutė, nr. 6, 1965 m. 
mėn. Adresas: Immaculate 
tion Convent, R. F. D. 2, 
Connecticut 06260.

Evangelijos šviesa, nr. 2,
Lietuvių evangelikų 1 a i k rastis — 
656 West 35th St., Chicago 16, Ill., 
USA.

Problems of Communism, March 
1965 m. 144 psi. Leidžia U.S. Infor
mation Agency, 1776 Pensylvania 
Ave., N. W. Washington 25, D.C., 
USA.

GIMTOJI KALBA. Bendrinės kal
bos laikraštis. 1965 "m. sausis-kovas, 
nr. 1(27). Redaguoja L. Dambriūnas. 
Redakcijos adresas: 4314 40th St., 
Brentwood, Maryland, USA; administ
racijos: Gimtoji kalba, 5348 S. Tal- 
man Ave., Chicago 32, Ill., USA. Pre
numeratos kaina metams $2.

Moteris, nr. 3,. 1965 m. Leidžia Ka
nados Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija. Red. ir administracijos ad
resas — 57 Sylvan Ave., Toronto 4, 
Ontario.

Gabija, nr. 2 ( 7) 1965 m. Lietuvių 
skaučių laikraštis. Adresas — 1934 
So. 48 Court, Cicero 50, Ill., USA.

"Upė i rytus, upė į šiaure“
Po ranka turime dvi knygas — 

plataus masto romaną. Tai "jauno 
rašytojo Kazio Almeno pirmasis 
spausdintas literatūros kūrinys. 
Jis patraukia užsimojimų drąsu
mu ir literatūriniu talentu. Tai 
kūrinys, vedąs skaitytoją nuo Že
maitijos Šateikių per Vokietiją, 
Prancūziją, visą šiaurės Ameri
kos kontinentą — nuo New Orle
ano pietuose iki Kolumbijos upės 
šiaurės Pacifiko pakrantėje. Su
telkta daugybė nuotykių, įtampos 
kupinų scenų, spalvingų vaizdų 
ir didingų panoramų. Bet ne vien 
nuotykiai rūpėjo autoriui. Duoda
mas pakankamas istorinis, geo
grafinis, kultūrinis, etnografinis 
pagrindas.

Veikale vaizduojami įvykiai, 
kuriuose pulsuoja dar gyva ir 
nauja prancūzų revoliucjos dva
sia ir Napoleono žygių atgarsiai. 
Bet į visa tai pažiūrima gyvų, re
alių lietuvių akimis. Buvęs bau
džiauninko sūnus, su savo dvari
ninko sūnum Zigmantu Darvainiu 
išvykęs į Prancūziją kaip palydo
vas, užsidega revoliucijos idėjo
mis, tampa karininku, sėdi kalė
jime ir pagaliau grįžta į Žemaiti
ją savo ponaičio jieškodamas. O 
tas Zigmantas irgi tapęs ne tik 
laisvių skelbėju ir nešėju, bet ir 
gyvu 19 a. pradžios gaivališkojo 
romantizmo atstovu. Romantinės 
svajonės ir klajonės nuvedė jį į 
Ameriką, į keliones per lauki
nius vakarus, per indėnų gimi- 
nes^kol pagaliau ir amžiną poil
sį jis rado šiaurės indėnų kapuo
se. Bet jis paliko testamentą, ku
riame įrašytas baudžiauninkų iš
laisvinimas jo gimtajame krašte. 
Tas testamentas pavojingas seno
sios tvarkos gynėjams Roznic- 
kiams — Zigmanto tetai ir pus
broliui Joachimui. To testamento 
jieškojimas ir sudaro pagrindą 
romano nuotykiams ir dramatinei 
įtampai. Autorius veda dvi įieš
ko to jų grupes per svetimus kraš
tus, per primityvią indėnų buitį 
ir laukinę gamtą iki indėnų ka-

PR. NAUJOKAITIS

pų, kur palaidotas kartu ir Zig
manto testamentas.

Autoriui pavyko įvykius vaiz
duoti gyvai, dinamiškai, su pa
kankama intriga. Charakterius 
sukūrė ryškius ir įtikinančius. 
Tačiau negalime pasakyti, kad 
veikalas būtų pilnai meniškai iš
baigtas. Jei tai būtų paprastas 
nuotykių romanas, neturįs giles
nio turinio, gal ir galėtume to iš
baigimo nereikalauti. Bet K. Al
meno romanas yra gilesnio turi
nio, o pats autorius turįs aiškių 
gabumų kurti plačios apimties 
veikalus. Dėlto ir išbaigimo pa
geidavimas yra pagrįstas. Jei bū
tų prie veikalo pasėdėta dar de
šimtimis valandų, nepagailėta iš
braukimų, stiliaus nugludinimo, 
situacijų logikos svarstymo — tu
rėtume veikalą augštos meninės 
vertės. Turime veikale vietų, ku
rios tiesiog įsispaudžia atmintin 
savo tikrumu ir spalvingumu/ 
Galime paminėti keletą stipriau
sių: pati romano pradžia, Boles
lovo Darvainio laidotuvės, Erd- 
mono grįžimas, pirmas susidūri
mas su Joachimu, Roko pasirin
kimas palydovu, pirmasis kazokų 
pokalbis su Joachimu. Toliau 
Prancūzijoje Raselės ir grafaitės 
sąmokslas, jų pastangos gelbėti 
Erdmona, scena smuklėje vaka
re. Dar toliau — Roko gydymas 
indėnų palapinėje, senosios indė
nės rūpestingumas, gilios įtam
pos scena su rastu indėnų palapi
nėje Zigmanto peiliu su Vilniaus 
herbu rankenoje, indėnų nuotai
kų lūžis. Tai vietos, kurios rodo 
autoriaus talentą. Bet yra apsčiai 
ir nublukusių pasakojimų. Pir
mas nusileidimas iš meninės 
augštumos, krintąs į akis po pui
kios veikalo pradžios, yra suba
nalintos scenos su kazokais pa
miškės smuklėje. Paskui seka 
blanki Erdmono ir Roko kelionė 
per Vokietiją. Neįtikina skaity
tojo ir įvykiai Veriero pilyje.

Kai markizo pilyje šeimininkau
ja Joachimas, o pats markizas net 
nesusidomi tais įvykiais, palieka
mas nuošaliai. Ir dukters nerody
mas pastangų paveikti tėvą ir vis
ką pakreipti jai pageidaujama 
linkme autoriaus paversta pa
grindu tolimesniems pavojin
giems įvykiams, bet permažai 
paisyta loginio ir psichologinio 
pagrindo. Blanki ir pabėgėlių ke
lionė į uostą. Paskui kiek gyves
nis Orleanas, St. Louis, bet ir ten 
pasigendame pakankamo spalvin
gumo. Kelionėje per prerijas per 
ilgai ištęsta kova su vilkais, o jų 
staigus pradingimas lyg neįtiki
mas. Pagaliau Joachimo ir kazokų 
laukiniškas Erdmono stovyklos 
užpuolimas ir beprasmiškas dvie
jų nekaltų indėnų nužudymas jo
kios problemos veikale neiš
sprendžia, tik skaitytoją nemalo
niai nuteikia. Jei buvusioji Zig
manto žmona indėnė ir nėra ęyš- 
ki asmenybė, tai spalvingo cha
rakterio indėnas Ton-kau-pa turė
jo loginį pagrindą išlikti gyvas po 
kazokų užpuolimo. Ir pati užbai
gos žudymų scena, nors logiškai 
pagrįsta, bet savo žiaurumu yra 
lyg ir svetima viso veikalo nuo
taikai. Gal dėlto paskutinį kny
gos puslapį užverti su kartumu 
širdyje. Lauktume, kad šitokio 
spalvingo veikalo užbaiga būtų 
truputį šviesenė.

Tie trūkumai suminėti, nes iš 
autoriaus lauktume tobulesnio 
kūrinio. Savo pajėgumu jis nu
teikė ta linkme jau pirmuosiuose 
veikalo puslapiuose. Pagrindinis 
kūrybos dėsnis, kurio nė vienas 
kūrėjas negali užmiršti, yra tas, 
kad kiekvienas talentas išsisklei
džia pilnumoje sunkiu darbu ir 
kantrybe. To nuoširdžiai linkime 
jaunam, daug žadančiam autoriui.

Kazys Almenas, UPĖ Į RYTUS, 
UPĖ Į ŠIAURĘ. Romanas. Du to
mai, 302 ir 326 psl. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas Čikagoje, 
1964 m. Aplankas P. Jurkaus. Kai
na po 3 dolerius kiekvienas tomas.

KAIP ATSIRADO KARALIAUČIUS? / dr. m. ANYSAS

Lietuviškos sritys kovose su ordinu
Karališkoji kariuomenė po to žygiavo pa

gal Prieglą ligi Valduvos (Waldau), viską nai
kindama ir degindama, žmones užmušdama, 
arba paimdama į nelaisvę. “Karalius rodė ma
lonės tiktai tiems, kurie rodė norą pasiduoti 
ir priimti krikštą. Bet visiems kitiems, ypa
tingai senosios tikybos dvasininkams, krivėms 
ir vaidiloms, (Waidelotten) ir jų garbintojams 
jis nerodė jokio pasigailėjimo, jie visi turėjo 
mirti(21)- Ant Prieglos kranto, šventame miš
ke, irgi buvo romuva, vėlesnių Romau ir Ro- 
mawe kaimų vietovėse, šis miškas sambiečių 
buvo laikomas šventu ir vadinamas Kurkei 
(Curche). čia buvo ir Kurkelaukis. Nors šal
tiniai nieko nesako, bet reika manyti, kad ir 
ši romuva buvo karališkos kariuomenės sunai
kinta, nes karalius jautė ypatingą neapykantą 
pagoniškiems tikybos centrams.

Iš Valduvos apylinkės karališkoji kariuo- 
nė žygiavo į šiaurę ligi vėlesnės Kaimenos 
apylinkės, kur šventame miške buvusi romuva. 
Pagal Dųsburgo kroniką, čia stovėjusi svar
biausia senprūsių romuva, kurios krivė buvęs 
taip galingas, kaip popiežius Romojef22). Lu
cas David rašo, kad karalius čia sunaikinęs 
šventąjį ąžuolą su visais dievaičių paveikslais 
ir krivės bei vaidilų gyvenvietėmis, o pats kri
vė Mangolo buvęs sukapotas į gabalus(23).

