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Skaudžiausioįi žaizda
Lietuvių tauta į užmarštį nuėjusių šimtmečių' prieblandoje 

yra turėjusi daug triumfo, džiaugsmo ir skausmo "valandų. Mes 
gėrimės kunigaikščių žygiais, stebimės lietuvio dvasine atspara 
ilgų okupacijų sunkiuose bandymuose, didžiuojamės kūrėjo - sa
vanorio iškovotu nepriklausomybės laikotarpiu. Tačiau džiaugs
mą kiekvieno lietuvio širdyje užgožia dabartinė mūsų tautos tra
gedija — šimtai skaudžių žaizdų senutės Lietuvos senajame kūne. 
Viena tokių žaizdų yra nepriklausomybės praradimas, sovietinė 
krašto okupacija, kompartijos vykdomas tautos kamieno lietuviš
kosios sąmonės prievartavimas jai visiškai svetimo marksizmo 
vardu. Tai, be abejonės, labai skaudi žaizda, bet ji nėra pati skau
džiausioj!, nes mūsų kraštas istorijos būvyje yra matęs jau ne
vieną okupantą. Laisvės troškimo neįstengė nuslopinti caro žan
darai, Muravjovo kartuvės, kaukolėmis paženklinti Hitlerio pul
kai, neįstengs jo nustelbti ir raudonieji caro įpėdiniai Maskvoje. 
Skaudžiausiąja žaizda tenka laikyti Stalino laikmečiu i Lietuvą at
neštą sovietinį terorą — jis buvo naujas veiksnys ilgoje patirtų 
okupacijų grandinėje, sukūręs naują tautžudystės terminą seno
sios lietuvių kalbos dabartiniam žodynui.

★ ★ ★
Prieš 25 metus Sov. Sąjungos įvykdyta pirmoji masinė lietu

vių deportacija į Sibirą gražųjį birželio mėnesį yra pavertusi tau
tinio gedulo simboliu. Atbudusios gamtos žiedus 1941 m. birželio 
14—15 dienomis užliejo nekaltų ašarų bei aimanų srautas. Per 
pirmuosius okupacijos metus lietuvis jau buvo pažinęs tikrąjį 
sovietinio komunizmo veidą. A. Sniečkaus įsakymu, buvo suimti 
ir uždaryti į kalėjimus daugelio grupių vadai, aktyviausieji jų na
riai, bet tai buvo laikoma normaliu okupacijos reiškiniu. Apie 
masinį terorą lietuvis tada dar nebuvo girdėjęs, nors lietuviai ko
munistai jau studijavo iš Maskvos atsiųstą Serovo instrukciją ir 
ruošė išvežimui pasmerktųjų sąrašus. Geležinkeliečiai prasitarda
vo apie stotyse koncentruojamus prekinius vagonus, kuriems, at
rodo, nesimatė jokios normalios paklausos, tačiau tik mėlynke- 
purių enkavedistų ir sovietinių sunkvežimių pasirodymas, netikė
tas beldimasis į duris visiems atvėrė akis. Pirmoji išvežamųjų 
banga buvo užklupta netikėtai — jie neturėjo jokios galimybės 
pasitraukti iš namų, pasislėpti pas gimines ar pažįstamus. Tie, 
kurių pavardės buvo sąrašų gale, turėjo laiko, ir nevienas jų yra 
išvengęs beveik garantuotos mirties Sibiro taigose.

Tikslus išvežamųjų skaičius ir šiandien nėra žinomas, bet jis 
siekia kelias dešimtis tūkstančių. Kompartijos propaganda iš
vežtuosius yra mėginusi pavadinti “liaudies priešais”, tuo steng
damasi pateisinti savo beprotišką žingsnį. Jos argumentus su
griauna Liet. Enciklopedijoje paskelbti duomenys, kurie buvo su
daryti remiantis 20.974 išvežtųjų turimu sąrašu. Argi galima 
liaudies priešais laikyti 211 kūdikių iki vienerių metų amžiaus? 
Ar gali liaudies priešais būti 1.415 vaikų iki 4 metų ir 2.165 iki 
10 metų athžiaus? Bendras šių išvežtų vaikų skaičius yra 3.791, o 
pradžios mokyklos mokinukų ir gimnazistų — 6.378. Jų kančios 
perkrautuose prekiniuose vagonuose, jų mirties Sibiro koncentra
cinėse stovyklose sovietinė kompartija niekada neįstengs ištrin
ti iš savo istorijos kruvinųjų puslapių. Ir šiandien, po 25-rių me
tų, vis dar neaišku, kas ir už ką buvo tremiamas. Visus išvežtuo
sius jungia lietuvio vardas, o jeigu būti lietuviu yra nusikaltimas, 
tokiu atveju belieka vienas atsakas — sąmoninga tautžudystė.

.Masinės lietuvių deportacijos buvo tęsiamos pokario laiko
tarpyje — 1944 m. lapkričio mėnesį. 1945 m. rugpjūčio ir rugsė
jo, 1946 m. vasario, 1947 m. rugpjūčio ir rugsėjo, 1948 m. gegu
žės mėnesiais. Vienas Dievas težino, kiek tų nelaimingųjų mūsų 
tautiečių sunyko tolimuose Sibiro plotuose. Visą pasaulį sukrėtė 
Hitlerio krematoriumai, o apie Sibirą tylima, nors iš esmės skir
tumas tarp krematoriumo ir Sibiro koncentracijos stovyklų yra 
labai nedidelis—ta pati priverstinė mirtis, tokia pat tautžudystė.

Už lietuvių kančias ir mirtį Sibire atsakomybė krinta ne tik 
Sov. Sąjungai, bet ir vietiniams komunistams, kurie save vadina 
lietuviais ir netgi drįsta kalbėti apie Lietuvos tariamą laimę so
vietinių tautų kalėjime. Nė vienas jų — nei A. Sniečkus, nei M. 
Gedvilas, nei J. Paleckis, nei pagaliau kiti anuometiniai Stalino 
pataikūnai — neišdrįso prabilti tada, kai jų žodis galėjo apsaugo
ti lietuvį nuo mirties Sibire. Anglai turi šiuo atveju labai taiklų 
posakį — “what price glory?” Iš tiesų, ko gi yra verta Lietuvos 
senųjų komunistų dabartinė garbė okupanto tarnyboje? Argi 
nebūtų laikas savo vietas užleisti jaunesniems, kurių rankos ne
suteptos brolio lietuvio krauju? V. Kst.

Lietuva kentėjo, bet nepasidavė

RINKIMINĖ STAIGMENA KVEBEKE
Provinciniai rinkimai Kvebe

ke nustebino kanadiečius: buvo 
laukta liberalų partijos perga
lės, o išėjo kitaip. Tautinės vie
nybės partija — Union National 
gavo 55, liberalai — 51, nepri
klausom. - 2 atst. Buv. provinci
jos parlamente leberalai turė
jo 63 atst. iš 93, o dabartinia
me — 51 iš 108 atstovų. Šie 
duomenys dar nėra galutini, nes 
kaikuriose apylinkėse teks dar 
kartą skaičiuoti balsus. Bet jau 
dabar aišku, kad Kvebekas suka 
į didesnės autonomijos pusę, ku
rią stipriai pabrėžia tautinės vie
nybės partija. Liberalų šūkis 
buvo — daugiau teisių Kanados 
federacijos rėmuose: atsiskyri
mas nuo Kanados reikštų pran
cūzų kultūros palaidojimą kitose 
provincijose.

Kanados vyriausybė nepri
klausomybę gavusiai Gvijanai 
paskyrė $1,5 mil. technikos ins
titutui pastatyti ir $227.000 žu
vies įmonei.

PASKIRSTYTA 10.000 DOLERIŲ
JAV Lietuvių Fondas 1965 m. 

už turimą kapitalą gavo $10.000 
ir paskirstė lietuvių kultūriniams 
ir visuomeniniams reikalams. 
Skirstymo komisija buvo gavusi 
prašymų $50.000 sumai. Deja, jų 
visų patekinti negalėjo ir apsiri
bojo tik pagrindiniais dalykais. 
Jaunimo kongresui teko $4000, 
švietimo reikalams (vadovėliams, 
mokymo priemonėms, žemėla-

Užsienio reikalų min. P. Mar
tin turi daugiausia galimybių I
tapti liberalu vadu, jeigu Pearl »

g VYT * * * Į • j Į j Dauguma lietuviu ūkininku gyve-viešosios nuomones instituto ap-1 na & DasitUrinčiai nagai vie- anflSkoO3l%mapM^into: tos Mat' ‘“tuviukaimai
tin paSISaKO oZ/o apKiauSinetų , ŽAmiii ir valdžia
ju. Toliau seka M. Sharp — 
13% ir R. Winters — 10%. Jo
kios nuomonės neturi 45%.

Kanados žydų kongresas įvy
kęs Montfealy, "protestavo prieš 
žydų persekiojimus Sov. Sąjun
goje. Paruoštos 6 rezoliucijos, 
kurios bus perduotos Kanados 
vyriausybei prašant jas įteikti 
Sovietų Sąjungos pareigūnams.

įvairių įmonių aukos mokslo 
institucijom Kanadoje yra gana 
nežymios. JAV panašios aukos 
yra didesnės ir gausesnės. Ka
nadoje pradžią padarė ūkio ma
šinų gamykla Massey-Ferguson, 
paaukodama Guelph universite
tui, Ont., $750.000. Ten bus sta
tomas žemės ūkio mokslų cent
ras.

piui, mokslinėms knygoms) $4000, 
Pedagoginiam Lituanistikos insti
tutui $750, Liet. Rašytojų Drau
gijai (liter, premijai)' $500, “Litu- 
anus” žurnalui $500, Dainavos 
stovyklavietei $150, “Draugo” 
vaiku skyriui $100. Skirtosios 
premijos bus Įteiktos Čikagoje 
liepos 2 d., 10 v.r., Liet Fondo 
suvažiavimo metu Šarkos svetai
nėje, 7840 So. Western Ave.

Trys baltiečių atstovės primena svetimtaučiams sovietų įvykdytus trėmimus Lietuvoj, Latvijoj ir
Estijoj. " Nuotr. E. Gumbelevičiaus

Iš Suvalkų išvyko 50 nuotakų
Lenkijos valdoma šiaurės Seinų sritis tebėra lietuviška • Lenkų kunigai lietuviams nepalankūs 

• Trūksta maldaknygių
Kanadą pasiekia gana gausūs 

laiškai iš Lenkijos valdomų že
mių, be to, kartas nuo karto pa
sitaiko ir ten apsilankančių Kana
dos lietuvių ir jiems artimų bičiu
lių. Iš to galima susidaryti gana 
tikslų vaizdą apie lietuvių gyve
nimą' Suvalkų trikampyje.'

Mokyklos, knygos, laikraščiai
Seinų apskirtyje yra apie 10.- 

000 lietuvių. Seinuose veikia vi
suomeninė lietuvių kultūros 
draugija, kuri yra valdžios leista 
ir kartu kontroliuojama. Draugi
ja leidžia neperijodinį laikraštį 
“Aušra”, kuris yra nuspalvintas 
komunistine ideologija. Draugi-

se pamaldose Punske ir Smalė- 
nuose. Ten dar yra vyresnio am
žiaus lietuviai kunigai, bet kai jų 
neteksim, gali ir ten uždrausti 
lietuviškas pamaldas. Seinų srity
je, kuri buvo tautinėje- priespau- 

Seinų srities lietuviai tebėra-do j e ir prieš karą, lietuviai visa- 
da stengėsi išlaikyti savo papro- 

senohų paprof^tbet-tlc-ri mels- čius.'Net ir -Vilniaus rašytoju 
tis lietuviškai. Iš civilinės vai- stebisi, kad Seinų srityje išliko 
džios trukdymų šioje srityje nė- daug tikrų, neiškraipytų lietuviš- 
ra. Deja, vyksta didelis spaudimas :kų papročių. Pvz. ir dabar lietų- 
iš dvasinės lenkų vadovybės. Mat, | viai ūkininkai šventina laukus ir 
vyskupijai vadovauja asmenys iš jų derlių, užprašo tai dienai Mi- 
Vilniaus, buvę Želigovskio drau- šias ir visas kaimas pasipuošia, 
gai. Lietuviškas pamaldas, iško- Pavasarį, prieš šv. Jurgio dieną, 

jos skyriai veikia štetine, Vroc-jvotas per dideles pastangas, turi j lietuviai grupėmis eina “rugelių 
lave. Varšuvoj, Gdanske ir kitur.; tik Punskas ir Smalėnai. Lenkų' atlankyt”, užprašo Mišias, mel-

Lietuvių jaunimas gana gabus 
ir kas tik gali mokosi įvairiose 
mokyklose. Grynai lietuviškų mo
kyklų yra 12. Jose viskas dėsto
ma lietuviškai, o kitose 8-se lie
tuvių kalba dėstoma kaip atsikras 
dalykas, jeigu atsiranda bent 12 
mokinių, norinčių mokytis lietu
vių kalbos. Vadovėliai gaunami 
iš Vilniaus ir taip pat paruošiami 
vietos mokytojų, kurie verčia 
tekstus iš lenkų kalbos. Lietuviš
kų knygų suaugusiems taipgi at
eina iš Vilniaus.

Tik du kolchozai
Visa šiaurinė Seinų apskrities 

dalis apgyventa lietuvių ištisais 
kaimais ir kaimeliais. Jie tebėra 
lietuviški, bet likusioje dalyje 
lietuviai yra beveik visai nutautė
ję. ūkininkai gyvena pavieniuose 
ūkiuose. Kolchozų tėra tik du, 
bet ir tie labai maži. Manoma, 
kad su laiku ir jie bus panaikinti, 
jeigu nesiseks ūkininkavimas.

yra ant geresnių žemių ir valdžia

:yčjį/-«■'

Pirmoji baltiečių demonstracija Toronte po II D. karo. Ji skelbė kanadiečiams sovietų žiauru
mus bei protestavo prieš Baltijos kraštų okupavimą

juos stato pavyzdžiu kitiems ūki-j leidžiami vandenin vainikai. Yra 
ninkams. Be to, mūsų žmonės su-: chorų, kurie dalyvauja lietuviško- 

i nnrc’co nomoldncn Pimclra ii* Qrnaln.geba gerai šeimininkauti, nors 
yra ir vargingai gyvenančių. Lie
tuviai yra labai taupūs ir rečiau 
lanko restoranus nei lenkai.

Nebėra maldaknygių

pamaldūs, mė^ta savo tėvų ir.

kunigai nemoko vaikų katekiz
mo lietuviškai, nepriima išpažin
ties ' (lietuviškai), netgi kliudo 
įvairiais būdais organizavimą lie
tuviškų pamaldų ir sako, kad lie
tuviškos maldos esančios menkes
nės vertės. Jie stengiasi, kaip ga
lėdami, lenkinti lietuvius, bet kai 
gauna adresų iš Amerikos, prašo 
paramos. Blogiausia su lietuviš
komis maldaknygėmis — jos vi
sai baigiasi, o naujų nėra kur 
gauti. Lenkijoj jų nespausdina, 
o iš Vilniaus taipgi neįmanoma 
gauti. Viename laiške sakoma: 
“Labai būtų malonu, jei šituo at
veju galėtute pašelpti, nes 
ilgo lietuviai neturės iš ko

neuz- 
mels-
.ii

Lietuviški papročiai
Seinų srities lietuviai gražiai 

švenčia įvairias šventes. Per Ve
lykas kiekvieną sodybą aplanko 
grupė jaunuolių ir suaugusių, 
giedodama velykines giesmes. 
Panašiai daroma per Kalėdas ir 
Tris Karalius. Joninių išvakarėse 
kuriami laužai prie upelių, ežerų, 
dainuojamos lietuviškos" dainos,

Birželis yra tapęs Lietuvos 
valstybės ir lietuvių tautos di
džiausios tragedijos ir lasvės ko
vų ryžto simboliu. 1940 m. birže
lyje Sovietų Sąjunga okupavo 
Lietuvą. 1941 m. birželyje buvo 
sukilusi visa tauta prieš okupan
tą. Šiemet sueina 25 metai nuo 
šio visuotinio sukilimo prieš so
vietinę vergiją. Prieš žiaurią bol
ševikų okupaciją ir terorą sukilu
si lietuvių tauta pasiekė pergalės 
ir 1941 m. birželio 23 d. atstatė 
Lietuvos valstybinę nepriklauso
mybę, kurią sutrypė kitas oku
pantas — Vokietija.

Pačiomis pirmomis 1940 m. 
okupacijos dienomis sovietai įka
lino tūkstančius Lietuvos gyven
tojų, o 1941 m. birželio 14-15 d. 
pradėjo vykdyti masinį lietuvių 
tautos naikinimą — tik per dvi 

; naktis suėmė ir išgabeno 34,260 
• žmonių.

1944 m. antrą kartą Lietuvą 
užėmę, sovietai per keletą metų 
išnaikino vietoje ar ištrėmė apie 
400,000 Lietuvos gyventojų. Bet 
ir šiuokart jie Lietuvoje sutiko 
nepaprastai kietą mūsų tautos pa
sipriešinimą,-nes didelės ir žiau
rios partizanų kovos su okupantu 
truko net ligi 1952 m.

Sovietų kariniams daliniams 
vadovavęs rusas pulkininkas G. 
S. Būrlickis, vėliau pabėgęs į Va
karus, pasakė: “Lietuva vaitojo 
ir kraujavo, bet nepasidavė”.

Partizanai amžiams liko mums

Savaitės įvykiai
AMERIKIEČIAI ATSIEKĖ DU SVARBIUS LAIMĖJIMUS 

ERDVĖS BANDYMUOSE. Mėnuli pasiekė po 60 vai. kelionės ne- 
sudužęs p^’č'-^ivis Surveyor I ir perdavė ryškias nuotraukas. Jo 
svoris — 620 sv.'Amerikiečiams pasisekė šis bandymas iš pirmo 
karto, sovietai gi tik šeštąjį erdvėlaivį Luna IX sėkmingai nutupdė 
praėjusio vasario mėn. Patirta, kad mėnulio paviršius pakankamai 
kietas ir gali atlaikyti didelį svorį. Po dvieju nesėkmingų bandymų 
atsiektas ir kitas laimėjimas. Du amerikiečiai atsronautai Thomas 
Stafford ir Engine Cernan erdvėje bandė susijungti su anksčiau iš
šauta ir skriejančia raketa. Susijungimas yra būtinas norint astro
nautams pasiekti mėnulį. Susijungti su skriejančia raketa nepavy
ko, nes nepasisekė nuimti nuo jos angos uždangalo. Astronautas

džia laimingų metų bei gausaus 
derliaus.

Penkiasdešimt nuotaku 
C.

Iš Amerikos ir Kanados atvyks
ta gana daug lankytojų. Vieni at
važiuoja lankyti giminių, kiti — 
jieškoti žmonų. Pastarieji susipa
žįsta su mūsų lietuvaitėm, susi- 
tuokia ir vėliau atsiima Ameri 
kon. Iš Seinų srities iki šiol tokiu 
būdu išvyko apie 50 mergaičių.

Čia nėra žinoma, iš kur ir ko
kiu būdu lietuviai, neturėdami 
giminių Amerikoje ar Kanadoj, 
gauna siuntinius su drabužiais, 
avalyne ir pan. Laiške rašoma: 
“Pas mus drabužiai gana bran
gūs. Pagal uždarbį, tai brangiau
sia yra apsirengt ir prasimaitint, 
ypaš trūksta riebalų. Paprasti 
drabužiai gana brangūs, jau ne
kalbant apie geresnius. Bet ką 
darysi kokios sąlygos yra, to
kiose reikia gyventi.” Pr. ž.

Nigerijoje riaušių metu žuvo 
100 ir sužeista 500 asmenų. Maiš
taujama prieš karinės valdžios 
politiką.

Cernan, išlipęs iš erdvėlaivio, sėk
mingai plūduriavo erdvėje 2 vai. 
ir 5 min. Astronautai nusileido 
Atlanto vendenyne netoli Flori
dos po 3 dienų kelionės.

Keturiolika Atlanto Sąjungos 
narių posėdžiauja Briuselyje. Po
sėdžiai prasidėjo pr. pirmadienį. 
Kanadai atstovauja užs. reik. min. 
Paul Martin, JAV — Dean Rusk. 
Prancūzija ten neatstovaujama. 
Norima Atlanto Sąjungos karinį 
centrą perkelti iš Paryžiaus į 
Briuselį. Belgai tuo nepatenkinti; 
vyko net tylios demonstracijos. 
Belgijos min. pirm, bandė gyven
tojus raminti, tvirtindamas, kad 
bus perkeliamas tik karinis šta
bas, bet ne bazės su raketomis.

P. Vietnamo vidaus neramu
mai nemažėja ir silpnina karą 
prieš komunistus. Du budistų va
dai atsistatydino, kai nepasisekė 
surasti bendro budistų vadų nu
sistatymo prem. Ky vyriausybės 
atžvilgiu. Budistų vienuolis 
Quang, vienas didžiausių Ky prie
šų, skatina gyventojus priešintis 
jo vyriausybei. Jis spaudos kon
ferencijoje smarkiai puolė Saigo- 
no generolus ir prez. Johnsoną. 
Jieškodami sutarimo su budistais 
vienuoliais, karinės tarybos gene
rolai sutiko savo tarpan įsileisti 
10 civilių. Vienuoliai reikalauja, 
kad minėtoji taryba išsirinktų ir 
naują premjerą. Iki šiol jau nusi
žudė protesto ženklan prieš Ky 
vyriausybę 9 budistai vienuoliai. 
Hue mieste sudeginti JAV kon
sulato pastatai. Mieste vyravo 
anarchija, kai įžygiavo vyriausy
bės daliniai. Paimta radijo stotis 
ir budistų vienuolių pasipriešini
mo centrai. Netoli Hanoi subom
barduoti Yen Bai amunicijos san
dėliai ir priešlėktuvinės bateri
jos. š. Vietnamas įteikė protestą 
Tarptautinei Kontrolės Komisijai 
dėl didelio skačiaus žuvusių civi
lių puolimo metu.

Domininkonų respublikoje Ba- 
laguer išrinktas nauju preziden
tu. Jis laimėjo prieš kairiųjų kan
didatą Bosch. Pralaimėjusio 
Bosch šalininkai rinkimus kalti
na nesąžiningumu ir vėl gresia 
neramumai. Tačiau tikima, kad 
naujasis prez. sudarys naują vy
riausybę ir pradės kraštą ekono
miškai atstatyti. Ypač norima, 
kad sutvarkytų ginkluotų nera
mumų šalininkus.

nauju simboliu, rodančiu, kaip at
kakliai ir ištikimai turime kovo
ti už Lietuvos laisvę.

Stalino beatodairiškai vykdy
tą lietuvių tautos naikinimo poli
tiką ir šiandien tebetęsia jo poli
tiniai palikuonys, tik kiek savaip 
keisdami metodus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, kreipdamas lietu
vių dėmesį į birželio tragiškuo
sius įvykius —
• masinius lietuvių ištrėmimus,
• į didįjį lietuvių tautos laisvės 

ryžtą ir žygius,
• į 1944 m. visuotinį sukilimą,
• į 1944-52 m. visos tautos palai

komas partizanų kovas prieš 
sovietinę priespaudą,

kviečia pavergtąjį lietuvį atiduo
ti pagarbą nuo okupanto rankos 
kritusioms aukoms ir susikaupti 
tautos laisvės ryžtui, o laisvąjį lie
tuvį — įtempti visas savo jėgas 
laisvės kovai, kad veikiau būtų at
statyta Lietuvos nepriklausomy
bė;

kviečia laisvųjų lietuvių orga
nizacijas rengti birželio tragedijų 
ir didvyriškų kovų prieš okupa
ciją minėjimus, kurių metu turė
tų būti išryškinti tikrieji Sovietų 
Rusijos kėslai, siekią sunaikinti 
jos vergijon paglemžtas tautas ir 
nurodyti sovietinio imperializmo 
pavojai, gresiantieji visam laisva
jam pasauliui.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Inodnezija ir Malezija pasirašė 
Bangkoke taikos sutartį. Tai ypač 
džiaugsmingai sutikta Malezijo
je. Indonezijos Sukarno nuo 1961 
m. grasino savo kaimynui. Abiejų 
kraštų ištekliai bus nukreipti į 
ekonominį atstatymą, kurio ypač 
reikalingas Indonezijos ūkis. Pa
gelbėti sutinka: Japonija, JAV, 
Britanija, V. Vokietija, Olandija, 
Prancūzija ir Italija. Indonezija 
yra skolinga Sov. Sąjungai, Čeko
slovakijai, R. Vokietijai ir Jugo
slavijai. Tikima, kad finansavimo 
konferencija įvyks Tokijo mieste, 
dalyvaujant ir kitiems kraštams.

Argentina ir Indija nuvertino 
savo piniginius vienetus. Tuomi 
norima palengvinti skolų mokė
jimus.

Sen. Robert Kennedy lankosi 
P. Afrikos valstybėje. Jos vyriau
sybė uždraudė apie tai viešai ko
mentuoti.

VLIKo valdybos 
nutarimai

VLIKo valdyba 1966 m. gegu
žės 31 d. posėdyje, kuriame daly
vavo ir PLB ryšininkai dr. J. Pu
zinas ir A. Gureckas, išklausė 
VLIKo pirmininko V. Sidzikaus
ko pranešimą apie jo trijų savai
čių kelionę Europoj bei pasimaty
mus Europos valstybių užsienių 
reikalų ministerijose ir Europos 
Tarybos posėdžiuose. Kituose po
sėdžiuose ji numato spręsti atitin
kamų Lietuvos laisvės kovos gai
rių patikslinimo klausimus ir 
baigti tvarkyti VLIKo atstovybių 
kituose kraštuose sudarymo rei
kalus. Ji priėmė birželio mėnesio 
sukakčiai skirto atsišaukimo turi
nį ir nutarė įteikti Prancūzijos 
prezidentui Charles de Gaulle 
memorandumą, išdėstantį turėti- 
nus galvoj Lietuvos interesus ry
šium su prezidento kelione į 
Maskvą. Taipgi nutarta įteikti 
memorandumą Vatikano valsty
bės sekretoriatui, pareiškiantį lie
tuvių nepasitenkinimą politinė
mis implikacijomis, įterptomis Į 
Vatikano pašto ženklus, išleistus 
Lenkijos sukakties pagerbimo 
proga. Numatyta išleisti Pietų 
Amerikoj, ispanų kalba, Vytauto 
Vaitiekūno parengta informacinę 
knygelę apie Lietuvą. E.
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KANADOS LIETUViy FONDAS
ĮSTEIGTAS 1962 m. rugsėjo 15 d. KLB krašto tarybos suvažia

vime Otavoje. Įstatai narių priimti 1964 m. bal. 18 d.
TIKSLAS — sudaryti pastovų kapitalą $100.000 ir iš nuošimčių 

kasmet skirti apie $5000 lietuvių švietimo, kultūros ir kitiems lietu
vybės išlaikymo reikalams.

PLANAS — tą ‘kapitalą sudaryti per 10 metų — nuo 1963 iki 
1972 m. surenkant kasmet nustatytą sumą. Plane numatyta, kiek 
kiekvienai KLB apylinkei tenka sudėti į Fondą, atsižvelgiant į lie
tuvių skaičių ir kitas sąlygas. (1966 m. gegužės mėn. Fonde buvo 
$25.000).

NARIAI. Fondo nariu gali būti kiekvienas patrijotas lietuvis, 
Įnešęs į Fondą nemažiau kaip $100.

ORGANIZACIJA. Fondo vidaus tvarka nustatyta Įstatuose. Čia 
galima trumpai paminėti tik svarbesnius nuostatus. Vyriausias or
ganas yra visuotinis narių susirinkimas. Vykdomieji organai: Fon
do taryba iš 12 narių, Fondo valdyba iš 5 narių (rinkti iš tarybos na
rių tarpo) ir trys komisijos, kiekviena iš 3-jų narių, būtent: kontro
lės, pelno paskirstymo ir investavimo. Pagalbiniai organai: vajaus 
pirmininkas, įgaliotiniai apylinkėse vajaus komitetai.

