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Sukilimas dabar
Minėti sukilimą, kurio nebėra bei kuris nutekėjo praeitin 

kaip istorinis faktas, gal ir nebūtų aktualu, bet kai užminame ant 
tokio sukilimo, kuris dar tebėra eigoje, nebegalima tylomis praei
ti pro žalį. Turiu galvoje lietuvių sukilimą 1941 m. prieš sovietinę 
okupaciją. Tai spontaniškas tautos pabudimas Rytų ir Vakarų ga
liūnų grumtyje. Deja, pradinį jo laimėjimą sunaikino svetimos 
karinės jėgos. Fizinis lietuvių sukilimo pralaimėjimas betgi ne
reiškė moralinio pralaimėjimo. Tai buvo tautos valios pademonst
ravimas, jos lasvės ryžto prasiveržimas. Ir kai jis nebegalėjo dau
giau reikštis, susitelkė pogrindyje. Kai jis nebegalėjo rodytis Lie
tuvoje, iškeliavo į užsienius. Tuo būdu sukilimas anaiptol nepa
sibaigė — jis teberusena pavergtosios Lietuvos ir laisvajame pa
saulyje gyvenančių lietuvių širdyse. Juk aplamai revoliucijos ne
sibaigia, kol jos nelaimi. Kai fizinė jėga jas sunaikina, po tam tik
ro laikotarpio jos vėl prasiveržia. Juk suvaržyta laisvė yra lyg 
užtvenkta srovė, kuri nuolat jieško proveržio. Užtvanka gali būti 
ir labai tvirta, bet nėra nesugriaunama. Laiko tėkmė ir Įvairūs su
krėtimai bei potvyniai padaro galą ir didžiausioms užtvankoms. 
Tai neabejotinai Įvyks ir su sovietų pastatyta užtvanka, kuri su
laikė Lietuvos laisvės tėkmę. Nebaigtas sukilimas prieš okupacinę 
vergiją ras savo atomazgą vienu ar kitu būdų, vedančiu i laimėji-

★ ★ ★
Bet sukilimas, kaip ir kiekvienas tautos žygis, turi pribręsti. 

Pirmasis ginkluotas lietuvių sukilimas 1941 m. subrendo per vie
nerius vergijos metus. Progą jam prasiveržti sudarė tarpas tarp 
dviejų kovojančių galiūnų. Kada pribręs antrasis to sukilimo pro
veržis, niekas negali pasakyti. Taip pat niekas nežino, ar jis bus 
ginkluotas, ar gal ateis kaip tautos pabudimas bendrame tautų 
išsivadavime? Viena betgi aišku, kad sukiliminio brendimo pr<> 
cesas neturi sustoti. Jis gali būti nematomas, glūdįs pogrindyje 
ar tik žmonių mintyse. Jis gali būti užneštas pelenais ar laiko 
dulkėmis, bet turi rusenti, kaip žarija. Juk tik tokiu būdu kilo vi
sos revoliucijos — iš nematomų šaltinių. Lietuvos ir kitų kraštų 
pavergėjui tai labai rūpi, nes tai dalykai, kurių jis negali pasiekti 
nei savo propaganda, nei ginklais. Okupantui rūpi šiuo metu su
naikinti rusenanti sukilimą žmonių širdyse. Jo vietoje jis visokiais 
būdais stengiasi Įdiegti meilę “didžiajam broliui”, jo prispaustai 
“tarybinei Lietuvai”. Visais propagandos kanalais jisai kala žmo
nėms apie laimingą gyvenimą “didžiojoj tarybinėj tėvynėj”. Ir 
juo daugiau jis kala, juo tvirčiau primena pavergimo faktą. Ruso 
ir jo sovietinės valdžios buvimas yra didžiausia paskata puoselėti 
savo širdyje būsimos laisvės minti. Vergijos paslėpti neįmanoma. 
O kol yra vergija, tol rusena ir laisvės ilgesys.* * *

Kitaip yra su išeivija. Visi užsienio lietuviai gyvena laisvėje. 
_ Ilgėtis sau laisvės ar už ją kovoti jiems nereikia. Vienintelis jų 

ilgesys — paliktoji tėvynė okupacinėje nelaisvėje. Bet ir jis su 
laiku dyla. Kai prieš du ar daugiau dešimtmečius išvykome iš Lie
tuvos, visi degėme jos ilgesiu bei rūpesčiu. Dabargi ta ugnis pri
geso, nes gyvenimas laisvėje jos nekursto. Sukilimo dvasia, kuri 
vyravo pirmaisiais pokario išeivystės metais, šiandieną reiškiasi 
žymiai silpniau ir siauriau. Vietoje sukilimo atsiranda sumigimo 
dvasia. Mat, alkanas sotaus neatjaučia. Sotūs ir laisvi būdami su 
mažesniu jautrumu žvelgiame Į pavergtuosius bei jų nelaisvę. 
Nebesame linkę budėti bei gyventi sukilimo dvasia. Perlengvai 
užmirštame, kad lietuvių tautos sukilimas dar nebaigtas ir kad 
mes esame jo dalis. Tiesa, Lietuvos kryptimi ginklais šiuo metu 
niekas nežvangina ir nė vienas nėra šaukiamas ginkluoton rikiuo
tėm Bet kariniai ginklai nėra vienintelė sukilimo priemonė, šiuo 
metu svarbiau yra sukilimo dvasia, kuri skatina visus budėti ir 
neužmigti svetimoje laisvėje. Budri Lietuvos laisvės kovos dvasia 
yra pagrindinis mūsų ginklas, kuris nesurūdys nei per dešimtme
čius, jei neišblės sąmoningas mūsų budrumas. O budėti esame pa
šaukti visi. Juk iškeliavom laisvėn ne tam, kad užmirštume ver
gijoje pasilikusius, bet tam, kad dalyvautume jų išlaisvinime.

Skulptorius Dagys

ATEIVIŲ DARBININKŲ KOMITETAS
Užsieniečių darbininkų komi

tetas buvo Įsteigtas Toronte ir 
pavadintas ’‘Ethnic Labor Com
mittee”. Komiteto tikslas — ko
voti su imigrantų darbininkų iš
naudojimu įvairiose darbovietė
se. Nors Kanadoje yra nustaty
tas minimalinis valandinis atly
ginimas, tačiau daugelyje dar
boviečių, ypač siuvyklose, jo ne
silaikoma ir imigrantam moka
ma tiek, kiek darbdaviai nori. 
Prie statybos darbdaviai verčia 
dirbti ilgesnes valandas, bet ne
moka viršvalandžių. Tai dau
giausia liečia italus, graikus ir 
portugalus.

“Demokratiniam kraštui yra 
didelė nelaimė, kai žmonės pra
randa pasitikėjimą savo vyriau
sybe ir jos Įstaigomis. Tai šian
dien yra atsitikę su Kanada. Ka
da bus atstatytas parlamento 
prestižas? ... Tai neįvyks, kol 
abiejų didžiųjų partijų vadai 
nepasikeis.” Taip kalbėjo prieš 
porą savaičių senatorius T. A. 
Crerar, pasitraukdamas iš sena
to dėl savo amžiaus. Visa spau
da jo pastabas sutiko palankiai, 
nes atrodo, kad tai vienintelis 
receptas Kanados prestižui at
statyti.
• Sovietų žvejų laivai visą lai
ką plaukioja Kanados pakrantė
mis ir dėlto Kanados vyriausy
bė pareiškė protestą. Britų Ko
lumbijos provincinė vyriausybė 
protestuoja prieš tarptautinės 
teisės pažeidimą, nes užsienio 
žvejų laivai privalo laikytis už‘ 
12 mylių nuo kranto. Sovietų 
laivai to nuotolio visiškai nesi
laiko ir dažnai priplaukia gana 
arti prie kranto.

Kanados eksportas į komunis
tinius kraštus, išskyrus parduo
damus kviečius, nėra didelis. 
Ekonomistai yra susirūpinę, ko

dėl Kanada nesistengia ekspor
tuoti daugiau į valstybes, esan
čias už geležinės uždangos. Če
koslovakija net pati prašo įvai
rių Kanados gaminių. Eksporto 
rinkos yra Čekoslovakijoje, Ju
goslavijoje ir Lenkijoje., Tų 
kraštų gerovė pradeda kilti ir 
tai išnaudoja daugiausia Japoni
ja ir Vokietija. Daugiausia Ka
nados eksporto tenka JAV — 
net 55%, arba daugiau kaip S5 
bil. kas metai. Pasirašyta sutar
tis su Sov. Sąjunga pirkti kvie
čių Kanadoje už $800 mil.

Skolos kanadiečiams yra kas
dieninis dalykas, šių metų pra
džioje kanadiečių skolos, ne
skaitant nekilnojamo turto sko
lų, siekė $7,1 bilijonų. Daugiau
sia paskolų imama iš bankų, 
antroje vietoje yra finansų 
bendrovės ir kredito unijos. 
Pirkimas skolon yra vienintelis 
būdas įsigyti automobilius, bal
dus ir kitus reikmenis. Skolose 
gyvena ne tik vidutiniškai už
dirbą, bet ir gydytojai, inžinie
riai, advokatai ir kiti profesio
nalai. Skirtumas tas, kad jų sko
los yra žymiai didesnės.

Pasiruošimai Kanados šimt
mečio sukakčiai eina pilnu tem
pu, bet daugelis numatytų pro
jektų nebus baigti iki ateinančių 
metų. 1967 m. tikimasi apie 16 
mil. turistų, daugiausia atvyks
tančių į pasaulinę parodą. Ma
noma, kad turistai paliks Kana
doje virš $400 mil. Montrealyje 
daugelis apartamentų pastatų 
paversti viešbučiais ir jau jieš- 
komi kambariai privačiuose na
muose. Kanados jaunimas bet
gi nerodo perdidelio entuziaz
mo šimtmečio iškilmėm. Esą 
Kanada per 100 metų nedaug 
tepadarė ir vietoj įvairių iškil
mių reiktų orientuotis į antrąjį 
šimtmetį.

Nepatenkintują bendradarbiavimas
GEDIMINAS GALVA1957 m. Romoje gimusi Ūkinė

■'įrj Europos Bendruomenė per trmpą

Bendruomenės kraštai nevienodu 
3 j spartumu, bet tvirtėjo ir tarpo iki 

infliacijos, kurią stipriausiai jun
ta Vokietija. Prancūzija ir Italija 
jau anksčiau pergyveno infliaci
jos slogutį.

Sunkios derybos
Ūkinės Europos Bendruomenės 

šešių kraštų bendradarbiavimas 
sukėlė ne tik trintį, bet ir tarpu
savio kovą. Žemės ūkis yra di
džiausio nesutarimo priežastis. 
Šiuo klausimu jau seniai (1958. 
VII. 3) pradėti pasitarimai Strezo- 
je beveik kasmet buvo tęsiami. 
Kiekvienas ŪEB kraštas stengėsi 
ginti savo žemės ūkį. Teorinio po
būdžio svarstymai netrukus tapo 
kova, trukusi nuo 1962.1. 14. Bu
vo svarstyti įvairūs sumanymai ir 
planai. Nesutariami klausimai bu
vo atidėlioti. Praėjusiais metais 
Europos ūkinė tvirtovė atvirai pa
rodė savo silpnybes. Po aitrių gin
čų, praėjusio liepos mėn. l d. 
Prancūzija laikinai pasitraukė iš 
bendruomenės. Po Prancūzijos 
prezidento rinkimų vėl buvo pra
dėti pasikalbėjimai, tačiau dery
bos teįvyko- tik š. m. sausio mėn. 
pabaigoje Liuksemburge. Jos bu
vo tęsiamos gegužės 11d. Briuse
lyje-

klausyti minėtai Sąjungai ir ŪE 
B-nei. Austrija jau seniai veda pa
sitarimus su ŪEB ir, “Times” 
spėliojimais, ji netrukus pasi
trauksianti iš britų vadovaujamos 
Sąjungos. Ne tik Austrija, bet ir 
Danija žvalgosi Į Briuselio pusę.

Britanijai vėl pravertos durys į 
ŪEB. Ji norėtų jon įsijungti, ta
čiau ją atbaido 300 metų ryšiai 
su Britų Bendruomene ir savo že
mės ūkio apsauga. Londonas te- 
besvyruoja.

Ūkinės bendruomenės
pavojai
Ūkinė Europos Bendruomenė 

neišvengiamai turi plėstis. Jon tu
rės Įsijungti ir kiti kraštai, kurie 
svyruoja. Naujų valstybių įsijun
gimas kiekvieno krašto skirtingai 
vertinamas. Prancūzija buvo už
trenkusi duris grynai politiniais 
sumetimais, šiuo metu jos pusiau 
praviros. Naujų kraštų Įsijungi
mas neabejotinai sukeis naujus 
verpetus.

ŪEB dar turi daugelį neaptar
tų klausimų. Pvz. žemės ūkio ir 
pramonės gaminiams muitų pa
naikinimas sukels painiavas? Vo
kiečiai siekia rinkos išplėtimo sa
vo pramonės gaminiams. Jie no
rėtų tartis ir su JAV dėl muitų 
sumažinimo, bet prancūzai trukdo 
ši sumanymą, nes šiuo metu jie 
turi Įtempti jėgas varžyboms su 
vokiečių ir italų pramone. Vadi
namas “Kennedy Round” — siū
lymas sumažinti muitus, bent šiuo 
metu, neturi tinkamų sąlygų.

Šių metų pavasaris ŪEB atnešė 
naujų vilčių. Jos ateities kelias 
dar sunkus, tačiau atviras Įgyven
dinti senoms svajonėms. Vakarų 
Europos kraštai, atlaikę sunkius 
bandymus ūkinės bendruomenės 
srityje, gali Įsidrąsinti nuošir
džiau šnekėti ir apie didžiąją sva
jonę — politinę Europos sąjungą, 
kuriai jau seniai ruošiamas ke
lias. Vakarų Europos politinis ap- 
sijungimas gali turėti didelės įta
kos ir Vidurio Europos politinei 
raidai.

Savaitės įvykiai

Sukilėlio maldo

KUR SUKA KVEBEKAS?
Birželio 5 d. rinkimai Kvebeke 

atnešė staigmeną ir susirūpinimą 
visai Kanadai. Liberalų pralaimė
jimas buvo nelauktas. Premjero 
J. Lesage politinė karjera baigė- 
,si su šiuo pralaimėjimu. Iki šiol 
jis dažnai buvo minimas kaip kan
didatas į visos Kanados liberalų 
vado vietą. Deja, politikoje daž
nai tenka ir patiems politikams 
nusivilti, ne tik balsuotojus ap
vilti.

Politiniai stebėtojai J. Lesage 
pralaimėjimą priskiria jo vykdy
tai revoliucijai ir reformoms Kve
beko provincijoje. Per nepilnus 
6 liberalų valdymo metus visas 
provincijos gyvenimas buvo kei
čiamas, reformuojamas. Daug 
kas mano, kad Kvebeko provinci
ja buvo perkelta iš 19-to į 20-tąji 
šimtmetį. Nežiūrint fakto, kad 
dauguma reformų buvo geros ir 
reikalingos, jos nepatiko daliai 
gyventojų, kuriem sunku buvo 
greitai persiorientuoti. Ūkininkai 
galvojo, kad jais liberalai nesirū
pina taip, kaip rūpinosi Duples
sis prieš 7 metus. Mokyklos buvo 
pavestos švietimo ministerijai. 
Sekė reforma po reformos. Gal 
jos buvo perskubios? Per eilę me
tų Įpratę prie Union Nationale 
valdymo vyresnieji sunkiai virš
kino liberalų reformas. J. Lesage 
surinko tik 51 atstovą prieš Uni
on Nationale 55, nors visų bal
suotojų skaičius už liberalus bu
vo didesnis — 46%, tuo tarpu už 
Union Nationale — 41%.

Ji Kvebekui ir visai Kanadai 
žinoma iš Duplessis laikų, kai 
Kvebeke kitos partijos buvo ma
žai žinomos. Dabartinis partijos 
vadas Daniel Johnson pareiškė, 
kad Kvebekas nesieks tapti at
skira valstybe, nes jis jau buvo 
atskira valstybe per paskutinius 
100 metų. Jo tikslas — nauja 
Kvebekp konstitucija, kuri pada
rytų Kvebeką nepriklausoma nuo 
Otavos. Paklaustas, ar jo tėvas 
buvo anglų kilmės, Johnson atsa
kė: “Mano tėvas nebuvo anglas, 
jis buvo airis.”

Federacinė vyriausybė stebi ir 
laukia, kas bus. Nusivylimo, aiš-

betgi mano, kad su Union Natio
nale provincine vyriausybe bus 
lengviau tvarkytis, nes ji bus 
daug silpnesnė, negu liberalų. 
Johnson neturi prityrusių politi
kų savo kabinetui sudalyti. Libe
ralų opozicija bus stipri ir John- 
sonui nebus lengva. Problemos 
didelės ir D. Johnson vyriausybė 
jas dar padidins. Kanados šimt
mečio minėjimas ateinančiais me
tais gali būti nelabai daug vilčių 
ateičiai teikiąs. V. K.

Juan Bosch Domininkonų res
publikoje pripažino, kad pralai
mėjo prezidentinius rinkimus, 
bet apkaltino laimėjusi Balaguer 
nesąžiningumu.

JAV vėl pradėjo teikti ekono
minę paramą Indijai ir Pakista- 
nui. Abu kraštai jieško kapitalo 
investuoti Į vietinę pramonę.

JT Saugumo Taryba nutarė lai
kyti kariuomenę Kipro saloje dar 
6 mėn. iki gruodžio 26. Kanada 
laiko ten savo karius ir apmoka 
išlaidas.

kuriuo visi nepatenkinti
Europos Ūkinės Bendruomenės 

181 mil. gyventojų reiškia pasi
tenkinimą, kad esminiais klausi
mais susitarta. Nuo 1967. VII. 1 
bus daromi primokėjimai iš bend
ro fondo, o po 1968. VII. 1 numa
tyta panaikinti muitus ne tik pra
monės, bet ir žemės ūkio gami
niams. Ligonis vėl pagydytas. EŪ 
B siekia bendro tikslo, tačiau tuo 
pat metu kiekvienas kraštas pra
deda dejuoti. Prancūzų pramoni
ninkai ima šaukti, kad jie negalės 
varžytis su kitų kraštų pramoni
ninkais muitus panaikinus. Vo
kiečiai dejuoja, kad jų ūkininkai 
gaus tik pusę primokėjimų, kurie 
pateks prancūzų kišenėn. Olandi
ja garsiai šūkauja, jog ūkinis su
sitarimas politiškai nesuartins 
net ŪEB kraštų. Kiekvienas kraš
tas nuogąstauja dėl pereinamojo 
tarpsnio sunkumų, nes panaiki
nus muitus turės prisitaikinti 
naujoms sąlygoms.

Prancūzų pramonininkai, Įpra
tę naudotis apsaugos muitų užuo
vėja, purkštauja, kad vyriausybė 
juos verčia iš anksto prisitaikyti 
prie naujų sąlygų. Prancūzija, 
anksčiau trukdžiusi ŪEB Įgyven
dinti savo uždavinį, šiuo metu pa
sirodė veikliausia. Kai Bonna ir 
Roma svyruoja, Paryžius skubiai 
veikia.

Bendruomenė ir laisvosios 
prekybos sąjunga
Tik ŪEB pasitarimams pasibai

gus, Norvegijos miestelyje Ber
gene įvyko Europos Laisvosios 
Prekybos Sąjungos ęEFTA) 7 
kraštų pasitarimas. Britanija ten 
pasiūlė netrukus pradėti pasitari
mus š. m. pabaigoje muitams su
mažinti 20%. Austrijos kanclerio 
pavaduotojas Fritz Bock šį siūly
mą atmetė, pareikšdamas, kad 
kraštai tuo pat metu negali pri-

Kanados baltiečių vadai tariasi: iš kairės estų atstovas Kulan
go, Kanados Lietuvių Bendruomenės pirm. A. Rinkūnas, poli
tinio komiteto narys J. Matulionis, latvių federacijos pirm. J. 
Niedra ir Lietuvos gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas

PREZ. DE GAULLE ATVYKO PASITARIMAMS Į MASKVĄ. 
Kelionė truks apie 12 dienų. Nors tarptautinė politika bando ma
žinti įvykio reikšmę, tačiau Vašingtonas, Londonas ir Bonna ne
kantriai laukia pasitarimų pasekmių su sovietų vadais Brežnevu ir 
Kosyginu. Prez. De Gaulįe lankėsi sovietų sostinėje 1944 m., kai 
buvo pasirašyta prancūzų-sovietų nepuolimo sutartis. 1954 m. so
vietai sutartį nutraukė, kai iškilo vokiečių apginklavimo klausimas. 
Prieš išvykdamas, prez. De Gaulle užtikrino amerikiečių ambasado
rių Charles Bohlen Paryžiuje, kad jokių naujų sutarčių bei nutari
mų nebus daroma. Tai ir suprantama. Didysis Charles neturi visos 
tautos pritarimo. Būti didžiausiu didžiųjų tarpe sena jo “grandeur” 
svajonė. Ypač jis nori sumažinti amerikiečių įtaką Europoje. Tada 
.prancūzai ir Stefai turėtų didesnę reikšmę. Šalia didybėj kyšo ir 
baimės jausmas. Sovietai ir pran-e—--------------------------------- —
cūzai yra skaudžiai nukentėję II 
D. karo metu nuo vokiečiu, kurie 
dabar eina išvien su amerikie
čiais. Visdėlto prez. De Gaulle 
galvoja ir veikia kaip europietis 
ir manoma, kad savo kelione Į 
Maskvą jis bando jungti abi Eu- 
ropas.

Politikų kelionės. Rumunijos 
sostinėje Bukarešte viešėjo Kini
jos premjeras čiuenlai. Kiniečiai 
labai jieško nepriklausomai gal
vojančių nuo Maskvos. Rumuni
jos premjeras Ceausescu tuo ir 
pasižymi. Bukareštan vykti turi 
pakvietimą ir prez. De Gaulle, 
tik dėl suprantamų priežasčių jo 
šiuo metu negalėjo priimti.

Po 5 dienų kelionės Suomijoje 
grižo sovietų premjeras Kosygi
nas. Į Šveicariją atvyko kiniečių 
diplomatai ir prade? derybas su 
V. Vokietija. Kiniečiai nori, kad 
vokiečiai pripažintų Pekingo ko
munistinę vyriausybę; už tai jie 
garantuotų Vokietijos saugumą 
nuo sovietų puolimo. Tokia su
tartis turėtų mažą karinę vertę, 
bet būtų reikšminga politiniu at
žvilgiu.

Ką tik iš Vašingtono grįžo V. 
Vokietijos parlamento pirm. dr. 
Barzel, galimas kanclerio Įpėdi
nis. Dr. Barzel siūlymai suvieny
ti Vokietiją gana nauji ir įvairiai 
vertinami pačių krikšč. dem. tar
pe. Jo manymu, suvienytoje Vo
kietijoje galėtų veikti kompartija 
ir likti sovietų kariuomenė.

Istoriniu Įvykiu tenka laikyti 
ir pokalbį, kuris turėjo prasidėti J 
liepos mėn. tarp Rytų Vokietijos 
komunistinio valdymo atstovų ir 
V. Vokietijos socialdemokratų. 
V. Vokietijos socialdemokratams 
turėjo atstovauti Berlyno bur
mistras Willy Brandt ir kiti. Po
kalbius ruošė transliuoti televizi
jos stotys, bet Įsikišo sovietai ir 
pokalbius uždraudė, nes jie žadi
na vokiečių susijungimo viltis.

Vietname budistai vienuoliai 
paskelbė 3 dienų streiką. Jų va
das Thich Tri Quang badauja li
goninėje ir yra saugomas prem
jero Ky karių. Jau trečias mėnuo, 
kaip Hue miestas priešinasi Ky 
vyriausybei ir reiškiasi kaip bu
distų tvirtovė. Vyriausybė pa
siuntė papildomai parašiutinin
kų vietinei Hue Įgulai sustiprinti 
ir tvarkai atstatyti. Budistai pa
kartotinai reikalauja, kad prem
jeras Ky pasitrauktų. Tačiau 20 
asmenų taryba Saigone — jų tar
pe 10 civilių — pritaria premjero 
Ky vadovavimui. Karas su priešu 
nesusilpnėjo. Prie čiu Lai kalvos, 
apie 325 mylias į šiaurės rytus 
nuo Saigono, vyko stiprios kovos.

Didelis skaičius amerikiečių žu
vusių ir sužeistų. Amerikiečių 
štabas Saigone pranešė, kad žuvo 
141 karys ir sužeista — 741. 
Prez. Johnson paskelbė gana tvir
tą pareiškimą, kviečianti š. Viet
namo vyriausybę taikos, dery
boms. Jei kvietimas bus atmestas, 
prasidės sustiprinti š. Vietnamo 
centrų bombardavimai. Kanados 
specialiam pasiuntiniui Ronning- 
Š. Vietnamo vyriausybė paskelbė 
tęsianti senąją savo politiką.

Azijoje sudaryta nauja 9 vals
tybių tarptautinė sąjunga. Jon 
įeina: Japonija, Malezija, Tailan
das, Filipinai, Australija, N. Ze
landija, P. Korėja, P Vietnamas 
ir Formoza. Laos valstybė buvo 
atstovaujama stebėtojų. Delegatai 
svarstė taikos klausimą Azijoje. 
Dauguma kalbėtojų pasisakė 
prieš komunizmą. Susilaikė tik 
Japonijos užs. reik. min. Shiina. 
Sąjungos tikslas yra bendradar
biauti ekonominėje, politinėje ir 
kultūrinėje veikloje. Seulo komu
nikatas apgailestavo, kad atmeta
mi siūlymai, siekią Vietname tai
kos. Taip pat jis pasisakė prieš 
atominius bandymus Pacifike, ku
riuos atlieka Kinija ir Prancūzi
ja. Kinija ir Sov. Sąjunga apkal
tino naująją Azijos kraštų sąjun
gą kaip pavojingą veiksnį. JAV 
sąjungą remia, nes ji antikomu
nistinė.

Jūrininkų streikas Britanijoje 
dar nesibaigia. Unija užsispyru
siai reikalaują 40 vai. savaitės. 
Tačiau tai, pasak premjero Wil- 
sono, pakenktų krašto ūkiui. Pra
eitą mėnesį importas pasiekė 
$1.56 bil., eksporto deficitas pa
didėjo $27 mil. Kaikuriuose uos
tuose jūrininkai pareiškė norą 
grįžti Į darbą. Premjeras Wilso- 
nas gali šią savaitę kviesti kaiku- 
riems darbams karinį laivyną.