Po Kaimenos romuvos sunaikinimo ka
riuomenė žygiavo į vėlesnės Tapguvos (Ta
piau) apylinkę, kur tuomet Sugurbės pilyje 
gyveno kilmingasis Sappele (23a), to krašto 
valdovas. Visi Sambijos kraštai buvo taip nai
kinami, kad mažai buvo rasta pasipriešinimo. 
Sambija nebuvo didelė, buvo mažai miškų, 
kur gyventojai būtų galėję pasislėpti. Be to 
buvo žiemos metas ir beveik neįmanoma miš
kuose arba balose ilgesnį laiką apsigyventi. 
Karališkoji kariuomenė žygiavo taip greitai, 
kad sambiečiams nebuvo laiko suorganizuoti 
didesnio pasipriešinimo.

Žinios apie kariuomenės žiaurumą greitai 
pasklido po visą Sambiją. Visi rytiniai Sam
bijos kraštai pasidavė ordinui, norėdami iš
vengti visiško sunaikinimo ir gyventojų išžu
dymo, kuris taip negailestingai buvo įvykdy
tas vakarinėse dalyse(24). Kur tik pasirodė 
kryžiuočių kariuomenės vėliavos, krašto vadai 
bei kilmingieji pažadėjo paklusnumą ir sutiko 
atiduoti įkaitais savo sūnus (2S). Karalius su 

jų pasiūlymais sutiko, jeigu tikrai buvo rodo
mas noras pasiduoti ir priimti krikštą.

Po Sugurbės pilies sunaikinimo karalius 
traukė su kariuomene pagal Prieglą į vakarus, 
ligi Tuwangstes miške esančio kalnelio(26). Jis 
čia pažymėjo vietą, kur reikia pastatyti pilį, iš 
kuriom būtų galima valdyti nukariautą Sambi
ją. Pilies pastatymui karalius paliko žymią 
sumą pinigų ir perdavė ordinui sambiečių 
duotus įkaitus.

Tikėdamas, kad viskas atlikta, karalius Ot- 
tokaras dar 1255 m. sausio mėn. pabaigoje 
skubotai grįžo per Brunsbergą į Bohemiją. Jis 
išvyko taip greitai, kad jo nebepasiekė puošni 
karinė palapinė, siųsta vieno Pragos dvasinin
ko. Visas Ottokaro žygis neužtruko nė pilno 
mėnesio.

Būdamas didelis nenuorama, jis žuvo 1278 
m. mūšyje “Auf dem Marchfelde” kovoje 
prieš imperatorių Rudolfą.

4. Pastatoma Regiomontės • Karaliaučiaus 
pilis 1255 m.
Vakaruose nuo sunaikintos sambiečių Tu

wangstes pilaitės, arti Prieglos upės/ kur 
anksčiau Lėbės upelis įsiliejo į Prieglą(27), 
ordinas tuojau pradėjo statyti medinę pilį, 
kuri buvo baigta 1255 m. Statymo darbus at
liko jau seniau nugalėti senprūsiai. Už dvie
jų metų pilis buvo perkelta į kitą vietą, pra
plėsta, apsupta mūrais ir apsaugota devyniais 
akmeniniais bokštais. Pilies komtūro vietą už
ėmė jau anksčiau paskirtas riteris brolis von 
Hornhuse, kuris su nemažu skaičiumi jo žinio
je esančių riterių ir kryžiuočių ją gynė(28).

Karalius Ottokaras šiai piliai buvo davęs 
savo herbą (Wappen): karalius pilnai šarvuo
tas, sėdintis ant Žirgo. Vėliau šis herbas buvo 
pakeistas. Ordino kronikininkas rašo, kad ka
raliaus garbei pilis buvusi pavadinta Regio- 
monte - Konningsperg. Sambiečiai ir kitos gi
minės pilį vadinusios Tuwangste, vardu miš
ko, kuriame ji buvo pastatyta. Vokiečių isto
rikas Prutz betgi aiškina, kad šita iš medžio ir 
molio pastatyta pilis buvusi pavadinta Mont- 
royal (lot. Regiomonte), priminti to paties pa
vadinimo kryžiuočių pastatytai piliai pietinėje 
Palestinoje. Vėliau jos pavadinimas buvo 
klaidingai sujungtas su Bohemijos karaliaus 
dalyvavimu Sambijos puolime(2*).

Istorikas Hartknoch rašo, kad jo laikais, 
17-me šimtmetyje pro Karaliaučių tekančio 
Lėbės upelio vardas nebebuvęs žinomas. Tuo
met per Karaliaučiaus priemiestį Loebenichtą 
tekąs upelis buvęs vadinamas Katzbachu(30). 
Reikia manyti, kad ordinas, norėdamas panai
kinti istorinius pėdsakus, jau anksti pakeitė 
Lėbę į Katzbachą. Senasis upelio vardas išli
ko tik minėtame Loebenichte.

Karaliui Ottokarui grįžtant namo, jo pa
stangomis buvusi įkurta Brunsbergo (vėliau 
Braunsberg) pilis, netoli Aistų marių, ant Pa
sargos upės kranto, kuri tuomet skyrė Varmi
ją nuo Pogezanos. šios pilies pastatymu bu
vęs pagerbtas Sambijos žygyje dalyvavęs Olo- 
muco vyskupas Brunonas, Ir šią statybą kara
lius parėmė stambia pinigų suma. Nepriklau
somai nuo karaliaus iniciatyvos, ordinas tuo 
metu pastatė Cruceburgo (vėliau Kreuzburg) 
pilį, apie 20 km į pietus nuo Karaliaučiaus, 
Pašmario upelio krante, Natangoje .Tokiu bū
du ordinas Sambijos apylinkėje labai įsitvirti
no.

5. Sambijos vyskupijos įtvirtinimas 1255 
metais
Tuojau po Sambijos užkariavimo ordinas 

faktinai įkūrė jau 1243 m. numatytą Sambijos 
vyskupiją, kuriai be Sambijos pusiasalio jau iš 
anksto buvo priskirti kraštai ir žymesnės vie
tovės rytuose nuo jos: visa Nadravija, su jau 
žinomomis vietomis Tapguva, Vėluva ir Lab
guva, toliau Skalavija su Raganita, Tilže ir 
Galdape (Galdapp) bei vėlesnio Angerburgo 
apylinkėmis. Tokiu būdu naujoji vyskupija 
be Sambijos apėmė beveik visą vėlesnę “Ma
žąją Lietuvą“. Ta vyskupijos dalis ilgai vokie
čių buvo vadinama “Litauisches Samland-Lie- 
tuviškoji Sambija”. Šitas faktas neginčytinai 
įrodo, kad jau tuomet ordinas buvo susidūręs 
su grynai lietuviškomis šalimis.

Reikia pažymėti, kad taip vadinamos Lie
tuviškos Sambijos kraštai dar tebebuvo laisvi, 
vietinių gyventojų valdomi, ordino neužka
riauti, bet jau numatyti ordino užkariavimo 
plane. Dar praėjo apie 25 metai, kol jie galu
tinai pateko į ordino rankas.

6. Pirmasis sambiečių sukilimas 1257-58 
metais
Greitai po Sambijos užkariavimo buvo ruo

šiamas sukilimas arba, kaip kronikoje sako
ma, “atsimetimas nuo krikščioniškos tikybos”. 
Sambiečiai, netekę savo laisvės bei tikėjimo, 
jautėsi nelaimingi ir todėl jautė savyje pagie
žą pavergėjams. Ordinas, sunaikinęs sambie

čių romuvas ir jų senuosius dievus, nedarė jo
kių žygių juos supažindinti su naująja religi
ja. Jo elgesys su nugalėtaisiais buvo visai prie
šingas krikščioniškajam mokslui ir etikai. 
Įvykdžius formalinį sambiečių apkrikštijimą, 
pats Sambijos vyskupas von Strittberg neapsi
gyveno Sambijoje, bet išvyko į vakarus. Ir 
pats ordino didysis magistras* atlikęs svar
biausius reikalus užkariautame krašte, išvyko 
užsienin į savo nuolatinę rezidencijos vietą.

Karaliaučiaus pilies komtūras von Horn- 
husen greitai įvedė griežtą ordino tvarką už
kariautuose Sambijos kraštuose. Gyventojai 
tapo pavergti ir pririšti prie dvarų, valdomų 
paties ordino, atiduotų vokiečiams kryžiuo
čiams - aristokratams arba ordinui pasidavu- 
siems sambiečiams - vitingams. Buvo įvesti 
mokesčiai ordinui ir dešimtinė bažnyčiai. Or
dinas dideliu mastu vykdė pilių statybą bei 
jų stiprinimą, ir prie tų darbų buvo varomi 
nugalėti sambiečiai. Jeigu jie priešinosi dirb
ti, buvo atimami jų vaikai ir jie patys uždaro
mi į kalėjimus. Tokio žiauraus elgesio sukir
šinti gyventojai slaptai rinkosi senose švento
vėse prašyti senųjų dievų pagalbos prieš pri
spaudėjus.

Sambijos gyventojus skriaudė ne tik ordi
nas, bet ir jų rytiniai kaimynai — Nadravi- 
jos, Skalavijos ir Sūdavijos kraštų gyvento
jai, kurie, sambiečių likimo įbauginti, ėmėsi 
kardo prieš ordiną. Visa Sambija, ypač ry
tiniai kraštai, buvo užpulti rytinių kaimynų 
pulkų, kurie įprastu būdu naikino ir ėmė 
žmones į nelaisvę. Karaliaučiaus pilis irgi 
buvo puolama, bet liko nepaimta.

Tokioje priespaudoje prasidėjo įvairūs 
neramumai, kurie greitai išsivystė į sambie
čių sukilimą. Sukilėliai buvo puolami iš dvie
jų pusių: iš Karaliaučiaus tvirtovės ir šiaurė
je Livonijos ordino, šio ordino magistras, 
susijungęs su Muemmelburgo pilies įgula, 
įsiveržė į Sambiją ir kraštą negailestingai te- 
riojo. Grįždami su dideliu grobiu atgal, jie 
buvo Sambijos pakraštyje sambiečių apsupti. 
Jiems pasisekė iš apsupimo prasimušti, bet 
neteko grobio ir daug karių.

šių kovų eigoje vokiečių riterių ordinas 
paėmė vietinę Labguvos pilį(31), netoli Dei
menos įtakos į Kuršių marias. Galima spėti, 
kad ji buvo nadraviečių pilis, statyta maž
daug pasienyje tarp Nadravijos ir Sambijos.