VALDOMIEJI ORGANAI. 1964 m. bal. 18 d. (pirmajame narių 
susirinkime) išrinkta ir 1966 m. bal. 16 d. (antrajame narių susirin
kime) papildyta taryba: V. Balsys, V. Ignaitis, S. Jakubickas, P. 
Januška, P. Lelis, J. Lukoševičius, dr. H. Nagys, dr. A. Pacevi- 
čius, A. Paškevičius, J. R. Simanavičius, L. Balsys, I. Bersėnas. 
Prezidiumą sudaro: V. Ignaitis, pirm., P. Januška, sekr. Valdyba: 
dr. A. Pacevičius, pirm., J. R. Simanavičius, vicepirm., inž. P. Le
lis, sekr. - reik, vedėjas, inž. V. Balsys, ižd., S. Jakubickas, narys. 
Kontrolės komisija: Pr. Rudinskas, inž. Iz. Mališka ir D. Norkeliū- 
nas. Pelno paskirstymo komisija: kun. P. Ažubalis, dr. H. Nagys 
ir inž. A. Paškevičius. Investavimo komisija: inž. L. Balsys ir V. 
Vasis. Fondo vajaus pirmininkas: dr. J. Yčas. Fondo Įgaliotiniai 
apylinkėse: J. Lukoševičius — Montrealye, inž. A. Paškevičius — 
Otavoje, K. Mikšys ir S. Bakšys — Hamiltone, P. Augaitis — Delhi - 
Tillsonburge, J. Alonderis — St. Catharines, I. Bersėnas — Londo
ne, inž. S. Naikauskas — Windsore, A. Skardžius — Sault St. Marie, 
dr. E. Jasevičiūtė — Fort Williame, A. Dudaravičius — Edmonto- 
ne, dr. J. Sakalauskas — Vankuveryje.

KLF INFORMACIJA

Vieni amerikiečiai neišsaugos laisvės
Karo eiga Vietname pareikala

vo didelių JAV karinių pajėgų. 
Kitos valstybės, priklausančios
Pietryčių Azijos Sąjungai, mažai 
Neprisideda. Savo mažus 'karinius 
dalinius atsiuntė tiktai P. Korėja, 
Australija, N. Zelandija ir Filipi
nai. Kiti Sąjungos nariai, nors ir 
sutarties Įpareigoti, neprisiuntė 
savo pajėgų. Taigi, praktiškai be
veik vieni amerikiečiai turi pakel
ti karo naštą Vietname. Šiuo metu 
ten yra apie 250.000 narių ir per 
sekančius mėnesius manoma tą 
skaičių padidinti iki 400.000. Kar
tą JAV prez. Johnsonas pareiškė, 
esą JAV karinės pajėgos š. Viet
namą galėtų sunaikinti per vieną 
naktį, tačiau to nedaro humanis
tiniais sumetimais. Be to, JAV 
vengia sukelti pasaulini karą ir 
dėlto labai apriboja savo aviacijos 
veiksmus. Vietname kovojama 
tradiciniais ginklais, pritaikytais 
vietiniam karui. Tai pareikalauja 
daug karių, be to, tokio karo re
zultatai neatneša lemiamos per
svaros, ir karo veiksmai gali už
trukti labai ilgai.

Ryšium su karu Vietname kai- 
kurie JAV politikai ima nekant
rauti. Jie tvirtina, kad JAV pa

AUDRONĖ
Geriausiai pailsėsi* per savo atostogas 

lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje
87 East Bay Rd., Osterville, 
Cape Cod., Mass., USA.
TeL (Area 617) 428 - 8425.
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Atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki rugsėjo 15 cL> 
ir jau dabar priima užsakymus.
Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Rosedale St, Boston 24, Mass., USA. 
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONĖ — 
Cape Cod, Marija Jansonas.
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saulyje turi jau perdaug karinių 
Įsipareigojimų. Esą JAV turi 200 
mil. gyventojų ir turi ginti nuo 
komunizmo agresijos 43 kraštus 
su 862 milijonais ': gyventojų. 
Kaip patirtis rodo, daugelis tų 
kraštų nerodo pakankamai inicia
tyvos ir laukia pilnos apsaugos iš 
JAV. Senatorius Stuart Syming
ton reikalauja, kad JAV sumažin
tų savo karinius įsipareigojimus 
užjūrio kraštuose. Senatorius 
John Stennis pareiškė: “Yra aiš
ku, kad vienos JAV visą laiką ne
gali apsaugoti laisvojo pasaulio 
nuo agresyvių komunistinių kraš
tu kėslu”, t- 4.

Amerikiečiai taipgi yra patyrę 
nusivylimo ūkinės paramos teiki
mo srityje. Iki šiol JAV ūkinei 
svetimų kraštų pagalbai išleido 
50 milijardų dol., karinei — 37 
milijardus. Dauguma kraštų ir to
liau laukia JAV paramos, patys 
mažai tesistengdami pakelti savo 
ūkinį lygi. Sen. S. Symington pa
reiškė: “JAV persistengė. Be di
desnės paramos kitų kraštų, ku
riems tie reikalai lygiai rūpi, atei-* 
tyje mes negalėsime vykdyti įsi
pareigojimų, kaip tai darėme pra
eityje”.

GEDIMINAS GALVA

Jaunimui komunizmas neįdomus
Kompartijos XXIII suvažiavi

mas Maskvoje, pasibaigęs balan
džio 9 d., paliko neišspręstus pa
čius svarbiausius politinius ir ūki
nius klausimus. Tenykštis pasi
metimas jaučiamas kiekvienoje 
“respublikoje”.

Lietuvoje, tuojau po komparti
jos suvažiavimo, sušaukta eilė su
sirinkimų. Žemės ūkio vadovai 
Kaune tarėsi, kaip pakelti savo 
srities gamybą. Vietinės kompar
tijos suvažiavime Vilniuje buvo 
juntamas nemažesnis pasimeti
mas, kaip Maskvoje. Jame pirmą 
kartą partijos rikiuotojai ėmė ge
rintis žmonėms, skatino partie
čius “klausytis žmonių balso”. 
Paskutinieji susirinko komjau
nuoliai (VLKJS). Keista, kad net 
komjaunimo sekretoriaus A, čes- 
navičiaus kalba tebuvo atpasako
ta, bet nepateikta ištisai. Bet ir 
iš atpasakojimo susidaro ryškus 
vaizdas.

Menkas susidomėjimas 
komjaunimu
A. česnavičius bandė tezėmis 

aptarti maskviškį suvažiavimą, ta
čiau nepataikė į taikinį. Jis tvirti
na, kad komunizmas veda liaudį 
į komunizmo statybą. Kuriuo ke
liu? Lenino, Stalino, Chruščiovo 
ar dabartinių valdovų nesutaiko
mų prieštaravimų būdu?

Antrasis jo teiginys — kompar
tija vadovauja socialistiniam 
valstybingumui, ūkinei raidai — 
verčia nusišypsoti. Kompartijos 
užsispyrimas likti valdžioje pri
vertė daryti įvairius posūkius 
valstybiniame ir ūkiniame gyve
nime, tačiau nesugebėjo išspręsti 
pačių svarbiausių klausimų, kad 
valstybėje žmogus jaustųsi, nors 
sąlyginai, laisvas ir naudotųsi 
gerove.

Trečiasis jo teigimas, kad kom
partija vadovauja pasaulio komu
nizmui, rodo pasimetimą, nes ne 
tik Kinija niekino suvažiavimą, 
bet ir užsienio kompartijų daly
viai smerkė nūdienį Maskvos po
linkį Į stalinizmą.

Šie prieštaravimai tikrovei ži
nomi ir jaunimui. Jaunimas pra
deda atgręžti nugarą komjauni
mui.

A. česnavičius teigia:
Pokalbis apie kokybę tęsiasi, ta

čiau norisi paklausti, kam reikalinga

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE - f t#

Lietuviai žaliojo aukso krašte
Dvarininkai ir darbininkai
Jei skaičiuosime, kad 15 ha že

mės apdirbimui kakanka vienos 
šeimos iš 3—4 žmonių, tai nesun
kiai atsieksime skaičių, kiek dar
bininkų (“ordinarčikais” vadina
mų) turėdavo dvaras, turįs nuo 
500 iki 1.500 ha dirbamos žemės. 
Taigi, kai 1922 m. pavasariop bu
vo paskelbtas žemės reformos 
įstatymas, atsitiktinai lankiausi 
Rozalino dvare pamatyti savinin
ko ilgus metus rinktų istorinių se
nienų. Savininkas jau tuomet su 
kartėliu sakė, kad brangesnius 
daiktus išvežęs į Vilnių, nes Lie
tuvoje, girdi, jam gyvenimo ne
besą: turėjęs 500 ha dirbamos že
mės, gi dabar teksią išeiti elgeta, 
kaip jau esąs atleidęs “ubagais” 
apie 30 šeimų — “ordinarčikų”. 
Ant 80 ha jam tiek nebereikią 
žemės ūkio darbininkų, kiek jis 
anksčiau maitinęs... Panašiai 
pasielgė ne vien mano pripuola
mai lankytas dvarininkas, bet vi
soje Lietuvos teritorijoje dvari
ninkai panašiai atleidinėjo žemės 
ūkio darbininkus.

Netenka įrodinėti, kad dvarų 
darbininkai su šeimom tik šiaip 
taip išmisdavo, jokių sutaupų nė 
vienas nesusidėjo, nes anais lai
kais Lietuvoje, prie caristinės 
administracijos, nebuvo jokių 
darbo apsaugos įstatymų, nei at
lyginimų normų, nei darbo ap- 
draudos. Visokie dvarų užvaizdos 
su kiekvienu darbininku tardavo
si atskirai.
. žemės reformos įstatymą pa
skelbus, dvarų dar niekas nepar
celiavo, nes nusavinamoji žemės 
norma buvo paimama žemės Fon- 
dan, ir savininkai nebegalėjo jos 
valdyti. Per žemės ūkio ministe
rijos įgaliotinius toji žemė būda
vo laikinai išnuomojama, bet bu
vusieji dvarų darbininkai negalė
jo pradėti ūkininkauti, nes nieko 
neturėjo: nei arklių, nei padar
gų, nei pastogės, o su karvute, 
paršeliu ir keliomis vištomis ne- 
paūkininkausi!

Agentai medžiojo lietuvius
Tad tiems tūkstančiams buvu

sių dvaruose žemės ūkio darbi
ninkų pasiūlos vykti nemokamai 
į Brazilijos kavos plantacijas at
rodė išganymas. Laivyninkystės 
kontorų agentai visokiais būdais 
rankiojo emigracijai kadidatus.

Sugraibęs paskutinius skatikus 
kiekvienas važiavo į Kauną “re
gistruotis” tose kontorose bei 
gauti smulkesnių nurodymų, ka-

tokia kokybė, kai silpninam konkretų 
darbą su jaunimu, kai mūsų organi
zacijos silpnai pasipildo naujomis jė
gomis, kai j mūsų eiles įstoja mažiau 
darbininkų, kolūkinio jaunimo?! 
(Komjaunimo Tiesa, IV. 29, nr. 86)

Maskva reikalauja sijoti pri
imamuosius į komjaunimą, kai 
Lietuvoje net ir plačiau pravėrus 
komjaunimo organizacijos duris 
jaunuoliai jau nesidomi.

Vilniaus komjaunimo sekreto
riaus A. Rukšėno teigimu, vyres
nieji stengiasi jaunuolius globoti, 
tačiau jų užmojai nesėkmingi:

Šimtai žmonių posėdžiauja šiose vi
suomeninėse organizacijose, šimtai ak
tyvistų skiria savo laisvalaikio valan
das paaugliams. Tačiau visi jie, kaip 
paprastai, dirba kas sau, be bendro 
plano, be vieningo centro, kuris koor
dinuotų jų veiklą, vadovautų visai 
darbo su paaugliais už mokyklos ribų 
sistemai. (T. p.)

Jaunuolių nusivylimas
Komjaunimo sekretorius netie

siogiai priekaištauja kompartijai, 
kad jos nesėkmė ūkio tvarkjnne 
atstumia jaunuolius nuo komjau
nime:

Niekuo negalima pateisinti naujos 
technikos įdiegimo sužlugdymo, blogo 
įrenginių naudojimo, nepakankamo 
daug darbo reikalaujančių procesų 
mechanizavimo, blogos darbo draus
mės.

Mūsų negali nejaudinti tas faktas, 
kad jaunimas palieka kai kurias že
mės ūkio arteles. Dažniausiai tai įvyks
ta ten, kur nėra sąlygų kultūriniam 
poilsiui, kur ūkių vadovai nesirūpina 
jaunimo buitimi.

Norisi paklausti, kodėl tokiomis są
lygomis nesigirdi komjaunimo organi
zacijų balso?
Ir štai abejingumo jauniesiems dar

buotojams rezultatai — visame Kėdai
nių rajone per praėjusius metus jau
nų mechanizatorių skaičius sumažėjo 
15 procentų, jaunų gyvulių auginto
jų — 20 procentų. Argi galima rim
tai kalbėti apie dalyvavimą žemės 
ūkio gamyboje, jeigu taip mažėja 
jaunimo jėgos, jeigu is esmės nėra 
kam dalyvauti?!

Jaunimo įtvirtinimo žemės ūkio ga
myboje problema, teisingas komjau
nimo jėgų paskirstymas silpnai spren
džiamas ir kaikuriuose kituose rajo
nuose. (T. p.)

DR. PETRAS MAČIULIS

da ir iš kur jie bus paimti ir nu
vežti į artimiausius Vokietijos 
uostus, kad kuo greičiau patektų 
ton “gerovės” šalin.

Vien tik Kauno Laisvės alėjoj 
atsirado net vienuolika tokių kon
torų. Jos gaudavo už kiekvieną 
pristatytą suaugusį emigrantą, 
vyrą ar moterį, savo promilę — 
du anglų svarus. Tai buvo dide
lis uždarbis, todėl lengva įsivaiz
duoti kaip jos stengėsi surasti 
darbininkų kavos fazendoms (dva
rams) Brazilijoje!

Vėliau patikrinęs sužinojau, 
kad pirmieji mūsų emigrantai at
sirado Santos uoste, Brazilijoj, 
jau 1923 m. antrojoj pusėj. Jie 
atvyko dar nedideliais būriais, 
vėliau metai iš metų tie būriai 
didėjo ir jau 1929 m. užregistruo
tų imigracijos įstaigoje Santos 
lietuvių skaičius siekė virš 29.- 
000. Tuo metu buvo 2-300 užsire
gistravę Rio de Janeiro, o nesire- 
gistravusių, spėjama, galėjo būti 
1500—2000. Daugiausia tai buvo 
viengungiai, dar Lietuvoje prisi
rašę prie išvykstančių šeimų, nes 
jie apmokamų laivakorčių negau
davo. Pasiekę pirmą Brazilijos 
uostą, jie nuo savo geradarių pa
sišalindavo, kaikuriom šeimom 
net nuostolingai.

Pradėjęs eiti konsulo pareigas 
S. Pauly turėjau 31-32.000 savo 
bedaliu tautiečiu.

Kaip vertinti?
Kaip į šį žmonių plūdimą neži- 

nion žiūrėjo Lietuvos vyriausybė 
ar jos aparato žmonės, galima vi
saip vertinti: ir pateisinti, ir 
smerkti. Nors tuo metu gyveni
mas Lietuvoje dar nebuvo įėjęs 
ramaus darbo planavimo vagon, 
nors pakraščiais tebesišvaistė vi
sokios negerovės, ėjo kovos su 
kaimynu pietuose, kilo įvairūs ne- 
pritekliai, bet...

Man ir šiandien sunku be kar
tėlio prisiminti, kad dėl tokios 
didelės žmonių emigracijos iš 
Lietuvos perdaug galvos sau ne
skaudinta. Priešingai, kai pas ku
rį apskrities viršininką kreipda
vosi užsienio pasui gauti netinka
mas emigracijai asmuo, kartais 
net policijos įtariamas kaip vei
kiąs su maskviniais agentais, “pa
tikimumo” pažymėjimas tokiam 
būdavo duodamas, nes norėta at
sikratyti tokiu nevalyvėliu! O 
kad tas tariamas ar tikras neva- 
lyvėlis savo netinkamu elgesiu 
svetimame krašte terš padorių

Organizacinis pakrikimas
Komjaunimo pakrikimą suke

lia daugelis priežasčių. Svarbiau
sioji priežastis — prievarta. Prie
varta genamas jaunimas į fašisti
nes, nacionalsocialistines ir ko
munistines organizacijas, nes jos 
teikė įvairias pirmenybes. Kas li
ko iš jaunųjų fašistų ir national 
socialistų? Kur jie šiandieną? 
Tie patys klausimai liečia ir kom
jaunimo totalistinę organizaciją, 
kuri Lietuvoje, A. česnavičiaus 
teigimu, serga šiomis ligomis:

Svarbią vietą ideologiniame darbe 
užima turiningo jaunimo poilsio prob
lema, kultūrinis-masinis ir sportinis 
darbas. Deja, toli gražu ne kiekviena 
mūsų organizacija rimtai sprendžia 
šiuos klausimus.

Mūsų ideologiniame darbe dar ne
maža trūkumų... Komjaunimo orga
nizacijos auklėjamajame darbe dar 
silpnai panaudoja revoliucines tradi
cijas, nepakankamai dėmesio skiria 
patriotiniam jaunosios kartos auklė
jimui. -

Daug dar trūkumų ir neišspręstų 
klausimų, ir svarbiausias jų — kai 
kurių pirminių organizacijų silpnumas 
ir pasyvumas. Dėl šios priežasties jos 
neturi reikiamos įtakos jaunimui, vi
so kolektyvo gyvenimui.

Komjaunimo komitetai vis dar ne
pakankamai perkelia savo organizaci
nio darbo centrą ten, kur dirba, mo
kosi jaunimas — į cechus, skyrius, 
grupes, brigadas, barus, fermas, jau
nimo bendrabučius, klubus ir raudo
nuosius kampelius. Reikia pažymėti, 
kad mūsų darbuotojams kartais stoko
ja gilaus darbo žinojimo, mokėjimo 
praktiškai organizuoti jaunimą atlik
ti vienokius ar kitokius uždavinius, 
suteikti konkrečią pagalbą pirminės 
organizacijos darbe.

Pasitaiko išlaikytinių, kad mūsų 
priešai mėgina panaudoti savo intere
sams būtent tokius neužgrūdintus, 
jautrius bet kuriai ideologinei infekci
jai žmones. (T. p.)

Lietuvos jaunimo sunki dalia. 
Kai jaunuolis skinasi kelią į augš- 
tąjį mokslą, jis verčiamas naudo
ti įvairias priemones, neišskiriant 
nė komjaunimo organizacijos. Jis, 
sąlygų verčiamas, organizacijoje 
dalyvauja, bet neverkia. Kaimo 
jaunimui nereikalinga komjauni
mo organizacija, nes ji nieko ne
gali jam duoti.

žmonių — lietuvių vardą, atrodo, 
negalvota ar nenorėta pagalvoti.

Palyginimas su japonų 
emigracija
Ką tokiais emigracijos atvejais 

darė japonai? Visi žinom, kad Ja
ponijai emigracija yra gyvybinis 
reikalas, todėl jie veržėsi ir ver
žiasi visur emigruoti, kur tik ga
lima. Brazilijos kavos plantato
riai japonų darbininkų nepagei
davo ne dėlto, kad japonas darbi
ninkas būtų prastesnis už euro
pietį, bet kitais sumetimais. Ta
čiau japonai ir Brazilijoje šian
dien gausesni už kitus imigran
tus. Pradžioje japonai atvykdavo 
įvairiomis laikinėmis sutartimis, 
pvz. apsiimdami nusausinti ma- 
liarines sritis ar ištisus certanejo 
(krūmokšnių) laukus paversti 
medvilnės auginimo laukais ir 
pan. 400 kilometrų atstu nuo S. 
Paulo į vakarus yra didokas mies
tas Bauru, aplink kurį buvo se
niau krūmais apaugę gyvatynai, 
net ganyklai netinkami plotai, 
kuriuos japonai po dvejų trejų 
metų pavertė puikiais medvilnės 
laukais, kuriuos turėjau progos 
pamatyti.

Savo emigrantus japonai atga
bendavo Brazilijon ištisais lai
vais po tūkstantį ir daugiau žmo
nių. Pirma japonai savo emigran
tus namie paruošdavo emigraci
jai ir atvykusius visokeriopai glo
bodavo.

Kokia pas japonus emigracijos 
eiga? Kiekvienas noris emigruoti 
japonas pirma turi smulkiai nu
pasakoti raštu, kodėl jis nori emi
gruoti ir kodėl pvz. Brazilijon, o 
ne kitur? Po šešių laukimo mėne
sių kandidatas emigruoti pašau
kiamas įstaigon ir jam nurodoma, 
kur galima rasti medžiagos susi
pažinti su tuo kraštu. Per kitus 
šešis mėnesius jis įpareigojamas 
išmokti pradžiai bent 300 žodžių 
portugališkai, jei emigruoja į 
Braziliją.

Įdomu, kad kelionės metu iš to
kios Jokohamos į Santos uostą 
per 6 savaites keleiviai laive iš
moksta brazilų himną portugališ
kai, kad išlipę iš laivo galėtų iš 
pirmos dienos susilaukti brazilų 
simpatijos.

Japonijos konsulate S. Paulo 
mieste buvo tik... 40 japonų 
vaidininkų: generalinis konsulas, 
septyni konsulai, keliolika vice
konsulų ir t.t. Pamenu, kai japo
nai mane revizitavo, į mūsų kon- 

(Nukelta Į 7 psl.)
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KOMUNISTU

Kultūra okupuotos Lietuvos kaime
RIMAS GINTAUTAS

Praėjusio gruodžio 28 d. įvy
ko kompartijos centro komiteto 
VIII pilnaties pasitarimai kaimo 
buičiai gerinti ir jo kultūrai kel
ti. Pranešimą darė kompartijos 
sekr. A. Barkauskas. Jis daug ką 
gyrė, tačiau pripažino ir daugelį 
negerovių kaime. Esą kaimas 
skęsta svaigaluose. Siaučia vagys
tės ir chuliganizmas. Klaipėdoje, 
Marijampolėje ir Vilniuje dažni 
tvarkos pažeidimai ir nusikalti
mai. Kultūrinė pažanga, vykstan
ti vėžlio greičiu, vadinama lai
mėjimu.

Kultūros ministeris Banaitis 
gegužės mėn. pradžioje gyrėsi 
spaudoje dideliais kaimo kultūros 
‘laimėjimais”.

Kokia yra tikrovė?
Leiskime į šį klausimą atsaky

ti Jonavos kultūros skyriaus ins
pektorei L. Proskurinai ir laikraš
tininkui Bumblauskui (“Valstie
čių Laikraštis” nr. 14):

Neseniai lankėmės Liepiu kultūros 
namuose. Priešais duris telkšojo bala. 
Iš jos atneštu purvu buvo apskretu
sios salės grindys. Per lubas tekėjo 
vanduo. Buvo šalta ir nyku.

Direktorė Stasė Bartkevičienė rodė 
grubiai vedamus dienoraščius ir dar
bo planus. Jie mums priminė paukštį 
be sparnų — skristi žmonės nori, bet 
nėra į ką atsiremti, nėra kaip pakilti. 
Vienintelis instrumentas, kuriuo gali 
groti jaunimas ir saviveiklininkai, — 
amžių baigianti senelė radiola.

Direktorė turi aštuonmetį išsilavi
nimą meno vadovė praktikuojasi kur
suose.
štai ir visa dviejų kolūkių — Petra

šiūnų ir Liepiu — kultūrinio darbo 
bazė.

Kultūros namai... Kas juos taip 
pavadino? Kas apkaišė šią varną povo 
plunksnomis? Kokią gi kultūrą gali 
skleisti ši trobelė su kiauru stogu, 
purvinu prieangiu ir aplūžusia radio
la?! Čia jaunimas ateina tik patrypti 
polkos. Tiesa, veikia keli rateliai. Bet 
ką jie gali pasiekti, jeigu nėra muzi
kos instrumentų, nėra vadovo?

Trūksta darbininkų ir lėšų
Per ilgesnį tarpsnį nepavyko 

paruošti ir atrinkti tinkamų dar
buotojų kaimo kultūrai kelti. 
Etatai užimti, atlyginimai moka
mi, tačiau dažnai algalapiuose pa
sirašantys nežino nuo kurio galo 
pradėti. Leiskime minėtiems ko
munistams liudyti:

Dabar visiems kaimo kultūros namų 
darbuotojams atlyginimas mokamas 
pagal ketvirtą kategoriją. Tiek pat 
gauna ir Žeimių, ir Keižonių kul
tūros namų darbuotojai. Bet Žei
miuose gerai dirba visi meno saviveik
los rateliai, o Keižonyse yra tik dra
mos ir merginų šokių rateliai. Arba 
štai Vaivadiškių kultūros namų direk
torė G. Vrubliauskienė nevadovauja 
nė vienam rateliui, o gauna 85 rublius 
per mėnesį. Meno vadovo čia iš viso 
nėra.

Lygiava, apmokant darbą, blogai at
siliepia kadrų mokymui. Iš 19 rajono 
kultūros darbuotojų, neturinčių spe
cialaus vidurinio išsilavinimo, mokosi 

JAUNIMO KONGRESO ŽINIOS
• Jaunimo Metų ir jaunimo 

kongreso proga akademikai skau
tai išleido pirmąją skautiškų dai 
nu plokštelę “Laužų aidai”/ Dai
nos, kurios per eilę metų skambė
jo Lietuvoje ir viso pasaulio lie
tuvių stovyklose, yra atliktos ži
nomų Niujorko, Klevelando ir 
Čikagos oktetų. Leisdama šį dai
nų rinkinį, Filisterių Skautų Są
junga atžymi Akademinio Skautų 
Sąjūdžio keturių dešimčių metų 
veiklą ir, Jaunimo Metų proga, 
linki, kad šios dainos padėtų jau
nimui augti lietuviškoje kultūro
je.

• Jaunimo kongreso religinės 
sekcijos simpoziumo tema pa
rinkta: “Krikščionybė ir šių lai
kų jaunimo jieškojimai”. Modera
torium pakviestas dr. Arūnas 
Liulevičius, o simpoziumo daly
viais — atstovai iš visų pasaulio 
šalių.

• Iki jaunimo kongreso beliko 
nepilnai vienas mėnesis laiko, 
šiam įvykiui artėjant pasiruoši
mo darbai kasdien didėja. Vienas 
svarbiausių ir intensyviausiai 
vykdomų darbų yra aukų rinki
mas. Nuo aukų gausumo priklau
sys ir kongreso pasisekimas. Au
kos yra skiriamos sekantiems 
darbams atlikti:

— paremti užsienio jaunimą, 
norintį atvažiuoti į jaunimo 
stovyklą ir jaunimo kon
gresą;

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

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

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro •

tik trys. Ką jie gali nuveikti, nemo
kėdami groti, nemokėdami diriguoti 
ar režisuoti? Jie ir nesistengia, nes 
žino, kad atlyginimą vis tiek gaus.

Ūkio kontoroje mums paaiškino, 
kad tarybinių ūkių gamybiniuose-fi- 
naminiuose planuose kultūriniams 
reikalams iš viso lėšų nenumatoma. 
Plane viskas smulkiai numatyta — ir 
amortizacija, ir patalpų valymas, ir 
rašymo reikmenų įsigijimas. O kultū
ros reikalams lėšų nėra! Lieka vienin
telis šaltinis — profsąjungos lėšos, 
kurios sudaromos iš 0,15 procento, pri- 
skaitomo nuo ūkio atlyginimo fondo. 
Per metus išeina apie du šimtus rub
lių.

Kai Petrašiūnų kolūkio pirmininkui 
Vyt. Cikanauskui užsiminėme, kad 
žmonės skundžiasi kultūras namų 
veikla, jis piktai atšovė:

— Aš juos visai noriu uždaryti. Ra
mybės neduoda su savo vakarais! 
Akordeoną nupirkti? Vis tiek niekas 
nemoka groti...

