
Nr. 20 (799) GEGUŽĖS—MAY 20 • 1965 metai • 15 centų LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONT. CANADA • TEL. 368-6813

Vyskupui 25 metai
Jubilėjų ratai užkliudo "visus, kuriems lemta pradėti žygi 

šios žemės laiko tėkmėje. Žygio pradžioje tie jubilėjai būna smul
kūs, dar mažai reikšmingi, bet daugėjant metams, kaupiasi ir ju
bilėjai. Juo tolyn, juo tie jubilėjų ratai eina smarkyn, ir žmogus 
nepajunti, kaip atsiduri ties sidabrinėmis,' auksinėmis, deimanti
nėms ir pagaliau ... amžinomis gairėmis. Iš vienos pusės kaupiasi 
branda, džiaugsmas, patirtis, žinijos lobiai, o iš kitos — nejučio
mis atslenka vis ilgėjantis šešėlis, linkstąs gyvenimo vakaran, še
šėline savo vėsa jis paženklina brandos džiaugsmą praeinamumu, 
laikinumu. Gal žmogus ir labai nusimintum, pasijustum sukrėstas 
pajutęs savo gyvenimo vakarą prie pat slenksčio, jei neturėtum 
žvilgsnio atgal. Kodėl? Juk ar ne žvilgsnis pirmyn yra vedamoji vil
ties gija? Neabejotinai toji vilties gija sieja žmogų su nepraeina
mybe anapus, kur ilgėjantis šešėlis nebepasiekia, bet pagrindą jai 
.sudaro tas žvilgsnis atgal, kuris atskleidžia nueitąjį kelią, reiškian
ti atliktą tam tikrą misiją. Kai žmogus mato, kad jo nueitasis ke
lias nebuvo tuščias ir gali būti liudijimu Įvykdyto pašaukimo, tai 
ir jo žvilgsnis ateitin nebeatsimuša i nevilti. Tada jis pagristai 
dvelkia viltimi, kurios nebeužtemdo nei galimo atsisveikinimo 
šešėlis.

★ ★ ★

Kiekvienas, kad ir paprasčiausias žmogus, turi savo gyvenimo 
ūždavini, savo pašaukimą. Matuojant garsumo mastu, dažno žmo
gaus pašaukimas lieka nematomas, nepastebimas, nors savo esmi
ne puse jis gali būti daug reikšmingesnis nei garsaus Holyvudo 
artisto. Ne reklama, ne garsas apsprendžia žmogaus pašaukimo 
vertę, bet jo taurus Įvykdymas duotose sąlygose. Ta prasme tad 
ir galime sakyti, kad nėra žmogaus be tam tikro uždavinio, be pa
šaukimo. Tik vieniems tenka siauresnio, o kitiems platesnio masto 
uždaviniai. Į platesnį mastą pašauktieji yra ne tik daugiau žinomi, 
bet ir daugiau atsakingi. Imkime šiuo atveju vyskupus: jiems yra 
skirti platūs uždaviniai. Dėlto jie yra daugiau žinomi, bet drauge 
apkrauti ir didesne atsakomybe. Tai ypač ryškiai matome Lietu
vos gyvenime. Jame vyskupo, figūra yra labai ryški. Ir kai ši ge
guži prisimename vyskupo Vincento Brizgio 25 metų vyskupystės 
jubilėjų, toji tradicinė figūra atgyja mūsų sąmonėse ir siejasi su 
tokiom asmenybėm, kąip Valančius, Giedraitis, Būčys, Paltaro
kas, Skvireckas, Staugaitis, Reinys, Matulionis ir kiti. Jie iš Lietu
vos gyvenimo nebegali būti išdildomi — tapo jos dalimi. Ta link
me eina ir jaunesnieji Lietuvos vyskupai — vieni jų Įsirėžia Lie- 
vos širdin savo kankinyste, kiti savo darbu aoimtimi.

★ ★ ★

Speciali vieta Lietuvos vyskupų eilėje tenka mūsų jubiliatui 
- vyskupui V. Brizgiui. Jeigu daugumai kitų mūsų vyskupų teko 
dirbti savame krašte, tai vysk.'Brizgiui nelauktai teko visai skir-, 
tingi plotai — išblaškyta lietuvių išeivija. Jis yra bene vieninte
lis Lietuvos vyskupas, apkeliavęs beveik visą žemės ritulį. Var
gu ar yra bent vienas didesnis lietuvių telkinys?kuriu jL^iebūtų-- 
aplankęs. Jau tas vienas faktas rodo jo nepaprastą judrumą ir rū
pesti savo išblaškytais tautiečiais. Tuo jis daug pasitarnavo tautie
čiams ne tik religine, bet ir tautine prasme. Antra, su jo vardu sie
jamas lietuvių koplyčios Įrengimas Vašingtono bazilikoje. Vargu 
ar be jo būtų buvusios sutelktos tokios, palyginti, milžiniškos su
mos tam reikalui. Tiesa, buvo jam viešų priekaištų dėl koplyčios 
■vardo, bet tai nėra esminis dalykas. Svarbu, kad Amerikos sostinė
je bus Įrengtas paminklas, kuris šimtmečiais bus Lietuvos liudinin
ku. Trečias vysk. Brizgio ryškus veiklos bruožas — atstovavimas 
lietuviams tarptautinėję_ plotmėje. Nuolat keliaudamas, jis turi 
progos tinkamai nušviesti dabartinę Lietuvos būklę ir atitinkamai 
orientuoti augštuosius Įvairių tautų pareigūnus. Tuo būdu jis yra 
savotiškas ambasadorius, kuri taip vulgariai nuolat puola savo 
spaudoje sovietiniai komunistai. „•

Tai tik keli būdingi vysk. V. Brizgio veiklos bruožai, žymiai 
daugiau jų paaiškės tada, kai jie bus pribrendę viešumai, šiuo me
tu jo misija tebėra pačiame vyksme. Jo laukia neatlikti uždavi
niai. Vienas tokių — naujoji liturginė reforma, kurios Įvykdymas 
reikalingas specialaus rūpesčio. Reforma užklupo mus nepasiruo
šusius — be tinkamų viešam vartojimui liturginių tekstų ir pan. 
Jų nebuvimas sunkina lietuvių Įsijungimą. Reikia tad ir vieno, ir 
kito vyskupo neatidėliotinai tvarkančios rankos' ta linkme. Apla
mai, išeivijos vyskupų uždaviniai kartais būna didesni už jų jė- . 
gas. Linkėkime tad šia proga mūsų garbingajam Jubiliatui didžios 
ištvermės plačiojo masto pašaukime. Pr. G. 

*

Vysk. Vincentas Brizgys, minis 25 m. vyskupystės sukakti

Pranešimas iš Australijos

Australija įsijungė į Vietnamo kovas
Aštrėjant kovoms Pietų Viet- ' jai reikės JAV paramos. Šalia to, 1 mą. Teko matyti Melbourne tokią 

Australija pasiuntė 800 Australija jau dabar reikalinga grupelę žygiuojančią gatvėmis.name, 
vyrų kautynių dalinį. Taigi, dabar 
P. Vietname yra 1000 australų, 
nes anksčiau ten dirbo apie 200 
karinių instruktorių ir technikų.

Anglija Australijos tiesioginį
I Įsikišimą i P. Vietnamo kovas su- 
i tiko santūriai, nes ji norėtų, kad 
j Australija daugiau vyrų pasiųstų 
| į Maleziją, kur Anglija laiko apie i 
i 50.000 vyrų ir stiprų karo laivy
ną ginti Malezijai nuo Indonezi-

• jos grasinimu ir infiltracijos.
'.V-

Kodėl toks mostas? tv v'
Suprantama, kad 800'vyrų pa- 

, siuntimas padėties P. Vietname 
nepakeis, tačiau šis mostas yra 
daugiau politinis, negu karinis. 
JAV spauda labai šiltai sutiko ši 
Australijos žygį. Politiniu atžvil
giu Australijos angažavimasis P. 
Vietname yra toli siekiantis reiš
kinys. Tai aiškus žingsnis suartė
ti su JAV, kurios vienintelės pa
vojaus atveju galės efektingai pa- 

! remti Australiją ar net užtikrinti 
į jos saugumą. Anglija yra pertoli 
ir -turi savo rūpesčių Europoje.

; Efektyvios paramos Australijai 
; tegalės suteikti tik JAV, ir todėl I 
dabartinis Australijos užsiangaža-

■ vimas P. Vietname ir yra prama- 
i tymas tos ateities, kada Ąųstrali-

finansinės JAV paramos, kad ga- Tai daugiausia savotiškos išvaiz- 
lėtų kelti savo pramonę ir tinka
mai išnaudoti žemės turtus.

Kairioji spauda triukšmauja
Australų spauda kariuomenės 

pasiuntimą į P. Vietnamą įverti
no palankiai, pažymėdama, kad _ 
šis užsiangažavimas turės didelės vyrus Į P. Vietnamą. Nereikia aiš- 
reikšmės Australijos ateičiai ir 
jos likimui. Kairioji spauda pakė
lė triukšmą. Miestų gatvėse pasi
rodė nedidelės grupelės su plaka
tais ir šūkiais, kur pasisakoma 
prieš karių siuntimą i P. Vietna-

dos jaunuoliai, kurių tarpe matė-, 
si ir kumpomis nosimis. Netenka 
abejoti, kad šitokios demonstraci
jos Įtakos į vyriausybės nutari
mą nepadarys, šalia to patiltėse 
ir ant namų sienų pasirodė šūkiai 
prieš vyriausybės nutarimą siųsti

kinti kieno tai darbas ir kieno 
ranka visa tai diriguojama. Tai ta 
pati ranka, kurios dėka- P. Viet
name vyksta kruvinos ir žiaurios 
kovos, vedamos enkavedistiškais 
metodais paruoštų partizanų. (x)

Savaitės įvykiai

Kanadoje: sovietu šnipai
Rusų šnipų byla sukėlė disku

sijas parlamente. Opozicijos va
das J. Diefenbaker reikalavo pa
skelbti dviejų kanadiečių, su 
kuriais rusai palaikė ryšius, pa
vardes. Min. pirm. L. B. Pear
son atsisakė tai padaryti, tačiau 
pabrėžė, kad vienas iš piliečių 
buvo imigrantas, kuris viską 
nuo pat pradžios pranešinėjo po
licijai — RCMP ir veikė pagal 
RCMP nurodymus. Min. pirm. 
L. Pearson jį apibūdino kaip 
“sąžiningą ir patrijotišką kana
dietį”, kurį ne į teismą reikia 
traukti, bet tik pagirti ir didžiuo
tis. Vyriausybė planuoja specia
lų paruošimą valdžios tarnau
tojams, kad būtų atsargesni su 
sovietų agentais.

Bedarbių skaičius Kanadoje 
kovo ir balandžio mėn. siekė 
371.000, t.y. 16.000 mažiau, ne
gu tuo pačiu laiku 1964 m. šiuo 
metu trūksta įvairių sričių spe
cialistų.

Įmonių bankrotavimai kas
kart didėja, ir siūloma tuo rei
kalu pakeisti įstatymus. Dabar 
firma paskelbia bankrotą ir vi
sų sudėti ar paskolinti pinigai 
pražūva. Per 1965 m. pirmus 3 
mėnesius net 729 kanadiečių 
firmos paskelbė bankrotą, palik
damos $42 mil. nesumokėtų 
skolų.

“Norėčiau perspėti visus ang
lus, kurie pasiilgsta Anglijos nu
sivilia Kanada ir grįžta atgal 
Anglijon”, — rašo viena anglė, 
sugrįžusi savo tėvynėn. Didžiau

sią nuošimtį visų imigrantų, ne
patenkintų Kanada, sudaro ang
lai ir daugumas jų grįžta atgal. 
Minėta anglė rašo: “Mano vyrui 
mirus, aš grįžau. Dabar gyvenu 
su 3 vaikais viename kambary
je ir laukiu dienos, kol susitau
pysiu pinigų kelionei, kad galė
čiau grįžti Kanadon, kur mano 
vaikai turės geresnę ateitį.”

Valstybinė sveikatos drauda 
ruošiamasi įvesti Ontario pro
vincijoj. Jos parlamentas jau 
svarsto įstatymo projektą, kuris, 
jeigu bus priimtas, įsigalios 
1966 m. birželio 1 d. Drauda ne
bus privaloma. Įmokų dydis 
metams, spėjama, bus apie $159 
nuo šeimos. Draudos įmokas 
sumokės valdžia už tuos, kurie 
per metus uždirba nedaugiau 
kaip $1000; dalį draudos įmokų 
sumokės ji už tuos šeimos žmo
nes, kurie per metus turi ne
daugiau kaip $1000 apmokesti
namų pajamų,

Kanadoje, lygiai kaip ir JAV, 
paskelbtas karas su neturtu — 
“war on poverty”. Abu kraštai 
turi augščiausią gyvenimo lygį 
pasaulyje ir dažnai kyla klausi
mas, kur tas neturtas egzistuoja, 
šiauriniame Saskačevane gyve
ną 10.000 indėnų, pagal premje
ro Tatcher pareiškimą, esą ne
geriau traktuojami kaip Alaba- 
moje negrai. Beveik visi jie gy
vena iš vyriausybės pašalpų, ne
turi darbo ir jo negali gauti. 
Skurdo yra ir turtinguose kraš
tuose, tik daug kas jo nemato.

Demonstracijos uz tautų laisve
Komunistai ir jų simpatikai ■ organizavo 

laisvajame pasaulyj'e vykdė irifor Freedom and Democracy”, 
kaikur tebevykdo bendrą tarp-: Tai sambūris Kanados pi- 
tautimo centro įsakvmą orgam-i,.- .--z-> " r a iz • lioc.u. KUnem iH^-^-^teuiO.iracinciuOii uemoiiSiracijas prieš jav ;

racijos rado daugiausia šalininkų i iniciatyvą atsiliepė gana gausus 
studentijos eilėse. Net JAV kai-; būrys Įvairių tautybių asmenų — 
kurios studentų grupės pasidavėsusirinko daugiau kaip 500. “To-

žygius Vietname. Tokios demonst-

TAIKA Į DOMININKONŲ RESPUBLIKĄ DAR NEGRĮŽTA, 
NORS PASTANGŲ JAI GRĄŽINTI NETRŪKSTA. Ja rūpinasi ir 
.JAV, ir Amerikos Valstybių Organizacija, ir Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba. Sostinėje Santo Domingo lankėsi ar tebesilanko įvairios 
taikos komisijos, bet užuot taikos vidaus kovos tarp sukilėlių ir lo- 
Įjalistų dar paaštrėjo. Gen. Imberto vadovaujamos juntos kariniai 
daliniai ėmė spausti sukilėlius — bombardavo jų radijo stotį ir 
ėmė pulti jų pajėgas. JAV kariniai daliniai iki šiol i didesnes kovas 
dar neisi vėlė. Taikos atstatytoj ai®--------- ;--------- —----------------
siūlė sukilėliams dėtis i koalicinę visam Vietnamui. Besvarstant šią 
vyriausybę su juntos atstovais, situaciją atėjo žinia, kad ameri- 
bet tie nesutiko.*JAV speciali ko- kiečių aviacijos bazėje Bien Hoa 
misija, atvykusi i S. Domingo, Įvyko didelė nelaimė — bekrau- 
bandė kalbinti juntos vadovą gen. nant bombas į lėktuvą Įvyko spro- 
Imbert, kad atsistatydintų ir pa-; girnas ir sukėlė visą eilę kitų 
ruoštų kelią bendrai vyriausybei, 
bet jis nesutinka. JAV drauge su 
Amerikos Valstybių Organizaci-

“Action Committee' imperializmą. Daugelis tų šukių 
j pateko ir didžiojon spaudon, kuri į 
! gausiai panaudojo nuotraukas 
pirmuose puslapiuose drauge su 
deihonstiacijoS aprašymais. Ko-;

laisvė visom tautom. Į komiteto respondentams ypač krito i akį;
incidentas su Toronto neonacių 
vadu J. Beattie, 23 m. jaunuoliu, 
kuris demonstracijos tvarkdarių

tariamos taikos'vilionėms ir daly-Įronto Star” korespondento į buvo pašalintas kaip nepageidau- 
vavo demonstracijose Vašingto-; nuomone, buvo apie 1000 de- jamas asmuo.
ne, kurios buvo nukreiptos prieš i monstrantų. Jie, nešini plakatais, Baigiant demonstraciją pasiro-ne, kurios buvo nukreiptos prieš j monstrantų. Jie, nešini plakatais,
JAV vvriausvbės politiką. Prie- i demonstravo prie JAV konsulato dė JAV konsulas R. Clyde Lar- 
šingos 'linkmės grupės, kad ir arti 2 valandų. Ta proga buvo per- kin, kuriam buvo Įteiktas atitin-
daug gausesnės, nesiryžo eiti i 
gatves. Tik kaikuriose vietovėse 
atsirado iniciatorių grupės, kurios 
ėmėsi organizuoti priešingas de
monstracijas. Viena tokių de-

bombų sprogimų. 27 amerikie
čiai buvo užmušti ir 103 sužeisti.

Lenkijos karinės misijos pirm.
ijos komisija norėtų atstatyti tai- Berlyne Wl. Tykocinski pabėgo 
ką Domininkonų respublikoje pas vakariečius ir paprašė politi- 
pnes JT Įsikišimą, nes Saugumo ;Rės globos teisių JAV. Jis buvo 
Taryboje yra daugiau palankumo atvykęs i Vak. Berlyną ir vienoje 
sukilėliams. Jau atvyksta i S. Do-* pardHOtuvejj pamatęs amerikie- 
iiiingo• Amc^bs Valstybių Orga-; seržantą paprašė globos. Jis 
nizacijos pirmi taikos karinome-; buvo nuskraidintas i V. Vokietija, 
nės daliniai. Numatoma, kad JAV | v 
ir Domininkonų respublikos kari-' 
niai daliniai tajp pat bus Įjungti 
AVO kariuomenėn.

. Taip beplanuojant pasklido ži-. 
nia, kad JAV susitarė su sukilimo j 
vadais — pulk. Caamano ir buv. I 
prez. Bosch pavesti valdžią buv. 
prez. Bosch vyriausybėje žemės 
ūkio min. Guzmanui, sukilėlių ats
tovui ir kviesti valdžios sudėtin1 
lojalistų atstovus, ši valdžia tvar
kytų kraštą iki 1966 m. gruodžio 
mėn., o paskui — rinkimai. Loja- 
listai ir jų karinė junta, vad. gen. 
Imberto, su tuo nesutinka ir ko
voja toliau, sakydama, kad ameri-

o žmona atsisakė vykti su juo ir 
pasiliko Berlyne su 17 m: sūnu
mi.

Keletas arabų valstybių nu
traukė diplomatinius santykius 
su V. Vokietija, kuri užmezgė pil
nus diplomatinius santykius su 
Izraelio valstybę. Išimti sudaro: 
Tunizija, Libija ir Marokas. V. 
Vokietija ryžosi tokiam žygiui re
aguodama i Nasserio pasikvieti- 
mą iškilmingam vizitui R. Vokie
tijos “premjero” W. Ulbrichto.

Sov. Sąjunga labai iškilmingai 
priėmė Indijos premjerą šastri ir 
pažadėjo jam pagalbą karine ir

skaitytas pareiškimas,_ kuriame karnas, raštas. Konsulas padėkojo 
už pareikštas simpatijas ir paža
dėjo gautąjį raštą persiųsti i Va
šingtoną.

Šioje demonstracijoje, kuri bu
vo suorganizuota labai trumpu 
laiku, dalyvavo ir geras būrys To
ronto lietuvių.

Kita demonstracija įvyko prie 
Toronto Maple Leaf Gardens, kur 
vyko iš Sov. Sąjungos atvykusio 
Moisejevo baleto Spektakliai. Ji 
buvo organizuota ukrainiečių gru
pės “The Association for the Li
beration of Ukraine, Toronto 
Branch”. Demonstracija nebuvo 
gausi, beveik visi turėjo plakatus 
ir dalino žmonėms atsišaukimus: 
“Russians get out of the Ukraine 
and other Colonies”.

Gegužės 15 d. Vašingtone įvy
ko lietuvių studentų ir organiza
cijų demonstracija paremti JAV 
politikai Vietname ir Domininko
nų respublikoje.

buvo primintas Miunchenas, ve-Į 
dęs savo nuolaidomis i II D. karą. 
Dabar esą vykstama i naujų nuo
laidų Miuncheną, būtent, Mask-

monstraciju ivyko gegužės 12 d. Ivą ir Pekingą. “Saugokitės tokių 
Toronte prie* JAV konsulato. Ją! keliauninkų, besilankstančių in- fiinln miicn ion.

Pakartotiniai 
balsavimai Windsore
KLB VYRIAUSIOS RINKIMŲ 
KOMISIJOS SKELBIMAS NR. 3

KLB garbės teismas 1965 m. 
gegužės 9 d. sprendimu panaikino 
rinkimus - balsavimus Į Vl-tąją 
krašto tarybą KLB Windsoro apy
linkėje, kurie buvo vykdomi 
1965 m. gegužės 2 d.

KLB vyriausioji rinkimų ko

telektualų, kurie veda mūsų jau
nimą šalin nuo mūs laisvės kelio. 
Mes perspėjame visuomenę prieš 
tokią jų neatsakingą laikyseną.” 
“Tegu visi žino, kad šios dienos 
demonstrantai yra rytdienos vi
suomenės sargai. Pasirinkimas 
galimas tik tarp vergijos ir lais
vės.” “Mes tikime, kad preziden
to Johnsono dabartinė politika 
yra pasipriešinimas raudonajai 
agresijai ir kova už rytojaus lais
vę!” “žinokite, kad Amerikos pre
zidentą remia tūkstančiai šalinin- 

i kų visame pasaulyje ir yra pasi-... .. . ___ _ , *• v. vioauiu uaoaui vi v aa j a a. mojimisija susitarusi su KLB krašto Į ry‘žę eiti suFjuo petys į petį triuš. 
valdyba, pagal KLB tarybos rin- komunistinio imperializmo.” 
kimų taisyklių 52 paragrafą skel- « kariai JAV vadovybėje ne- 
bia, jog pakartotini rinkimai į veltui miršta _ jie tiesia kelią į
kimų taisyklių 52 paragrafą skel-

Vl-ją krašto tarybą Windsoro 
apylinkėje įvyks 1965 m. birže
lio 13 d. nuo 9 v.r. iki 9 v.v. Rin
kimų vietą paskelbs Windsoro 
apylinkės valdyba.