Kovos abiem ordinam buvo sėkmingos, 
nes Sambija buvo nedidelis kraštas ir turėjo 
mažai gamtinių kliūčių, kurios trukdytų puo
likus ir padėtų užpultiesiems. Nustoję daug 
karių, sambiečiai pradėjo abejoti savo per

gale. Dar sukilimo metais komtūras von 
Hornhusen buvo paskirtas Livonijos ordino 
magistru ir jo vietą perėmė Muemmelburgo 
(Klaipėdos) pilies komtūras grafas von Hirz- 
berg. šis, būdamas švelnesnio būdo, kuriam 
laikui sušvelnino ordino valdymo metodą 
Sambijoje. Su ordinui ištikimų sambiečių pa
galba jis pradėjo sukilėlius raminti ir tai
kinti, kol jie padėjo ginklus.

Ir šio sukilimo metu ordinas šaukėsi pa
galbos malšinti sukilėlius. Kai 1258 m. pa
galbon atvyko Brandenburgo markgrafas 
Johann, sambiečių sukilimas jau buvo baig
tas. Gresiant naujam totorių puolimui iš ry
tų, kryžiuočiai atsargumo sumetimais neju
dėjo iš vietos. Todėl jiems buvo pavesta sta
tyti miestelius ir naujas pilis. Ta proga or
dinas leido atstatyti prieš metus sunaikintą 
Labegavos pili(32) ir ją pavadino Labjau 
(1258).

Minėto sambiečių sukilimo metu nadra- 
viečiai ant greitųjų pastatė prie Alnos upės 
įtako į Prieglą, apie 40 km į rytus nuo Ka
raliaučiaus, senos pilies vietovėje stiprią pi
lį, pavadintą Vetalą arba Veliovę. Joje bu
vusi patalpinta stipri įgula, kuriai vadovavęs 
tūlas nadraviečių rykis arba kunigas Tiriko 
(33) su sūnumi Maidelo. Pilis buvusi pasta
tyta siekiant ordinui užkirsti kelią veržtis į 
Nadraviją. -

Visą tolimesnį numatytą ir vykdomą or
dino veržimąsi į rytinius kraštus sustabdė ke
lis metus vėliau prasidėjęs didysis senprūsių 
sukilimas, kuris ofenzyvą padarė ilgų metų 
defenzyva.
(Iš dar nespausdinto premijuoto dr. M. Anyso vei
kalo “Senprūsių kovos su vokiečių riterių ordinu 
1230—1283 m.)

(21) “Die niet gedoopt en was, sy mosten ster- 
ven (kurie nebuvo pakrikštyti, turėjo mirti”, 
rašo ordino kronika (Voigt, III. 84 psl., 4 
pstr.).

(22) Dusburg, III, fc. 5.
(23) Lucas David, IV, 11 psl.; Grunau. Trak. VIII, 

Cap. VI. S I.
(23) a. Voigt, m, 84 psl.
(24) Voigt, m, 84 psl.
(25) Lucas David, TV, 9 psl.
(26) Dusburg, III, c. 71; Jerdschin ir Lucas David, 

IV, 12 psl. vietovę ir kalneli vadina Twangste.
(27) Dusburg, III, c. 72.
(28) Dusburg, III, c. 72.
(28) Prutz, I, 54 psl.
(30) Hartknoch, II, 392 psl.
(31) Hartknoch, I, 397 psl. ją vadina Labegau arba 

Labjau.
(32) pig„ sambiškių bajorų pavardę: Labgove (A. 

von Muellverstedt, Erlaeutertes Preussen, n, 
208 psl.). Hennberg, 245 psl.

(33) Chron. Oliv. jį vadina Kirsk.
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« TORONTO
EGLINTON — OAKWOOD

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandens-alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alu- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
BLOOB — 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

plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High paiko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

SWANSEA
$4 J00 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

BLOOR — QUEBEC
$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply- 
Sapartamentinis pastatas — four- 

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

EKSPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Kanados pabaltiečių lengvosios at
letikos pirmenybės prieauglio kla
sėms (8-9 m., 10-11 m., 12-13 m. 14- 
15 m.) įvyks šį sekmadienį estų sto
vyklos stadijone Udoroje, Ont. Pir
menybių pradžia 11.30 vai. Į pirme
nybes išvyksime nuo Prisikėlimo baž
nyčios po 9 vai. Mišių. Visi vykstan
tieji privalo atvykti į treniruotes šį 
antradienį ir ketvirtadienį 6 vai. vak. 
Swansea parke.

Vasaros krepšinio treniruotės. Iš 
JAV grįžęs mūsų krepšininkas R. 
Gudas organizuoja krepšinio treni
ruotes vasaros atostogų metu. Tre
niruotės vyktų 2-3 kartus į savaitę 
lauko aikštėse vakarais. Į stovyklas 
nevykstą krepšininkai kviečiami pa
sinaudoti šia išskirtine proga. Suinte
resuoti prašom skambinti K. šapoč- 
kinui RO 2-0455 arba susisiekti su 
R. Gudu.

PAULIUI SILINSKUI mirus, 
o sūnų ALFONSĄ ir LIDIJĄ ŽILINSKUS 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
J. K. Januškevičiai 
F. P. Krivinskai

P. O. Savickai
V. G. Stabingiai

Mielam tėveliui PAUL SHILINSKY mirus; 
jo sūnui ALFONSUI ir žmonai LYDIJAI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą — 
s

Už taip gražiai ir netikėtai mums suruoštą 25 metų vedybų sukaktį, 
už brangią dovaną ir vaišes nuoširdžiai dėkojame iniciatoriams mie
liems kaimynams p. p. M. J. Danise, O. S. Dačkams, E. Kvederienei, G. 
V. Zdancevičiams, sūnui A. Malinauskui ir visiems dalyvavusiems.

širdingas ačiū p. p. E. E. Miliauskams, L. V. Nakrošiams, S. G. 
Finlyson, E. A. Bartkams, B. P. Dicevičiams, O. R. Zdaniams, J. Marti
naičiui, E. Janušaitytei, J. Burzdžiui, V. Viruišienei, K. Augaičiui, D. K. 
Bubeliams, D. V. Yurkams, M. D. Dailidžiams, M. P. Preikšaičiams, Z. 
P. Morkūnams, S. Dabkui, G. L. Steponavičiams.

Už netikėtą ir niekad nepamirštamą pagerbimą dar kartą nuošir
dus ačiū

SPORTAS LIETUVOJE

. Rimantas Bagdonas Suomijoje įvy
kusiose klasikinių imtynių varžybose 
laimėjo aukso medalį ir pasaulio 
cempijonato vardą vidutiniame svo
ryje. Jis yra daug kartų buvęs Sov. 
Sąjungos čempijonu pussunkiame 
svoryje. Pr. metais R. Bagdonas bai
gė studijas Kievo kūno kultūros in
stitute ir dirba treneriu Vilniuje. 
Oficialiai, kaip sovietinės rinktinės 
dalyvis, priklauso Kievo armijos 
sporto klubui, kur atlieka treniruo-

M. L. Malinauskai

Ateitininkų žinios
Ateitininkų vasaros stovyklos me

tu įvyks dvi ekskursijos. Rugpjūčio 
2 d., pirmadieni, autobusais bus 
vykstama į Šekspyro festivalį Strat- 
forde, kur bus vaidinamas “Julius 
Cezaris”. Bilietų kaina $2.50 ir jie 
jau užsakyti dabar, nes vėliau ne
bus galima gauti. Kita ekskursija 
tais į Midlando apylinkes, kur vyks
ta Toronto universiteto archeologė 
niai kasinėjimai. Už abi ekskursi
jas, įskaitant bilietą į vaidinimą, 
kiekvienam stovyklautojui reikės 
mokėti $6.00. Tėvai galėtų paraginti 
vaikus jau dabar tam reikalui pradė
ti taupyti.

Prašome nedelsiant registruotis 
stovyklon, nes reikia žinoti stovyk
lautojų skaičius. Stovykla prasidės 
liepos 25 d. ir baigsis rugpjūčio 8 
d. Registruoja V. Kolyčius LE 4-5586, 
B. Sakalauskas LE 6-1410 ir Prisikė
limo par. raštinė LE 3-0621.

Visi ateitininkų tėvai prašomi tą 
savaitgalį, kai įvyks ateitininkų kon
gresas, liepos 3 ir 4 d., iš Toronto 
neišvykti ir dalyvauti bendroje pro
gramoje, kuri skelbiama “Tėviškės 
Žiburiuose”, 
organizacijai 
ja domėtis.

Paskutinis 
būrelių susirinkimas įvyko šeštadie
nį, birželio 19 d., L.V. Namuose. Bu
vo gana įdomi programa. Buvo de
klamacijų, dainų, muzikos ir vaidi
nimų. Kaikurie vaidinimai — mon
tažai buvo pačių moksleivių kūryba. 
Kuopos globėjas V. Kolyčius, vado
vavęs programai, padėkojo progra
mos dalyviams, seselėms ir globė
jams už talką. Dalyvavo daug jauni
mo ir dalis tėvų. Po programos vi
si buvo pavaišinti. Tuo pasirūpino 
at-kų tėvų komitetas.

Jeigu vaikai priklauso 
tai ir tėvams reikėtų

šių metų bendras visų

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West

PR. KERBERK
RO 7-5454 j

Namų teL LE 5-1584 ,
QUEBEC — BLOOR — apie $6.000 < 

įmokėti, 9 kambarių atskiras ' 
namas, dvigubas garažas, di- , 

delis sklypas. ,
ELLIS AVE — SWANSEA, apie $ J 

5.000 įmokėti, 6 kambarių , 
atskiras namas, kvadratinis , 
planas, garažas su privačiu i 
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 lOčiai metų. ,

PARKLOWN — BARNE RD. — $ Į 
5.000 ar mažiau įmokėti, apie < 
12 metų senumo 5 kambarių < 
bungalas, 2 vonios, užbaigtas 1 
poilsio kambarys, garažas į 
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 viršuje; $9.500 meti
nių pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotos, 
žema kaina.

$10.000 įmokėti, reguliarus dviejų 
šeimų (dupleksas) namas 
High Park rajone. Abu bu
tai po 6 kambarius. Du ga
ražai ir privatus įvažiavi
mas. 50-pedų 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 Bayyiew rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Reikalingas vyras ar moteris virš 21 m. amžiaus pastoviam darbui, kuris 
duos jums aukštesnes metines pajamas, negu bet kuris kitas darbas. Mū
sų gerai žinoma organizacija specializuojasi taupyme ir investavime.
PRAEITIES investavimo ar pardavimo patyrimas nėra būtinas, kadangi 
mes pilnai paruošiame ir visuomet teiksime pagalbą darbe.
Geros galimybės darbe ir geri komisai.
TURĮ VADOVAVIMO sugebėjimus greitai pakeliami augštesnei vietai 
užimti.