Yra Jonavos tarybiniame ūkyje Pa
nerių skyrius. Jis driekiasi palei Ne
rį kelis kilometrus, čia gyvena keli 
šimtai žmonių. Iki centro toli. O sky
riuje nėra jokios kultūrinės įstaigos. 
Vasarą gyventojai filmus žiūri darži
nėje arba nebaigtame statyti name. 
Žiemą kino sezonas pasibaigia. Jauni
mas neturi kur šokti. Dažnai šokiai or
ganizuojami pas privatininkus, ten, 
kur yra naminės. Kai brigadininką J. 
Trimailovą paklausėme, ar numato
mos šiemet skyriuje kokios statybos, 
jis juokais atsakė:

— Ką daugiau statyti, viskas yra
— nauja karvidė, žvėrelių ferma...

Nesunku suprasti jo kandų juoką
— viskas yra, kas reikalinga gamybai 
vystyti, o apie kitus reikalus ir kalbos 
negali būti. (T. p.)

Ir kolchozuose padėtis mažai 
kuo geresnė. Jų įstatuose numa
tyta skirti 2% nuo bendrųjų pa
jamų kultūros reikalams. Tačiau 
skyrimas priklauso nuo “gerųjų” 
dėdžių rūpestingumo.

Retos išimtys
Kompartijos pareigūnai prisi

pažįsta:
Kai kas gali paklausti: negi pas jus 

rajone nėra gerai veikiančių kultūri
nių įstaigų? Yra. Vienais metais blyks
teli vieni kultūros namai, kitais — ki
ti. Pastovių kultūros žibintų nėra.

Kai reikalai vienur sublizga, tuoj 
šaukiame: žiūrėkit, ką galima padary
ti! O iš tikrųjų tai buvo atsitiktinis 
dalykas, nes praėjo apžiūra ar dainų 
šventė. Kartais medis ir ant uolos už
auga, nes ten susiklosto daugybė pa
lankių sąlygų. O padėk sėklą an kitos 
uolos — neaugs medis. Taip ir čia. 
Kultūriniam darbui vystyti reikia nuo
latinių palankių sąlygų. (T. p.)

Gali kompartija kiek išmany
dama šaukti ir girtis, tačiau iki 
kultūros reikalus tvarkys Prosku- 
rinos, Trimailovai..., negalima 
laukti, kad kaime kultūra kils ir 
sumažės vargo skandinimas svai
galuose.

čia buvo kalbėta apie Jonavos 
rajoną pačioje pakaimėje. O kas 
dedasi kituose rajonuose? Dauge
lyje jų yra dar blogiau.

— padengti kongreso ruošos 
išlaidas;

— paruošti parodų ciklą Čika
gos Jaunimo Centre šią va-
sąrą;

— suruošti prieškongresinę 
jaunimo stovyklą;

— padengti jaunimo peticijos 
Jungt. Tautoms išlaidas.

Čia tik kaikurie užsimojimai, 
kuriems labai reikalinga piniginė 
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parama.
• Iki jaunimo kongreso beliko 

30 dienų. Iki šiol Kanadoje jau 
surinkta $3626. Dar trūksta dvie
jų tūkstančių iki mums nustaty
tos sumos. Tikimės, kad dar ne
prisidėję prie vajaus atliks savo 
pareigą ir parems mūsų jaunimo 
stovyklą ir kongresą. Iki šiol su
rinktos aukos pagal apylinkes: 
Torontas $1548, K. Liet. Fondas 
500, Londonas 309, Montrealis 
250, St. Catharines 204, Sault 
Ste. Marie 160, Delhi 156, Wel- 
landas 120, Sudbury 115, Rodney 
92, Winnipegas *51, Hamiltonas 
50, Edmontonas 42, Ottawa 30; iš 
viso $3626.

Aukas prašome siųsti V. Tamu- 
laitytei, 102 Quebec Ave., Toron
to 9, Ont.

KLB jaunimo sekcija

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”



Brangiam kolegai inžinieriui
PRANUI ČEPONIUI mirus, .

jo šeimą nuoširdžiai užjaučia — lijoje, užėjo karas. Politiniais su-

Inžinieriui PRANUI ČEPONIUI mirus,
jo žmoną, vaikus ir brolį ANTANĄ, mūsų klubo narį,

nuoširdžiai užjaučiame —

Medžiotojų ir Žūkiautojų Klubas "Tauras"

Buv. LSB vyr. sktn. pavaduotojui

tokį gajumą ir veiklumą, tai bu
vo skaudus smūgis. Nutilo mo
kyklose klegėję linksmi vaikučių 
balsai, nesigirdėjo dainų, nevei
kė draugijos, nerengėm minėji-

dėl nacių pasireiškimo šiame 
krašte ir vėliau japonų fanatikų 
veiklos, buvo suspenduotos visos 
svetimtaučių mokyklos, uždraus- > « • v • • • if • • •

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos Toronto skyrius

v

A. a. inžinierius Pranas Čeponis
i

PRANUI ČEPONIUI mirus, .

jo žmoną ADĄ ir sūnus — VYTENį, SIGITĄ ir PETRIUKĄ

nuoširdžiai užjaučia buv. LSB Vodijos narių šeimos Toronte —

S. I. Kairiai, H. E. Stepaičiai
S. G. Krašauskai, B. M. Stundžios ir
V. G. Morkūnai Č. L. Senkevičiai' VI. A. ŠarūnaiVI.

Mielam vyrui ir tėveliui 

inž. PRANUI ČEPONIUI mirus, 

liūdinčią šeimą nuoširdžiai užjaučia —

S. ir S. Kryževičiai

žmonai ir vaikučiams reiškiu nuoširdžią užuojautą —

ADĄ ČEPONIENĘ ir sūnelius, 
netekus brangaus vyro ir tėvo, 
nuoširdžiausiai užjaučiame —

A. Barkauskas su šeima

Mirus a. a. inž. PRANUI ČEPONIUI

Palmyra Kučinskaitė

Inžinieriui PRANUI ČEPONIUI mirus,
V ■

t jo žmoną ADĄ, sūnus, brolį ir seseris labai 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Česius ir Joana Kūrai

inž. PRANUI ČEPONIUI mirus,
nuoširdžiai užjaučiame ADĄ ČEPONIENĘ, sūnus, brolį

ANTANĄ ir visus gimines bei artimuosius —
Elytė, Romas ir Romualdas Juknevičiai'

ADAI ČEPONĮENEI, netekus brangaus vyro, 

o vaikučiams — tėvelio, 

reiškiame giliausią užuojautą —

Irena ir Stasys

Mylimai MOTINAI Lietuvoje mirus, 
poniai KLEVIENEI ir jos šeimai reiškiame 

nuoširdžiausią užuojautą gilaus skausmo valandoje —

Liucija Skripkutė 
Sofija Skripkienė

Gilaus liūdesio valandose dėl mylimos MAMYTĖS 

mirties Lietuvoje, ponią KLEVIENĘ ir jos šeimą 

nuoširdžiai užjdučiame ir sykiu liūdime —

Antanina ir Juozas Asmenavičiai

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 
mielą Ponią E. KLEVIENĘ ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame —
L. V. Kybartai 
E. V. Sakavičiai 
O. Kybartienė

VANDAI MAŽEIKIENEI mirus, 
jos vyrą ANTANĄ ir gimines

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Mylimai MOTINAI mirus Brazilijoje, 
A. JUODVALKIENEI ir šeimai 

giliausią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime —
J. B. Dundziai
S. V. Kneitai

Pagalba Pietų Amerikos lietuviams
REGINA KUTKA „ „. . M

nių sodas, apaugęs kerpėm namo 
stogas”.

Po to pradėjom labai nedrąsiai 
rinktis šio muziko namuose. Tai 
buvo mažytis ir kuklus lietuviš
ko stiliaus namelis, kuriame te-

kom spaudos ... Buvo nyku, ty
lu ir liūdna... Žmonės gatvėse 
baugiai šnibždėjosi. Kaikurie 
svetimtaučiai buvo Įmesti kalėji- 

vąja kalba arba net kalbėjo. Vi
sa tai prisimenant, septyni šiur
puliai nukrečia kūną. Įsivaizduo
ju Lietuvoje spaudos draudimo 
metą... Kaip baisu! Nepaprastai 
nykus buvo šis laikotarpis.

Bažnyčioje kartkartėmis ne
drąsiai giedojom lietuviškai, o 

tuvė ir salionėlis. Pastarajame 
stovėjo pianinas ir stalas su kė- 
dėm. Pradžioj rinkosi tik keli — 
patys drąsiausieji, vėliau vis dau
giau jų atsirado. Pagaliau mūsų 
tiek prigužėdavo, kad nebūdavo 
nei kur apsisukt. Pradžioj lietu
viška daina skambėjo tyliai, ne
drąsiai, bet kai nieko neatsitiko, 
brazilai bei kiti mūsų neapskun
dė, vis drąsiau traukėm dainą, 
žaidėm flirtą, fantus ir pan. Neš
dami lietuvišką dainą, savo jau
natvišką juoką į jo namus, kartu 
nešėm dulkes bei purvą, bet p. 
Stankūnai to nepaisė. Ten mes 
galėjom vieni su kitais pasima
tyt, laisvai kvėpuot ir dainuot, 
ten atsigaivindavome, ten buvo 
mūsų ano tamsaus meto lietuviš
koji bazė.

Džiugi naujiena
Galų gale pasibaigė karas. Nie

kuomet, o niekuomet neužmiršiu 
šios įspūdingos dienos, to visuo
tinio džiaugsmo! Iš augščiausių 
S. Paulo miesto pastatų byrėjo 
smulkučiai popierėliai (confeti, 
vartojami vestuvėse), o jų pritrū
kus, atsirado kito formato popier
galiai, ir taip ištisas 4 valandas. 
(Tuo laiku dirbau 8 augšte vieno 
advokato raštinėj). Pagauta to 
nuostabaus džiaugsmo ir grožio, 
to tiršto popierinių snaigių gra
cingo lietaus, žiūrėjau, o širdis 
daužėsi tarytum pagauta plašta
kė. Mano smilkiniuose skambėjo: 
karas baigtas, Lietuva laisva, o 
aš grįšiu jon. Deja, vėliau paaiš
kėjo nelemtoji tiesa, žmonės iš
bėgę gatvėn sveikinosi bučiavosi 
ir verkė. Džiaugsmo ašaros spin
dėjo kiekvienam veide...

Mokyklos liko uždarytos
Po šios didingos dienos gyve

nimas grįžo į normalias vežęs. 
Visi laukė naujų žinių, tačiau 
mūsų mokyklos pasiliko uždaros. 
Pamažu steigėsi organizacijos ir 
vėl pradėjom veikti, bet to pir
mykščio entuziazmo, deja, jau 
nebuvo. Buvo mėginta steigti 
nors šeštadienines lietuvių kal
bos pamokas, tačiau mokinių 
skaičius buvo toks jau nereikš
mingas, kad hevertėjo tuo ir už
siimti.

Brazilijos lietuvių kultūrinė ir 
visuomeninė veikla kiek pagyvė
jo atvažiavus antrajai imigrantų 
bangai, tai yra, mažam skaičiui 
pokario ateivių. Pastarieji buvo 
veik visi mokyti ir jie įsijungė 
lietuviškon veiklom Iš jų šiuo 
tarpu, t.y. dabartiniu metu, tik 
vienas kitas užsiima kultūrine - 
visuomenine veikla. Nemaža da
lis jų iš Brazilijos po kurio laiko 
persikėlė gyventi š. Amerikon. 
Bet kai palygini juos su pirmai
siais imigrantais, tai jų dalia bu
vo žymiai lengvesnė bei švieses
nė nei anksčiau atvažiavusiųjų. 
Aplamai, pokario ateiviai Brazili
joje Įsikūrė gana gerai.

(Anot mūsų vargonininko J. 
Stankūno, “bene jie supranta 
skirtumą?”) Mūsų klebonas, da
bartinis prelatas P. Ragažinskas, 
perskaitydavo evangeliją portu
galų kalba, o paskui — lietuvių. 
Jis gavo šią privilegiją teigda
mas, kad vyresniojo amžiaus žmo
nės nemokėjo portugališkai. Po 
vienų pamaldų mūsų vargoninin
kas J. Stankūnas pakvietė choris
tus paskutinei repeticijai, išaiški
no mums naujus Įstatymus, lie
čiančius svetimtaučius Brazilijo
je...

Šviesi Stankūno asmenybė
J. Stankūnas buvo didelis lie

tuviškos dainos mylėtojas bei 
puoselėtojas. Muzikos ir dainavi
mo pamokas dėstė eidamas, lyg 
amžinasis žydas, iš vienos mokyk
los kiton, iš vieno rajono kitan, 
ir vienos choro repeticijos kiton. 
Didelę kelio dali eidavo pėsčias 
per purvą ar dulkes. Jis tyliai ir 
sunkiai dirbo net 18 metų, mažai 
kieno įvertintas, šis kukius, bet 
gana kieto būdo žmogus tą dieną 
atsistojo mūsų priešakyje ir nu
švito mūsų akyse kaip didi ir są
moninga asmenybė. Pirmą kartą 
ji girdėjau taip ugningai kalbant. 
Jis ragino mus savo kalbos neat
sižadėti, ja privačiai savo namuo
se kalbėti. Jis ragino mus lietu
viškai dainai, kvietė choristus 
burtis jo namuose sekmadienių 
vakarais. Ten mes galėsime drą
siai dainuoti ir kalbėti bei žaisti. 
Jo namai — mūsų namai. Baig
damas savo Įspūdingą kalbą, už 
traukė dainą, duodamas ženklą 
mums dainuot, berods, jo paties 
kūrybos dainą, kurios žodžiai 

.skamba maždaug taip: “Lietuvis 
dainavo dar būdamas savo gimti
nėj, dainuot jis nepaliaus ir čio
nai ... Visi prie dainos, prie ga
lingos dainos, sūnūs, dukros tau
tos ...” ši daina mums tapo sim
boline. Antroji mėgiama daina 
buvo: “Mes grįšim ten, kur vyš-

Ko negali sunaikinti kalėjimas?
PASAKOJA PROTESTANTŲ KUNIGAS, GRĮŽĘS IŠ RUMUNIJOS KALĖJIMŲ

šyti laiškus artimiesiems. Vieną 
sekmadienį sargybiniai pranešė, 
kad brigados narius aplankys jų 
šeimos, bet jos, žinoma, nepasiro
dė. Tai būta tik skaudžios apgau
lės antireliginei propagandai su
stiprinti — garsikalbių skardena
mi šūkiai dabar, jau skelbė: “šei
mos nenori jūsų matyti, nes jos 
žino, kad Dievas yra miręs!...” 

R. Wurmbrand nusiskundė, jog 
laisvame pasaulyje yra dvasiškių, 
norinčių padėti komunistams. To
kiems naivuoliams jis meta skau
dų klausimą — kur jie buvo tada, 
kai jų pagalbos reikėjo gausiam 
kenčiančių krikščionių būriui?

Žaizdos išsklaidė 
paauglių demonstraciją

Pastebėjęs prieš prez. Johnso- 
no politiką Vietname nukreiptą 
demonstraciją, kuri vyko New
ark, N.J., gatvėse, R. Wurmbrand 
žengė į ilgaplaukių piketuotojų 
eiles, nusivilko švarką ir marški
nius. Jo kūnas tebeturi randus 
aštuoniolikos žaizdų, gautų Ru
munijos kalėjimuose tardymų 
metu. Nustebusiems taikos šali
ninkams jis tarė: “Matot, ką pa
daro komunistai?” To užteko ka
ringiems “bytnikams” — jie nu
metė prez. Johnsoną smerkian
čius plakatus ir išsisklaidė, pirmą 
kartą akis į akį susidūrę su komu
nistinio žiaurumo nuoga realybe.

V. Kst.

Copley News Service agentū
ros Vašingtono biuro vedėjas Ray 
McHugh pateikia evangelikų liu
teronų kunigo Richard Wurm- 
brand Įspūdžius Rumunijos kalė
jimuose. Minėtasis liuteronų dva
siškis neseniai buvo išpirktas už 
$7.000 ir šiuo metu vieši JAV.

R. Wurmbrand, žydų kilmės 
rumunas, liuteronų kunigu buvo 
įšventintas 1939 m., dirbo švedų 
ir vėliau norvegų liuteronų misi
jų globoje. II D. karo metais, na
ciams pradėjus persekioti žydus, 
savo religini darbą jis tęsė po
grindyje. Karo pabaiga neatnešė 
tikėtosios laisvės — 1948 m. R. 
Wurmbrandą suėmė sovietai, ap
kaltindami ji religine veikla. Iš 
kalėjimo jis buvo išleistas 1956 
m., bet jam buvo uždrausta skelb
ti religiją. Pastorius draudimo 
nesilaikė ir 1959 m. vėl atsidūrė 
kalėjime, šį kartą kaltinamas ne
legaliu pamaldų organizavimu. 
Visuotinė amnestija politiniams 
kaliniams 1964 m. jam vėl atvėrė 
kalėjimo duris — jis buvo pa
skirtas į Orsovos miestelio para
piją, turinčią 35 parapijiečius, ta
čiau ir šį kartą betkokią religinę 
veiklą trukdė policijos įspėjimas: 
“Aš nevykau Į tą miestelį. Jie pa
sakė, kad bažnyčia turi 35 para
pijiečius, bet būtų geriau, jeigu 
36 neatvyktų į pamaldas..Tuo, 
žinoma, buvo duota suprasti, kad 
jo veikla prie altoriaus yra nepa
geidaujama. R. Wurmbrand nuo
mone, Orsovoje jį būtų pasitikę 
šimtai tikinčiųjų ir dėl to patekę 
į kalėjimus arba nepatikimų as
menų sąrašus policijos nuova
doje.

Dievas — žmonių veiduose
Pastaruoju metu Amerikos ir 

Kanados spaudoje buvo keltas 

Brazilijos lietuviams trūksta vi
suomenininkų, verkiant reikia 
naujų vadų — naujų veidų. Te
nai priaugo gražaus jaunimo — 
dauguma jų kalba lietuviškai, bet 
tik mažuma rašo ir skaito. Kaip 
jau žinome, jie augo be lietuviš
kos mokyklos ir knygos. Jie nesi- 
orientuoje, gal jiems trūksta tau
tinės sąmonės, o gal jie atšalo, 
nes neatsiranda tų, kurie uždegtų 
jų sąmonę, jų jausmus. Tad la
bai ir labai sveikintina yra 
“Peace Corps” idėja — Lietuvių 
“Taikos Tarnyba”. (Žiūr. “ TŽ” 
nr. 6 (837) 1966 m.(

Siųsti P. Amerikos lietuviams 
knygas, gastrolėms mūsų geriau
sius solistus, chorus, sportininkus 
būtų be galo šauni idėja, bet, ži
noma, surišta su didelėmis išlai
domis, kurių mes, deja, nepajėg
sime padengti. Tačiau yra vienas 
galimas praktiškas ir pigus bū
das — tai magnetofoninė juoste
lė. Būtinai turime užrekorduoti 
mūsų geriausių solistų dainas, 
chorų vaidinimus, gerų kalbėto
jų kalbas įvairiomis progomis, 
kad jie tenai jas gavę galėtų pra
turtinti ir paįvairinti bent savo 
radijo valandėles.

Mūsų atstovų siuntimas bei vie
no kito svečio ir solisto dalyvavi
mas jų kas antri metai ruošiamo
se P. Amerikos lietuvių kongre
suose būtų sveikintini dalykai ir 
pilnai įmanomi. Iš paskutiniojo 
kongreso ir iš š. Amerikos daly
vavusių atstovų bei svečių, spor
tininkų atsilankymo patyrėme, 
kiek daug sveiko džiaugsmo ir 
entuziazmo šie svečiai jiems atne
šė! Tokiu būdu Š. Amerikos lie
tuviai palaikytų gyvą kontaktą su 
P. Amerikos lietuviais. Šie nesi
jaustų vieniši — pasisemtų dva
sinės stiprybės, naujų idėjų. Toks 
kontaktas juos padrąsintų, teiktų 
daugiau ryžto bei pažadintų jų 
tautinę sąmonę.

Imigracija Kanadon? Ne!
Baigiant tenka pridėti, kad imig
racinė pagalba P. Amerikos lietu
vių problemos neišspręstų. Ne
matau iš to jokios naudos, bet 
greičiau žalos. Duokime P. Ame
rikos jaunimui ir senimui knygų, 
nes be jų neįmanomas lietuvybės 
išlaikymas, čia gyvendami puose
lėkime meilę mūsų knygai. Spe
cialistai teparašo puikias recen
zijas apie naujai išleistąsias 
knygas, gyviau tegu jas propa
guoja, kad tokiu būdu daugiau 
žmonių jomis sudomintų. Siųski- 
me jiems kultūrinę pagalbą, kuri 
yra neatidėliotina. O jūs, miela
sai jaunime, į kuri dedame tiek 
daug vilčių, nepalikite vienišų jū
sų mažiau privilegijuotų brolių. 
Jie dirbo ir dirba kaip gali bei 
sugeba. Jiems trūksta vadovų. 
Jūsų pagalba jiems būtų labai ir 
labai naudinga. Baigiu tikėdama 
ir pilna vilties, kad atsiras jau
nuolių idealistų iš jūsų tarpo, ku
rie su noru vyks bent dviem me
tam P. Amerikon bei pasidarbuos 
tarp vietinių lietuvių. Kas bus 
pirmieji i lietuviu “taikos tarny
bą”?

klausimas — ar Dievas jau yra 
miręs šiuose laisvės kraštuose? 
Geriausią atsaką duoda R. Wurm- 
brando žodžiai, atvežti iš Rumu
nijos kalėjimų: “Dievą vis dar ga
lima matyti. Aš ji mačiau kalinių 
ir netgi rusų sargybinių bei i ne
malonę patekusių kompartijos 
pareigūnų veiduose, kai jie išgirs
davo pirmuosius žodžius apie re
ligiją •.

Dievo buvimo neigimas ir reli
gijos persekiojimas valstybiniu 
mastu Rumunijos komunistams 
neatnešė lauktų rezultatų: “Kalė
jimas negali palaidoti krikščiony
bės. Jis ją tik dar labiau sutvirti
na. Mačiau, kaip komunistai sar
gybiniai jauną katalikų kunigą 
mėgino priversti išsižadėti Dievo 
kitų kalinių akivaizdoje. Jis atsi
sakė tai padaryti, buvo ištemptas 
lauk, ir mums jo daugiau jau ne
teko matyti. Tačiau tą momentą 
mes visi jaunojo kunigo veide iš
vydome Dievą, stprinantĮ mūsų, 
liekančiųjų, tikėjimą ...”

Ypatingą dėmesį komunistai 
skyrė vadinamajai “religininkų 
brigadai”, kurią sudarė vienuolės 
ir dvasiškiai, verčiami atlikti 
sunkiausią fizinį darbą kalėjime. 
Garsiakalbiai 17 valandų į dieną 
skardendavo tą patį šūkį: “Die
vas yra miręs! Dievo nebėra!” Si 
procedūra truko keletą savaičių, 
o paskui jiems buvo leista para-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas 

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuvižka klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir Ariniai ranką masažai, spindulinės Ir 

garu vonios. Gydomieji Judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Toronto Šv. Juozapo 
ligoninėj, gegužės 26 d.

muotas, mirė dar jau
nas, daug žadėjęs Lie
tuvai ir lietuviams, in
žinierius ir Lietuvos 
kariuomenės k a r min
kąs Pranas Čeponis. 
Velionis paliko didžiam 
liūdesyje žmoną Adą 
Čeponienę su trimis ne
pilnamečiais vaikučiais 
(vyria usiajam tik 14 
metų) - Pranuką, Sigutį 
ir Petriuką, taip pat 
brolį Antaną ir tris se
seris Lietuvoje bei gi
mines, draugus ir pa
žįstamus.

ponis buvo gimęs 1918 
m. sausio 29 d. Petra
pily. Revoliucijai įpu
sėjus, 1919 m. su tėvais 
sugrįžo Lietuvon ir ap
sistojo tėvų ūkyje Ro
kiškyje. Ten praleido 
pirmuosius v a i k ystės 
metus.

Tėvas, būdamas ge
ležinkelio tarnautojas, 
greitai gavo darbą Kau
no Geležinkelių Valdy
boj ir visa šeima persikėlė gyven
ti į Kazlų Rūdą. Tenai Pranas ir 
baigė pradžios m-lą. 1930 m. bu
vo priimtas į Aušros berniukų 
gimnaziją, kurią baigęs įstojo į 
Karo mokyklą, pirma aspirantu, 
o vėliau, pamėgęs karo mokslą, 
perėjo į kadro kariūnų paskutinę 
nepriklausomos Lietuvos laidą. 
Jam teko atlikti stažą ulonų pul
ke Alytuj, 9-tam pulke Marijam
polėj, 6-tam pulke Plungėj, Karo 
m-kloj Panemunėj, o vėliau — 
Vilniuje (Antakalny). 

t

Studijos universitete 
ir tremtis
Karo audrai kiek aprimus, Pra

nas atsidūrė Kaune ir pradėjo 
dirbti Valstybinėj leidykloj (buv. 
Spaudos Fonde) ir kartu studijuo
ti — Vytauto Didžiojo universi
tete statybą. Pradžioje studijavo 
vakarais, paskui — dienomis. Ne
baigęs studijų, pasitraukė į Vo
kietiją, kur po karo jas baigė 
Techndsche Hochschule Hannove- 
ryje. 1947 m. emigravo į Kanadą. 
Čia, atlikęs miškuose sutartį, 
greitai susirado darbą savo pro
fesijoj ir, kaip jaunas inžinierius, 
buvo paskirtas su kitais, kanadie
čiais inžinieriais prižiūrėti 
sprausminių lėtkuvų aerodromo 
statybos Rivers, Manitoboj.

1949 m. pavasarį persikėlė į 
Torontą, kur greitai gavo darbą 
Canada Packers bendrovėje. Čia 
inž. Pranas Čeponis parodė dide
lius profesinius sugebėjimus, ir 
jam buvo patikėta suplanuoti ke
letą didesnių pastatų, kaip: plie
no konstrukcijos Girdler pasta
tas, Shaples pastatas, Oil Refin
ery, Peanut Plant ir kiti.

Darbas savoje firmoje
Kadangi inž. Pr. Čeponis tar

nybiniais reikalais turėdavo daž
nai išvykti iš Toronto į tolimes
nes keliones, tad, turėdamas jau
ną šeimą, 1957 m. atsisakė par
eigų Canada Packers ir pradėjo 
verstis laisva praktika. Jis pir
masis iš Toronto lietuvių inžinie
rių tapo konsultantu, be statybos, 
pasirinkdamas dar žemės sluogs- 
nių tyrimą (soil mechanics). Di
desnių pastatų ir apartamentų 
skaičiavimus paprastai darydavo 
bendradarbiaudamas su kanadie
čiais architektais, iš kurių ir dar
bus gaudavo. Palaipsniui vis dau
giau perėjo į žemės sluogsnių ty
rimą — nustatymą žemės atspa
rumo projektuojamiems dides
niems pastatams. Tam tikslui inž. 
Pr. Čeponis buvo įsigijęs moder
nias žemei tirti ir atsparumui nu
statyti mašinas. Konkurencija čia 
nebuvo didelė, nes iš naujųjų at
eivių jis buvo vienas, o šalia jo 
tik šešios kanadiečių firmos gra
žiai darbais pasidalindavo. Pa
ruošdamas gana išsamius prane
šimus apie žemės atsparumą, 
greitai Įsigijo gerą vardą kanadie
čių tarpe. 1965 m. Toronto mies
to savivaldybės administracija 
pasirašė net sutartį, kad inž. Pr. 
Čeponio firma atliks visus žemės 
tyrimo darbus tais metais Toron
to mieste. Jo firmos mašinas ma
tėme ne tik prie Toronto TTC po
žeminio traukinio projektų, bet ir 
pačiam mieste, kur projektuoja
mi didieji pastatai. Be to, jo fir
mos mašinos maišėsi po visą On
tario — nuo Ste. Marie iki Ota

A. a. inžinierius Pranas Čeponis
vos. Dabar firmos pradėtą darbą 
tęsia jo dalininkai kanadiečiai 
inžinieriai.

Veiklus skautas
Inž. Pr. Čeponis nuo 1930 m. 

veikė skautų organizacijoje. Pri
klausydamas “Astros” tuntui, su 
,kitais skautų vadais, atgaivino 
Kazlų Rūdoj skautų draugovę, 
kurios draugininku buvo 1938-39 
m. Vokietijoj taipgi įsijungė i 
skautų veiklą ir kurį laiką buvo 
Merbecko skautų tuntininku. At
vykęs Kanadon — vėl pradėjo 
darbuotis skautų eilėse. Dar miš
ko darbus dirbdamas — 194748 
m. — dalyvavo korespondentinė
se skiltyse, o atsidūręs Toronte 
aktyviai Įsijungė į Toronto skau
tų veiklą. 1956 m. Skautų Broli
jos buvo išrinktas vyr. skautinin
ko pavaduotoju. Vėliau, pradėjęs 
verstis konsultanto inžinieriaus 
praktika, skautiškoj veikloj pasi
darė kiek pasyvesnis.