Indonezijos sostinėje Jakartoje 
Įvyko demonstracijos, reikalau
jančios taikos su Malezija ir val
dymo teisių susiaurinimo prez. 
Sukarno, kurio vaidmuo kaskart 
silpnėja. Užs. reik. min. Malik 
pareiškė, kad neužilgo delegaci
ja vyks Niujorkan dėl Indonezi
jos grįžimo į JT. Nors komparti
ja palaužta, bet sinipatikų ne
trūksta. Kariuomenė delsia ir 
vengia smarkių ėjimų, nes neno
ri išprovokuoti civilinio karo. Su
karno turi nemažai šalininkų Ja
vos saloje. Ten įvyko net karinių 
susidūrimų. Taip pat kariuomenė 
perspėja, kad Kinijoje yra apmo
komi Indonezijos komunistai ir
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ti} dievobaimingieji Lenkijos mal
dininkai drauge su jais (Vokieti
jos vyskupais) nusilenkt prieš 
“Juodąją Madoną” čenstachavo- 
je? Argi neturėtų net daugelis 
Lenkijos vyskupų su pasipiktini
mu žvelgti į šalia klūpančius vo
kiečius “sanbrolius vyskupiškoje 
tarnyboje”, kurie vis dar mini ne
va padarytas skriaudas vokiečių 
tautai? Argi nebūtų tylios vokie
čių vyskupų maldos, siunčiamos į 
dangų prie Censtachavos Moti
nos, lenkų katalikų akyse tikra 
švenvagystė?” Čekoslovakijos ko
munistų oficiozas “Rude Pravo” 
gruodžio 15 d. kaltino, kad “Len
kijos vyskupai pasisakė ir prieš 
jos interesus”. Rytų Vokietijos 
komunistų laikraštis “Neue Zeit” 
apkaltino, kad “Lenkijos vysku
pai solidarizuoja su revanšistine 
Bonnos vyriausybės rytu politi
ka”.

Gvijana, Pietų Amerikoje, įro
dė, kad nepriklausomybė nėra 
vien tik Afrikos tautelių privile
gija. š.m. gegužės 26 d. ji tapo 
nepriklausoma po 152 anglų val
dymo metų.

Nedidelis tai kraštas, įsisprau
dęs tarp Venecuelos, Brazilijos, 
olandų kolonijos Surinamo ir At
lanto vandenyno. Gyventojų vos 
650.000 (83.000 kv. mylių plote).

vyskupus į Vokietijos Katalikų 
Dieną 1968 m. Essene. Vokiečių 
vyskupai laišką baigia: “Garbin- 
giausieji Broliai, .. .su broliška 
pagarba spaudžiame Jūsų išties
tas rankas. Taikos Dievas tesutei
kia mums per užtarimą Taikos 
Karalienės, kad mūsų rankų jau 
niekados neišskirtų neapykantos 
dvasia”.

m. nuo Jagano ir jo radikaliosios 
partijos atsimetė ir dabar veda 
nuosaikią ir Vakarams draugišką 
politiką. Jis sudarė koalicinę vy
riausybę su jungtinių jėgų gru
pe, kuri turi septynias vietas par
lamente ir kūną remia prekybi
ninkai bei profesijonalai. Liku
sios trys vietos priklauso nuo 
Jagano atskilusiems “beparti- 
niams”.

Rinkimai nulems
Didžiausias demokratiškai gal

vojančių rūpestis yra ateinantieji 
1968 m. rinkimai. Bijoma, kad in- 
diečiai, kurie labai sparčiai dau
ginasi, gali laimėti absoliučią 
daugumą ir sudaryti prokomunis
tinę vyriausybę. O tada vėl pra
sidėtų draugystė su Kubos Cast
ro, Maskva ir Pekingu, kaip tai 
buvo nuo 1957 iki 1964 m., kai 
ta partija buvo valdžioje. Gvija
nos pasiskelbimą antra “liaudies 
respublika” vakarų pusrutulyje 
tada sutrukdė tik anglų kareiviai. 
Krašte nuolat vykdavo rasinės 
riaušės, kuriose žuvo keli šimtai 
žmonių. Anuo metu paskelbtas 
karo stovis ir dabar tebegalioja, 
o jam vykdyti premjeras paprašė 
620 vyrų anglų garnizoną ir to
liau pasilikti Gvijanoje iki spalio 
mėnesio, kol bus apmokyta vieti
nė rinktinė.

Šį karo stovį Jagano šalininkai 
vadina rykšte, kuria valdančioji 
partija plaka opoziciją. Dėlto pas
taroji boikotavo keturias dienas 
trukusias nepriklausomybės iškil
mes ir demonstravo su plakatais 
“Paleisti kalinius!”, “Atšaukti 
karo stovį!”

Kol Bernhemas valdžioje, san
tykiai su Vakarų valstybėmis bus 
geri. Jo vyriausybė jau gavo iš 
amerikiečių $18 mil. paramos 
nuo 1965 m. Tiriamos galimybės 
įstoti į Amerikos Valstybių Orga
nizaciją, per kurią Gvijana galė
tų gauti paramos lėšomis per 
amerikiečių finansuojamą organi
zaciją “Sąjungą pažangai” Pietų 
Amerikos kraštams padėti.

Gvijana pasiliko 23-čiuoju na
riu Britų Bendruomenėje ir taip 
pat prašysis priimama Į Jungti
nes Tautas.

Komunistų nemėgsta
Oficialūs santykiai su komu

nistinėmis valstybėmis yra dau
giau negu šalti. Iš 70 valstybių, 
kviestų į nepriklausomybės iškil
mes, tik viena Sovietų Sąjunga 
buvo komunistinė. Kai per spau
dos konferenciją rusų TASSo ko- - 
respondentas paklausė, kodėl 
pvz. kaimyninės Kubos atstovai 
nebuvo kviesti, tai premjeras 
Bernhemas atsakė, kad jo vyriau
sybė nemato reikalo aiškintis dėl 
svečių sąrašo.

Tačiau Bernhemas taip pat pa
reiškė, kad Gvijana stengsis lai
kytis neutralios užsienio politikos 
ir prisiimsianti ūkinę pagalbą iš 
visų valstybių, įskaitant ir komu
nistines.

Dabartinės demokratinės vy
riausybės ateitis priklauso nuo 
sugebėjimo išplėsti savo partijų 
įtaką už rasinių ribų ir laimėti 
indiečių balsų “Tautiniam liau
dies kongresui” ir jungtinėms jė
goms. Tam pačiam tikslui dirba 
ir opozicija, stengdamasi sau lai
mėti daugiau negrų.

Kitas milžiniškas uždavinys yra 
pramonės kėlimas ir bedarbių 
mažinimas, kurių dabar yra 20% 
visos darbo jėgos.

“Garbingiausieji Sanbroliai 
vyskupiškoje tarnyboje! Su 
džiaugsmu ir susijaudinimu gavo
me Jūsų raštą iš š. m. (1965) lap
kričio mėn. 18-tos dienos ir Jūsų 
draugišką kvietimą dalyvauti len
kų tautos tūkstančio metų krikš
to sukakties šventėje. Mes laiko
me tai santarybos metu bendro 
darbo brangiu vaisiumi, kad Jūs 
galėjote mums tokį žodį pareikš
ti. Dėkingai mes tai priimame ir 
tikime, kad pradėtąjį pokalbį ga
lėsime tęsti Lenkijoje ir Vokieti
joje. Su Dievo pagalba šis pokal
bis ugdys ir stiprins brolybę tarp 
lenkų ir vokiečių tautų. Mes žino
me, kad po antrojo pasaulinio ka
ro baisybių daugeliui Europos 
krikščionių sunku buvo ir dabar 
yra iš visos širdies tikėti, jog mes 
visi esame vieno ir to paties dan
giškojo Tėvo vaikai ir broliai 
Kristuje. Šios krikščioniškos bro
lybės pareiškimas buvo Prancū
zijos ir Anglijos kardinolų bei 
vyskupų apsilankymas 1948 m. 
Koelno katedros jubilėjinėje 
šventėje. Tebūnie tokiu ženklu 
ir Lenkijos krikšto tūkstantme
tis!” Toliau Vokietijos vyskupai 
džiaugiasi, kad lenkų vyskupai sa
vo laiške suminėjo abiejų tautų 
glaudų bažnytinį, kultūrinį ir 
visuomeninį bendradarbiavimą 
šimtmečių eigoje: pripažįsta, kad 
vokiečių ir Vokietijos vardu buvo 
Lenkijai padaryta daug ir didelės 
skriaudos, ypač nacių laikais. Na
cių okupacija palikusi degančias 
žaizdas, kurios ir geriausia valia 
sunkiai išgydomos; dėkoja lenkų 
vyskupams, kad jie, viso to nežiū
rint, atjaučia vokiečių iškentėtus 
vargus bei jų tremtinius. Aiškin
dami vokiečių tremtinių iš Silezi
jos, Pomeranijos ir Rytprūsių 
prigimtinę teisę į tėviškę, vokie
čių vyskupai pripažįsta, kad tuo
se kraštuose auga jau nauja kar
ta, kuri ten taipgi įgijo teisę į tė
viškę. Todėl ši problema gali būti 
sprendžiama tik krikščioniškiau
siu ir žmoniškiausiu tarpusavio 
susitarimo būdu. “Būkite tikri, 
kad joks Vokietijos vyskupas nie
ko kito nenori ir niekada nesieks 
ko kito, kaip abiejų tautų broliš
ko sugyvenimo visiškame nuošir
dume ir garbingame pokalbyje. 
Kaip mūsų geros valios įrodymą, 
Brangieji Broliai, mes su nuošir
džiu dėkingumu priimame Jūsų 
kvietimą, norime atvykti kaip 
maldininkai į Marijos šventovę 
Censtachavoj ir dalyvauti Jūsų ir 
Jūsų tautos džiaugsme. Mes mel
simės drauge su Jumis Jūsų šven
tovėse, kur lenkų tauta dažnai, o 
ypač dabartiniu metu, maldauja 
iš Dievo palaimos ir ištvermės. 
Mes visa darysime, kad šie ryšiai 
jau niekad daugiau nenutruktų. 
Vokietijos vyskupai žada paragin
ti Vokietijos tikinčiuosius melstis 
už Lenkiją ir kviečia Lenkijos

Laišką pasirašė kardinolai — 
Frings, Doepfner, Jaeger bei va
karų ir rytų Vokietijos 39 vysku
pai. Datuotas 1965. XII. 5 d. Ro
moje. Turi apie 2000 žodžių.

Vokiečių visuomenės 
laikysena
Vokietijos spauda ir visuomenė 

labai šiltai ir pozityviai įvertino 
vyskupų pasikeitimą laiškais. Aiš
kiai matoma, kad Vokietijos poli
tikai ir visuomenės organizacijos 
rimtai nori gerų kaimyninių san
tykių su Lenkija. Kaip viešoji po
litika, taip ir vokiečių tremtinių 
organizacijos atsisako jėgos pa
naudojimo, sprendžiant sienų 
klausimą, tačiau pabrėžia kiekvie
no žmogaus prigimtinę teisę į sa
vo tėviškę ir kraštų laisvą apsi
sprendimą. Vokietijos vyskupai 
savo laiške labai aiškiai vengė 
betkokios politinės polemikos. Tą 
pat galima pasakyti ir apie spau
dą. Vokiečių visuomenė gausiai 
dalyvauja šventės minėjimuose ir 
pamaldose už Lenkiją. Visas ge
gužės mėnuo buvo skirtas Lenki
jos šventei.

Raudonieji Varšuvoje įsiuto
Lenkijos vyriausybė, komunis

tų partija ir spauda tylėjo vie
nuolika dienų po lenkų vyskupų 
laiško paskelbimo, nors Lenkijos 
žurnalistai Romoje turėjo visas 
žinias ir jas buvo į Varšuvą pa
siuntę. Ji laukė Vokietijos vysku
pų atsakymo, o dar labiau tikėjo
si, kad vokiečių spaudos ir visuo
menės daugumos balsas bus prie
šingas vyskupų pareiškimui, kaip 
jau buvo su Vokietijos Evengeli- 
kų Bažnyčios pareiškimu dėl Ode- 
rio-Neises sienos. Komunistinė 
Lenkijos vyriausybė nusivylė, kai 
Vokietijos spauda dalyką įvertino 
pozityviai. Dar laukė kol grįš tuo 
laiku buvojęs Maskvoje “bažny
tinių reikalų žinovas” Kliszko. 
Jam 'grįžus, partijos oficiozas 
“Trybuna Ludu” 1965 m. gruo
džio 12 d. pirmą kartą šiuo reika
lu pasisakė, užpūdamas Lenkijos 
vyskupus, esą jie kišasi į valsty
binius reikalus, bagatelizuoja vo
kiečių blogumą, nepamini, kad 
antrasis karas Lenkijai buvo di
džiausias istorinis laimėjimas ka
riniu ir politiniu atžvilgiu, taipgi 
esą ignoruoja, kad lenkų tauta 
visoje istorijos eigoje turėjo bran
giai apmokėti kiekvieną kompro
misą vokiečių imperializmui. Ko
munistų dienraštis “žycie War- 
szawy”, aštriai pasisakydamas 
prieš Vokietijos vyskupų dalyva-

MINU,

DAINŲ ŠVENTĖS KRONIKA
• čikagiškis inž. Briedis, įam

žinęs paskutinę dainų šventę, ir 
šiais metais pakviestas įrašyti į 
juostą trečiąją dainų šventę, kad 
jos garsai paliktų ateičiai.

• Rengimo komitetas šventėn 
yra pakvietęs latvius, estus ir ki
tų pavergtų tautų atstovus. Taip 
pat kviečiama visa eilė JAV kon
greso atstovų bei kultūrininkų 
amerikiečių.

• Muz. VI. Jakubėnas parašė 
pagrindinį straipsnį apie dainos 
meną leidiniui, kuris bus platina
mas salėje šventės metu. Leidi
nyje taip pat skelbiama šventės 
programa, dainų tekstai, chorų 
aprašymai ir panaši informacijai

• Smarkiai darbuojamasi pa
statyti didžulei laiptinei scenai, 
kuri sutalpintų 1200 choristų. 
Statyba kelia nemažą rūpestį, nes 
tenka pramatyti dainininkų įėji
mus, pasikeitimus ir kitą užkuli
sini judėjimą. Dailininkai — A. 
Trinkūnas ir VI. Vijeikis rūpina
si scenos meniniu apipavidailini-

Kova tebeina

mu.
• Dainoms akomponuos R. 

Apeikytė, St. Gailevičius ir VI. 
Jakubėnas. Muz. Gailevičius, ku
ris atvyksta su savo “Varpo” cho
ru iš Toronto, akomponavo ir ant
roje dainų šventėje. VI. Jakubė
nas palydės dainas vargonų mu-

• Dainų šventė įvyksta liepos 
3 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Čika
gos International Amphitheatre, 
So. Hąlsted ir 43rd gatvių sankry
žoje.

• Svečių priėmimo bei vietų 
nurodinėjimo talkon yra kviečia
mi ateitininkai ir skautai. Salės 
tvarkai vadovaus K. Avižienis.

RAŠYTOJAS TARSIS 
APIE LIETUVIUS

Rašytojas Valerijonas Tar
sis, kuris neseniai pasitraukė iš 
Sov. Sąjungos, pareiškė: “Aš ma
čiau, kad visi žmonės Sovietų Są
jungoje — rusai ir ukrainiečiai, 
latviai ir lietuviai, gruzinai ir 
azerbaidžaniečiai — pradėjo ne
kęsti niekšų, kurie apgaulingai 
įeina į valdžią mūsų nelaiminga
me krašte. Aš taip pat sutikau 
lenkų, vengrų ir čekų: jie visi 
svajoja apie nepriklausomybę. 
Ten yra daug pogrindžio organi
zacijų. Paskutiniu laiku Sov. Są
jungoje buvo daug sukilimų ir 
streikų. Ypač reikšmingi neramu
mai pasireiškė Novočerkaske, 
Tbilisi, Donbase ir Odesoje. Aš 
esu tikras, jeigu visi sukilėliai 
susijungtų, komunizmas, kuris 
mėgina užkariauti žmoniją, gau
tų lemiamą smūgį. Geros valios 
žmonės — vienykitės! Tegyvuoja 
laisvė!”

TIK PER 10 DIENŲ..
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 labaf 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 kainuoja tik $120.00.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo turėju

sieji siuntiniai: V-3 — 10% jardo angį. viln. medž. trims eilutėms už 55 
dol.; P-3 — 9 j. trims apsiaustams viln. angį, medžiagos už 60 člol.; 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 dol., plius faktines sovietinio mui
to išlaidos. Tokius siuntinius galite mums siųsti žemiau nurodytu adresu 
pažymėdami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą B. O. 11690/64

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, Ill., tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.;
A. Kusinskis, 167 College St., 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.

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
IVAIROS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas { namus pristatymas.

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

Krautuvės atidalytos nuo 9 vaL ryto iki 9 vai. vakaro.

Taip prasidėjo Ugi šios dienos 
nenutrūkstama porpaganda ir ko
va prieš Lenkijos vyskupus ir 
ypač prieš kardinolą Wyszynskį. 
Negavo leidimo į Lenkiją įva
žiuoti nei vienas laisvojo pasaulio 
vyskupas ir net pats šv.. Tėvas. 
Komunistinė Lenkijos vyriausybė 
uždraudė Lenkijos vyskupams iš
vykti į užsienį, nes jie, “būdami 
užsienyje, veikė prieš- Lenkijos 
Liaudies Respublikos interesus”. 
W. Gomulka apkaltino vyskupus, 
kad jie esą priešai vyriausybės 
politikos, ypač sąjungos su So
vietų Sąjunga. Tai jis išveda iš 
jų laiškų Prancūzijos ir Ispanijos 
vyskupams, kur sakoma, kad Len
kija yra vakarų Europoje krikš
čionybės tvirtovė. Tokia tvirtovė, 
pagal Gomulką, gali būti nukreip
ta tik prieš Sovietų Sąjungą. Vi
sa propaganda nukreipta prieš 
Lenkijos vyskupus ne kaip Kata
likų Bendrijos atstovus, bet kaip 
blogus lenkus, kurie kenkia Len
kijos interesams, siekia su revan
šistine V. Vokietija glaudesnių 
santykių, bando atplėšti tautą 
nuo draugystės su Sov. Sąjunga. 
Mat, jie vieni išdrįso pasakyti, 
kad Lenkija neteko rytuose dide
lių savo krašto plotų, šitokiais 
kaltinimais partija nori nuvertin
ti vyskupų autoritetą liaudyje ir 
net dvasiški ją nustatyti prieš 
vyskupus. Tačiau Lenkijos vysku
pai vieningai laikosi su savo pri
mų kardinolu Wyszynskiu ir yra 
tikri, kad didelė lenkų tautos 
dauguma eina su jais. Šimtai 
tūkstančių tikinčiųjų dalyvauja 
šventėse ir eisenose, nepaisydami 
net ir didžiausių aukų.

Abiejų tautų vyskupai supran
ta, kad praeities žaizdos, dabar
ties problemos ir ateities sugyve
nimas gali būti išspręsti tik krikš
čioniška artimo meile. Reikia ti
kėtis, kad atleidžiančios ir atlei
dimo prašančios vyskupų rankos 
atneš tautoms tikrąją taiką.

Gyvena iš cukraus
Ūkinis gyvenimas lieka ir to

liau užsienio įtakoje, daugiausia 
anglų. Jų Bukerio firma pagami
na 80% Gvijanos cukraus, svar
biausio krašto gaminio. Šios 
bendrovės mokami mokesčiai su
daro vieną pektadalį valstybės 
pajamų (joje dirba 22.000 žmo
nių). Gvijanoj žinomas anekdotas: 
gvijanietis nuvažiavęs į Londoną 
teiravosi, kur yra Bukerio rašti
nė, ir labai nustebo, kai policinin
kas šio vardo nežinojo, nors Bu
kerio firmoj vadovaujančiose vie
tose tėra tik 30% svetimšalių.

Gvijanos ūkis būdingas ekono
miškai atsilikusioms valstybėms. 
Eksportuojamos žaliavos, o įsive
žami pramonės gaminiai ir net 
maistas. Tiesa, pajūryje augina
mi ryžiai, bet klimatas čia jiems 
sausokas. Pvz. Kauno dydžio sos
tinėje Georgtown lietaus nebuvo 
nuo pernai metų rugpjūčio riki 
pat nepriklausomybės.

Šalia cukraus, pagrindinį Gvi
janos eksportą sudaro boksito 
rūda, iš kurios gaminą aliuminį. 
Gvijana yra vienas didžiausių šio 
vertingo metalo gamintojų pasau
lyje.

Didžiausia Gvijanos problema 
yra ne kapitalo stoka ūkiui kelti, 
o nesantaika tarp indiečių ir-neg
rų, kurie kartu sudaro 80% gy-

Naujosios Gvinėjos herbas

ventojų. Likutis yra indėnai, por
tugalai, kiniečiai, anglai ir mai-

ietuviai žaliojo aukso krašte
Pirmosios kliūtys
Pagal mūsų ministerijos prak

tiką spėjau, kad ėxequatūros rei
kalas ilgiau trijų - keturių dienų 
nenusitęs, bet įvyko kitaip. Čia 
daugiau reiškė pažintys, negu raš
tai ar dokumentai. Tai patyriau iš 
pirmo vizito Itamare rūmuose, ■ 
kur senyvo amžiaus konsulinio 
skyriaus direktorius net pastabą 
man padarė, kodėl aš savo viziti
nėje kortelėje rašąs “konsulas S. 
Paulo”, kai dar nesąs gavęs exe
quaturs!.. U-hu! Ir jei ne mano 
pažintis laive su Brazilijos atsto
vo Tautų Sąjungoje Affranio Me
lo Franco sūnumi, jei ne Italijos 
atstovo G. Amadori rekomendaci
ja jų ambasadoriui Rio ir gener. 
konsului S. Paulo, greičiausia bū
čiau turėjęs vykti į S. Paulo be 
exequaturs.

Kai vizito metu pas Italijos am
basadorių Rio Attolico užsimi
niau, kad jau antra savaitė laukiu 
exequaturs ir vis negaliu sulauk
ti, jis šyptelėjęs pareiškė: “Nenu
simink, juk čia Brazilija; aš esu 
ambasadorius, o mano naujasis 
konsulas Rio jau du mėnesiai lau
kia exequaturs!.. Turėjau iš dr. 
D. Zauniaus laišką Affranio Melo 
Frankui, tad nuvykau pas jį. Iš
klausęs mano nesėkmės išgauti 
greičiau exequatūrą ir vykti į S. 
Paulo, jis pasiuntė mane su tuo 
pačiu savo sūnum, kurį susipaži
nau laive, pas Brazilijos užs. reik, 
ministerį. Reikalas pakrypo ge- 
ron pusėn ir už poros dienų jau 
turėjau Brazilijos prezidento pa
rašą ant exequatur dokumento.

Susitikimas su lietuviais
Atstumas nuo Rio de Janeiro 

iki Sao Paulo — 512 kilometrų, 
beveik kaip nuo Virbalio iki Ber
lyno. Po ligos laive žmonos svei
kata vis nesitaisė, tarėmės vykti

DR. PETRAS MAČIULIS

mą kartą teko “patepti”, kad, 
gaučiau vietą traukinyje norimą 
valandą. Pasirinkome paskutinį 
traukinį, kuris lygiai 10 vai. ryto 
sustojo S. Paulo stotyje. Tai duos 
pakankamai laiko sutikimo komi
teto žmonėms atvykti į stotį.

Stotyje pasitiko mus būrelis 
žmonių su brazilų laikračšio ko
respondentu ir fotografu. Komi
tetas gerai padarė, kad užsakė 
Hotel Terminus mums du kam
bariu, nes sirguliuojančiai žmonai 
ramus kampelis labai pravertė. 
Ji negalėjo dalyvauti sutikimo 
komiteto suruoštoje vakarienėje.

Sudėtinė vakarienė buvo pa
ruošta “Lietuvių Klubo” patalpo
se. Tai buvo vieno augšto nuomo
jama patalpa lietuvių pobūviams, 
posėdžiams ir pan.

Pačiame mieste lietuvių ne
daug tebuvo, darbų nevisi tūrėjo, 
todėl gyveno gana kukliai, šiau
rės Amerikos depresija buvo pa
lietusi ir Pietų Ameriką. Visa S. 
Paulo valstija ir jos miestai pir
moj eilėj gyveno iš kavos, kuri 
yra Brazilijos “žaliasis auksas”. 
Pasaulinei kavos suvartojimo rin
kai Brazilija pristatydavo 70% 
savo gamybos.

Pirmajam pasauliniam karui 
pasibaigus, kavos pareikalavimas 
buvo tiek pakilęs, kad tie patys 
kavos augintojai skyrė net dešimt 
milijonų milreisų darbininkams 
atsigabenti iš Europos ir apmokė
ti jų kelionės išlaidoms, žmonės, 
kuriems po pirmojo pasaulinio 
karo Europoje buvo sunku pra
sigyventi, apmokama kelionė į 
Brazilijos kavos plantacijas buvo 
didelis masalas. Niekas neklausė, 
nesuko sau galvos, kokiomis sąly
gomis, kokiam klimate teks dirb
ti, svarbu tik išvykti iš... Vengri
jos, Rumunijos, Lenkijos, Lietu
vos...

Politinės partijos
Šios buvusios kolonijos politi

niame gyvenime ilgai vyravo in
diečių kilmės, Čikagoje mokslus 
baigęs, dantų gydytojas C. Jaga- 
nas, ten vedęs komunistuojančią 
Rozenbergaitę. Jis vadovauja 
marksistinei “Pažangiajai liau
dies partijai”, kuri dabar yra 
opozicijoje, bet praeityje yra lai
mėjusi trejus rinkimus. Jai par
lamente priklauso 21 vieta iš 53. 
šią partiją daugumoje remia in- 
diečių kilmės kaimų gyventojai, 
kurių yra šiek tiek daugiau, ne-

Apmokamos kelionės, pagal S. 
Paulo valstijos seimelio priimtą 
įstatymą, buvo skiriamos tik že
mės ūkio darbininkams su šeimo
mis. Juo gausesnė šeima, juo mie
liau laukiama. Prie tokių šeimų 
prisirašydavo viengungiai ir vien
gungės, kurie, pasiekę Braziliją, 
jas palikdavo, nes dažnas baidėsi 
nežinomo darbo sąlygų kavos 
plantacijose.