Mr. J. FITZGERALD 1st. 487 - 3691
District Manager, namų 447 - 8687

Sov. Sąjungos sporto draugijų ir 
organizacijų centro taryba boksinin
kui D. Pozniakui suteikė nusipelnu- 
sio Sov. S-gos sporto meisterio var
dą, o jo treneriui A. Levickui — nu- 
sipelnusio trenerio vardą.” Kaunietis 
boksininkas R. Tamulis apdovanotas 
medaliu “Už įžymius sportinius pa
siekimus”.

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

Visų rūšių transmisijų ir diferencialų taisymo specialistat 
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.

Lietuvių skautų 
veikla -

Didelė Talka į Romuvos stovykla
vietę organizuojama šį savaitgalį. Be
liko tik trys savaitės, iki stovyklos. 
Jeigu draugininkai asmeniškai nespė
jo paprašyti, jus prašo stovyklos va
dovai. Jeigu neturėsime talkos, sto
vyklausime susispaudę, šioj stovyk
loj ir skautai, ir skautės stovyklaus 
ir eis savo programas, valymui nebus 
laiko.

Registracija į stovyklą tebevyksta 
per vienetų vadovus. Kas gali, kartu 
su registracijos mokesčiu tesumo
ka ir už stovyklavimą. Tai labai pa
lengvintų maisto užpirkimus.

Rambyno tunto jūros skautai jau 
baigia paruošti laivus plaukiojimui. 
Savaitgaliais jiems talkina bei in
struktuoja p. V. Končius. Dail. A. 
Totoraitienė suprojektavo laivo vė
liavą. Ilgajam savaitgaliui viskas bus 
paruošta ir vyks iškylauti Romuvon 
bei jo ežeran. Stovyklos metu jūros 
skautai turės atskirą programą.

Vadovų suvažiavimas St. Cathari
nes, globojamas Tėvo B. Mikalaus
ko, OFM, praėjo pakilioj nuotaikoj. 
Suderinti stovyklos planai ir kiti ei
nami reikalai. Po suvažiavimo visi 
vadovai dalyvavo Joninių šventėje.

Sunkios ligos prispaustai teko po
rai mėnesių atsiskirti nuo savo šeimos 
ir atsigulti vienoje Toronto ligoninė
je. Dėl didelio atstumo mano vyrui 
dažniau mane aplankyti buvo neįma
noma. Būčiau buvusi labai vieniša, 
jei ne mūsų pažįstami torontiečiai.

Todėl reiškiu nuoširdžiausią padė
ką už aplankymą ir dovanas: p.p. V. 
V. Butrimams ir jų mamytei, V. But- 
kiui ir jo mamytei, A. Bričkienei, I. 
J. Dimskiams, A. B. Petkevičiams, M. 
J. Putriams, E. J. šimkams ir p. M. 
Veličkaitei.

Visiems dar kartą nuoširdus ačiū!
Sofija Kusinskienė

Lietuvių studentų 
žinios

Toronto universitete farmacijos 
fakultete V. A. Vindašiūtė perėjo į 
II kursą, R. Mažonas. — III, E. D. 
Naujokaitė — IV.

Baigėsi gimnazijų abiturien tams 
(Xm kL) egzaminai. Ontario pro
vincijoje laikė 49.000. Toronte lie
tuvių mokinių laikė apie 20. Rezul
tatai bus pranešti rugpjūčio mėn. 
Taipgi baigėsi ir XII kl.. egzaminai. 
Visos mokyklos pradės - atostogauti 
nuo ateinančios savaitės. Visiems lie
tuviams patartina važiuoti į vasaros 
stovyklas.

Studentai, šį pavasarį baigusieji 
augštuosius mokslus, pakartotinai pra
šomi atsiųsti “TŽ” redakcijai savo nuo
traukas.

A L GARBENS

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 -1.30 ir 4.30 - 8 

šešt.9-12

Sekm. 9.30-1

MOKA: 4%—5%

Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.

ASMENINES PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.

MORTGICIAI — atviri iš 6% %.

NEMOKAMAS GYVYBES DRAUDIMAS 
indėliu sumai iki $2.000.

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

Parduodamos banko perlaidos ir keliautoju 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, fannų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
SWANSEA. BLOOR — JANE. $7.000 įmokėti, mūro atskiras, 7 kamba
riai per du augštus, garažas, privatus įvažiavimas, didelis kiemas. Prašo 
$24.000; namas išmokėtas.
INDIAN RD. — GLENLAKE. $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kamba
rių per 3 augštus, garažas. Prašo $18.000.

RONCESVALLES — GRENADIER. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 
kambarių, 3 prausyklos, 2 garažai. Prašo $26.000; liks viena skola ba
lansui.
KINGSWAY CRES. — DUNDAS. $4.000 įmokėti, atskiras, mūro, 5 kam
barių vienaaugštis (bungalow), garažas, privatus įvažiavimas, gražus 
kiemas; liks viena skola balansui.
LANSDOWNE — QUEEN. $7.000 įmokėti, 5 butų pastatas, garažai. Prašo 
tik $27.000, skolų nėra.

J. KUDABA, LE 1-1161, namu RU 3-2105^

Queen Elisabeth ligoninėj ser
ga: A. Slanina, P. Stankus ir V. 
Verseckas. Pastarajam padaryta 
galvos operacija.

PADĖKA

Š. m. birželio 3 d. gausus giminių, 
kaimynų ir draugų būrys susirinko 
‘mūsų išleisti ir palinkėti laimingos 
kelionės mums iškeliaujant aplankyti 
įvairių Europos kraštų. Nuoširdžiai 
dėkojame už gražius linkėjimus ir 
dovanas. Iki pasimatymo vėl grįžus 
į Delhi ir Tillsonburgą.

Dėkingi —
Julius Stradomskis ir 

Petras Gamelis

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
$17J60 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

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

ENTRE

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

ST.CLAIR ST. W.

JUNCTION RD.

2 MULOCK

He
Sav. B. Saulėnas

Š 
S

Fantastiška byla
Australijos laikraščio “Sun He

rald” korespondentas iš Londono 
praneša apie fantastinę bylą, ku
rią sovietai rengiasi iškelti prieš 
Anglijos Banką, reikalaudami 
atiduoti jiems nemažiau kaip 50 
bilijonų dolerių. Toji suma susi
dariusi iš pinigu ir nuošimčių, 
kuriuos apie vidurį 17 šimtmečio 
padėjo i tą Londono banką Ukrai
nos kazokai, vadovaujami Povilo 
Polubotko. Ukraina tuo laiku bu
vo Lietuvos ribose ir tas sritis val
dė kunigaikštis Jonušas Radvila. 
Bet tuo pačiu kartu jas bandė už
imti ir Maskvos caras Aleksiejus. 
Ukrainiečiai, kurie nenorėjo pa
tekti į Rusijos jungą, išvežė da
lį pinigų į Angliją ir padėjo į ban
ką. Iš to indėlio išaugusi didoka 
suma, nors netokia kaip sovietai 
apskaičiavo. Anglijos Bankas te
belaiko tuos pinigus, tikrai neži
nodamas kam jie dabar priklau
so. Sovietų pretenzijas į turtą 
Bankas atmeta. Pr. Al.

PAKISTANAS NERIMSTA 
BE KAŠMIRO 

(Atkelta iš 5 psl.) 
1968 m. oficialiai pripažįstama ir 
anglų kalba abiejose dalyse, kol 
ją pakeis minėtosios kalbos.

Pakistanas, kaip ir Indija, sa
vo nepriklausomybę švęs rugpjū
čio 15-tą.

Starlite Driving

Vokiška vairavimo mokykla 
ved. Rudy Wolfinger 

330 Queen S*. W. Tel. EM 6-2957 
Parengiame egzaminams įvairiomis 

kalbomis.

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

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

ir kt, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 
NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944-

DEIMANTAI —LAIKRODŽIAI —
T p TAISYMAS — MONOGRAMOS

Latviška brangenybių
krautuvė (Jeweller)

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

MARGIS DRUG STORE
Materišknc kminpc — Ny,on sea“1688 — pora fYiUlUItoAUb IVUjineb —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

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

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

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

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

ALL CANADIAN apylinkes lietuviai maloniai 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ GAMINIAI PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BR0KEB

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

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.

$3500ĮMOKen, plytinė krautuvė 
su dviem apartamentais išnuomo
ti su virš $3.000 metinių paja
mų. Naujai atremontuotas pasta
tas; geras investavimas. Prašoma 
$21.500.

QUEEN — SPADINA, restorano 
verslas, tas pats savininkas per

rys, atskiras garažas, savininkas 
išsikėlęs į kita miestą.

DUNDAS — OSSINGTON, $1.000 
įmokėti, 6 kambariai, 2 moder-las, tas pats savininkas per imoxeu, o Kamoanai, z r 

Turime krautuvių, namu, vasarviečių, koteliu, motetu fral-

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

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

KELIONIŲ BIURAS

TORONTO MIESTAS
Pelenų ir šiukšlių išvežimo reikalu

Ketvirtadienis, liepos 1-ji diena yra (DOMINION DAY) oficia
li nedarbo diena, ir todėl Toronto mieste, nebus surenkamos 
šiukšlės bei pelenai.
Reikia sekančiais nurodymais prisilaikyti:
NAMŲ SAVININKAMS IR PREKYBININKAMS, KURIEMS BŪDA
VO SURENKAMOS ŠIUKŠLĖS KETVIRTADIENĮ AR KETVIRTA
DIENIO NAKTĮ, PRAŠOMI SUSILAIKYTI NUO PARENGIMO 
ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMUI IKI SEKANČIOS REGULIARIOS SURINKI
MO DIENOS AR NAKTIES. (1965 m. liepos mėn. 5 d.)
Naudokite tik metalines uždengiamas dėžes visoms namų 
apyvokos šiukšlėms sudėti. Virtuvės ar stalo nuotrupas su
sukite j popierį. Nepalikite vejos pagrėbstų, nupjautos žolės 
ar atmatų ant vandens nuovadų.
Sudėkite visas tokias liekanas j tvirtas dėžes, kad būtų pa
ruoštos reguliariai surinkimo dienai, h p. atyeo, p. Eng.

Gatvių priežiūros viršininkas

SAVAITĖS ĮVYKIAI

FOUR SEASONS TRAVEL 
323 LAKESHORE RD. EAST, Port Credit

VD A AĖKI AC tisais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DALtlNAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681 TORONTO MIESTO

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

1965 m. nejudomo turto mokesčiai
Pagal savivaldybių mokesčių nustatymo potvarkius ir atitinka
mą nutarimą No. 22435, nejudomo turto mokesčiai 1965 m. 
yra jau nustatyti. Išskaitant tą sumą, kuri buvo anksčiau išsiun
tinėta, liekantis balansas yra sekančiai išdalytas:

BE MUITO DOVANOS: Wards
Ketvirtas 
mokėjimas

Penktas 
mokėjimas mokėjimas

ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir Lt.
• 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.