Besikuriant KLB-nei, inž. Pr. 
Čeponis buvo išrinktas į pirmąją 
tarybą ir dalyvavo suvažiavime 
Montrealyje. šias eilutes rašanty
sis, buvęs taip pirmosios tarybos 
atstovu, prisimena, kaip inž. Pr. 
Čeponis aktyviai dalyvavo svars
tymuose kuriant KLB-nę. Ir po 
to sielodavosi Lietuvių B-nės rei
kalais, nors dėl savo profesinio 
darbo pats labai aktyviai nebejsi- 
jungė į B-nės veiklą.

Partizanų veikloje
Pr. Čeponis aktyviai reiškėsi 

pogrindinėje veikloje Lietuvoje. 
Vokiečiams okupavus Lietuvą, jis 
įsijungė į Lietuvos laisvinimo 
darbą, platindamas pogrindinę 
spaudą studentų tarpe, o vėliau 
—- dalyvaudamas spaudoje kores
pondentu ir naujos spaustuvės 
steigėju.

Pradėjus braškėti vokiečių-ru- 
sų frontui, Pr. Čeponis buvo 
Įtrauktas į partizanų “Vanagų” 
štabo organizavimą, štabas buvo 
suorganizuotas iš jaunesnių kari
ninkų; vėliau buvo Įtrauktas ir 
senimas. Frontui artėjant, “Va
nagų” štabas buvo perkeltas į 
Žemaitiją. Kadangi vokiečiai la
bai domėjosi “Vanagų” grupės 
veikla rusų užnugaryje, tad nebu
vo sunku su jais sudaryti ryšį ir 
gauti ginklų, kurie taip buvo rei
kalingi partizanams. Pr. Čeponis, 
slapyvarde “Leonas”, buvo pa
skirtas ryšininku. Sudaryta sche
ma, kuriose vietovėse buvo “Va
nagų” grupės.

Net iki 1947 m. “Vanagai” lai
kėsi ir laukė permainų. Ir ameri
kiečiai interesavosi jų veikla. Pla
čiau su įvairiomis vietovėmis, pa
vardėmis ir kt. smulkmenomis 
partizanų veikla buvo aprašyta 
“Tiesoj” spausdintoj apybraižoj. 
Daug žinių buvo išgauta (prievar
ta ir “smegenų plovimu”) iš tie
sioginio Pr. Čeponio viršininko 
kapitono Igno Vėlavičiaus-Viliaus, 
kai jis buvo rusų sugautas, o vė
liau Vilniuje nužudytas.

Ir taip, po tiek darbo, pastangų 
bei veiklos lietuviams ir gimtajai 
Lietuvai a.a. Pranas Čeponis ge
gužės 28 d. buvo palaidotas šv. 
Jono Kr. lietuvių kapinėse — 
Port Credit, Ont., toj mažoj Lie
tuvėlėj svetur, kur ilsisi ir dar 
200 mūsų tautiečių.

Pranys Alšėnas

Ps.D.R.M.N.Pt
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® PAVERGTOJE TEVfflEJE
NEKROLOGAS VYSKUPUI
Gegužės 24 <L laidoje “Tiesa” pa

skelbė pranešimą: “Š.m. gegužės 21 
d. Telšiuose po sunkios ir ilgos li
gos mirė Telšių vyskupas Petras Ma
želis.

P. Maželis gimė 1894 m. Rokiškio 
rajono Mažeikiškio vienkiemyje. 1923 
metais baigęs Kauno kunigų semina
riją, P. Maželis buvo įšventintas į ku
nigus ir toliau mokslus tęsė Kauno 
universiteto teologijos-filosofijos fa
kultete.

Baigęs 1928 m. Kauno unversitetą, 
P. Maželis iki 1946 m. dėstė Telšių 
kunigų seminarijoje.

1947 m. P. Maželis buvo paskirtas 
Telšių vyskupijos kancleriu, o 1950 
m. — jis Telšių vyskupijos valdy
tojas. 1955 m. P. Maželis buvo įšven
tintas vyskupu.

Vyskupas P. Maželis suprato tau
tų bendradarbiavimo ir kovos už tai
ką reikšmę. Jis buvo TSRS—Italijos monė dar nepanaudoja visų galimy- 
draugystės draugijos viceprezidentas bių suvenyrų gamybai toliau didinti, 
bei Taikos gynimo respublikinio ko- jų asortimentui plėsti bei kokybei 
miteto narys, dalyvavo taikos šaliniu- gerinti. Gaminami suvenyrai nepa- 
kų konferencijose.” kankamai įvairūs, per mažai atspindi

lietuviškosios nacionalinės kūrybos 
tradicijas. Lėtai plečiama suvenyrų 
iš keramikos, medžio, šiaudų ir linų, 
metalo gamyba. Beveik visiškai nėra 
parduotuvėse taikomosios paskirties 
suvenyrų...” Kompartija reikalau
ja padidinti suvenyrų pasirinkimą 
Sov. Sąjungos revoliucijos 50 m. su
kakčiai. Tuo tikslu šią vasarą organi
zuojamas suvenyrų pavyzdžių kon
kursas, žadama praplėsti liaudies 
kūrybos dirbinių įmones “Miniją”, 
“Meną”, Jiesią” ir Panevėžyje pasta
tyti dar vieną suvenyrų gamyglą — 
“Tulpę”.

PASĖLIŲ NUGANYMAS
Lietuvos augščiausios tarybos pre

zidiumas svarstė, kaip vykdomas įsa
kas dėl atsakomybes už pasėlių nu
ganymus kolchozuose ir sovehozuose. 
Tokie pasėlių nuganymai vis dar ga
na dažni, nes daugelis kolchozų val
dybų nesikreipia į vietines tarybas 
ir nemėgina jieškoti žalos atlygini
mo iš gyvulių savininkų, čia, matyt, 
vadovaujamasi principu, kad kolcho
zų laukai yra valstybės nuosavybė 
ir kad savoms karvutėms reikia duo
ti pirmenybę. Prezidiumas Įsakė ra
jonų vykdomiesiems komitetams pa
ruošti veiksmingesnes priemones ko
vai su įsako pažeidėjais. V. Kst.

Būdinga, kad pranešimas apie vys
kupo P. Maželio mirtį buvo paskelb
tas tik trečiame “Tiesos” numeryje 
po jo mirties. Susidaro įspūdis, jog 
ilgokai buvo svyruojama ir galbūt 
laukiama atsako iš Maskvos.

KAUNO DABARTIS IR ATEITIS
Vadinamosios darbo žmonių depu

tatų tarybos sesijoje buvo aptarta 
Kauno ateitis ir dabartiniai trūku
mai. Ypatingas dėmesys būsiąs ski
riamas santakos, Kauno pilies aplin
kos ir Rotušės aikštės užstatymui Se
namiesty jau yra rekonstruota nema
ža architektūriniu požiūriu vertingų 
pastatų. Apie dabartinį miesto cent
rą “Tiesos” koresp. P. Mikuckas ra
šo: “čia dar gana daug menkaverčių 
medinių pastatų. Bet butų trūkumas 
kol kas dar neleidžia jų nugriauti. 
Daug pastatų reikia skubiai rekonst
ruoti, remontuoti” Laisvės alėją ir 
toliau žadama palikti pagrindine gat- 

. ve. Nauji pastatai būsią 4-5 augštų, 
su visuomeninio pobūdžio patalpo
mis pirmuose augštuose. Laisvės alė
jos ir Daukanto g-vės kampe bus pa
statyta moderni universalinė parduo
tuvė, o netoli centrinio pašto iškils 
dąugiaaugštis viešbutis. Remontuoti 
planuojama buv. “Aušros” berniukų 
gimnazijos patalpas, kuriose dabar

“Gulbės giesmės”
Vien didelis šios dramos veikė

jų skaičius neleidžia veikalą pa
statyti vaidinimui nepritaikytoje 
salėje. Bet nenuilstantieji Hamil
tono “Aukuro” teatro artistai pa
siryžo parodyti bent dr. J. Gri
niaus “Gulbės giesmės” fragmen
tus Otavos, lietuviams š.m. gegu
žės 15 d.

L. Verbickaitė (Barbora Radvi
laitė) atliko monologines ir dialo
gines scenas su A. Žilvytiene 
(burtininkė Zerida) ir E. Kuda
biene (karalienė Bonna). Kitas 
monologines scenas, pvz. kalbos 
seime.- atliko E. Kudabienė (kara
lienė Bonna) ir K. Bungarda (Ru
dasis Radvilas; jis taip pat atliko 
ir kaikurias Juodojo Radvilos kal
bų ištraukas).

Pasakotojas S. Verbickas sėk
mingai užpildė tarpus tarp mono
logų ir dialogų, ir visumoje gau
tas pilnai suprantamas, lengvas 
žiūrovui sekti, dramos vaizdas.

Artistai turėjo ir teatrinę ap
rangą, kuri pagyvino atskiras Sce
nas ir išryškino dramos vaizduo
jamą istorinę epochą. Susirinki
mų salės dalis buvo scena, kuri 
buvo kuklesnė už antikines grai
kų teatro scenas. Tai reikalavo 
turiningos vaidybos, kad žiūrovas 
būtų perkeltas Į vaizduojmąją ap
linką ir jo akyse neegzistuotų kas
dieninis salės nuogumas užpaka
lyje vaidintojų. Artistai tai pil
nai Įvykdė, ir tai jau pirmas pa
žymys, kad vaidyba buvo gera. 
Visų artistų dramatinis veiksmo 
išgyvenimas buvo visiškai Įtiki
nantis, pagaunantis ir išlaikantis 
žiūrovo dėmėsi nuo pradžios iki 
galo.

Be dekoracijų ir masinių sce
nų, istorinis dramos fonas buvo 
mažiau jaučiamas, bet užtat dau
giau išryškėjo veikalo dramatinė

Delhi, Tillsonburg
LIETUVIAI GLOBOJA Delhi futbo

lo komandą, kurioje žaidžia ir trys lie
tuvių jaunuoliai. Po gimnazijų egzami
nų žada ir daugiau įsijungti. Užsaky
tos uniformos su užrašu Delhi Kovas 
dėl neteisingo vardo atspausdinimo 
buvo grąžintos atgal į Torontą patai
syti. Tikimasi jas greitu laiku gauti. 
Sekančios įdomesnės rungtynės prieš 
Langtoną, bus sekmadienį, birželio 12 
d., 3 v. p.p. Delhi miestely prie are
nos. Visi lietuviai kviečiami įdomiai 
praleisti sekmadienio popietę atsilan
kant į rungtynes. S. K.

WELLAND, Ont.
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 25 metų su

kakties paminėjimas įvyks birželio 12 
d. lietuvių pamaldų metu. Apylinkės 
valdyba kviečia visus tautiečius daly- 
vauu.

yra įsikūrusi Komjaunimo vardo vid. 
mokykla. Architektas A. Sprindys 
sesijos dalyviams piršo mintį, kad 
jau būtų laikas sutvarkyti geležinke
lio stotį ir jos aplinką, ypač aikštę 
priešais stotį. Architektų Sąjungos 
valdybos pirm. Ą. Cibas nusiskundė, 
jog miesto vaizdą gadina nesutvarky
ti šaligatviai, neužbaigiami kasinėji-; 
mai, šiukšlių pilni kiemai, dulkinos 
vitrinos. Kauno pasididžiavimas yra 
kavinės-restoranai — “Tulpė”, “Tar
tu”, “Kastytis” ir “Vilija”. Tačiau 
vidaus apdailoje kartais neišvengia
ma perkrovimo, miesčioniškumo, pi
gių-efektų. Miesto vyr. architektas 
V. Miliūkštis norėtų, kad visų stam
besniųjų pastatų vidaus apdailą pa
ruoštų kvalifikuoti projektuotojai ir 
kad jie prižiūrėtų statybininkus.

TRŪKSTA SUVENYRŲ
Vyriausybės žinių skyriuje “Tie

sa” konstatuoja: “Respublikos pra-

ištraukos Otavoje
pusė. Iš to, kas matyta, galima 
spręsti, kad autoriui dr. J. Gri
niui pavyko sukurti dramatinę 
Įtampą ir Įvykių eigą.

Istorinis fonas pabrėžia, padi
dina dramtinius konfliktus. Taip 
pat šis istorinis fonas Įdomus tuo, 
kad išryškina Lietuvos bajorų 
veiklą Lietuvos valstybės istorijo
je. Perdaug esame Įpratę galvoti, 
kad po unijos lietuvių valstybi
nis ir kultūrinis gyvenimas jau 
neegzistavo.

Tenka kartu pasidžiaugti rež. 
E. Kudabienės ir “Aukuro” ko
lektyvo entuziazmu ir pasiryžimu 
puoselėti lietuvišką teatrą, vieną 
iš sunkiausių kultūrinių veiksnių. 
Linkėtina, kad niekada nepri
trūktų entuziastingų žiūrovų, nes 
tai vienintelis atpildas už jų pa
stangas ir paaukotą laiką lietu
viškai kultūrai. Juozas Danys

TIK PER 10 DIENŲ...
Trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą siūlome ypa

tingai gerus ir praktiškus siuntinius, kurie pristatomi į Lietuvą oro paš
tu per 10 dienų.

Šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks Jūsų artimiesiems 
malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad siūlome nepraleisti šios retai 
pasitaikančios progos ir pasinaudoti šiuo mūsų specialiu pasiūlymu.

Mergužėlė (01).
Itališkas labai-populiarus lietpaltis, vilnonė eilutei arba vasariniam 

apsiaustui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės medžiagos suknelei, 1 nai
lono skarelė, 1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 2 poros geriausių nai
lono kojinių, 1 nepermatomo nailono bliuze.

Kaina $65.00.
Bernužėlis (02)
Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 terelyno kak

laraištis, vilnonė vasarinei eilutei medžiaga arba juoda medžiaga eilu
tei, 1 specialus labai stiprus itališkas lietpaltis, viena pora nailono koji
nių su 6 mėnesių garantija, 1 be rankovių su eilute dėvimas megztukas.

Kaina $65.00.
Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys dainuoja tik $120.00.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo turėju

sieji siuntiniai: V-3 — 1014 jardo angį. viln. medž. trims eilutėms už 55 
dol.; P-3 — 9 j. trims apsiaustams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 — 
16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 suknelėm už 45 dol.; 
M-13 vertingas, daug kalorijų turįs maisto siuntinys 22 sv. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų dovanų 
iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų pačių siunti
nius išsiunčiame iš Londono tik už 12 dot, plius faktinos sovietinio mui
to išlaidos. Tokius dantinius galite mums siųsti žemiau nurodytu adresu 
pažymėdami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą B.

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney rd.
London, E. 2.
Great Britain.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir gavėjo pa

rašu patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntos registruo
tos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Ave., Chicago, UI , tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.;
A. Kusinskis, 124 Park Str., Sudbury, Ont, Canada.

Vilų pirkimo, nuomojimo, taip pat ir visais kitais reikalais Ispanijoje pra
šome kreiptis į mūsų atstovą; >

PALANGA PROPERTIES LTD., 24 Calle Monasterio de Poblet, 
Comarruga, Prov. de Tarragona, Espana.

DETROIT, Mich
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

vykdomas ne vien tik jungtinėmis Pa
baltijo tautų pastangomis, bet kartu 
prisideda ir kitų rytinės Europos pa
vergtųjų tautų atstovai. Šiam susitel
kimui išnuomota viena geresniųjų Det
roito miesto salių — Masonic Temple, 
kurioje birželio 18 d., šeštadienį, 8.30 
v.v. įvyks minėjimas-koncertas. Visą 
šį parengimą globoja specialus garbės 
komitetas, kurio pirmininkais sutiko 
būti Mičigano valstijos gubernatorius 
ir Detroito miesto burmistras. Guber
natorius George Romney tars pagrin
dinį žodį; sveikins burmistro atstovas. 
Jų kalbas seks speciali ir įspūdinga 
pavergtųjų tautų vėliavų pagerbimo 
iškilmė, palydint galingiems salės var
gonų garsams. Meninėje dalyje girdė
sime lietuvių chorą, matysime taut, 
šokių grupę. Latviai bus atstovaujami 
Mičigano operos solistės, lenkai turės 
vieną iškilesniųjų smuikininkių-virtuo- 
zių, estai parūpina vargonų muziką, 
ukrainiečiai turės žinomo “Bandūros” 
meninio ansamblio jaunų merginų ir 
vyrų chorus. Visa programa su oficia
liąja dalimi užtruks lygiai dvi valan
das. Salėje yra 1200 vietų, kurias, ti
kima, gausiai užpildys pirmoje eilėje 
patys pabaltiečiai ir jų svečiai, kitų 
pavergtų tautų atstovai bei vietinė 
amerikinė rinktinė publika, kuri yra 
informuojama ir kviečiama dalyvauti 
per radiją, televiziją ir spaudą. Mūsų 
merginos ir moterys kviečiamos pasi
puošti spalvingais lietuvių tautiniais 
drabužiais. Kiekvienas svečias ir vieš
nia bus apdovanoti programos leidi- 
niu-suvenyru, kuriame, be kitų žinių, 
yra smulkiai išaiškinta minėjimo min
tis, statistika ir kitais duomenimis pa
vaizduota sovietinė tautžudystė, įvyk
dyta ir tebevykdoma Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. A.

LONDON, ONT.
STALO TENISO RUNGTYNIŲ nu

galėtoju ir vyr. berniukų pirmos vie
tos laimėtoju tapo E. Daniliūnas jr., 
įveikęs savo klasės konkurentą E. Blis- 
kį santykiu 21:19 ir 21:7 ir jaunesnių
jų berniukų grupės laimėtoją V. Na
vicką 21:11; 21:17. V. Navickas laimė
jo prieš L. Butkų 21:18; 16:21; 21:19. 
Mergaičių pirmoji vieta atiteko K. 
Brazlauskaitei, laimėjusiai prieš Pet- 
rašiūnaitę 21:13; 21:17 ir prieš Aušro- 
taitę 21:5; 21:16. Antra vieta teko L. 
Petrašiūnaitei, įveikusiai K, Aušrotai- 
tę 21:18; 21:18.

ŠACHMATŲ VARŽYBOSE L. But
kus pasirodė kaip aršus ir ištvermin
gas kovotojas ir po ilgos ir atkaklios 
kovos išėjo pirmos vietos laimėtoju. 
Antroje vietoje atsidūrė V. Navickas, 
o trečios vietos laimėtojas dar neiš
spręstas. Sporto klubas yra dėkingas 
parapijai, Br. Misiui ir p. Bliskiams 
už suteiktą pagalbą.

D. CHAINAUSKIENEI, tautinių šo
kių vadovei, jaunimo ansamblio daly
viai ir jų tėvai vardadienio proga su
rengė arbatėlę ir įteikė gražią dova
ną. Varduvininkę sveikino kleb. kun. 
B. Pacevičius, jaunimo vardu A. Na
ruševičiūtė, Rodney grupės seniūnė, 
Londono kat. moterų vardu E. Navic
kienė ir tėvų vardu E. Daniliūnas. Vi
si dėkojo už jos pastangas ir įdėtą dar
bą su mūsų taut, šokių grupės jauni
mu. D. Chainauskienė dėkojo jauni
mui ir susirinkusiems už puikią dova
ną ir visokeriopą paramą. Pobūviui va
dovavo V. Čegytė.

LONDONO BURMISTRAS, buvęs 
Kanados Karališkosios Raitosios Poli
cijos pareigūnas, viename parengime 
gėrėjosi mūsų taut, šokių šokėjų augš- 
tu ūgiu ir priėjęs prie grupės vadovės 
D. Chainauskienės klausė, ar visi lie
tuviai vyrai yra tokie gražūs? D. E.

O. 11690/64

Dr. J. Sungaila, Jaunimo Metų 
Talkos Komiteto narys ir mece
natas. Jis yra daug padėjęs jau
nimo sekcijai kongreso ruošimo 
darbuose.

p.p, Lietuvių Na- 
Pakviesti yra pro-

A. Jordan, miesto

EDMONTON, Alta.
BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMĄ 

lietuviai, latviai ir estai rengia birže
lio 19 d., 5 vai. 
muose Edmontone.
vincijos ministeris pirmininkas E. C. 
Manning, vyskupas
burmistras Vincent Danzer ir kt Kvie
čiame visus lietuvius, gyvenančius Al
bertoje, gausiai dalyvauti šiame mi
nėjime. Baltijos Federacija

g HAMILTON”
BIRŽELIO TRĖMIMŲ minėjimas — 

birželio 12 d. 11 vai. pamaldos už Si
bire žuvusius ir komunistų nukankin
tus. 1.30 v. p.p. iš Shopping Center 
(Kennilworth - Barton) automobiliais 
vykstam iki miesto savivaldybės. Ten 
— trumpas burmistro ir parlamento 
atstovų žodis. Mūsų vėliavos prie City 
Hali bus iškeltos penktadienį, birželio 
10 d., vakare. Kviečiame visus šioje 
manifestacijoje dalyvauti automobi- 
liais. KLB Hamiltono apyl valdyba Į

METINĖ ATEITININKŲ ŠVENTĖ 
gegužės 21 d. buvo sėkminga ir turi
ninga. Joje dalyvavo ir jaunieji, ir 
vyresnieji, ir svečiai. Plačiau apie 
šventę — kitame “Tž” nr.

LIETUVIS GERULSKIS ir lietuvių 
kilmės Dobat, Hamiltone, 15 metų dir-’ 
bę įvairiose stogų dengimo bendro-

Išvyka į “Paneriu kalnus”
HAMILTON, ONT. — 30 mylių nuo 

Hamiltono, prie gražiojo Paris, Ont., 
Grand River augštųjų ir medžiuose 
skęstančių krantų, mielojo tautiečio 
Antano Podolskio nuostabiai gražioje 
ir slėpiningoje sodyboje, birželio 19 
d. ruošiama nepaprastai įdomi geguži
nė! Jos savininkas A. Podolskis šį ro
mantišką kampelį pirko prieš 7 metus. 
Tai buvo tik medžiais ir krūmais už
gožta dauba, dengiama stačių atšlai
čių ir gaubiama indėnų pasakų. Per 
7 m. mūsų tautietis tą vietovę paver
tė puikia ir originalia sodyba. Augš- 
tesniajame šlaite čiurlenantį šaltinį 
jis panaudojo tvenkiniui, kurio van
dens paviršius pakeliamas ir nulei
džiamas; išretinęs medžius, padarė 
aikštes automobiliams, įrengė stalus 
ir krosnį, paliko vietas laužavietėms, 
įvedė elektrą ir garsiakalbį, padarė 
ne tik keletą laivelių, bet ir vandeniu

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA' 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos iš 7% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadienias 9 vai. ryto — 3 vai. 
po piety, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po piety ir 5 vai. 
— 8 vai. vak., šeštadienais 9 vai. ryto — 12 vai.

Montrealio ateitininku šventė
Daug kur kalbama apie atgimimą, 

pažangą. Sujudo ir Montrealio atei
tininkai. Po keleto pasitarimų su glo
bėjais ir valdybomis tvirtai buvo nu
sistatyta Sekminių dieną atšvęsti bend
romis jėgomis. Šiuo kartu pasirinkta 
Aušros Vartų parapija, nes iš ten 
daugiausia sutiko atlikti meninę pro
gramą.

Sekmadienį, 10 vai. r., prisirinko 
pelną AV bažnyčia lietuvių, kurių di
delę dalį sudarė ateitininkai nuo vy
riausio iki jauniausio. Organizuotai 
įnešė ateitininkų ir tautinę vėliavas 
— studentai ir moksleiviai. Dialogi
nes lietuvių kalba Mišias atnašavo 
kun. J. Gaudzė, kuris pasakė ir pa
mokslą apie šv. Dvasią žmonijos isto
rijoje ir Jos reikalingumą šių dienų 
žmonėms.

Pasibaigus pamaldoms, su vėliavo
mis ateitininkai nužygiavo į N. Pr.M. 
seserų vienuolyno salę, kur įvyko ant
roji šventės dalis. Programos prane
šėja buvo studentė Roma Lietuvnin- 
kaitė. Sugiedojus visiems Lietuvos 
himną, kun. J. Gaudzė savo invokaci- 
ja įvedė į šią šventę žodžiais: "... 
Ateik, pas mus dabar, šių laikų gyve
nimo sąlygose, ir atnaujink ateitinin
kus, toli gyvenančius nuo savo Tėvy
nės...” Tėvas G. Kijauskas, SJ, skai
tė paskaitą “Kas yra ateitininkas?” 
Paskaitininkas sugebėjo lengva pas* 
kojančia forma sudominti jaunuosius

Jonas ir Sofija Radvilai Port Col 
borne, Ont., Belmont viešbučio 
savininkai, paskyrė $100 auką 
jaunimo kongreso reikalams. Ma
lonu pažymėti, kad šie rėmėjai — 
mecenatai yra senosios kartos at
eiviai, kurie mieiai ištiesia pagal
bos ranką lietuviškam veikimui. 
Įteikdami, auką jie palinkėjo sėk
mės ir priminė, kad visuomet pa
rems moraliai ir materialiai lietu
višką veiklą. Jų visa šeima puikiai 
kalba lietuviškai. Jaunimas dėko
ja p. p. Radvilams ir džiaugiasi 
rėmėjų nuoširdumu bei patrijotiš- 
kumu.

vėse, įsteigė savo bendrovę. Lietu
viams žada stogus dengti ar pataisyti 
pigesne kaina, kaip kur kitur. Taip 
pat jie pigiau parduoda šiems reika
lams medžiagas. Žiū?, skelbimą.

PADĖKA
Už man padarytą operaciją reiškiu 

nuoširdžią padėką: chirurgui dr. G. A. 
Lane ir dr. O. Valaitienei. Už lankymą 
ligoninėje ir namuose, už'gėles, dova
nas nuoširdžiai dėkoju: prel. dr. J. Ta- 
darauskui, p.p. V. B. Antanaičiams, V. 
G. Agurkiams, S. F. Daliams, A. E. 
Dirsėms, A. Giriūnui, J. K. Januškevi- 
čiams, P. A. Jakubauskams, F. P. Kri- 
vinskams, A. S. šukaičiams, V. G. Sta- 
bingiams, P. Z. Sakalams, A. L. Žilins
kams ir P. Vaitkų šeimai.

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū —
Ona Savickienė

važiuoti dviratį, žodžiu, pavertė šį 
gražų gamtos kampelį į malonią poil
sio ir pramogų vietą.

A. Podolskis yra aistringas kanklių 
mėgėjas ir labai dažnai tyliaisiais va
saros vakarais upės atšlaitėmis tyliai 
aidi jo pirštų virpinamų kanklių stygų 
slėpiningai liūdni aidai...

Ir kai birželio 19 d. vyksime į šiuos 
“Panerių kalnus”, būtinai atsivežkime 
jaunimą. Kam kam, o jiems patiks 
daugiausia, nes jie čia ras visokerio
pas pramogas. Įvažiavimas tik 50 et. 
už automobilį. Pravažavę antruoju ke
liu Brantford, juo važiuokime dar apie 
5 mylias iki tos vietos, kur II-ras ke
lias jungiasi su penktuoju ir suka į 
kairę (į Paris). Mes į kairę nesukime, 
o kirskime penktąjį kelią tiesiai ir se
kime trispalvėmis nužymėtą kryptį ir 
už dviejų mylių būsime mielojo A. 
Podolskio “Panerių kalnuose”. Sk. St.

užtenka būti geru kataliku: ateitinin
kas turi tapti gyvu kovotoju ne tik 
religiniame fronte, bet ir tautos rei
kaluose.