Be kaimiečių ir viengungių, to
kia nemokama kelione pasinaudo
jo gal nevienas šimtas ir tokių 
miestelėnų, kuriems, kaip sako
ma, “padai svilo”.

Mano pirmo sąlyčio metu su S. 
Paulo lietuvių visuomenės atsto
vais atsirado net septyni kalbėto
jai, atstovaują savo partijai, gru
pei ar sambūriui. Tad nesunku 
buvo susidaryti slegiantį Įspūdį 
apie esamas kolonijoje rietenas 
dažnai tik “dėl vištos žarnų”, t

Surandame patalpas
Ilgai nedelsdamas pasitelkiau 

vieną kitą savanorį ir pradėjau 
jieškoti konsulatui patalpos, dai
rytis įstaigai įsirengti reikalingų 
baldų ir pradėti savo darbą. Kol 
šitų reikalų didžiuma bus atlikta, 
reikėjo daryti būtinuosius vizitus 
vietos vyriausybei, konsulinio 
korpuso vadovybei, gauti iš tenai 
nurodymus ir patarimus, o tuo 
tarpu Italijos gener. konsulas sa
vo įstaigoje pavedė man vieną 
kambarį ir leido pasinaudoti jo 
personalo techn. patarnavimais.

Didelė paguoda ir padrąsini
mas buvo kapelionas, lain. Jero
nimas Valaitis, kurį pažinau anos 
priėmimo vakarienės metu. Tai 
buvo tikrai simpatingas ir protin
gas žmogus, atvykęs iš Lietuvos 
specialiai patarnauti savo žmo
nėms, teikti jiems dvasinę pa
guodą. Jis anksčiau buvo šiaurės 
Amerikoje, vėliau parvyko Lietu
von ir pastatė pirmą Aleksote

Negru partija yra “Tautinis 
liaudies kongresas”, kuris turi 22 
vietas parlamente, šiam kongre
sui vadovauja dabartinis premje
ras F. Bernhemas, buvęs Jagano 
bendradarbis ir reiškęsis komu
nistinėje veikloje teisės studijų 
metu Londone. Bernhemas 1955

Geriausiai pailsėsif* per savo atostogas
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje

A I I R Z"X K I f" 87 East Bay Rd., Osterville,
ZXIJIJ r\ C J 1x11 Cape Cod »Mass ’USA-~ *“ Tel. (Area 617) 428-8425.
• Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvinių 

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki rugsėjo 15 d.
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.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią CAPE 
COD žalumynuose paskendusią lietuvišką pajūrio vasarvietę.

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

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

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

Mūsų pirmasis kunigas S. Pau
lo buvo prisiglaudęs vokiečių 
pranciškonų vienuolyne Sant An
tonio do Pary miesto pakraštyje. 
Lankydamasis pas jį pirmą kartą 
pamačiau kaip skurdžiai jis gyve
no. Lietuviams pamaldas jis laiky
davo kas sekmadienį. Ten jis at
likdavo ir kitus patarnavimus: 
krikštus, jungtuves ir t. t. Miru
sieji vietos įstatymų neleidžiami 
vežti bažnyčion: jie laidojiami tą 
pačią dieną ar kitos dienos rytą

viau, nes miestas duoda leidimus 
laidojimo įstaigai su sąlyga, kad 
neturtinguosius ji palaidos nemo
kamai. Be to, buvo nustatytos 
trys laidojimo klasės: nuo 600 mi- 
Ireisų iki 2.000, pagal tai, kaip 
kas išgali ar pasirenka.

Pagaliau, susiradę patalpas ir 
jas paruošę konsulato įstaigai, ge-

Mirusius palaidoti tenai leng

nigą - kapelioną ir pašventinom 
įstaigą. Jau turėjome pastovų ad
resą, tad 1929 m. gegužės 15 die
na laikytina oficialia — Lietuvos 
Respublikos pirmojo konsulato 
atidarymo data. (Bus daugiau)

/
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jaunimo aktualu

Baigusieji Toronto universitetą išleistuvių metu prie garbės stalo Nuotr. Tarvydo

Atjaunėkim visi
Artinantis jaunimo kongresui, laisto tyru vandeniu, jos auga, 

atjaunėkim visi ir įsijunkim į bujoja ir sužysta gražiausiais 
žiedais. Jeigu jis gėlių nemyli, 
retkarčiais apšlaksto jas nešva
riu vandeniu, gėlės skursta ir 
nesužydi taip gražiai, kaip turė
tų žydėti. Jeigu jaunimą vadina
me tautos žiedu, padėtam jam 
sužydėti ne iš pareigos, ne iš 
reikalo, bet iš meilės. Tegu jis 
neša gražiausius žiedus, iš kurių 
jaunimo kongrese nupins bend
rą pasaulinį gražiausių gėlių vai
niką pavergtai tėvynei. Tad 
remkime kongresą ir dalyvauki
me jame!

PLJK informacijos komisija

jaunimo pinamą kongresinį vai
niką. Lietuvių jaunimas visame 
laisvajame pasaulyje sužydėjo 
gražiais lietuviškais žiedais: tė
vynės meile, tėvynės ilgesiu ir 
nepalaužiama tėvynės vadavimo 
kova. Didžiuokimės mūsų jauni
mo jau atliktais žygiais ir rem
kime jų užsimojimus tolimesnia
me darbe. Mes sakome, kad jau
nimas yra tautos žiedas, bet žie
do grožis priklauso nuo jo prie-

Jaunimas reaguoja smarkiausiai

Skautai Amerikoje
“Time” žurnalas birželio 10 tumą: stok į skautus arba... 

d. laidoje išstisą puslapį paskyrė einam į policijos nuovadą. Jau- 
JAV skautams ir jų dabartį- nieji nusikaltėliai, aišku, pasi
nėms problemoms. Skautų eilė- rinko skautų eiles ir šiandien 
se yra buvę daug garsių asme- sudaro branduolį naujiems 
nų: kabineto ministerial — Or- skautų vienetams, kurie, tenka 
ville Freeman, Stewart Udall, manyti, gerokai sumažins nuo- 
viceprezidentas Hubert Humph- bodulio ir neveikios peršamus 
rey, ambasadorius Arthur Gold- “didvyriškus” nusikaltimus bei 
berg, filmų aktoriai — James chuliganizmą.
Stewart, Henry Fonda, astro- Lig šiol skautus dažniausiai 
nautai — Thomas Stafford, Eu- globodavo tik parapijos ir miės- 
gine Cernan, gynybos sekreto- tų pareigūnų grupės, o dabar į 
rius Robert McNamara ir gene- pagalbą ateina platesni visuo- 
rolas Wiliam Westmoreland. Da- menės sluogsniai, sudarydami 
bartinis valstybės sekretorius sąlygas intensyvesnei plėtrai. 
Dean Rusk kadaise netgi buvo 
laimėjęs mazgų rišimo čempijo- 
natą.

Šiuo metu JAV skautų orga
nizacija turi 4.200.000, kurių

didvyriškus” nusikaltimus bei

Lig šiol skautus dažniausiai

Nauja kryptis vyresniesiems
Ypatingas dėmesys skiriamas 

14-17 m. amžiaus skautams, nes 
jau 1959 m. buvo pastebėtas jų 
nesidomėjimas gerokai pasenu- 

čių jaunimas iš vidurinės klasės šia šios grupės programa. Gretų 
šeimų ir mažesnių miestų bei praretėjimas skautijos vadovy- 
miestelių. Didmiesčių skurdesni bę privertė jieškoti naujų prie- 
rajonai, turintieji didžiausią monių jaunuoliams sudominti, 
jaunuolių skaičių, kur skautiška Kadangi šią grupę daugiausia su
veikia daugiausia duotų naudos, daro gimnazistai, kurie jau gal

voja apie savo ateitį, jų žvilgs
nis buvo nukreiptas į tyrimus 
pramonės srityje, verslus ir pre
kybą. Naujas posūkis progra
moje šios grupės narių skaičių 
padidino 20% — šiandien jų 
jau yra 316.000. Būdinga, kad 
iš skautų grupė beveik visiškai 
atsisakė tradicinio stovyklavi
mo, išvykų į gamtą, jas pakeis
dama ekskursijomis į fabrikus 
bei laboratorijas. Naujai kryp
čiai nesunku buvo rasti ir naujų 
globėjų — tokius skautus šian
dien labai noriai remia ir jų 
veiklai sudaro sąlygas beveik vi
sos stambesnės pramonės įmo
nės.

Kalifornijoje veikia skautų 
vienetai, kurie pagrindinį dėme
sį skiria jūrai — vandens spor
tui, ypač šiuo metu labai popu
liariam “slidinėjimui” ant len
tos nuo bangos keteros, van
dens augmenijai ir jo gyviams, 
šiems skautams draugišką pa
galbos ranką yra ištiesę jūros 
tyrinėtojai, vandens švaros pa
laikymo specialistai savo dažno
mis paskaitomis, gyvomis disku
sijomis. V. Kst.

DR. J. ŽMUIDZINAS 
Generalinis Lietuvos konsulas

Kanadoje
įrodė, kad ir emigracijoje augęs nizacija turi 4.200.000, kurių 
lietuvis gali būti lietuviškos di- didžiąją dalį sudaro priemies- 
dybės amabasadorium.

Kiekvienas šiame kontinente 
likimo valia atsiradęs lietuvis 
jaunuolis yra lyg Robinzonas 
Knisas, nes jisai, norėdamas iš
likti Lietuvai gyvas, turi eiti sa
vo saloj vienišas.

Štai kodėl šiais Jaunimo bei 
Peticijos Metais aš ir linkiu mū
sų jaunuoliam įsijausti į savo 
pirmtakų moralinę didybę ir 
semtis stiprybės iš jų lietuvių 
tautos garbei skirtų darbų bei 
žygių.

Beveik ir sakyt nereikia, kad 
jūs, jaunime, turėsit palaips
niui pakeisti dabartinius lietu
vybės ir mūsų tautos sargybi
nius. Jūs esat savo vyresniųjų 
vilties vienatinės viršūnėlės, ga
linčios ir turinčios augštai iškel
ti ir garbingai laikyti Lietuvos 
vėliavą ir ją parnešti į pagaliau 
išlaisvintą nuo praamžių lietu
vių gyvenamą žemę.

Jaunuomenė, kur ji besirastų, 
buvo ir bus idealistiškiausiai nu
siteikusi visuomenės dalis. Ji 
smarkiausiai reaguoja, kai pa
žeidžiami tautos idealai, jos gar-, 
bė ar laisvė. Tokį teigimą pa
tvirtina mūsų nepriklausomybės 
kovų savanoriai ir Klaipėdos at
vaduotųjų entuziazmas, 1941 m. 
birželio sukilėlių ryžtas ir de
šimties tūkstančių partizanų ma
sinis heroizmas už Lietuvos lais
vę. Džiugu, kad ir čia, išeivijo
je, mūsų jaunimas judrus gyvy
binių rūpesčių baruose. Pavyz
džiui, 1956 m. jis judino Lietu
vos laisvės bylą, surinkdamas 
40.000 parašų ir juos įteikdamas 
JAV vyriausybei; dalyvavo kul
tūros ir savo kongresuose; po to
— žygis į Vašingtoną, o kitas
— į Jungtines Tautas! šis pasta
rasis tai, sakyčiau, naujas — šį 
kartą politinis — Saulės mūšis

Mokslo metų užbaiga Putname
tei Pečiūraitei. Kursas apėmė 
dvylika dabartinių lietuvių po
etų, gramatiką, istorijos kon
spektą, “Laiškų _ Lietuviams” 
skaitymą.

Baigiančioms gimnazistėms 
įteikti diplomai su pažymiais už 
lietuvių kalbą, literatūrą, istori
ją, geografiją, šokius, dainas, 
rankdarbius: Marytei Daniliū
naitei (London, Ontario), postu- 
lantei Irenai Gampaitei, Dan
guolei Kaunaitei (Čikaga), Eleo- ___ ________ _________
norai Kivenaitei (Čikaga), Jūra- raudonaisiais kryžiuočiais, 
tei Saikutei (Klevelandas), pos- 
tulantei Gražinai Savickaitei, 
Marytei Vakselytei (Čikaga), Ire
nai Veimerytei (Los Angeles).

Baigiančiųjų vardu padėką 
vadovybei pareiškė Danguolė 
Kaunaitė.

Meninę programą išpildė 
bendrabutietės, paskaitydamos 
savo kūrybą ir pianinu paskam- 
bindamos; skaitė — Jonė Tumo- 
saitė, Rita šeflerytė, Patricija 
Šulaitė, Audronė Čeponytė, 
Austė Pečiūraitė, Rūta Rasteny
tė; skambino — Teresė Danguo
lė Dubininkaitė, Viktutė Jurgai
tytė, Jonė šaltanytė, Birutė 
Venclovaitė, Vida Petrutė, Rū
ta Rastenytė.

Tautos himnu buvo viskas už
baigta. Tai labai tiko, nes vienas 
bendrabučio tikslų, ypatingai 
šiais Jaunimo Metais, yra dėti 
visas pastangas, kad būtų išug
dytos sąmoningos lietuvaitės. 
Pats gyvenimas parodys šių me
tų vaisius, bet baigimo vakarą 
nuotaika buvo pilna vilties 
ryžto. M. S. •

$1.000 GERIAUSIAM
ŠACHMATŲ ŽAIDĖJUI

Kanados šachmatų federacija 
rengia • šeštąsias Kanados šach
matininkų varžybas Kingstone 
Queen's universiteto Grant Hali 
rugpjūčio 27 — rugsėjo 5 d. 
Šios varžybos, tikimasi, sutrauks 
150-200 šachmatininkų iš visos 
Kanados ir JAV. Manoma, kad 
universitetų studentai iš visos 
Kanados ir* daugelio kitų augš- 
tųjų mokyklų jose dalyvaus. 
Varžybų laimėtojui bus įteikta 
$1.000 premija, kitiems — ma
žesnės vertės dovanos. Kanados 
jaunuolis šachmatininkas, gi
męs po 1946 m. rugsėjo 1 d. ir 
surinkęs daugiausia taškų, bus 
paskelbtas Kanados jaunuolių 
čempijonu.

gėles prižiūri su meile, jas pa-

Putnamo bendrabutiečių išrink
tos pavyzdingos bendrabutietės: 
Teresė Danguolė Dubinskaitė iš 
Toronto, Jonė Šaltanytė iš 
Montrealio. Nuotraukoje ttūks- 
ta Ramutės Zdanytės iš’ New 
Britain

Putname šiais metais buvo 
nemaža programų: bendrabučio 
atidarymas, Kristaus Karaliaus 
šventėj šventraščio valanda, 
Jaunimo Diena, Vasario 16 mi
nėjimas, skaučių ir ateitininkių 
metinės šventės/neskaitant įvai
rių susirinkimų, posėdžių, pa
skaitų bei pasikalbėjimų ir lau
žų. Kiekviena programa turi sa
vo nuotaiką. Gegužės 31d. bend
rabutis ir svečiai susirinko pas
kutinei Šių metų programai — 
bendrabučio uždarymui. Nuotai
ka susidėjo iš gailesčio, nes teks 
išsiskirti, ir iš džiaugsmo, nes 

. daug atsiekta ir einama pirmyn.
Programoje dalyvavo suaugu

sieji ir jaunimas. Savo kalbose 
bendrabučio vedėja sės. M. Pal
mira, kapelionas kunigas V. Za
karas, Motina M. Augusta pažy
mėjo, kad mergaitės įsižiebė, da
bar turi kitus uždegti, turi siek
ti idealo, nešti atsakomybę, rū
pintis.

Bendrabutietės yra įvairios, 
kiekviena pasižymi kuo kitu, 
■nors yra daug kas bendro. Iš vi
sų 35 trys buvo mergaičių iš
rinktos, kaip labiausiai priartė- 
jusios prie bendrabutietės ide
alo: moksleivė Teresė Danguolė 
Dubininkaitė iš Toronto, studen
tė Ramutė Zdanytė iš New Bri
tain, moksleivė Jonė šaltanytė 
iš Montrealio. Joms buvo įteik
tos dovanos ir gausiai paplota.

. Lituanistinio kurso užbaigai 
paskirtos keturios premijos už 
pažangą: pirmoji ($100) Marytei 
Daniliūnaitei iš London, Onta
rio, antroji ($50) Audronei Če
ponytei iš Toronto, trečioji ($25) 
Vidai Petrutei iš Amsterdam, N. 
¥., ketvirtoji (gintariniai karo
liai) Marytei Vakselytei iš Čika
gos. Pagyrimas studentei Ramu
tei Zdanytei ir moksleivei Aus-

Vyresnieji gali tik džiaugtis 
matydami, kad mūsų jaunimas 
savo išsilavinimu, energija, ini
ciatyva, veržlumu, moksline kar
jera ar tarnybine padėtimi daž
nai praauga ne tik tėvus, bet 
ir kitų jaunimą, palankesnėm 
sąlygom žengiantį į gyvenimą. 
0 tai rodo, kad mūsų inteligen
tų bei intelektualų potencialas 
nemažėja, o auga. Tuo būdu

gausėja gyvenamose šalyse pa
naudotinos lietuviškam reikalui 
atramos. Kartu dar ir tai reiš
kia, jog susilauksim nevieno An
tano Olio ar Dariaus-Girėno. O 
jie — juk tai ryškieji šiame kon
tinente lietuviškojo atžalyno at
stovai. Antanas Olis, nors Ame
rikoje gimęs bei augęs ir niekad 
Lietuvos nematęs, su didele 
meile tėvų žemei dirbo ligi pat 
savo mirties garbingiausiame 
lietuviškos veiklos avangarde. 
Kitų dviejų, Amerikos žemėj 
užaugusių vyrų — Dariaus ir 
Girėno — 1933 m. liepos 17-to- 
sios didingas žygis — skrydis 
per Atlantą tai vėl nepamiršta
mo lietuviško ryžto pavyzdys. 
Kai jiedu, nugalėję Atlantą, žu
vo prie savo tėvų žemės slenks
čio, jų tragediją išgyveno visa 
tauta. Tik atsiminkim, kaip Kau
no aerodrome, kur aną ankstų 
rytą turėjo nusileisti “Lituani- 
ca”, žmonių minios, lyg ką ne
gero nujausdamos, liūdnai trau
kė dainą:

Atskrend sakalėlis 
per žalią girelę, 
atmušė sparnelius 
į sausą eglelę...

Taigi, Darius, Girėnas ir Olis

silpniausiai atstovaujami skau-

ir

Akademinė jaunimo kongreso programa
Birželio 30, 8 vai. vak.

Atidaromoji paskaita Conrad 
Hilton viešbutyje (Michigan 
Blvd. 7th to 8th St.) “Waldorf 
Room” salėje: “Jaunimo reikš
mė tautoje ir išeivijoje” — skai
to dr. Henrikas Nagys.

Liepos 1, 9.30—11 v. r.
Pranešimai iš kitų kraštų: 

“Lietuvių jaunimas pasaulyje” 
“Waldorf Room” salėje; vado
vauja Jūra Gailiušytė ir Vytau
tas Kamantas.

Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso leidinys baigiamas ruošti. 
Visi atvykusieji į kongresą jį gaus 
ir galės naudotis, nes jame bus 
atspausdintos visos kongreso pro
gramos bei informacijos. Be to, 
jame bus pavaizduota lietuvių 
jaunimo veikla laisv. pasaulyje.

Putnamo bendrabutietės, baigiančios gimnaziją: Irena Veimerytė 
iš Los Angeles, Jūratė Saikutė iš Klevelando, Eleonora Kivėnaitė 
iš Čikagos, Marytė Daniliūnaitė iš Londono, Ontario, Marytė Vak- 
selytė iš Čikagos, Danguolė Kaunaitė iš Čikagos

I

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
(vairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranki; masažai, spindnlinės ir 

gan; vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

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

Paskaita: “Kaip mes keičia
mės svetimoj aplinkoj?” “Wal
dorf Room” salėje; skaito Vy
tautas Černius.

2.30—5 vai. p. p.
1. Simpoziumas: “American 

Lithuanians in USA” anglų kal
ba; organizuoja Lietuvos vyčiai, 
vadovauja Antanas Mažeika.

2. Sporto simpoziumas. Val
das Adamkavičius — moderato
rius, dalyviai: dr. Aldona Šapo- 
kaitė, Alfredas Kleinaitis, Elvy
ra VadoDolienė.

3. Jaunimas, jo organizacijos 
ir visuomenė. Antanas Saulaitis 
— moderatorius, dalyviai: Kęs- 
tutis-Paulius žygas, Kazimieras 
Totoraitis — Kolumbija, Aldo- 
na-Maria čikštaitė — Argenti
na, Algimantas Gegeckas — 
Šveicarija, Arvydas Lingė — 
Vokietija, Daiva Labutytė — 
Australija.

4. Laisvinimo darbas ir jauno
ji karta. Simpoziumas. Dr. Al. 
Avižienis — moderatorius, daly
viai: dr. Al.' Budreckis, Romas 
Cibas, jr. — Australija, Raimun
das Mieželis, Leonas Sabaliūnas, 
dr. Jonas Norkaitis, Algis Gar- 
lauskas, Klovaitė — Venecuela, 
Rasa Kairelytė.

5. Moksleivių sekcija. Tvarko 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės jaunimo sekcija.

6. Krikščionybė ir šių laikų 
jaunimo jieškojimas. Simpoziu
mas. Dr. Arūnas Liulevičius — 
moderatorius, dalyviai: sesuo 
M. Jurgita, kun. A. D. Dumpys, 
Artūras Hermanas — Vokietija, 
Jonas Šulcas — Italija, Zuzana 
Valatkaitė — Argentina.

7. Lituanistiniai mokslai. Or
ganizuoja Pedagoginis Institu
tas.

8. Komunizmo metodika. Sim
poziumas. Antanas Sabalis — 
moderatorius, dalyviai: A. Spa- 
rauskas, Pranas Ąžuolas, L. Bra
žėnaitė.

9. Karių ir veteranų simpo 
ziumas. Tvarko Raimundas Mi 
šauskas.

Liepos 2, 9.30—10.30 v.r.
Paskaita: “Žvilgsnis į paverg

tą Lietuvą”; skaito Stasys Lozo
raitis, Jr.

10.30—12 vai. p. p.
1. Lietuvos ir Rytų Europos

Julius Šmulkštys, Benediktas 
Mačiuika, Tomas Remeikis.

2. Tautinis pasireiškimas kraš
te. Simpoziumas. Modernioj a A. 
Antanavičus; dalyviai: Koncytė, 
Virpšaitė, Trimakas, S.J., Brie- 
dytė, Brasaitis.

1—2.30 vai. p. p.
1. Tautinė ištikimybė svetur. 

Simpoziumas.' Dalyvauja paskir
ti ideologinių organizacijų atsto
vai: Algis Rukšėnas — modera
torius, Ant. Stepanas — Austra
lija, Romas Sakadolskis, Myko
las Dranga, Šarūnas Lazdinis, 
Vyt. Grigaliūnas — N. Zelandi
ja, Rymantė Steponaitytė — 
Britanija. Algirdas Dyrikis — 
Kolumbija.

2. Bendruomenės išeivijoje. 
Paskaita. Skaito dr. V. Trumpa.

3 vai. p. p.
Lietuvių jaunimas pasaulio 

idėjų plotmėje. Paskaita. Skaito 
dr. Antanas Sužiedėlis.

Eileen D. O. Naujokaitė-Augus- 
tinavičienė, šį pavasarį baigusi 
farmaciją Toronto universitete. 
Ji yra senųjų ateivių dukra, gi
musi Toronte. Vasaros metu ji 
dirbs Oakville - Trafalgar ligo
ninėje, o rudenį su savo vyru 
ketina tęsti studijas Vašingtone, 
D. C.

S®■

to veteranas Vyt. Grybauskas.
Liepos 2 d. 1 vai. p.p. Čikagos 

Marquette parko aikštėje susi
tiks Čikagos “Lituanicos” ir 
Niujorko “Atleto” jaunių futbo
lo (soccer) komandos ŠALFASS- 
gos XVI žaidynių rungtynėms, 
jas praveda Čikagos Futbolo 
Klubo “Lituanica” sekretorius 
Romas Kožėnas.

LIETUVIŠKA OPERA 
“LOKYS”

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese didžiausias lietuvių - 
jaunimo kūrybinis momentas 
bus jauno kompoz. D. Lapinsko 
operos “Lokys” pastatymas. Ja
me dalyvauja solistai St. Baras, 
A. Stempužienė, D. Mongirdai- 
tė ir kiti. Aktorius L. Baraus
kas atliks daktaro pasakotojo 
rolę. Choreografiją paruošia

SPORTO ĮVYKIAI
ŠALFASS-gos centro valdy

bos pranešimu, jaunimo kongre
so metu bus išleistas Kęstučio 
čerkeliūno redagu&jamas žur
nalas “Sportas”, o anglų kalba 
pasirodys žurnalas “Lithuanian 
Sport Review”, redaguojamas 
Povilo žumbakio. Sportinę lite
ratūrą papildys Jono Šoliūno 
redaguota knyga apie jaunųjų 
krepšininkų išvyką į Australiją.

Jaunimo Centro patalpose 
rengiama Petro Petruičio tvar
koma sporto paroda, kuri truks 
ištisą jaunimo kongreso savaitę. 

Sportinę programą jaunimo 
kongreso studijų savaitei ir sto- _ ___
vykiai sutiko paruošti ir praves- jaunutis Puodžiūnas, o baletą 

atlieka J. Puodžiūnas ir G. 
Giedraitienė. Operos premjera 
įvyks liepos mėn. 1 d., 7.30 vai. 
vakaro, Marijos augštesniosios 
mokyklos salėje, Chicago, Ill. 
Bilietai gaunami asmeniškai ir 
per paštą Marginiuose, 2511 W. 
69th St., Chicago, Ill. 60629, 
tel. PR 8-4585. Bilietu kainos: 
$25, $7, $6, ir $5.

ti naujasis fizinio auklėjimo ma
gistras Alfredas Kleinaitis.