Vyr. rinkimų komisija
Montrealis,
1965 m. gegužės 14 d.

laisvą ir didžią bendruomenę.” 
Šio atsišaukimo tekstas buvo iš
dalintas demonstracijos daly
viams, praeiviams ir korespon
dentams.

Demonstracija buvo gausi pla
katais, smerkiančiais komunistinį

i

? iri W

j

Kaunas. — “Darb.” žiniomis, 
kan. J. Stankevičius nebesąs Kau
no ir Vilkaviškio vyskupijų valdy
tojas ir kad jo vietą užėmė prel. 
J. Labukas, Kauno kun. seminari
jos dėstytojas.

kiečiai pradėjo remti prokomunis-1 ūkinę. Indija yra suinteresuota 
tinę revoliuciją. Sov. Sąjungos pagalba savo ginče

Domininkonų respublikos suki- 
lėliams palanki spauda puola " " 
amerikiečius už karinių dalinių 
pasiuntimą gelbėti krašto nuo ci
vilinio karo ir jų žygį vadina 
“okupacija” Esą jie neturėję tei
sės to padaryti. Vašingtonas i tai 
atsakė: “Kai matai draugą ar net 
ir visai nepažįstamą skęstant, ne
gi sustosi ir kiausi advokato pata
rimo prieš šokdamas gelbėti skęs
tančio.”

Vietname amerikiečiai kol kas 
sustabdė Š. Vietnamo teritorijos 
bombardavimą. Manoma, kad tai 
bandymas sudaryti sąlygas dery
boms. šis mostas kaikieno yra 
siejamas su prez. Johnsono kalba, 
kurioje jis pabrėžė Kinijos kėslus 
užvaldyti Pietryčių Aziją ir tam 
panaudoto Š. Vietnamą, ir pakar
tojo siūlymą teikti ūkinę paramą

r h MGtoJN

Demonstracija už tautų laisvę Toronte prie JAV konsulato. Joje dalyvavo ir geras būrys lietuvių.

tarp Sov.. Rusijos ir Kinijos kuo 
ilgiau truktų nesutarimas, nes ji 
turi pasienio ginčus su Kinija Hi
malajų rajone. Sovietų premjeras 
svečio akivaizdoje pasakė kalbą, 
smerkiančią Ameriką ir jos “im
perializmą”. Jis kvietė ne tik ko
munistines, bet ir neutralias Azi
jos, Afrikos ir P. Amerikos vals
tybes jungtis prieš Ameriką. Jis 
norėtų izoliuoti Ameriką ir mobi
lizuoti visas neutralias jėgas prieš 
j?-

Londone, Anglijoj, įvyko At
lanto Sąjungos valstybių konfe
rencija. Manoma, kad Prancūzija 
gali net išstoti iš šios organizaci
jos, kadangi ji nesutinka su Ame
rikos politika Pietryčių Azijoj ir 
Domininkonų respublikoje. Ame
rikos politikai pritarė Vokietija 
ir Italija. Buvo sutarta, kad Piet
ryčių Azijos reikalu yra reikalin
gos tolimesnės diskusijos.

Britanijos karalienė Elzbieta 
II-ji atvyko į Vokietiją 11 dienų 
vizitui. Paskutinis vizitas Britani
jos karaliaus Vokietijoje buvo 
1904 metais.

Britanijoj atidengtas pamink
las JAV prez. J. F. Kennedy. Iš
kilmėse dalyvavo velionies našlė 
su sūnumi ir dukterimi ir du bro
liai senatoriai.

13 Lenkijos turistų, pasiekusių 
laivu Italiją, paprašė politinės 
globos teisių. 12 jų norėjo pasilik- . 
ti Vokietijoje ir tik vienas Itali
joje.

Raud. Kinija išsprogdino antrą 
atominę bombą savo teritorijoj. 
Manoma, kad ji buvo išsprogdin
ta ore virš taikinio.

Sov. Sąjungos mokslininkai iš
šovė mėnulio link erdvėlaivį Lu
na V, kuris turėjo nusileisti ant 
mėnulio nesudužęs. Bandymas ne
pavyko — erdvėlaivis sudužo; ma
noma, kad neveikė atgalinės ra
ketos, sumažinančios greitį.
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Ateitininkų kongresas atviras visiem
Ateitininkų kongreso Toronte 

programinės detalės jau visiškai 
prie galo. Netrukus bus paskelb
ta pilna programa. Tuo-tarpu jau 
galima painformuoti, kad didieji 
pasirengimo darbai jau atlikti.

ryta prieš pat kongresą, šitiems 
darbams atlikti yra suorganizuoti 
specialūs pagalbos vienetai prie 
komiteto atskirų darbo sričių va
dovų.

Prieš pradedant konkrečią in
formaciją, stengtasi kongreso 
mintį palaikyti gyvą įvairiais su- 
gestyviniais klausimais, kurie yra 
svarbūs ne tik. pačiai ateitininki- 
jai, bet ir visai mūsų lietuvišką
ja: visuomenei. Iki kongreso dar 
yra likę gerokai laiko, dėlto tiki
mės, kad ateitininkai ir jų bičiu
liai šia proga dar iškels spaudoje 
ne vieną svarbią problemą, kuri 
dar labiau išryškins mūsų bend
ruomeninį rūpestį.

ir visus-tuos dirvonus, kurie yra 
tapę mūsų lietuviškosios bendruo
menės uždaviniu.

Dėlto ir šis kongresas yra ne 
tik ateitininkų kongresas, bet ir 
visos lietuviškos išeivijos. Jo du
rys atidarytos kiekvienam geros 
valios lietuviui. Dar daugiau — 
ateitininkai nuoširdžiai prašo 
kiekvieną PLB narį jame daly
vauti. Jis yra prašomas ateiti ne 
tik į mūsų meniškus parengimus, 
banketus ir pasilinksminimus, bet 
ir dalyvauti mūsų iškilmingose 
pamaldose, ateiti" į mūsų visus 
posėdžius, padėti mums spręsti vi
sus mūsų programinius klausi
nius. Gausus ateitininkijos daly
vavimas ateitininkijos rūpesčiuo
se ir darbuose reikš ne tik pritari
mą jos uždaviniams, bet ir susirū
pinimą savo pačios likimu.

Ateitininkija yra lietuviškos 
bendruomenės dalis. Ji dirba 
bendruomenėje ir bendruomenei. 
Sava bendruomenė tremtyje yra 
vienas pačių augščiausių ateiti
ninkijos tikslų. Ateitininkas nesi
kapsto tik savo darželyje, jis aria

Šia proga dar tenka painfor
muoti mūsų būsimus svečius, 
ypač iš kitų kraštų ir apskritai iš 
tolo, jog mes stengsimės juos vi
sus apnakvindintrpas torontiečius 
lietuvius. Dėlto visi, kurie norėtų 
šia mūsų paslauga pasinaudoti, 
yra prašomi iš anksto kreiptis į 
svečių apgyvendinimo tarnybą: V. 
Aušrotas, 34 Waller Ave., Toron
to 3, Ont. Inf.

Kanados Lietuvių Fondas
PRADEDA NAUJĄ BARĄ

Š. m. balandžio 28 d. suėjo me
tai, kai buvo išrinkta pirmoji Fon
do valdyba. Per tuos metus Fondo 
narių skaičius paaugo iš 40 į 100 
ir Fondo įnašai padidėjo iš $5700 
iki $15.400. Pradedant organizuo
ti antrąją narių šimtinę, naudinga 
pažvelgti į statistiką, parodančią 
Fondo narių skaičių, pajėgumą, 
socialinę padėtį, t >
Darbininkai, 

tarnautojai ___ 35—$4.600
Ūkininkai (tabako)__ 13—$2.700
Gydytojai______ ___ 9—$2.400
Inžinieriai__ ____ __ 10—$1.400
Bendruomenės v-bos 10—$1.300
Organizacijos ______ 5—$
Verslininkai_______ 4—$
Kunigai _____ ____  4—$
Daktarai (ne med.)___  4—S
Katalikų parapijos_  2—$
Kredito kooperatyvai 4—$
Iš viso $15.000+% 400=$15.400

Kaip matome Lietuvių Fondo 
idėja yra jau prigijusi ir ją re
mia įvairūs lietuvių sluogsniai, tik 
gal dar permažu mastu. Kanados 
lietuvių gausiausios profesijos yra 
darbininkai, tarnautojai ir ūki
ninkai. Jų Įnašai ir narių skaičius 
sudaro 50%.

Gal kiek nepakankamai prie 
Fondo prisidėjo verslininkai ir 
profesionalai, kurių pagal pro
porciją galėtų būti žymiai dau
giau.

Taip pat labai mažai dalyvau
ja Fonde lietuviai iš tolimesnių 
kolonijų (prerijų srities). Galbūt 
buvo permažai informacijos. Kai 
šiais metais Amerikos Liet. Fon-
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400
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400

das paskyrė $5500 įvairiems lie
tuvių kultūriniams reikalams, tai 
visi "džiaugėsi, net ir buvę di
džiausi skeptikai. K.L. Fondas, 
kad ir daug mažesnis, bet ši ru
denį jau.paskirs keletą šimtų kul
tūriniams reikalams, o kitais me
tais galės jau skirti $1000. Ir taip 
kas metai skyrimas lėšų lietuvy
bės stiprinimui vis didės, o Fon
do kapitalas niekįt^met nemažės. 
Jis bus lietuvybės išlaikymo va
riklis ir veiks kaip “perpetuum 
mobile”. Fondo nariai, kaip lie
tuvybės stiprinimo pijonieriai, 
galės didžiuotis ir džiaugtis, ma
tydami naudingo darbo vaisius, 
kaip dabar džiaugiasi Amerikos 
Liet. Fondo nariai. Jų ten yra 
630, o mūsų kol kas tik 100. Tad 
pradedant naują barą, kiekvienas 
narys pasikvieskime Į Fondą dar 
po vieną naują narį, taip kad pa
sidarytų 200. Tik tokiu būdu šis 
Fondas galės būti išugdytas.

P. Lelis

jau 35 metai praslinko nuo to 
laiko, kai vykau į Romos Tarptau
tinį žemės Institutą studijų pagi
linti. Tai buvo fašizmo įsigalėjimo 
tarpsnis, kuris teikė italams vil
čių. žemės nusausinimas, “battag- 
lia ii grano” — kviečių derliaus 
didinimas ir eilė kitų šūkių daug 
žadėjo apdrausmintiems italams. 
Traukiniai buvo gana švarūs ir ju
dėjo nustatyta tvarka. Miestuose, 
ypač Romoje, nebuvo matyti akį 
rėžiančio skurdo, tačiau pavažia
vęs kiek toliau iš sostinės mačiau 
žmones, gyvenančius olose, kalnų 
skylėse; darbininkus pietų metu 
krimsnojančius baltą duoną su jū
ros žole, virta alyvoje. Jie nesi
stengė dirbti ir gyveno nepapras
tai varganai. Miestuose daug baž
nyčių, tačiau tik Sumai kiek dau
giau "tikinčiųjų susirinkdavo. Ne
maža dalis, mano akimis žiūrint, į 
bažnyčią ėjo įvairiais sumetimais; 
jaunimas, ypač merginos — pasi
rodyti, pasidairyti ir užmegzti pa
žinčiai. Mano matyti vaizdai daug 
kuo skyrėsi nuo XVIII a. būklės, 
kai puošniose bažnyčiose maldi
ninkai garsiai dalinosi įspūdžiais, 
elgetos lipo ant kulnų, prašydami 
išmaldos, vaikai bažnyčiose žaidė 
su šunimis...

Romos bažnyčios viliojo nepa
prastu puošnumu, nepakeičiamais 
meno kūriniais, bet jos buvo mu- 
zėjai, kuriuos lankė tik svetimša
liai ne pamaldų metu.

Liūdni duomenys
Įspūdžiai lieka Įspūdžiais, nes 

jie gali būti tik dalimi teisingais 
išvadoms daryti, šiame pokaryje 
Italijoje buvo vykdomi platesni ti
kinčiųjų būklės tyrinėjimai. Azio- 
ne Cattolica — katalikų veikimo 
centras 1960 m. apklausė 25.000 
asmenų apie jų nusiteikimus. Iš 
apklaustųjų 56% visai bažnyčios 
nelankė "ir tik 30% atsitiktinai 
priėmė sakramentus, nors 83% 
palaikė santykius su kunigais, 81 
% laikė savo namuose religinius 
paveikslus, o 71% šeimų paliko 
vaikams laisvę apsispręsti tikėji
mo klausimais. Ne geresnė buvo 
religinio auklėjimo padėtis: 96% 
vaikų krikštijami, 78% suteikia
mas Sutvirtinimo sakramentas, 
tačiau tik 65% telankė tikybos 
pamokas. Anuometinis Azione 
Cattolica pirm. prof. Agostino 
Maltarello pripažįsta, kad italuose 
Įsigalėjęs tikėjimo paviršutinišku
mas, dvasinių vertybių sunyki
mas, kuri dar padidinęs marksiz
mas. Pastarasis Maltarello teigi
mas kelia abejonių, nes galime 
daryti ir kitą prielaidą, būtent, 
kad išoriškai katalikiška Italija 
jau savo nukrikščionėjimu paruo
šė dirvą komunizmui. Tiesa, ne
visi komunistai stovi už bažnyčios 
sienų, tačiau nevisi krikščionys 
demokratai lanko bažnyčią. Vie
šai nuomonei tirti Doxa instituto 
duomenimis, 14% komunistams 
pritariančių lanko bažnyčią, Nen- 
ni socialistų—38%, socialdemok
ratų — *51%, o krikščionių de
mokratų <— 67%. Doxa instituto 
klausimą — kuri partija Italijoje I 
Įsigalės," 67% klausytojų atsakė 
— komunistai-

pėliu, nes Togliatti, italų kompar
tijos vadovas, atmetė revoliuciją, 
kaip priemonę įsigalėti krašte, vi
suotinį vyriausybės kišimąsi, ate
izmą ir net leido komunistams bū
ti skirtingų nuomonių. Kai Tog
liatti mirė, italų kompartijoje 
prasidėjo nesutarimai — kuriuo 
keliu eiti. Jo palikimas aiškus: 
jame gana ryškiai išdėstytos 
Maskvos klaidos, tačiau tokiais at
vejais visuomet iškyla taktikos 
klausimai. Kompartija siekia bet 
kuria kaina patekti į vyriausybę, 
kad turėtų įtakos į krašto vidaus 
ir užsienio politiką. Kuriuo tad 
keliu eiti? Giorgio Amendola, sie
kiąs tapti Togliatti įpėdiniu ir nu
šalinti nūdienį kompartijos sekre
torių Pietro Ingrao, nesvyruoda
mas" tvirtina: komunistai turi 
glaudžiai bendrauti su visomis 
kairiosios linkmės partijomis, ne
išskiriant net Democracia Chris
tiana kairiojo sparno, sukurti 
partijai, kuri būtų panaši į anglų 
Darbo partiją. Jo manymu vieni 
socialistai ir komunistai niekada 
negalės laimėti persvaros. Todėl 
būtinas reikalas joms susijungti. 
Ingrao, galbūt pasislėpęs Stalino 
pasekėjas, ir nūnai nesutaria su 
Amendola tik taktikos klausimais- 
Jau 1962 m., dar tebesant gyvam 
Togliatti, kompartija pasuko į de
šinę. Ingrao nūnai pripažįsta, kad 
kompartijos tikslai ir tikėjimas 
esą suderinami, nes kompartija 
siekianti tikintiems praskinti ke
lią i gerbūvį. Italų komunistų 
nuomone, Maskvos politika, besi
remianti marksizmo atgyvenu
siais samprotavimais tikėj Si
mą persekioti, rodo tik 
suakmenėjusį marksizmo atsiliki
mą. Antiklierikalizmas turįs būti 
pamirštas. Ir dvasininkai, nusivil
kę sutaną, gaD kovoti už socialinę 
pažangą. Matyt, šioje vietoje turė
ta galvoje jėzuitas Alighiero Ton- 
di, kurs buvo nuėjęs pas komunis
tus, buvo aštrus propagandinin
kas, bet vėl grįžo į Katalikų Bend
riją.

Užvaldyti Italiją
Komunistai pakeitė ne tik pro

gramą, bet ir taktiką. Komunistų 
vadai dalyvauja religinėse eiseno
se. Komunistų valdomuose mies
tuose buvo uždrausta rodyti Rolf 
Hochmuth veikalą “Įpėdinis”, ku
riame Pijus XII kaltinamas už tai, 
kad neprotestavęs dėl žydų žudy
mo Vokietijoje. Kompartijos bi
bliotekose užtinkama ir Jono 
XXIII enciklika “Pacem in ter- 
ris”.

Italų kompartijos esminis tiks
las — bet kuria kaina užvaldyti 
Italiją- Šio tikslo jie gali atsiekti 
tik gavę didesnį krašto gyventojų 
pritarimą. Komunistai siekia savo 
tikslo visomis priemonėmis. Ar 
jie, patekę į vyriausybę, vadovau
sis duotais pažadais? Ir Sov. Są
jungoj komunistai daug žadėjo, 
bet sąmoningai netesėjo.

Dar keisčiau, kad krizėn pate
kę krikščionys demokratai nevie
šai tariasi su komunistais. Jie se
niai su jais kalbasi, bet jų pokal
biai tik dabar išryškėjo.

Naujosios valstybės

Mamytei ir uošvienei Amerikoje mirus, 
dukterį FILOMENĄ ir žentą JOKŪBĄ ACIPARIUS 

nuoširdžiai užjaučiame —
J. K. Stankevičiai

A. O. Kudirkos

_ Staiga mirus ANTANUI ŠIMKEVICIUI,
jo žmoną PAULINĄ, vaikus ir brolį BRONIŲ su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučiame —
S. V. Aušrotai A. J. Puteriai
A. M. Elijošiai P. V. Urbonai
E. V. Jaškevičiai

BRONIŲ ŠIMKEVICIŲ, 
jo broliui ANTANUI mirus_ 

nuoširdžiai užjaučia —
P. K. Aušrotai L I. Bušauskai
I. A. Aušrotai M. B. Satkevičiai

V. ZALATORIUS

Moteris-premjeras, burtininkas-patarėjas
Vakarams draugiška Jungtinė 

Tautininkų Partija Ceilone lai
mėjo rinkimus prieš prokomu- 
nistišką Laisvės Partiją, kuri iš
buvo valdžioje daugiau kaip aš
tuonerius metus. Ceilonas yra 
šiek tiek už nepr. Lietuvą didesnė 
sala prie Indijos ir turi 10,5 mili
jono gyventojų.

Prokomunistinė valdžia
Opozicija buvo apkaltinusi bu

vusią S. Bandaranaikienės vy
riausybę, kad ši norėjo Ceiloną 
atverti komunistinės Kinijos iš
naudojimui. Esą neseniai pasira
šytoje, sutartyje tarp šių dviejų 
valstybių kiniečiai gavo teisę In-

Apgailestauja gimnazijos puolimus
Lietuvių Bendruomenės Vokie

tijoje taryba, susirinkusi į savo 
metinę sesiją 1965 m. gegužės 
1-2 d. ir išklausiusi Vasario 16 
gimnazijos direktoriaus kun. Br. 
Liubino pranešimo apie gimnazi
jos stovį, su liūdesiu apgailesta
vo, kad laisvųjų lietuvių kaiku- 
rie laikraščiai pastaraisiais mė
nesiais spau^ĮFb anoniminių (tik 
pseudonimais pasirašytų) straips
nių, kuriuose Vasario 16 gimna
zija piešiama tik juodai, o jos va
dovybė ir už ją atsakingi asmenys 
bei įstaigos buvo vertinami tik 
neigiamai, tartum jie būtų neat
sakingi, neišmanėliai ar piktos 
valios kenkėjai, šitokia, nors ge
rais -norais prisidengusi, bet per
dėm neigiama kritika, apsunkino 
nelengvą Vasario 16 gimnazijos 
gyvenimą ir darbą, šalinant trū

kumus, kurie turi įvairių priežas
čių, bet daug priklauso ir nuo 
svetimo krašto aplinkybių bei 
materialinių trūkumų, varginan
čių gimnaziją daugiau kaip de
šimt metų. Tarybai ypač skaudu, 
kad minėti vienašališkos kritikos 
straipsniai davė medžiagos priešų 
neigiamai propagandai prieš lie
tuvius ir jų gimnaziją Vokietijoj.

dijos-Kinijos konflikto atveju 
naudoti Trinkomalijos uostą Cei
lone kaip laivyno bazę prieš Indi
ją. Mažą Ceiloną nuo Indijos mil
žino teskiria keliolikos mylių il
gio “Adomo tilto” sekluma. Čei- 
lono šiaurėje gyvena nemaža in- 
diečių. Dėl tų dviejų priežasčių 
ceiloniečiai nenorėtų susipykti su 
savo didžiuoju kaimynu.