Meninė dalis buvo gražiai paruošta 
Nekaltai Pradėtosios Marijos seselių. 
Pirmas pasirodymas buvo montažas 
“Lietuva”. Tai dainų ir deklamacijų 
pynė, palydima pianinu seselės M. 
Bernadetos, o gitara — B. Kuncevi- 
čiūtės. Išpildyme dalyvavo Prano Do
vydaičio kuopos vyresnės mergaites: 
R. Staškevičiūtė, A. Staškevičiūtė, L. 
Blauzdžiūnaitė, D. Blauzdžiūnaitė, K. 
Bendžiūtė, D. Styraite ir V. Kisersky- 
tė. šv. Kazimiero kuopos moksleivės 
pasirodė įvairiai: Danutė Blauzdžiū
naitė paskambino pianinu du dalykus; 
Vilija Malciūtė padeklamavo savo kū
rybos du gražius eilėraščius; Vida Zit- 
kutė paskambino vieną kūrinį piani
nu*

Pr. Dovydaičio kuopos jaunosios 
ateitininkės suvaidino D. Upčiūtės 
“Ropę”. Roles atliko: Ropės — R. 
Styraite, tėvo — A. Vasiliauskaitė, 
motinos — N. Girdžiūtė, sūnaus — 
R. Zubaitė, dukters — J. Gustainytė, 
šuns — K. Borodinskaitė, katės — R.

skaitymą atliko V. Kizerskytė.
Šventė ir minėjimas užbaigtas atei

tininkų himnu. Po minėjimo visi ska
niai pasivaišino puikiais sendraugių 
ponių iškeptais pyragais ir kava.

K.J.G.

~ LIETUVIAI PASAULYJE
J A Valstybės GEN- konsului j. bud-

" RIUI paminklas Čikagos tautinėse
KUN. ROBERTAS BRAZAUSKAS kapinėse jau pastatytas. Paminklo 

gegužes 29 d. šv. Mykolo lietuvių projektą paruošė architektas J. Mu- 
bažnyčioje, Bayonne, N J., atlaikė 
pirmąsias Mišias. Primicijantas gi
mė 1944 m. birželio 13 d. Norwich, 
Conn. Filosofijos ir teologijos moks
lus baigė Newark© vyskupijos semi
narijoje. Jo tėveliai — Henrikas ir 
Marija Brazauskai ir sesutė Darata 
gyvena Bayonne, N.J., ir priklauso 
Šv. Mykolo liet, parapijai.

PREL. J. BALKONAS su jaunimo 
delegacija gegužės 18 d. lankėsi Ka
nados pasiuntinybėje prie Jungtinių 
Tautų.

PREL. IGNO KELMELIO 50 m. 
kunigystės auksinė sukaktis bus 
švenčiama birželio 26 d. Iškilmingas 
Šv. Mišias atlaikys pats jubiliatas 'ir 
jose dalyvaus Newarko arkivyskupas 
Thomas A. Boland, pamokslą sakys 
vysk. V. Brizgys.

VALENTINAS GALDIKAS, 64 m. 
amžiaus, neprikL Lietuvoj buvęs tei
sėju, pastaruoju metu gyvenęs Bos
tone, staiga mirė gegužės 19 d. Pa
laidotas gegužės 21 d. Forest Hills 
kapinėse. V. Galdikas į Ameriką bu
vo atvykęs po II D. karo. Vokietijoj 
gyveno Bambergo liet, stovykloj.

FELICIJA IZBICKIENĖ, bosto- 
nietė, lėktuvu išskrido paviešėti Į 
Australiją. Tenai žada pabūti iki ru
dens.

KOSTAS ČIURLIONIS, 44 m. am- 
.žiaus, tik pernai iš Autsralijos atsi
kėlęs į Los Angeles, gegužės 21 d. 
naktį, grįždamas iš darbo, automo
bilio vairui sugedus, užsimušė. Liko 
nuliūdusi žmona Dorotėja. Palaido
tas Klevelande. Liko artimų giminių 
Australijoj ir Klevelande.

ONA ŽALIENĖ gegužės 9 d. mirė 
Čikagoje., sulaukusi 69 m. amžiaus. 
Po gedulingų pamaldų šv. Kryžiaus 
bažnyčioje palaidota gegužės 12 d. 
Paliko liūdinti vyrą Liudviką, duk
rą Mildredą ir kitus gimines, jų tar
pe pranciškoną T. Klemensą žalalį, 
OFM, dalyvavusį velionės laidotuvė
se.

KUN. JONAS PAKALNIŠKIS, 
Niujorke Apreiškimo parapijos vika
ru išbuvęs 18 metų, perkeltas vika
ru į V. Atsimainymo parapiją Mas- 
pethe, kur klebonauja prel. Balkū- 
nas. Ilgametis tos parapijos vikaras 
P. Lekešius išeina pensijon, palik
damas toje pat klebonijoje gyventi. 
Kun. J.- Pakalniškis pareigas naujoje 
vietoje jau pradėjo eiti; į jo vietą 
Apreiškimo parapijon vikaru atkel
tas kun. Jonas Tamulionis, Amerikoj 
gimęs ir augęs, paskutiniuoju laiku 
vikaravęs šv. Bernadetos parapijoj. 
Kun. J. Tamulionis birželio 1 d. at
šventė kunigystės 15 m. sukakti.

lokas. Paminklo atidengimas Įvyko 
gegužės 30 <L Iš Niujorko buvo nu
vykusi našlė R. Budrienė.

Argentina
DR. SOFIJA GINTALAITĖ Bue- 

nos Aires universitete baigė medici
nos mokslus. Jau iš anksčiau ji yra 
buvusi savo tėvelio asistente; spe
cializavosi reumatizmo ir kraujo 
apytakos šakoje.

JUOZAS EDUARDAS KEPALAS, 
Juozo ir Sofijos Kepalų sūnus, Bu
enos Aires universiteto odontologi
jos fakultete gavo gydytojo diplomą.

Kolumbija
KUN. M. TAMOŠIŪNAS iš Me

dellino išskrido į JAV. Kun. M. Ta- 
mošiūnas yra Marijos Krikščionių 
Pagalbos kolegijos, turinčios 1.400 
mergaičių, kapelionas. Jis kartu yra 
ir saleziečių misijonierius, daugiau 
kaip šešerius metus dirbęs raupsuo
tųjų kolonijoj, kurią ir dabar kas
met aplanko.

KUN. SIMONAS BARČAITIS il
gus metus gyvenęs Kolumbijoj, ge- 
gegužės 13 d. išskrido iš Medellino i 
JAV. Nors Kolumbijoj jis gyveno 
sunkiose sąlygose, tačiau visuomet 
patenkintas. Jo kietas asketiškas bū
das turbūt jam padeda viską pakel
ti. Neperseniai pasiėmęs globoti la
bai neturtingą kolumbietį berniuką, 
davė jam pastogę, parūpino darbą 
fabrike. Dabar tas berniukas gali 
rytais dirbti, o vakarais — mokytis.

Britanija
DR. V. VYGANTAS lankėsi Lon- 

done, kur tarėsi su parapijos klebo
nu kun. J. Budzeika, DBLB sekreto
riumi S. Kasparu ir kt lietuviško
sios veiklos pareigūnais. Pasikalbėji
muose buvo aptarti jaunimo kongre
so ir kiti klausimai.

AUGUSTAS KETURVAITTS, 68 
m. amžiaus, palaidotas Leeds Lawns 
Wood kapinėse. Velionis buvo kilęs 
iš Mažeikių. Anglijon atvyka po II 
p. karo.

Australija
AUSTRALIJOS LB KRAŠTO V- 

BA, ryšium su demonstracijomis 
prieš J. Paleckį, paruošė raštą ir su
glaustą informaciją apie okup. Lie
tuvos “prezidentą” ir su padėka iš
siuntinėjo tų australų laikraščių re
dakcijoms, radijo ir telėvizijos sto
tims, kurios skyrė tinkamą dėmesį 
lietuvių reikalui. Paruošė P. Al.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO už sostinę Vilnių ir pridėjo, kad šian- 
gimanzijos 50 metų sukaktis buvo pa
minėta Čikagoje gegužės 28-29 dieno
mis. Šis minėjimas turėjo įvykti pra- 
ėjuisais metais, tačiau dėl. įvairių 
priežasčių buvo gerokai pavėluotas. 
Pagrindinė minėjimo dalis buvo Jau
nimo Centre šeštadienio vakare, kur 
įvyko akademinė programa, paįvairin
ta menininkų pasirodymais. Čia pas
kaitą apie šią gimnaziją skaitė jos abi
turientas Petras Viščinis iš Brocktono. 
Kalbėtojas Vytauto Didžiojo gimnazi
ją apibūdino kaip mokslo įstaigą, kuri 
lenkų okupacijos laikais budėjo, kad 
nesustotų plakusi Lietuvos širdis. Jis 
apgailestavo, kad “susirinkome, toli 
nuo kovos lauko, bet širdimi esame 
kunigaikščių mieste, kurį Gediminas 
išsapnavo”. Jo žodžiai: “Senasis Vil
niau, sveikiname mes tave iš pasaulio 
lietuvių sostinės Čikagos” buvo paly
dėti gausiais plojimais. Paskaitininkas 
pažymėjo, kad šiandien gimnazija, 
kuri vadinama rašytojo Vienuolio var
du, yra viena iš 12 liet gimnazijų Vil
niuje. Ji turinti 1700 mokinių, iš ku
rių tik 250 komjaunuoliai. Jos dabarti
nis direktorius yra Vladas Motiejūnas.

P. Viščinis prisiminė ir naujausią 
istoriją dėl Vatikano pašto ženklų, ku
riuose Aušros vartai yra įtraukti į 
Lenkijos šventovių skaičių. “Mes viską 
galime lenkams dovanoti, bet tik ne 
Vilnių” — kalbėjo paskaitininkas. Jis 
dar pridėjo: “mums reikia dirbti, kad 
ateityje nepasikartotų želigovskijada”. 
Jo nuomone, lenkai dėl pašto ženklų 
apgavo Vatikaną. Jis paskaitos pabai
goje griežtai įspėjo, kad lenkai nesi
kėsintų į Vilnių.

Minėjimą pradėjo ir jam vadovavo 
rengėjų komiteto pirm. dr. Edmundas 
Ringus. Buvo eilė sveikinimų. Visi 

; jie reiškė nuoširdžius linkėjimus bu
vusiems gimnazijos mokiniams. Tik 
ALTos pirm. inž. A. Rudis čia padarė 

, ilgoką politinį pranešimą apie šios or- 
, ganizacijos veiklą.

Lietuvos gen konsulas dr. P Dauž- 
vardis pažymėjo, kad VD gimnazija 

! buvo Lietuvos nepriklausomybes pirm- 
i takas. Ją kūrė tie patys žmonės, kurie 
. kovojo dėl jos nepriklausomybes* Su- 
, sirinkusiųjų adresu konsulas tarė: “Į 
. jus mes žiūrime ir drąsos bei įkvėpi- 
, mo laukiame”.

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
, komiteto vardu kalbėjusi studentė Ra- 

munė Kviklytė pabrėžė: “Skirsime sa
vo jėgas ir žinias laisvai Lietuvai tė
vynei”. JAV Liet. Bendruomenės cent
ro valdybos vardu sveikinęs Jeronimas 
Ignatonis pareiškė, jog VD gimnazija 
bei jos mokiniai pirmieji stojo kovoti

dien ta kova dar nesibaigė.
Meninėje dalyje solo padainavo Ja

nina šalnienė, Vlada Pilipavičiūtė-Sa- 
balienė iš Ročesterio. Joms akompona- 
vo Mangirdas Motekaitis. Be to, pro
gramoje pasirodė aktoriai M. Leme- 
šytė ir A. Bikinis.

šeštadienio minėjimo programa bu
vo užbaigta vakariene Jaunimo Centro 
apatinėje salėje. Sekmadieni buvę VD 
gimnazijos auklėtiniai ir svečiai susi
rinko į Tėvu Jėzuitu koplyčią pamal
doms. čia šv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. Juozas Panavas.

Minėjimo dalyvių tarpe buvo nema
ža žmonių iš tolimų vietų. Iš Kanados 
čia dalyvavo 10 asmenų.

GEGUŽĖS 30-JI AMERIKOJE skir
ta įnirusiems prisiminti ir pagerbti, 
šią dieną ir lietuvių kapinėse buvo ati
tinkamos programos, šv. Kazimiero 
kapinėse, kurios aptarnauja 12 Čika
gos bei apylinkių liet, parapijų ir ku
riose palaidota apie 40.006 tautiečių, 
buvo susirinkę apie 5000 žmonių, ku
rie išklausė šv. Mišių lietuvių kalba. 
Pamaldas čia laikė kun. Jonas Vyš
niauskas, neseniai atkeltas į Šv. An
tano parapiją Cicero mieste. Po pa
maldų buvo paminklų šventinimai, ka
pų lankymas.

Lietuvių tautinėse kapinėse, kur il
sisi kitų religijų (nekatalikų) miru
sieji ar nereligingieji buvo kitokio po
būdžio programa, čia kalbėjo dr. P. 
Grigaitis, M. Vaidyla, M. Gudelis, ir 
evangelikų kun. Neįmanąs. Giesmių 
pagiedojo Ona Skeveriūtė ir Algirdas 
Brazis. Karines iškilmes atliko Don 
Varnas posto nariai. Po pertraukos 
įvyko Stepono Kairio ir Kipro Bielinio 
palaikų, atvežtų iš Niujorko, laidojimo 
iškilmės, čia netrūko kalbėtojų ir kal
bų. Be to, įvyko ir buv. Lietuvos gene
ralinio konsulo Niujorke Jono Budrio* 
paminklo atidengimas.

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ TINKU- 
NIO pirmenybėse gegužės 28-29 d. da
lyvavo tik čikagiečių tinklininkai. Jos 
buvo panašios į čia neseniai įvykusias 
Vi<L Vakarų sprto apygardos pirmeny
bes ir laimėtojai buvo tie patys. Ki
tos vietovės, anksčiau žaidusios tinkli
nį, jau išėjo į pensiją, o Klevelandas, 
dar ir šiandien garsus savo tinklinin- 
kais, ypač tinklininkėmis, nesiteikė čia 
dalyvauti Todėl rungėsi tik Čikagos ir 
priemiesčių — Cicero bei Lemonto ko
mandos. Beveik visus laimėjimus nu
sinešė “Neries” komandos, kurios iš S

Nukelta i 7-tą psL



Mielai choro narei J. KAKNEVIČIENEI ir giminėms
jos MOTINAI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia —
šv. Jono parapijos choro vedėjas 
St. Gailevičius ir choristai

A t A 
a

brangiai MAMYTEI mirus,
liūdesio prislėgtiems — sūnui A. VANAGUI ir dukterims 
J. KAKNEVIČIENEI, S. PETERSONIENEI, S. PETRAITIE- 
NEI, B. AKELAITIENEI, Z. KLEVINIENEI ir jų šeimoms 

reiškiame giliausią užuojautą —
L E. Ramanauskai P. I. Girniai VI. G. Kažemėkai

Hamilton, Ont.

Brangiai Mamytei
a. a. ONAI VANAGIENEI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame
sūnui, dukroms bei jų šeimoms —

J. M. Šefleriai

AtA

brangiai Mamytei ONAI VANAGIENEI mirus,
□s dukterims — STASEI, STEFAI, BRONEI, JONEI, ZITAI 

ir sūnui ADOLFUI bei jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia —

L H. Šmitai G. L. Šmitai H. I. Bumeliai
■

mielai Mamytei ONAI VANAGIENEI mirus, 
jos dukterims — STASEI, STEFAI, BRONEI, JONEI, ZITAI 

ir sūnui ADOLFUI bei jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

.. G. Petersonai V. P. Šepečiai

ONAI VANAGIENEI mirus,
kartu liūdime ir visą jos šeimą bei artimuosius 

-nuoširdžiai užjaučiame —
L ir B. Vilkai S. ir J. Andruliai S. ir V. Aušrotai

ONAI VANAGIENEI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame liūdintiems artimiesiems: 

dukroms ZITAI, BRONEI, STEFAI, JONEI, STASEI, 
sūnui ADOLFUI ir jų šeimoms —

Aleksandra, Edvardas ir Juozas Valeškos

ONAI VANAGIENEI mirus, 
žentus —A. PETRAITĮ, K. KAKNEVIČIŲ, 

jų šeimas ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia —

K. B. C. A. Žutautai

JULIUI RAČKAUSKUI tragiškai mirus, 
jo žmonai ELENAI reiškiame nuoširdžią užuojautą 

. ir kartu liūdime —
Gerasimavičių šeima

JULIUI RAČKAUSKUI tragiškai mirus, 
jo liūdinčiai žmonai, giminėms ir artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą —
V. J. Skrebutėnai

JULIUI RAČKAUSKUI mirus, 
jo likusiai vienišai žmonelei ELENUTEI 

mano nuoširdi užuojauta —

A. Lukoševičius

JULIUI RAČKAUSKUI taip staigiai ir tragiškai 
iškeliavus amžinybėn,

mielą Ponią ELENĄ nuoširdžiai užjaučiame —
L. ir L. Karbūnai

TĖVELIUI Lietuvoje mirus, 

sūnų ALBERTĄ NI0NIAVĄ ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame —

Elytė, Romas ir Romualdas Juknevičiai

Mielai MAMYTEI Brazilijoje mirus, 
ELENĄ JUODVALKIENĘ bei jos šeimą

nuoširdžiai užjaučiame —

/alerija ir Kazys Klevinskai Alma ir Algis Padofskiai 
Udona ir Anicetas LukoŠiai Mečys Zubrickas

"The Color and Form Society" surengtoje parodoje Toronte dail. Dagys buvo išstatęs šį kūrinį, 
pavadintą "Kas per pabaisa!" Nuotr. M. Pranevičiaus

J. VENCKUS, S J.

Kaip dabar studijuojama vėžio liga?
Šio straipsnio autorius yra ilgus metus laboratoriškai tyręs vė

žio ligą P. Amerikoje ir mokslinėje literatūroje paskelbęs eilę 
straipsnių apie tyrimų rezultatus, čia pateikiamas populiarus ap
rašymas laboratorinių tyrimų. Red.

Man pačiam teko dirbti vienoje 
laboratorijoje, kur buvo studijuo
jama vėžio liga. Žmonės, kurie 
nėra apsipratę, bijo įeiti į tokią 
laboratoriją. Jie purtosi pamatę 
tuos vėžio ligos paliestus mėsga
lius, nes iš tolo jau matyti, kad 
tai nėra sveika mėsa. Jeigu jie pa
mato gyvuliuką, sergantį vėžiu, 
pradeda gailėtis jo ir mano sau, 
kad mokslininkai kamuoja gyvu
liukus. Jeigu pamato vėžį — pvz. 
krūties naviką, tai daugiau pasi
žiūri, nes tie audiniai, užkonser
vuoti formaline, neatrodo baisūs.

Kokie gyvuliai naudojami?
Atrodo, tiksliau būtų studijuoti 

vėžį žmogaus organizme. Tai da
roma, kiek galima, ypač jeigu nė
ra vilties išgydyti. Tada vartoja
mi ir stipresni vaistai. Mes, labo
ratorijos žmonės, tai darome ant 
savęs. Mes žinome visą eilę vais
tų, kurie buvo išbandyti pačių gy
dytojų, arba laboratorijos perso
nalo. Tr pats Salk išbandė savo 
skiepus prieš poliomelitį ant sa
vęs ir ant savo šeimos. Žinome at
sitikimų, kad gydytojai, bedary
dami eksperimentus ant savęs, 
mirė (pvz. geltonoji karštligė — 
yellow fever).

Kiekvieną gyvį galima naudoti 
vėžio bandymams. Viena vienuąlė 
neseniai panaudojo moliuskus — 
minkštakūnius (clam), nes jai pe
lytės atrodė perbrangios. Labiau
siai vartojami mažesni gyviai, nes 
juos lengviau yra išlaikyti labora
torijoje. Daugiausia naudojamos 
pelytės, baltosios žiurkės, hams- 
teriai, kralikai ir šunes. Tyrimo 
būdu sužinota, kad kiekvienoje 
gyvulių rūšyje yra rasės, palan
kios vėžiui, o kitos — atsparios. 
Tas palankumas ar atsparumas 
vėžiui yra įgimtas dalykas — ge
netinis faktorius, kuris priklauso 
nuo chromosomų ir genų. Bandy
mams reikia išsiauginti gryną, vė
žiui palankią rasę. Tai nelengvas 
dalykas. Praktiškai geriausia rei
kia kreiptis į kokią žymią labora
toriją. kuri jau turi tokią rasę iš
siauginusi.

Kaip tie gyvulėliai 
naudojami?
Iš žmogaus patologijos žinome, 

kad vėžys su didesniu ar mažes
niu dažnumu gali pasitaikyti bet- 
kokiame organe, todėl ir gyvu
liuose stengiamasi visokiuose or
ganuose sukelti vėžį. Vėžys yra 
naujas audinys. Toks naujas au
dinys vadinamas neoplazija arba 
nauja formacija, nauju augimu. 
Jis gali būti labai bjaurus: negy
ja, krauju ar limfomis persimeta 
(atskilęs) nuo kamieno net į toli
mas organizmo vietas (metastanis 
vėžys) ir toks navikas vadinasi 
piktybinis (malignant). Kiti navi
kai yra ramūs, nedaro metastazės 
ir vadinami gėrybiniais. Tai fib
romai. Tos neoplazijos gali būti 
kauluose. Kaulas priklauso prie 
jungiamojo audinio. Visos jungia
mojo audinio neoplazijos vadinasi 
sarkoma (nuo graikiško žodžio 
sarks — mėsa). Sarkomos daug 
lėčiau auga. Yra kitos neoplazijos 
pvz. ant lūpų, kurių paviršiu su
daro vadinamas epitelis. Tokia 
neoplazija vadinasi epiteliomas. 
Epiteliomų gali būti krūtyje ir 
aplamai visose liaukose.

Kaip sukeliamas vėžys 
ar neoplazija?
Mes pirmiausia darome trans

plantacijas. Yra patirta, kad žmo
gaus neoplazijos paprastai gyvu
liuose neprigyja, išskyrus ypatin
gus atsitikimus, pvz. mažas gaba
lėlis audinio gali prigyti jūros 
kiaulytės akyje arba hamsterio 
burnos maišeliuose. Dar kartais

žmogaus neoplazija prigyja gyvu
liukuose, kurie yra labai nusilp
ninti kortizonu arba rentgeno 
spinduliais. Jeigu kartais ypatin
gomis sąlygomis ir pasiseka žmo
gaus kūno audmi prigydyti prie 
gyvulio organizmo, žmogaus audi
nys pasilieka žmogišku ir netam
pa gyvulio audiniu. Jeigu būtų 
galima kiekvieną žmogaus susir
gusį organą pakeisti sveiku orga
nu, tai paimtų iš sveiko gyvulio.

Yra kita transplantacija: nuo 
vieno žmogaus ant kito, nuo vie
nos pelytės ant kitos. Tai homo- 
transplantacija. Su gyvuliais šito
kias transplantacijas mes labai 
plačiai vartojame. Kodėl to nega
lima padaryti žmonėse? Pas gyvu
lius mes galime padaryti todėl, 
kad mes mokame veisimos! ir 
kryžiavimo keliu išauginti peles 
ar žiurkes, kurios yra genetiškai 
identiškos (reikia kryžiuoti tarp 
brolių ir seserų). Netaip yra žmo
gaus kūne. Jeigu koks ligonis 
pvz. per neoplaziją prarado vieną 
inkstą, o po kiek laiko pasirodė 
neoplazija ir kitame. Su vienu 
inkstu jis galėjo gyventi, bet jei
gu neteks ir antro, turės mirti. 
Tuojau kyla klausimas, ar negali
ma iš kitur paimti ir padaryti im
plantaciją? ' 
operacija galima ir padaroma, bet 
ar organizmas priims svetimą

Kiti bandymai eina genetikos 
kryptimi. Mes žinome, kad soma
tinės ląstelės turi tam tikrą chro- 
mozomų skaičių. Vis manoma, 
kad neoplazinė ląstelė pakeičia 
savo chromosomų skaičių ir pasi
daro svetimas audinys, kaip koks 
parazitas. Ypač japonai yra gra
žių bandymų padarę šioje srityje.

Vėžio ligai nugalėti daroma la
bai daug ir įvairių bandymų, ta
čiau ligi šiol problema tebėra ne
išspręsta.

Atsiųsta paminėti
Skautybė, “Skautų Aido” nr. 5 prie

das. Sesėms vadovėms, broliams vado
vams ir tėvams. Vyr. red. v.s. Antanas 
Saulaitis, Old Colonial Road, Oakville, 
Conn. 06779, USA. Administratorius: 
Kazys čėsna, 58 Providence St., 
Worcester, Mass. 01604, USA.

Krivūlė, lietuvių skautų biuletenis, 
nr. 1, balandžio mėn., 1966 m. Reda
guoja L.S.B. vyr. skautininkas j.s. B. 
Juodelis, 5757 So. Campbell St., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

The Baltic Review nr. 30, 1965 m. 
Leidžiamas 3 kartus per metus. Vyr. 
šio numerio red. Alfred Berzins; kiti 
kolektyvo nariai: Bronius Nemickas, 
Leonard Vahter. Adresas: 29 West 
57th St., New York, New York 10019, 
USA.

Juozas Bertulis, SUGRĮŽIMO GIES-
Chirurgiškai tokia *r miško broliams — kan-

KINIAMS, ištrauka iš didžiosios kan
tatos “Mes išarsim aukso skrynią”,

inkstą? Kadangi tik genetiškai kur yra vaizduojami nepriklausomybės
identiški audiniai prigyja, tai to
kio giminingo tik tarp tėvų ir vai
kų, brolių ir seserų tegalima 
laukti. Tuo tarpu dar neturime 
greitos priemonės įrodyti tokiam 
genetiškam giminingumui. Iki 
šiol dar nė vienas persodintas 
inkstas nefunkcionavo ilgiau dve
jų metų.

Kaip sukeliamos 
eksperimentinės neoplazijos? 
Yra laboratorijų, kurios mėgs

ta eksperimentuoti persodinant 
neoplaziją. Jos turi savo standar-i 
tinęs jįėoplazijas su atskirais var- j 
dais ar skaičiais. Laboratorijoje 
neoplazijos sukeliamos cheminė
mis substancijomis, kurių yra 
apie trys šimtai. (Mes eksperi
mentuojame su metilcholantre- 
nu). Tos substancijos, kurios duo
damos su maistu. įšvirkščiamos ar 
tepamos ant audinio paviršiaus ir 
sukelia neoplazijas, vadinamos 
“karcinogenais”. Tai brangios 
substancijos. Pvz. metilcholantre- 
no gramas kainuoja apie 10 JAV 
dol. Pas žiurkes sarkomos išauga 
per 120 dienų. Tai svarbu žinoti, 
bet dar svarbiau žinoti nemato
masis neoplazijos perijodas. Che
miniu būdu sukeltos neoplazijos 
yra daug piktesnės, greičiau in
filtracijos keliu plečiasi ir prak
tiškai nepasisekia tokių gyvulėlių 
išgydyti nei operacija, nei su 5- 
fluouracilu.

Yra ir kitas bandymų būdas— 
labai tobulas ir, palyginti, sun
kus. Juo bandoma ne įsodinti neo
plazijos gabaliukus, bet tam tik
rais aparatais susmulkinti, t. y. 
paversti ląstelėmis, kurias suskai
to tuo pačiu būdu, kaip raudonuo
sius kraujo kūnelius, ir įšvirkščia 
žinomų skysčių į gyvuliuko orga
nizmą. Jeigu yra 20—30 gyvuliu
kų, tai kas antrą ar trečią dieną 
galima daryti biopsijas — tyrinėti 
su fluorescencijos ar elektroniniu 
mikroskopu ir pan. Svarbu patir
ti, koks yra ryšys tarp neoplazi- 
nės ląstelės ir jungiamojo audi
nio, kuris yra dirva neoplazinei 
celei, kaip žemė grūdui.

Jeigu išvirkščiamas karcinoge- 
nas, norima patirti, kaip pasidaro 
pirmoji neoplazijos ląstelė audi
nyje. Karcinogenas nesukuria iš 
nieko naujos celės — jis turi da
ryti selekciją tarp esančių ląste
lių.

laikai. Išleista autoriaus lėšomis Čika
goje 1965-68 m. Sukrauta J. Karvelio 
Prekybos Namuose.