Liepos 1-2 d.d. Čikagos Mar
quette parko aikštėse Įvyks lau
ko teniso komandinės pirmeny
bės, kuriose žada dalyvauti ko
mandos iš Ročesterio, Klevelan- 
do, Detroito, Čikagos, Toronto, 
Hamiltono ir Australijos, šias 
pirmenybes sutiko tvarkyti spor-

tenka pabrėžti, kad skautų eiles 
dominuoja baltoji rasė: 64% 
JAV negrų apie skautus nėra 
net girdėję.

Laužiami abejingumo ledai
Susidariusią nelygybę bando

ma šalinti — praėjusiais metais 
į neturtėlių rajonus didžiuo
siuose miestuose buvo pasiųsta 
16 profesinių organizatorių, jų 
tarpe 5 negrai. Darbą betgi ge
rokai sunkina visiškas tėvų ir 
jaunimo abuojumas skautijai. 
Newarke toks organizatorius il
gokai turėjo varstyti namų du
ris, derėtis dvidešimt penkiuose 
viešuose susirinkimuose, kol pa
vyko suorganizuoti rėmėjų gru
pę. Filadelfijoje organizatoriai 
susidūrė su dar didesniu tėvų 
nerangumu, čia teko eiti tiesiai 
prie jaunimo, panaudojant dras
tiškus metodus. Vienas organi
zatorius, sužinojęs, kad jauni
mas vagia įrankius iš “Bell Tele
phone” sunkvežimių, ėmė juos 
sekti ir, nutvėręs už rankos nu
sikaltimo metu, pateikė ultima-

DEŠIMTMETIS LIETUVIŲ GIMNAZIJOJE
Šv. Antano gimnazijos dešimtine* 

čio minėjimo ir mokslo metu pabai
gos iškilmėje dalyvavo vysk. V. Briz- 
gys ir per 300 svečių. Tarp jų nema
ža kunigų, ypatingai pranciškonų iš 
Įvairių vienuolynų. Pažymėtini prel. 
V. Balčiūnas iš Putnamo, kun. K. 
Matulaitis, MIC, iš Čikagos, kun. J. 
Gaudzė iš Montrealio. Tą dieną ir 
būrys per dešimtmeti baigusiųjų 
gimnaziją atvyko pasimatyti. Jie šia 
proga Įsteigė fondą neturtingam mo
kiniui paremti, pasižadėdami kamet 
atiduoti savo Įnašą.

Dešimtmečio pamaldos buvo di
džiojoj gimnazijos salėje. Įspūdingai 
atrodė J. E. vysk. V. Brizgio, lydimo 
kunigų, Įžengimas laikyti Mišių, vi
siems giedant ^Marija, Marija”. Mi
šios buvo lietuvių kalba. Protarpiais 
giedojo gimnazijos choras. Savo pa
moksle vyskupas iškėlė reikalą moks
lu ir sugebėjimais Įsitvirtinti šio 
krašto visuomenėje, kad būtų gali
ma daugiau pagalbos laimėti Lietu
vai. Jis taip pat iškėlė dvasinio luo
mo reikšmę ir šv. Antano gimnazijos 
vaidmenį išeivijos gyvenime.

Šiemet gimnazija išleido 10 abitu
rientų. Jie visi iš tolimų vietų. Iš
leistuvės buvo po Mišių toje pačioje 
salėje. Gražiai išpuoštoje scenoje sė
dėjo abiturientai, jų tėvai ir gimna
zijos vadovybė. Vyskupo atėjimas 
buvo sutiktas plojimais. Įžanginę 
kalbą akademinėje dalyje pasakė 
pranciškonų provincijolas ir gimnazi
jos globėjas (rektorius) T. Leonar
das Andriekus, pažymėdamas pran
ciškonų užsimojimą padėti lietuvių 
jaunimui nutautėjimo ir dorovinio 
smukimo pavojuose. Abiturientų 
vardu su gimnazija atsisveikino Da
lius Paliulis; tėvų vardu žodi tarė 
Stasys Garliauskas iš Detroito. Bu
vusių alumnų sveikinimą perteikė 
Gediminas Margaitis. Brandos ates
tatus abiturientai gavo iš vysk. V. 
Brizgio rankų, kuris pabaigoje iš
reiškė savo linkėjimus gimnazijai, 
mokiniams ir lietuvių visuomenei, 
suteikdamas savo palaiminimą.

Minėjimas užbaigtas tautiniais šo
kiais, kuriuos atliko šokėjų ansamb
lis, vadovaujamas O. Ivaškienės, ir 
choro pasirodymu šiai progai Vyt.

Kerbelio išmokytomis dainomis. Per 
vaišes daug kas stebėjosi, kad kai- 
kurie mokiniai verkė, gailėdamiesi 
palikti gimnaziją bei draugus iki at
einančių mokslo metų pradžios. J. D.

21 METU
AMŽIAUS?i

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

K A TIK 
VEDf?

Reikia mokėti šeimyni
nį draudos mokestį, jei 
norite, kad dengtų abu 
— vyrą ir žmoną. To
dėl nedelsdami praneš 
kite savo grupei arba, 
jei abu mokate tiesio
giai, praneškite Komi
sijos įstaigai.

GAVOTE
NAUJA DARBĄ?

-r

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

You r
ONTARIO 
HOSPITAL 

INSURANCE
Plan

Ontario Hospital

Toronto 7, Ontario

Ad. No. 5011__ Baigusiems augštuosius mokslus Toronte Studentams Renrtti Būrelis surengė išleistuves. Nuotrauko-
Gražulis, Augustinas Mzelis, je — keletos baigusiųjų vaišinasi. Nuotr. Tarvydo

Ps.D.R.M.N.Pt


» PAVERGTOJE TfV 1EJE
NUOSTOLINGA ŽIEMA BRIEDŽIAI KAUNE
Docentas P. Vasinauskas “Tiesoje” 

rašo: “ši žiema, rodos, nebuvo žiau
ri Anksti laukus padengė storas 
sniego sluoksnis, anksti, dar vasario 
mėnesį, jį nuleido. Sibiro šalčių ne
buvo, tačiau Joniškio rajone neliko 
30% rugių, 65% kviečių ir beveik 
visų dobilų. Tas pats Pakruojo, Bir
žų, Rokiškio, Pasvalio, Šiaulių rajo
nuose. Sulutė vis kilo aukštyn, žmo
nės žiūrėjo į laukus ir iki paskuti
nių dienų dar laukė, ar neatsigaus. 
Dėl to dar ir dabar guli išstisi der
lingos žemės masyvai be gyvybės. 
Juoda žemė pamažu apsidengia ža
lia piktžolių veja, tačiau vietoje 
trūksta jėgos, kad laiku ją išdirbtų 
ir apsėtų...”

SPORTO KONFERENCUA
Vilniuje įvyko Sporto Draugijų ir 

Organizacijų Sąjungos m konferen
cija sportinio darbo kryptims ap
svarstyti. Į šios organizacijos prezi
diumą išrinkti: pirm. V. Ostrauskas, 
pavaduotojai — A. Dnguvietis, B. 
Lopata ir V. Morkūnas, revizijos ko
misijos pirm. J. Litvinas. Diskusijo
se dalyvavo kūno kultūros instituto 
rektorius A. Gudanovičius, trenerė 
A. Pipynienė, fechtavimo federaci
jos pirm. V. Macijauskas, eilė spor
to darbuotojų ir kompartijos atsto
vų.

MOKYTOJO RŪPESČIAI
“Liter, ir Menas” paskelbė Mari

jampolės vid. mokyklos literatūros 
ir lietuvių kalbos mokytojo J. Kve- 
deraičio rašinį apie nedėkingas dar
bo sąlygas. Autorius skundžiasi, kad 
mokykloms trūksta grožinės litera
tūros, nes perdidelis dėmesys yra 
skiriamas kitų knygų tiražams: “Pa
sižiūri miestų knygynuose ir matai 
— kiek ten yra tokių leidinių, kurių 
beveik niekas neperka, o jie išguli 
lentynose po keletą metų. Kam jų 
tiek išleisti?...” J. Kvederaičio nuo
mone, pirmiausia reikėtų mokyklas 
aprūpinti “Mokinio biblioteka” ir tik 
paskui didinti anų nepopuliarių kny
gų tiražus. Rūpesčių mokytojams ke
lia ir dabartiniai literatūros vadovė
liai: “... Vaižganto, Sruogos, Krė
vės, Mykolaičio-Putino ir dabar vado
vėliuose nėra...” Ligi šios dienos 
mokytojai vis dar neturi originalaus 
lietuviško literatūros mokslo įvado, 
o metodikos klausimus sprendžia N. 
Kudrašiovo redaguoto leidinio verti
mas, kuris yra labai paviršutiniškas 
ir nepritaikytas lietuviškoms mokyk
loms. J. Kvederaitis norėtų, kad šias 
knygas bendromis jėgomis paruoštų 
lietuviai mokytojai — literatūros 
dėstymo metodikos specialistai Pas
taruoju metu pamokose perdaug 
imamos akcentuoti garsinės-techni- 
nės priemonės: ‘Tamoka — tai įvai
rių joje atliekamų darbų audinys. 
Bet nieko nepadarysi- Dabar techni
kos amžius, tai, sako, ir per pamokas 
reikia kuo daugiausia groti, filmus 
demonstruoti... Svarbu, kad groja
ma, kas nors daroma. Tik ar kartais 
jau ne per daug? Kiti mokytojai pra
našauja, kad greit per pamokas šok
sime ...”

SUDBURY, ONT.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

VALDYBA š. m. liepos mėn. 3 d., sek
madienį, 1.00 vai. p.p., Petro ir Povilo 
J u t e 1 i ų vasarvietėje “Baravykas”, 
prie French River krantų, rengia pir
mąją bendruomeninę gegužinę. Gros 
muzika, veiks bufetas, taip pat bus 
daug įvairių lietuviškų staigmenų. Vi
si tautiečiai kviečiami kuo skaitlin
giausiai dalyvauti, pasikviesti draugų 
ir pažįstamų. Tegu tą dieną visi ke
liai ir keleliai veda tiesiai į gražią, 
lietuviškąją “Baravyko” vasarvietę.

L. B. valdyba

SUDBURK) 33 TECHNIKOS BATA
LIONO KARIŲ ŠAUDYMO pirmeny
bėse — Camp Patawawa Juozas Staš- 
kus gavo pirmąją vietą, kaip daugiau
siai sumušęs taškų. Apdovanotas tro- 
fėja. Apie tai gražiai rašė “The Sud

Sault S. Marie, Ont.
ŠAUNIOS ANTANINĖS. — Šv. An

tano dienos išvakarėse tautiečių Vale
rijos ir Antano Motuzų namuose susi
rinkęs gražus svečių būrelis atšventė 
net dviejų Antanų ir vienos Antani
nos vardines. Be šeimininko Antano, 
kiti solenizantai buvo Antanina Va
nagienė ir Antanas Gustaitis.

Po to, kai svečiai pasisotino bei 
šiek tiek numalšino troškulį, po visų 
tostų už solenizantų trejetuką, toli
mesnė pobūvio dalis pavirto tikru lie
tuviškų dainų vakaru. ’ *

Šia proga visiems trims varduvinin
kams palinkėsime daug laimės ir sėk
mės gyvenime, o taip pat nepamiršti 
tą vakarą išdainuotų gražių lietuviškų 
dainų.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA'* 
21 Mota Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos ii 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos ii 7% iki 66% turto vertės. Už iėrus mokama 5% 
dividendo ii pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnos čekių patarnavimas.
Oorbo dvMm: pkmodWniait, ftežtodtentoh Ir k«Mrfe^»nles 9- vol. ryto ** S rot 

S vol.

Gegužės 19 d. rytą Kauną aplankė 
netikėti svečiai — pora briedžių. Iš 
Vilijampolės pusės jie perplaukė 
Nerį, pasisukinėjo Pilies aikštėje ir 
patraukė į santaką, čia miško galiū
nai perplaukė Nemuną, pasukdami 
Kačerginės linkme — į Lekėčių miš
kus.

NERUOS ATEITIS
Artėjant vasarojimo sezonui, rašy

tojas R. Lankauskas vėl kelia gražio
sios Nerijos problemas. Neringa da
bar oficialiai vadinama Nerija, o se
nasis jos vardas taikomas Nidai ir 
kitiems apylinkės kurortams, kurie 
sudarys vieną Neringos miestą. Di
džiausia Nerijos problema, R. Lan
kausko nuomone, yra perdidelis mo
torizuotų lankytojų skaičius: liūd
nai atrodo miškas rudenį, poilsiauto
jams išvykus: nutrypta, sumindžiota 
žolė, išlaužyti medeliai, išraustas 
dirvožemis, juodos ugniavietės, stik
lo šukės, popiergaliai, tuščios kon
servų dėžutės... O kiek žmonės įdė
jo atkaklaus triūso, kol išaugino ši
tą mišką ir sustabdė lekiantį smėlį, 
kol įveikė niokojančias gamtos jė- 
gas!...” R. Lankauską raminantis 
V. Bronušas, gamtos apsaugos komi- 
teto inžinierius prie ministerių tary
bos, tikisi, kad Nerijos problemas 
padės išspręsti šios teritorijos pa
skelbimas gamtiniu draustiniu ir ry
šium su tuo įvedamos griežtos tai
syklės. Pirmiausia bus uždarytos vi
sos taip vadinamos poilsiavimo bei 
sveikatingumo stovyklos, uždraustos 
sporto varžybos, išskyrus buriavimą. 
Turistams nebus leidžiama nukrypti 
nuo kelių į pakeles, kurti laužus 
betkurioje vietoje. Turistų poilsis 
būsiąs koncentruojamas Nidoj, Per
valkoj, Juodkrantėj, Smiltynėj, Prei
loj ir Alksnynėj. Ekskursijos turės 
gauti specialų Klaipėdos Turistų 
Klubo leidimą su iš anksto pažymėta 
nakvynviete bei lankytinomis Neri
jos vietovėmis. V. Bronušas nutyli 
kitą R. Lankausko keliamą klausi- 
mą: “... ir Nidoje, ir Preiloje griū
va ne vienas apleistas gražus medi
nis namas; kai kurių pastatų būklė 
tikrai katastrofiška. Neringoje labai 
svarbu ne tik protingai statyti, bet 
ir išsaugoti ateities kartoms tai, ką 
vertingo sukūrė senieji jos gyvento
jai, kurių tiek nedaug beliko...”

SOVIETNIS ORDINAS
Sov. Sąjungos augščiausios tarybos 

prezidiumas vadinamąjį “darbo rau
donosios vėliavos” ordiną paskyrė 
Kauno P. Ziberto vardo šilko kom
binatui, kuris praėjusio septynmečio 
planus viršijo 4.800.000 metrų audi
nių. Įmonės direktorius A. Plioplys 
džiaugiasi, kad didelio pasisekimo 
yra sulaukę audiniai su triacetatu — 
“Palanga”, “Pelenė”, “Volga”, “Rū
ta” ir kt. Šiuo metu iš Kauno dirbti
nio pluošto fabriko pagaminto tria
cetate jau audžiami 8 rūšių audi
niai, o 12 rūšių laukia gamybinio 
įsisavinimo. Iki 1970 m. audyklos pa
jėgumą žadama padidinti 800 stak
lių. V. Kst.

bury Star”, o CKSO-TV parodė jį per 
sporto žinias.

J. GUDRIŪNAS nusipirko nemažą 
hotelį “Prospect”, 182 Elgin St. S., tel. 
675-8562. Ta proga jis yra pakvietęs 
L. B. valdybą surengti gegužinę jo va
sarvietėje, prie French River upės, 
visiems Sudburio ir apylinkės lietu
viams. Būtų gražu, kad lietuviai at
vykę į Sudburį iš kitų vietovių atos
togų ar šiaip reikalais nejieškotų ki
tų hotelių nakvynei, bet kreiptųsi 
pas savo tautietį “Prospect” viešbuty.

BROLIAI PETRAS ir POVILAS 
JUTELIAI savo vasarvietę prie 
French River įlankos puikiai paruošė 
vasaros sezonui, įrengdami gražų pa
plūdimį, lietuvišką pirtį, žuvims rū
kyklą, šokiams aikštelę ir t.t. Pagra
žinta vasarvietė — “Baravykas”.

BAISUSIS BIRŽELIS VIETINĖJE 
SPAUDOJE. — Iš apylinkės valdybos 
pirm. A. Vanago teko sužinoti, kad pa
minėti baisiesiems birželio išvežimams, 
įvykusiems Lietuvoje prieš 25 metus, 
vietiniam laikraščiui “Sault Star” yra 
parengtas anglų kalba atitinkamas 
straipsnis, tačiau ar šis straipsnis 
bus atspaustas ir kiek “išcenzūruotas”, 
tai pamatysime artimiausioje ateityje.

SKAUDI NAUJIENA. — Mūsų ko
lonijos tautiečiai Balys ir Marijona 
Švilpos neseniai iš Lietuvos gavo la
bai nemalonią bei skaudžią žinią, kad 
Kaune po sunkios ligos mirė jų vie
nintelis sūnus Vytautas, sulaukęs 45 
m. amžiaus. Ta proga abiems p.p. 
Švilpams nuoširdžiausia užuojauta.

J. Sk.

Sv. Antano gimnazijos abiturientai su J. E. vysk. V. Brizgiu ir savo tėvais. Šiemet gimnaziją bai
gė ir du mokiniai iš Kanados —Rimantas Danaitis iš Toronto (trečias iš kairės) ir Antanas Sku
čas iš Montrealio (trečias iš dešinės). Nuotr. B. Kerbelienės

VISI VYKIME Į JAUNIMO KONGRESĄ

Hamiltono jaunimas išvyksta į PL jaunimo kongresą Čikagon 
birželio 30 d., punktualiai 8 vai. vak. nuo Jaunimo Centro.

• Vykstantiems šaukiamas informacinis 
susirinkimas birželio 23 d. 7.30 vai. vak. 

parapijos salėje.
• Visi privalo šiame susirinkime dalyvauti.

g HAMILTON®
HAMILTONO ATEITININKŲ IŠ- 

VYKA į pijonierių kaimą įvyksta šį 
šeštadienį, birželio 25 d. Vykstama 
autobusu nuo Jaunimo Centro 10 vai. 
ryto ir grįžtama apie 3 vai. p.p. No
rintieji vykti prašome tuojau regist
ruotis pas E. Gudinskienę, tel. LI 
7-1967.

ATETININKŲ VASAROS STOVYK
LA prasidės liepos 24 d. ir tęsis iki 
rugpjūčio 7 d. Stovyklautojai priima
mi nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Sto
vyklos mokestis: už dvi savaites — 
$35, dviem iš vienos šeimos — $60, 
trim — $75. Stovyklos metu bus or
ganizuojama ekskursija autobusais į 
Stratfordo Šekspyro festivalį. Bilietų 
kaina — $2.50, kelionė — $2.50. Sto
vyklautojai privalo užpildyti specia
lius blankus. Kviečiami visi iš anksto 
užsiregistruoti. Visais stovyklos reika
lais kreiptis ir registruotis pas J. 
Pleinį, telef. JA 7-4876, iki liepos 
5 d.

DIDELE GEGUŽINĖ yra rengiama 
šį sekmadienį, birželio mėn. 26 d., Br. 
Aselskio ūkyje. Po ilgesnės pertraukos 
hamiltoniečiai turės progą gryname 
ore susitikti su apylinkių lietuviais, 
kadangi šio lietuvio ūkis yra netoli 
St. Catharines, Wellando, Niagara 
Falls. Numatoma gera muzika, skanūs 
užkandžiai, įvairios pramogos vaikams, 
o meškeriojimo mėgėjai galės išplauk
ti laiveliu į Erie ežerą. Tad nepamirš
kime šio sekmadienio linksmos popie
tės Br. Aselskio ūkyje, RR 2 Selkirk, 
netoli Cayugos. K. B.

MUSŲ TAUTOS FONDO skyrius pa
siuntė į Torontą TF atstovybei Kana
doje $500 savo pusmetinio įnašo. Iš 
šiuometinės rinkliavos jau gauta $716. 
Dėl atsiradusių kliūčių rinkliava tu; 
rėjo būti pratęsta. Tikimasi, kad toji 
suma dar padidės. Sukaktuvinis vaka
ras davė $72.47 pelno. Tautos Fondo 
v-ba yra užėmus Jeunimo Centro salę

DR. V. D. KVEDARAS 
Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont

Telefonas 529 - 4911

St. Catharines, Ont
BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ 25 M. SU

KAKTIES MINĖJIMAS. — Lietuvos 
okupantas Sov. Sąjunga deda didžiau
sias pastangas, skelbia melagingas ži
nias, norėdama įtikinti pasaulį, kad 
Lietuva yra laisva. I okupanto skelbia
mus melus pavergtas lietuvis, gyvenąs 
Lietuvoje, negali pareikšti protesto. 
Už juos privalome kalbėti, protestuoti 
ir reikalauti Lietuvai laisvės laisvuo
se kraštuose gyveną lietuviai.

šiais metais, kada sukanka Laetuvos 
okupacijos ir žiauriųjų trėmimo į Si
birą 25 metų sukaktis, didžiosios ir 
mažosios lietuvių bendruomenės, se-

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDING-EA  VESTROUGHING 

Telef. 383-7512 M. L 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.

priešadventiniams šokiams lapkričio 
26 d.

TRĖMIMŲ SUKAKTIS. — Pabaltie- 
čiai dar negali pamiršti prieš 25 m. 
sovietų vykdytų žiauriųjų birželio iš
vežimų. Šis įvykis birž. 12 d., sekma
dienį, buvo paminėtas įspūdinga mo
torizuota demonstracija per miestą ir 
protesto iškilmėmis prie miesto rotu
šės. Lietuviai tos dienos paminėjimą 
pradėjo jau 11 vai. AV parap. bažny
čioje iškilmingomis pamaldomis — 
Mišias atlaikė ir dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kleb. mons. dr. J. Ta- 
darauskas. Tą patį sekmadienį mūsų 
vaikučiai ėjo pirmos Komunijos ir su 
visais buvo įjungti į bendrą maldą už 
kenčiančią pavergtą tėvynę.

Popiet apie šimtas mašinų, pada
bintų šūkiais, smerkiančiais komunis
tinio okupanto padarytus nusikaltimus 
Pabaltyje, pasileido per miestą. Prie
kyje važiavo trys atidengtos mašinos 
su kiekvienos tautybės gedulo kaspi
nu perrišta vėliava ir tautiniais drabu
žiais pasidabinusiom mergaitėm. Pas
kui jas — garsiakalbio mašina, iš ku
rios gražia anglų kalba buvo aiškinama 
demonstracijos stebėtojams šio protes
to žygio priežastis.

Prie miesto rotušės atvažiavusius 
pasitiko Hamiltono burmistras, parla
mentarai, dvasiškija ir nemažas bū
rys žmonių, čia kalbą pasakė Baltų 
Federacijos Hamiltono skyr. pirm. E. 
Pulcinc, nupasakodamas anuos bai
siuosius birželio įvykius ir kaip trys 
nepriklausomos Pabaltijo valstybės 
komunistine klasta buvo įjungtos į 
Sovietų Sąjungą. Trumpai, parodyda
mi šio įvykio supratimą, kalbėjo mies
to burmistras V. Copps, parlamento 
atstovas J. Munro ir miesto tarybos 
atst. Mr. Smith. Buvo perskaitytos re
zoliucijos, siunčiamos Kanados minis- 
teriui pirmininkui, opozicijos vadui, 
Jungtinėms Tautoms, ir tylos minute 
pagerbti žuvusieji nuo komunizmo. Iš- _ 
kilmės baigtos Lietuvos, Latvijos ir loterija. Trims geriausiai sušaudziu- 
Estijos himnais. Buvo gautas miesto siems bus duodamos premijos. Turin- 
savivaldybės leidimas tą dieną prie 
rotušės iškelti gedulu paženklintas 
Pabaltijo tautų vėliavas, šiemet šiam 
paminėjimui vadovavo broliai latviai.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

nimas ir jaunimas skelbia viešą protes
tą ir reikalauja laisvojo pasaulio, kad 
pasmerktų rusų kolonializmą ir grąžin
tų Lietuvai laisvę.

St. Catharines B-nės valdyba j šį 
reikšmingą minėjimą pakvietė Kana
dos Krašto valdybos palitinio skyriaus 
atstovą su paskaita. Minėjimo metu 
bus perskaitytos, priimtos ir pasiųstos 
rezoliucijos vyriausybių galvoms. Į mi
nėjimą kviečiame visus Niagaros pu
siasalio lietuvius. Minėjimas įvyks š. 
m. birželio 26 d. Tėvų Pranciškonų pa
talpose, tuojau po pamaldų, 11 vai.

B-nės valdyba

• Norintieji vykti prašomi skubiai 
užsiregistruoti pas L. Stanevičiūtę, 

JA 2-4708.

Komitetas

PIRMOJI KOMUNIJA A.V. parapi
jos vaikučių įvyko birželio 12 d. Viso 
buvo 9 vaikučiai.

A.A. PRANAS ŽALIMAITIS, 40 m. 
amžiaus, po sunkios ir ilgos ligos mi
rė birželio 8 d. Paliko giliame nuliū- 
dyme žmoną ir sūnų. Iškilmingai pa
laidotas per lietuvių bažnyčią birže
lio 11 d. miesto kapinėse.

KUN. DR. P. BACINSKAS iš Aust
ralijos, Vasario 16 gimnazijos direk
torius, aplankė parapijos kleboną 
mons. dr. J. Tadarauską. J. P.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO metiniame narių susirinkime 
išrinkti valdybon: A. Kuras — pirm., 
295 East 32 Str., tel. 389-5852, P. Sa
kalas — sekr.-ižd., 62 Knyvet Avė., tel. 
383-2881, šaud. sekcijos vadovas A. 
Šimkevičius tel. 383-2169 ir A. Žilins
kas tel. 522-7191, medž. sekc. — A. 
Barkauskas tel. 385-0236, žvejų sekc. 
— J. Stankus tel. 545-5432 ir P. Zubas 
tel. 545-5933. Rev. komisijon: J. Povi- 
lauskas. A. Buinys ir A. Kaušpėdą.

Pirm. A. Buinys plačiai nušvietė 
praeitų metų klubo veiklą, pabrėžda
mas, kad per trejus metus klubas iš
augo iki 75 narių. Visuotinio susirin
kimo buvo priimti valdybos pasiūly
mai: a. pirkti žemės sklypą šaudyklai 
įrengti; b. priimti naujus narius, re
komenduojant dviem klubo nariam ir 
sumokant įstojimo mokestį $10. Klubo 
v-ba tvirtina naujų narių priėmimą; c. 
klubo nariu nustoja būti atsilikęs na
rio mokesčio mokėjime vienerius me
tus.