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
o Mūšį įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 

Telefonas LE 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vaL vakare; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

i

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. tet RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Seni«’- 
Tel. 532-7733

Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
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 į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
Rlstsx* 296 BROCK AVE. (tarp Dun-dioof Aurorire viarage das» coiiego. Tei. 5311305

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

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

Už sutaupąs moka nuo 4^ % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V4%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas Betuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo !• vaL iki 1 vai. 36 min. kiekvieną 
dfeaa, išskyrus sekmadienius: šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 v*U • vakare sm4 vaL 36 min. U8 vaL 36 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

1,2,3,4, ir 5,

6,7,8 ir 9

liepos mėn. 7 d.

liepos mėn. 14 d.

rugsėjo mėn. 8 d.

rugsėjo mėn. 8 d.

spalio mėn. 20 d.

spalio mėn. 20 d.

Nejudomo turto mokesčių sąskaitos bus išsiųstos tomis ar prieš 
šias datas:

Wards 1, 2, 3, 4, ir 5 — birželio 22 d.

Wards 6, 7, 8, ir 9 — birželio 29 d.

Mokesčių mokėtojai, kurie negausite mokesčių sąskaitų tomis ar 
trumpai po šių datų, turite tuojau kreiptis prie Information Coun
ter, Main Corridor, miesto rotušėje (City Hali) asmeniškai ar tel. 
367-7115, arba laišku adresuojant: Tax Colector, City Hall, Toronto.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAS: Mokesčiai gali būti apmokami pil
noje kiekvienos mokėjimo ratos sumoje, kiekviename metropolinio 
Toronto banke TIK MOKĖJIMO AR PRIEŠ MOKĖJIMO DATĄ. 
(Bankai ima mažą patarnavimo mokestį).

Čekiai ar pašto perlaidos — išmokamos pilna jų Toronto verte 
—gali būti išrašomos City Treasurer vardu ir pasiunčiamos i City Halt

Įstaigos valandos: 8 JO v.r. iki 4 JO v. p.p., šeštadieniais uždaryta.
W. M. CAMPBELL

City Treasurer.

TORONTO VASAROS MUZIKOS FESTIVALIAI

2.30 v. p.p. — High Parke

2.30 v. p.p. — Kew Gardens

5.30 v. p.p. — High Parke

8.30 v.v. — Ramsden

8. 00 v.v. — Allan Gardens

8. 30. v.v. — Withrow Parke

RUOŠIAMI TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO DEPARTAMENTŲ, BENDRADARBIAU
JANT SU TORONTO MUZIKANTŲ SĄJUNGĄ, REMIANT PLOKŠTELIŲ GAMINIMO PRA
MONE! IR TORONTO DIENRAŠČIU! STAR.

SEKMADIENI, BIRŽELIO 27 D.
48-to pulko Highlanders kariuomenės orkestras, 

vedamas Kapt. D. Keeling
48-to pulko Highlanders trimitų ir būgnų orkestras, 

vedamas Pipe Maj. A. Dewar
411-to Eskadrono R.C.A.F. orkestras, 

vedamas F/O B. Clark
Vargonų rečitalis, varg. Ronnie Padgett

PIRMADIENI, BIRŽELIO 28 D.
Tautiniai (Square) šokiai — 

Bob Scott ir jo orkestras
ANTRADIENI, BIRŽELIO 29 D.

"Originals Club" orkestras, 
vedamas Mr. G. Anderson 

Tautiniai (Square) šokiai — 
Bob Scott ir jo orkestras

TREČIADIENĮ, BIRŽELIO 30 D.
8.30 v.v. — Riverdale Parke Hootenanny — Su. The Dirty Shames, Elan Stuart

Michael Sherman ir Klaas Van Grfat 
Monarch Parke Tautiniai (Square) šokiai — 

Bob Scott ir jo orkestras
KETVIRTADIENĮ, LIEPOS 1 D.

The Carol Britto Trio Pat Riccio ir jo orkestras 
Jungtinių orkestrų koncertas su Queens Own Rifles 
orkestru; Toronto Garrison Artilerijos orkestras: 
Royal Regiment orkestras; Toronto Scottish Pipes 
and Drum orkestras 
Tarptautinis Koncertas 
Tautiniai (Square) šokiai —

Bob Scott ir jo orkesrras 
Tautiniai (Square) šokiai — 

Al Ward ir jo orkestras
PENKTADIENĮ, LIEPOS 2 D.

Taut, šokiai (round) — 
Mart Kenney ir jo orkestras

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 3 D.
H. M. C. S. York orkestras, 

vedamas Lt. Cdr. B. Plunkett
SEKMADIENĮ, LIEPOS 4 D.

• 2.30 v. p. p. —- High Parke

8.30 v. v.

7.30 v.v. — Eglinton Parke
8 v. v. — Exibition Parke

8 v.v. — Nathan Phillips Square
8.30 v.v.— High Parke

8.30 v.v. — Kew Beach

8.30 v.v. — Riverdale Parke 
(Dirbt, ledo čiuožykloje)

8 v.v. — Willowvale Parke

2.30 v. p.p. —Kew Gardens

5.30 v. p.p. — High Parke
8 v.v. — Exibition Parke 
(Muzikos pastogėje)

Toronto simfonijos orkestras, 
vedamas Mr. - G. Anderson

48-to pulko Highlanders kariuomenės orkestras,
vedamas Kapt. D. Keeling

Vargonų rečitalis su Ronnie Padgett
Vasaros koncertas, vedamas Victor Feldbrill

Dalyvaujant Mary Simmons

E L S L E D

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 BENDROVĘ!

Susitarkite DABAR dėl krosnių valymo su mūsų atstovu:
H R OŽAITIS

Tel. Verslo: 763 - 3874 namų: LE 3 - 4908

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eieiara varymas. Sutai
sau iširusius gaius 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, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenois.

JONINIŲ IR JAUNIMO 
CENTRO IŠKILMĖS

(Atkelta iš 1 psl.)
Hamiltone birželio 20 d. buvo 

pašventintas Jaunimo Centras. 
Iškilmės sutraukė ne tik hamil- 
toniečius, bet ir nemaža tautiečių 
iš Toronto ir kt. vietovių. Iškil
mės buvo pradėtos Mišiomis, ku
rias atlaikė vysk. V. Brizgys. Sa
vo pamoksle jis įvertino hamilto- 
niečių pastangas ir pabrėžė, kad 
atėjo metas lietuviui melstis už į būsimos Azijos-Afrikos valstybių 
lietuvi hoi cirioicti vicimtinin hrn. I konferencijos. Kiniečiai nori iš

jungti Sov. Rusiją, kaip ne Azijos 
valstybę. Rusija tvirtina, kad ji 
yra ir Azijos valstybė ir turinti 
dalyvauti. Jai svarbu komunistinė 
propaganda, o dabartiniu momen
tu svarbu neužleisti Kinijai pir
maujančios vietos komunistinia
me pasaulyje. Indonezija stengia
si neprileisti' Malezijos. Proko
munistinės valstybės nenori įsi
leisti aiškiai nekomunistinių, 
nors ir grynai Afrikos-Azijos 
valstybių, kaip Kongas, P. Viet
namas ir P. Korėja. Nuverstasis 
Ben Bella, kaip šeimininkas, net 
nebuvo pasiuntęs toms valsty
bėms pakvietimų į šią konferen
ciją.

Pietų Vietname sudaryta nau
ja vyriausybė, vadovaujama ge
nerolų. Tai 10-ta vyriausybė per 
19 mėnesių po nuvertimo ir nu
žudymo prez. Diem. Komunistai 
puola ir pietiečiams padaro dide
lių nuostolių. Amerika vėl siun
čia naujus karinius dalinius — 
net 21.000 vyrų. Dabar ten ame
rikiečių jau bus virš 70.000.

lietuvį bei skleisti visuotinio bro
liškumo minti. Taipgi žodį tarė 
Hamiltono vyskupijos gener. vi
karas mons. J. F. Hinchey, kuris 
pasveikino parapiją vietos vysku
po vardu. Choras, vad. sol. V. Ve- 
rikaičio, darniai giedojo atitinka
mas giesmes. Taip pat giedojo so
lo ir pats chorvedis. Po pamaldų 
įvyko JC šventinimas, kurio apei
gas atliko Hamiltono vyskupijos 
gener. vikaras, dalyvaujant vysk. 
V. Brizgiui, daugeliui kunigų ir 
pasauliečių. Pašventintoje salėje 
paruošti vaišių stalai laukė sve
čių, kurie bematant užėmė visas 
vietas. Įskaitant galeriją, dalyvių 
galėjo būti apie 600. Banketui 
vadovavęs par. komiteto pirm, 
inž. J. Kšivickis pakvietė kalbėti: 
vysk. V. Briz^, Hamiltono bur
mistrą V. Copps, parlamento na
rį Macaluso, gen. kons. dr. J. 
Žmuidziną, Hamiltono vyskupijos 
gen. vikarą mons. J. F. Hinchey 
ir ponią Hyder. Visi sveikino ha- 
miltoniečius, ypač jų kleboną 
mons. dr. J. Tadarauską, už di
džias pastangas statant Jaunimo 
Centrą. T. Vaškas, MIC, perskai
tė visą eilę sveikinimų: iš Vati
kano, paskirų asmenų ir organi
zacijų. Nuoširdžiu padėkos žodžiu 
atsake mons. J. Tadarauskas. Me
ninę programą atliko: jaunųjų ir 
suaugusiųjų chorai, vadovaujami 
energingojo V. Verikaičio, o pats 
solistas padainavo operų arijų ir 
lietuviškų dainų. Neilga, bet ge
rai parinkta, meninė programa 
apvainikavo bei užbaigė iškilmes. 
Visi skirstėsi apžiūrinėdami nau
jąjį pastatą — Jaunimo Centrą, 
kurį sudaro — didžiulė salė ir 
galerija. Vakare uždegtos pastate 
šviesos praeiviams primena lie
tuviškos vėliavos spalvas. Staty
tojams jos byloja linkėjimą, kad 
naujasis pastatas tarnautų tikra
jai savo paskirčiai, o praeivius 
tautiečius kviečia nuo jų neatitol- 
ti.

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

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1463

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0

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 • 3 9 2 4

OKULISTAS
S. BROGOIVSKI, O.D.