Lituanus, nr. 4, 1965 m. Red. T. Re- 
meikis. Leidžia Lituanus Foundation, 
Inc.. P.O. Box 9318, Chicago, Illinois 
60690. U.S.A.

Trijų kryžių šventovė. Išleista Dayto- 
no, Ohio, Sv. Kryžiaus parapijos auk
sinio jubilėjaus proga, šventovė pa-

■ statyta minint 25 metų sovietų okupa
ciją Lietuvoje. Adresas: Holy Cross 
Parish. 1922 Leo St., Dayton, Ohio,

■ 45404 USA. Spausdino “Draugo” 
I spaustuvė 1966 m., 4545 W. 63rd St., 
■Chicago, Ill. 60629 USA.
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0 KlILHllilNIJI: VEIKIOJE
OKUPUOTOJ LIETUVOJRAŠYT. A. VAIČIULAIČIO kury I 

bos literatūrinę popietę surengė Va
šingtone vietos ateitininkai. Popietė - 
įvyko Statler-Hiiton viešbuty gegužės! 
15 d. Arvydas Barzdukas apžvelgė Aj 
Vaičiulaičio raštus, o Vakarė Aistytė 
paskaitė A. Vaičiulaičio poezijos. Akt. 
J. Blekaitis skaitė naujausią rašytojo 
A. Vaičiulaičio novelę “Dailininkas; 
Bonvento di Giovanni pristato mece 
natui savo paveikslą”. Buvo daug juo
ko iš vargšo “Uodo”, kurį režisavo J. 
Blekaitis, o atliko R. Petrutienė, A. 
Petrulis ir T. Vasaitis. O daugiausia 
juoko sukėlė akt. H. Kačinskas, pa
skaitęs “Dailią žmoną”. Rašytojas A. 
Vaičiulaitis pasipasakojo iš kur at
ėjęs įkvėpimas sukurti “Dailią žmo
ną”. Esą tai padaręs girdėtas geguži
nėj dainos posmelis:

“Sėsk, mergyte, į karietą, 
O aš bėgsiu šunio vietoj..

KORPORACIJA “GIEDRA” ir vy
resniosios giedrininkės paskelbė ro
mano konkursą. Premijuojamas bus 
literatūriškai vertingas kūrinys. Pre
mijos dydis — $1.000. Pr. AL

“GINTARO ŽEMĖS PASAKA”, ra
šytojo P. Babicko muzikinė fantazija 
suvaidinta gegužės 28 d. Los Angeles 
Sv. Kazimiero parapijos salėje. Muzi
ką šiam veikalui specialiai sukompo
navo ir solistus paruošė komp. G. Gu
dauskienė. Režisavo aktorius J. Kari
butas. Vaidinimą organizavo Lietuvių 
Fondo vajaus komitetas.

PROF. A. MACEINA sėkmingai 
dėsto Miunsterio universitete. Atei
nantį žiemos semestrą vokiečių kalba 
jis skaitys religijos filosofijos kursą 
apie Dievo problemą, o 1967 m. va
saros semestrą — apie žmogaus veik
lą pasaulyje religijos filosofijos po
žiūriu. Be to, profesorius yra supla
navęs naują knygą “Krikščionis pa
saulyje”, kurią numato parašyti ir lie
tuvių kalba. Ilgesnį laiką jį vargino 
tulžies akmenys; dabar jaučiasi žy
miai geriau ir darbingiau.

DR. M. ANYSO STRAIPSNYJE 
“Kas buvo karalienė Bona?” T.Ž. 1966 
m. 18 nr. pastraipoje “Nemėgo mar
čių” yra įvykusi klaida. Turi būti: 
“Karalienės Bonos neapykanta savo 
marčioms palietė ir jos sūnaus antrąją 
žmoną Barborą ir. vėliau trečiąją — 
Kotryną, taip pat habsburgaitę”.

MONOGRAFIJA APIE VYTAUTO 
DIDŽIOJO UNIVERSITETĄ tvarko 
speciali redakcinė komisija, sudaryta 
Lietuvių Profesorių Draugijos Ame
rikoje. Bendrą un-to veiklos apžvalgą 
rašo dr. Rukša, o apie fakultetus — 
jų atstovai redakcinėje komisijoje. 
Monografija apims ir studentų veik
lą bei jų organizacijas. Todėl redak
cinė komisija kviečia buvusius stu
dentus atsiųsti savo atsiminimus šiuo 
adresu: Pr. Čepėnas, 6015 So. Fran
cisco Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

MARCELIJUS MARTINAITIS, Vil
niaus jaunųjų rašytojų sekcijos pirmi
ninkas, Maskvos surengtame jaunųjų 
poetų festivalyje pateko į šešių laimė
tojų grupę. Festivalio varžybose daly
vavo 800 poetų iš visos Sov. Sąjungos. 
M. Martinaitis poezijoje yra debiuta
vęs pirmąja knyga 1962 m., o šiuo me
tu turi paruošęs spaudai antrą eilėraš
čių rinkinį — “Debesų lieptais”. Jo 
poezijoje jaučiamas santūrus papras
tumas, kurį liudija kad ir šios Done
laičiui skirtos eilutės:

“Guli žemėj Donelaitis 
tarp senų kardų ir būrų,

Po šaknim ir po ganyklom, 
po lėktuvų gaudimu.

Dar ne vienas grįš iš kelio 
ir ieškos patamsy durų, 

Dar ne vienas šitoj žemėj 
namuose ieškos namų.

Aš vėl atsikelsiu:
Išsigandusios avys nubėgs.
Bitė pakils nuo kaktos.
Aš eisiu per didelį saulėtą slėnį 
Vėl prie žmonių ir prie durų.”

EDVARDAS ČEPULIS, Klaipėdos 
dramos teatro aktorius, atšventė 50 m. 
amžiaus ir 25 m. sceninio darbo sukak
tį. Jis yra gimęs Amerikoje, Mičigano 
valstybėje, kur jo tėvai buvo atvykę 
jieškoti laimės dar prieš I D: karą. 
1921 m. Čepulių šeima grįžo į Lietu
vą. Sukaktuvininkas yra baigęs R. 
Juknevičiaus vadovaujamą vaidybos 
studiją Klaipėdoje ir visą laiką dirba 
vietiniame teatre. Savo repertuare jis 
turi apie 90 sukurtų vaidmenų teatre 
ir vieną lietuviškame filme “Gyvieji 
didvyriai”.

VYTAUTAS ŽALAKEVIČIUS, fil
mo “Niekas nenorėjo mirti” režisorius 
ir scenarijaus autorius, sovietinio kom
jaunimo suvažiavime už šį darbą buvo 
atžymėtas komjaunimo premija. Sekr. 
A. Komšalovo nuomone, filmas esąs 
“idėjiškai brandus, labai meniškas kū
rinys”.- Tas “idėjinis brandumas”, ga
limas dalykas, reiškia didesnę ar ma
žesnę propagandos dozę, nes filme 
vaizduojamos pokario kovos Lietuvos 
kaime.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS 25 
m. gyvavimo sukaktį atžymėjo estų 
kompoz. B. Kirverio operetės “Ko pa-- 
geidaujate?” premjera. Jos režisorius 
— A. Ragauskaitė, dirigentas — R. 
Vaitkus, dailininkas — M. Labuckas. 
Šiame laikotarpyje muzikinis teatras 
kauniečiams yra davęs virš 80 premje
rų — operų, operečių, baletų ir mu
zikinių komedijų. Sukakties proga nu
sipelniusio artisto vardai suteikti: re- 
žisorei Aldonai Ragauskaitei, solis- 
tams — Stasei Rapalienei, Stasiui Ru- 
binovui ir Juozui Smitui.

V. Kst.

Lietuvoje mažai žinomas, Amerikoje — 
koliojamas

MONOGRAFIJA APIE KUN. DR. ANTANĄ STANIUKYNĄ 

Sį kūrinį — "Pilies koralių" jo 
autorius dail. Dagys buvo išstatęs 
"The Color and Form Society" su 
rengtoje parodoje Toronte

Nuotr M. Pranevičiaus

Prof. <Ir. Antanas Kučas para
šė knygą apie žmogų, kuris Lietu
voje mažai buvo žinomas, o Ame
rikoje koliojamas ir niekinamas. 
Tai kun. Antanas Staniukynas, 
kuris nesilenkė Amerikos nusi
stovėjusioms pažiūroms. 1911 m., 
kai kažkam prireikė jo fotografi
jos, tai eidamas pas fotografą 

r kun. Staniukynas pasiskolino ki
to kunigo sutaną, nes jo buvo ... 
/kiek apdriskusi. Taigi, jau šis 
faktelis ryškina asmenybę dole
rių krašte.

Kun. dr. Antanas Staniukynas, 
gimęs 1865 m. Krosnos parapi
joje, atvyko į Ameriką 1904 m. 
čia jis atsižadėjo savo asmeni
nio gyvenimo, paskirtos parapi
jos, taigi pastovaus ir nuolatinio 
pajamų šaltinio, ir ... galų gale 
mirė elgeta. Jis nuėjo keliu, ku
riuo mažai kas eina.

Jis buvo didelis lietuvis patri- 
jotas, evangelijos žmogus. Tarny
ba tautai niekur nesikirto su jo, 
kaip kunigo, pašaukimu ir parei
gomis. Priešingai, vieni idealai 
papildė kitus, ir jo asmenyje bei 
jo darbuose rado pilnutinį santa
ros pasireiškimą. Kun. Staniuky
nas savo gyvenimu įrodė, kaip 
galima geriausiai tarnauti savo 
tautai esant kataliku ir kunigu.

Dr. A. Kučas knygoje apie 
kun. A. Staniukyną liečia ir pla
čiau Amerikos lietuvių gyvenimą, 
ryškiai pavaizduoja J. Šliūpo ir 
visų kitų ateistų vaidmenį ku
riantis lietuvių kolonijoms Ame
rikoje. Autorius kartu išryškina 
tautinį ir religinį lietuvių gyve
nimą su parapijomis, organizaci
jomis, spauda, mokyklomis, vie
nuolynais, nes kun. Staniukynas 
daugeliu atvejų buvo pradinin
kas ir nuolatinis dalyvis dauge
lio darbų bei sąjūdžių. Be kun. 
Staniukyno įdėto darbo, Ameri
kos lietuvių, ypač katalikų, gyve
nimas būtų nuėjęs galbūt kitais 
keliais. Jis buvo lietuvaičių kazi- 
mieriečių vienuolyno steigėjas, 
dienraščio “Draugas” organizato
rius ir palaikytojas, Amerikos lie
tuvių Kunigų Vienybės pradinin
kas ir pirmasis jos pirmininkas.

Skaitai knygą ir stebiesi — iš 
kur. kun. Staniukynas, būdamas 
menkos ir trapios sveikatos, sė

mėsi tiek jėgų, energijos didie
siems darbams tesėti. Kun.. A, 
Staniukyną labai gerai charakte
rizuoja du amerikiečių rašyti 
laiškai: jo vyskupo Shanahan ir 
viršininko vienuolyno, kur buvo 
apgyvendintos pirmam apmoky
mui trys lietuvaitės — būsimos 
vienuolės. Po kelionės, kurioje 
kun. Staniukynas turėjo parinkti 
vietą būsimam lietuvaičių vienuo
lynui, jo vyskupas rašė vienuoly
no viršininkei: “Visą laiką jo bur
na užčiaupta ... Jeigu aš galė
čiau ištraukti kokį žodį, manau, 
galėčiau jį tinkamai įvertinti, bet 
tas žmogus nekalba ir pajėgtų su
vedžioti visą Pinkertono seklių 
armiją”. O viršininkė Motina Ci- 
rilė atsakė vyskupui rašydama: 
“Nesijaudinkite dėl jo būdo. Jis 
nuoširdus, greitas, pasiaukojan
tis ... savo širdy jis neturi jokio 
kito tikslo, kaip padėti savo tau
tiečiams skelbti didesnę Dievo 
garbę”. Airė vienuolė Motina 
Gabrielė sakė: “Per visą savo am
žių nemačiau jam lygaus”.

Dr. A. Kučas pateikia ištisą 
eilę jo draugų ir pažįstamų atsi
liepimų apie mirusį kunigą. Vie
noje vietoje sakoma: “Jo draugai 
buvo tie, kuriems buvo reikalin
ga pagalba, dvasiška ar medžia
giška. Jis buvo antrasis Kristus”. 
O knygos autorius šitaip sampro
tauja: “Kunigai ir žmonės jį ėmė 
už uolų apaštalą, garsu literatą, 
tėvynmylį, lietuvybės gaivintoją, 
lietuvių kultūros stulpą ir lietu
vių tautos karžygį. Daugelis jį 
skaitė šventuoju”.

Kurt. A. Staniukynas mirė 1918 
m. gruodžio 15 d., taigi, Lietu
vai atsistatant. Tikros nepriklau
somybės nesulaukė, nors “Lietu
vos laisvės vizija jį žavėjo”.

Didelė padėka priklauso Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademijai, 
kuri šią knygą išleido ir pateikė 
visuomenei.

Antanas Kučas. KUNIGAS AN
TANAS STANIUKYNAS. Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademija. 
Roma, 1965. Kaina $4.00. Spaus
tuvės išlaidos apmokėtos prelato 
Liudo Hendelio lėšomis. Tiražas 
5.000 egzempliorių.

J. Matulionis
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

$3.000 įmokėti, prie požeminio 
traukinio, mūrinis 6 kambarių na
mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
10-čiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE,

$5.000 įmokėti, atskiras rupių 
plytų, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su garažu. Visai arti su- 
risiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC —BLOOR

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

$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atskira skola, arti susisieki
mo ir krautuvių.

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — INDIAN GROVE,

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna kaina, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, moderniški, 
gražūs butai. 6%%, ilgalaikis mort
gičius; $9.900 metinių pajamų.

TORONTO 
PRISIKĖLIMO BANKELIS 
birželio 15 d. surengė naujų 

patalpų atidarymo iškilmes. 11 
vai. buvo atlaikytos pamaldos už 
mirusius narius, o po jų prie nau
jojo pastato įvyko kaspino per- 
kirpimas. Pirm. dr. S. Čepas tarė

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

EKSPORTAS
Rieve pasibaigė Sov. Sąjungos vyrų 

rankinio pirmenybės, kuriose Kauno 
Žalgirio vyrai laimėjo trečią vietą. 
Pradžioje kauniečiai po trijų laimėji
mų pirmavo, bet pralaimėję sekančius 
susitikimus atkrito į trečią vietą. Po 
šių pirmenybių žalgiriečiai P. Petrė- 
nas ir V. Eizitavičius pakviesti į Sov. 
Sąjungos rinktinę, kuri ruošis ateinan
čioms pasaulio pirmenybėms.

Vilniuje viešėjo Libijos futbolinin
kai, kurie žaidė draugiškas rungtynes 
su Žalgiriu. Rungtynėse lietuviai nu
galėjo afrikiečius 6:0.

Sofijoje pasibaigė tarptautinis krep
šinio turnyras, kuriame Žalgirio rink
tinė laimėjo antrą vietą. Žalgiriui ant
rą vietą nulėmė tik blogesnis krepšių 
santykis. Pirma vieta atiteko Sofijos 
komanadai ir trečia — Varšuvos rink
tinei.

Piamu Įvykusiose boksininku pirme
nybėse dalyvavo Pabaltijo ir Gudijos 
jaunių atstovai. Lietuvos atstovai R. 
Poškus ir J. Juocevičius išsikovojo 
pirmas vietas.

Lietuvos ir Lenkijos irkluotojų var
žybas prie Požnanės laimėjo šeiminin
kai 11:10. šiose varžybose gerai pasi
rodė Europos meisteriai Žalgirio ke
turvietė su vairininku, kuri lengvai 
laimėjo savo grupėje.

Birutė Macijauskaitė vėl pasižymė
jo lengv. atletikos rungtynėse. Onta
rio pirmenybėse, kurios įvyko Toron
to East York stadijone, 24 m. amžiaus 
Vankuverio mokytoja laimėjo 3 pir
mas vietas — 100, 220 ir 440 jardų

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

min. J. Yaremko, KLB pirm. A. 
Rinkūną ir Ontario kredito unijų 
atstovus, šie pasidžiaugė Prisikė
limo bankelio pažanga ir palinkė
jo tolimesnės sėkmės. Ilgesnį žo
dį tarė Ontario prov. pilietybės 
min. J. Yaremko (ukrainiečių kil
mės), be kitko primindamas, kad 
Prisikėlimo parapija bene pirmą
ją paskolą Kanadoje paėmusi uk
rainiečių kredito unijoj. Ministe- 
ris taipgi priminė savo ryšius su 
lietuviais ir tarė: “Lietuvių šven
tėse aš esu dalyvavęs dažniau nei 
kuris nors lietuvis.” Gausaus bū
rio akivaizdoje ministeris perkir
po žalią kaspiną, ir lankytojai su
ėjo apžiūrėti naujųjų patalpų. 
Čia jie buvo pavaišinti. Kanadie
čių pareigūnam ir kitiem svečiam 
buvo surengti pietūs naujoj Pri
sikėlimo salėj. Pietų metu banke
lį sveikino: Prisikėlimo par. ko
miteto pirm. dr. J. Sungaila, To-

bėgimus. Vankuverio lietuvaitė, kuri 
yra ištekėjusi už vokiečio Piotrowski, 
1964 m. yra turėjusi greičiausią laiką 
100 m bėgime — 11.4 sek. Tokijo olim
piadoje ji yra laimėjusi 9-tą vietą 
100 m bėgime. Šiuo metu sistemingai 
pradeda ruoštis 1968 m. olimpijadai 
ir žada pereiti į 400 m. bėgimą.

Golfininkams! Kanados sporto apy
gardos rėmuose golfas laikomas apy
gardos sporto šaka. Klubas “Vytis” 
jau anksčiau pradėjo golfuoti ir turi 
savo sekciją, bet tai neapėmė visų 
klubams nepriklausančių sportininkų. 
Kadangi sporto klubai nesiteikė atsa
kyti į informacinį raštą, liečiantį gol
fą, apygarda padarė sprendimą savo 
nuožiūra. Golfo vadovu Kanados spor
to apygardai sutiko būti Vytautas Si- 
monkevičius, 34 Cardigan Ave., Toron
to, tel. 239-2818. Naujo vadovo pla
nuose numatoma šiais metais pravesti 
du atvirus turnyrus: pavasarinį (gal 
dar šį mėnesį) ir rudeninį — sezono 
užbaigimui. Tikimasi juose matyti 
kiek galint daugiau šio sporto mėgė
jų. Prašome sekti sporto žinias dėl to
limesnių pranešimų.

Kanados sporto apygardos 
vadovas

Š. A. Ukrainiečių Sporto Sąjunga, 
mininti 10 metų sukaktį, birželio 25-26 
d. Čikagoje rengia sporto šventę. Lie
tuviai yra pakviesti dalyvauti lengvo
joj atletikoj ir futbole (soccer). Lie
tuvių sporto vadovybė sutiko šventėje 
dalyvauti.

Hamiltono bankelio pirm. E. Su- 
dikas ir klebonas T. Placidas. 
Raštu sveikino “Litas” iš Mont- 
realio. Iškilmėms vadovavo pirm, 
dr. S. Čepas, kuris pristatė sve
čius ir visiems padėkojo už daly
vavimą. Specialų padėkos žodi 
jis skyrė Tėvams pranciškonams, 
architektui dr. A. Kulpavičiui, p. 
Imbrasui ir šeimininkėms. Nau
jose patalpose Prisikėlimo banke
lis tikisi galėsiąs geriau aptar
nauti savo narius ir sparčiau aug
ti kapitalu bei nariais. B.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam už surengtas 

įkurtuves ir staigmeną bei puikias do
vanas: O. J. Ažubaliams, I. Antanai
čiui, J. A Bacevičiams, V. L. Balai- 
šiams, G. J. Baliūnams, Daukantui, M. 
A Daukšoms, O. P. Derliūnams, M. B. 
Genčiams, J. Genučiui, B. S. Praka- 
pams, O. V. Marcinkevičiams, O. S. 
Kiršinams, M. S. Kniukštoms, P. Kale- 
šinskui, L Staškevičiūtei, A. Vilkui, V. 
Moklickaitei.

Dėkingi jums —
Onutė ir Jonas Dirmantai

JAU PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS —
1011 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 Ir 4.30-7
Antr.10-130
Treč. uždarytas
Ketv.10-L30ir4.30-7
Penkt.10-l.30ir4.30-8
Bešt.9.12
Sekm. 930-1

Jau pasiektas 

$2,000,000 
kapitalas.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didllaasla* paidrtnkima, narna, fartnij, temės skintų, apartamentų, biznių. *
SKUBIAI SKAMBINKITE
HIGH PARK • ANNETTE, $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 didelių kam
barių, pirmame augšte 4 dideli kambariai ir prausykla, 3 modernios vir
tuvės, 3 garažai. Skubus pardavimas.
BLOOR • KENNEDY Ave, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai per 
du augštus ir didelis saulės kambarys, 10 pėdų šoninis įvažiavimas ir du 
garažai.
RONCESV ALLES • SUNNYSIDE $8,000.00 įmokėti, atskiras, mūrinis, 9 di
deli kambariai per 3 augštus, mod. virtuvės, vandeniu apšildomas, 2 gara
žai; prašo $26.900.
BLOOR A DUNDAS, $10,000.00 įmokėti, mūrinis, 8 kambariai per 3 augš
tus, garažas. Prie gero susisiekimo ir apsipirkimo; pardavimo kaina $20.500.

Neradę atitinkamo namo bei Manio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jams bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė Ir 
kaina. čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

Saugaus eismo 
savaitė

Toronto miesto burmistras bir
želio 5—11 paskelbė saugaus eis
mo savaite. Ta proga jis primena 
autovežimių vairuotojams:

1. Atsargiai artėkite prie pažy
mėtų takų pėstiems ir pažiūrėki
te, ar nėra einančių jais bei lau
kiančių pereiti.

2. Sustokite, jei yra pėsčiųjų, 
laukiančių -ant šaligatvio toje pu
sėje, kuria važiuojate.

3. Palaukite, kol pėstieji pereis 
jūsų važiuojamą gatvės pusę.

4. Nesustokite staigiai, nebent 
būtų reikalas.

5. Nebandykite pralenkti va
žiuojančio automobilio artėdami 
prie pėsčiųjų tako. Artėkite at
sargiai ir būkite pasiruošę susto
ti prie kiekvieno pėsčiųjų tako, 
kur galbūt yra sustojęs tramvajus 
ar autobusas keleivių paimti.

6. Laikykite atitinkamą nuotolį 
nuo priekyje važiuojančio auto- 
vežimio, kad reikalui esant galė
tumėt laiku sustoti.

Pėstiesiems
1. Sustokite ant šaligatvio prieš 

pradėdami eiti per gatvę.
2. Palaukite, kol atsiras spraga 

važiuojančių automobilių eilėje.
3. Parodykite artėjantiems au- 

tovežimiams, kad ruošiatės perei- 
ti gatvę.

4. Stabtelkite gatvės viduryje 
ir pažvelkite, ar kita puse važuo- 
ją vairuotojai jus mato.

5. Nebėkite staigiai į gatvę.
6. Eidami per gatvę, dairykitės 

į abi puses.
7. Neužsižiopsokite ant šaligat

vio ar gatvės.
8. Dviratininkai privalo pereiti 

gatvę pėsti, vesdami dviratį.
Vairuotojai ir pėstieji, be to, 

privalo būti labai atsargūs ties 
pėsčiųjų perėjimo taku.

Philip G. Givens, Q.C.,

Naujieji Toronto Prisikėlimo parapijos namai, kuriuose įrengtos patalpos bankeliui, ateitininkams, 
skautams, parapijos raštinėms ir vienuolynui Nuotrauka M. Pranevičiaus

Lietuvių studentų žinios
išleistuvės naujojoj Prisikėlimo salėj 
birželio 10, penktadienį, 8 v.v. Kvie
čiami visi, baigusieji mokslus, būtinai 
atvykti su tėvais ir draugais. Taipgi 
visų studentų dalyvavimas yra būti
nas. Bus daug svečių, geros vaišės ir 
šokiai. Informacijų teirautis tel. RO 
2-9752. Studentų Rėmėjų Būrelio 

valdyba 

Stud. Gailutis Skrinskas baigė To
ronto universiteto humanitarinį fakul
tetą su I laipsnio pagyrimu ir gavo iš 
šv. Mykolo kolegijos aukso medalį.

Stasys Ažubalis baigė skaitytuvų 
(kompiuterių) institutą su II laipsnio 
pagyrimu.

Baigusiems Toronto universitetą ir 
kitas augštąsias mokyklas rengiamos

Ateitininku žinios
Tradicinis užbaigiamasis šių mokslo 

metų susirinkimas visų būrelių kartu 
įvyks šį sekmadienį, birželio 12 d. po 
10 vai. Mišių mažojoje Prisikėlimo sa
lėje. Dalyvauja jaunučiai, jaunesnieji 
ir vyresnieji berniukai ir mergaitės su 
savo globėjais ir tėvais. Labai trumpa 
programa, po to — kavutė. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Tryliktą skyrių šiais metais baigia 
šie vyresnieji moksleiviai: R. Kryža- 
nauskaitė, J. Bartusevičiūtė ir J. Kve- 
derys. Linkime sėkmės egzaminuose.

Vadovų stovyklon “Dainavoje” ir 
prieš kongresinėn jaunimo stovyklon 
iš vyr. moksleivių vyksta R. Kryža- 
nauskaitė. K

Universitete gavo bakalauro (BA)

laipsnius šie studentai ateitininkai: Ž. 
Šlekytė ir Julius Puodžiukas.

Ateitininkų vasaros stovykla įvyks 
Tėvų pranciškonų stovyklavietėje 
New Wasaga, Ont., nuo liepos 24 d., 
iki rugpjūčio 7 d. Stovyklautojų am
žius: 12—18 m. Registracija bus pra
dėta ateinančią savaitę ir visi, vykstą 
stovyklon, turės užsiregistruoti iš 
anksto, nes tai labai svarbu geram 
stovyklos paruošimui.

“Atvirybė laikui, ištikimybė idealui”
— toks buvo praėjusių metų Ateitinin
kų Kongreso šūkis. Vertėtų visiems 
prisiminti tą šūkį ir pagalvoti. Vienų 
dėmesys turėtų būti atkreiptas į pir
mąją šūkio dalį, kitų, ypač jaunesnių
— į antrąją.

Sibiran išvežtųjų minėjimo proga,
ronto apyl. pirm. Aug. Kuolas;' birželio 12 d. skautai-tės dalyvauja pa-

maldose Prisikėlimo bažnyčioje 11 vai. 
Į Prisikėlimo par. renkasi 10.30 vai.

Vyr. skautei Daliai Tamulionytei 
suruoštas šaunus mergvakaris, ku
riame dalyvavo daug skaučių vadovių, 
skaučių akademikių ir vyr skaučių.

Skautų • skaučių mamytės, sutinkan
čios šiais metais padėti šeimininkauti 
stovyklos virtuvėje, prašomos skam
binti tuntininkei L. Gvildienei AT 2-

Lietuvių skautų veikla
5995.

Didelė talka rengiama birželio 11 d. 
Romuvoje. Visi galintieji važiuoti pa
dėti tvarkyti stovyklavietę vasaros 
naudojimui, prašomi skambinti G. Sta- 
nioniui, tel. 781-7861.

Stovykla Romuvoje prasidės liepos 
16 d. ir baigsis liepos 31 d. Stovyklos 
registracijos blankai gaunami pas 
draugininkus ir turi būti grąžinti drau
gininkams su registracijos mokesčiu 
iki liepos 1 d.

PADĖKA
Malonūs Bičiuliai, Jūsų surengtas pobūvis - staigmena mano 60 

metų amžiaus gimtadienio proga pasiliks man gilus ir neužmirštamas 
atminimas visam mano saulėlydžio lydimam gyvenimui. Ypač tas 
gausus susirinkusių būrys dalyvių iš Toronto, St. Catharines ir Ha
miltono su “Ilgiausių metų” giesme, gražiais linkėjimų žodžiais, vertin
gomis dovanomis ir puikiomis, jauną ir skaidrią nuotaiką nešančio
mis dainomis. Visa tai patyriau p.p. St. ir P. Dalių namuose.