Birželio 22 d., 8 vai. v., Grand Hou
se viešbučio antro augŠto salėje šau
kiamas visuotinis narių susirinkimas. 
Bus svarstoma 30 akerių žemės sklypo 
pirkimas šaudyklai įrengti. Žemė yra 
3 mylios už Kaledonijos. Pasiūlymas 
valdybos yra priimtas tik reikia narių 
patvirtinimo. Nariams dalyvavimas bū
tinas.

Birželio 26 d. 1 v. p. p. klubas ruo
šia išvyką - pikniką p. Matuliūno va
sarvietėje, prie Erie ežero. Programo
je: šaudymas į taikinius, žvejojimas ir

tieji laivelius, prašomi juos atsivežti. 
Mažamečiams dešrelės ir vaisvandeniai 
bus duodama nemokamai. Be to, jiems 
bus kitų staigmenų. V-ba kviečia klu
bo narius, draugus ir pažįstamus išvy
koje dalyvauti ir popietę praleisti 
gamtoje. Į p. Matuliūno vasarvietę 
vykstama per Port Dover iki Vittoria. 
Iš Vittoria yra rodyklė į Fisher’s Glen. 
Pavažiavus 4 mylias ir nusileidus į 
pakalnę, yra iškaba Trillium Cottages. 
Čia ir yra išvykos vieta.

Klubo valdyba

CALGARY, Alta.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju p. p. Baniu- 
šui, J. Dubauskams, P. Gluoksniams, 
J. Grigui, Ručinskienei, A. Kovalchyk, 
A. Nevadoms. L. Rasteniams, Snieč- 
kams, W. Yaugienei, J. Yaugai, W. 
Yaugoms, jr. už aplankymą, gėles, do
vanas ir linkėjimus pasveikti, man be
sigydant Calgary General ligoninėje.

Dar kartą nuoširdus ačiū Jums vi
siems — X

J. Rutkūnas

Pajieškojimai
Valė Juodaitytė, duktė Vinco (Sa

kiai, P. Cvirkos gt 4) jieško Vandos 
Lepaitytės, gyvenusios Lankeliškiuose, 
Vilkaviškio rajone.

Inž. Donatas Jocius (Kaunas, Ne
ries krantinė 13—26) jieško savo 
draugų ir pažįstamų.
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O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

DR. P. JONIKO, Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto lektoriaus, 60 
m. amžiaus sukakties minėjimas įvy- rejgų įvairiose lietuviškose organfca- 
ko birželio 11 d., 5 vai. vakaro, Jau
nimo Centro apatinėje salėje. Pa- 
gerbtuvės buvo šeimyninio pobūdžio dentų s-gos centro v-bos pirmininkė, 
— su užkandžiais ir pačių studentų 
atlikta programa.

LEONAS VALAITIS, 16 m. am
žiaus, vadovauja Čikagos lietuvių 
jaunimui. Kai buvo sudarinėjami ko
lonijose Jaunimo Metų k-tai, didžio
joje Čikagoje tokio k-to vairą į savo 
rankas tvirtai paėmė Šv. Ignaco gim
nazijos 16 m. studentas L. Valaitis. 
Jis dar pradžios mokykloj dirbo su 
ateitininkais, vadovavo ateitininkų 
Lipniūno kuopai ir buvo jos pirmi
ninku. Dabar jis lanko Pedagoginį 
Lituanistikos Institutą, domisi lietu
vių kultūriniu gyvenimu ir gerai pa
žįsta šių dienų Lietuvos problemas.

ŠTANGENBERGAS, iš Cicero, Ne- 
priklausomos Lietuvos karininkas, 
yra surinkęs daug N. Lietuvos pinigų 
ir pašto ženklų, šias abi kolekcijas 
jis paskolino parodai, kurią organiza
vo L. M. Federacijos Čikagos klubas 
birželio 6 d. Jaunimo Centre. Paroda 
buvo rengiama pasaulio moterų ats
tovių lankymosi pas lietuves proga. 
Tuo pat metu ten vyko ir lietuvių 
moterų dailininkių darbų paroda.

DR. BR. KAZLAS, Wilkes College 
istorijos d-to direktorius, Wilkes-Bar
re, Penn., šią vasarą išvyksta Euro
pon, kur lankysis eilėj valstybių, jų 
tarpe — ir Anglijoj.

JUOZAS AUDĖNAS, VLIKo gen. 
sekretorius, gegužės 27 d. dalyvavo 
Niujorke įvykusiame Ukrainos nepr. 
paskelbimo 48 m. sukakties minėji
me ir VLIKo vardu pareiškė sveiki
nimą iškilmių dalyviams.

KUN. J. MATUTIS, Hartfordo Šv. 
Trejybės klebonas, kun. J. VilČiaus- 
kas, Ansonijos šv. Antano parapijos 
klebonas, ir kuri. A. Zanevičius, New 
Haveno Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, gegužės 22 d. atšventė 25 m. 
kunigystės jubilėjų.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ Jokūbo 
Stuko vadovaujama radijo valanda 
Niujorke šiemet švenčia 25 metų 
sukaktį.

INŽ. RAIMUNTAS KUDUKIS Cle
veland State University dėsto “Stren- 
ght of Material IT’ medžiagų atspa
rumo kursą. Turėdamas tarnybą 
plieno pramonės įmonės vadovybėje 
ir dėstydamas universitete, jis taip 
pat aktyviai reiškiasi ir visuomeni
nėj veikloj.

DR. A. S. PAUTTENIS, Chicago 
III., išlaikė Kalifornijos valstybinius 
egzaminus ir persikėlė gyventi į Los 
Angeles, laikinai sustodamas Santa 
Monica, Cal.

BOSTONO ŠV. PETRO LIET, pa
rapijos choras užsiregistravo daly
vauti Šiluvos koplyčios šventinimo ir 
religinio kongreso iškilmėse Vašing
tone. Chorui vadovauja komp. Jer. 
Kačinskas. Iki šiol jau yra užsiregist
ravę 20 chorų su 590 dainininkų.

PAVYZDINGA LIETUVAITE sve
tur yra Canberros lietuvių atstovė į 
Jaunimo Kongresą Daiva Labutytė. 
Ji yra turėjusi daugiau oficialių pa- 

cijose nei kas kitas iš mūsiškio jau
nimo: 1960 m. buvo Australijos Stu- 

1961-63 m. — “Studentų žodžio” re
daktorė, ALB Krašto v-bos narė jau
nimo reikalams, 1963-64 m. — Ame
rikos liet krepšininkų priėmimo k- 
to narė, 1964 m. — filisterių būrelio 
sekretorė, Krašto Kult, tarybos narė 
ir L t.

AUSTRALUOS LIBERALŲ parti- 
ja numato išstatyti kandidate į fede
racinį parlamentą latvaitę Eigą Ro- 
dzę, nenuilstančią veikėją, kovotoją 
už pavergtųjų teises. Ji ilgesnį laiką 
gyveno Vak. Australijoj ir tik per
nai persikėlė į Sydnėjų, yra pasižy
mėjusi žurnalistė ir puiki kalbėtoja. 
Sydnėjiškiąį turėjo progos ją išgirsti 
pernai Pavergtųjų Savaitės atidary
me Sydnėjuje. Australijos lietuviai 
linki jai sėkmės kandidatuojant į 
parlamentą.

IR AUSTRALIJOJ VEIKIA lietu
vių kooperatinė kredito draugija 
“Talka”. Ji neseniai perkelta į Mel
bourne Lietuvių namus.

Argentina
OSVALDAS ŽVIRBLIS, ukmergiš- 

kio geležinkeliečio Antano žvirblio ir 
kupiškėnės Genovaitės Petronytės 
sūnus, studijuoja Buenos Aires uni
versiteto chemijos - inžinerijos fa
kultete. Jo sesutė Norma mokosi 
penktame pradinės m-klos skyriuje.

VLADAS PETRYLA, atvykęs Ar
gentinon po II D. karo ir įsigijęs gra
žų ūkį Tigre salyne, turėjo žymių 
nuostolių. Epidemijos metu žuvo po
ra šimtų jo vilninių kralikų.

APIE 50 LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
yra Argentinoje, gavusių diplomus 
šio krašto universitetuose. uArgenti
nos Liet. Balso” pranešimu, 
mą jų gimę Argentinoje, bet 
visi kalba lietuviškai.

PROVIZORIUS JUOZAS
KUS dirba Franco Inglesa vaistinė
je, Antanina Neniškytė turi savo 
vaistinę Adrogue mieste, šiemet pro
vizorės diplomą gavo Kelertaitė. Bu
enos Aires universitete diplomuoti 
keli lietuviai biochemikai: dr. Br. 
Rukšėnaitė, dr. Liucilia Gasevičiūtė, 
dr. G. Simanavičius ir kt La Platos 
ir Buenos Aires universitetų medici
nos fakultete diplomus gavo kelioli
ka lietuvaičių akušerių.

didžiu- 
beveik

STON-

Bad Zwischen- 
16 gimnazijos 
vargonininkas,

Vokietija
JONAS JANONIS, 

ahne miręs Vasario 
buv. mokytojas ir 
gimanzijai paliko vertingą gaidų ir 
knygų rinkinį.

KUN. DR. P. BACINSKAS paskir
tas Vasario 16 gimnazijos direkto
rium. Vokietijos Liet. B-nės vadovy
bė pasirašė su juo sutartį. Pareigas 
eiti naujasis direktorius pradės šį 
rudenį. Kun. dr. P. Kačinskas lig šiol 
gyveno Australijoj, Melbourne. Jis 
lankėsi Europoj ir sutiko eiti gim
nazijos direktoriaus pareigas.

VASARIO 16 GIMNAZIJON po 
Velykų susirinkę mokytojai ir moki
niai vietoj 12 metų stovėjusio barako 
berado didelę aikštę, kurią 8591 L.

Australija
JONAS VALYS, teisininkas ir 

Australijos Lietuvių B-nės krašto ta
rybos pirmininkas, gegužės 1 d. su
laukė 60 m. amžiaus. Dar Lietuvoj 
studijuodamas buvo aktyvus visuo
menininkas, o išeivijoj jis ryškiai pa
sirodė kaip pirmaeilis organizatorius * S. lietuvių kuopos vyrai gražiai išly- 
ir vadovas. J. Valys yra ir aktyvus 
spaudos darbininkas, dažnai pasisa
kantis aktualiais bendruomeniniais 
klausimais, iškeliantis lietuviškos 
veiklos ir santykių trūkumus arba 
negalavimus.

gino ir panaikino visus buv. pastato 
ženklus. Krašto v-bai pavyko parduo
ti baraką už 2750 DM, o buvo nuo
gąstaujama, kad nepavyks parduoti 
ir teks apmokėti nugriovimo išlaidas.

Paruošė Pr. Al;

Delhi, Tillsonburg
A.A. VANDA MAŽEIKIENĖ • VID- A.a. V. Mažeikienė kartu su savo 

MANTAITĖ mirė š.m. gegužės mėn. vyru Antanu yra dideli šv. Kazimiero 
23 d. Tillsonburgo ligoninėj, neišbu- parapijos geradariai. Šiai parapijai 
vus čia nė pilnų dviejų dienų. Ji te- kuriantis jie paaukojo $500. Jie nupir- 
buvo 55 m. amžiaus. Mirties priežas- ko gražią Mišioms taurę ir yra funda- 
tis — kraujo išsiliejimas. į smegenis, toriai vieno altoriaus.

Velionė buvo gilusi iš Telšių miesto. Mirusiai pagarbą ir meilę parodė 
Prieš atvykdama- 1938 m. į Kanadą, šios apylinkės lietuviai net ir didelio 
dirbo “Paramos” kooperatyvų sąjungo- darbo metu labai gausiai per du vaka- 
je Kaune. Negalvojo visą laiką pasilik- rus atsilankę j laidojimo namus, ku- 
ti Kanadoje, tačiau iškilęs karas pa- rie negalėjo visų sutalpinti. Penki ku- 
keitė planus. Netrukus ištekėjo už nigai dalyvavo laidotuvių pamaldose, 
Ant. Mažeikos ir persikėlė iš Toronto atnašaudami Mišias prie visų trijų al- 
j vyro ūkį netoli Delhi. Abu sutartinai torių, žmonių buvo pilna bažnyčia, 
ir sunkiai dirbdami išmokėjo vieną ir Už mirusios vėlę užprašė 85 Mišias, 
kitą užpirktą ūkį. Nuo 1950 m. patys 
ūkiuose nedirbo — turėjo ir turi pu
sininkus.

A.a. Vanda Mažeikienė buvo didelės 
išminties ir takto moteris. Vargu ar
buvo nors vienas žmogus, kuris būtų kingas velionei už jos gerą širdį, kai 
buvęs jos priešas. Ji mėgo laisvalaikiu teko apie tris metus gyventi p. Mažei- 
skaityti rimtas religinio - asketinio tu- kų šeimoje, neturint savo pastogės, 
rinio knygas ir žurnalus. Ji perskaitė Neužmirš mirusios šios apylinkės 
visus 4 tomus kun. J. Vaitkevičiaus lietuviai, kol nors vienas jų bus gy- 
“Gyvoji Dvasia” ir kun. dr. K. A. Ma- vas. Visi labai atjaučia A. Mažeiką, 
tulaičio “Meilės ugnis” — lietuvišką- netekusį mylimos žmonos. Tegu gerą
jį asketikos vadovėlį. Į Mažeikų na- sis ir gailestingasis Viešpats suteikia 
muš ateina nemaža lietuviškų laik- jai daug laimės savo Karalystėje, 
raščių ir žurnalų. K. J. G.

Velionė buvo K.L.K. Moterų Dr-jos 
Delhi skyriaus narė. Ji visados prisi
dėdavo prie visų parapijos parengimų 
darbu ir auka.

Rašantis šias eilutes yra labai dė-

VANCOUVER, B.C
BIRŽELIO 12 DIENĄ Kultūros bū- Sv. Panelės Marijos Nuolatinės Pa

telio rūpesčiu, buvo suruoštas žiaurių- galbos bažnyčioje. Po pamaldų, tos pa
jų birželio trėmimų paminėjimas, čios bažnyčios salėje įvyko iškilmingas 
Nors Ši diena visur minima, tačiau minėjimas. Z. Kaulienei, būrelio pir- 
Vancouver}’ buvo tik pirmą kartą pa- mininkei trumpai apibūdinus šios 
minėta. Pamaldos už žuvusius ir tebe- dienos reikšmę, paskaitą skaitė inž. K. 
žūstančius tremtyje, toli nuo gimtos Vanagas. P. Jonas Normantas paskaitė 
žemės Sibire ar Urale, buvo atlaikytos tai dienai pritaikytos savo kūrybos.



inž. BERNARDUI BUNTINUI staiga mirus,

jo brangiai žmonai, sūnui, seseriai ir broliams su šeimomis 
i

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir liūdime kartu netekę 
tokio artimo ir mielo bičiulio —

U. ir J. Bleizgiai R. ir A. Žilinskai

Inž. BERNARDUI BUNTINUI mirus, 
jo liūdinčią žmoną, sūnų ir artimuosius 

nuoširdžiausiai užjaučiame — J
A. K. Aperavičiai

Mažosios Lietuvos veikėjui 
inž. BERNARDUI BUNTINUI mirus, 

jo žmonai GRYTAI ir jo sūnui ARVYDUI 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

M. ir Aug. Kuolai T. ir L. Tamošauskai

Mylimam vyrui ir tėvui

inž. BERNARDUI BUNTINUI mirus, 
p. GRITĄ BUNTINIENĘ ir sūnų ARVYDĄ 

nuoširdžiai užjaučiame —
V. Gylienė N. ir A. Šaikauskiai

Netekus mylimos mamytės

ONOS VANAGIENĖS,
dukroms STEPUTEI, JANINAI ir ZITAI 

reiškiame gilią užuojautą —
K. J. Krivickai

AtA
Inž PRANUI ČEPONIUI mirus,
ADĄ ČEPONIENg ir sūnelius 

nuoširdžiai užjaučiame —

J. Krivickas su šeima

Mirus a. a. ats. Itn. inž. PRANUI ČEPONIUI, 

žmonai ir vaikučiams reiškiu nuoširdžią užuojautą —
- -į ■

Vancouver, B.C. Juozas Klimavičius

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus,

ponią KLEVIENĘ ir jos šeimą

nuoširdžiai užjaučiame ir sykiu liūdime -—

Danutė ir Petras Babin

Mielai MAMYTEI Lietuvoje mirus.
VLADĄ KAZLAUSKĄ bei jo šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame —

Ą. A. Laurinaičiai
A. K. Laurinaičiai

J
AtA

POVILUI MASIULIUI staiga mirus, 
jo šeimą Lietuvoje ir brolį FELIKSĄ su žmona 

nuoširdžiai užjaučiame —

Janulevičių šeima

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS

ČIKAGOS LIETUVIŲ TELEVIZI
JOS programa “Lietuviai televizijoje” 
birželio mėn. 17 d. baigė pirmąjį 
trijų mėnesių gyvavimo laikotarpi. 
Siam liakotarpiui programa turėjo 
nuolatini rėmėją, kuris apmokėjo jos 
išlaidas (350 doL savaitei). Pasibaigus 
sutartam laikui, sutarties jis neatnau
jino, o taip pat naujo nuolatinio rėmė
jo neberasta. Tad programos vadovybė 
ėmėsi atsakomybės bandyti išsiversti 
iš lietuvių aukų ir iš trumpalaikių 
skelbėjų. Tokiu būdu buvo pasirašyta 
su televizijos stotimi sekančių trijų 
mėnesių sutartis, tikintis paramos — 
aukų iš lietuvių žiūrovų bei prekybi
ninkų. -

Pirmasis kreipimasis dėl aukų šiai 
programai buvo gana vaisingas, ir vi
suomenė gana jautriai reagavo, tačiau 
pajamų dar reikia daugiau, nes mėne
siui reikia apie $2.000 (įskaitant algą 
programos vadovai ir smulkias išlai
das). Si programa veikia nebiznieriš- 
ku pagrindu ir jokio atlyginimo (iš
skyrus programos vedėją) niekam ne
bus mokama. Norintieji paremti vie
nintelę lietuvių televizijos programą

rašyti šiuo adresą: “Lietuviai televizi
joje”, 7211S. Francisco Ave, Chicago,

Du senosios kartos šulai pasakoja
Mūsų atsiminimų literatūra vis 

gausėja ir gausėja. Ir niekas, ži- 
‘ ' užginčyti, kad 

mes jų turime perdaug. Nes jie 
yra labai svarbus mūsų kultūri
nės, politinės, visuomeninės ar 
kitokios istorijos papildymas. 
Ypač, kai juos rašo didžios erudi
cijos žmonės, ir dargi kurių 
plunksna yra tokia lanksti.

Čia turime galvoje du žymius 
mūsų tautos vyrus: vysk. P. Bučį 
(miręs) ir kan. M. Vaitkų. Juodu 
abu užrašė po savo atsiminimų 
pluoštą, kurių dalis išleista atski
romis knygomis, o kiti bus at
spausdinti kiek vėliau.

Atsiminimų, kaip ir kiekvieno 
veikalo, skaitytojui, ypač jaunes
niam, nelengva pareikšti savo 
nuomonę, nes jis aprašomų įvy
kių yra nepatyręs ir jų nepergy
venęs. Betgi kartą knygą perskai
čius ir be to yra apie ką pakalbė
ti. Taigi, ir šių eilučių tikslas yra 
ne komnentuoti pačius atsimini
mus, bet pažvelgti į šiuos du mū
sų rašto didžiūnus, kaip jie atro
do jų atsiminimų skaitytojo aky-

noma, nei

Du broliukai kunigai
Ir vieno ir kito autoriaus atsi

minimų knygose labai ryškiai 
prasiveržia jų kunigiškumas. Bet 
ne eilinis kunigiškumas, o gyvas, 
veiklus, pašvęstas Dievo ir žmo
gaus tarnybai. Dėlto nenuostabu, 
kad iš jų raštų taip aiškiai dvel
kia nusižeminimas, kuklumas, sa
vęs teisimas ir pagarba artimui. 
Juodu net po keletą kartų prisi
pažįsta, kad vienu ar kitu atveju 
netinkamai pasielgę, kaip kokie 
jaunu oliai, nesubrendėliai... 
Vysk. P. Būčys net užsimena apie 
savo jaunuoliškas audras, kurios 
drumstė jo gyvenimą ir temdė 
pašaukimo kelią. Ir visa atrodo 
taip suprantama ir žmoniška, bet 
kartu ir didu, nes visa nugalėta, 
gyvenimo kovos lauke tikslo pa
siekta. čia skaitytojui net ir šio
kia tokia išvada peršasi, būtent, 
kad ne kunigystė pašvenčia žmo
gų, bet žmogus išsaugoja ir apgi
na kunigystės šventumą.

Nemažesni ir patrijotai
Kita bendra šių dviejų vyrų 

žymė yra jų patrijotiškumas*. 
Anais laikais, kai visame krašte 
ir jo įstaigose viešpatavo svetim- 
šališka dvasia, šie du jaunuoliai 
plačiai reiškėsi lietuviškoje veik
loje ne tik žodžiu, bet ir ypač 
raštu. Pažymėtina, kad vysk. P. 
Būčys net ir augštuosius mokslus 
ryžosi baigti tuo tikslu, kad vė
liau galėtu redaguoti lietuvišką 
laikrašti Tilžėje, atseit, raštu ko
voti už patrijotines ir religines 
idėjas, šie du vyrai buvo vieni 
pirmųjų, kurie prisidėjo prie lie
tuviškos laikraštijos kūrimo ir 
nevienu atveju jai net vadovavo. 
Gi turint galvoje ano meto grės
mę tautinės spaudos darbinin
kams, kuri taip pat aiškėja iš jų 
atsiminimų, skaitytojui labai 
lengva Įžiūrėti šių žmonių patri-

gos, bet ir iš tolimesnių vietovių.
Lietuviškos programos yra matomos 

kiekvieną penktadienio vakarą nuo 8 
iki 8.30 vai. vak. per 26-jį kanalą. Bir
želio mėn. 17 d. programoje buvo pa
minėta liūdnųjų birželio įvykių sukak
tis.

Į ČIKAGĄ jau kasdien atvažiuoja 
atstovai iš įvairių pasaulio kraštų, ku
rie dalyvaus Pasaulio liet jaunimo 
kongrese. Didoka grupė atvažiavo iŠ 
Argentinos, ir jai priėmimą, birželio 
mėn. 18 d. šarkos restorane buvo su
rengę anksčiau Argentinoje gyvenusie
ji mūsų tautiečiai.

Pirmieji šio kongreso įvykiai bus 
įvairių parodų atidarymas. Atidarymo 
iškilmės bus birželio mėn. 25 d. 7 vai. 
vak. Jaunimo centre, čia bus atidary
ta Vyto Valaičio foto, spaudos, numiz
matikos, medalių bei ženklų, architek
tūros, dailės parodos. Vyto Valaičio, 
praėjusiais metais tragiškai žuvusio 
pasižymėjusio fotografo foto parodą 
tvarko kun. Kezys, SJ. Joje bus apie 
200 nuotraukų. JI kelias dienas vyks 
Jaunimo Centre, o birželio mėn. 30 d. 
bus perkelta į Conrad Hilton viešbutį 
(ten bus kongreso posėdžiai), kur ji

(Nukelta į 7 psl.)
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kartų kažkur pastebėjo gėlių žy
dėjimą, bet, atrodo, jam tai giles
nio įspūdžio taip ir nepadarė. Te
gul jos sau žydi, kas čia tokio... 
Bet užtatai jis pastebi kitus daly
kus, juos analizuoja, jieško atsa
kymo į kylančius klausimus, pro

eina tik juos konstatuodamas, 
jais gėrėdamasis arba piktinda
masis.

Nevienodas abiejų autorių 
žvilgsnis į žmogų. M. Vaitkus į jį 
dažniausiai žvelgia su meile, jame 
girdėdamas širdies plakimą, re
gėdamas gėrio ir grožio įsikūniji
mą, akių spindėjimą ir lūpų šyps
nį... Tai yra grynai estetinis 
pergyvenimas, susitelkęs pačiose 
jo širdies gelmėse. O vysk. Bučio 
žvilgsnis į žmogų yra kritiškas. 
Jis turi žmogui ir tam tikrų rei
kalavimų, kurie turėtų jį lyg ir 
labiau atbaigti. Vadinasi, jis jį 
analizuoja ir pateikia tokį, koks 
jis iš tikrųjų yra. Jis, žinoma, jei 
reikia, jo gailisi, bet vaitkiško 
džentelmeniškumo nerodo.

Kaip mokslininko tipas, vysk.

Būčys daugiau mąsto s 
Dėl to ir jo stilius yra

kaus, kuris mąsto ir išsireiški 
/aižiais. Dėlto M. Vaitkų žymi< 
lengviau skaityti ir gėrėtis jo dvi 
sios lakumu. Betgi P. Bučio gilu 
žvilgsnis labiau praplečia, skaiti 
tojo akiratį.

Nors šių eilučių autoriui yr 
tekę ir daugiau skaityti šių dvii 
jų autorių raštų, bet ši trumput 
analizė yra daryta remiantis ti 
dviem jų paskutinėm atsiminim 
knygom. Dėlto, žinoma, ir jų ai 
tarimas yra tik suglaustais bruc 
žais pateiktas.

Vysk. P. P. Bučio atsiminimai, 
dalis; surašė prof. Z. Ivinskis, r< 
dagavo J. Vaišnora, MIC, išleid 
Lietuviškos Knygos Klubas, aj 
lanką piešė P. Jurkus; kain 
3,50 dol.
Mykolas - Vaitkus, PER GIEDR. 
IR AUDRĄ, 1909—1918 metų a 
siminimai; išleido Nida; kain 

. 2-3 dol.
A. Kalnius

TARP DARBO GRODŲ IR PELU
25 METAI LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS LIETUVIŲ 

KALBOS IR LITERATŪROS INSTITUTUI
Komunistinė spauda paminėjo 

Lietuvos Mokslų Akademijos lie
tuvių kalbos ir literatūros institu
to 25 metų veiklos sukaktį. Ta 
proga partinio patoso kupiną ra
šinį “Tiesos” puslapiuose paskel
bė dabartinis instituto direkto
rius akademikas K. Korsakas, o 
“Literatūroje ir Mene” žymiai 
santūresniu stiliumi instituto nuo
pelnus nušvietė ilgametis šios 
institucijos literatūrinio skyriaus 
darbuotojas K. Doveika.