Rinkimus laimėjusi premjero 
D. Senanajakės partija taip pat 
nepritarė anglų, olandų ir ameri
kiečių naftos bendrovių konfis
kavimui prieš trejus metus. Tuoj 
po to amerikiečiai buvo nutraukę 
savo pagalbą Ceilonui. Prieš rin
kimus kitas tautininkų partijos 
vadas — J- Jajavardenas, žadėjo, 
kad, jei jis pateks į valdžią, tai 
“per 24 vai.” susitars su paliesto
mis firmomis “Standard Oil”, 
“Caltex” ir “Shell” dėl atlygini
mo. Taip ir buvo. Jau susitarė. 
Tos trys firmos gaus iš Ceilono 
12,6 mil. dolerių, nors jų turtas 
buvęs vertas 40 mil. dol. Spėja
ma, kad dabar amerikiečiai vėl 
pradės teikti paramą Ceilonui.
Dauguma balsuotojų, atrodo, 

buvo nepatenkinti ir smarkiai pa-
Todėl, dėkodama lie tuvių spau- kilusiomis pragyvenimo išlaido- 
dai, kuri su meile ir rūpesčiu šie- mjs dideliu bedarbių skaičiumi 
lojasi Vasario 16 gimnazijos var- įr importuotų prekių trūkumu.
gaiš ir darbais, taryba prašo laik
raščius susilaikyti nuo anonimi
nių gimnazijos puolimų. -

PLB Vokietijos krašto 
tarybos prezidiumas *

ir rezoliucijų komisija
Tėv. A. Bernatonis
J. Kriščiūnas

Dr. J. Grinius J. Stankaitis

NEPASISEKĘS PLANAS
Albanijos komunistai turėjo 

prisipažinti, jog jų didysis projek
tas žemės ūkio produkcijai 1964 1964 m rugpjūčio mėn. pa.
m. pakelti visai nepasisekė. Tirą- laidojus Palmiro Toggliatti, skel- 
nos vyriausybė norėjo derlingą bė: “Jis turėjo mirti, nes šimtai ji

Posūkis dešinėn
Romos dienraštis “H Message-

KANADOS KULTŪROS INSTITUTAS
! Toronte buvo Įsteigtas 1961 m. Į Kultūros Centrą. Jame tilptų, be 
ir pavadintas “Canadian Insti- instituto, T _ 
tute of Cultural Research”. Jo

v - . . . . V CaAIXkJ MU VC4.A AJLAAVĄ KSJLVU. JLJL įs v***. -.v

užuomazga buvo įsteigta jau prieš: kiam pastatui vajus esąs jau pra- 
30 metų ir tyrinėjo daugiausia ■ dėtas: norima sutelkti "vieną mil. 
naujųjų ateivių problemas, šiuo; dolerių. Dabartinę instituto vado- 
metu jo veikla plečiama. Neseniai j vybę sudaro: globėjai — dr. W. 
jis paskleidė anketą pavardžių' Kirkconnell ir J. F. Thorson;

’’ 
rų ir kalbų komisijai jis pateikė; vicepirmininkai — dr. J. M.

, biblioteka, pramogų 
centras, jaunimo skyrius, imigra
cinis patarimų biuras ir pan. To-

pajūrio zoną paversti kiaulių au- lydėjo j kapines degančiomis žva- keitimo klausimu. Dviejų kultu-; pirm, teisėjas J. Grudeff,^ Q.C, 
°inimo zona bet planas sugriuvo ^ėmis . Togliatti jau seniai su j-y įp kalbu komisijai jis pateikė vicepirmininkai — C-. -. — 
H61 tn iraH A^inrvip Owona dan ! Maskva nesutarė esminiais klausi- savo memorandumą, kuriame, be: Kirschbaum ir L. Kossar; ižd. J. 
aei to, Kaa pajūryje gyvena aau , mais Maskva jį paskelbė nukry- kitko, siūloma steigti Kanados; R. Boyce, sekr. J. S. Williams,giausia mahometonai, o tiems re-*
ligi ja draudžia kiaules auginti bei' IAHTr>ir> iivdačai 
jų produktais naudotis, ir todėl! KĖLIAU IUŽKASAI 
j:ė atsisakė vyriausybės planą į ——— 
vykdyti. Dabar vyriausybė bandys;
Adrijos pajūrio sritį paversti ož
kų auginimo sritimi.

Dėl nusavinimų prekyba su vaka
rų šalimis buvo pašlijusi ir trūko 
užsienio valiutos pramonės pre
kėms pirkti.

Nepadėjo nė burtininkai
Nemažą vaidmenį Bandaranai

kienės nuvertime suvaidino ir 15.- 
000 budistų vienuolių bei jų pa
sekėjų. Būdami abstinentai, šie 
budistai labai pasipiktino komu
nistų inspiruotu buvusios vyriau
sybės planu apdėti mokesčiais 
kokoso palmes, iš kurių vietiniai 
leidžia sulą, o iš sulos varo “na- 
minę”-

Tų pačių budistų kurstoma bu
vusi vyriausybė pernai gruodžio 
mėnesį bandė parlamente praves
ti Įstatymą, kuris būtų suvalsty
binęs didžiuosius krašto laikraš
čius, nes tie neva esą katalikų Įta
koje ir netarnauja tinkamai gy
ventojų daugumai, kurią sudaro 
budistai. Per balsavimą žemių

ministeris C. de Silva ir 13 kitų 
Laisvės Partijos atstovų balsavo 
prieš savo partiją. Vieno balso 
trūkdama, vyriausybė neteko pa
sitikėjimo ir turėjo skelbti nau
jus rinkimus. Būdama moteris, 
Bandaranaikienė po pralaimėji
mo parlamente nuėjo pas astro
logus patarimo, ir šie jai parinko 
rinkimų dieną.

Dvi kompartijos
De Silva ir kiti savo išstojimą 

iš Laisvės Partijos grindė Banda
ranaikienės susidėjimu su komu
nistais. Ceilone yra dvi komunis
tinės grupės, su kuriomis Banda
ranaikienės vyriausybė bendra
vo: troekininkąi ir tikri maskvi- 
niai komunistai. Praėjusiuose 
rinkimuose trockininkams iš 151 
vietos parlamente teko 10, o 
maskviniams komunistams — 4. 
Dabartinė vyriausybė parlamen
te turi 90 atstovų: tautininkų — 
66, indiečių mažumos Federaci
nės Partijos —. 14, socialistų 
Laisvės Partijos — 7, singaliečių 
budistų tautinės grupės — 2 ir 
Jungtinio Liaudies Fronto — 1.

Opozicijoj atsidūrus Bandara
naikienės Laisvės Partija gavo 41 
atstovą naujajame parlamente. 
Likusios 6 vietos priklauso bepar- 
tiniams.

stebėtajam numato, kad naujo
ji vyriausybė susidurs ne tik su 
smarkia komunistų opozicija, ku
rios kontroliuojamos kelios auto
busų šoferių profesinės sąjungos 
jau buvo išėjusios į streiką, bet 
ir su augančiais budistų reikala
vimais. Budistai tvirtina, kad 
ankstyvesnieji Ceilono koloniza
toriai portugalai, olandai ir ang
lai rėmė krikščioniškas religijas 
švietime ir valdininkų skyrime- 
Kai valstybė gavo nepriklausomy
bę 1948 m., budistai dalį savo 
Įtakos buvo atgavę. Tačiau jų po
litikai buvo sukompromituoti, 
kai vienas jų vienuolis 1960 m. 
nužudė premjerą Š. Bandaranai- 
kę, Bandaranaikienės vyrą. Po 5 
metų visuomenės nuotaikos bet
gi aprimo, ir budistai vėl grįžta 
i politinę areną.

Nukelta" į 7-tą psl.

STASYS DALIUS

Domininkonų respublika — revoliucijų kraštas
SILVER BELL FURNITURE CO.

Baldų dirbtuvė ir parduotuvė
Sav. V. ir J. Baliūnai,

861 COLLEGE ST. TEL. 536-4767
• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI •

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

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

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

šių Įspūdžių autorius lankėsi Domininkonų respublikoje š.m. kovo mėn., dangaus mėlynėje, kur ne kur už- metrai kelio ir taksi Į miestą kai- 
t.y. vos keletą savaičių prieš paskutinįjį sukilimą, kuris prasidėjo balandžio kliudoma debesėlių. Apačioje 
24 d. čia pateikiame dar gana šiltus keliautojo įspūdžius. Red.

Beatostogaujant Floridoje vis 
dar knietėjo paširdyje pasileisti 
į Karibų jūros salas, kurios liko 
pirmąja kelione neaprėptos. Ato
stogos trumpos — tos dvi ar trys 
savaitės prašvilpia kaip viena die
na ir žiūrėk nebesuspėta visų no
rimų vietų aplankyti. Tad jau 
antrą dieną atvažiavus į Miami 
užsuku kelionių biuran pasitei
rauti dėl aplankymo kaikurių sa
lų. Rezultate — išeinu per duris 
nešinas bilietais i Domininkonų 
respubliką, Haiti ir Jamaiką. Se
kančią dieną prisistatome į Mia
mi tarptautinį aerodromą, ir kau
kiantis sprausminis Pan-Ameri- 
kos milžinas išskėtęs galingus 
sparnus jau neša 30.000 pėdų 
augštyje Domininkonų respubli
kos link.

Sostinės link
Mūsų tikslas — tos dienos vi

durdienį pasiekti Santo Domingo 
Domininkonų respublikos sostinę. 
Tačiau bekeliaujant, kad ir 
sprausminiais lėktuvais, nevisadą 
laiku suspėjama nuskristi, ir daug 
valandų kartais tenka praleisti 
vėluojančio lėktuvo belaukiant. 
Taip ir šį kartą įvyko. Tiesiogi
nio susisiekimo iš Miami su Do
mininkonų respublika bei su Ha-,

i pradeda rodytis salų ir salelių 
.x. . x , , . .. T . kontūrai, kalnu siluetai, žaliuo-
iti nėra; tenka skristi per Jamai- janįyS iauįaj jr palmių miškai, 
ką arba Puerto Rico. Lėktuvas saulei leidžiantis į jūros gelmes 
skrenda per Jamaiką ir pirmas lėktuvas pasiekia Domininkonų 
sustojimas Montego Bay pagal reSpUblikos sostinę — Santo Do- 
numatytą planą. Bet atskridus mįng0 
į Kingston — Jamaikos sostinę, s
lėktuvas pradeda streikuoti: ant Daug žmonių belaukiančių at- 
pakilimo tako vienas motoras ne- vykstančio lėktuvo. Kaip vėliau 
užsiveda, ir grįžtame atgal prie pamatėme, tai tik atvykę pažiop- 
aero stoties. Mechanikai darbuo- soti, pasižiūrėti, bet ne ko nors 
jasi visą valandą kol išleidžia to- ■ sutikti. Minios garsiai šūkaujan- 
limesniam skridimui, bet ir vėl čių ir gyvai judančių ispaniškai
bėda — surandamas kitas gedi-: bekalbančių žmonių. Mat, krašto 
mas, ir lėktuvas nuo pakilimo ta- oficiali kalba yra ispanų, žmonės; 
ko antrą kartą grąžinamas dviem dauguma — tamsesnės veido spal- 
valandom. Visi keleiviai nepaten- j vos negu baltieji, bet vistiek ne 
kinti. Ištysusiais veidais laukia-1 negrai. Gražios elegantiškos mo- 
me aero stoties restorane, nes iš terys — ispanės, juodais plaukais, 
lėktuvo visus išlaipino. Prailgsta! skoningai apsirengusios, nors ir 

’ nebrangiais drabužiais.
Dokumentų patikrinimas gana 

greitas, nes turinčiam turisto kor
telę, kuri kainuoja vieną doleri, 
uždeda anstpaudą ir peržvelgę la
gaminus išleidžia. Visus keleivius 
nemokamai pavaišina stiklinaite

tos laukimo valandos ir gimsta 
nepasitikėjimas tuo sprausminiu 
milžinu.

Vėl pakylame
Jau gerokai po pietų garsiakal

biai praneša, kad lėktuvas pa
ruoštas tolimesnei kelionei, bet šalto romo, atseit, supažindina su 
jau be sustojimo Haiti, o skris salos gamybos produktu. Aplin- 
tiesiai įv Santo Domingo. Pakyla-j kui girdime tik ispanų kalbą, bet 
me gražiai i orą, bet kiekvienas, ant sienų iškabinti taksi kaino- 
lektuvo sudrėbė j imas jau erzina raščiai ir "anglų kalba, kad nebūtų 
nennis — nebesmagu ir norisi i turistai perdaug išnaudojami, 
greičiau nuosavomis kojomis i že- Nuo tarptautinio aerodromo iki 
melę. Saulė akinančiai spindi Santo Domingo yra apie 25 kilo

nuo j a $5. Kol surandame taksi ir 
sudedame lagaminus, jau ir 
temsta.

SU-

Hispaniolos sala
Hispaniolos sala, kurioje 

steigusios dvi respublikos — 
mininkonų ir Haiti, tuo, vardu bu
vo pavadinta Kolumbo ispaniškai 
La Espanola. Bet greit jos vardas 
buvo sulotynintas į Hispaniola ar
ba Mažoji Ispanija. Vėliau apie 
1700 m. žmonės pradėjo salą va
dinti Haiti, kuris yra senas Ara- 
wak indėnų vardas, reiškiąs 
“Augštumų kraštą”. Tačiau da
bar geografai vėl naudoja Hispa
niolos vardą.

Domininkonų respublika arba 
ispaniškai Repūblica Dominicana 
užima rytinės salos du trečdalius 
ploto, išsitiesdama į ilgį 250 my
lių ir ploti 160 mylių ir sudaro 
19.332 kv. mylių. Rytinis pakraš
tys yra vos 60 mylių nuo Puerto 
Rico, o vakarinės dalies kalnai ir 
slėniai sudaro sieną, skiriančią 
nuo Haiti. Su Haiti santykiai ne
buvo kaimyniški ir dažnai labai 
įtempti. Lankant Santo Domingo 
bei pasikalbant su žmonėmis 
krinta i akis, kad šia tema neno
riai kalbama, esą tie kaimynai nė
ra geri, žinoma, tas nesutarimas 
turi gilias šaknis praeityje: kraš
to gyventojai sau laisvę turėjo at-

isi-
Do-

sikovoti iš juos okupavusios Haiti 
prieš gerą šimtmetį. To kartėlio 
laikas dar neišdildė.

Kraštas turi labai įdomią topo
grafiją. Augščiausias kalnas Mon
te Tina siekia 10.319 pėdų augš- 
čio, o ežeras Enriquillo, arti Hai
ti sienos, yra 35 pėdas žemiau 
jūros lygio. Auginama, kaip ir ki
tose Karibų salose, ryžiai, cukri
nės nendrės, medvilnė, kakava, 
visi tropikiniai vaisiai bei daržo
vės.

Domininkonų respublika turi 
apie pusantro milijono gyvento
jų, kurie yra įvairiausių odos at
spalvių, pradedant nuo gryna
kraujų ispanų iki mulatų (meti
sų), kurie sudaro krašto ^vento- 
jų daugumą. Tačiau grynų negrų 
yra tik apie 12% visų gyventojų 
— palikuonys vergų, "kurie ispa
nų buvo atgabenti į šią salą. Res
publikos sostinė Santo Domingo 
turi 300.000 gyventojų, yra prisi
glaudusi prie Karibų jūros ir 
Ozama upės. Anksčiau, prieš 
1961 m., kai valdė diktatorius 
Trujillo, miestas buvo pavadin
tas Trujillo City. Tačiau jį nužu
džius ir valdžią nuvertus, miestas 
atgavo senąjį vardą Santo Do
mingo, kuriam vardą parinko 
miesto įkūrėjas Kolumbo brolis 
Bartolomėjus savo tėvo globėjo 
šv. Domininko garbei.

Domininkonų respublikos pini
ginis vienetas yra pezas. lygus 
vienam JAV doleriui. Ir visur do
leris lygiai eina su pezais, tik

riais, bet pezais.



ŽIBURĖLIAI®
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MIELI "ŽIBURĖLIAI!"
Nors jau daug raidžių pažįstu, 

bet dar nemoku nei skaityti, nei 
rašyti, todėl prašau mamytę, 
kad parašytų “Žiburėliams” už 
mane.

Mėgstu knygutes, kuriose yra 
daug spalvotų paveikslėlių, per 
Velykas gavau nuo tėvelių pir- 
iųą lietuvišką knygelę “Vištytė 
ir Gaidžiukas”. Mamytė man ją 
perskaitė ir aš gerai atsimenu, 
kaip vištytė su gaidžiuku išėjo 
riešutauti ir kaip gaidžiukas, 
mesdamas nuo lazdyno riešutų 
kekę, išmušė vištytei abi akeles. 
Man labai gaila vištytės. Aš bū
čiau kitaip pasielgęs, negu gai
delis. Aš būčiau atsiprašęs viš
tytę ir ją parvedęs namo atgal 
pas senelius.

Norėčiau paprašyti “žiburė
lius”, kad išvardintų knygeles, 
kurios yra tinkamos man, dar 
nelankančiam mokyklos. Aš iš 
savo santaupų pats nusipirksiu

Smagu mokytis šeštadieniėj 
mokykloj St. Dabkus

Onutės rūpestis
Mamos nėra namie, o Čia toks 

rūpestis — ištrūko Onutei saga 
iš raudono megztinio. Susirau
kusi Onutė sėdi kampe, nenori 
net žaisti. Pagaliau, nesulaukusi 
grįžtant mamos, kreipėsi Į kati
nėlį Rainiuką, rodydama sagą:

— Tik pažiūrėk kas atsitiko! 
Patark, ką man dabar daryti?
Išrietė Rainiukas nugarą, pa

kraipė galvą ir užkiausė:
— Miau-miau, Onut, o kaip 

ten buvo su ta saga, kuri vakar 
ištrūko iš tavo mėlynos sukne
lės? Miau-miau!

— Mama ją prisiuvo ir viskas 
buvo tvarkoj, — atsakė Onutė.

— žinai, Onut, — tęsė toliau 
Rainiukas, — tavo draugė Rasy
tė visuomet turi įsiūtas visas sa
gas. Aš manau, kad ji įsisiūtų 
pati, jeigu jai ištrūktų.

Susimąstė Onutė ir pagaliau 
prasitarė:

— O gal ir man pamėginti įsi
siūti?
— Žinoma, kad taip, — padrą

sino ją Rainiukas. — Juk žinai 
kur yra adatos ir siūlai! Matai, 
mama prieš šventes turi daugiau 
darbo.

Onutė, nieko nelaukdama, pri
bėgo, prie stalčiaus ir išsiėmė 
žirkles, adatą ir siūlus. Rainiu
kas padėjo palaikyti siūlų ritę, 
o ji, įsivėrusi siūlą į adatą, pra
dėjo atidžiai siūti, kaip mama 
siuva. Rainiukas žalsvom aku- 

• tėm sekė adatą, kaip ji tarp ma
žų Onutės pirštelių keliavo su 
siūlu čia į viršų, čia į apačią. 
Baigiant siūti parėjo ir mama. 
Pamačiusi siuvančią sagą Onu
tę, paglostė ją, sakydama:

— Džiaugiuos, kad mano duk
relė jau pati mokosi siūti ir bū
ti savarankiška.

Onutei smagu buvo girdėti to
kius mamos žodžius. Nuo to lai
ko ji siuvo sagas ne’tik sau, bet 
ir mamai. A. Abr.

Galvosūkis
Įrašykite į skersinius lange

lius (vardininko linksnyje):
1. Kas neša medų?
2. Kuo užsegame apsiaustą?
3. Ką mėgsta gaudyti gandras?
4. Prie ko valgome pietus?
5. Kas siuva drabužius?

Įrašą skaitykite išilgai šeštąją 
eilę ir pagalvokite, kokias rai
des reikia prirašyti galūnėje, 
kad išeitų geriausio grybo var
das.
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daugiau lietuviškų knygų, o gal 
dėdė Eugenijus nupirks man ko
kią knygelę gimtadieniui? Norė
čiau įsigyti knygučių su spalvo
tais paveikslėliais lietuviško kai
mo, kuriame gyveno mano sene
lis. Aš tik iš pasakojimų girdė
jau apie šiaudais dengtą namą, 
ant kurio stogo lizde gyveno 
raudonkojis gandras, o po sto
gu melsva kregždutė. Nežinau 
kaip atrodo su svirtim šulinys, 
šienpjoviai ir grėbėjos. Norė
čiau pamatyti paveikslėliuose 
vaidilutes, deginančias aukurus, 
ir trispalvę ant Gedimino pilies.

Norėčiau “žiburėliuose” pa
prašyti rašytojus, kad nuolatos 
galvotų apie mus, pačius ma- 
žiausiuosius, ir rašytų mums 
daug knygučių su spalvotais pa
veikslėliais.

Vytas Gataveckas, 
54 Glenwood Ave., 

Toronto, Ont.

Pavasaris
Jau nutirpo sniegas, 
Jau miške gražu, 
Tik ežys dar miega 
Po baltu berželiu.
žadina miegalį 
Saulės spindulys 
Ir prikelt negali — 
Miega tinginys.
Sušlamėjo vėjas 
Prie pat jo ausų — 
Sveiks, pavasarėli, 
Laukiamas visų!
žvalgos atsistojęs 
Nerangus ežys '■— 
Perilgai miegojau, 
Bet to niekas nematys.

Motinos Diena
žydi rožės jau ant stalo, 
Skamba juokas ir daina, 
šypsos saulė kiek tik gali — 
šiandien Motinos Diena!
Brangią mamą apkabinę 
Šiandien sveikina vaikai, 
Jos rankutės tai auksinės 
Ir lengvutės lyg pūkai.
Neša' skundą, neša vargą, 
Neša rūpesčius visų, 
Ji viena tik nepavargsta, 
Ji brangiausia iš tiesu.

A.* Abr.

Po įžodžio bučiuoja ateitininku 
vėliavą Dainavos stovykloje

Atsakykite
Kas žinote, kurie rašytojai yra 

parašę šias knygutes:
1. “Svirplio Muzikanto

kelionės”
2. “Labas rytas, vovere”
3. “Meškiukas Rudnosiukas”
4. “Gintaro takais”

.5. “žebriuko nuotykiai miške”
Kas pirmas teisingai atsakys 

“žiburėliams”, gaus vieną iš tų 
knygų. Rašyti adresu: “Žiburė
liai”, 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont.

Kad būtų lengviau atsakyti, 
štai rašytojų pavardės: J. Narū
ne, Vytė Nemunėlis, N. Janku
tė, Vyt. Tamulaitis, J. Minelga. 
Suraskite kuris ką parašė.