Tuo metu susijaudinęs iki ašarų nepajėgiau išreikšti reikiamos; 
padėkos net trumpiausiu ir kukliausiu žodžiu. Tad tebūnie man leis
ta šio laikraščio eulutėmis visiems Jums, dalyvavusiem, prisidėjusiem 
prie dovanų, įteikusiem asmenines dovanas, sveikinusiem mane žo
džiu, radijo bangomis,-telegramomis ir raštu išreikšti mano nuošir
džiausią ačiū: p. p. J. O. Adomauskams, V. Agurkiui su Ponia, P. Ba- 
beckiui, V. A. Babeckiams, J. A. Birgiolams, Vyt. Blauzdžiui, J. L. 
Bubniams, S. V. Burdinavičiams, M. M. Chrolavičiams, S. P. Daliamš, 
L. D. Gutauskams, J. Jonikui, A. V. Juraičiams, J. A. Kopūstams, J. E. 
Kudaboms, V. S. Matukaičiams, P. M. Misevičiams, K. H. Norkams, V. 
S. Panavams, A. V. Paulioniams, P. W. Prakams, A. Prunskui su Po
nia, A. G. Repčiams, J. B. Sas, P. O. Savickams, J. R. Simanavičiui su 
Ponia, P. Skeivalui su Ponia, E. Sudikui, J. M. Tarvydams, J. Tirkš- 
levičiui, L. Tribinevičiui/su Ponia, P. Vaičaičiui su Ponia, dr. P. S. 
Vytėms ir J. M. Zurliams.

Dėkoju mielam svečiui iš Lietuvos P. Babeckiui už pasakytus 
prasmingus linkėjimų žodžius. Taipgi ačiū brangiam bičiuliui A. Pau- 
lioniui už gražią sveikinimo kalbą. Dėkoju savo mielai žmonai ir po
sūniui R. Labinui už puikią dovaną.

Ypatingas ačiū p. p. Pranutei ir Stasiui Daliams už tiek daug įdė
to darbo, triūso ir širdies beorganizuojant tokį puikų pobūvi - staig
meną. V ‘

Dar kartą tariu nuoširdžiausią ačiū Jums visiems.
Jūsų —

P. Kovelis

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemų, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, "C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 54944.

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

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 

PR. KERBERIS 
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584 j
JANE - BLOOR, $10.000 įmokėti, 8 ' 

kambarių per du augštus atski- ( 
ras namas, garažas su šoninių , 
įvažiavimu, 2 virtuvės. <

RUNNYMEDE - BLOOR, $10.000 i 
ar mažiau įmokėti 10 kambarių 1 
atskiras namas, 2 virtuvės, vie- ' 
na skola balansui. <

LAWRENCE ■ BATHURST, $15.000 ' 
įmokėti, gražus 5 butų (5 plex) 
atskiras pastatas, garažai, 
augštos nuomos, puiki vieta. ,

BERESFORD - BLOOR, apie $6.000 ' 
įmokėti, 7 kmb., mūrinis na- * 
mas, garažas su privačiu įva- Į 
žiavimu,

DURIE—BLOOR, apie $10.000 įmo- < 
keti, 7 kambarių atskiras mū- 1 
rinis namas, dvi prausyklos, už- ' 
baigtas rūsys, garažas.

15 BUTŲ apartamentinis nam., mo- , 
demiškas, puikios statybos; < 
balkonai, apie $14.500 metinių 

paj'., puikus nuomav. rajonas.
KENNEDY Ave. - BLOOR, apie 

$10.000 ar mažiau įmokėti, gra- 
, žus 7 kambarių atskiras namas;

2 virtuvės, vandens-alyvos šil
dymas, garažas. Namas be sko
lų-

SWANSEA - BLOOR, apie $8.000 
įmokėti 6 kambarių atskiras 
namas, garažas su privačiu įva
žiavimu; viena atvira skola 10 
čiai metų.

Namų teL LE €916*
RETA PROGA !

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius, šilda
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5% % pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai. Kel
tuvas (elevator) $50.500 pa
jamų. Kaina tik $347.000.

BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 
tūkst. įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas, F .M. in
tercom sistema ir kt $.40.000 
pajamų. Prašo $275.000.

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONU BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

PASITEUtaUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L GARBENS
*

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU, 9-1543.
BLOOR - DUNDAS, $21.900, pusiau atskiras, 8 kambariai, oru apšildomas, 

dvi prausyklos, garažas; įmokėti apie $5.000.
BLOOR • PRIE SUBWAY STOTIES. $22.900, geras 8 kambarių namas, van

deniu - alyva apšildomas, prausykla pirmame ir antrame augšte, 3 virtu
vės, geras sklypas, garažas, įmokėti tarp $6.000—8.000.

ST. CLaIR - CASA LOMA 16 kambarių, per du augštus, gražūs pajamų na
mas, su visais baldais, pajamos virš $100 į savaitę; įmokėti apie $15.000, 
vienaš mortgičius balansui. Prašoma $50.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6^/2% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- a n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
43A% už depozitus 
5y/2% numatyta už Šerus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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 BENDROVE 
Kiadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjlmas penkiems metams ir ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 

$4,000 {MOKĖTI, prie Landsdowne 
ir Queen g-vių; atskiras, gerų ply- 
3, 9 kamb., 2 vonios. 2 virtuvės, 

atus šoninis įvažiavimas, gara
žas, nauja krosnis.

200 AKRŲ su privačiu ežeru, kuria
me yra prieš 2 metus užveista žu
vų. Arti Bracebridge, prie plen
to; plytinis gyvenamas namas, 8 
kamb.; reikalingas remonto. 
$5.000 įmokėti, 1 mortgičius. 
Ideali vieta subdivizijai.

JANE • DUNDAS, tripleksas, 5-5-3

(prie Lansdowne Ave.)
Namų telefonai BE. 3-5996

$2,500 ĮMOKĖTI pusiau atskiras, 6 
kamb., nauja krosnis, 2 moder
nios virtuvės, įvažiavimas, Col
lege - Dovercourt rajone.

$6,000 ĮMOKĖTI, atskiras, plytų na
mas, Bloor - Runnymede, vande
niu apšildomas, moderni virtuvė, 
šoninis įvažiavimas, garažas, be 
mortgičių

$25,000 ĮMOKETL 23 apartinentai, 
15 po du miegamuosius, 8 po 3 
miegamuosius, metinių pajamų 
$28,680, prie Queen - Landsdow
ne. Savininkas dėl ligos privers
tas parduoti.

kamb., plytų, atskiras, 8 m. se
numo privatus įvažiavimas, $335. 
mėnesinių pajamų.

Turime kraotovių, namų, vaaarvieėtų, bateHų, metelių Įrab rioee vietose Ir Įvairia kaina. Prašok tik kreiptis pas m 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygos paskoh

Vyt. Morkis J. Kaškelis A.
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APDRAUDA
© SKAITYTOJAI PASISAKO

GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ o NAMŲ • HIPOTEKŲ o 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 -4864; namų tel. 277-0814

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, “OIT VreUIT

Vn a A C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAGtIN/ki lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

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

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, afa- 
varnos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Lt
o Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus Įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
o Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius be! užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsų 
pranešima.

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų jstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonus LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto
Dd 7 hL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau j 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

DAUGIAU GERBKIME SAVUOSIUS
Rodos, bekeliaudami, turėjome pa

simokyti iš svetimų tautų, ko anksčiau 
nežinojome. Gyvenant tautybių miši
ny nesunku pastebėti, kad kitb sveti
mųjų taip negerbia. Jie gerbia pirmoj 
eilėj savus tautiečius, nesvarbu kokie 
jie bebūtų. Prisiminkime žydus! Kaip 
jie savuosius palaiko! Ir ar nelaimi pa
saulio simpatijos ir net juos gerbti 
priverčia? Visi pripažįstame, kad jie 
vieninga ir neišnykstanti tauta. Bet 
ar jie gerbia kitus daugiau, negu 
jiems patiems naudinga? Matėme ir 
vokiečius, kad jie tik saviems geri, 
daugelis tai patyrėme ant savęs.

Ką aš noriu tuo pasakyti? Tai, kad 
mes esame taip pripratę gerbt sve
timtaučius, kad net ir čia gyvendami 
to nepajėgėme atsikratyti, o savuosius 
mažai vertiname. Man yra tekę girdėti 
iš kitataučių, kad lietuviai puikus ir 
draugiški. Ar mes šitą šiltą draugiš
kumą patys sau taikome? Manau ne
suklysiu pasakius — ne. Man atrodo, 
kad tarp savęs esame net perdaug ne
draugiški, išskyrus tik artimai susi
draugavusius; Galbūt, daugelis to net 
nepastebime, jei turime savo gražų 
būrelį pažįstamų. Gyvendami išeivijo
je, net ir dabar, susitinkame buvusių 
pažįstamų, arba išgirstame nuo seniau 
žinomų pavardžių, bet nesistengiame 
su jais pasimatyti, ar susižinoti. Juk 
esame svetimoje žemėje ir kovojame 
už savo tautos gyvastį- Kaip tauta gali 
išlikti gyva, jei mes patys tik pusgy
viai? Atrodo, kad daugelis negali bi
čiuliautis su savais tautiečiais dėl ne
pakenčiamai blogos materialinės būk
lės. Nemodernus butas nepatraukia 
svečių, gal nepaskutinio stiliaus dra
bužiai nemaloniai nuteikia modernes
nį ir gal “mokytesni” tautietį. O gal
būt norime pasirodyti toli pažengę 
čionykštėje kalboje ir todėl bendrau
jame tik su čiabuviais, nors jie mūsų 
ir visai nevertina. Tuo tarpu mūsų gi
minės, bei jaunystės draugai, kurie 
gyvena čia pat už tvoros, nuduodame 
kad jų nepažįstame. Perprasti — tik 
vienas atsakymas belieka.

Kaip gaila, kai matai pažįstamą 
žmogų, retkarčiais bažnyčioje arba 
šiaip kokio metinio pobūvio metu, pa
sisakai “labas”, paklausi kaip šeima 
ir jis, skubiai pasakęs sudiev, pasiša
lina. Taip vėl lauki kitos progos, kuri 
gal bus tik už metų. Rodos, jokių ne
susipratimų praeityje neturėta, rodos, 
net ir draugauta, o vienok bijoma da
bar susitikti, susibičiuliauti, nes liki
mas lėmė vienam geriau, kitam skur
džiau įsikurti.

Tokiu elgesiu darome didžiausią 
skriaudą ir savo priaugančiai kartai. 
Kur tėvai palaiko santykius, ten ir 
vaikai tų šeimų randa bendrą kalbą, 
bendrus pobūvius, švenčia gimtadie
nius ir pan. Taip gal būtų lengviau 
ir juos užauginti savo tautos nariais. 
Juk ne tik kalba, bet ir bendravimas 
laisvalaikiu jaunimą sujungia bend
riems siekimams. Aišku, tokių šeimų 
turime, bet dar daug yra pamirštų, ku
rios, nepasiekdamos čionykščio gyve
nimo lygio arba moraliai nepajėgios 
konkuruoti su gudraisiais, lieka už
nugaryje tų garbingu ir “labai moky
tų” tautiečių ir palengva nurašomi į 
nuostolius su visu savo prieaugliu. At
rodo, kad to išvengtume, jei tie gud
rieji stengtųsi surasti arba nors neat
stumti vargingųjų bei pamiršę savo 
“augštą” padėtį parodytų daugiau mei
lės saviems tautiečiams, negu sveti
miems.

žinoma, kaikas gal nesutiks su šia 
nuomone. Bet faktai rodo, kad mūsų 
išdidumas prieš savo žmones — per- 
didelis. Kiek yra tekę susipažinti su 
žmonėmis po du ar tris kartus ir vis- 
tiek susitikę nepažįsta, kitaip sakant, 
nuduoda nepažįsta. Net ir tokių pasi
taiko, kurie tik laiptuose ar tamiam 
prieangy pasisveikina ir net vardu pa
vadina, o viešai — nemato, net jeigu 
ir pečiais susiduriama. Tai nebūtų ak
tualu gyvenant savame krašte, bet čia 
— perskaudu.

Dievas nevisiems vienodai talentus 
padalino, bet einant krikščionybės 
principu, tie, kurie jų daugiau turi, 
jaučia pareigą pasidalinti su artimu.

Daugelis šeimų stengiasi užauginti 
vaikus savai bendruomenei, bet be pa
šalinės pagalbos nepajėgia ir morališ
kai sužlunga. Tik patys stiprieji suge
ba priversti jauniklius paklusti tėvų 
autoritetui ir sudaryti geras sąlygas 
jų brendimo laikotarpyje. O šiame

moderniame amžiuje ir šioj svečioj 
šaly mums, kitokių prancipų žmo
nėms, nevienam tenka suklupti ir sa
vo prieauglį paaukoti galingai televi
zijos ir kino “auklėjimo” galiai. Tuo 
būdu, nenorint tenka tapti tik trąša 
šiai žemei, kuri benamį, karo pabėgė
lį, priglaudė. Alijošiūtė

ATSAKYMAS “PARAMAI”
Toronto “Parama” “TŽ” 21 nr. pa

reiškė, kad V. Matis straipsnyje “Liet, 
koop. bankai Ęanadoje” pateikęs ne
tikslius “Paramos” banko balanso duo
menis ir dar su prierašu..., tačiau 
nenurodo nė vieno konkretaus netiks
lumo. Aišku, trumpame straipsnyje
— bendroje bankų apžvalgoje nebuvo 
duoti ištisi balansai minint net centus, 
kurių ir “Parama” savo balanse meti
niam narių susirinkimui nerodė, o pa
sitenkino dolerių skaitmenimis. Visi 
kiti duomenys, kurie minėti straipsny
je, yra visiškai tiksliai be korektūros 
klaidų nurašyti iš “Paramos” valdybos 
atspausdinto balanso, kuris buvo nau
dotas metiniame narių susirinkime. 
Tame balanso aktyve rašoma: “Negau
tos palūkanos ir įvairios s-tos 6,092”. 
Dėl šio įrašo metiniame narių susirin
kime vienas dalyvis pareiškė, kad už 
paskolas negautos palūkanos neturi 
būti rodomos pajamų skiltyje. Pirmi
ninkas nurodė, kad kas metai tokios 
palūkanos didėja ir jos turi būti pri- 
skaitomos už tuos metus; tai turį žinoti 
visi buhalteriai. Tada kitas dalyvis da
vė konkretų pavyzdį: “už dešrų gamin
tojų paskolas nebus gauta nei paskolų, 
nei palūkanų už jas, o pelną dabar jau 
dalinsimės.” Pirmininkas pastebėjo: 
“Gal tik šiame atvejyje nereikėtų pri
rašyti” ir tuoj pradėjo diskusijas ki
tais klausimais, nepaaiškindamas nie
ko daugiau apie tą “prierašą”.

Išvengti neaiškumams, visi buhalte
riniai duomenys turėtų būti pareiškia
mi pilnai ir aiškiai. Tada visiem bus 
aišku, už ką ir kas yra gautaar išleista.

V. Maris
UŽ KĄ?

1863 m. Sibiro tremtinio Butlerio 
(dvarininko nuo Taujėnų, Ukmergės 
apskr.) sūnus, grįžęs po I D. karo į 
Lietuvą ir apsigyvenęs Kaune, yra pa
rašęs knygą “Už ką?”

Lietuvos didikas Bųtleris troško 
Lietuvai laisvės, norėjo nusikratyti 
rusų vergija ir už tai buvo ištremtas 
su visa šeima į Sibirą. Toje knygoje 
yra atvaizduoti visi deportacijų baisu
mai. Butlerio šeima buvo nugabenta 
Sibiro akmenų skaldyklom Baisu net 
skaityti aprašomus katorgininkus, ku
rie. grandinėmis buvo prirakinti prie 
akmens uolų, pasmerkti visam amžiui. 
Toje knygoje labai vaizdžiai aprašy
tas katorgininkų gyvenimas. Tuomet 
net nėviskam tikėjau. Kartą Kaune 
sutikau* autorių senuką su ilga žila 
barzda, susilenkusį, skubantį Žemai
čių gatve į Žaliakalnį. Jis ten tuo me
tu (1937) gyveno su žmona ir dviem 
dukrom gimnazistėm gana skurdžiai, 
nes neatgavo senelio turtų. Autorius 
papasakojo dar baisesnių dalykų apie 
Sibiro katorgininkų gyvenimą ir pri
dėjo, kad raudonas Kremlius daug to
liau pažengė žmonių naikinime. Ir ti
kėjau, ir netikėjau kaikuriems fak
tams. Dabar vis tikiu, ką vargšas se
nukas sakė. Dabar žmonių — tautų 
žudymas ištobulėjo. Naciai žmones — 
tautas tirpdė greit, šaudydami arba 
dujų kamerose, o dabartinis Kremlius
— badu, šalčiu ištisas tautas naikino. 
Mūsų broliai, sesės lietuviai irgi tūks
tančiais miršta nuo 1932 m. “broliško
je” rusų teritorijoje tikrai nežinoda
mi “Už ką”. Dabar jau visas pasaulis 
žino, ką Kremlius daro. Senukas

LIETUVIAI ŽALIOJO 
AUKSO KRAŠTE

(Atkelta iš 2 psl.) 
sulatą atvyko jų gener. konsulas 

; su trimis konsulais... Dievuliau, 
o man pirmus tris mėnesius teko 
būti net be konsulato sekreto
riaus!

Kadangi sekretorius man Kau
ne tebebūnant buvo pasiūlytas, 
savo būklę laikiau geresne už J. 
Skinkio Buenos-Aires, kuris net 
sekretoriaus iš centro neturėjo ir 
pasisamdė raštininku vieną jau
nuoli iš emigrantų. Konsulas ten 
nežinojo ar tokiam galima išduoti 
tarnybini pasą. Žinoma, šiandien 
visa tai praeitis, o gal ir įspėji
mas ateičiai. (Bus daugiau)

JONINĖS IR TURISTINĖS ĮDOMY- 
BĖS. — Joninės yra tapusios didžiau
siu mūsų pusiasalio lietuvių metiniu 
parengimu. Kad ir kažkaip norėtu
mėm, vargu ką didesnio galėtumėm 
surengti, atsižvelgiant į mūsų skaičių. 
Jonines, tą gražią lietuvišką tradiciją, 
palaikyti mums tinka, nes Niagaros 
pusiasalis yra garsus turizmo kraštas.

Kas metai ši sritis duoda ką nors 
naujo, šviesos virš krioklio, šviesos 
parke ir keli panoraminiai bokštai. 
Seagram bokštas, kurio pastatymas 
kainavo virš 10 mil., dol., yra tikras in
žinerijos šedevras. Jo visas viršus ap
sisuka per 45 min. Kol pavalgai ištai
gingam restorane, apsisuki aplinkui 
pamatydamas įspūdingą panoramą iŠ 
visų pusių. Vaizdą padidina taip pat 
išoriniai keltai.

Taip pat garsūs Wellando šliuzai? 
Juose stebi laivus, atplaukusius tie
siog iš Atlanto. Viso pasaulio laivai, 
neišskiriant nė okupuotos Lietuvos. 
Ne tik matai laivuose žmones, bet ir 
pasikalbi, jei moki kalbą. Neretas iš 
pavergtų kraštų jūreivis sugeba šiose 
vietose išeiti į laisvę. Jei kas atvyks
ta į Jonines, turi progos šį retą kraštą 
pamatyti.

šiemet Joninės — birželio 18 d. Wel
lando miesto pašonėje, gražioje pamiš
kėje. Malonu šios srities lietuviams 
sulaukti svečių iš kitų apylinkių, net 
iš šiaurės kasyklų ir miestų. Todėl 
stengiamasi viską gražiai paruošti.

Pasisekusios Joninės duos pelną 
lietuviško jaunimo — skautijos reika- 
lamas. šauklys

CALGARY, Alta.
NAUJA VALDYBA. Gegužės 22 d. 

įvyko KLB Calgary apylinkės susirin
kimas, kuriam pirmininkavo J. Du
bauskas, sekretoriavo V. Sniečkus. 
Valdybon išrinktieji pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas Petras Devenis 
(19 Lyndalle Rd., S. E. Calgary, Alta), 
iždininkas P. Gluoksnys, sekretorius 
Kęst. Dubauskas, kandidatas S. Slavic
kas. Revizijos komisijon išrinkti: p. 
Bruzgieiiė, p. Sinkevičienė ir p. Snieč
kus.

Pajieškojimai
Zigmo Alimo jieško Adelė Rainie

nė, 88 Miller Ave., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA. žinantieji prašomi jai 
tuojau parašyti.

Brolis ir jo vaikai jieško Juozo Ja- 
siūno, Jurgio sūnaus, kuris prieš II-jį 
pasaulinį karą mokytojavo ir gyveno 
šakių mieste. Rašyti: J. Jašiūnai, Lit
huania, LTSR, Kapsuko miestas, Ko- 
munarų g-vė 6.

ČIKAGOS...
Atkelta iš 4-to psl.

vietas. Tik vyru grupėje pergalė ati
tekę “Lituanicos” šešetukui. Moterų, 
mergaičių A kl. ir vyrų grupės tedaly
vavo tik po 2 komandas. Tai labai liūd
nai nuteikė mūsų sporto entuziastus, 
dar tebegalvojančius, kad sportinė 
veikla pas mus bujoja. Neblogos ko
mandos buvo sulipdytos moterų ir 
mergaičių A klasėje, žinovai teigia, 
jog Čikagos “Neries” moterų komanda 
būtų įveikusi ir garsųjį Klevelando 
“Žaibą”, kuris gal dėlto ir nesiryžo Į 
kelionę.

Pirmenybės buvo pravestos lauke, 
tačiau žiūrovų nebuvo daug. Jų prave- 
dimu rūpinosi Čikagos “Neris” su Z. 
Degučiu ir Z. žiupsniu priekyje.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorofus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

ŠYPSENOS
Gąsdinantis laiškas

Senis Mozė vieną dieną gavo 
anoniminį laišką, kuriame buvo 
parašyta:

— Liaukis vogti vištas, nes aš 
tau perpjausiu gerklę.

Mozė iš tikro išsigando ir nu
ėjo pasikalbėti su policininku. 
Policininkas nusijuokė ir tarė:

— Reikalas labai paprastas: tu 
turi nustoti vogęs vištas.

— Atrodo, kad tamsta nesu
pranti reikalo, — tarė Mozė. — 
Tas laiškas yra anoniminis ir ja
me neparašytat kieno vištas aš 
privalau nustoti vogęs.

Laimingasis
Weberis norėjo būtinai įpiršti 

savo draugui draudą nuo nelai
mingų atsitikimų.

— žiūrėk, šiandien tu esi svei
kas, kaip ridikas. O ar tu gali ži
noti, kas tavęs laukia lytoj?

Jo draugas abejingai klausėsi 
įtikinėjimų. Weberis įrodinėjo 
toliau:

— Žiūrėk, Mejeris. Tą dieną, 
kai jis apsidraudė $10.000, auto
mobilio nelaimėje neteko vienos 
rankos ir abiejų kojų.

— Taip tai taip, bet, matai, ne 
visi būna tokie laimingi...

Iš VI. šlaito poezijos
Poetas VL šlaitas eiliuoja: 

“žodžiu,
aš nušneku ne pagal savo nosį 
arba
(paprastai šnekant)
bandau iššokti

augščiau savo bambos.”
Laikas mokytis

— Tėte, duok pinigų, — prašo 
sūnus.

— Neturiu tiek, kiek reikia.
— Paskolink kur nors ir duok.
— Juk tu pilnametis ir gali 

pats jau išmokti skolintis, — at
sakė tėvas.

Amerikietis Olandijoj
Amerikietis turistas lankėsi 

Olandijoj, kur jam buvo rodoma, 
kas tame krašto gero. Tačiau 
amerikietis išdidžiai vis kartojo, 
jog Amerikoj viskas geriau ir iš
mintingiau padaryta. Pagaliau, 
pamatęs malūnus, paklausė olan-

— O kas tai yra?
— Menkniekis, — šaltai atsakė 

olandas, r- Tai maži ventiliato
riai, kuriuos naudojame karšto
mis dienomis, kad karvėms nebū
tų karšta... Parinko Pr. Al.

DRAUDIMAI

231-2661 2*S3r-33*3

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT.
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

NOTARAS
A. LI Ū DŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

B Fork Atoihio)
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

penktadieniais nuo 6—8 v.v.
Įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

W. A. LENCKI,
BoAop LoTsoBo 

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 6-4182
Toronto

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FBOLICK, BJL 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

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

OKULISTAS

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
1977 BLOOB ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24199

DR. J. MATUUONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimą valaHta:

girmadioAiais ir tračiadieitlab 2—♦ 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—530 vaL p.p«

Telefonas RO. 4-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė.
(prie High Park Blvd.) '

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais Ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Torontą 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDTTO3AS 

24 Calvington Dr., Downsview.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

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

Neapleiskite slystančių

Dirbtinių dantų
Ar jums dirbtiniai dantys krinta, slysčioja bai 

juda jums kalbant, valgant, juokiantis ar Čiau- 
dant? Kam jums turėti trukdymų bei nemalo
numų tokiais atvejais? FASTEETH šarminiai 
fberugščiai) milteliai, uždulkinti ant jūsų dirb
tiniu dantų, išlaikys dirbtinius dantis daug 
tvirčiau krūvoje. Suteiks pasitikėjimo ir sau
gumo jausmų ir jausitės patogiau. Nejausite 
jokio kaučuko skonio bai svirpimo jausmo. 
Reikalaukite FASTEETH dar šiandien kiekvie
noje cheminių gaminių parduotuvėje.

I—|OME CDWNERS 
ENTRE

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

namus

ST. CLAIR ST. W.

S

JUNCTION RO.

2 MULOCK 
AVĖ.

Sav. B. Saulėnas

Š
8

S. BROGOWSKL OJ).

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIU PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti tel. LE 4-1403
30 Dewson St, Toronto, Ont

I] Visų rūšių automobilių išorės (bo | 
|| dy) taisymas, mechaniniai darbai ii | 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 1

International 
Driving School

Max Kane Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvius aDtarnauia Jonas Jurėnas.

148 Westminster Ave^ Toronto 
Metro. Lk. PH. 136 Tel. LE. 2-5191 WALDIIJiVwUvlU.T K* R KKO OA J « RFvBBKAO w ŪK*

430 BATHURST ST„
tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

___ __________________

Dėmesio namų 
savininkai!

Centrinė jstoiga 691 /.„^ette St., 
Tol. RO 2 - 2100

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Atlieka įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461

Automatinis eteKtra valymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

ras. Kaina pigi.
BR. AMBAKAS
TeL LE 7-2815

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
Iki 630 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

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

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

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

769-4612
769-4131

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J-A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS
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Tos sukakties proga rengiama didelė gedulo ir protesto manifestacija MONTREAL
prie Ontario parlamento rūmų Toronte (College ir University Ave)

BIRŽELIO 15 DIENĄ, TREČIADIENI, 8 VALANDA VAKARO
i Pagrindinę kalbų pasakys Kanados parlamento narys

N. MANDZIUK iš Winnipego.
150 pabaltiečių moterų su žvakėmis žygiuos gedulo procesijoje. 
Atitinkamus maršus gros estų pučiamųjų orkestras.

Bus inscenizuotas prievartinis pabaltiečių šeimų trėmimas j Sibi
ru. Tokio pobūdžio eisena, organizuojama pabaltiečių karo vete
ranų, prasidės 7 vai. vakaro nuo miesto rotušės ir University gatve 
atvyks prie Ontario parlamento rūmų 8 vai.

VISI LIETUVIAI ŠIOJE GEDULO IR PROTESTO MANIFESTACIJOJE ĮPAREIGOJAMI DALYVAUTI.