Veiklos pradžia laikoma 1941 
m. balandžio 25 d., kada buvo 
įsteigti du atskiri institutai — lie
tuvių kalbos ir literatūros. Poka
ryje jų veikla buvo atgaivinta J. 
Balčikonio ir K. Korsako vadovy
bėje. 1952 m. abu institutai susi
jungė ir buvo papildyti iš istori
jos instituto atkelta tautosakinin
kų grupe. Direktoriaus kėdė, kaip 
ir galima buvo tikėtis, teko kom
partijos patikėtiniui K. Korsakui, 
kuris plačiai reiškėsi kaip sovieti
nės literatūros ideologinis kriti
kas bei jos teorininkas.

Lituanistikos turtai
Institutas šiandien pagristai 

gali didžiuotis savo fonduose su
kauptais didžiuliais lituanistikos 
turtais. Tautosakos rankraštyne 
yra apie 700.000 įvairių žanru už
rašymų, lietuvių kalbos žodyno 
kartoteka turi virš 3 milijonų 
kortelių, o tarmių pavyzdžių su
rinkta 400.000 Įrašų. Minėtinas 
taip pat ir gausus liaudies dainų 
melodijų rinkinys. Instituto bib
liotekoje, kuriai pagrindą davė 
iš Lietuvių Mokslo Draugijos per
imtas archyvas, saugoma daug re
tų lituanistikos leidinių. Rank
raštyno skyriuje yra 28.000 lietu
vių rašytojų rankraščių vienetų, 
apstu nuotraukų, kartografinės 
bei ikonografinės medžiagos.

Pastarųjų keliolikos metų lai
kotarpy j e" instituto kalbininkai 
lankėsi 706 Lietuvos vietovėse, 
rinkdami medžiagą planuojamam 
išleisti lietuvių kalbos tarmių at
lasui. Tautosakininkai, saugyklos 
fondus papildę 200.000 nauju įra
šų, yra paruošę 265.000 dainų ir 
42.000 melodijų sisteminį dainuo
jamosios tautosakos katalogą, ku
ris palengvins dainų išleidimą 
daugiatomiais leidiniais.

Darbuotojai ir darbai
Tiriamasis darbas institute 

vykdomas šešiuose skyriuose, ku
rių 3 priklauso kalbininkams, 2 
literatams ir 1 tautosakininkams. 
Instituto darbuotojų eilėse šiuo 
metu yra apie 100 kalbininkų, li
teratų ir tautosakininkų, jų tar
pe 35 filologijos mokslų kandida
tai ir 2 filologijos mokslų dakta
rai. Senųjų darbuotojų eilėse ran
dami — J. Kruopas, K. Doveika, 
K. Ulvydas, A. Lyberis, L. Ginei
tis, Z. Jonikaitė, A. Kučinskaitė, 
A. Jonynas, K. Grigas, B. Kaz
lauskienė, V. Galinis, A. Valec- 
kienė, J. Senkus, J. Vosylius, E. 
Stanevičienė, M. Grigaitytė, M. 
čižas, P. Razmukas; jaunųjų — 
J. Lankutis, J. Paulauskas, V.

Poetas ir mokslininkas
Tiesa, vysk. P. Būčys buvo lin

kęs ne vien tik į mokslą. Jis dar 
buvo publicistas ir visuomeninin
kas. Bet jeigu mes jį pavadintu- 
mėm tik mokslininku, tai kan. M. 
Vaitkų tektų palaikyti tik poetu. 
Šitokį sugretinimą galima daryti 
dėlei jų vidaus pasaulių skirtumo 
ir tam tikrais atžvilgiais dvasinio 
nusiteikimo. Nes, kai, sakysime, 
vienas į kaikuriuos gyvenimo 
reiškinius žiūri kaip į problemą, 
tai kitas — kaip į atitinkamų per
gyvenimų šaltinį; kai pirmasis 
svarsto ir sprendžia, tai antrasis 
idealizuoja ar niekina; kai moks
lininkas dvasinio pasitenkinimo 
jieško gilumoje, tai poetas jo aps
čiai randa ir paviršiuje. Vienu 
žodžiu, iš jų atsiminimų atrodo, 
kad vysk. Bučio pirmasis rūpes
tis yra pažinimas ir jo konstata
vimas (neliečiant jo publicistinių 
ir visuomeninių savybių), tai kam 
Vaitkaus — estetinis objekto per
gyvenimas ir meninis jo pertei
kimas. Sakysime, M. Vaitkus re
tai kada praeina pro gražų gamto
vaizdį jo nepastebėjęs ir juo ne
pasidžiaugęs, išgirstos muzikos 
nepasiklausęs, išvystu meno kū
riniu nepasigrožėjęs. Viskas jį 
žavi, džiugina, prakalbina. O 
vysk. Būčys platokame savo atsi
minimų pluošte bene tik porą Kubilius, E. Grinaveckienė, J.

Lietuvos gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas išleistuvių metu įtei
kia dovanas baigusiems ougštuosius mokslus

Lietuviukai saleziečių gimnazijoje Italijoj prie valgomojo stalo, 
kai atsilanko svečiai ir pasirodo truputis vyno

« KULTURNEJE VEIKIOJE
Sabaliauskas, B. Tolutienė, V. 
Ambrazas, L. Sauka, V. Baraus
kienė ir visa eilė kitų. Pirmieji 
institute dirba jau 20-15 metų, 
antrieji i darbą Įsijungė paskuti
niajame dešimtmetyje.

Organizacinius ir mokslinius 
klausimus sprendžia vadinamoji 
mokslinė taryba, kuriai pirminin
kauja K. Korsakas, o jos nariais 
yra J. Balčikonis, V. Mykolaitis - 
Putinas, A. Venclova, Rašytojų 
Sąjungos ir augštųjų mokyklų 
atstovai.

Per 25-rius veiklos metus ins
titutas yra išlindęs 82 leidinius 
bendru 413.650 egz. tiražu. Minė
tini; 6 tomai akademinio “Lietu
vių kalbos žodyno”, I tomas moks
linės “Lietuvių kalbos gramati
kos”, trys tomai “Lietuvių tauto
sakos”, keturios knygos marksis
tinės “Lietuvių literatūros istori
jos” ir eilė monografinio pobū
džio darbų. Serijinių leidinių 
grupei priklauso “Literatūra ir 
kalba” — 7 knygos, “Kalbos kul
tūra” — 9 sąsiuviniai ir “Kalbo
tyros klausimai” — 7 knygos.

Propagandos pelai
Mokslinio darbo grūdų rinki

mą daugiau ar mažiau trukdo pro
pagandos pelai, daugiausia junta
mi literatūros istorijos srityje. 
Apie juos rašo marksizmo spe- 
cialstas K. Korsakas: “Pirmai
siais pokario metais, kai buvo la
bai aktualus uždavinys demaskuo
ti buržuazinę nacionalistinę ide
ologiją, didelės reikšmės turėjo 
Lietuvių literatūros instituto or
ganizuojami platūs svarstymai li
teratūrinio palikimo vertinimo 
klausimais, jo darbuotojų teikia
ma parama, rengiant respublikos 
mokykloms literatūros skaitinių 
knygas bei vadovėlius, įvairias 
chrestomatijas ir antologijas ...” 
K. Korsakas kalba ne tik apie 
mokykloms skirtus vadovėlius, 
bet ir “mokslinį” tyrinėjimą, pa
reikalavusi daug laiko, nors jo 
rezultatai telpa i kelis spausdin
tus puslapius: “Kaip tik tokių at
vejų nemaža pasitaikė, peržiūrint 
marksistinės metodologijos požiū
riu lietuvių literatūrini palikimą, 
pirmą kartą marksistiškai įverti
nant lietuvių tautosaką, nušvie
čiant kai kuriuos lietuvių kalbos 
istorijos vystymosi ir jos grama
tinės sandaros dėsningumus, 
sprendžiant aktualiuosius lietu
vių tarybinės literatūros proceso 
klausimus ir kt.”

Komunisto K. Korsako atsto
vaujama marksistinė metodologi
ja, be abejonės, yra sunkus, bet, 
deja, šiuo metu neišvengiamas 
sovietinių girnų akmuo, spau
džiantis kiekvieno tikro lituanis
to, tautosakininko ir literato krū
tinę. Belieka palinkėti, kad darbo 
grūdai būtų gausesni už pelus.

Vyt. Kastytis

Atsiųsta paminėti
MŪSŲ VYTIS, nr. 5,1966 m. Leidžia 

Akademinis Skautų Sąjūdis. Red. Vyt. 
Germanas, 3418 West 66th St., Chica
go, m. 60629, USA. Administratorius 
Ed. Zabarskas, 6402 South Talman 
Ave, Chicago, Ill. 60629, USA Prenu
merata metams JAV ir Kanadoje $4, 
D. Britanijoje ir Australijoje 1 sv., ki
tur 2 JAV dol. Garbės prenumerata 
$10. Atskiro nr. kaina $1.

Mitteihmgen aus baltischem Leben, 
nr. 1, 1966 m. kovo mėn. Leidžia Balti- 
sche Gesellschaft in Deutschland, 
Adam Gruenbaum, 8 Muenchen 15, 
Lessingstrasse 5. Prenumerata metams 
DM 6.

Laiškai Lietuviams, 1966 m., nr. 5. 
Numeris skirtas erotinių klausimų 
nagrinėjimui krikščioniškoje šviesoje. 
Rašo K. Trimakas, Meilė ir lytis 
— kurlink; R. Kriaučiūnas, Apie jau
nimo pasimetimą; A. Liulevičius, Ap- 
klausinėjus žinduolius; J. Vaišnys, La
biausiai nesuprasta auklėjimo sritis; 
A. Grauslys, Meilei gimstant ir kt 
žurnalas dailiai ir gausiai iliustruotas.

PROF. J. ŽILEVIČIUS, Lietuvos | 
muzikos archyvo steigėjas ir vedėjas, 
kviečia visus jaunimo kongreso daly
vius aplankyti ir apžiūrėti muzikos ar
chyvą, esantį Tėvų jėzuitų namuose, 
2345 W. 56th St. Čikagoje. Ten bus 
galima įsigyti lietuvių kompozitorių 
kūrinių gaidų.

“DIRVOS” novelės konkursui yra 
prisiųsta 18 novelių. Šiuo metu suda
roma vertintojų komisija.

KUN. V. BAGDANAVIČIUS, MIC, 
išvertė Pauliaus Claudelio “Silkinį ba
telį”. Vertimas, rankraščio teisėmis 
atspaustas rotatoriumi, turi 420 psl. 
(teksto 369 psl., kiti — vertėjo ko
mentarai); kaina $10.

AKADEMIKAI SKAUTAI jaunimo 
proga išleido pirmą skautiškų dainų 
plokštelę “Laužų aidai”, įdainuotą 
Niujorko, Klevelando ir Čikagos ok
tetų.

KOMPOZ. BRONIUS BUDRIUNAS 
nuo 1953 m. yra šv. Kazimiero lietu
vių parapijos vargonininkas Los An
geles mieste, Kalifornijoj. Jo veda
mas choras — itin augšto lygio, ži
nomas ne vien lietuvių tarpe. Be to, 
jis ten turi didelę mokinių studiją, 
tiek fortepijono, tiek dainininkų, tal
kina Los Angeles miesto v-bai kitatau
čių chorų srityje ir stipriai reiškiasi 
kompozicijoj. Trečiajai dainų šventei 
jis parašė kantatą “Tėviškės namai”. 
Vlado Jakubėno žodžiais tariant, Br. 
Budriūno muzika pasižymi nuoširdžiu 
lietuviško charakterio melodingumu.

BOSTONO DRAMOS SAMBŪRIS, 
kuriam vadovauja Ant. Gustaitis ir 
režisorė Al. Gustaitienė, gegužės 1 d. 
gastroliavo Hartforde su “Brandos 
atestatu”.

J. RIMANTAS knygoje “Petras 
Rimša pasakoja” rašo: “Atsimenu, 
baigęs Sorbonnos universitetą (1908 
m. j, Tadas Ivanauskas apsigyveno 
Peterburge. Iš mažens turėdamas 
miklias rankas, jis pasiryžo savo ga
bumus panaudoti vaizdinėms mokslo 
priemonėms gaminti. 1909 metais, iš
sinuomojęs nemažą keturių kambarių 
butą, įkūrė dirbtuvę. Tadas gamino 
puikiausius zoologijos, botanikos, ana
tomijos, mineralogijos preparatus. Pe
terburge buvo surengta tarptautinė 
vaizdinių mokslo priemonių paroda. 
Ivanauskas drįso joje dalyvauti su sa
vo eksponatais. Ir neapsiriko: jo dirbi
niai buvo augštai įvertinti ir apdova
noti aukso medaliu. Po to ypač pa
gausėjo užsakymų iš Maskvos, Kievo, 
Varšuvos, Sibiro ir net paties Peter
burgo augštųjų bei vidur, mokyklų”.

Pr. AL

OKUPUOTO] LIETUVOJ
CHIRURGŲ SIMPOZIUMAS, kuria

me dalyvavo ne tik lietuviai, bet ir 
svečiai iš Sov. Sąjungos miestų, įvyko 
Vilniuje. Buvo padaryta apie 70 pra
nešimų klubo sąnario patologijos, en
dokrinologijos, kraujagyslių ir širdies 
chirurgijos klausimais. Dabartinę chi
rurgijos būklę Lietuvoje nušvietė 
sveikatos apsaugos ministerijos vyt. 
chirurgas P. Černiauskas, apie Lietu
vos chirurgų mokslinės draugijos 
veiklą kalbėjo sekr. prof. A. Marcin
kevičius.

JUOZAS BALTUŠIS laimėjo Že
maitės premiją už geriausią apsakymą 
kaimo tema, šią premiją įsteigė Kel
mės rajono žemaitės vardo kolchozas, 
kurio ribose kadaise gyveno ir kūrė 
rašytoja, jos 120-jų gimimo metinių 
proga. Vertintojų komisija, vadovau
jama J. Avyžiaus, geriausiu apsakymu 
pripažino J. Baltušio “Ko nepasakė 
Laukys”. Jam ir buvo įteikta simbo
linė premija — skulptoriaus V. Zuk- 
lio sukurtas žemaitės bareljefas. Kon
kursui savo kūrinį “Daina apie žemai
tę” buvo atsiuntęs bulgarų rašytojas 
S. Dudovas.

AKVARELES II PARODA atidary- 
ta šešiose Vilniaus dailės muzėjaus 
salėse. Parodoje dalyvauja 40 įvairių 
sričių dailininkų su 200 darbų. Iš jų 
tik I. Budrys, C. Kontrimas ir P. Staus
kas akvarelei skiria didžiąją savo kū
rybinių jėgų dalį, šią mažiau populia
rią meno Saką išjudino prie Dailinin
kų Sąjungos suorganizuota akvarelės

komisija, vadovaujama prof. P. Alek
sandravičiaus, kuris spaudai pareiškė: 
“Parodai būdingas motyvų ir braižų 
turtingumas, čia ryškiai jaučiamas 
dailininkų meninis augimas. Malonu, 
kad parodoje gausiai atstovaujamas 
portretas, kad čia daug yra spalvingų, 
patrauklių peizažų...” Dėmesį, pa
traukia I. Budrio paveikslai liaudies 
pasakų motyvais, A. Petrulio, N. Pet
rulio, P. Stausko ir č. Kontrimo dar
bų kolorito ryškumas.

SOVIETINIŲ FILMŲ FESTIVALY- 
JE Kieve pirmąjį prizą laimėjo Vyt. 
žalakevičiaus garsėjantis kūrinys “Nie
kas nenorėjo mirti”. Tai yra jau tre
čias šio filmo atžymėjimas — anks
čiau jam teko Vilniaus festivalio “Di
dysis gintaras” ir vadinamoji komjau
nimo premija. V. žalakevičiui taipogi 
paskirta premija už geriausią scenari
jų, o aktorius Donatas Banionis pri
pažintas geriausiu vyriško vaidmens 
atlikėjų. Premiją už geriausią filma
vimo darbą gavo režisorius ir filmuo- 
tojas Robertas Verba, sukūręs moks
lo populiarinimo filmą “Skriskite, bal
tosios gulbės”. Jam ir garso techni
kui K. Zabuliui paskirtas dar vienas 
prizas — už geriausią garsinį sprendi
mą kino apybraižoje “Senis ir žemė”.

LIETUVOS FIZIKŲ IX pasitarimas 
buvo sušauktas Vilniuje. Posėdį atida
rė Lietuvos fizikų draugijos pirm, 
prof. P. Brazdžiūnas, pranešimą apie 
opesnes fizikos ir kosmologijos filoso
fines problemas padarė prof. P. Sla
vėnas, apie teorinės ir eksperimenti
nės fizikos santykį — prof. A Jucys. 
Jis nusiskundė, kad iš 50 šiuo metu 
ruošiamų fizikų tik 4 bus teoretikai. 
Universitetuose mažinamas paskaitų 
skaičius teorinei fizikai, biofizikus 
ruošia ne teorinės fizikos katedra, bet 
gamtos fakultetas, nors biofizika glau
džiai susijusi su dabartiniais atomo 
tyrinėjimais ir teorine fizika. Mokslų 
Akademijos branduolinės fizikos sky
riaus vedėjas K. Makariūnas savo pra
nešimą skyrė kieto kūno fizikos tyri
nėtojų bandymams panaudoti bran
duolinės fizikos metodus. Vilniaus pe
dagoginio instituto atstovas L. Kulvie- 
cas kalbėjo apie III generalinės matų 
ir saikų konferencijos deklaraciją 
“Dėl masės vieneto ir svorio apibrė-* 
žimo”. Lietuvos fizikų draugija turi 
apie 150 narių, kurių bene svarbiau
sias uždavinys yra gerinti fizikos dės
tymą vidurinėse mokyklose. Ji leidžia 
nemažo populiarumo susilaukusį “Lie
tuvos fizikos rinkinį” ir baigia ruošti 
didoką fizikos terminų žodyną.

SODŲ NAMUKŲ projektų konkurse 
pirmom premijom atžymėti architektų 
— vilnietės Alinos Samukienės ir 
kauniečio Alfredo Paulausko darbai. 
Visas II ir III premijas laimėjo -vil
niečiai: A. Umbrasas, I. Laurušas, J. 
Jurkšas, M. Urbelis ir S. Pipynė. Ver
tintojų komisijai vadovavo naujasis 
Architektų Sąjungos pirm. J. Vaške
vičius. Komisija buvo gavusi 39 pro
jektus, kurių 27 pripažino svarstyti
nais. V. Kst.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodjiusi 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.
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Mann & Martel
REALTORS

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

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

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 {mokėti, atskiras rupių 
plytų, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su garažu. Visai arti su
sisiekimo 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

SWANSEA — BLOOR
$3.700 Įmokėti, atskiras, mūrinis 

6 kamb. namas, dvi virtuvės. I gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — INDIAN GROVE,

$18 J00, 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-

DELHI, ONT. — Birželio 18 d. 
čia įvyto reikšmingos iškilmės 
lietuviško kryžiaus pašventinimo 
proga. Jose gausiai dalyvavo pla
čiosios apylinkės lietuviai, jų or
ganizacijos, vėliavos, visa eilė ku
nigų, Vasario 16 gimnazijos di
rektorius kun. dr. P. Bačinskas, 
mons. Vyt. Balčiūnas ir J. E. vys
kupas Pr. Brazys, MIC, iš Romos. 
Pastarasis atlaikė 5 v.v. pamaldas 
ir atliko kryžiaus pašventinimo 
apeigas. Ta proga jis pasakė tu
riningą pamokslą, pažvelgdamas 
krikščionišku požiūriu į Lietuvos 
kančias ir pabrėždamas išeivių 
pareigas savo senajai tėvynei. 
Esą Lietuvai reikia paruošti išei
vijoje gimusį jaunimą, įdiegti ja
me Lietuvos meilę, pažadinti bū
simų misijonierių ir rūpintis, kad

mas.

$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atskira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.

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.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

©i SPORTAS

Ateitininku žinios
Registracija vasaros stovyklon bai

giasi birželio 30 d. Stovyklautojų skai
čių reikia būtinai žinoti iš anksto. Ku
rie yra apsisprendę leisti savo vai
kus ateitininkų stovyklon, prašomi ne
delsiant juos užregistruoti. Stovyklos 
laikas: liepos 24 — rugpjūčio 7 d. Re
gistruotis Prisikėlimo par. pas T. Rafa- 
elį, OFM. 533-6021 arba pas V. Ko- 
lyčių 534—5586,

Jaunimo Metams atžymėti ateitinin
kų vasaros stovyklose Sendraugių Są
junga įteikė MAS centro valdybai $300 
premijoms ir knygų apie $20 vertės. 
Paskirstymas pavestas MAS centro v- 
bai. šiemet bus 8 moksleivių at-kų 
stovyklos: 2 — Europoj, 1 — Australi
joj, 1 — P. Amerikoj, 1 — Kanadoj ir 
3 — JAV. Minėtą sumą suaukojo įvai-

Lietuva nebūtų užmiršta tarptau
tiniame gyvenime. Vienas olandų 
laikraštininkas pasakęs vysk. Pr. 
Barziui: “Didysis pavojus Lietu
vai yra tas, kad ji gali būti visų 
užmiršta.” Dėlto vyskupas ypač 
pabrėžė reikalą lietuvių išeivijai 
netylėti laisvės kraštuose.

Po kryžiaus pašventinimo iš
kilmių žodį tarė Delhi lietuvių 
parapijos klebonas kun. dr. J. 
Gutauskas ir pakvietė vietos or
ganizacijas padėti vainikus prie 
naujai pastatyto kryžiaus Lietu
vos kankinių garbei. Prie gatvės 
stovįs tas lietuviško stiliaus kry
žius liudys praeiviams Lietuvos 
kančią, o lietuviams primins tė
viškę. Kryžiaus projektą paruošė 
archit. Vyt. Zubas iš Montrealio, 
kuris su Ponia dalyvavo iškilmė
se, o įvykdė — Jonas Vitkauskas.

Su kryžiaus pašventinimo iškil
mėmis buvo sujungtas ir sibiri- 
nių trėmimų minėjimas, kuris 
įvyko vengrų salėje. Po vaišių 
gražų referatą paskaitė jaunimo 
atstovė Augaitytė, lietuviškų dai
nų ir eilėraščių pynę, taipgi ir 
muzikos kūrinių, atliko skaučių 
grupė, o scenos Vaizdelį “Paslap
tingojoj zonoj” (St. Lauciaus) su
vaidino šauliai. Programai salėje 
vadovavo p. Augaitis, kryžiaus 
aikštelėje — par. komiteto pirm, 
p. Strodomskis, choro giedojimui 
— kun. B. Pacevičius. Vietos tau
tiečiai, suvažiavę iš tolimų apy
linkių, dar ilgai nesiskirstė iš sa
lės ir džiaugėsi pramogine pro
grama, nes tai kartu buvo ir pa
rapijos šventė. B.

Lietuvių studentų 
veikla

Toronto universiteto humanitarinių 
mokslų fakultete 1965^ m. J. G. Bal
čiūnaitė perėjo j IV-tą kursą, anglų, k. 
ir liter, skyr.; E. M. Vaičeliūnaitė į IV 
kursą, moderniškų kalbų ir liter, skyr.; 
Audrius Šileika — į IV-tą kursą che
mijos skyr. su Il-ro 1. pagyrimu ir 5- 
tas klasėj. A. Šileika yra Toronto liet, 
studentų klubo valdybos pirm., pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso komite
to narys, KLB jaunimo sekcijos narys.

Farmacijos fakultete: A. V. Vinda- 
šiūtė perėjo į III-čią kursą; R. Mažo- 
nas į IV-tą kursą.

Pritaikomųjų mokslų ir inžinerijos 
fakultete: E. Siciūnas perėjo į III kur
są su I laipsnio garbės pažym.; A- Lie
pa — į III-čią kursą chem. skyr. su 
II laipsnio garbės pažym.; A. G. Šle
kys — į III-čią kursą elektros skyr. su
I- mo laipsnio garbės pažym.; E. Lat- 
vaitis — į IV-tą kursą elektr. skyr. su
II- tro laipsnio garbės pažym.; K Batū
ra — į IV-tą kursą elektr. skyr. su 
II-tro laipsnio garbės pažym.; R. Stir- 
bys — į IV-tą kursą mech. skyr.; K. 
Raudys — į III-čią kursą.

Pranešant apie š. m. mokslo davi
nius reikia konstatuoti labai malonų 
faktą, kad š. m. lietuviai studentai la
bai gerai - stropiai mokėsi. Rezultatai 
rodo, kad visi baigė su labai gerais 
pažymiais (viso 30 ir 2 mokytojų kole
gijoje). Virš 60% perėjo augščiausiais 
garbės pažymiais, niekas neliko ant
riems metams ir tik pora studentų ga
vo pataisas iš virš 100 studentų.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų tel. LE 5-1584
SWANSEA, $10.000 įmokėti. 8 kam

barių per du augštus, labai pui
kus namas, gražiai įrengtas rū
sys, beveik 3 prausyklos, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
vertas pažiūrėti.

HIGH PARK - GLENLAKE, $6.000 
įmokėti, 10 kambarių atskiras 
namas, 2 prausyklos, 2 virtu
vės, viena atvira skola 10-čiai 
metų.

BLOOR • JANE, $6.000 įmokėti, 
gražus 6 kambarių atskiras na
mas, naujas šildymas, garažas 
su šoniniu įvažiavimu, namas 
be skolų.

SWANSEA, $5.000 įmokėti, 6 kam
šų privačiu įvažiavimu, gražus 
su privačiu įvažiavimu, kražus 
kiemas; pilna kaina $19.900. _ 

HIGH PARK - DUPLEKSAS, 
$12.000 įmokėti, du butai po 6 
kambarius ir 2 saulės kamba
riai, atskiras šildymas, 3 gara
žai su privačiu įvažiavimu.

BLOOR - RUNNYMEDE, apie $7- 
8.000 įmokėti, 7 kambarių at
skiras namas, kvadratinis pla
nas, garažas, gražioje ramio
je gatvėje, netoli Bloor.

ROYAL YORK - BLOOR, $10.000 
įmokėti, gražus, didžiulis 7 
kambarių “Split-level” viena- 
augštis, užbaigtas rūsys, 2 
prausyklos, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, viena 
atvira skola 10-čiai metų.