Gaulizmas ir antigaulizmas

Prancūzijos politinių srovių sankryža
Tarp visų politinių laisvių ko

munalinės laisvės (savivaldybių) 
yra pačios seniausios. Tų vietinių 
laisvių išsaugojimas buvo pagrin
dinis visų gaulizmui opozicinių 
grupių šūkis prieš savivaldybių 
rinkimus. Paprastai komunaliniai 
rinkimai nėra politiniai rinkimai. 
Renkami burmistrai, savivaldybių 
tarėjai, geri administratoriai, vie
tos reikalus gerai pažįstą asme
nys, mažai atsižvelgiant į jų poli
tinį veidą. Šį kartą vyriausybė 
rinkimus sąmoningai supolitino. 
Tas supolitinimas atsiliepė ir į 
opozicinių grupių laikyseną. Da
bartiniai V Respublikos vadovai 
jau seniai galvoja, kaip likviduo
ti krašte politinių partijų margu
myną ir sukurti valdančią UNR 
— Union pour la Nouvelle Re- 
publique partiją monolitinę poli
tinę formaciją, kuri paglemžtų vi
sas kitas partijas ir viena atsisto
tų prieš komunizmą. “Vieną gra
žią dieną krašte būsime tik mes 
ir komunistai...” — jau daug 
anksčiau buvo pareiškęs Rašyto
jas A. Malrauf, dabartinis minis- 
teris kultūros reikalams.

Rinkimų įstatymas
Tai neslepiamai intencijai — 

suvesti visas kitas partijas po vie
nu vardikliu vyriausybė naudojo 
įvairias priemones. Pirmon eilėn 
ji išleido naują rinkimų įstaty
mą. Seniau komunose buvo nau
dojama proporcinė sistema. Tą 
sistemą valdžia pakeitė daugu
mos sistema. Tai jau, be abejo
nės, buvo partijų “margumynui” 
smūgis. Kita įstatymo naujovė: 
sąrašams neleidžiama blokuotis 
laikotarpyje tarp dviejų balsavi
mų, kai per pirmąjį balsavimą 
nė vienas sąrašas nesurenka kva
lifikuotos balsų daugumos. Iš
skaičiavimas aiškus: opozicija, bu
vo spėjama, išstatys daugybę są
rašų ir daug jų bus automatiškai 
eliminuota, o antrą kartą balsuo
jant visi; kurie nebalsuos už ko
munistus, norom nenorom turės 
balsuoti už UNR, jei pastaroji ne
surinks daugumos per pirmąjį 
balsavimą. Visi didesnieji mies
tai (virš 30.000 gyventojų), be to, 
buvo sukarpyti naujomis rinkmų 
apylinkėmis, taip kad jos galimai 
daugiau skaldytų opoziciją ir bū
tų palankios UNR. Norint dau
giau svorio suteikti UNR sąra
šams, kone visi vyriausybės na
riai ir gaulizmo vadai buvo įparei
goti į tuos sąrašus, kur kam pa
lankiau ir naudingiau, įsiregist
ruoti ir savo autoritetu rinkimus 
remti. Kaikurie tų propagandistų 
skatino rinkikus balsuoti už vy
riausybei palankius sąrašus, nes 
tada lengviau būsią gauti savival
dybėms skiriamas valstybines pa
šalpas. Opozicija, žinoma, nesi
varžė panašią propagandą vadinti 
šantažu.

Pats De Gaulle savo autoritetu 
savivaldybinių rinkimų nepriden
gė, bet, savaime suprantama, be 
jo sutikimo nei vyriausybės na
riai, nei vadai nebūtų taip uoliai 
juose dalyvavę; gaulistų plakatai 
nebūtų išdrįsę puoštis jo portre
tais ir šūkiais.

V Respublikos dvasia
Kiek vyriausybė buvo suinte

resuota tais rinkimais, liudija ir 
tas faktas, kad prieš rinkimus 
Pompidou, min. pirm., padarė 
pašnekesį prie židinio. Taip jau 
iš seno jis vadina savo interview 
per televiziją su kuriuo nors žur-

Detroito ateitininkai jaunučiai Dainavos stovykloje duoda įžo-
<ų tarnauti Dievui ir Tėvynei

Lietuvių Diena pasaulinėje parodoje
Niujorko pasaulinėje parodoje 

lietuviai dalyvaus ir šią vasarą. 
Parodos vadovybė priėmė Lietu
vos vėliavą, nes lietuviams skirtas 
rajonas gavo paviljono teises. 
Tame rajone yra lietuviškas kry
žius ir gėlynai. Jau dabar ruošia
masi Lietuvių Dienai birželio 13 
d. parodos aikštėje — lietuvių ra
jone. Ta proga Lietuvos vėliava 
bus pakelta iki pusės stiebo gedu
lo ženklan 1 v. p.p. Vysk. Pr. Bra
zys iš Romos laikys pamaldas 2 
v. p.p. Meno programa prasidės 
3 v. p.p., o bendra vakarienė — 
6 v.v. Lietuvių Dienai Niujorke 
reikalingos lėšos. Liet. Komite
tas Pasaulinei Parodai turi nema
žą atsargą spalvotų atvirukų liet. 

nalistu, kuriam pateikiami iš 
anksto suformuluoti klausimai. 
Pasikalbėjimas, be kitų dalykų, 
sąmoningai buvo sukoncentruo
tas į rinkimus. Pirmininkas for
maliai paneigė, kad vyriausybė 
norinti kištis į rinkimus, bet vis- 
dėlto jis norįs pabrėžti, kad ... 
“vienintelis dalykas, kurio vy
riausybė pageidauja, tai kad tuo
se rinkimuose pirmautų dvasia, 
kuri triumfavo per paskutinius 
didžiuosius valstybinius rinki
mus, kitaip tariant, V Respubli
kos dvasia.” Ir tą dvasią jis api
būdina žodžiais: “... pagrindinis 
dalykas yra visuose visuomeninio 
vadovavimo skaidiniuose elimi
nuoti partijų režimą. Tai fatališ
ka sistema, kurioj pranyksta vi
sos atsakomybės; kuri įvairiais 
“išmintingais” ėjimais organizuo
ja ir sistemina bejėgiškumą; ku
rioje vadas, ar tai bus vakar die
nos min. pirm., ar burmistras, 
yra verčiamas nuolat rūpintis lai
kinės koalicijos išlaikymu vien 
tik -valdžiai užtikrinti arba įvai
riais postais pasidalinti; kuriai 
nuolat gresia suirimas ir kuri pa
smerkta nieko neveikti...” Sun
ku aiškiau pasisakyti prieš kitas 
politines sroves.

Kas laimėjo?
Po rinkimų visi pareiškė savo 

pasitenkinimą. Vieni taria, kad 
gaulistai esą pralaimėję, gaulis
tai gi džiaugiasi rinkikų pastovu
mu; tai esą būdinga dabartiniam 
pastoviam režimui. Šia prasme jie 
teisūs, nes beveik visur buvo per
rinkti tie patys asmenys, kurie 
buvo išrinkti prieš šešius metus. 
Bet turint galvoje UNR pretenzi
jas nušluoti jai priešingas sroves, 
ar toks rinkikų pastovumas ne
prilygsta pralaimėjimui? šešeri 
metai valdžios, visokeriopos įgri- 
susios propagandos, prefektų 
korpo nuteikimas, plebicistinių 
referendumų, klusni dauguma 
parlamente — tik tam, kad išlai
kytų padėtį, kurią De Gaulle bu
vo susidaręs valdymo pradžioje.
“Rinkimų įstatymas siekia išryš-Į Priskaičius dar golfo laukus, par
itinti didžiąsias politines sroves” 
— teigė R. Frey, vidaus reikalų 
min., didysis rinkimų šeiminin- 

......  kas. Bet paaiškėjo, kad tos “di- 
didatas i prezidentinius rinkimus.: džiosios srovės yra tos pačios, 
- - - ,! kurios buvo 19o9 m. — tradici

nės politinės srovės. Ir, va, iš tos 
tariamai “pačios didžiausios” sro
vės visoj eilėj didmiesčių (Mar
selyje, Lijone, Nicoje, Tulūzoje 
ir kt.) nė vienas UNR atstovas ne
buvo išrinktas. Taigi, regioninė
se sostinėse UNR rinkimų vadai 
patyrė nesėkmę. Gerėliau jiems 
pasisekė Paryžiuje, bet ir čia ne
gavo lauktų rezultatų — absoliu
čios daugumos. UNR blokas lai
mėjo vos vieną atstovą prieš so- 
cial-komunistinį bloką. Po ilgų ir 
nelengvų derybų centristai (19 
atstovų) nusprendė jungtis su 
UNR ir drauge sudarė miesto 
valdybą.

Gaulistų nesėkmę pripažįsta ir 
pats Frey. Komentuodamas rin
kimų išdavas, jis pasakė: “... 
sėkmingi rezultatai galėjo tapti 
dideliu laimėjimu, bet taip neįvy
ko. Nedaug trūko, bet mums trū
ko laimės.” Ir su tam tikru kar
tėliu pastebėjo, kad taip esą gal 
net geriau, nes “... jei'gaulistai 
visur laimėtų, gal perišdidžiai 
girtųsi pasiektais rezultatais, o 
dabar jie verčiami ir vėl susi
griebti bei suprasti, kad pastangų 
sulėtinimas neleistinas.”

Gaulistu ateitis
Nepasisakant nei už, nei prieš 

politines partijas, reikia konsta
tuoti, kad rinkiminis sąjūdis pa
rodė, jog “senosios partijos” dar 
sudaro didelės viešosios nuomo
nės natūralinius rėmus. Nepa
kanka apie jas kalbėti su tam tik- į 
ra panieka ar nepakanta, kad jos 
pranyktų. Geresnis Prancūzijos 
tradicijų ir politinių susigrupavi-i 
mų pažinimas apsaugotų nuo dau
gelio neprotingų rinkiminių de
klaracijų ir skaudžių apsivylimų. 
Būti socialistu, kr.* demokratu, 
radikalu, nepriklausomuoju ir 
pan. dar reiškia tam tikrą galvo
seną, tam tikrą reagavimo būdą. 
Dažnai ir turinys mažiau sveria 
kaip “paženklinimas”. Būti “kai
rėje”, šalia gaulizmo ar prieš jį 
dar turi prasmę.

Padėtis būtų aiškesnė, jei rin
kimus UNR būtu plačiai laimė
jusi ir jei G. Defferre būtų eli
minuotas, kaip to troško gaulis
tai ir komunistai. Vienu ir kitu 
atveju gaulizmo ilgesnė trukmė 
būtų užtikrinta ir po De Gaulle. 
Kadangi UNR pasirodė silpnai 
kaip politinė organizacija, jos 
ateitis yra gana atvira.

Tautinis frontas
Tą rinkimų supolitinimą pabrė

žė ir kita aplinkybė. Gaulistų par
tija UNR prieš antruosius balsa
vimus varė smarkią propagandą 
už “tautinį frontą”, atseit prieš 
komunistus, uoliai rekomenduo
dama pasitraukti iš varžybų sąra
šams, kurie neturi šansų laimėti 
kad sutelktų visus balsus į sąra
šą, turintį šansų komunistus nu
galėti. Ji ir pati kone visur, kur 
jos sąrašai tų šansų neturėjo, pa
sitraukdavo prieš laimingesnį 
“tautinį” sąrašą. Visur, išskyrus 
didmiestį Marseille. Kodėl? Mat, 
ten yra socialisto G. Defferre 
tvirtovė, kuris jau dabar yra kan-

G. Defferre asmenybė krašte jau 
gerai žinoma, jo kandidatūra yra 
rimta ir jei pats De Gaulle nekan
didatuotų, jis yra rimtas konku
rentas betkuriam kitam kandida
tui, dargi ir De Gaulle papirštam. 
Jį reikėjo arba visai eliminuoti 
arba bent didžiai sukompromituo
ti. Nors jis pats ir laimėjo savo 
apylinkėje, bet visose kitose jo 
sąrašai ėjo antroj vietoj, tuoj po 
komunistų, o UNR trečioj vietoj. 
Čia ir išlindo yla iš maišo. Forma
liai UNR centras neva įsakė są
rašams iš varžybų pasitraukti, bet 
vietinis vadas neva “sumaištavo”, 
nepaklausė(?) ir savo sąrašus pa
liko rinkiminėj kovoj. Jei rinki
kai būtų buvę mažiau apdairūs, 
Marseille miesto savivaldybė bū
tų perėjusi į komunistų rankas. 
Didžiuma UNR sąrašų* rinkikų 
per antruosius balsavimus parė
mė Defferre, ir jis visu frontu 
laimėjo — vėl buvo perrinktas 
burmistru. Jo pergalė yra ne 
vien prieš komunistus, bet kartu 
ir didelis smūgis gaulistams. G. 
Defferre jaučiasi padrąsintas tęs
ti savo akciją už prezidentūrą, 
bet jis negali nesiskaityti su fak
tu, kad “nuosaikiųjų” ir ‘.‘nepri
klausomųjų” balsais paremtas jis 
tuo pačiu priartėjo prie “centro”. 
Jis tačiau yra ne vien socialistų, 
bet ir tariamai viso kairiojo spar
no kandidatas, išskyrus komunis
tus. Nors jis jau seniau visus til
tus su komunistais panaikino, bet 
centristai jo nelaiko savo kandi
datu.

kryžiaus, pastatyto parodos aikš
tėje. Jie kainuoja tik po 5 et. Gau
tas pelnas bus panaudotas Liet. 
Dienos reikalams. Atvirukai gau
nami BALFo centre, 105 Grand 
St., N.Y. 11211, USA. Liet. Ko
miteto Pasaulinei Parodai pirmi
ninkas šiemet yra Aleksandras 
Vakselis.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai; spindulinės ir 

garą vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, PsD.RM.NTt.

J. LANSKORONSKIS 
Mūsų bendradarbis Paryžiuje
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Grupių telkiniai
Rinkimus supolitinus, opozici

nės grupės buvo priverstos blo
kuotis jau per pirmuosius balsa
vimus, nes per antruosius nei per- 
siblokuoti, nei sąrašų, nei etike
čių pakeisti nebegalima. Praktiš
kai ir trumpai suglaudus, nepai
sant daugybės susiblokavusių eti
kečių, tie rinkimai, pagal provin
ciją ir miestą, paprastai buvo tri
kampiai: 1. komunistai vieni ar 
kaikuriose apylinkėse susiblokavę 
su socialistais (Paryžiuje) ir pasi
vadinę “demokratiniu frontu”; 
2. gaulistai; 3. vadinami “centris
tai”. Centro partijos kaipo tokios 
nėra. Centrą sudaro įvairios gru
pės: radikalai, kr. demokratai, 
nuosaikieji, nepriklausomieji ir 
pan. Jame galima išskirti kairįjį 
ir dešinįjį sparnus. Į tuos tris 
frontus įsiliejo įvairios kairiųjų, 
dešiniųjų ir dešiniausių srovės.

. ŽOLYNAS IR JO PRIEŽIŪRA

ikrovė mums kelia daug rūpesčių ir kaip katalikams ir 
kaip lietuviams. Džiaugiamės istoriniu Bažnyčios atsi

naujinimo sąjūdžiu, bet drauge regime, kokia galinga gyveni
mo jėga yra išaugęs ir netikėjimas.Rdminamės, kad žmonijos isto
rija žengia laisvės link, bet drauge žinome, kad Lietuva sovie
tinėje vergijoje stovi prieš būties ar žūties klausimą. Dar fata- 
liškiau prieš šį klausimą stovime mes. Ryžtamės kovoti už lietu
viškosios išeivijos tautinę gyvybę, bet drauge matome, kaip dau
gelį siaubia abejingumas.

Reikia visus šiuos rūpesčius atvirai matyti, kad būtų galima 
jiems jieškoti sprendimų, kad, užuot raminęsi iliuzinėmis paguo
domis, realiai suvoktume, kur kaip yra. Tačiau nepakanka tik 
atvirybės esamai padėčiai. Norint pasitenkinti tik laikui atviry
be, neišvengiamai būtų grimstama į neviltį ar savęs išsižadėji
mą, defetizmą, ar oportunizmą. Tikroji laikui atvirybės prasmė 
yra tie vergiškas tikrovei nusilenkimas, o pasiryžimas išlikti lais
viems, konkrečiau tariant — ne plaukimas, kur srovė neša, o 
įžvelgimas, kaip savu keliu eiti. Tikrovė tik kelia klausimus, bet 
neteikia atsakymų. Atsakymų tenka jieškoti nebe faktuose, o ide
aluose. Tik atvirumas idealams įprasmina atvirumą tikrovei. Kaip 
tikrovė yra rūpesčių versmė, taip idealai yra vilties versmė. Šia 
prasme ir teko kartą anksčiau nurodyti, kad grėsmės padėtis 
drauge reikalauja ir blaiviausio realizmo ir skaidriausio idea
lizmo.

DR. JUOZAS GIRNIUS 
Besirengiant VII ateitininkų kongresui

Kiekvienas kraštas turi ne tik 
skirtingą savo gyvenamųjų namų 
stilių bei jų vidaus išplanavimą, 
bet taip pat skirtingai tvarko ir 
jų išorę bei kiemą. Jeigu, gyven
dami Lietuvoje ir Vokietijoje, žo
lynų prie namų beveik nematė
me, tai, atvykę į JAV bei Kana
dą, radome, kad net 99% priva
čių namų turi tokius žolynus (ve
jas). Žolynas šiame krašte yra ne
atskiriamas gyvenamojo namo 
priedas kaip miestuose, mieste
liuose, taip ir kaimuose.

Vieno amerikiečio duomenimis, 
visose JAV esama 25 mil. žolynų 
prie namų. Tai sudaro apie 5 mil. 
akrų plotą, kuris nuolat didėja.
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kus bei sporto aikštes, susidaro 
milžiniški žolynų plotai, kurių 
auginimui ir priežiūrai kasmet 
išleidžiama apie 3 bil. dolerių.

Todėl šiame krašte jau neleng
va būtų žolyną pakeisti kuo nors 
kitu, ypač jeigu gyvenama tirš
čiau apgyventame rajone, kur to
kie žolynai buvo suplanuoti vi
siems namams. Antra vertus, abe
joju, ar čia galima būtų ir rasti 
žolynui geresnį pakaitalą. Juk 
tvarkingai laikomas ir gražus žo
lynas teikia namui grožio ir jau
kumo, pakeldamas net jo vertę.

Kiekvienas mūsų esame matę 
net savo artimoj kaimynystėj vi
sokių žolynų — labai gražių ir 
visai nuskurusių. Iš to, žinoma, 
padarome išvadas, kad vieni jų

Margarita Klevaitė Hamiltone 
iki šiol Įvairiose varžybose lai
mėjo 7 aukso medalius 

Gyvenimas filmuose

Pekingas. — Vakariečių žval
gyba tvirtina, kad sovietai sutiko 
įrengti kiniečiams 10 priešlėktu
vinių raketų bazių pagal pietinę 
Kinijos sieną. Kiniečiai už tai pa
žadėjo praleisti sovietų ginklus 
į Vietnamą.

RASIŲ SKIRTUMAI IR VEDYBOS
---------------- KORNELIJUS BUCMYS, OEM 

simą ir tik viena proga labiau pa
brėžia nusistatymą prieš negrus. 
Nors pats filmo stilius tarpais 
daugiau dokumentinio pobūdžio, 
pasiekiama ir dramatinės įtam
pos. Filmas tinkamas suaugu
siems ir vyresniam jaunimui.

“John Goldfarb, Please Come 
Home”. Po eilės apeliacijų “20-th 
Century Fox” bendrovei laimėjus 
bylą prieš Notre Dame universi
tetą, šis filmas pagaliau pasiekė 
žiūrovus, šiaip gal nedaug kas bū
tų atkreipęs dėmesį į šitokios rū
šies šlamštą, bet bylos eiga sukėlė 
stiprią propagandą. Amerikietis 
U-2 lakūnas, beskrisdamas į Rusi
ją, nusileidžia Arabijoje ir šeiko 
priverčiamas sudaryti bei išla
vinti vietinę futbolo komandą. 
Mat, šeiko sūnus turėjo palikti 
Notre Dame universitetą ir dabar 
ruošia kerštą — žūt būt nugalėti 
taip garsią futbolo komandą. At
vykę amerikiečiai rungtynių išva
karėse pervaišinami ir, visokioms 
nesąmonėms kliudant rungtynes, 
jas pralaimi.

Gal kai kam gali imponuoti da
lyvaujančiu Peter Ustinov ar 
Shirley MacLaine vardai. Juodvie- 
jų vaidyba — pati silpniausia iš 
jų ilgokos filmų karjeros. Režiso- 
Haus stilius ir įvykių perteikimo 
būdas dažnai grubus, b tarpais ne* 
vulgarus. Filmas nepatartinas jo
kiai žiūrovų kategorijai.

“One Potato, Two Potato”. Nei 
vienai didesnei amerikiečių filmų 
bendrovei neapsiėmus demons
truoti šio filmo pereitų metų Can
nes -tarptautiniame filmų festiva
lyje, debiutuojąs režisierius Larry 
Peerce pristatė savo kūrinį neo
ficialioje formoje šalia konkursi
nių filmų ir sulaukė nemažo pasi
sekimo.

Be didesnių pretenzijų, kuklia
me filme paliečiama Amerikoje 
jautri rasinė problema. Po ilga
metės kelionės apie pasaulį nuo 
savo žmonos atsiskyręs vyras su
grįžta ir teisme reikalauja, kad 
jam būtų pavesta auginti maža
metė dukrelė. Mat, jo persiskyru
si žmona ištekėjo už negro. Bal
tos moteriškės ir negro vyro ve
dyboms iš pradžių darė priekaiš
tu draugai, net paties negro tėvai. 
Gimus kūdikiui, atrodė, šeimą 
gaubė bendras sugyvenimas ir ra
mybė. Teisėjas padaro sprendimą 
prieš savo paties įsitikinimus, 
vien vadovaudamasis viešąja opi
nija.

Ypač puiki Barbara Barrie vai
dyba. Nors baigšti ir susirūpinus, 
uoliai ir narsiai kovoja už savo 
šeimą ir teises. Negro rolėje Ber
nie Hamilton išlaiko rimtį, tik vie
na proga pasimeta neapvaldytame 
nyktyje. Režisorius jautriai ir 
švelniai gvildena taip aštrų klau-

yra gerai prižiūrimi, o antrais vi
sai nesirūpinama. Daugumoje at
vejų, tai tiesa, bet neretai pasi
taiko, kad ir kruopščiausiai pri
žiūrimi brangūs žolynai išgenda, 
ir kad vienas kaimynas, sugaiš- 
damas daug laiko ir išleisdamas 
nemažai pinigų, turi daug prastes
nį žolyną už kito kaimyno, kuris 
tam žymiai mažiau laiko ir pini
gų skiria. Kodėl taip yra?