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

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v

niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius 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: nuro- 
dysim visos trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

‘ ■ '■‘ AtFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos Ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO_ ___ _ ______ ____

(Atkelta iš 1 psl.)
Bulgarijos žinių agentūra pa

skelbė, kad slaptas karinis teis
mas nuteisė 9 asmenis, dalyvavu
sius sukilime balandžio mėn. 
Bausmės — nuo 3 iki 15 metų ka
lėjimo. Pavardės neminimos, iš
skyrus gen. Cvetko Anev, Sofijos 
miesto įgulos vadą, ir T. Krustev, 
buv. ambasadorių š. Korėjoje. 
Pirmasis gavo 11, antrasis — 15 
metų kalėjimo.

Didelė užkulisinė kova eina dėl

šypsenos
Gimtadienio proga vyras savo 

žmonai nupirko papūgą, kalban
čią vienuolika kalbų. Už kiekvie
ną kalbą jis mokėjo po $100. Po 
poros dienų grįžęs iš darbo, jis 
klausia žmoną:

— Ką tu galvoji apie tą nuosta
bų paukštį, kurį tau parsiunčiau?

— Puikus, — atsakė žmona. — 
Dabar kaip tik kepa orkaitėje.

Vyras paraudo kaip vėžys.
— Orkaitėje — sušuko jis. — 

Tas paukštis gi kalbėjo vienuoli
ka kalbų!

— Tai kodėl jis nieko nesakė?
Be vonios

— Kodėl tamsta išsinuomojai 
butą, kuriame nėra vonios?

— Tai niekis. Kas metai porai 
savaičių važiuoju į Floridą ...

Policijos šuo
Ponia Maulė priemiesčio laik

raštyje užtiko skelbimą, kad už $ 
4 parduodamas policijos šuo. Kai
na jai pasirodė priimtina, ir pa
siuntė čekį, prašydama atgabenti 
šunį.

Po kelių dienų prie durų bu
vo paliktas bjauriausios išvaizdos 
maišytos veislės šuo. Įpykusi ji 
paskambino tiems, kurie skelbėsi.

— Kaip jūs drįstate tokį bjaurų 
išsigimėlį dar policijos šunim va
dinti? —' paklausė ji.

— Jis toks ir yra, — buvo atsa
kyta jai. — Nespręskite iš jo iš
vaizdos. Jis yra slaptosios polici
jos šuo...

Parinko Pr. Al.

233 - 3323 Žos-Ut

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

W. A. LENCKI,
L«L«B»

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

BISSETT & 
. SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BENZ B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. L1ŪDŽIUS, B.L.

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

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

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708

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

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele) 

Kabinetas uždarytas 
iki liepos 5 dienos.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
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. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

DENTAL CLINIC
794 Bathurst St.

(Bloor a. Bathurst)
Tel. 534-8814

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

Į KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

24 vaL pat. RO 9461Ž 
Darbo vaL RO MISI 
Namų RO 6-71SS
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ATEITININKŲ KONGRESINIO 
savaitgalio parengimai Toronte

Literatūros ir muzikos vakaras; 
šeštadienį, liepos 3 dieną, 7 valandą vakaro, 
Toronto universiteto Hart House teatro salėje 

programa:
aktoriai Dudėnas ir Žemaitaitis, 
pianistė A. Kepalaitė,
solistai P. Bičkienė ir J. Varnelis 
įėjimas: $3 ir $2

Linksma  vakar is:
šeštadienj, liepos 3 dieną, 9 valandą vakaro, 
Prisikėlimo parapijos salėje

programa:
geras orkestras, šokiai,
bufetas ir "kieti" bei "minkšti" gėrimai, 
vertinga loterija ir kt.
jėjimas: $2 * ,

Banketas:
•r

sekmadienj, liepos 4 dieną, 8 valandą vakaro,
Prisikėlimo parapijos salėje

programa:

soti vakarienė,
žymiųjų svečių žodis,
humoras
jėjimas: $5, studentams $3

Pakvietimus galima jsigyti Šv. Jono Kr. parapijos kioske, 

Prisikėlimo parapijos pirmojo augšto priesalyje (sekmadieniais), 

Prisikėlimo parapijos bankelyje, 
pas kongresui rengti komiteto iždininką K. Manglicą, 

34 Waller Ave, Toronto 3, telef. 763 -1957 ir prie įėjimo.

Kviečiame visus tautiečius dalyvauti ir kituose kongreso paren
gimuose: iškilmingose pamaldose, posėdžiuose, paskaitose, sim

poziume ir kitur. Prašome sekti mūsų kongreso programą; kuri 

yra paskelbta šiame "Tėviškės Žiburių" numeryje 6 psl. 

{ėjimas nemokamas.

Kongresui Rengti Komitetas

KLB RINKIMŲ DUOMENYS

TORONT®®?
Toronto kronika, ateitininkų, skautų ir studentų žinios— 8 psl.

Šv. Jono Kr. par. žinios
— šv. Jono Krikštytojo, para

pijos globėjo, šventė parapijos 
bažnyčioje švenčiama šį sekma
dienį primicijų ir Sutvirtinimo 
sakramento teikimo ženkle.

— Iš širdies sveikiname naują
jį kunigą Liudą Janušką primici
jų proga. Primicijų diena tebūna 
didelio džiaugsmo ir asmeninio 
triumfo šventė. Linkime: išeivių 
broliu bei seserų sielovados dar
be, šv. Jono Krikštytojo pavyz
džiu, būti Viešpaties šaukliu. 
Primicijanto padėkos Mišios pa
rapijos bažnyčioje — šį sekma
dienį, 4 v. p.p. Po primicijų pa
laiminimo parapijos salėje* — 
naujajam kunigui pagerbti vai
šės. Pakvietimai į vaišes gaunami 
parapijų knygynuose, šv. Jono 
Kr. klebonijoje ir p. Simanavi
čiaus krautuvėje.

— šį sekmadienį 11 vai. pa
maldas laikys J. E. vysk. Pr. Bra
zys, MIC. Pamaldų metu Ganyto
jas teiks Sutvirtinimo sakramen
tą. Sutvirtinamiesiems žinotina: 
a. šį šeštadienį 4 yal. sutvirtina
mieji renkasi bažnyčion išpažin- 
ties;b. sekmadienio rytą sutvirti-

• namieji renkasi į parapijos salę 
10.30 vai.; čia jie apsirengs spe
cialiomis uniformomis; c. po iš
kilmių sutvirtinamieji uniformas 
palieka salėje; d. bažnyčioje su
tvirtinamieji užima pirmąsias vie
tas taip, kaip per repeticijas se
selės yra nustačiusios. Pageidau
jama, kad Sutvirtinimo proga su
tvirtinamųjų tėveliąi, o taip pat 
sutvirtinimo tėvai - motinos pri
imtų Komuniją.

— Atsižvelgiant į tai, kad ir šį 
savaitgalį daug lietuvių išvyks į 
Wasagą, Springhurste Gerojo Ga
nytojo koplyčioje ir šį sekmadie
nį pamaldos įvyks 11 vai. ryto. 
Tuo būdu pakeičiamas ankstyves
nis pranešimas bažnyčioje apie tų 
pamaldų nebuvimą.

— Gana gražus skaičius stovyk
lautojų jau yra užsiregistravęs į 
Gerojo Ganytojo vasaros stovyk
lą. Registracija vykdoma klebo
nijoje tel. EM 4-7646.

— Šį penktadienį, pirmąjį lie
pos mėn., pamaldos' 7.30 vai. va
karo. Po rytinių pamaldų lanko
mi ligoniai namuose.

Visuomenininkas p. Vyt. Mei
lus lankėsi redakcijoje atsisvei
kinti. Praleidęs atostogas savo 
dukrelės p. Gruodienės šeimoje 
ir atlikęs studijinį pasiruošimą 
Otavoje, dabar jis su ponia išvyko 
diplomatinei tarnybai į Tokio, Ja
ponijoje.

ATIDARYTA NAUJA 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ 

1600 DUNDAS St. W., Toronto Ont. 
Cigar Store 

AND 
Coffee Shop 

čia galima gauti lietuviškos spau
dos iš JAV ir Kanados nuo š. m. 

liepos 2 d. 
Tel. LE 2-7430

V. STOCKUS 
LE 5-4183 

WEST TORONTO BODY 
WORKS — 27 EDWIN AVE. 

Įvažiavimas iš kiemo. 
Atlieka visus viršutinius 

autovežimių taisymo darbus. 
Taip pat — mechaninis taisymas.

Prisikėlimo par. žinios
— Primicijų proga nuoširdžiai 

sveikiname gerb. kun. L. Janušką 
ir linkime gausių Viešpaties ma
lonių asmeniniame ir pastoraci
niame gyvenime.

— Sveikiname Hamiltono AV 
parapiją ir jos kleboną mons. J. 
Tadarauską gražios par. salės — 
Jaunimo Centro pašventinimo 
proga.

— Šį šeštad. ,9 vai. r., S. Vai
čiūnienės užprašytos Mišios už a. 
a. Danielių Vaičiūną jo pirmųjų 
mirties metinių proga. Artimuo
sius prašome dalyvauti.

— Šį sekmad., 9 v.r., S. K. Juk
nevičių užprašytos Mišios už a.a. 
Ant. Šimkų; 10 v. — vaikučių už
prašytos Mišios už a.a. Algirdą 
Slapšį; 11 v. — žmonos užprašy
tos Mišios už neseniai mirusį vy
rą a.a. Petrą Traškevičių. šeimos 
narius ir bičiulius kviečiame da
lyvauti.

— Par. namų statyba sparčiai 
varoma pirmyn. Praėjusią savai
tę baigtos pilti betono išorinės rū
sio sienos, šią savaitę statomos 
rūsio vidinės sienos ir įrengiamas 
vidaus ir išorės drenažas.

— T. Placidas, atlikęs metines 
rekolekcijas, grįžo atgal į parapi
ją ir jau įsijungė į darbą' T. Tar- 
cizijus grįš šios savaitės gale, o 
T. Kornelijus — apie liepos 8 d. 
Šiuo metu T. Kornelijus talkina 
“Darbininko” redakcijoje. .. •

— Par. biblioteka iki rudens 
uždaryta.

— Pakrikštytas Vytauto ir 
Onos Marcinkevičių sūnus Romu
aldas. Sviekiname!'

— Stovyklavietės pagerinimo 
darbai gerokai pasistūmėjo į prie
kį: jau visi 4 namukai ir ligoninė 
su stogais ir sienom. Per 2 savai
tes tildmasi užbaigti elektros bei 
dažymo darbus. Galį pagelbėti 
savaitės dienomis ar savaitgaliais 
prašomi paskambinti parapijos 
raštinei. Pr. savaitę talkino: A. 
Baltrušaitis, J. Raškauskas, P. 
Grigas, M. šostakas, J. Vaškevi
čius, J. Vaškevičius Jr., K. Baltrū
nas, J. Bukšaitis, A. Garbas, A. 
Garbas Jr., E. Garbas, V. Urbo
nas, Z. Rėvas, J. Kvederys, E. 
Starkutis, M. Valiulienė. Visiems 
nuoširdus ačiū.