P. S. Turiu didelį pasirinkimą įvai
raus dydžio apartamentų.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9141
RETA PROGA 1

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius. Šildy
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. 514% 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 PRANCIŠKONŲ 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.

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sąjungos centro val
dyba organizuoja sporto vadovų kur
sus dviejose vietose: Tėvų pranciško
nų stovyklavietėje, New Wassaga, 
Ont, “Aušros” stovyklos metu ir prie 
Čikagos rugsėjo mėn. Sporto klubai, 
Lietuvių Bendruomenės bei jaunimo 
organizacijos yra kviečiamos pasinau
doti šia puikia proga, pasiunčiant į 
kursus gabesnius jaunuolius. Kanado
je kursai vyks nuo liepos 16 iki 23 d. 
Registruotis pas centro valdybos pirm. 
S. Krasauską, 32 Pasadena Gardens, 
Toronto 9, Ont., arba pas T. Paulių, 
Franciscan Fathers, 1011 College St., 
Toronto 4, Ont. Mokestis — $20. C. V.

VYČIO ŽINIOS
Pagal Centro valdybos pranešimą, 

metinėse žaidynėse 1965 m. LSK Vy
tis surinko 216.9 taškų ir buvo III vie
toje/ Vyčiui taip pat atiteko JAV 
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos per
einamoji taurė skirta stalo teniso me
tinių žaidynių klubiniam nugalėtojui. 
LSK Vytis visą šią taurę laimi jau visa 
eilė metų.

AUŠROS ŽINIOS
Lauko teniso treniruotės — kiek

vieną pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 
7 v.v. iki 9 v.v. Dufferin parko aikšte
lėse. Treniruoja O. Rautinš.

Lengvosios atletikos treniruotės — 
kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 
nuo 6.30 iki 9 v.v. Parkdale gimnazi
jos stadijone — Dunn — Close Ave 
(į pietus nuo Queen — Lansdowne). 
Įėjimas į stadijoną iš Close Ave. Tre

ir A. Žaliaus- rūsniruoja A. Malinauskas 
kas.

Toronto katalikiškų mokyklų leng
vosios atletikos pirmenybėse K. Tamo
šiūnas išsikovojo I v. šokime į augštį, 
n v. rutulio stūmime ir III v. šokime 
į tolį.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Birž. 14 d. j.sktn. H. Stepaičio na

muose LS Seserijos, LS Brolijos ir U 
Skautijos skautininkių-ų būrely, nese
niai pakeltas į j. paskautininkio laips
nį R. Namikas davė įžodį, kurį pravedė 
j. v. s. B. Stundžia. J. ps. R. Namikas 
jau daug metų darbuojasi Toronto j. 
skautų eilėse ir yra atlikęs didelę 1000 
mylių kelionę mažu burlaiviu šv. Lau
ryno upe.

— Neringos tuntas bei Tėvų-Rėm. 
Komitetas liūdi netekę ilgamečio To
ronto jūrų skautų rėmėjo ir komiteto 
nario inž. B. Buntino, staiga mirusio 
Čikagoje. Už nuopelnus U skautijai 
jis 1964 m. buvo apdovanotas Inkaro 
ordinu. Prie jo karsto Turner ir Por
ter laidotuvių namuose birž. 15 d. sto
vėjo Neringos tunto vadovių-ų garbės 
sargyba'. Lietuvių kapinėse birž. 16 d. 
LJS garbės teismo pirm. j. s. H. Ste- 
paitis Jūrų Skautijos vardu tarė atsi
sveikinimo žodį.

— Jūrų Skautijos vasaros stovykla 
ruošiama netoli Kalamazoo miesto, Mi
čigano valstijoje, nuo liepos 30 d. iki 
rugp. 15 d. Detalės bus paskelbtos vė
liau. Neringos tunto j. skautės-ai, norį 
joje dalyvauti, neatidėliodami praneša 

į savo vienetų vadovėms-ams.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

JAU PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS — 

1011 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 - U0 ir 430 - 7
Antri 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 4.30-7
Penkt. 10 -130 ir 430 - 8
geSt 9-12
Sekm. 930-1

Jau pasiektas 

$2,000,000 
kapitalas.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.

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.
NETOLI OAKVIEW BEACH Springhurst, Ont., dviejų miegamųjų vasar
namis. įvestas miesto vanduo. Sklypas 300x150 pėdų. Daržovėms auginti 
žemė. Prašoma kaina $2.000.
RONCESVALLES - 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 & DUNDAS, $10,000.00 įmokėti, mūrinis, 8 kambariai per 3 augš
tus, garažas. Prie gero susisiekimo ir apsipirkimo; pardavimo kaina $20.500.

Nerodę atitinkamo namo bet biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Joms bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

sendraugių skyriai. Toronto sąra
še nėra.

Skautų veikla
• Už rinktas šiam skyreliui žinias 

jūr. s. B. Mažeikienei nuoširdų ačiū 
taria “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai, 
tėvų komitetas, Romuvos valdyba ir 
Toronto skautininkų-kių Ramovės. 
Skautų-čių žinias toliau sutiko rinkti 
v.s. Č. Senkevičius, 40 Burrows Ave., 
Islington, Ont., tel. 233-7321.

• Birželio 18 d. Prisikėlimo mažo
joje salėje įvyko vykstančių į vasaros 
stovyklą Romuvoje vadovų-vių ir kitų 
pareigūnų sąskrydis, kuriame buvo at
stovaujamos Toronto, Hamiltono ir 
Niagaors pusiasalio vietovės. Posė: 
džiui pirmininkavo s. K. Batūra.

• Skautų-čių stovykla Romuvoje — 
nuo liepos 16 iki liepos 31 d. Regist
ruotis iki liepos 1 d. Registracijos 
blankai gaunami pas vienetų vadovus
— draugininkus. Registracijos blan
kai su registracijos mokesčiu siunčia
mi šia tvarka: skautai siunčia adresu: 
K. Batūra, 102 Governament Rd., To
ronto 18, Ont., skautės siunčia: L. 
Gvildienė, 75 Bow Valley Dr., Scarbo- 
ro, Ont. čekius rašyti M. Yčas vardu. 
Stovyklavimo mokestis: vienam asme
niui savaitei $17.50, 2 savaitėm — 
$35; 2 asmenim vienai savaitei — $35,
2 savaitėm — $60; trims ir daugiau 
vienai savaitei — S40, dviem savaitėm
— $70. Registracijos ir draudos mo
kestis kiekvienam asmeniui $1.50.

• Stovyklai vadovauti pasižadėjo 
apie 30 vadovų-vių. Pirmąją savaitę 
stovyklos viršininku bus s. K. Batūra, 
pavaduotoja ps. L. Gvildienė; antrąją 
savaitę — v.s. č. Senkevičius, pava
duotoja ps. Vilimienė.

• Vasaros stovyklos programai iš
diskutuoti šaukiamas vadovų specialus 
pasitarimas birželio 26, sekmadienį,
3 v. p.p., s.v.v.sl. P. Reginos bute, 1596 
Crediton Pkwy, Port Credit, Ont.

• Birželio 18 d. Prisikėlimo maz. 
salėje įvyko vadovų, tėvų atstovų ir 
Romuvos stovyklavietės valdybos jung
tinis posėdis, dalyvaujant iš Čikagos 
LSS tarybos pirmijos pirm. v.s. E. 
Korzonui ir LSB VS jūr. s. B. Juode
liui. Jame svarstyti Romuvos legaliza
vimo ir administracinio organo suda
rymo klausimai. Esant ryškesniam 
nuomonių skirtumui, susirinkusieji 
balsavimu (29 prieš 5) pasisakė už 
praplėstą, bet riboto narių skaičiaus 
korporaciją, kurioje galėtų sėkmin
giau plėtotis stovyklavietės tvarkymo 
bei rėmimo darbai. Posėdyje dalyva
vę LSS tarybos pirmijos atstovai pa
žadėjo Romuvos valdybai artimiausiu 
laiku atsiųsti formalius LSS tarybos 
pirmijos įgaliojimus, sudarytus re
miantis posėdžio dalyvių daugumos 
nuomone ir nutarimais.

• Atskirame Romuvos valdybos po
sėdyje su LSS tarybos pirmijos atsto
vais išrinkta valdybos pirmininkė — 
Kanados rajono vadeivė ps. Irena Ser- 
naitė-Meiklejohn.

• Buvusi Romuvos taryba (16 asme
nų) pavadinta valdybos vardu, o buvu
si valdyba (5 asmenų) — komiteto 
vardu. LSS tarybos pirmija išreiškė 
padėką Romuvos komitetui (buv. val
dybai) už didelį darbą stovyklavietės 
baruose. Dabartinį Romuvos komitetą 
sudaro: ps. G. Stanionis — pirm., ps. 
V. Sendžikas — ižd., J. Empakerienė
— sekr., J. Adomaviėius ir dr. fil. J. 
Yčas — nariai.

• Šį šeštadienį, birželio 25, vyksta
me į Romuvą darbams. Kviečiame ga
linčius tėvus ir skautų vadovus daly
vauti. Skambinti ps. G. Stanioniui tel. 
781-7861. č. S.

FORT WILLIAM - 
PORT ARTHUR, ONT.

APYLINKES GEGUŽINE — PIKNI- 
KAS įvyks liepos 1, Dominion Day, p. 
Bagdonų ūkyje. Pradžia 1 v. p.p. Visi 
kviečiami dalyvauti. E. J.

TORONTO MIESTO♦

1966 m. nejudomo turto mokesčiai
Pagal savivaldybių mokesčių potvarkius ir atitinkamą nuta- *
rimą No. 22851, nejudomo turto mokesčiai 1966 m. yra jau 
nustatyti. Atskaičius tą sumą, kuri buvo anksčiau išsiuntinė
ta, liekantis balansas yra sekančiai išdalytas: _

Visoms miesto apylinkėms
Ketvirtas Penktas šeštas
mokėjimas mokėjimas mokėjimas

Liepos 6 Rugsėjo 7 Spalio 19

Nejudomo turto mokesčių sąskaitos visoms miesto apylin
kėms bus išsiuntinėtos iki birželio 22 dienos.

Mokesčių mokėtojai, kurie negausite mokesčių sąskaitų iki tos 
datos ar trumpai po tos datos, turite tuojau kreiptis Information Coun
ter, Main Floor, City Hall asmeniškai, ar tel. 367-7115, arba laišku ad
resuojant: Tax Collector, City Hall, Toronto.

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

čekiai ar pašto periaidos — išmokamos pilna jų Toronto verte 
—gali būti išrašomos City Treasurer vardu ir pasiunčiamos į City Hali.

Įstaigos valandos: 8.30 v.r. iki 4.30 v. p.p., šeštadieniais uždaryta.

WJM. CAMPBELL,
City Treasurer.

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

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 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 54944.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

AL 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, gražus pajamų na-, 
mas, su visais baldais, pajamos virš $100 į savaitę; įmokėti apie $15.000, 
vienas mortgičius balansui. Prašoma $50.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n . n . i S AA!™VIŲ PA R AM AKREDITO KOOPERATYVE ________ ____________

MOKAME
434% už depozitus 
5Y2% numatyta už šėrus

DUODAME 
mortgičius iš 
asm. paskolas iš 7%

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 nuc 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 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-BENDROVĘ 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išslmokėjimas 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. <Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 

LANDSDOWNE-QUEEN
$10.000 įmokėti, atskiras, gerų 
plytų, vandeniu apšildomas, mo
derni virtuvė, 4 skyrių prausyk
la. šoninis įvažiavimas, dvigubas 
garažas, be mortgičių.

APARTAMENTAS. 23 butai;
$15.000 įmokėti, prašoma kaina 
$165,000, virš $27,000 pajamų 
į metus, 8 butai po 3 miegamus, 
kurie gali būti lengvai pakei
čiami į du mažesnius butus. 
Didelės galimybės pajamoms.

BLOOR-DUFFERIN $1.500 įmok.
6 kamb. plytinis namas, nau
jas pečius, 2 virtuvės, prašo 
$14.900.00.

Namų telefonas-* BE. 3-5996
LAWRENCE-SCARLETT, 6 kmb. 

didelis vienaaugštis (bungalo- 
vas) naujas, atskiras, dvigubas 
garažas. Prašo $29.500.00.

JANE-BLOOR. Atskiras, plytų, 6 
didelių kambarių namas, van
deniu - alyva apšildomas, priva
tus įvažiavimas, garažas, dide
lis ir gražus sklypas, $26,500.

OSSINGTON • DUNDAS, $1,500 
įmokėti. 5 kamb., pusiau atski
ras, naujai dekoruota, garažas. 
Prašo $9.000.00.

COLLEGE-CRANFORD. Plytin., 12 
didelių kambarių, 3 virtuvės, 2 
vonios, vandeniu apšildomas.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. BliudžiusĮ
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APDRAUDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreOIT

Vd A AĖK1 AC Visais kelionių reikalais, visame pašau*
• DAG EIX A J lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvą, 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.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytu, ir apdraustus Įvairius siunti

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

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

‘ AtfA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Talsom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

FELEFONAS L E 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVĖ, TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. teL 536 - 7266

K. STRIAUPIS - P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi■p | Service — Dirbtuvė

Tel 532-7733
Paisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
F.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš ptricdaml vartotus automo
bilius atveskite patikrinimui: uuitk 
sysim visus trukumus ir auosnne 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

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

foto aparatai ir Lt.

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4 -1483

30 Dewson St, Toronto, Ont.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Atkelta iš 5-to psl.

parodą tvarko arch. Albertas Kerelis. 
Joje bus šios sekcijos: architektų as
meniniai darbai, architektų mokykli
niai darbai, Lietuvos architektūros 
darbai (lietuviškos architektūros pa
vyzdžiai).

Vienas iš svarbesniųjų kongreso 
kultūrinių Įvykių bus jauno kompozi
toriaus Dariaus Lapinsko operos-“Lo
kys” pastatymas, šios operos spektak
lis Įvyks liepos mėn. 1 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Čikagoje susidomėji
mą kelia ir kongreso gražuolės rinki
mai, kurie įvyks birželio mėn. 30 d. 
Conrad Hilton viešbutyje.
• • •

LIETUVIŲ DAILĖS STUDIJOS mo
kiniai, kurie baigė pirmuosius studijų 
metus savo mokyklos patalpose — 
“69” meno galerijoje (savininkai Uren
tai) parodė savo sugebėjimus plates
niam visuomenės būriui. Jų darbų 
paroda buvo atidaryta birželio 11 d.

šią studiją lankė 37 mokiniai, kurių 
darbų pavyzdžiai parodoje išstatyti. 
Studijoje dėstė: Povilas Kaupas, Vik
toras Petravičius, Juozas Mieliulis ir 
Mikas Šileikis — visi lietuvių tarpe ge
rai žinomi dailininkai. Paroda tęsis iki 
birželio mėn. 25 d. ir bus lyg ir įva
das į pasaulio jaunųjų liet, dailininkų 
reprezentacinę parodą, kuri įvyks Jau
nimo Centre.

Nuo birželio mėn. 8 iki 15 d. Čiur
lionio galerijoje Jaunimo Centre vyko 
lietuvių dailininkų paroda, suruošta 
specialiai tarptautinės moterų federa

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

MOLSON'S - SAVARANKIŠKA 
ALAUS DARYKLA NUO 1786

Visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai fa 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas.
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

430 BATHURST ST., 
teL WA 1-3225 arba WA 4-1001

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KAIMUS.

Skambinkite LB. 24912.

cijos (ji Čikagoje turėjo savo posė
džius) atstovėms. Šioje parodoje daly
vavo 16 dailininkų: D. Ancevičienė, M. 
Ambrazaitienė, N. Banienė, V, Bata
kienė, B. Bulotaitė, V. Černienė, B. Ja- 
meikienė, R. Jautokaitė, E. Marčiulio
nienė, J. Menkutė ■ Marks, sesuo M. 
Mercedes, J. Paukštienė, E. Rundzai- 
tienė, Z. Sodeikienė, A. Korsakaitė- 
Sutkuvienė, G. žumbakienė.
• • o

ČIKAGOJE šalia kitų organizacijų 
savo vienetą yra sudarę ir veterinari
jos gydytojai, kurių draugijos nariai 
neseniai turėjo metinį susirinkimą. 
Šiamfe susirinkime buvo išrinkta ir 
nauja valdyba, į kurią įeina: dr. prof. 
J. Motiejūnas, dr. B. Leparskas ir dr. 
A. Kurgonas. Ligšiolinėje valdyboje 
veikė: dr. R. Giniotis, dr. J. Sabataitis 
ir dr. P. Jaras.

Iš šios draugijos kasos buvo paskir
ta 410 doL suma iš kitų šalių į jauni
mo kongresą atvykstančių jaunuolių 
kelionėms apmokėti. Veterinarijos gy
dytojų žmonos šiam kongresui paskyrė 
$35 auką.

Vokietijoj, Herbsteino mies
to tvarkytojai pasiūlė, kad nau
jai vedusios poros pasodintų po 
3 jaunus berželius prie “Ehe 
Strasse” — Jungtuvių gatvės. Po 
kurio laiko tie beržai puoštų gat
vę. Jie tvirtina, kad vestuvinių 
sukakčių progomis jaunavedžiai 
ateina patikrinti, kaip jų sodinti 
medžiai auga.

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

Metro. Lie. PH. 136 Tel. LE. 2-5191

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

Musolinio smegenys
Musolinio našlė Rachelė š. m.

vasario mėn. įteikė specialų raš
tą JAV ambasadai Romoje, reika
laudama sugrąžinti šešias buvu
sio diktatoriaus smegenų gysle
les esančias Pataloginio Instituto 
archyve Vašingtone, šias Musoli
nio smegenų dalis į Walter Reed 
ligoninę 1945 m. pasiuntė ameri
kiečių kariuomenės gydytojas dr. 
Tracey Mallory. Jas tyrė Šveica
rijoje gimęs vyr. gydytojas dr. 
Winfred Oberholzer, bet jam ne 
pavyko nustatyti, kad Musolinis 
būtų sirgęs sifiliu, vėžiu ar šiaip 
turėjęs kokių nenormalumų.

, Savo laiške ambasadoriui Ra
chelė Musolinį rašė: “Aš tik ta
da galėsiu ramiai ilsėtis, kai vi
sos mano vyro kūno dalys bus jo 
kape.” Numatydama, kad ameri
kiečiai gali nesutikti grąžinti Mu
solinio smegenų, ji įspėjo amba
sadorių: “Tokiu atveju aš norė
čiau gauti prez. Roosevelto sme
genų, kad juos būtų galima ištir
ti ir nustatyti, ar jis buvo pilna
me prote, kai vyko į Jaltos kon
ferenciją ir ten darė nuolaidas 
Stalinui...” Amerikiečiai pasi
liktas Musolinio smegenų dalis 
grąžino voke, ant kurio buvo už
rašyta “Mussolinni” (su klaida).

Sovietų “Pravda”, aprašyda
ma Kanados darbininkų strei
kus, melagingai pažymi, kad vi
sas kraštas yra tapęs “klasių ko
vos arena”.

International 
Driving School 

WALDI
Centrini {įtaiga 691 Ayotte St., 

Tol. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
TeL LE 2-5461

Mokome su standortinėmia,

ŠYPSENOS
Du svečiai

Atvykęs į mažą Anglijos mies
telį, rašytojas Markas Tvenas už-
ėjo į viešbutį. Tarnautojas papra
šė jį įsirašyti į svečių knygą. At
vertęs reikalingą puslapį, Tvenas 
pamatė tokį įrašą:

“Bedfordo herzogas su savo lio
kajų”.

Paėmęs plunksną jis parašė:
“Markas Tvenas su savo laga

minu”.
Tik ne iš karto...

— Kai vesime, aš turėsiu tris 
tarnus.

— Brangioji, tu turėsi dvide
šimt tarnų, bet ne visus iš karto...

Beliko tik atsiimti pinigus
Po pamaldų jaunas vyras su

stabdo kunigą prie bažnyčios du
rų ir klausia:

— Ar teisinga būtų pelnytis iš 
kito klaidos?

— Absoliučiai ne, — atsako ku
nigas.

— Tuo atveju, — nedrąsiai 
mikčioja vyrukas, — gal jūs grą
žinsite man 50 dolerių, sumokė
tus jums pernai už mano žmonos 
ir mano jungtuves?..

DRAUDIMAI

■ 231 -2661 233r.3323a

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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—padavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue • Toronto. 
Margio vaistinės namų II augšta^. 

(Įėjimas iš Howard Park Avenue)
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,
RAl, LAtaB.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Terauto

George BENf B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W^ Toronto 

Telefonas LE 4-8431
3

STANLEY WM. FBOLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6 JO vai. vak. Šeštadieniais nuo

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

di-ELudimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudi: .o įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR U2SIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131

PokalNs pas gydytoją
— Bendrai paėmus, jūs beveik 

pasveikęs, — tarė gydytojas pa
cientui. — Jūsų kairė koja dar 
kiek sutinus, bet tai manęs nejau
dina.

— Po velniais! — šūktelėjo pa
cientas netekęs kantrybės. — Jei 
tamstai būtų sutinus koja, manęs 
irgi tai nejaudintų!

Paveikslas ir daržinė
Ūkininkas:
— O ką, jau pardavei tą pa

veikslą, kuriame pereitą vasarą 
nupiešei mano daržinę?

Dailininkas:
— Taip. Po parodos pereitą žie

mą pardaviau jį už $500.
Ūkininkas:
— Negali būti! Aš visą daržinę 

pardaviau tik už $75.
Kitą kartą žinos...

Jaunavedžiai švenčia pirmąsias 
Kalėdas. Jaunoji žmona padeda 
iškeptą kalakutą ant stalo.

— Hm... Labai skaniai kvepia. 
Ką tu įdėjai vidun? — klausia vy
ras.

— Įdėti į kalakuto vidų? Bet 
jis nebuvo tuščias ir gyvas būda
mas. .. — atsakė nustebusi žmo
na. Parinko Pr. Al.

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas>

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos:

pirmadieniais k trečiadieniais .2—9 v. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1373

DR. Y. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. F. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą 

TeL 633-1167

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

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 • 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v.

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

f •
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Šį penktadienį, birželio 24, šven

čiame šv. Jono Kr., parapijos globėjo 
šventę, šia proga penktadienį 7.30 v. 
vakaro Mišios.

Birželio išvežimų minėjimas 
Toronte šiemet buvo įvykdytas 
kitaip negu anksčiau. Vietoje iš- 

Prisikėlimo par. žinios kilmingo posėdžio salėje, suruoš-

užaugo Manitobos provincijoje, 
kur pradžioje buvo mokytoju, 
paskui advokatu. Į fed. parlamen
tą išrinktas 1957 m., kelis kartus

— Springhurste, G. Ganytojo sto
vyklavietės patalpose, pamaldos sek
madieniais 10 ir 11 vai. Tomis pačio
mis valandomis sekmadieniais pamal
dos ir šv. Jono Kr. bažnyčioje Toron-

— Kun. J. Staškevičius šią savaitę 
keletui dienų išvyksta į Dainavą da
lyvauti jaunimo vadų stovykloje.

— Šv. Jono liet, kapinėse praėjusią 
savaitę palaidoti a.a. Bernardas Bun- 
tinas ir Povilas Masiulis. Šią savaitę: 
pirmadienį palaidota a.a. Marija Tre
čiokienė iš Hamiltono; trečiadienį — 
iš Toronto Vilties kapinių perkeliami 
palaikai a.a. Petronėlės Besąsparienės, 
o ketvirtadienį iš Sudbury, Ont, ka
pinių perkeliamas a.a. Zigmas Ribins-

— Lenkiame galvas prieš didį Ma
žosios Lietuvos sūnų a.a. inž. Bernar
dą Buntiną ir reiškiame gilią užuojau
tą velionies šeimai ir plačiajai jo gi
minei. Velionies širdis visada plakė 
už lietuvių vienybę ir visų krikščionių 
artimą* bendradarbiavimą.

— Dėkojame kun. dr. P. Bačinskui, 
Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje di
rektoriui, už praėjusį sekmadienį par. 
bažnyčioje atlaikytas pamaldas ir pa
sakytą turiningą pamokslą.

— Ir šį savaitgalį G. Ganytojo sto
vyklavietėje Springhurste organizuo
jama talka.

— Pamaldos: penktadienį 7.30 vai. 
ryto už a.a. Placidą Stripinienę; už šv. 
Jono Kr. Palaipinės Dr-jos narius — 
8 v.r.; už a.a. kun. Benediktą Vanagą 
25 metinių proga — 7.30 v. vakaro, 
šeštadienį: 9 v. ryto už Spreinaičių ir 
Besąsparių šeimos mirusius; 12 vai. 
— jungtuvių pamaldos. Sekmadienį: 
10 vai. už a.a. Joną Kairį, 11 vai. — 
už Besąsparių šeimos mirusius. Birže
lio 28 d., 8 v.r., pamaldos už a.a. Pet- 
trą Alekną.

— Pakrikštyta: Juozapas Nikodemas 
Namikas.

Jaunimas, norįs vykti G. Gany
tojo stovyklon (liepos 9 — rug
pjūčio 6), prašomas registruotis 
Šv. Jono Kr. par. klebonijoje te
lefonu EM 4-7646. Mokestis bus 
renkamas stovykloje prisistačius 
vaikams. Stovyklautojai turėtų 
pasiimti prausimosi reikmenis, 
šiltą patalynę (labai praktiška tu
rėti miegmaišį), vienus šventadie
niškus drabužius, stovyklai tinka
mus sportinius vėsius drabužė
lius, maudymosi kostiumą ir šil
tą aprangą vakarams. Jei kas tu
ri muzikos instrumentų, prašoma 
atsivežti. Indai bei kiti valgio 
įrankiai yra stovykloje. Visos sto
vyklautojų lovutės turi čiužinius. 
Stovyklautojai iš anksto prašomi 
ruoštis stovykloje vyksiantiems 
pasirodymams: mokytis eilėraš
čius, dainas, vaidinimus ir t.t.

“T. žiburių” redakcijoj lankėsi 
archit. V. Zubas su ponia iš Mont- 
realio ir kun. dr. J. Gutauskas su 
St. Jankausku iš Delhi, Ont.

Kun'. dr. Petras Bačinskas, nau
jasis Vasario 16 gimnazijos di
rektorius, anksčiau gyvenęs Aust
ralijoj, šiuo metu lankosi Kana
doje; netrukus vyks į JAV. Savo 
kelionėse jis susipažįsta su gim
nazijos rėmėjų būreliais ir infor
muoja visuomenę apie gimnazi
jos reikalus.