Čia ir bandykime peržvelgti 
tas pagrindines priežastis. Kadan
gi gyvename verslo krašte, tad 
gal geriau bus šį klausimą nu
šviesti daugiau iš tos pusės, bū
tent: kaip, išlaikyti gražų žolyną, 
įdedant į jį kuo mažiausia darbo 
ir išlaidų.

Pirmoji, o kai ir pagrindinė, są
lyga gražiam žolynui yra tinka
mas parinkimas žolės sėklos. Sia
me krašte žolynai yra skirstomi 
į dvi pagrindines grupes: vėsaus 
klimato — šiaurinės dalies ir šil
to klimato — pietinės dalies. Pa
gal tai kiekvienai grupei yra pri
taikinta .ir žolės rūšis, šiaurinė
je dalyje daugiausia yra paplitu
sios šios žolės rūšys: Kentucky 
bluegrass, Fine-leafed fescue, 
Bent arba Creeping grass, Tall 
fescue, o pietinėje daly — Zoy- 
sia, Bermuda ir St. Augustine 
grass. ’

Vėsaus klimato rajonui skirtos 
žolės rūšys gerai auga tarp šali
mo temperatūros ir 80 laipsnių, 
tuo tarpu šilto klimato žolės gerai 
auga tik karštam orui esant, čia 
kalbėsiu tiktai, apie vėsaus klima
to — mūsų gyvenamojo rajono 
žolynus.

Daugumas žolės specialistų tei
gia. kad pagrindinė vėsaus klima
to rajono žolės rūšis yra Ken
tucky bluegrass. Ji yra graži, ge
rai auga šaltą pavasarį ir rudenį, 
nereikalauja ypatingos priežiū
ros. Jos yra net keletas porūšių. 
Ši žolės rūšis mėgsta daugiau 
saulėtas vietas, todėl mažiau sau
lėtoms vietoms tenka primaišy
ti tokią rūšį, kuri daugiau pake
lia pavėsį, būtent — Fine-leafed- 
fescue. žolynų specialistas James 
A. Skardon teigia, kad geriausias 
žolės mišinys vėsaus klimato sau
lėtose vietose yra 75% Kentucky 
bluegrass ir 25% Fine-leafed fes
cue. o mažiau saulėtose vietose — 
atvirkščiai, 75% Fine-leafed fes-

Nukelta į 7-tą psl.
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NABAGĖLIS KRIZAS

S. Skeivys “Liter, ir Meno” pusla
piuose aptardamas lietuviškus fil
mus “Paskutinė atostogų diena” ir 
propagandinį “Marš, marš, tra-ta-ta”, 
kuriame išjuokiami tariami karo 
kurstytojai ir buržuazijos veikėjai, 
filmų kūrėjams skiria taiklią pasta
bą: “Laikraščiuose skaitome: į Lie
tuvos kino studijos planus įtraukta 
A. Sent-Egziuperi (Saint-Exupery, 
Red.) “Mažojo princo” ekranizacija. 
Tai tikrai įstabus kūrinys — skaitai 
ir atsigėrėti negali! Bet — o vargšai 
Putine, Cvirka, Sruoga ir kiti mūsų 
rašytojai, kiek dar ilgai priseis jums 
laukti savo eilės — juk Egziuperi pa
saulyje ne vienas... O bėdins naba
gėli Krizai, nematyt neregėt tavo 
vyžuočiams lietuviškos kino juostos, 
nei plačios, nei siauros, nei spalvo
tos . <”

PALANGA LAUKIA VASAROS

A Gricius “Tiesoje” paskelbė ilgo
ką rašinį apie Palangos kurortą. Pra
ėjusių metų sezono įkarštyje Palan 
goję kas dieną buvo suvalgoma ir iš
geriama: 20 tonų duonos, 25 tonos 
pieno ir jo gaminių, 6 tonos mėsos. 
80.000 bonkų alaus ir limonado, 20.- 
000 pietų visuomeninio maitinimo 
valgy klose. Kiekvieną savaitgalį Pa
langą užgriūdavo 30-35.000 ekskur
santų, kurie ir yra didžiausia Palan 
gos nelaimė. Miesto vykd. komitete 
pirm. P Mičiūnas skundžiasi: “Pen
kios dienos savaitėje — normalu, 
tvarka, vasarvietė kaip vasarvietė, 
bet nuo šeštadienio popietės iki sek
madienio vakaro užplūsta Palangą 
tartum kokia neraliuota nesuvaldo
ma banda, naktimis baubianti, bliau
nanti, viską naikinanti, žalojanti ir 
teršianti...” A. Gricius nepagaili 
papeikimo žodžių ir kaikuriems va 
sarotojams: “Negalima nesipiktinti, 
matant, kai jauni vasarotojai šilo 
properšose Birutės kalno rajone, pri
sodintose jaunų pušaičių, žaisdami 
badmintoną, kaip kokie kumeliai su 
trypia jaunuolyną. Nemėgink jų su
drausti! Tarsi jiems kokį žodį, tai 
jie apkraus tave tokiomis charakte
ristikomis ir atestacijomis, kad ne
be panėši...” Kovo mėn. Palangoje 
pradėjo darbą perstatyta ir iki 100 
lovų padidinta ligoninė, kuriai vado
vauja gyd. K. Platakis. Miesto vyr 
archit. A. Čepys rašinio autorių su, 
pažindino su naujausiomis statybo
mis, kurių bene svarbiausia yra va
saros tipo 1.400 vietų teatras iš gelž

Sol. Aldona Stempužienė, kuri dainuos SLA 278 kuopos rengia
mame koncerte St. Catharines. Žiūr. skelbimą

DELHI, Ont.
(DOMUS SUSIRINKIMAS. — KL 

Kat Moterų Dr-jos Delhi skyriaus me
tinis narių susirinkimas gegužės 2 d. 
šv. Kazimiero par. klebonijoje buvo 
gausus ir įspūdingas — dalyvavo be
veik visos narės, kelios viešnios ir 
centro v-bos pirm. A. Songailienė, ku
ri savo kalboje apibūdino didelę kata
likės moters reikšmę šeimoje ir vi
suomenėje, pabrėždama, jog nebūtų 
perdaug ir dešimtį rankų kiekvienai 
turėti. Viešnia taip pat pasidžiaugė 
gražia skyriaus veikla, pranešė apie 
“Moters” žurnalo redakcinį persi
tvarkymą ir prašė žurnalą visapusiš
kai remti. Finansinę žurnalo padėtį 
pranešė administratorė B. Pabedins- 
kienė ir padėkojo skyriui už nuolati
nę piniginę paramą. Susirinkimą labai 
paįvairino viešnia iš Toronto p-Iė V. 
Judzentavičiūtė savo paskaita “Būki
me sveikesnės ir linksmesnės”, pa
ruošta'pagal dr. J. A. Schindler kny
gą “Kaip gyventi 365 dienas per me
tus”. Apyskaitinius pranešimus iš pr. 

betonio ir stiklo, čia galės pasirody
ti ne tik teatrai su spektakliais, bet 
galima bus organziuoti ir koncertus. 
Šiuo metu yra perstatomi pašto rū
mai, pritaikant juos gausesnių vasa
rotojų didesniems poreikiams. “Ne
ringos” poilsio namai statydinasi 
naują 500 vietų valgyklą. Viešbutis 
“Pajūris” jau seniai neįstengia su
talpinti visų svečių, tad planuojama 
statyti dar vieną 400 vietų viešbutį. 
Botanikos parke išvalytas tvenkinys, 
kurio nemaloniu kvapu nusiskųsda
vo nevienas vasarotojas. Naglio kal
no rajone pradėtas sodinti naujas 
parkas, svarstoma, kaip sutvarkyti 
legendomis išgarsintą Birutės kalną. 
Tolimesnės ateities planuose — gy
dyklų statyba, vasarvietės praplėti
mas iki šventosios, visą ruožą sujun
giant gerais keliais.

KOLCHOZININKŲ 
DARBADIENIAI

Kelmės rajone yra 15 atsiliekan
čių kolchozų. “Švyturio” žurnalo 
koresp. J. šiupšinskas ir fotografas 
A. Skiauteris lankėsi viename jų — 
“Naujos vagos” kolchoze* Dviejuo
se žurnalo puslapiuose dedamos šio 
kolchozo darbininkų nuotraukos, jų 
atsakymai į pateiktus klausimus, 
praėjusiais metais išdirbtų darba
dienių skaičius. Į akis krinta skan
dalinga nelygybė — brigadininkams, 
šoferiams, mechanikams, agrono
mams, kolchozo pirmininkui už iš
dirbtą dieną užskaitomi keli darba
dieniai, o paprasti laukų darbinin
kai turi pasitenkinti žymiai mažes
ne darbadienių dalimi. Privilegijuo
tųjų skaičiui taipogi priklauso kiau
lių šėrėjos ir karvių melžėjos. Dar
badienių gavo: kolchozo pirm. agr. 
Vaclovas Andriuška — 792, agr. Ste
fa Dambrauskienė — 909, sunkveži
mio vairuotojas Juozas Prušinskas
— 1025, brigadininkas Izidorius Šim
kus — 792, mechanikas Vladas Bu- 
žinskis — 640, karvių melžėja Julė 
Kaučikienė — 964; laukų darbinin
kai: Edvardas Baškys — 221, Bro
nius šteimantas — 230, Juozas Ar- 
monas — 210, Aleksandra Damkienė
— 186. Todėl visai suprantamas ty
lus E. Baškio skundas, kuriame jis 
savo pageidavimus kolchozui išdės
to 4 žodžiais: “Kad žmogui duotų už
dirbti ...” Buhalterės Eugenijos 
Gaupšienės tvirtinimu, kolchozas 
pernai turėjęs 149.000 rb. pajamų, 
o ilgalaikių paskolų yra 124.000 rb.

V. Kst.

metų veiklos padarė skyr. pirmininkė, 
iždininkė ir rev. komisija. Religiniais 
reikalais kalbėjo dv. vadas kun. dr. 
J. Gutauskas. Į naują skyr. valdybą 
išrinktos: pirm. J. žiogienė, vicepirm. 
G. Augustinavičienė, sekr. O. šiurnie- 
nė, ižd. E. Rugienienė, ligonių lanky
mui M. Gordonienė, parengimams E. 
Bačiūnienė su S. Rozenbergaite; rev. 
komisija: Z. Augaitienė ir E. Augusti
navičienė. Pažymėtina, kad 4 naujo
sios valdybos narės yra Kanadoje gi
musios lietuvaitės. Po susirinkimo 
įvyko vaišės. M. P.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ ir 
šeštadieninės mokyklos mokslo metų 
užbaigimą gegužės 8 d. suruošė KLB 
Delhi apyl. valdyba kartu su KL Kat. 
Moterų Dr-jos skyrium lenkų salėje. 
Jungtinis parengimas gerai pasisekė 
ir buvo įdomus. Minėjimą rengėjų var
du atidarė M. Povilaitienė, pasveikin
dama visas motinas, o jaunos mergai
tės visoms prisegė po gyvą rožę. Pa
skaitą skaitė p-lė B. Augaitytė. Ji šie-

KONCERTAS-BALIUS
DAINUOS TIK KĄ GRĮŽUSI IŠ VOKIETIJOS IR ITALIJOS AUKSO MEDALIO LAIMĖTOJA

Aldona Stempužienė
AKOMPONUOS DALIA SKRINSKAITĖ.

Po programos šokiai, grojant geriausiam apylinkėje KEY -TONES orkestrui 
■ Valgių ir gėrimų bufetas, loteri ja
Įėjimas — $2; studentams — $1? Pradžia 6 v. v.

S. m. gegužės 24 d., Viktorijos Dienos vakarę, 
Burlingtone yra rengiami

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

KUN. V. PUIDOKAS, Westfieldo, 
Mass, lietuvių šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, paskyrė savo auką iš
leisti viena vaikų žurnalo “Eglutė*’ 
numerį. š.m. gegužės mėnesio “Eglu
tė” išeina su kun. V Puidoko para
ma šv Kazimiero parapijai šiemet 
sukanka 50 metų. Didysis sukakčių 
minėjimas įvyks kaip tik gegužės 
mėn. Ta proga išleidžiama graži su
kaktuvinė knyga — albumas; labai 
daug iliustracijų iš parapijos gyveni
mo, o kruopščiai parinkti tekstai — 
abiem kalbom.

J. VAIČIŪNAS, LB Čikagos apy
gardos valdybos informacijos vedė
jas, talkinamas A. Gintnerio, Alb. 
Valentino ir kt. laikraštininkų, pra
dėjo lankyti Čikagos apygardos Liet. 
B-nės apylinkes, norėdamas tuo bū
du populiarinti Liet. B-nės veiklą.

LTN. ALG. BALČIŪNAS, M. D., 
tarnaujantis Ramiajame vandenyne, 
balandžio 26-30 d. dalyvavo erdvių 
medikų suvažiavime Niujorke, Hil
ton viešbutyje. Suvažiavimo proga, 
būdamas visą savaitę pas tėvus New- 
arke, kiek laikas leido, aplankė ar
timuosius.

f 965 m. gegužės 22 d., šeštadienį
ST. CATHARINES SLOVAKŲ SALĖJE

WELLAND IR PAGE GATVIŲ SANKRYŽOJE

278 SLA KUOPOS DEŠIMTMEČIO PROGA ĮVYKSTA DIDELIS 17 DAINŲ

BRANT INN ŠOKIAI
* GRAŽIOJOJ LYDO DECK SALĖJE
* MUZIKA — BENNI FERRI
* TURTINGAS IR NEBRANGUS BUFETAS
* LAIMES STALIUKAI
* LOTERIJA

Pradžia— 7 vai. vak.
t

Hamiltono Tautos Fondo valdyba

Įėjimas — 2 dol., stud. — 1 dol.Nepraleiskime pačių populiariausių metų šokių!

g HAMILTON
VIKTORIJOS DIENOS VAKARĄ, gegužės 24 d., -Burlingtono Brant Inn, 1292 Lakeshore Rd., Tautos Fondo v-ba rengia pirmuosius vasaros šokius. Tai pasilinksminimas, į kurį suvažiuoja ne vien tik Hamiltono, bet taip pat Toronto, St. Catharines ir kitų apylinkių lietuviai, prabangi aplinka, erdvumas ir parinkta muzika duoda kiekvienam čia progos maloniai praleisti vakarą.
PAGERBĖM MOTINAS. — Motinos Dienos minėjimas įvyko AV par. salėje. Programa buvo įvairi, turtinga ir jokių trūkumų nebuvo. Jei buvo trūkumas, tai tik žmonių. Gausių šeimų motinos buvo apdovanotos rožėmis ir vietos organizacijų paskirtom piniginėm dovanom. Paskaitininkas iš Detroito — dr. J. Majauskas jautriais žodžiais kalbėjo apie lietuvę motiną trijuose laikotarpiuose: romantinę — istorijos padavimuose, kovojančią — bėgimų bei tremties ir jaunąją lietuvę motiną. besistengiančią neprarasti jaunojo prieauglio savo tautai. Meninę programą atliko Vysk. M. Valančiaus šeštad. mokykla. Minėjimui vadovavo apylinkės pirm. K. Mikšys.
KULTŪROS FONDO ĮGALIOTI

NIS K. Mileris yra atsistatydinęs iš pareigų ir nuo gegužės 2 d. apylinkei neatstovauja. Kultūros Fondui čia jis atstovavo 3 metus. Naujas Įgaliotinis dar nepaskirtas.
KONST. IR J. BLEKAIČIŲ sidab rinis vedybinio gyvenimo jubilėjus buvo paminėtas gegužės 8 d. Jų giminės ir draugai ta proga surengė staigmeną — vaišes. Tai buvo tikra 

met baigia Tillsonburgo gimnaziją, o nuo rudens žada studijuoti literatūrą ir moderniąsias kalbas Toronto un-te. Meninę programos dalį sklandžiai pranešinėjo R. Augustinavičiūtė, kuri irgi mokosi gimnazijoje.Meninę programos dalį išpildė šeš-
tad. mokyklos mokiniai, vadovaujami 
savo mokytojų. Jie dainavo, šoko, dek
lamavo ir grojo akordeonu bei piani
nu. Tautinius šokius palydėjo M. Nor
kus, kuris, jo dukrai akomponuojant, 
dar atliko ir “Miegančios karalaitės” 
melodeklamaciją, šiemet mokinių bu
vo apie 30; mokytojai — A. Ratavičie- 
nė, B. Vytienė, B. Dirsė, K. Lukošius 
ir mokyklos globėjas kun. dr. J. Gu
tauskas. Minėjimą užbaigė KLB Delhi 
apyl. pirm. P. Augaitis, nurodydamas 
tokios mokyklos prasmę ir įvertinda-1 
mas mokytojų pasiaukojimą. Tėvų ko
miteto vardu mokytojams padėkojo 
už darbą ir pasiektus rezultatus p. 
Beržinis, įteikdamas jiems simbolines 
dovanėles. Mažos dovanėlės įteiktos ir 
visiems mokiniams. Pagarba mokyto
jams ir visiems prisidėjusiems prie 
mokyklos pasisekimo! Po programos 
rengėjos, vad. naujai išrinktos Katali
kių Moterų Dr-jos skyr. pirm. p. žio- 
gienės, visus dalyvius pavaišino kava 
ir užkandžiais. M. P.

Otava. — Imigracijos ministe
rijos žiniomis, per pirmąjį 1965 
m. ketvirtį Kanadon imigravo 20 
lietuvių. 1964 m. tuo pačiu laiku 
imigravo 15 lietuvių.

staigmena, nes vakare sugrįžę iš darbo savo vaisių ūkyje nustebę rado pilną namą žmonių ir vaišėmis apdėtus stalus, čia juos gražiu žodžiu pasveikino par. klebonas mons. dr. J. Tadarauskas ir svečias kun. S. Kulbis, SJ. Sukaktuvininkams buvo įteikta dovanų — sidabrinių indų ir menininko pieštas paveikslas. Konst. Blekaitienė yra aktyvi kat: mot. dr-jos narė, dirba šeštad. mo- Į kyklos tėvu komitete ir augina 4 I sūnus, kurie yra lietuvišku organi-Į zacijų nariai. K. M. į
KIWANIS MUZIKOS FESTIVA

LYJE už skambinimą pianinu iki 14 ; m. amžiaus grupėje du aukso meda- i liūs laimėjo gabi lietuvaitė Margari- į ta Klevaitė. Antrąjį aukso medalį ji gavo už duetą su savo broliu tame! pačiame festivalyje. Tai gražus lietu-! vaitės laimėjimas. Ji yra tik 13 m. Į amžiaus ir pianinu skambinti moko- !• si jau daugiau kaip 5 metai Dabar ' ji yra X kurse pianino klasėje ir per \ trumpą savo muzikinę karjerą yra j laimėjusi: 7 aukso medalius, 3 sidabro ir 3 trečios vietos pažymėjimus. ‘ Ji akomponuoja vaikučių chorui ir į groja per 10 vai. Mišias bažnyčioje.!
KATALIKIŠKU MOKYKLŲ piešimo varžybose, 7 ir 8 skyr. grupėje, Į I vietą ir $25 laimėjo Laimutis Vin-: dašius už portretą. Jis yra 14 m. i amžiaus ir jau dabar rodo talentą: piešimui. Sveikiname.
LN VALDYBOS RENGTAS pavasario žiedų balius gegužės 8 d. praėjo sėkmingai — dalyvavo apie 70 jaunuolių. Valdybos pirm. St. Bakšys pasveikino juos, primindamas, kad po 10-20 m. jiems teks užimti vyresniųjų vietas lietuviškoje veikloje. Suaugusiems buvo parduota 171 bilietas (prie įėjimo 110, iš anksto išplatinta 61). Jaunimui įėjimas buvo nemokamas. Pelno gauta $30. Šis parengimas buvo trečias iš eilės 3 savaičių bėgyje.
LN v-bos vardu nuoširdi padėka

WINDSOR, Ont.
BENDRUOMENĖS SUKAKTIS.— 

Šeštadienį, gegužės 22 d., Bendruo
menės apylinkės 15 metų sukakties 
proga, Detroito Dramos Mėgėjų 
Sambūris, vad. Z. Arlauskaitės-Mik- 
šienės, kroatų salėje vaidins 3 v. ko
mediją “Teta iš Amerikos”. Po vai
dinimo ir oficialiosios paminėjimo 
dalies bus linksmoji — šokiai, bufe
tas ir kt Pradžia 7 v. v. Apylinkės 
valdyba tikisi visų Windsoro lietu
vių gausaus dalyvavimo ir laukia 
kaimynų detroitiečių atsilankymo. 
Tai paskutinis platesnio masto Bend
ruomenės rengiamas pobūvis šį se
zoną.

f

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI SS.OOO, 
paskolos iki„60% turto vertės. UŽ ŠERUS mokama divi
dendo H pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokomas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511

/ .  ..  - - 

J. Kažemėkui, K. Urbanavičiui ir P. Pranckevičiui, padėjusioms iš anksto platinti pakvietimus; J. Vizbarie- nei ir p. Jankauskienei — už užkandžių paruošimą; G. Banaičiui ir J. Kažemėkui — už talką bufete, o visiems tautiečiams ir jaunimui už gausų dalyvavimą šiame baliuje!
Sk. St.

ATITAISYMAS. “T. Ž.” 18 nr. J. Onaičio padėkoje atspausdinta pavardė “Purliams”; turėjo būti Gurkliams. “T. ž.” 19 nr. p. Mikalauskų padėkoje sumaišytos, eilutės; šiame nr. padėka spausdinama pakartotinai.
JAUNIMO CENTRO namų statybos darbai eina sparčiu tempu, šiuo metu vyksta vidaus įrengimo darbai. Didžiojo pastato šventinimas numatytas birželio 20 d., sekmadienį, 5 v. p.p. Į iškilmes jau pakviesti žymūs svečiai.