— Tėvų pranciškonų — Aušros 
stovykla bus nuo liepos 10 iki 24 
d. Jaunimas priimamas nuo 7 m. 
amžiaus. Registruotis par. rašti
nėje telefonu arba asmeniškai. 
Gyveną Hamiltone registruojasi 
pas p. Gudinskienę; gyveną Nia
garos pusiasalyje — pas Tėv. Bar
nabą, OFM; g^eną kitose vieto
vėse prašomi rašyti: Franciscan 
Fathers, 32 Rusholme Pk. Cr., To
ronto 3, Ont. Stovyklavimo mo
kestis: 1 stovyklautojui už 2 sa
vaites — $30; 2 stovyklautojams 
— $50, 3 ar daugiau — $60.

Vykstą į stovyklą privalo pasiimti: 
3 šiltas antklodes arba gerą mieg
maišį, keletą apatinių ir viršutinių 
baltinių, naktinius baltinius, šiltą 
megztuką, keletą porų kojinių, spor
tinius batukus, keletu rankšluosčių, 
muilo, dantims valyti priemones, ne- 
dūžtomą lėkštę ir puoduką, šaukštą, 
šakutę ir peilį; maldaknygę ir rašy
mo priemones. Besilaviną akordeonu 
ar smuiku yra prašomi juos atsivež
ti į stovyklą. Muzikos instrumentai 
yra laikomi vadovybės priežiūroje ir 
išduodmi tik pratyboms ir programų 
išpildymui.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė 
su baldais vienam asmeniui. Tel. 
762-6172.

Hamiltono Tautos Fondas bir
želio 30 d., trečiadienį, Domini
jos Dienos išvakėse, Brant Inn, 
Burlingtone, rengia savo tradici
nę gegužinę. Tai yra vienintelė 
lietuvių dar rengiama gegužinė. 
Anksčiau, visiems į šitą kraštą 
suvažiavus, jų būdavo rengiama 
daug. Pasilinksminimas įvyks 
gražiajame Sky Club, atvirame 
ore, ant Ontario ežero kranto. Į 
tą Brant Inn gegužinę visada pri
važiuoja daug ir torontiškių. Ren
gėjai kviečia juos atsilankyti ir 
šį kartą. Žiūr. skelbimą 4 psl.

Springhursto vasarvietėje š į 
šeštadienį, birželio 26 d., 7.30 v. 
vak., Gerojo Ganytojo stovykla
vietės salėje šaukiamas metinis 
vasarnamių savininkų susirinki
mas. Visi lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti.

Mergaičių stovykla Dainavoje, 
Manchester* Michigan, — nuo lie
pos 18 d. iki rugpjūčio 1 d. Sto- 
vyklon mergaitės priimamos nuo 
7 iki 16 m. Vadovauja N.Pr.M. 
seserys. Smulkesnes informacijas 
teikia ir registruoja: L.V. Namai 
57 Sylvan Ave., Toronto 4, Ont. 
Tel. LE 4-5773. Kreiptis į sės. M. 
Viktoriją.

Medžiotojų ir M e š k e r iotojų 
Klubas “Tauras”, kuris buvo ne
seniai inkorporuotas Ontario val
džios, rengia savo ūkyje birželio 
26 d. Joninių laužą, į kurį kvie
čiami visi. Dalyvaus Sudburio. ir 
Hamiltono medžiotojai, šeštadie
nį dienos metu bus lėkščių šau
dymo varžybos su tradiciniais pri
zais. Klubo nuosavybė yra netoli 
Parry Sound. Smulkesnė infor
macija buvo paskelbta pr. “T.Ž.” 
nr. Informacijų teirautis pas 
pirm. J. Juodikį tel. LE -5-4438.

Prisikėlimo par. spaudos kios
kas vasaros metu bus uždarytas 
nuo liepos 4 d. Vėl pradės veikti 
rugsėjo 12 d. Visais spaudos rei
kalais atostogų metu kreiptis tel. 
LE 6-8864 po 6 v. v.
Massey Hall ar pakeliui Į automobi
liams pastatyti vietą po birželio 
liūdnųjų dienų minėjimo pamestas 
auksinis moteriškas laikrodukas. Są
žiningam radėjui bus atlyginta. 
Kreiptis Į “T.Ž.” administraciją.

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

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

AUDRONĖ

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

pliažo — gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje.
87 East Bay Rd., Osterville, 
Cape Cod., Mass., 62655, USA. 
Tel. (Area 617) 428-8425.

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

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.

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

Iš anksto kreiptis: ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, MASS. 
0 2-124, USA TEL. 288 - 5999, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI Į 

VILLA AUDRONE — MRS. MARIJA JANSONAS

/f
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547

' J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

suvenlrų ir

1941 m. birželio 22 d. liet, tau
tos sukilimas buvo gražiai prisi
mintas per Toronto liet, radijo 
valandėlę, kurios vedėju yra J. 
R. Simanavičius. Vyt. Bireta pa
ryškino tragišką birželį: okupaci
ją, suėmimus, vežimą Sibiran. 
Tai liūdesio, skausmo ir ašarų 
dienos. Tačiau birželio 22 yra 
džiaugsmo, triumfo diena. Liet, 
tauta sukilo, paskelbė laik. vy
riausybę ir perėmė krašto valdy
mą. Nuo tada liet, tauta nesiliovė 
priešinusi okupacijai, nors oku
pantai keitėsi. Baigdamas trum
pą žodį, Vyt. Bireta priminė, kad 
šalia išvežtųjų minėjimų ir oku
pacijos sukakčių, labiau reikėtų 
pagerbti kritusius kovoje. Apie 
2000 jaunų vyrų paaukojo gyvy
bes vardan laisvos, nepriklauso
mos Lietuvos. K-sv.

Sol. V. Verikaitis nuo ateinan
čio rudens yra priimtas muzikos 
mokytoju į Danforth Technical 
School. Pagilinti pedagoginiam 
pasiruošimui šią vasarą jis lanko 
spaciahus kursus, šį sekmadienį, 
birželio 27 d., 11.30 v. r., per 
CBC radiją “Sunday recital” pro
gramoje sol. V. Verikaitis atliks 
keletą tarptautinių ir lietuviškų 
kūrinių.

“T. ž.” aplankė: T. J. Vaišnys, 
SJ, kun. Alf. Grauslys ir J. Pet
raškevičius. Jie iš Čikagos važia
vo į Montrealį per Torontą. T. J. 
Vaišnys, buvęs “Laiškai Lietu
viams” ilgametis redaktorius, da
lyvavo to žurnalo 15 metų su
kakties minėjime. Lankydamasis 
Toronte jis, kaip dvasios vadas, 
tarėsi skautų reikalais. Kun. Alf. 
Grauslys yra' žymus pamokslinin
kas ir rašytojas. J. Petraškevi
čius iš Čikagos yra “T. Ž.” bend
radarbis, anksčiau gyvenęs Mont- 
realy ir teikęs informacijas iš te
nykščio lietuvių gyvenimo. Kai- 
kada jis parašo straipsnių ir iš 
čikago’s. Lankydamasis “T. Ž.” 
jis paliko auką ir įsigijo St. Ylos 
knygą “Dievas sutemose”.
Išnuomojamas vasarnamis arba kam
barys gražioj vietoj prie Lake Sim
coe Keswicke. Tel. RO 2-6413.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė 
ni-me augšte su baldais; yra ir šal
dytuvas. 2 Churchill Ave.

SPRINGHURST VASARVIETĖJE, 
arti vandens išnuomojama vasaroto
jams butai iš 2-jų miegamųjų ir virtu
vės su atskirais Įėjimais. Skambinti po 
6 v.v. LE 5-5126.

ATEITININKŲ KONGRESO 
INFORMACIJA

Ryšium su išmokimu naujų 
ateitininkų kongresui giesmių', 
pirmadienį, birželio 28 d., 8 vai. 
vakaro, Prisikėlimo par. bažny
čioje įvykš'giedojimo repeticija, 
į kurią yra prašomi atsilankyti vi
si Toronto ateitininkai, ši repeti
cija yra paskutinė.

V. Aušrotas, kongreso svečių 
apnakvydinimo vadovas, savo na
muose,485 Windermere Ave., To
ronto 9, Ont., >elef. 767-1562, 
įsteigė svečių informacijos būs
tinę, kuri pradės veikti liepos 2 
d. Visi svečiai, kuriems reikės pa
galbos ar informacijos apsigyve
nimo reikalu, yra prašomi kreip
tis jo adresu. Būstinė veiks iki 
vėlyvo vakaro.

Kažkur spaudoje yra klaidin
gai paskelbtas.V. Aušroto telefo
nas. čia paskelbtasis yra teisin
gas — 767 -1562.

Sekite spaudą ir klausykite ra
dijo “Tėvynės prisiminimai” apie 
ateitininkų kongresą, kuris įvyks 
pirmąjį liepos mėnesio savaitga
lį — liepos 3 - 4 d.

International Institute of Met
ropolitan Toronto direktorė W. 
E. West nuo birželio 30 d. pasi
traukia iš eitų pareigų. Jos vie
ton paskirtas, estas Robert Kre- 
em, buvęs tremtinys, estų Bend
ruomenės valdybos sekretorius. 
Jis yra baigęs socialinius moks
lus Niujorke magistro laipsniu.

St. Jazbutis iš Floridos, užsi
mokėdamas “T. Ž.” prenumera
tą, užsisakė St. Ylos knygą “Die
vas sutemose” ir pridėjo auką. 
Jis gyvena Miami Beach, 8910 
Collins Ave. Pas jį apsistoja ne
mažai atostogaujančių lietuvių.

“Tž” aukotojai: rėmėjų prenu
meratas atsiuntė: mons. L. J. 
Mendelis, mons. J. A. Kučingis; 
aukos: $15 — mons. J. A. Kučin
gis; $10 — prof. J. Jakštas; $7 — 
St. Jazbutis; $5 — J. Petraškevi
čius, A. Dausa; $3 — L. Daunie
nė, V. Levickas; $2 — J. Onaitis, 
S. Stonis,, L. Pevcevičienė, V. 
Akelaitis, V. Norkevičius, V. 
Daugėla, I. Urbonienė; $1 — I. 
Kriaučiūnas, S. Ažubalis, V. Stoč- 
kus, J. Drabutis, A. Mačys, M. 
Matusevičienė, F. Svabauskas. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems.