Prieškongresinėn jaunimo va
dovų stovyklon išvyko: D. Skrins- 
kaitė, G. Skrinskas, G. Rinkūnai- 
tė, R. Karka, kun. J. Staškevičius, 
A. Šileika ir kt.

Prisikėlimo par. spaudos kios
kas vasaros sezonui yra uždaro
mas nuo birželio 26 iki rugsėjo 4 
d. Spaudos knygų bei suvenyrų 
reikalais skambinti 536-8864.

— Birželio 16 palaidotas a-a. Pov. 
Masiulis. Kuriant Prisikėlimo parapi
ją velionies įnašas aukomis ir įvairiais 
darbais, specialiai scenos šviesų įren
gimu buvo nepaprastai didelis. Lietu
voje likusiai žmonai ir sūnums bei To
ronte gyvenančiam broliui Feliksui 
Svapliui ir visiems artimiesiems reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą; Lie
tuvoje mirus a.a. M. Borkertienei, duk
roms M. Stundžienei ir T. Slenienei 
bei jų šeimoms reiškiame gilią užuo
jautą; mirus a.a. inž. B. Buntinui, jo 
šeimą ir plačią giminę nuoširdžiai už
jaučiame; taip pat reiškiame savo nuo
širdžią užuojautą seselei Gertrūdai M., 
Lietuvoje mirus jos broliui a.a. Boles
lovui Eigeliui.

— Šį šeštad., 8 v.r., J. Grigo užpr. 
Mišios už a.a. J. ir O. Grigaičius; 10 
v.r. — E. Račkauskienės — už a.a. J. 
Račkauską; šį sekmad., 10 v.r. — V. 
S. šakalių — už a.a. Pr. Čeponį; 11.15 
vj. — J. čaplikienės — už a.a. J. Čap
liką; kt. antrad., birž. 28 d., 8 v.r., Mi
šios už a.a. A Fr. Danielių; užprašė 
dabartinė bendrovės vadovybė ir tar
nautojai.

paminėjimu prie Ontario parla
mento rūmų. Pati eisena, prasi
dėjusi nuo savivaldybės rūmų, 
šiemet taip pat buvo kitokia. Du 
elementai joje buvo nauji: daly
vavo gerai organizuota grupė pa- 
baltiečių moterų, apsirengusių 
juodais gedulo drabužiais, o taip 
pat buvo vyrų organizuotas gy
vasis paveikslas — grupę trem
tinių, apjuostų spygliuota viela, 
varėsi uniformuoti ir ginkluoti 
enkavedistai. Tur būt dėl to bir
želio eisena pirmą kartą pateko 
į Toronto tleviriją.

Prie parlamento rūmų kalbė
jo Ontario prov. sekretorius min. 
J. Yaremko, baltų federacijos

MONTREAL

PAMESTA AUKSINĖ APYRANKĖ 
lietuvių kapinėse per a. a. inž. B. Bun- 
tino laidotuves. Tai brangi dovana. 
Radusį maloniai prašau pranešti tel. 
LE 1-8760 ir ją grąžinti už atlyginimą.

PIGIAI PARDUODAMI nepasiūti tau
tiniai drabužiai. TeL 769 5187 po 5 v.v.

REIKALINGAS VASARNAMIS 4 ar 3 
mieg. kambarių su visais patogumais 
Springhurste dviem savaitėm, nuo lie

pos 23 iki rugpjūčio 6 d. 
Skambinti 536-8864.

IŠNUOMOJAMI DU VASARNAMIAI 
su visais patogumais netoli Spring

burst. Teirautis po 5 v.v. 
Telef. 247-2542 Toronte.

— Šį sekmadienį pamokslus sakys 
naujasis Vasario 16 gimnazijos Vokie
tijoje direktorius kun. dr. P. Bačins
kas.

— Nuoširdžiai dėkojame D. G. pro
vincijolui T. Leonardui, O.F.M., už mū
sų parapijai atsiųstą didelę 11 paveiks
lų dovaną. Jų tarpe yra daiL Galdiko, 
Kasiulio, Vizgirdos ir kt. originalai.

— Par. biblioteka šį sekmad. veikia 
paskutinį kartą. Ji vėl bus. atidaryta 
po atostogų.

— Šį sekmad. vėlyvosios Mišios par. 
salėje 11.30 vai. bus laikomas paskuti
nį kartą. Vasaros metu Mišios bus lai
komos tik bažnyčioje 8, 9, 10 ir 11.15 
vai. ryto. “Prisikėlimo Par. žinios” 
bus spausdinamos tik pirmais mėn. 
sekmadieniais.

— Par. choro repeticijos — šį pir- 
mad. ir ketvirtad., 7.30 v.v., mz. studi
joje. Choro autobusas į dainų šventę 
Čikagoje išvažiuoja liepos 1 d., punk
tualiai 7 vai. ryto. Čikagoje jis sustos 
prie Jaunimo Centro. Iš Čikagos auto
busas išvyks Torontan sekmadienį, lie
pos 3 d., 6 v.v.

— Pakrikštyta: Barry ir Nijolės 
Harper sūnus Brian William; Juozo 
ir Grasildos Kaknevičių dukrelė Ona 
Renata; Jurgio ir Angelės Sokolovų 
sūnus Andrius Mykolas.

— Stovyklavietės pagerinimo dar
bai tikimasi užbaigti šį savaitgalį. Ga
lį pagelbėti prašomi skambinti T. Pau
liui. Pr. savaitę stovyklavietėje talki
no: A. Baltrušatiis, J. Bukšaitis, V. 
Dubinskas, A. Grigienė, P. Grigas, Z. 
Rėvas, J. Raškauskas, M. šostokas, V. 
Stoškus, Br. Stočkus, A. Tamošiūnas. 
Visiems nuoširdus ačiū.

— X-toji Aušros stovykla jaunesnio 
amžiaus stovyklautojams prasidės lie
pos 9 d. Kadangi šiemet šios stovyk
los metu rengiami ŠALFASS-gos cent- 
trp valdybos sporto vadovų kursai, į 
stovyklą yra priimamas ir vyresnio am
žiaus jaunimas., Į stovyklos programą, 
šalia lituanistikos, tautinių šokių, vai
dybos, sporto ir dainavimo, įvedamos 
rankdarbių pamokos, kurias ves M. 
Puškorienė iš Klevelando. Registruo
tis asmeniškai parapijos klebonijoje 
arba telefonu. Gyveną Hamiltone re
gistruojasi pas p. Gudinskienę. Gyve
ną kitose vietovėse prašomi registruo
tis paštu: Franciscan Fathers, 1011 
College St., Toronto 4, Ont Paskuti
nė data registruotis — liepos 2 d.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Ateitininkų 

Tėvų Komitetui už auką $50.00.
Duosnusis Viešpats Jums teatlygina!
Su tikru dėkingumu —

Nek. Pr. Marijos seserys

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju dr. A. Valadkai 

už pasiuntimą manęs ligoninėn ir už 
taip rūpestingą gydymą mano sunkios 
ligos metu.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju p. O. 
Jonaitienei, p. p. B. M. Norkams, Br. 
B. Rekščiams, A I. Rekščiams, V. J. 
Seniūnams, S. P. Valiukams, V. Ger
manavičiui, J. Petravičiui, K. Grige
liui, broliui ir brolienei Maculevi- 
čiams, seseriai ir švogeriui Steponai- 
čiams, J. N. Matushkiewiz ir krikšto 
sūnui Henrikui Steponaičiui už lanky
mą manęs ligoninėje, už gėles ir do
vanas.

Didžiausia padėka mano mielam vy
rui Jeroslovui už taip dažną lankymą 
ligoninėje ir parodytą didelę paslau
gą man sveikstant namuose.

Jūsų visų man parodytas nuoširdu
mas ir linkėjimai pasveikti suteikė 
man jėgų pakilti iš sunkios ligos ir už 
tai aš Jūsų visų neužmiršiu niekados —

Jadvyga Dobilevičienė

navičius, svečias iš JAV latvių 
veikėjas kun. Bliumits, estų vi
cepirmininkas Kulango ir pagrin
dinis kalbėtojas ukrainietis parla
mentaras J. N. Mandziuk, L.L.B., 
Q.C., M.P.

J. N. Mandziuk, mažas atvež
tas į Kanadą iš vakarų Ukrainos,

svečias ypač pabrėžė reikalą vi
siems, kovojantiems už paverg
tųjų tautų išlaisvinimą, sudaryti 
vieną stiprų frontą. Tada ir pati 
kova bus žymiai efektingesnė.

Minėjimas įvyko prereitą tre
čiadienį, birželio 15 d.

A.a. Paulius Masiulis mirė nuo 
širdies smūgio birželio 13 d. va
kare, grįžęs iš darbo. Jis buvo 54 
m. amžiaus, kilęs nuo Šiaulių. Ve
lionis dar Lietuvoje reiškėsi val
dyboje dramos mėgėjų būrelyje 
Šiauliuose. Iškilmingai palaidotas 
iš Prisikėlimo par. bažnyčios lie
tuvių kapinėse. Laidotuvėmis rū
pinosi jo brolis Feliksas švaplys. 
Lietuvoje liko jo šeimos artimie
ji-

Vyt. Abromaitis, prieš keletą 
metų dirbęs “žiburių” spaustuvė
je linotipininku ir vėliau persikė
lęs į Brooklyną, š.m. gegužės 14 
d. vedė lietuvaitę iš Seinų srities. 
Linkime jiem geriausios sėkmės.

Laima švėgždaitė, Toronto atsto
vė jaunimo kongreso "Miss 
Lithuania" rinkimuose Čikagoje

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS High 
Park rajone. Galima naudotis virtuve. 

Skambinti po 6 vaL vak. 
TeL RO 74917.

IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS 
Springhurste, lietuvių rajone. 

Skambinti 383-2756 Hamilton, Ont

Išnuomojamas VASARNAMIS Spring. 
hurste, lietuvių rajone iki liepos 16 d. 

Skambinti Toronte tek 534*8154.

ORKESTRAS “DAINA” prityręs groti 
šokiams vestuvėse ir visokiuose pa
rengimuose. Groja lietuvišką, europie

tiška ir populiarią muziką. 
Skambinti 763-2924.

RŪTA
— sunkvežimių tarnyba.

Perkraustymas bei 
pervežimas. 

ŽEMIAUSIOS KAINOS.
Skambinkite JOE 

tel. 248*8217

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANT irCHRYSLER.
Vartoti: garantuotai geros kokybės 

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

711 St. Clair Ave. West 
Leonard Dodge — Chry

At A
Inžinieriui BERNARDUI BUNTINUI mirus, 

jo žmonai GERTRŪDAI, sūnui ARVYDUI, seseriai, 
broliams bei visiems giminėms reiškiame giliausią 

užuojautą ir drauge su jais liūdime —

Neringos Tuntas ir Tėvų - 
Rėmėjų komitetas

Didžiojo bandymo valandą,
a. a. inž. BERNARDUI BUNTINUI atsiskyrus iš mūsų tarpo, 

gilią užuojautą reiškiame Tau, miela GRETA, 
ARVYDUI ir visiems giminėms —

Rūtelė ir Juozas

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame savo brangiai auklėtojai — šv. Cecilijos mo

kyklos vedėjai Motinai Dignai už taip mums brangu Baltijos kraštų 
tragedijos prisiminimą ir kiekvienos klasės paraginimą dalyvauti bir
želio mėn. 14 d. demonstracijose.

Kanadiečių šv. Cecilijos mokyklos 
lietuviai mokiniai

O’KEEFE CENTRE
FRONT &YONGE EM.3-6633

TIK VIENĄ SAVAITĘ 
BIŽELIO 27 IKI LIEPOS 2 
HILLARD ELKINSE

Rengia programą 
Su pasaulinio garso artistu

SAMMY
DAVIS...

That’s All
• /

Vakarais 9 v. v. Popietiniai seansai 2 v. p. p.
Pirm.-Ketv. Penkt.-Sešt. Treč.-pop. šešt. -pop.

Orch. ir Mezz. $5.50 $6.50 S4.00 $4.50
R. Orch ir F. Balk. 4.25 5.00 3.00 3.50
Vid. balkono 3.25 4.00 2.25 2.751
Balkono gale 2.50 3.00 1.75 2.00

KASA ATIDARYTA 11 v. r. iki 9 v. v.

ATOSTOGAUTOJAMS!
Jei norite linksmai praleisti atostogas ir pažuvauti bei 

pasimaudyti, tai kviečiame atvykti į netoli BELLEVILLE^ 
esančią (Bay of Quinte) vasarvietę.

Vasarnamiai pilnai įrengti su visais patogumais, 1—3 
miegamieji kambariai. Savaitei kaina $30—50. Visam mė
nesiui duodama nuolaida. Informacijų teirautis pageidau
jama anglų kalba:

MRS. DEMCZYNA, R. R. 1, PLAINFIELD, ONT.

NEIMAN, BISSETT & SEGUIN 
advokatų įstaiga..

Praneša, kad persikėlė į nauję vietę - 
25 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 208, 

TORONTO 1, ONTARIO 
NAUJAS TELEFONAS 363 -1112

“Miss Lithuania” rinkimuose 
jaunimo kongrese Čikagoje To- 
rontui atstovaus Laima švėgždai
tė. Ji yra pasireiškusi liet, orga
nizacijų veikloje ir kaip poetė. 
Toronto visuomenė matė Laimą 
Švėgždaitę jaunimo poezijos va
kare, kuriame jinai skaitė savo 
kūrybą. Linkime mūsų atstovei 
sėkmės “Miss Lithuania” varžy
bose.

Į jaunimo kongresą vietoj trau
kinio iš Toronto važiuojama au
tobusais. Išvažiuojama birželio 
30, ketvirtadienį, 9 .v. vak., grįž
tama sekmadienio naktį. Kaina 
$22 į abi puses. Liko tik 12 vie
tų. Skambinti V. Bačėnui CR 8- 
7261.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso banketas įvyks liepos 2 
d.„ 7 v.v., Conrad Hilton viešbu
tyje, 720 S. Michigan Ave., Čika
goje, Grand Ballroom salėje. 
Meninę programą išpildys jauni 
solistai: Aušra Vedeckaitė iš Niu
jorko ir Rimtautas Dabšys iš Los 
Angeles. Bilietai banketui gauna
mi trijose vietose: Algis Marcher- 
tas, 4619 S. Keating St., Chicago, 
Ill. 60632, tel. LU 5-1187; Margi
niai, 2511 W. 69 St., Chicago, Ill. 
60629, tel.. PR 8-4585; P.L.J.K. 
Būstinė, Jaunimo Centras, 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, Hl. 
60636.

Bilietų kaina $10 asmeniui. Re
gistruotiems P.L.J.K. dalyviams 
$7.50. Stalai — 10 asmenų. Jau
nimas, kuris negalės bankete da
lyvauti, yra kviečiamas į šokius 
po banketo oficialios dalies Nor
mandy Lounge salėje, ši salė jun
giasi su Grand Ballroom sale. Įė
jimas į šokius $3. Registruotiems 
P.L.J.K. dalyviams $1.50. Atsilan
kydami į P.L.J.K. banketą parem- 
site jaunimą materialiai ir mora
liai. J. T.

Jaunimo kongresas įvyks Čika
goje Conrad Hilton viešbutyje. 
Norintieji ten apsistoti, turėtų iš 
anksto užsisakyti vietas. Rašyki
te šiuo adresu: The Conrad Hil
ton, Lithuanian World Youth 
Congress, Michigan Boulevard, 
7th to 8th St., Chicago, Illinois 
60605, USA.

Kambarys vienam asmeniui — 
$8, dviem — $14. Bendras kam
barys 4 asmenim —po $5 į dieną 
nuo asmens.

Nuoširdžiai dėkojame Toronto 
Šv. Jono Kr. parapijai ir klebo
nui kun. P. Ažubaliui už $200 au
ką mūsų jaunimo kongresui. Taip 
pat dėkojame dr. M. Arštikaity- 
tei, kuri įsijungė į jaunimo kon
greso mecenatų eiles, paaukoda
ma $100. Ačiū labai!

KLB jaunimo sekcija
KLB jaunimo sekcijai pavesta 

suorganizuoti moksleivių sekci
jos programą kongreso meto, 
penktadienį, liepos 1 d. Progra
ma sudaryta iš montažų ir dialo
gų: vaizduos lietuvio gyvenimą 
nuo gimimo iki mirties pagal lie
tuvių papročius, šiai sekcijai va
dovauja A. Bušinskaitė ir kun. 
J. Staškevičius. Prisideda taip pat 
ir Toronto moksleiviai.

Dr. M. Anysas pakviestas pa
skaitai į St. Catharines birželio 26 
d. rengiamą sibirinių trėmimų 
minėjimą.

Lietuvių Namų antro augšto 
salės, koridoriai, laiptai ir rūsys 
su drabužine yra talkos būdu nau
jai perdažyti. Tiems darbams va
dovavo dažytojai St. Pulkis, A. 
Braziukaitis ir Alek. Svetulevi- 
čius. Jiems talkino p.p. Abromai
tis, Cicėnas, A. Jucys, Al. Petry- 
la, Šarūnas, Smilgis, Alb. Statu- 
levičius ir Br. Urbelis. Visiems 
jiems reiškiu nuoširdžią padėką. 
Juozas Kaškelis, LN v-bos pirm.

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

— Pirmasis mėnesio penktadie
nis — liepos 1 d.; Mišios 7,30 vai. 
vakare.

— Dėkojame seselėms, ypač 
gerb. s. M. Bernadetai už nuošir
dų darbą su vaikučių choru. Taip 
pat nuoširdus ačiū 10 vai. Mišių 
lektoriams - skaitytojams Arūnui 
Staškevičiui ir Arūnui Ališauskui. 
Ateinantį rudenį bus organizuoja
mas didesnis skaitytojų skaičius, 
įjungiant ir vyresniuosius.

— Vaikų vasaros stovyklėlė lie
tuviams vaikams nuo 4 iki 7 metų 
prasideda birželio 27 d. ir truks 
iki liepos 8 d. Norintieji tesikrei
pia pas seseles tel. 766-9397.

— Liepos mėnesį visus parapi
jos reikalus tvarkys T. St. Kulbis.

Parapijos raštinės darbo valan
dos: rytais — 9 iki 11 vai., vaka
rais — 6 iki 8 vaL

Ateitininkų vasaros stovykla or
ganizuojama “Baltijos” stovykla
vietėje nuo liepos 16 iki 23 d. Į 
stovyklą priimami visi berniukai 
ir mergaitės nuo 7 iki 16 m. Sto
vyklautojai pagal amžių bus skirs
tomi į grupes ir turės atskiras 
programas. Mokestis vienam as
meniui — $18 už 8 dienas. Antra
sis tos pačios šeimos narys moka 
$15, trečiasis — $12. Registraci
jos mokestis $1 kiekvienam sto
vyklautojui. Registruotis: AV par. 
klebonijoje, pas p. Ladygą tel. 
389-1814, arba pas seseles telef. 
766-9397.

Skautų-čių stovykla įvyks nuo 
liepos 23 iki rugpjūčio 7 d. Mo-

kestis: $35 vienam stovyklautojui 
iš šeimos, $55 dviem, $75 trim ar 
daugiau. Registracijos mokestis 
yra $2 asmeniui; ši suma padengs 
nelaimės draudimą, kuris bus įsi
gytas kiekvienam stovyklautojui. 
Registruotis iki birželio 25 d. pas 
A. Lukoševičiūtę PO 8-0322 ir J. 
Piečaitį RA 5-3482.

Vasario 16 Gimnazijai 1966 m. turė
ta pajamų: 1. Surinkta aukų lapais — 
$120, 2. Gauta auka iš “Lito” — $100, 
3. Gauta pelno iš ruošto š. m. vasario 
13 d. šokių vakaro — $53.72; iš viso 
$273.72.

Išsiųsta Vasario 16 gimnazijai per 
KLB Šalpos Fondą — $260.

Pagal aukų lapus aukojo: $10 dr. A. 
O. Jaugelienė; po $5: Iz. Mališka, A. 
Daugelevičius, V: Stankevičius, J. Dap
kus, dr. J. Mališka, Iz. Gorys, St. Na- 
ginionis, Pr. Rudinskas, J. Adomaitis, 
E. Bitnerienė, B. Ignatavičius; po $ 3: 
B. Jurkienė, J. Jocas; po $2: L. černy- 
sovas, dr. V. Giriūnienė, J. Kibirkš
tis, R. Verbyla.Jz. Valiulis, J. Skučas, 
A. Vazalinskas, dr. J. M. šembgai, G. 
Montvilienė. K. Leipus, A. Gaurys, J. 
Mohaughlin, V. Zubas, J. Zabieliaus- 
kas, P. Vileniškis, K. Andruškevičius; 
pi $1: J. Vilkas, J. Dalmotas, Kaspera
vičius, O. čečkauskienė, St. Petraus
kienė, D. Linkonas, O. Kerevičius, O. 
šulmistras, G. Dainius, K. Stirbys, I. 
Verbyla, R. Brikienė, A. Kirkilionis, J. 
Žiurkevičius, J. Jonelis, Pr. Juodkojis, 
V. Kačergius.

Nuoširdus ačiū banko “Litas” val
dybai ir nariams už paskirtą auką, vi
siems aukų rinkėjams ir aukotojams.

J. Dalmotas, įgaliotinis
Šalpos ir Vasario 16 gimnazijos 

reikalams

nepamirškite užsukti dovanų, suvenyrų 
ir įvairiu reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
Sav. A. MYCHAJLOWYCZ

•k

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.

PADĖKA
Penkiolikos metų vedybinio gyveni

mo sukakties proga surengusiems 
mums staigmeną - vaišes nuoširdžiai 
dėkojame tiek rengėjams, tiek visiems 
mūsų bičiuliams už gražią dovaną ir 
atsilankymą bei mūsų prisiminimą.

Dėkojame T. Rafaeliui OFM, už da
lyvavimą ir sveikinimus.

Nuoširdus ačiū: V. V. Siminkevi- 
čiams, L. P. Būtėnams, A. D. Simin- 
kevičiams, J. V. Vingeliams, tėve
liams — J. P. Siminkevičiams, J. Ed. 
Butkams, R. VI. Stabačinskams, O. V. 
Senkams, B. M. Abromaičiams, E. V. 
Baleišoms, J. V. Skrebutėnams, B. VI. 
Končiams, E. St. Kuzmickams, R. S. 
Valickams, A. V. Dubickams, A. J. 
Gudavičiams, J. A. Gačioniams, G. K. 
Budreckams, J. Empakerienei, VI. Ti- 
mošenko. J.A. Dulkėms, A.L. žiemans.

Dėkojame už sveikinimus p. J. A. 
Rinkūnams ir Mildutei iš Niujorko.

Ši diena ir visų parodytas nuoširdu
mas mums liks gražus prisiminimas vi
sam gyvenimui.

Prima ir Bronius Sapliai

C. Jasutis, praleidęs pavasario 
atostogas Miami Beach Floridoje, 
pro Vašingtoną grįžo į Torontą. 
Ten būdamas gaudavo “T. Žibu
rius” oro paštu ketvirtadienių ry
tais. Pergyveno siautusią audrą, 
sustabdžiusią visą judėjimą. M. 
Beach susitiko su daugeliu vieti
niu lietuviu. * +

Buvęs Kanados gubernatorius 
— karalienės vietininkas Vincent 
Massey yra lankęsis Lietuvoje su 
žmona 1924 m. Kaune buvo la
bai nuoširdžiai priimtas savo gi
minių bei pažįstamų. Apie tai jis 
rašo asmeniniame laiške Vyt. Pr. 
Macui, gyv. Toronte. Pastarasis, 
skaitydamas V. Massey genealo
giją, atrado tolimus savo gimi
nystės ryšius su juo. V. Massey 
laiške mini, kad jų šeimos pavar
dė buvusi įvairiai rašoma.

Daugelis lietuvių Toronte yra 
gavę laiškus, kviečiančius remti 
bei būti nariais naujos organiza
cijos “Citizens Civic Action As
sociation”, kuri ryžtasi kelti tre
čiosios jėgos vaidmenį, būtent, 
neanglų ir neprancūzų. Organiza
cijos pirm, yra ukrainietis dr. J. 
Boyko. Be to, joje dalyvauja: 
parlamento atstovas Steven Otto, 
lenkų-vokiečių kilmės, dr. S. Hai- 
dasz, lenkų kilmės, G. Ben, slova
kas, ir kt. Laiške sakoma, kad 
Kanadoje yra apie 6 mil. gyvento
jų neanglosaksų ir neprancūzų 
kilmės, kurių balso nepaisoma. 
Esą atėjo laikas Į tai atkreipti dė
mesį. Kol kas išsiuntinėta apie 
50.000 laiškų, kviečiančių parem
ti naująjį sąjūdį. Pastarasis kol 
kas yra privataus pobūdžio, kilęs 
iš kelių asmenų iniciatyvos. Ar 
jis įsitvirtins, dar sunku pasaky
ti. KLB krašto valdybos vado
vaujančių asmenų nuomone, toks 
sąjūdis turėtų būti visų tautinių 
grupių deleguotų atstovų vadovy
bėje. Tada esą jis turėtų plates
nę ir tikresnę atramą.

Suruoštos įkurtuvės naujai įsi
gytuose namuose: V. V. Stukams, 
M. A. Daukšoms ir R. Cox šei
mai.

"TŽ” aukotojai
Po $5 aukojo: V. Akelaitis, C. 

Jasutis-Janston, H. Paškevičius; 
po $2: A. Bernotaitis, B. Girčys, 
L. Daunienė; po $1: K. Viruišis, 
I. Jurcevičius, P. Artišauskas.

ŠV. JONO PARAPIJOS 
KNYGYNAS

vasaros metu bus uždarytas. Reikalui 
esant, knygų ar muzikos plokštelių ga
lima užsakyti telefonu 767-1562 (va
karais po 7 vaL vak.) arba paštu: 485 
Windermere Ave., Toronto 9, Ont.

V. Aušrotas, knygyno vedėjas.

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF. 722-2472 RES. 722 - 4735

S-tes "Lite" nr. 752D

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai gaunami "Lite". 
Didžiausia nuolaida tik iki 1966. VII. 31.

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

MOKA nž: ' IMA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

Nekiln. torto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

dftnas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmų pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie BathursO 
Tel LE 2*3656. Rytuose HO 6-1331

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.