PADĖKANuoširdžiai dėkojame už mums suruoštą staigmeną penkiolikos metų vedybinio gyvenimo sukakties proga. Gegužės 1 d. vakare nuvažiavę į E. A. Navickų namus netikėtai tapome apsupti giminaičių ir svečių būrio.Ypatingai dėkojame iniciatoriams ir ruošėjams mieliems giminaičiams Bronei ir Aleksui Pareščiams, Elei ir Ant. Navickams, tėveliams M. P. Pareščiams ir mamytei B. Mikalauskienei.Kartu dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie taip brangios dovanos: J. P. Mikalauskams, G. J. Kolakauskams, A. J. Mikšiams, Z. A. Vainauskams, M. K. Kvedarams, Antanaičiams, Stukams, Kęst. Norkams, B. A. Juozapavi- čiams, D. R. Kairiams, V. A. Ulbi- nams, M. B. Norkams (Torontas), kun. B. Jurkšui (Torontas), G. B. Lemieux (Torontas), J. Liustikaitei (Torontas), V. Abromaičiui (Niujorkas). Už sveikinimą dėkojame G. T. Chapman (Anglija).Liekame visuomet Jums dėkingi —
Aldona ir Aleksas Mikalauskai

SIDABRINIS KUN. LENGVINO 
JUBILĖJUS. — Sekmadienį, gegu
žės 23 d., sueina 25 m., kai kun. Do
mininkas Lengvinas, Windsoro lietu
vių Sv. Kazimiero par. klebonas Tel
šiuose buvo įšventintas kunigu. Pa
dėkos Mišios bus 11 vai., Windsoro 
lietuvių bažnyčioje, 808 Marion Ave., 
o pagerbimo pietūs — 1.30 vai. p.p 
italų St. Angela salėje, 750 Erie St 
East. Jubilėjui Rengti Komitetas 
laukia iš visų pranešimo apie dalyva
vimą pagerbimo pietuose, kad galė
tų žinoti galimai tikslesnį dalyvių 
skaičių ir atitinkamai pasiruošti. 
Pranešimus siųsti 808 Marion Ave., 
Windsor, Ont, taip kad būtų gauta 
nevėliau gegužės 19 d. P. J.

ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIAI
Vašingtone §161 auką atsiuntė Ame
rikos karo veteranų lietuvių 1030 — 
Šv. Andriejaus postas iš New Jersey.

BALFO DIREKTORIAI, susirinkę 
į pusmetinę konferenciją Čikagoje 
balandžio 24 d. Jaunimo Centre, nu
tarė Vasario 16 gimnazijos rūmų 
statybos vajų remti bei globoti. Jie 
taip pat prašo visus BALFo skyrius 
ir veikėjus į šį vajų įsijungti. Lietu
vių visuomenė raginama šį vaju pa
remti aukomis ir darbu.

IRENA SANKUS paskirta “Vyčio” 
žurnalo redaktore. Ji prašo lietuvius, 
valdančius plunksną, rašyti į Lietu
vos vyčių žurnalą “Vytį”, kuris išei
na Čikagoje kas mėnesį.

DR. V. VYGANTAS, Pax Romana 
pirmininkas, lankėsi Panamoj ir ta
rėsi su vyskupu, globojančiu P. Ame
rikos studentus.

PROF. DR. A. KUČAS turėjo du 
pasitarimus su Marijampolės Mar. 
ginui, monografijai leisti komiteto ir 
redakcijos nariais. Jis sutiko įeiti į 
redakcinės k-jos sudėtį ir įteikė pa
rašytą monografijai istorinį įžanginį 
straipsni.

1STUD. RAIMUNDAS JAKELAI- 
TIS, 21 m., Šv. Jono un-to studentas 
Niujorke, žuvo automobilio nelaimė
je balandžio 28 d. Jo vairuojamas 
automobilis atsitrenkė į ugniagesių 
aliarmo stulpą, paskui į medį ir vie
toje užmušė vairuotoją. Su juo va
žiavęs studentas ispanas mirė nuvež
tas ligoninėn. R. Jakelaitis mokėsi 
Kennebunkporto gimnazijoje 1962 
m.

A. P. BAGDONAS, lotynų kalbos 
mokytojas vienoj Alabamos augšt. 
mokykloje, suorganizavo grupę ame
rikiečių kongresinėms rezoliucijoms 
remti. Abiems Alabamos senatoriams 
ir visiems 8 atstovu rūmų nariams 
pasiuntė prašymus įnešti kongresan 
rezoliucijas, reikalaujančias Lietu
vos laisvinimo bylą iškelti Jungtinė
se Tautose. Po kiekvienu prašymu 
surinkta po 50 parašų

STEFANIJA ROKIENĖ iš Hart
ford, Conn., balandžio 24 d. Carne
gie Endowment salėje, Niujorke, pa
sakojo savo išgyvenimus Sibiro trem
tyje ir okupuotoje Lietuvoje, iš ku
rios ji neseniai atvyko pas savo šei-f 
mą. Jos išgyvenimai šiurpu sukrėtė 
ne vieną klausytoją, o jai pačiai — 
skaudūs prisiminimai ir ašaras iš
spaudė. Rūkienė Lietuvoj buvo mo
kytoja. Iš mokyklos ją ir ištrėmė Si
biran, neduodami nieko iš namų pa
siimti.

SOL. ARNOLDAS VOKIETAITIS 
su grupe Metropolitan Opera Nation
al Company dainininkų gegužės 3 d. 
dainavo Valstybės Departamente Va
šingtone prezidentui L. Johnson ir 
jo svečiams.

SIMAS SUŽIEDĖLIS, “Darbinin-

LETHBRIDGE, Ont.
RADIJAS GARSINA LIETUVIUS. 

Vasario mėn. 20 d. Lethbridge lie
tuviai atšventė Nepriklausomybės 
šventę.. Minėjime dalyvavo 60 žmo
nių. Ta proga buvo surinkta $54.25. 
Aukojo šie asmenys — po $5: J. Ka- 
nys, S. Noreika, A. Arelis, V. Arelis, 
J. Daugirdas; $4: P. ir O. Rojai; po 
$2: J. Ushakas, Mr. Albraid, Mr. 
Ruth, J. Chmieliauskas, Mr. X; po 
$1.50: J. Petraška; po $1: A. Kuni- 
giškis, V. Kaluška, K. Sodeikaitis, 
Mr. Tomas, J. Dambrauskas, V. Za- 
jančauskas, P. Grybauskaitė, O. 
Umeris, B. Dabulis, N. Žalys, V. 
Kavaliauskas, M. Pulkauninkas; kiti 
aukojo mažiau.

Jau savaitę prieš minėjimą Leth
bridge radijo ir televizijos stotys 
per žinias dažnai paminėdavo, kad 
Lethbridge ir apylinkės lietuviai 
švęs savo Nepriklausomybės šventę,

CALGARY, Alto.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS. — T. 

St. Kulbis, SJ, grįždamas iš Vankuve
rio. buvo sustojęs Calgary. Laisvalai
kiu lankėsi šeimose, o sekmadienį V. 
2 atlaikė Sv. Kryžiaus ligoninės kop
lyčioje lietuviams pamaldas. Nuo pas
kutinio kun. Kulbio apsilankymo jau 
buvo praėję šešeri metai. Jo gyvas pa
šnekesys, dainos ir pamokslai pasiliks

ko” vyr. redaktorius, paguldytas į li
goninę Bostone, Mas.

JONAS JASAITIS, JAV LB cent
ro valdybos pirm., dalyvavo pietry
čių LB apylinkių atstovų suvažiavi
me Baltimorėje gegužės 2-3 d. Suva
žiavimą globojo Baltimorės apylin
kės valdyba, kuriai pirmininkauja 
senas LB veikėjas Julius Šilgalis.

Vokietija
JULIJA VYŠNIAUSKAITĖ Miun- 

cheno universitete studijuoja kalbas 
ir literatūrą. Ji dalyvauja ir vietos 
lietuvių veikloje.

KOELNO UNIVERSITETE studi
juoja mediciną dvi seserys Gotšalkai- 
tės. Jos yra ir dainininkės, pasiro
dančios lietuvių ir kitataučių tarpe.

LIUDAS LINGYS Hamburge yra 
įsigijęs maisto krautuvę.

J. VYŠNIAUSKAS, lietuviškosios 
spaudos platintojas Miunchene, il
gesnį laiką sirgo ir buvo ligoninėje.

VOKIETIJOJE ORGANIZUOTAS 
lietuvių vaikų būrelis atostogoms 
praleisti Anglijoj išvyks birželio 8 
d. ir išbus 3 mėn. Vaikai bus apgy
vendinti geradarių šeimose.

KRISTINA ŠIKŠNIŪTĖ- GRENZ- 
KOVIENĖ Vokietijoje studijuoja,
siekdama mokytojos teisių. Jos vy-
ras gyvena Amerikoje. Diplomą gau
ti ji tikisi dar šiemet.

LAISVŲJŲ ŽURNALISTŲ Sąjun
ga V. Vokietijoj surengė tremties 
spaudos parodas Miunchene, Bonno- 
je, Garmish-Partenkirchene. Netru
kus tokią parodą rengia Hamburge. 
Parodose buvo gausus ir lietuvių iš
eivių spaudos skyrius. Jo tvarkyto
jas teis. J. Kairys nuoširdžiai dėko
ja lietuviii leidykloms, redakcijoms 
bei administracijoms, parodos sky
riui prisiuntusioms laikraščių, žur
nalų ir knygų pavyzdžius.

KRAŠTO TARYBA, posėdžiavusi 
Vasario 16 gimnazijoj bal. 30 — ge
gužės 2 d., paskelbė pareiškimą, ra
ginantį lietuvių visuomenę stipriau 
remti Vasario 16 gimnaziją. Pareiš
kime sakoma: “Su džiaugsmu prane
šame visiems lietuviams, kad Vasa
rio 16 gimnazijos nauji namai jau 
pastatyti, pašventinti ir perduoti 
naudojimui. Nuoširdžiai t dėkojame 
statybos komisijai, vadovautai A. 
Mariūno, ir aukų vajaus vedėjui — 
gimnazijos direktoriui kun. Br. Liu- 
binui už nepaprastą pasišventimą. 
Labiausiai gi dėkojame Dievui už jo 
palaimą ir kiekvienam geros valios 
lietuviui, kuris savo auka prisidėjo 
prie šios statybos. Tačiau mus sle
gia dar nesumokėtų statybos sąskai
tų skola ca. 90.000 DM arba 23.000 
dol. Šią skolą turim lig š.m. liepos 1 
dienos būtinai sumokėti. Mes pasiti
kime lietuvių nuoširdumu ir geru
mu, kurie taip daug mums jau padė
jo, kad ir dabar atskubės duosnia 
ranka Vasario 16 gimnazijai pagel
bėti.”

Aukas siųsti gimn. dir. kun. Br. 
Liubįnui: Privates Litauisches Gym
nasium, 684 Schloss Rennhof, Huet- 
tenfeld b Lampertheim, W. Ger
many.

Australija
A.A. ANTANINA PUSDEŠRYTĖ - 

VYŠNIAUSKIENĖ mirė širdies liga, 
sulaukusi 44 m. amžiaus. Palaidota 
balandžio 24 d.

L. KAT. MOTERŲ DR-JA nese
niai rinko aukas Indijoj naujai sta
tomos seminarijos koplyčios ir kry
žiaus kelių statyboms paremti, o 
taip pat — Indijos badaujantiems.

INŽ. JUOZAS BABKAHTS širdies 
priepuoliu staiga mirė kovo 7 d., ei
damas 62 amžiaus metus. Melbour- 
niečiai liūdi netekę tauraus lietuvio, 
savo kolonijos nario.

N. Zelandija
OLGA RENTENIENĖ, buvusio 

t Apeliacinių Rūmų prokuroro našlė, 
sulaukusi 70 m. amžiaus, mirė N. Ze
landijos sostinėj Wellingtone.

Paruošė Pr. Al.

o vasario 14 d. viena iš Lethbridge 
stočių davė 15 minučių programą.

Balandžio 22 d. V. Noreikaitė kon
servatorių moterų arbatėlėje de
monstravo lietuvišką tautinį kostiu
mą. Komentatorė labai gražiais žo
džiais apibūdino Lietuvą ir apgai
lestavo. kad dabar ji yra rasų pa
vergta. Ačiū poniai M. Kalkan už 
paskolinimą tam reikalui tautinių 
drabužių, o p. O. Rojienei — ginta
rinių karolių.

Balandžio 29 d. mūsų mažą kolo
niją aplankė kun. St. Kulbis. Tos 
dienos vakare pas p.p. Noreikas ne
mažas būrelis lietuvių susirinko su 
kun. St. Kulbiu pasikalbėti, o. penk
tadienio rytą jis St Patrick bažny
čioje atlaikė Mišias.

P. Sodeikaitienė prieš pat Velykas 
nusilaužė ranką. P. Kunigiškienė gu
li ligoninėje. Abi ligonės pamažėl jau 
sveiksta.

kalgariečiams ilgam laikui atmintyje. 
Bažnytinio komiteto pirm. T. Anderso
nas po pamaldų pravedė bendrus pie
tus, paruoštus vietos šeimininkių. Prie 
vaišių stalo kalbėjo: F. Žukas, A. Ne
vada, Dubauskas, R. Sepetienė, B. 
Yauga. Kun. St Kulbis visiems rengė
jams, šeimininkėms padėkojo ir, kai 
sąlygos leis, pasižadėjo vėl apsilan
kyti. V.



“Pirmoji pradalgė” VYT. ALEKS. JONYNAS

Reta paslauga skaitytojui
domas plačiausiu mastu. Koks

atkarpoj buvo spaus-. ne prasidės birželio 13 d. Dainavos sto
le Bradūnas

Ir pridygo dilgėlėlių 
Kaimo kapuose

vyklavietėje ir truks dvi, savaites. Iš 
Kanados kursuose dalyvaus nemažiau 
kaip 5 asmenys. Norintieji juose da
lyvauti, prašomi registruotis JAV LB 
centro valdybos sekr. adresu: K. Ja
nuška, 2646 West 71st St., Chicago, Il
linois 60629.
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Dail. A. Makūnaitės iliustracijos iš pasakos “Apie eželĮ ir jo jauną 
pačią”

Bendras pabaltiečių koncertas Ročestery
PUIKUS SOLISTŲ L. GLEŠKĖS IR V. VERIKAIČIO 

PASIRODYMAS
Gegužės 1 d. Šv. Jurgio lietuvių dainavimo technika, dainuojamų 

parapijos salėje įvyko jungtinis dalykų perteikimo klausytojams 
pabaltiečių koncertas - vakaras, stilius ir Įvairumas rodė jį esant 
surengtas rezoliucijoms Remti JA subrendusi ir prityrusį dainos 
Valstybių Kongrese Komiteto pa-j meno pasaulyje. Išpildomi daly- 
stangomis. Toks parengimas čia kai skambėjo lygiai ir lengvai 
pabaltiečių gyvenime yra tapęs augštuose ir vidurio registruose, 
beveik tradicija. Jis sutraukia1 o žemutiniame — sodriai ir apva- 
gausius būrius lietuvių, latvių ir iiai. Norėčiau tik atkreipti solisto 
estų Į bendrą darbą, didžiulį po- dėmesį i dikcijos paryškinimą 
būvį, pademonstruojantį kitatau- dainuojant pianissimo; tas retkar- 
čiams nesilpstančią valią ir troš- čiais kenkė frazavimo aiškumui, 
kimą padėti pavergtiems gimtie- šio vakaro programai sol. V. 
siems kraštams išsilaisvinti. Jis Verikaitispasirinkolietuviųliau- 
taip pat parodo nuoširdžią drau-, dies ir mėgiamiausių lietuvių 

kompozitorių — K. V. Banaičio, 
St. Šimkaus, Olekos ir kitų dai-

gystę likimo brolių, netekusių tė
vynės. Be lietuvių, latvių ir estų,_________ _______ ~
Į ši parengimą paprastai atsilanko: nas, kelias Schuberto ir Dvorzako 
ir daug augštų svečių, valdžios Y ' ” ' ' ” ”_ . _ H dainas, Mocarto ir Verdi operų
pareigūnų (JAV senatorių, konJ arijas. Berods/tris kartus daina- 
--- ------------------------- ^4. \ 4.^: 4. -- vo pakartotinai.

D. Skrinskaitė akomponavo sol. 
V. Verikaičiui be priekaištu. Ji surnirn KUHceiune uauS h turi gerą> laisyą pį^tų 4^^ 

Į ir muzikini jautrumą sekti solis- 
Koncertinėje dalyje pasirodė:tą, nevaržydama jo dainuojamų 

du solistai: latvių atstovė lyrinis - j dalykų laisvės ir interpretacijos;
tai labai svarbu geram akompa
nimentui.

Solisto dainavimas ir D. Skrins- 
kaitės akomponavimas sudarė ge
rai sulietą, harmoningą vienetą.

Gaila, L. Gleškės akompania- 
torė p. Stakle-Baker jautėsi kiek 
suvaržyta ir atsilikdavo ritmiškai 
nuo solistės. Tarp juodviejų jau
tėsi repeticijų stoka.

Aplamai, koncertas — vakaras 
buvo puikus, gerai atstovavo pa
baltiečių dainos meno kultūrai ir 
klausytojams suteikė daug esteti
nio pasigėrėjimo. Skirstėmės pa
kilia nuotaika, dėkingj rengėjams’ 

raną.'Savo dainų išpildyme ji pa- ypač rezoliucijoms remti pirm, 
rodė daug muzikinės kultūros, o Juozui Jurkui.^ 
lengvai’apvaldydama balsą visuo-. 
se registruose — gerą dainavimo: 
techniką, Įgytą dar Europoje. Jos; 
dainose klausytojai galėjo girdė-;
ti upelhi čiurlenimą ir vieversio: A . . .
giesmelę virš plačiųjų laukų ir: AtSžUSta parmneri 
mergelę — latvę, dainuojančią: 
savo gėlių pavėsy ar jaunimo tar
pe. Solistė visiems paliko jautrų, 
mielą įspūdi ir buvo prašyta pa- 
dainuoti pakartotinai.

Lietuviams atstovavo baritonas . .
V. Verikaitis, atvykęs iš Toronto. MuS1-1 Vytis;vnr- Į965 Dvime-
Jis Amerikos lietuvių visuomenei skautiškos minties žurnalas,
gerai pažįstamas ir vertinamas j Leidžia akademinis skautų sąjūdis, 
menininkas, visada mielai klau-j Mitteilnngen aus baitischem Le- 
somas ir pakartotinai kviečiamas 
dalyvauti įvairiuose koncertuose. 
Ir šį kartą jo dainos menas sutei
kė atsilankiusiems didelio pasigė
rėjimo. Jo stiprus, plataus diapa
zono baritonas, natūralus ir šiltas 
jo balso grožis, gerai apvaldyta

greso atstovų ir kt.), o taip pat ir 
vietinė amerikiečių inteligentija, j 
ŠĮ kartą šio vakaro programą su- : 
darė stambi koncertinė dalis ir;

koloratūrinis sopranas L. Gleškė 
ir lietuvių solistas baritonas V. 
Verikaitis.

Solistės repertuarą sudarė vien 
tik latvių liaudies ir kompozitorių 
dainos (Kalninš, Darzinš, Medinš 
ir kt.). Visos išpildytos latviškai. 
Aš tikiu, kad solistė savo reper
tuarą pasirinko norėdama supa
žindinti kitataučius klausytojus 
su latvių tautos dainos kultūra, 
gi saviems broliams — latviams 
duoti progą pasigėrėti gimtosios 
kalbos grožiu' dainoje bei suža
dinti juose tėvynės ilgėsi.

Solistė turi labai gražaus temb
ro augštą, lengvai klausomą sop- -

Prof. Vlada Sabalienė,
Nazareth College, 
Rochester, N.Y.

Technikos žodis, nr. 1, 1965 m. 
i Leidžia Am. Liet. Inžinierių ir Ar- 
; chitektų Sąjungos Čikagos skyriaus 
spaudos sekcija.

Skautų Aidas, nr. 5, 1965 m.

nesinis skautiškos minties žurnalas.

aus haltischem Le- 
’ben, nr. 1, 1965 m. Leidžia Baltų 
Sąjunga Vokietijoje.

Ramovėnų dešimtmetis. Ramovėnų 
sukaktuvinio minėjimo St. Cathari
nes, Ont. programa.

šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 5, 
1965 m.

Ūkio terminija, visa kas rišasi 
su kaimu, lauko darbais, yra K. 
Barėnui artimi dalykai. Pirmoji 
jo redaguota chrestomatija vadi
nosi “Sauja derliaus”. Suprask: 
auksinių grūdų mūsų literatūros 
aruode. Leisdamas į žmones ant
rąją skaitymų rinktinę, jis ir vėl 
jau parenka brangų širdžiai sodie
tišką žodį — “Pirmoji pradalgė”. 
Tik jos pobūdis ir tikslas kitokie. 
Tai nebe chrestomatija. Ne, gink 
Die, rinktinių skaitymų jaunimui
knyga!

Kaip Įžangoj aiškinama, atėjęs 
metas susirūpinti išeivijos rašy
tojų žurnalu. Jų esama arti šimto 
išeivijoj. “Argi nebūtų malonu 
bent kartą per metus susilaukti 
knygos, kurioj dalyvautų bent ke
lios dešimtys autorių?” — sako
ma Įžangoj, jeigu jau nesą galima 
išlaikyti pastoviai einančio litera
tūrinio laikraščio, kaip kad Lie
tuvoj. Sprendimas, sakykim, sa
liamoniškas. Ir “Pirmosios Pra
dalgės” talkon nušienauti tų žoly
nais pražydusių lankų, atsiliepė 
33 šienpjoviai. Poezijai atsto
vauja 15 asmenų, jų tarpe 5 mo
terys. Prozai — 18. Beje, ją reik
tų suprasti gerokai plačia pras
me. Įskaitant vaizdelius, epistolia- 
rinio pobūdžio-širdies atvėsimus 
(Aukštaitė), kelionių atpasakoji
mus (Tulys), teismo salės kroniką 
(J. Tininis), apsakymėlius (A. 
Giedrius), na ir vieną kitą novelę. 
O, kad nepamirščiau! — ir sulie
tuvinimus. Algirdas (nepainiokim 
su Antanu) Gustaitis, sakysim, 
pritaiko lietuviui skaitytojui po-

‘Tout Va trės bien, Madame la 
Marquise”- Bendras rašančiųjų 
amžiaus, vidurkis svyruotų kažkur 
taip 35 ir 38 metų. Atžalynui at
stovautų gal Bogutaitė ir Didž- 
petris. Leidiny pasišykštima bio
grafinių bei bibliografinių žinių.