MttkO PAtkt

PLEASE WALK 
ON THE GPASS

Pirmoji lioudies programų serija organi
zuojamo Metropolinio Toronto Parkų de
partamento bendradarbiaujant su Commu
nity Folks Arts Council, bus Hanlon's 
Point, Toronto salų parke, birželio 26 d., 
šeštadienį. Jūs esate kviečiami pamatyti 
the Butlers Academy Airių šokėjus, Ja
ponų vyšnių žiedų šokėjus ir Zemplin Slo
vakų šokėjus, jėjimas laisvas. Jūsų mėgia
mas Metropolinis parkas tebūna jūsų "va
sarnamiu" betkodo šia vasara.

METROPOLITAN TORONTO 
PARKS DEPARTMENT 

Tel. 487 - 5291

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap- 
trankiam! seni PIGIA KAINA 

. P. LUBYS. Telef. WA 2-7981.
Namų telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety Leagne. 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 Bathunt) 

TEL. LE 2-3656

Prieš pat šio “TŽ” nr. spausdi
nimą gautas KLB vyr. rinkimų 
komisijos Montrealy pranešimas 
apie rinkimų duomenis, čia skel
biame tik tuos, kurie liko išrinkti 
krašto tarybon pagal balsų dau
gumą: 1. J. Yčas gavo 843 balsus; 
2. kun. P. Ažubalis 809; 3. G. Rin- 
kūnaitė 801; 4. J. Kardelis 780; 5. 
J. Matulionis 775; 6. H. Nagys 
736; 7. A. Rinktinas 735; 8. J. R. 
Simanavičius 729; 9. P. Lukoše
vičius 695; J. Sungaila 686; 
11. A. Pacevičius 681; 12. St. Kai

O MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios

1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.
— Šį penktadienį Jėzaus Šir

dies šventė. Mišios — 7 ir 8 vai.
ryto.

— Ateinantį sekmadienį, birže
lio 27 d., 7 vai. vak., mūsų para
pijos salėje bus sol. E. Kardelie
nės mokinių koncertas. Visi kvie
čiami dalyvauti

— Pakrikštyta M. ir Ch. Kowal 
dukra Karen ir Sandra vardais.

— Rengiasi tuoktis Robert 
Simpson su J. Staniulyte (jungtu
vės šeštadienį, 4 v. p.p.); Viktoras 
Lukošius su Rita Baršauskaite.

— Birželio 14 d. mirė Stasė 
Meškinienė, sulaukusi 65 m. am
žiaus. Giminėms ir artimiesiems 
reiškiame užuojautą.

— Praėjusią savaitę pašventin
tas Barboros Žemgulytės pamink-

— Liepos ir rugpjūčio mėne
siais parapijos raštinė bus atidara 
tik rytais ir vakarais. Liepos mėn. 
raštinės valandos: 8—10 rytais ir 
6—8 vakarais. Tik tomis valando
mis prašome kreiptis į kleboniją. 
Prieš atvykstant, visuomet patar
tina patelefonuoti.

— T. S. Kulbis išvyko į Amster
damą, N.Y., T. J. Vaišnys grįžo iš 
Čikagos. Taip pat šiuo metu vie
ši kun. A. Grauslys.

Stambiausi Montrealio stovyk
lavietės rėmėjai yra —: “Litas” 
$$1,200, Tėvai jėzuitai $500, KLB 
seimelio prezidiumas $300, Šv. 
Kazimiero parapija $200 ir Skau
tų Rėmėjų Būrelis $200.

Vasarvietės Lac Sylyere savi
ninkų dr-jc%jnetinis susirinkimas 
įvyks birfelio 26 d., šeštadienį 
vakare, La Croche bažnyčioje 
prie Quimet restorano. Būtų ge
rai, kad visi galintieji lietuviai su
sirinkime dalyvautų. Lig šiol dr - 
jos valdyboje lietuviams atstova
vo p. Vyčas ir P. Rudinskas. Pas
tarajam nebekandidatuojant, rei
kėtų kandidatuoti kitiems. Labai 
svarbu mokėti prancūzų kalbą. 
Tokiais kandidatais labai tiktų R. 
Knystautas, J. Adomonienė, J. 
Kibirkštis ir kiti.’

Lac Sylvere Montrealio lietuvių 
stovyklavietėje pagrindinis pasta
tas bus užbaigtas šio mėnesio ga
le. Mažiesiems stovyklautojams 
išlygintos naujos patogesnės mau
dyklos.

Šv. Kazimiero par. vikaras kun. 
J. Gaudzė rašo: “Norėdamas mo
raliai ir materialiai paremti sto
vyklos statybą, aukoju visą savo 
mėnesinę algą $60.” Inž. V. ši- 
pelis paaukojo’ $100, inž. Alfr. 
Puzarauskas $100, šv. Kazimiero 
Jaunimo Klubas $20, P. ir M. 
Barteška $20, Ant. Drevinskienė 
$10; V. Bilevičius, St. Pocauskas 
ir Br. Staškevičius po $5.

Šiais metais “Litas auga dar 
sparčiau, kaip pr. metais, kapita
lu ir narių skaičiumi. Daugumas 
naujai įstojančių yra senosios 
kartos ateiviai. Taip pat sparčiai 
auga vaikų ir jaunuolių skaičius. 
Ryšium su tokiu apyvartos ir ka
pitalo didėjimu “Litas” numato 
nuo ateinančių metų pakelti divi
dendus už indėlius iki 5%.

“Lito” ekskursija jauniesiems 
nariams (6-17 metų) įvyks šį šešta
dienį, birželio 26 d. Išvykstama 
9 v.r. autobusu ir keliais automo
biliais nuo “Lito” patalpų prie 
AV par. bažnyčios, 1465 De Seve 
St.. Cote St. Paul. Grįžtama tą 
pat dieną 6 v.v. Tėvai turi pasi
rūpinti vaikų atvežimu 8 vai. 45 
min. ryto ir atsiėmimu 6 v.v. Da
lyviai apžiūrės elektros jėgainę, 
dirbtinį jūrų kelio ežerą ir kt. 
Užkandžiais ir gėrimais pasirū
pins “Litas”. Pasiimti orui pritai
kytus drabužius. Pr. R.

rnr a Adresas: 1465 De Seve Street-L/l -L
4.5% iiž 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 paskolą draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 144S D. S«*. $♦, sekmadieniai* nuo >0.30 iki 12.30 v., darbo di«>

rys 677; 13. kun. J. Staškevičius 
674; 14. P. Lelis 647; 15. A. Lu- 
koševičiūtė 589; 16. Vyt. Aušrotas 
571; 17. Aug. Kuolas 554; 18. 
Eug. čuplinskas 551; 19. G. Be
resnevičius 514; 20. A. Šileika 
496; 21. M. Paplauskienė-Ramū- 
nienė 473; 22. L. Skripkutė 462; 
23. S. Čepas 461; 24. A. Jur
kus 459; 25. V. Judzentavičiūtė 
453; 26. S. Masionis 452; 27. R. 
Staškevičius 450; 28. G. Balčiūnas 
440; 29. J. Šemogas 439; 30. St. 
Bakšys 433. Pilnas kandidatų są 
rašas “Tž” bus paskelbtas vėliau.

Šv. Kazimiero par. žinios 
3426 Parthenais St Montreal 24, Que.

— Visiems parapijiečiams iš
siuntinėti laiškai su bazaro loteri
jos knygutėmis. Vos gavęs laišką 
Andrius Ziziūnas, tą pačią dieną 
atsiuntė $6 į kleboniją. Tai re
kordas parapijos istorijoj. Nuo
širdus ačiū už greitą parapijos pa
rėmimą!

— Serga: Noreika, Karpavičie- 
nė, Markūnienė ir A. Niaura.

— Birželio 19 pakrikštytas Juo
zo ir Zinos Piečaičių sūnus var
dais Danius, Tomas, Faustas. 
Krikšto tėvais buvo Kęstutis Ru- 
džiauskas, o krikšto motina iš 
Baltimorės — Elena Kudirkaitė. 
Tą pat dieną pakrikštyta Gunter 
ir Idos Horn dukrelė vardais: Be
verley, Suzan. Krikšto motina bu
vo A. Copell, krikšto tėvas — A. 
Mikalajūnas.

— Šį penktadienį, birželio 25, 
švč. Jėzaus širdies šventė; Mišios 
bus tik rytą 7.15 ir 7.45.

— Birželio 24 šv. Jono Kr. 
šventė. Sveikiriame visus Jonus.

— Birželio 27 ateitininkai ruo
šia agapę. Po 10 vai. Mišių ateiti
ninkai moksleiviai ir studentai 
su tėveliais renkasi mažojoje sa
lėje pusryčiams — agapei.

' — Pirmoji šių metų parapijos 
išvyka pavyko labai puikiai. Susi
rinko gana daug parapijiečių; 
11.30 buvo atlaikytos Mišios. Po 
pietų įvyko jaunimo lenktynės ir 
kitokios pramogos, laimėtojai ga
vo dovanų. Buvo suruošta loteri
ja, kuri davė virš $100 pelno. Iš
vykos pelnas — $350. J. Vekteris 
ne tik leido naudotis vieta nemo
kamai, bet ir paaukojo nemažai 
mineralinių gėrimų. Ačiū už gra
žią paramą'parapijai.

— Parapijai aukojo $50 Kostas 
Ivaškevičius; $25 J. Vekteris.

Kun. J. Gaudzė
Skautų stovykla įvyks liepos 31 

—rugpjūčio 14 d. Baltijos stovyk
lavietėje prie Lac Sylvere. Sto
vyklauti šiemet bus patogiau, nes 
jau pastatyta valgykla - salė. Sto- 
vyklon kviečiami ir neskautai vai
kai. Registruotis prašoma pas 
draugininkus iki liepos 8 d.: vil
kiukai: Dalia Sibitytė, tel. 366- 
8292; skautai: Rimas Navikėnas 
259-4498; paukštytės: Ramunė 
Kudžmaitė — 255-5579; skautės: 
Aušra Lukoševičiūtė — 768-0322.

D. Z.
Vajaus talkininkai prašomi at

siskaityti už surinktas sumas ir 
grąžinti kvitų knygutes iki šio 
mėnesio galo. Taip pat prašomi 
atsiskaityti loterijos bilietų pla
tintojai. Pr. R.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC. 

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEME, PASKOLOS 

A. GRAŽYS 739-9328 
P. JASUTTS — LA 2-7879 

10 METŲ PATIRTIS

ARSI DRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722 -2472
Res: 722 -4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBE 

Tikslus ir greitas patarnavimas

Montreal 20, Que., tel. 766 - 5827

Iki 9 vol.