PARODYKIME PLAČIAJAI VISUOMENEI SOVIETŲ PADARYTĄ IR TEBEDAROMĄ SKRIAUDĄ PABALTIJO TAUTOMS !
Pabaltiečių Federacija

3>v. Kazimiero par. žinios
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que

— Birželio 4 d. vakare Mote
rystės sakramentą priėmė Juozas 
Noris su Antanina Žvingelyte- 
Krisčiūnas. Vestuvėse dalyvavo 
daug draugų ir pažįstamų, nes 
abu jaunieji visada dalyvaudavo 
lietuviškuose parengimuose bei 
minėjimuose. Vestuviniai pietūs 
buvo Vytauto Didžiojo Klubo di
džiojoje salėje. Laimingo ir gra
žaus šeimyninio gyvenimo!

— Birželio 18 d. Moterystės 
sakramentą priims James Caston- 
guay su Sandra Girdauskaite. 
Vestuvinis pokylis bus šv. Kazi
miero parapijos salėje.

— Pirmąsias tris birželio mėn. 
savaites kun. J. Gaudzė atosto-

$ TORONTO
Šv. Jono Kr. par. žinios

— Šį sekmadienį pamaldose 
prisiminsime lietuvių deportaci
jas. Po 11 vai. pamaldų prie baž
nyčios dinų bus priimamos au
kos, kurios bus panaudotos de- 

’ portacijų minėjimo išlaidoms.
— Su šiuo sekmadieniu užbai

giame 12 vai. pamaldas sekmadie
niais.

— Pamaldos Springhurste Ge
rojo Ganytojo stovyklavietėje 
prasidės birželio 19 d.

— Praėjusį sękmadienį 10 vai. 
pamaldose giedojimui vadovavo 
sol. V. Verikaitis, įjungdamas vi
sus dalyvius į lietuviškų giesmių 
giedojimą.

— Gerojo Ganytojo stovykloje 
jaunimas stovyklaus 4 savaites: 
nuo liepos pradžios iki rugpjūčio 
pradžios. Stovykla bus bendra 
mergaitėms ir berniukams 8-16 
metų amžiaus, šiuo metu baigia
mas organizuoti stovyklai vado
vauti personalas. Stovyklos pa
grindiniu instruktorium - vadovu 
yra pakviesta specialistė iš JAV.

— Šią savaitę parapijos klebo
nas atlieka metines rekolekcijas 
Šv. Augustino kun. seminarijoje.

— Šį sekmadienį 12 vai. pamal
dose prisimenama a.a. Ona Va
nagienė.

— Šį šeštadienį rytinės pamal
dos 8 vai.; jungtuvės — 11 vai.

.— Sutuokta: Weldon Wheeler 
ir Eleonora Montvydaitė.

A. a. Juliaus Račkausko mirti- 
nė nelaimė buvo pastebėta ir To
ronto didžiosios spaudos. Joje 
rašoma, kad velionis, bevalyda
mas langus Royal York viešbuty
je, nukrito iš IV augšto. Esą pa
slydęs pastolis, ant kurio jis sto
vėjo; nuvežus į Toronto General 
ligoninę, rastas negyvas. Kitas 
langų valytojas M. Kuziek, kuris 
ten pat dirbo, išgirdęs vieną žiū
rovą šaukiant, kad jo draugas nu
krito, pasitraukė į saugią vietą. 
J. Račkauskas, 56 m. amžiaus, 
dirbo Royal.York viešbutyje nuo 
195-1 m. Staigi velionies mirtis 
sukrėtė liūdinčią jo žmoną, arti
muosius ir visą Toronto lietuvių 
bendruomenę.

Lukas ir Ona Gataveckai birže
lio 5 d. atšventė 65 m. vedybų 
sukaktį. Padėkos pamaldos įvyko 
Prisikėlimo par. bažnyčioje; po 
jų — giminių ir bičiulių tarpe 
jaukus pagerbimas. Sukaktuvi
ninkai atrodo dar gana jauni, 
nors Lukas turi 86 m., o Ona — 
80 m. amžiaus. L. O. Gataveckai 
yra kilę nuo Lankeliškio; iš 11 
vaikų yra išaugę 10. Sukaktuvi
ninkai gali pasidžiaugti gausiu 
būriu anūkų ir proanūkių. Sūnus 
Jurgis yra brolis T. jėzuitų ordi
ne Čikagoje, o anūkė Gataveckai- 
tė — sesuo vienuolė Putname. 
Sveikinusieji linkėjo sulaukti 75 
m. vedybinės sukakties, kurią ga
lėtu atšvęsti griže į savo Suvalki
ją/

P A J) E K A
Eleonoros vardadienio ir mūsų na

mo naujo priestato užbaigimo proga už 
suruoštą staigmeną - vaišes, dovanas, 
sveikinimus bei linkėjimus čia žemiau 
paminėtiems rengėjams, dalyviams 
bei sveikintojams nuoširdžiai dėko
jame: p. p. VI. Germanavičiui, J. J. Ig- 
natavičiams, St. Juozapavičiui, G. Jan
kauskienei, L. P. Murauskams, Z. P. 
Morkūnams, K. A. Navickams, T. J. 
Ryckiams, A. A. Smigelskiams, I. F. 
Svirkliams, V. J. Simonavičiams, E. A. 
Šelmiams, P. J. Švėgždoms, V. R. St 
John, M. A. Seliokams ir E A. Szalaw- 
kams.

Tad dar kartą didelis ir nuoširdus

IIIJIkM

Prisikėlimo par. žinios
— Iškilmingai atidarytos nau

jos Prisikėlimo bankelio patalpos. 
Pamoksle kleb. T. Placidas iškė
lė Bažnyčios ir specialiai Prisikė
limo parapijos rūpestį ne vien 
žmonių religiniais reikalais, bet 
taipgi ir visais kitais, kurie tar
nauja žmonių dvasinei ir materia
linei gerovei, neišskiriant net 
ekonominių reikalų.

— Nuoširdžiai sveikiname p. 
Luką ir Oną Gataveckus, sulau
kusius garbingo 65 metų vedybi
nio gyvenimo jubilėjaus. Tegul 
Dievas juos laiko sveikus, darbin
gus ir jaunus dar ilgus metus! Jų 
anūkai ir proanūkiai jau seniai 
prašoko 100 skaitlinę.

— Baisiojo Birželio paminėji
mas specialiomis pamaldomis — 
ši sekmad. po Sumos. Birželio 15 
d., trečiadienį, visus raginame da
lyvauti protesto demonstracijoje 
prie parlamento rūmų. Ryšium su 
demonstracija susijusiom išlai
dom, šį sekmadienį specialus ko
mitetas prie bažnyčios rinks au
kas. Maloniai kviečiame prisidėti.

— Prašytos paskelbti Mišios: 
ši ketvirtad., 8 v.r. — R. B. Ge- 
ležiūnų užpr. už a.a. M. Geležiū- 
nienę; šį penktad., 8 v.r. — B. V. 
Misevičių užpr. už pr. sekmad. 
Čikagoje mirusią a.a. O. Butkie
nę; šį šeštad., 8 v.r. — P. A. štuo- 
pių už a.a. T. ir A. šidiškius.

— T. Paulius ir Br. Hortulanas 
yra išvykę į JAV atlikti metinių 
rekolekcijų; grįš šį šeštadienį.

— Jaunimui ekskursija auto
busais į Gravenhurst ir iš ten di
deliu laivu gražiais Muskokos 
ežerais — šį šeštad. birželio 11d. 
Jaunimo choro vaikučiai ir Mišių 
tarniukai, kurie šioje ekskursijo
je nori dalyvauti, gavę tėvelių 
leidimą, registruojasi pas T. Ra- 
faelį arba T. Ambrozijų. Nuo Pri
sikėlimo bažnyčios išvykstame

■ 8.30 v.r. ir grįžtame apie 8 vai. v. 
Šią ekskursiją parapija rengia 
vaikučiams kaip dovaną už jų 
uolų dalyvavimą parapijos jauni
mo chore ir už tarnavimą prie al
toriaus.

— Choro vyrai repetuoja šį 
ketvirtad., 7.30 v.v. mz. studijoje.

— Pakrikštyta: Vlado ir Danu
tės Šaltmirų dukrelės Gailė Ele
na ir Morgą Marcelė; Eginharto 
ir Irenos Ehlers sūnus Leonas 
Klaus.

Prancūzų savaitę Toronte bir
želio 13-18 d. skelbia specialus 
komitetas. Jos tikslas — skleisti 
prancūzų kultūrą ir sutelkti lėšų 
naujų prancūzų mokyklos patal
pų statybai.

Ukrainiečiai rengia platų pa
minėjimą 75 metų imigracijos 
sukakties birželio 18 d. Toronto 
parodų aikštėje.

Romualdas Juknevičius birže
lio 11 d. išvyksta 3 mėnesiams į 
Kaliforniją, Meksiką ir Italiją 
meno studijų tikslais. Jis Toronte 
studijuoja tapybą ir jau yra daly
vavęs menininkų parodose.

Mašinistai - mechanikai 
(machinists and bench fitters) 

reikalingi mašinų įmonei 
vakarų Toronte.

Skambinti tel. 233-3265.

IŠNUOMOJAMAS GERAS KAMBA
RYS High Park — Indian Rd. rajone. 

Tel. 766-7915. Skambinti vakarais.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS High 
Park rajone. Galima naudotis virtuve. 

Skambinti po 6 vai. vak. 
tel. RO 74917.

ačiū —
Eleonora, Laima ir Juozas Švėgždos

RŪTA
— sunkvežimių tarnyba. 

Perkraustymas bei 
pervežimas.

ŽEMIAUSIOS KAINOS. 
Skambinkite JOE 

tel. 248*8217

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANT ir CHRYSLER. 
Vartoti: garantuotai geros kokybės 

Teiraukitės pas J. C. (Joe) 
COFFEY. Tel. LE 4 -1191 

711 St. Clair Ave. West 
Leonard Dodge — Chry

IŠNUOMOJAMAS BUTAS (su atskiru 
įėjimu) iš dviejų miegamųjų, virtuvės 
ir valgomojo kambario Springhurste 
arti ežero. Visi miesto patogumai vi
duje. Teirautis Toronto teL LE 5-5126 

po 6 vai vakaro.

Birželinių trėmimų demonstracija 
jos įspūdis priklausys nuo daly
vių gausumo.

Automobilius galima bus pasta
tyti College ir kitose aplinkinėse 
gatvėse. •

Moterys, kurios dalyvaus eise
noje nuo rotušės iki parlamento 
rūmų, renkasi ties rotuše 7 v.v. 
Kitos moterys, kurios dalyvaus 
tik gedulo eisenoje prie parla
mento rūmų, renkasi prieš 8 v. v. 
prie paminklo arti parlamento rū
mų.

Birželio trėmimų 25 m. sukak
ties proga bus transliuojama spe
ciali radijo programa anglų kal
ba birželio 13, pirmadienį/ 9.30 
— 10 v.v. iš CKFH banga 1430. 
Programos vedėjas — J. R. Si
manavičius, kuris šiais metais 
pirmininkauja Pabaltiečių Fede
racijai.

Toronte 25-tųjų metinių proga 
rengiama prie Ontario parlamen
to rūmų birželio 15, trečiadienį, 
8 v.v. šiais metais norima hauju 
būdu paminėti tragiškąją sukaktį, 
pasmerkti sovietinį kolonizmą, 
naikinantį baltiečių tautas, ir rei
kalauti nepriklausomybės Lietu
vai, Latvijai ir Estijai. Pagrindi
niu kalbėtoju pakviestas Kana
dos parlamento atstovas N. Man- 
dziuk, ukrainietis iš Winnipego. 
Bus momentui pritaikyta gedulo 
eisena, kurioje dalyvaus maždaug 
po 50 moterų nuo kiekvienos tau
tybės. Estų orkestras gros gedu
lo maršus. Nuo miesto rotušės at
žygiuos trėmimus pavaizduojanti 
grupė. Pabaltiečių Federacija, 
kuri organizuoja šią demonstra
ciją, prašo visus tautiečius labai 
gausiai dalyvauti. Demonstraci-

Rinkime parašus ir ruoškimės į kongesa!
Čikagą.

2. Vyr. kongreso komisijai jau 
pasiųsta $3000. Mūsų įsipareigo
jimas yra $5000. Prašome visus 
tautiečius, kurie dar neaukojo, 
nedelsiant prisidėti. Aukojusių 
asmeniniai sąrašai bus pradėti 
skelbti spaudoje artimiausiu lai
ku. Atsiminkime, kad jaunimas 
laukia iš mūsų ne vien saldžių 
žodžių.

3. Mūsų visų pastangas turi ap
vainikuoti gausus dalyvavimas 
jaunimo kongrese ir dainų šven
tėje. Jaunimo sekcija organizuo-

sus geros valios lietuvius kviečia- ja ekskursiją. Kiti važiuoja savo- _   ■ Al   _   _ — — 1 4 « 1 o A 4-r't w» t

Malonūs Kanados lietuviai,
Iki Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongreso beliko tik kelios savai
tės. Kanados Liet. Bedruomenės 
krašto valdyba, matydama, kad 
visa eilė darbų dar nėra tinka
mai pabaigti, kreipiasi į tautie
čius su keliais prašymais.

1. Skubiai prašome padidinti 
akicją peticijos parašų rinkimui. 
Kaip pranešama iš vyr. kongre
sui rengti komisijos, esama dar 
toli nuo užsibrėžto 100,000 parašų 
skaičiaus. Apylinkių jaunimo Įga
liotinius, apylinkių valdybas ir vi-

me padidinti pastangas šiuo rei
kalu, ypač panaudojant birželio 
išvežimų minėjimus ir’ kitus di
desnius susibūrimus. Visi petici
jų blankai su parašais turi būti 
gauti krašto valdyboje arba jau
nimo sekcijoje nevėliau birželio 
17 d., nes tą dieną jie išvežami i

PASKUTINIS PRIMINIMAS
Medžiagos rinkimas Kanados 

šimtmečio lietuvių leidiniui jau 
eina i galą. Liepos 1 d. visa me
džiaga, išskyrus verslų skyrių, 
bus išsiunčiama vyr. redaktoriui. 
Organizacijos, kurios dar neat
siuntė apie save žinių, prašomos 
tai padaryti iki birželio 20 d. Iki 
šios datos neatsiliepusios organi
zacijos bus laikomos leidiniu ne- 
sidominčiomis ir nesuinteresuoto
mis jame dalyvauti. Organizacijų 
medžiagą prašome siųsti šio sky
riaus redaktoriui A. Rinkūnui, 
146 Close Ave., Toronto 3, Ont. 
Skambinti 535-9397.

Kanados šimtmečio 
Liet. Leidinio Komisija

Metropolitan operos solistė Li- gauja pas Tėvus pranciškonus

mis priemonėmis. Atsiminkime, 
kad toks pasaulio liet, jaunimo 
susitikimas, koks Įvyks kongreso 
metu, nebepasikartos per dauge
li metų.

Tikimės nuoširdaus lietuviško 
pritarimo —

KLB krašto valdyba
Apylinkės valdybos posėdyje 

birželio 5 d. plačiai buvo disku
tuota Kanados Lietuvių Dienos 
programa. Nutarta kviesti lietu
vių chorus, kurie liepęs mėn. da
lyvaus dainų šventėje Čikagoje, 
pakartoti dali programos. Visi 
pageidavo muz. B. Budriūno nau
jai parašytos kantatos “Tėviškės 
namai”. Toronto tautinių šokių 
grupė sutiko dalyvauti bendroje 
programoje su chorais. Lietuvių 
dienų leidiniui suredaguoti ir iš
leisti sudaryta komisija iš kun. 
J. Staškevičiaus, L. švėgždaitės ir 
V. Kastyčio. Iš valdybos yra. pa
skirtas St. Vaštokas leidinio rei
kalams koordinuoti. Nutarta i 
šventę pakviesti feder. valdžios 
vieną iš ministerių. Numatoma 
LD proga organizuoti lietuvaitės 
gražuolės rinkimą. Kr.

DAUG ŽADANTI VIETA
JAUNAI MOTERIAI DIDELĖJE KANADIŠKOS BENDRO- 
ROVĖS IŠTAIGOJE: GAMINANČIOJE MOTERIŠKUS SPOR
TINIUS DRABUŽIUS.

Teirautis: MISS SUN VALLEY LIMITED, 
8 Floor, 96 Spadina Avė. Toronto 2B, Ont.

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDING-EAVESTROUGHING 

Telef. 383-7512 M. I. 83400
1031 Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, namų šonus ir de
dame nuo stogų vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metų 
praktiką. Taip pat šiems reikalams pigesne kaina parduodame medžia
gas.

nepamirškite užsukti dovanų, suvenyrų 
ir {vairių reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St W. Tel. LE.
Sav. A. MYCHAJLOWYCZ 

Užsakymai priimami ir pašto.

Uja Šukytė, specialiai iškviesta, 
atskrenda į Torontą birželio 11 
d. ir 2 v. p.p. duos interview per 
CBC radijo tinklą programos 
“Opera Time”.

Ekskursija traukiniu į jaunimo 
kongresą Čikagoje jau turi nema
žai dalyvių. Ji išvyks iš Toronto 
birželio 30, ketvirtadienio, vaka
re ir grįš liepos 2, sekmadienio, 
naktį. Kaina ten ir atgal — $31.- 
50. Informacijas teikia ir daly
vius registruoja: V. Bačėnas tel. 
CR 8-7261 ir G. Rinkūnaitė, 146 
Close Ave., Toronto 3, Ont. tel. 
535-9397. Prašoma nedelsti su 
registracija.

Daliai Tamulionytei birželio 5 
d. Prisikėlimo didžiojoje salėje 
buvo surengtas priešvestuvinis 
pobūvis. Jame dalyvavo daug po
niu. kurios besirengiančiai ištekė
ti Dabai už Algio Nausėdos Čika
goje išreiškė savo linkėjimus ir 
įteikė vertingas dovanas.

Gerojo Ganytojo stovyklos pa
ruošiamieji darbai gus vykdomi 
šį šeštadienį. Galintieji prašomi 
įsijungti į talką. Jaunimo stovyk
la vyks nuo liepos 9 d. iki rugp. 6 
dienos.

Toronto universitetas tikisi tu
rėti geriausią medicinos fakulte
tą visoje Š. Amerikoje. Statomos 
naujos laboratorijos ir kiti įren-

I girnai, kurie bus užbaigti 1970 
j m. Medicinos fakultetui paskirta 
į $36 milijonai.

Ontario prov. bausmės įstaigų . . _ 
min. A. Grossman birželio 1 d. tai vyčiai birželio 11 d., vadoyau- 

I surengė savo rezidencijoje pri
ėmimą tautinių grupių laikrašti
ninkams. Ministeris palaiko glau
džius ryšius ne tik su taut, gru
pių laikraščiais, bet ir jų bend
ruomenėmis. Jis dažnai dalyvauja 
jų šentėse bei parengimuose. Jo 
vadovaujamo  j ministerijoj dirba 
visa eilė ateivių ne anglosaksų 
kilmės. Pvz. nuo gegužės 1 d. so
cialinio skyriaus direktorium bu
vo paskirtas latvis Voldemaras 
Hartmanas. Taipgi neseniai buvo 
paskirtas vengras dr. G. Nagy į 
“Ontario Parole Board”.

North Sylva Ltd., lietuvių b-vė, 
birželio 4 d., Šv. Jono Kr. muzi
kos studijoje, turėjo metinį akci
ninkų susirinkimą, kuris buvo de
vintas iš eilės. Valdvbon vienbal
siai perrinkti: L. Karbonas, V. 
Vaitkevičius, E. Kuchalskis, J. 
Račys ir VI. Germanavičius. Biu
džetiniai 1965-66 m. b-vei buvo 
labai geri ir apyvartos dydžio, ir 
pelno atžvilgiu. Netto pelnas Še
rų kapitalui — 55.70%. Pelnas 
paskirs tytas: akcininkams — 
15% ir atsargos kapitalui — 
40.70%. Ateinantieji apyskaiti- 
niai metai bus 10-ji bendrovės 
veiklos metai, todėl susirinkimas 
įgaliojo v-bą tą sukaktį tinkamai 
atžymėti. VI. G.

Ilgamečiu! North Sylva Co. 
buhalteriui Jonui Dambrauskui 
pasitraukus iš eitų pareigų nuo 
š. m. gegužės 1 d., joms pakvies
tas Petras Murauskas.

Jehovos liudininku kongresas 
rengiamas birželio 2*2-26 d. To
ronto parodų aikštėje. Numato
ma, jame dalvaus apie 50.000 na
rių iš JAV ir Kanados. Minėtoms 
dienoms yra išnuomoti visi vieš
bučiai bei moteliai ir jieškoma 
kambarių privačiuose namuose. 
Už parą rengėjai mokės po $2. 
Kongreso nakvynių skyriaus tel. 
531-3565.

Kennebunkport, Maine.
— J. Markūnienė gydoma 

Jean Tolon ligoninėje; perkelta 
į šeštą augštą; kambario nr. 601.

— U ž p r aėjusio sekmadienio 
rinkliava — $109.07, speciali 
rinkliava — $101.20.

— Lietuvių gimnaziją Kenne- 
bunkporte baigė Antanas Skučas. 
Birželio 5 d. ten Įvyko didelės iš
kilmės — buvo paminėta ir 10 
metų lietuviškos gimnazijos su
kaktis. Nuo rudens ten pradės 
mokytis Koškus iš mūsų parapi
jos.

.— Birželio 5, Kvebeko provin
cijos rinkimų dieną, parapijos 
salė buvo naudojama balsavimui.

“Lito” ekskursijon Į Granby 
zoologijos sodą, kuri Įvyks birže
lio 18, šeštadieni, jau užsirašė 
50 jaunųjų narių. Vienas autobu
sas išvažiuoja nuo Rosemonto 
“Lito” skyriaus, o kitas — nuo 
AV skyriaus. Išvykstama 9 v.r., 
grįžtama 4 v. p.p. Tėvai pasirūpi
na vaikų pristatymu iki autobuso 
ir atsiėmimu grižus. Ekskursijos 
dalyviai pasiima su savim tiktai 
dienos orui pritaikytus drabužius.

Užplanuotos šių metu statybos 
“Baltijos” stovyklavietėje jau bai
giamos. Numatyta $5000 suma 
statybai nebus viršyta. Dažymo 
darbus atlieka Vyt. Kudžma. Sto
vyklos paruošimą vasaros sezonui 
— vandens, dujinių krosnių pri
jungimą ir kt. sutiko atlikti skau-

j ant stovyklavietės adm. V. Pie- 
čaičiui. Mažesniems tvarkymo 
darbams P. Adamonis sutiko su
organizuoti apie Lac Sylvere savo 
vasarvietes turinčių lietuvių tal-

Abiejuose nakvynių nameliuo
se yra po 5-kis atskirus kamba
rius su 26-mis lovomis kiekviena
me pastate. Viršutinio augšto lo
vos bus atidaromos, kadangi jo
mis numatoma naudotis tik sto
vyklavimo metu, šiam sezonui 
numatoma Įgyti tik 16 matracų. 
Užtat stovyklaujantis jaunimas, 
kurie turi, prašomi atsivežti savo 
loveles ir turimus matracus.

Iš pavienių stovyklautojų nu
tarta šiais metais imti tik 1$ už 
parą arba $5 už savaitę. Iš šeimų, 
nežiūrint narių skaičiaus, po $2 
už parą arba $10 už savaitę. Kas 
nori savo atostogas ar savaitga
lius praleisti “Baltijos” stovykla
vietėje, prašomi užsirašyti pas 
adm. V. Piečaiti tel. 366-7041.

Organizacijos, rengiančios sa
vaitines stovyklas, prašomos sto
vyklavietės išlaikymui aukoti pa
gal išgales. Siūlomas mokestis — 
bent vienas doleris nuo stovyk
lautojo už visą stovyklavimo lai-

Ateitininkų 
vasaros stovykla

Kur — kada — kam?
Šią vasarą organizuojama “Bal

tijos” stovyklavietėje prie Lac 
Sylvere moksleiviams stovykla 
nuo liepos 16 iki 23 d. Į stovyklą 
bus priimami visi (nebūtina pri
klausyti kokiai nors organizaci
jai) — mergaitės ir berniukai nuo 
7 iki 16 m. Stovyklautojai bus 
skirstomi pagal amžių į grupes ir 
turės atskiras programas.

Stovyklos tikslas
Stovykloje susiburia jaunimas 

iš Įvairių vietų bendrauti ir bend
radarbiauti, išmokti kartu tvarky
tis ir džiaugtis. Taip formuojasi 
jauno žmogaus charakteris; reli
ginėje bei tautinėje atmosefroje 
bręsta krikščioniška asmenybė. 
Tam tikslui stovykloje sudaroma 
Įvairi programa: pašnekesiai ir 
diskusijos, darbeliai, patarnavi
mai stovykloje, sportas, iškylos i 
apylinkės gamtą, laužai, pasirody
mai, šokiai... Stovykloje kalba
me lietuviškai, meldžiamės kartu 
lietuvių kalba per šv. Mišias.

Stovyklos vadovybė
Dalį stovyklos vadovybės jau 

dabar galime paskelbti: globėjas 
ir kepelionas — kun. G. Kijaus- 
kas, S.J.; globėjos ir programos 
vedėjos — dvi Nek. Pr. M. sese
rys; ūkvedis — Jonas Ladyga; vi
rėja — A. Zubienė. Kiti vadovai 
bus skelbiami vėliau.

Mokestis
Stovyklos mokestis vienam as

meniui — $18 už aštuonias die
nas. Antrasis tos pačios šeimos 
narys moka $15, trečiasis — $12. 
Registracijos mokestis $1 kiek
vienam stovyklautojui.

Tėvai, suinteresuoti stovykla, 
daugiau informacijos, o kartu ir 
registracijos lapelius gali gauti: 
M. Malcienė, 5846 4th Avė., Ro- 
semont-Mtl., Que. tel. 727-5189; 
J. Ladyga, 10185 Waverly, Mont
real, Que. tel. 389-1814; Nek. 
Pr. M. seserys, 1450 rue de Seve, 
Montreal, Que. tel. 766-9397.

Stovykloje bus siekiama, kad 
jaunimas galėtų praleisti laiką 
smagiai, naudingai ir saugiai. Bus 
puoselėjama jaunųjų iniciatyva. 
Jaunesniems bus speciali priežiū
ra. Dėlto stovyklautoju skaičius 
bus ribotas.

LIETUVIŲ SKAUTŲ-ČIŲ STO
VYKLA Įvyks nuo liepos 23 d. iki 
rugpūčio 7 d. Mokestis: $35 vie
nam stovyklautojui iš šeimos, $55 
dviem, $ 75 trim ar daugiau. Re
gistravimo mokestis yra $2 asme
niui; ši suma padengs nelaimės 
draudimą, kuris bus Įsigytas kiek
vienam stovyklautojui. Prašoma 
registruotis iki birželio 25 d. pas 
A. Lukoševičiūtę PO 8-0322 ir J. 
Piečaiti RA 5-3482.
Stovyklos vadovybė šiais metais 

ypatingai stipri: L Kličienė, L Lu
koševičienė, I. Gražytė, A. Luko- 
ševičiūtė, D. Kudžmaitė, D. 
Skrinskaitė iš Toronto, Tėv. G. 
Kijauskas, ŠJ, A. Kličius, V. Pie- 
čaitis, E. Tekutis, J. Piečaitis ir 
kiti. D. Z.

“Litas” bus uždarytas abu ilgų
jų savaitgalių penktadienius, bir
želio 24 d. (Joninės) ir liepos 1 d. 
(Dominion Day). Rosemonto sky
riuje vietoje tų penktadienių “Li
tas” bus atdaras ketvirtadieniais 
(VI 23 ir VI. 30) vakare nuo 7 iki 
9 vai. Sekmadieninės valandos A. 
V. skyriuje per abu savaitgalius 
lieka nepakeistos.

APSIDRAUSK!
AD AMON IS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF. 722-2472 RES. 722 - 4735
S-tos "Lite" nr. 752D

ISNUOMOJAMAS frontinis kambarys 
su baldais pirmame augšte su atskiru 

Įėjimu 535-6739.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namu telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamokų su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathunt) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai gaunami "Lite". 

Didžiausia nuolaida tik iki 1966. VII. 31.

“L IT A S" Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., teL 766-5827

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 v 
darbo dienomis— nuo lO iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; 
vakarais — trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vi

MOKA už: IMA už:
Indėlius 5% Nekiln. torto paskolas 6.5% 

Asmenines paskolas 7.6% 
Investadnes paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki

Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų
sumos. $10.000.