Grįžtant atgal prie proza ra
šančiųjų, pridurtina, kad Į tą 
skaičių Įskaitėm ir memuarinių 
apybraižų (švaistas, P. Andriušis) 
bei literatūrinių straipsnių (J. 
Kuzmickis, J. Grinius) autorius.

Jų buvimas antologijoje kelia 
tam "tikro susirūpinimo, bet taip 
pat ir lūkesčių. Iš dalies apmau
du, sakysim, kad tokių monumen
talių dramos veikalų, kaip “Žiur
kių * kamera”, “Gulbės giesmė” 
autorius Jonas Grinius pateikia... 
recenziją. Juo labiau, kad drama
turgija “Pirmojoj pradalgėj” vi
siškai neatstovaujama-.

Iš kitos pusės, kiekvienam ži
noma, kad išeivis rašytojas neuž
sidaro dramblio kaulo bokšte, 
bet aktyviai, energingai reiškiasi 
plačiuose kultūros baruose — 
kritikoj, vertimų srity, memuari
nė j literatūroj, meno parodų re- 
cenzavime ir t.t. ir t.t.

Svarstant, ar esama vilčių, kad 
“Pirmoji pradalgė” išsilaikys, 
tektų tikėtis, jog eilei davusių pa
žadus prisidėjus, ši metraščio" da
lis dar pastambės per liemenį. 
Ar ši formulė yra teisinga, tektų 
spręsti atsižvelgiant i gyvenamo
jo momento sąlygas. Viena tik 
aišku, kad antologijos suredaga- 
vimas pareikalavo iš K . B areno 
daug ryžto ir ištvermės. Tų pa
stangų dar reikės. Demokratišku
mas, kurio laikytasi pateikiant 
medžiagą, atrodo bus buvęs vyk-

MIRĖ LIŪNE
Gegužės 6 d. po sunkios ligos 

Vilniuje mirė žinomoji feljetonis
tė Liūne Janušytė. Ji buvo gimu
si 1909 m. liepos 21 d. Kretingo
je mokėsi Klaipėdos gimnazijoje, 
studijavo Kauno universitete. 
Pirmuosius literatūrinius bandy
mus velionė pradėjo 1926 m. pe
riodinėje spaudoje.

Iki talento subrendimo ir sa
vęs suradimo užtruko veik 10 me
tų — jos pirmasis feljetonų rinki
nys “Ant ko ir pasirašau” knygų 
rinkoje pasirodė 1935 m. Sekan
čių dvejų metų laikotarpyje ji iš
leido antrą feljetonų rinkini “Va
žiuojam” ir satyrinkęomaną “Ko
rektūros klaida”. Šiose knygose 
skaitytojas rado geram feljetonis
tui būtiną pastabumą, lengvą sti
lių. kandžią mintį. Iš visos mote
rų rašytojų grupės ji buvo vienin
telis talentas feljetone ir satyroje.

į Pokariniais metais L. Janušy
tei teko pakeisti savo kūrybos 
; krypti, nes komunistinėje san-
■ tvarkoje feljetonistui galima šai-
■ pytis tik iš tų gyvenimo reiškinių, 
! kuriuos kompartija leidžia išjuok- 
! ti. Pradžioje ji dideli dėmesį rodo 
i jaunimui: viena po kitos, jai bū
dingu greitumu, parašomos kny
gos jauniesiems — “Pirmosios 
dienos”, “žalioji šeima”, “Būk 
pasiruošęs” ir kt. Paskui velionė 
susidomi teatru, ypač mėgėjų, jo

I palyginti skurdų repertuarą pa- 
j pildydama eile pjesių — “Lelijų 
i puokštė”, “Trys šeštadieniai” ir 
kt. Su J. Mackoniu sukuria libre
tą operetei “Auksinės marios”.

Prie feljetonų L. Janušytė grį-^Liūne išgelbėjo nuo šios nemalo- 
žo praėjusiais metais, išleisdama 
trečią rinkini “Iki pasimatymo”,

JANUŠYTĖ
kuriam pagrindą sudarė jos se
nieji feljetonai, papildyti vienu 
kitu nauju bandymu. Kompartija, 
atrodo, nebuvo užmiršusi jos sa
tyrinio talento; Tai liudija “Tė
vynės Balse” š.m. vasario mėn. 
J. Kirkilos paskelbti tikri ar jo 
paties sukurti velionės žodžiai: 
“... Jau turiu užmaniusi ir su
metusi planeli satyriniam roma
nui. Iš smetoniškų ponų gyveni
mo. Aš tuos ponus bei ponias pui
kiai pažinojau, iš pat jaunystės 
maišiaus jų tarpe, teko man “lai
mė” matyti kai kuriuos šulus ir 
paskutinėmis jų šeimininkavimo 
dienomis ... Daiig asmenų turėtų 
būti autentiškų, su savo "vardais 
bei finansinėmis kombinacijomis, 
kurių liudininke man irgi yra te
kę būti. Kaip pavyks darbas, čia, 
aišku, kitas klausimas, bet jeigu 
neteks sirguliuoti, tai tikrai pasi
stengsiu parašyti tą dalykėli...”

Jos oosūkis i kitus kūrybinius 
dirvonus rodo, jog jai, matyt, nu
sibodo šaipytis iš bejėgės praei
ties, o dabartis pas komunistus 
feljetonistui nėra labai gilus te
mų aruodas, bent jau tiems, ku
rie nenori pasitenkinti biurokra-. 
tizmo ir vagišių demaskavimu 
tikrų, faktų rašiniuose. Tokie fel
jetonai plaka tik mažuosius ko
munizmo pėstininkus, palikdami 
ramybėje visus didžiūnus ir pa
čią komunistinę santvarką. Kny
ga, išjuokianti Lietuvos praeiti, 
tenka 'manyti, buvo kompartijos 
įsakyta duoklė Lietuvos susoviė- 
tinimo 25 m. sukakčiai. Mirtis

nios prievolės Įvykdymo.
Vyt. Kastytis

gali parūgoti, kad metraštin pra
smukę ir ne Rašytojų Draugijos 
nariai. Bet taip pastačius klausi
mą, argi nę Rašytojų Draugijai 
pritiktų būti šios antalogijos ne- 
šiote? “Nidos” Knygų Klubo, 
kaip privačios bendrovės, netek
tų kaltinti už liberališkesnę Lai
kyseną.

Pagaliau pats metraščio tiks
las — parodyti visuomenei kas 
rašo ir kas rašoma neturėtų būti 
suprastas siaura salionine pras
me- “Pirmoji pradalgė” gali juk 
būt priimama kaip antropologi
nis, sociologinis dokumentas, at
skleidžiąs plačią išeivijos dvasi
nių poreikių freską. Kas kad da
lyvių tarpe esama absoliučių gra
fomanų? Neužmirština, kad leidi
ny dalyvauja ir bene 9 premijas 
lamėję laureatai. Visa tai išba
lansuoja tam tikra prasme leidi
nį, suteikia jam vientisumo bei 
orumo. Jei palygintumėm “P. 
p.” su Lietuvoj leidžiamais met
raščiais, be abejonės, kaikuriais 
išoriniais dalykais, kaip, popie
riaus kokybe, technišku atlikimu 
pastarieji būtų pranašesni. Bet 
veltui juose j ieškotum anksčiau 
minėtos demokratiškumo dvasios. 
Pramatyti reprezentacijai, propa
gandai tarybiniai metraščiai bru
ka skaitytojui vien brandžiausius 
(pagal jų mastą) kūrinius, šiuo 
metu ir to atsisakyta. Juose — 
vien apžvalginiai straipsniai.

Šio rašinio rėmai, savaime aiš
ku, neleidžia plačiau analizuoti 
kiekvieno kūrinio. Teks pasiten
kinti apibendrinimais. Poezijoj 
nesunku atspėti eilę mokyklų, 
bet visumoj ši dainuotinė; švel
niai atpalaiduojanti, nors kartais 
prasikalstanti pernelyg pabrėžta 
mechanika poezija - lyrika, mūsų 
supratimu sudaro stipriausią “P. 
p.” dalį. Gražiai užsirekomenduo
ja Vitalija Bogutaitė. Ypatingai 
gi pradžiugina Liūne Sutema sa
vo giliai išjausta “Liejyklos dar
bininko savaite”.

To negalėtumėm, deja, pasakyt 
apie andai daug žadėjusį VI. šlai
tą. Jau kuris laikas jo malamas! 
po sterilinį, pseudoliturgini mai
vymąsi, jieškojimą perdėto 
prastumo, kuris jį pastato 
komiškumo ribos.

“Aš nesu vien tik
Senojo Įstatymo išpažinėjas 

tai yra
aš nesu apipjaustytas.” 

Tokia autoanalize pradeda, saky- 
I sim, jis vieną savo eilėraštį ir be- 
į matant privelia jin tiek šventraš- 
|čio citatų, kad “intymusis dialo
gas” tampa parodija.
. Naujoj šviesoj pasirodo K. 
Bradūnas. Pastaruoju metu kriti- 

i ka buvo jam prikišusi polinki i 
miniatiūrą, mezginaičius bei ara
beską. šiuokart jis prabyla teoso- 

I finiais, vydūniškais vaizdais- Sun- 
I ku spręsti iš fragmento, bet lauk
tina iš šio formalistinio eksperi
mento epiško pakilumo kupinos 
kosmogoninės vizijos.

Kalbant apie prozą, tektų pažy
mėti, kad joje “instinktinis ata
vizmas” (dr. Jono Griniaus termi
nu) pasireiškia dar stipriau. Kas 
be ko, dažna tema yra kaimo 
buities vaizdavimas. Neretai pra
skamba nesuprasto tremtinio ai
mana. Stilistiniu požiūriu ryškus 
mūsų rašytojiškos tradicijos tęs
tinumas. Jei ne jaudinančiu, tai 
bent sociologiškai Įdomiu faktu

(Nukelta į 7 psl.)

pa'- 
ant

gi KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
“NAUJIENŲ”

dinami Petronėlės Orintaites parašyti 
atsiminimai apie poetę Salomėją Nė
rį. Dabar “Naujienos” išleido tuos at
siminimus atskira 238 psl. knyga. Kai
na — $3.00

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA ry
šium su rengiamu birželio aukų pa
gerbimu McCormick teatre birželio 
13 d. išleis atitinkamą leidinį.

PRIE “TĖVIŠKES AIDŲ” Australi
joj leidžiamas jaunųjų ateitininkų or
ganas “Ateities žingsniai” ir “Mažųjų 
žingsniai”, šio leidinėlio iš viso jau 
išėjo 15 nr. Jį redagavo kun. P. But
kus. Dabar gi, redaktoriui išvykus il
gesnių atostogų, šio priedo redagavi
mą perėmė moksleivių ateitininkų 
globėja Marija M Slavėnienė.

K. DONELAIČIO LITUANISTINE 
MOKYKLA Čikagoje aplankė ir ap
žiūrėjo M. Morkūno spaustuvę, kur 
yra spausdinamas jos laikraštėlis “Pir
mieji žingsniai”. M. Morkūnas padeda 
m-klai ir mokslo priemonėmis: jis ne- ’ 
mokamai išspausdino būdvardžių links- j 
niavimo ir kirčiavimo lenteles, kurios 
padės vaikams geriau įsisąmoninti 
lietuvių kalbos gramatikos taisykles.

“NIDOS” KNYGŲ KLUBAS Angli
joje išleido K. Barėno redaguotą lite
ratūros metraštį “Pirmoji pradalgė”, 
380 psl. apimties. Dalyvauja 33 rašy
tojai bei poetai. Pr. Al.

“DIEVAS SUTEMOSE”, St. Ylos 
naujausia knyga, tebėra plačiai ko
mentuojama. Ji .pajudino naują tema
tiką ir tuo sudomino visuomenę. Spau
doje kilo gyvos diskusijos, į kurias 
įsijungė visa eilė asmenų. Knygos au
torius, atsiliepdamas į jas, parašė pla
čius paaiškinimus “T. Žiburiuose” ir 
“Drauge”. Netrukus pasirodys “T. Ži
buriuose” autoriaus atsakymas Br. 
Railai. Laikraštis “Mūsų Lietuva” Bra
zilijoj, su leidėjų sutikimu, persi
spausdino ištisus puslapius iš “Dievas 
sutemose”.

PROF. AD. DAMŲ ŠIS Detroite dir
ba cheminių tyrimų laboratorijoj ir 
rengia sudėtinį veikalą apie plastiki
nių medžiagų pritaikymą statyboje.

“THE LITERARY REVIEW”, F. 
Dickinson, N.J., . un-to trimėnesinis 
žurnalas š.m. pavasario nr. paskyrė 
pabaltiečių literatūrai, žurnalą reda
guoja Charles Angoff ir Clarence 
Decker. Įvadą parašė A. Land.sbergis 
ir Clark Millš. Lietuvių literatūrai at
stovauja J. Aistis, P. Andriušis, K. 
Bradūnas, B. Brazdžionis, J. Kaupas, 
A. Markevičius, V. Mykolaitis-Putinas, 
H. Nagys, A. Niliūnas, H. Radauskas,
A. Škėma ir J. Vaičiūnaitė. Estų lite- i 
ratūrai skirta 30 psl., latvių — 37-pls., 
lietuvių — 48 psl. Savo vedamąjį re
dakcija baigia: “Lietuva, Estija ir Lat
vija yra Sovietų Rusijos pavergtos 
jau daugiau kaip vienos kartos amžius, 
tačiau šių kraštų rašytojai yra radę 
kelius apdainuoti savo tautų praeitį, 
jų herojus, .savo kraštų dangaus šiltą siskundžiama 
skaidrumą, nepaisydami jau taip ii- Laiškai pasirašyti be titulų, tiesiai pa- 
gai kūjo ir pjautuvo darkomų jų gat- ‘ 
vių ir kraštovaizdžio... šios trys ma
žos tautas yra davusios moderniajai 
Europos isterijai nuostabiausios poe
zijos ir dailiosios prozos gabalų ..j raštyne Vilniuje.
Tai tikrai gražus žurnalo gestas Lie- DAIL. ALGIRDO SIEKŠTELES ta- 
tuvos laisvės kovos 25 metų sukakties pybos darbų paroda surengta Vilniu- 
proga. E.

JAUNIMO LITERATŪROS premijai gerai žinomas karikatūristas, tačiau jo 
atrinkti komisija gavo 24 veikalus. Iš 
jų 7 — poezijos rinkiniai, 8 scenos 
veikalai ir 9 — prozos kūriniai. Veika
lai susikrstyti į 5 grupes ir perduoti 
komisijai skaityti. Komisiją sudaro:
B. Babrauskas. K. Bradūnas, Č. Grin- 
cevičius, J. Plačas ir J. Juozevičiūtė.

JUOZAS KARASIEJUS iš Toronto 
užsiregistravo į lietuvių tautinių šokių 
grupių vadovų-mokytojų kursus, ku-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JURAS POŽĖLA, fizikos-matemati

kos mokslų daktaras, išvyko į Pary
žių susipažinti su užsienio mokslinin
kais, dirbančiais karštų elektronų ir 
kietos plazmos- fizikos srityje, bei jų 
darbais, laimėjimais, ateities perspek
tyvomis. Paryžiuje dr. J. Požėla viešės 

i 3 mėnesius. Anksčiau čia įvykusioje 
tarptautinėje fizikų konferencijoje jis 
yra skaitęs pranešimą. Lietuvoje dr. 
J. Požėla vadovauja Mokslų Akademi
jos fizikos-matematikos institutui.

ELENA LIUTKEVICICTĖ, pirmoji 
I profesionalė vargonininkė dabartinė
je Lietuvoje, surengė vargonų muzi
kos koncertą Vilniuje. Jo programa 
buvusi labai sudėtinga, atlikimo meist
riškumas — augšto lygio E. Liutkevi- 
čiūtė baigia studijas Vilniaus konser
vatorijos vargonų klasėje, kuriai va
dovauja vargonų muzikos virtuozas 
Leopoldas Digrys.

REŽ. MAMERTAS KARKLELIS pa
statė Šiaulių dramos teatre J. Baltu
šio novelių romano “Parduotos vasa
ros” inscenizaciją. Dekoracijas šiam 
spektakliui sukūrė dail. J. Taujanskie- 
nė; muzikinės dalies vedėjas — M. 
Danilevičius. Pagrindiniuose vaidme
nyse pasirodė geriausi teatro aktoriai: 
S. Paska, E. Danilevičiūtė, F. Jakšys 
ir kt. Ta proga Šiauliuose lankėsi “Par
duotų vasarų” autorius J. Baltušis, 
teigiamai Įvertindamas režisoriaus, 
aktorių darbą ir parodytas pastangas.

VILNIAUS KONSERVATORIJOJE 
įvyko mokslinė studentų konferenci
ja, kurioje buvo išklausyti ir aptarti 
studentų referatai Lietuvos muzikinio 
ir teatrinio gyvenimo klausimais, iš
kelti muzikinės kultūros laimėjimai. 
Vakarais surengtuose koncertuose da
lyvavo studentų kamerinis orkestras, 
vad. stud. V. Papinigio, Mokytojų Na
mų berniukų choras “Ąžuoliukas”, ku
rio vadovu yra doc. J. Fledžinskas. 
Fortepijoninius S. Vainiūno, B. Dva
riono, V. Bagdono kūrinius su konser
vatorijos simfoniniu orkestru atliko 
studijas baigiantieji pianistai — E. 
Liutkevičiūtė, J. Andrejevas ir R. , 
Kontrimas. Dalį šių koncertų progra
mos sudarė pačių studentų kūrybiniai

! darbai.
*

K. BŪGOS asmenį plačiau nušvie
čia naujai atrasti jo laiškai, rašyti 
1922-24 m. tautininku veikėjui ir “Vie
nybės” redaktoriui J. O. Sirvydui. Juo
se daugiausia kalbama apie redaguo
jamą žodyną, medžiagos rinkimą, nu- 

nelengvu gyvenimu.

brėžiant pavardę. Jų stilius paprastas, 
be jokių puošmenų, sklandi mintis. 
Atrastieji laiškai saugomi Mokslų Aka
demijos centrinės bibliotekos rank-

DAIL. ALGIRDO SIEKŠTELĖS ta-

je. Rašytojų Klube. Dailininkas yra

pagrindinė kūrybos sritis visdėlto yra 
tapyba. Parodoje išstatytose drobėse 
jaučiamas jieškojimas išraiškingumo, 
emocinės jėgos, vaiždo meninės sinte
zės. nuotaikos Įtampos. Tam tikslui A. 
Siekštelė ifevengia deformavimo, tam
sių ir ryškių linijų, kurios yra būdin- ■ 
gos grafikos darbams. Dailės institutą 
jis yra baigęs prieš 10 metų.

SimonasIDaukantas ir senųjų lietuviu, laisvė
DR. J. JAKŠTAS

Pliekia ir toliau Ordino darbus
Daukanto žemaitiška arba Lietuvos istori

ja, kaip ji leidėjo pavadinta, yra daugiau ana
litinio pobūdžio veikalas, kur chronologine 
eile, vietomis net pamečiui, stengiamasi vaiz
duoti įvykiai — daugiau politiški ir ypač ka- 

’ riški. Paskiri vaizdai išplėsti ir gan smulkme
niškai atpasakojami. Daukantų stilius panašus 
Į minėto ordino istoriko Voigto. Matyt, jis bu
vo Įsiskaitęs Į jo pirmuosius “Geschichte 
Preussens” tomus ir sekė jais. Tik Voigtas ra
šė pagal Karaliaučiaus archyvo šaltinius, tuo 
tarpu Daukantas naudojo šaltinius ribotai ir 
daugiau rėmėsi literatūra. Kitas skirtumas — 
tendencija. Voigtas, kaip minėta romantikas, 
ordino gerbėjas, tuo tarpu Daukantas ir šia
me veikale paliko Kotzebue Įkvėptoje dvasio
je, kuri gražiai derinosi su jo patrijotizmu. 
Tad politiška bei kariška Daukanto Lietuvos 
istorija yra daugiau lietuvių ir ordino kovų ir, 
aplamai, santykių istorija. Ji apima pirmą" to
mą ir dar antro tomo gerą pradžią. Įvykių 
pasakojimą autorius vietomis pertraukia re
fleksijomis apie buvusių laisvų lietuvių nelai
mę ir “kraugerių”, “galvažudžių” kryžiuočių 
nuožmumus, štai pavyzdys vienos jam būdin
gos refleksijos: “Taip Lietuvos tauta, grūmu
sis ilgus amžius ir gyniojus savo aukso liuosy- 
bę, ilgainiui užsligo (užmigo) yrose (griuvė
siuose) savo namų neteisybėmis ir apgaunėmis 
kraugerių, krikščionimis tesivadinančių; vie
nok ateis amžius, ateis kartos, kurios gėdin- 
sis tokių neteisybių ir stebėsis Į aklybę svie
to tų amžių”. Tai kažkas panašu Į pranašo Je
remijo šauksmą. Panašių jeremiadų ir dau
giau pasitaiko Daukanto istorijose.

Pasikeitęs Daukanto istorijos tonas
Su Vytauto mirtimi, kai kryžiuočiai dings

ta iš Lietuvos istorijos akiračio, Daukanto is
torijos tonas kitėja. Vietoje pasitraukusių 
kryžiuočių lietuvių dalininkais tapo lenkai. 
Bet istorikas nėra šiems toks nenumaldomas 
priešas, kaip vokiečiams. Jis nežiūri jau taip 
tragiškai ir į unijas su lenkais. Taip antai, po 
Jogailos vedybų ir vainikavimo Krokuvoje 
“lietuviai džiaugėsi antras nuduomes lenkų 
buveinėje gerdami”. Toliau, palyginti, ramiai, 
be jokių refleksijų, pasakoja 15, 16 a. istori
ją. Tik kur lietuviai kivirčijosi su lenkais, 
kaip pvz. Lucko suvažiavime, jis stipriai lai
ko lietuvių pusę. Dėl ginčo Lucko suvažiavi
me Vytauto vainikavimo klausimu jis reikš
mingai pastebi: “Tiek likosi, jog Vytautas ne- 
antsimovė Lietuvos karūna, bet ką nuveikė 
tuomi lenkai, negu tai, jog per 400 m. išdildė 
Lietuvių būdą, paskui gudai abejus prarijo: 
lietuvius užvargusius, lenkus išlepusius”.

Liublino unija, kaip žinoma, lietuviams 
buvo primesta, atimant iš jų didelius žemės 
plotus. Mūsų autoriaus ji ne be kartėlio su
tinkama. Jam ji yra Lietuvos žlugimo pradžia, 
kuri taip nusakyta: “Ir taip' nuo tos vienybės, 
išmirus kilčiai Lietuvos d. kunigaikščių, pra
sideda iros Lietuvių tautos, apie kurias atei
nančioje dalyje tos" knygos regėsime”. Tad 
Daukantas nelaužė plunksnos ant Zigmanto 
Augusto karsto, kaip tai darė jo bendralaikis 
ir draugas T. Narbutas. Jis galvojo taip, kaip 
ir dabartiniai istorikai, būtent, lietuviai, nors 
ir turėjo bendrą valdžią su lenkais, tačiau 
“savo ypatingais Įstatymais senu būdu dar rė
dėsi”. Deja, jam neteko aprašyti šios savai

mingos, kad ir irstančios, Lietuvos po Liubli
no unijos.

Trečiasis Daukanto veikalas
Pagaliau apibūdinsime trečią ir geriausiai 

žinomą mūsų istoriko vaikalą: “Būdas seno
vės lietuvių kalnėnų ir žemaičių”. Tai vienin
telis istorinis veikalas jo paties išleistas, pa
sislėpus po Jokūbo Laukio slapyvaržiu (1845). 
Vėliau jo leidimą pakartojo Amerikos lietu
viai 1892 m., Lietuvoje 1935 m. išleido mo
kykloms pritaikytą laidą J. Talmantas ir šį 
leidimą pakartojo Čikagoje Morkūno spaus
tuvė 1954 m. Tuo būdu turime bent 4 “Bū
do” leidimus.

Prieš gvildenant šį kūrinį pravartu pri
minti paties Daukanto pasisakymą dėl jo vie
name laiške Narbutui: “1845 m. išėjo knyga 
apie senovės lietuvių papročius žemaičių kal
ba... joje yra mitologijos skyrius, kuris gali 
būti naudingas Tamstai. Matysi, kaip supran
ta senobės padavimus tikras lietuvis, kuriam 
kalba buvo, vadovu”. Skaitant šį laišką, pir
miausia krinta i akis knygos autoriaus nuslė
pimas. Autorius Daukantas laiške tampa “tik
ruoju lietuviu”. Taip darė jis, aišku, cenzūros 
privengdamas. Dėl tos pačios cenzūros, t.y. 
rusų valdžios baimės, jis uoliai slėpė savo au
torystę visuose raštuose ir pasirašinėdavo vis 
naujais slapyvardžiais. Tad visai teisingi buvo 
V. Mačiūnas ir V. Biržiška, kai jie straipsnyje 
apie Daukantą Lietuvių Enciklopedijoj iškė
lė šį dalyką ir pirmi, rodos, paneigė kažkieno 
paleistą dar vis kartojamą mintį, kad Daukan
tas rinkosi vis naujas slapyvardes parodyti 
prašalaičiams Lietuvoj esant nemaža autorių. 
Kad ne ši, o mūsų žinomų literatūros istorikų 
nuomonė teisinga, galima būtų patvirtinti dar

kitomis istoriko laiškų vietomis, kurios ir ro
do jį buvus baugų, neryžtingą ir vis prislėgtos 
nuotaikos žmogų. Galbūt to meto visuomenę 
slėgęs mikalojiškos reakcijos laikotarpis atsi
liepė mūsų tautiečio laikysenoje.

Daugiau rašytojas nei istorikas
Kaip iš autoriaus pasisakymo aiškėja, jam 

ši veikalą rašant vadovu buvo kalba, atseit, 
žmonėse užsilikę papročiai ir visa tautosaka. 
Iš to lyg aiškėtų, jog Daukantas jį rašė ne tiek 
istoriku, kiek literatu save laikydamas. Iš tik
rųjų, jo “Būdas” nėra istorinis kūrinys tikra 
to žodžio prasme, kaip jau nevieno autoriaus 
pažymėta, nors pati tema istoriška ir jos ob
jektas — lietuvių tautos vidaus gyvenimo is
torija. Daukantas čia stengėsi vaizduoti lietu
vių kasdieninį gyvenimą su jų papročiais, vi
suomenine, ūkine ir politine santvarka, net 
su jų pagoniška tikyba bei pasaulėžiūra. Bet 
jam trūksta vienos istorijos veikalui būtinos 
savybės — laiko perspektyvos. “Būdas” para
šytas beveik be chronologijos ir aprašytas lie
tuvių gyvenimas, atrodo, tinka visiems lai
kams, neišskiriant nė dabarties. Taip pat Dau
kanto minimi šaltiniai iš įvairių laikotarpių 
dažnai Į krūvą sudedami ir visi panaudojami 
kurio nors laiko vaizdui pagrįsti. Tiesą pasa
kius, Daukantas ne tiek jau laikėsi šaltinių ar 
šiaip autorių Įrodymų. Jis naudojo savo lakią 
vaizduotę ir kūrė laisvų ir laimingų lietuvių 
buitį. Tuo būdu išėjo gražus senovės lietuvių 
gyvenimo, jų visuomeninės santvarkos ir ap
linkos vaizdas. Ypač įspūdingas girių aprašy
mas, lyg poezija prozoje, kurią galima lyginti 
su A. Baranausko ir A. Mickevičiaus apdai
nuotomis Lietuvos giriomis. Iš jo pastabos 
laiške Narbutui, jog jo tėvas ir senelis miške 
gyveno, pirštųsi išvada, kad miškas glūdėjo 
giminės sieloje ir Daukanto girių aprašymas 
bus josios manifestacija. Suprantama, kodėl 
musu istoriko girios yra labiausiai žinomas 
“Būdo” skyrius ir į skaitymu knygas įtrau
kiamas.

3. SENŲJŲ LIETUVIŲ LAISVĖ
Senųjų lietuvių laisvė yra vedamoji idėja 

Daukanto istoriniuose raštuose. Kas juos ati
džiau skaitė, galėjo Įsitikinti, kad ji jam buvo 
itin prie širdies. Jis prie jos nuolatos grįžda
vo ir ją Įvairiais žodžiais nusakydavo. Senųjų 
lietuvių laisvė — jo pamėgtas arkliukas, ku
riuo jis joja per savo istorinius veikalus. Se
nųjų lietuvių laisvės mintis jam tiek iškili, 
persunkianti jo istorinius veikalus, kad juos 
galėtume tiesiog laikyti tos laisvės liaupsinimu 
(apoteze). Jo svajojamoji laisvė buvusi lietu
viams Dievo duota dovana, jų branginama ir 
niekuomet neužmirštama. Gražiai apie tai kal
ba savo “Istorijoje”: “Niekaip negalėjo už
miršti liuosybės, kaipo visų didžiausios Dievo 
dovanos, kuri atskiria žmogų nuo gyvulių” 
(1,480). -

Daukanto svajota laisvė — nepolitinė
Klaidinga būtų manyti, kad Daukanto sva

jota laisvė būtų buvusi politinė, kaip šiandien 
nevienas linktų spręsti. Daukantas dar nebu
vo priaugęs prie aušrininkų puoselėtos politi
nės Lietuvos laisvės minties. Tiesa, jis nenei
gė jos buvimo senojoje Lietuvoje, tačiau ne
teigė jos tiek, kad rodytų pavyzdį ateičiai. Ta 
laisvė, apie kurią Daukantas su tokia meile 
kalbėjo, buvo socialinė bei ekonominė lietu
vių laisvė. Tai buvo laisvė nuo baudžiavos, 
kur žmonės patys sau pagal savo išmonę ver
tėsi. Tai rodo jo užuominos apie baudžiavą ry
šium su vaizduojama laisve. Štai pvz. vienoje 
“Istorijos” vietoje sako: “Tokiame tatai kraš
te gyveno kitą kartą lietuviai bei žemaičiai il
gus amžius didei laimingi. Patys sau dirbda
mi... nežinojo < nei lažo nei pavinasčių nei 
baudžiavų; liuosi nuo viso, dieną arė ar me
džiojo, naktį su žmona ilsėjo, niekas jų saldžių 
valandų negaišino. Skaudūs balsai vagonų, 
dešimtininkų, šaltyšių, launininkų jų širdies 
negildė. Kitas kitą mylėjo ir globė” (I, 107).

(Bus daugiau)
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TORONTO"
Mann & Martel

2320 Bloor St. W
TORS

Tel. RO 2-8255
EGLINTON — OAKWOOD

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

$5J00 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
QUEBEC BLOOR

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Lietuvių studentų žinios
ASS filisterių suvažiavimas įvyks 

gegužės 29, 30 ir 31 d. Klevelande. 
Studijų programos pagrindinė tema 
— “lietuvis intelektualas profesinės 
ir visuomeninės atsakomybės sankry
žoje”, šalia studijinės dalies bus ap
tariama ateities veikla, įvyks muzikos - 
literatūros vakaras bei meno paroda. 
Visi filisteriai ir filisterės kviečiamos- 
dalyvauti. Registruotis pasiunčiant $2 
adresu: Mrs. B. Juodikis, 1794 E. 227 
St, Euclid, Ohio 44117.

ASS valdyba
Sveiki sulaukę šv. Velykų! Neturė

jome progos jums to palinkėti kai bu
vo Velykos. Bet dabar egzaminai jau 
pasibaigė ir staiga, kaip gėlytė, kuri 
šilto pavasario lietaus lašų pabudinta 
vėl pakelia auksinės saulės glostomą 
galvytę, mes, po įvairių kančių ir pla
kimų egzaminuose, vėl grįžtame į gy
vųjų pasaulį. Giedokit Aleliuja!

Sugrįžę pas gyvuosius pradėjome 
bruzdėti. Penktadienio vakare ofcia- 
liai palaidojome mokslo metus su fi
nis semestri Šv. Jono Krikštytojo salė-

Lietuviu skautu veikia4. . 4-

Bažnytinis paradas, organizuotas Tri- 
nity-Stanley Park distrikto kanadie
čių skautų įvyko gegužės 16 d. Eiseno
je dalyvavo virš 400 skautų-čių, kurių 
tarpe ir 31 lietuvis su savo vėliava. 
Katalikai skautai ėjo į St. Mary baž
nyčią. Jiems vadovavo mūsų tunt. s. 
K. Batūra. Nekatalikai ėjo į United 
bažnyčią. Grįžtant iš bažnyčios paradą 
priėmė distrikto vadovybė, o lydėjo 
HMCS orkestras. Užbaigta himnu ir 
distrikto tėvų-rėmėjų pirm. R. Doyle 
padėkos žodžiu.

šeimos, norinčios įsigyti ar aprūpin
ti skautus-tes stovyklavimo reikmeni
mis, gegužės 27 d. skautų būkle nuo 
7.30 iki 9 v.v. galės pamatyti pavyz
džius lovučių, miegmaišių, kuprinių ir

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

DARBO VALANDOS: 
Pirm. 10 • U0 ir 4.30 • 7 
Antr. 10 • 1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -1.30 ir 4.30 • 7 
Penkt.10-1.30 ir 4.30 -8 
SešL9-12
Sekm. 9.30 • 1

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

KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje
1965 m. balandžio 30 d. kapitalas — $1,568,320 .

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
RONCESVALLES — GEOFFREY $10.000 Įmokėti, mūro, atskiras 13 
kambarių, 3 vonios, garažas, vandeniu apšildomas; prašo $28.000. Liks 
viena skola balansui.
BLOOR — WILLARD — SWANSEA $8.000 Įmokėti, mūro, atskiras 6 
kambarių, moderni virtuvė, šoninis platus įvažiavimas, garažas; prašo 
$18.900.
ROYAL YORK QUEENSWAY $5.000 Įmokėti, mūro atskiras, 6 kam
barių, vienaaugštis, moderni virtuvė, garažas; prašo $16.900.
BLOOR — JANE $12.000 Įmokėti, mūro, vienaaugštis, 6 kambarių, mo
derni virtuvė, baigtas rūsys, privatus įvažiavimas, 2 garažai, gražus kie
mas, prie gero susisiekimo, graži vieta; prašo $27.900.
JANE — ST .CLAIR $2.000 Įmokėti, 5 kambarių, vienaaugštis, garažas, 
geras įvažiavimas; $10.000.
ST. CLAIR — BATHURST $15.000 Įmokėti, mūro atskiras, 5 butų pa
statas; prašo $45.000.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
h- Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina, 
čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.
J. KUDABA, LE L1161, namų RU 3-2105

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

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

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

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

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

je (whew!). Bet baisusis galas — re
zultatai dar laukia mūsų drebančių 
kaklelių.

Per finis semestri buvo priimtos no
minacijos sekančių metų valdybom 
§ie kandidatai davė sutikimą: Ir. Dvi- 
laitytė, G. Skrinskas, R. Stirbys, R. 
Staškevičius ir R. žekas. Laukiame 
daugiau nominacijų. Nominacijas, kar
tu su kandidatų sutikimu, prašome 
siųsti paštu A. Šileikai, 22 Langside 
Ave., Weston, Ont. Visų kandidatų są
rašas bus paskelbtas laikraštyje ir vi
siems studentams bus išsiuntinėti bal
savimo lapeliai.

šį penktadienį, geg. 21 d., intensy
viai pradėsime “Lituanus” vajų. Visi 
studentai, kurie galite, ateikite ir at
važiuokite — mums ypač reikia žmo
nių su automobiliais — į studentų 
būstinę 7 v.v. Tenai H. Steponaitis 
paaiškins ką darysime. Laukiame visų.

Paskutinis žodis: žaiskime geltonoj 
saulytėj, žalioj žolytėj, kol nudegsi
me kaip ridikai! (Tada gailėsimės).

Balandėlis ir Pelėda

kitų reikmenų, kurie bus galima įsigy
ti su dideliu papiginimu.

Jūrų skautai liepos 31 — rugp. 1-2 
d. Haliburton skautų rezervate ruošia 
metinį suvažiavimą visos Ontario pro
vincijos.

Skautiškų uniformų teirautis pas s. 
V. Rušą 691-0831.

Ps. G. Stanionis ir sk. vytis P. Re
gina buvo nuvykę į Romuvą ir numa
tė pirmuosius darbus po gilios žiemos.

Rambyno tunto vadi jos posėdis įvy
ko gegužės 16 d. Be tunto reikalų, bu
vo diskutuojama ateinančios stovyklos 
svarba ir paruošiamieji darbai.

Dar kartą primenama, kad stovyk
los registracijos blankai būtų užpildy
ti ir grąžinti vienetų vadovams. Prašo
ma tai atlikti dabar.

MOKA: 4^—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
S5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGICIAI — atviri iš 6%%.

GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

“DAINOS” PADĖKA ..
Š.m. geg. l.d. įvykęs kartūno balius 

Prisikėlimo par. salėje praėjo gražio
je nuotaikoje ir davė vidutinišką pel
ną, kurio kiekvienas centas sunaudo
jamas šalpai. Pelnas susidarė iš gera
širdžių žmonių — vieni aukojo fantus, 
kiti pinigus, treti atėję į vakarą tuos 
fantus laimėjo 'ar nupirko, o dar kiti
— paaukojo savo darbą bei talką ar 
padarė stambią nuolaidą, kad “Dai
nai” liktų daugiau pelno, šia proga 
nuoširdžiai dėkojame Tėvui Placidui, 
OFM, už didelį dėmesį šalpai. Pinigais 
aukojo: J. Usvaltas $5; St. Juozapavi
čius $3; po $2: dr. A. Pacevičius, p.p. 
Rakauskas, Kripienė, šapočkinas, 
Giedrikas ir dar fantus; po $1: p.p. B. 
Urbelis, Gurevičienė, Venskaitienė, 
A. Sungailienė, St. Kniukšta, S. Jan- 
kar. Aukojo fantais: p.p. dail. H. 
Žmuidzinienė — paveikslą, J. Karka
— paveikslą, St. Dervinienė 11 fantų, 
Venckuvienė — 11 f., Kryževičienė — 
9 f., Kaminskienė — 4 f., Vaškevičienė
— 3 f., Lukošienė — 3 f., Valiulienė
— 3 f. Po 2 £: p.p. Teišerskienė, Kir- 
vaitienė, Didžbalienė, Valiuvienė, Ma- 
žulaitienė. Nenurodytą skaičių ir po 
1 f.: p.p. Baikauskienė, A. Abromai- 
tienė, Kniukštienė, P. Abramavičiehė, 
M. Petronis, dr. A. Valadka, Z. Oren- 
tienė, M. Pranevičius, E. Jankauskie
nė, J. Ignatavičienė, V. Judzentavičiū- 
tė, J. Šileikis ir A. Aperavičienė; dr. 
J. Meiluvienė — dovaną prizui; pre
kybininkai: p.p. J. Beržinskas, J. V. 
Margis — vaist., S. Valadkienė, J. R. 
Simanavičius, E. I. Punkriai ir A. J. 
Krasauskai. Visiems lietuviškas ačiū!

Ypatinga padėka bufeto vedėjams
— p.p. V. Urbanavičiui, V. Pilėnui ir 
A. Kairiui.

Už kartūno suknias premijas laimė
jo: I — M. Gerdienė, II — p. Babelie
nė, III — R. Kušneraitytė. Sveikiname 
laimėjusias ir dėkojam visom kitom 
už pasipuošimą kartūnu. Nuotraukas 
galima gauti pas p. Bubeli, telef. RO 
6-3135. Pagaliau dėkojame visiems at
silankiusiems ir parėmusiems dainie- 
čių pastangas.

Ateitininkų žinios
Kongreso iškilmingose pamaldose 

bus giedamos naujos liturginės Mišios 
lietuvių kalba. Jos yra paruoštos kum 
St. Ylos ir kun. Br. Markaičio. Joms 
išmokti visi ateitininkai kviečiami į 
repeticijas Prisikėlimo salėje: trečia
dienį — gegužės 19 d., pirmadienį — 
24 d. ir trečiadienį — 26 d. 8 v.v. 
(tuojau po gegužinių pamaldų).

Rimas Petrauskas, moksleivių kuo
pos vicepirm., aiškino ateitininkų prin
cipus vyr. moksleivių susirinkime. Jo 
paruęšta paskaita buvo įdomi ir sukė
lė daug diskusijų.

Jaunesnės mergaitės ruošia iškylą 
į Toronto salas šeštadienį, gegužės 
29 d.

Ekskursija autobusais į Albion Hills 
(Conservation Park), kuris yra už 35 
mylių nuo Toronto, planuojama sek
madienį, gegužės 30 d.

Jaunesnieji berniukai užpraeitame 
susirinkime loterijos būdu ištraukė 
temas ir gavę lapą popieriaus rašė po 
rašinėlį. Sekmadienį įvykusiame susi
rinkime geriausieji rašinėliai buvo pre
mijuoti mažomis premijomis. Geriau
siu pripažintas Rimo Pranaičio rašinė
lis “Azija”. Tarp kitų neblogai para
šytų išskirtini buvo: Algio Vilučio 
“Nutautėjimas”, Eug. Krikščiūno “Ma
no mėgiamiausi gyvuliai” ir Eug. Gir- 
dausko “Ko aš norėčiau ateitininkų 
susirinkimuose?”

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO > 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI f 

DABAR <
, Siųskite pinigus Į USSR Į

Tegu jūsų mylimieji patys '

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, ku
ri visada siuntėjui persiunčia gavė
jo pasirašytą KVITĄ. Pristatoma 
peidvi savaites Jokių atskaitymų.

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

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

į Prašykite katalogų f 
angliškai arba lietuviškai.

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

MU 9-0598 
įsteigta 1945 m.

I Atdara kasdien 9—5:30;
t šeštadieniais 9—1:00.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — - 

sutraukiančią 
hemoropus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado 

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

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

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

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

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

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už suruoštą 

pagerbimą ir brangias dovanas, ku
rios primins amžinai Jūsų nuoširdu- 

_ . . .... ... , . .... mą mums vedybinio gyveninio 15-
W pat nuoširdi padėka ^^nį“- kos metų sukakties proga. Ypatinga 

p Kan™Skien«,Y.^«»e;;M[r“-padėka „„eejams; B.-J. Itailiaus- 
galiauskienei, K. Abromaičiui, M. Ta- . - — . _
muląitienei ir visiems bei visoms, ku
rių pavardės galbūt nepateko į sąra
šus. “Dainos” valdyba

Iš “Dainos” veiklos. Balandžio 
24 d. susirinkime pas L. Pocienę 
po wbos pranešimų daugiausia 
tartasi loterijos reikalais. Laiškų 
skaitymas, kurių susidarė gana 
daug, atidėtas kitam susirinki
mui. Gauta Velykų dovana $5 se
neliams nuo U. Yauniškienės iš 
Winnipego. Ačiū. Dėkojame mie
lai šeimininkei už gražų prėmi- 
mą. Sekantis susirinkimas, pas
kutinis prieš atostogas — gegu
žės 29 d., šeštadienį, 7 v.v., pas 
S. Kvietienę, 6 Palisades, telef. 
762-9121. Pirm. K. Butienei, iš
vykusiai atostogų, linkime gerai 
pailsėti. Visais “Dainos” reika
lais prašoma kreiptis pas vicepir- 
min. P. Jankaitienę RO 7-8711.

“Pirmyn Jaunime” — Toronto 
ateitininkų moksleivių neperio
dinio laikraštėlio 1965 m. nr. 3 
jau pasirodė. Spausdinamas rota
torium. Redaguoja L. švėgždaitė. 
Iliustracijos — A. Puterio ir J. 
Vaškevičiaus.

Akademinį teologijos kursą pa
sauliečiams rengia Toronto un-to 
Šv. Mykolo kolegija liepos 5—29 
d. Carr Hali auditorijoj ir Teefy 
Hali. Kursas pavadintas “Krikš
čioniškoji teologija dabarties vi
suomenei”. Jį skaitys keli profe
soriai. Priimami klausytojai, bai
gę XIII skyrių arba turį atitinka
mą išsilavinimą. Mokestis už pil
ną kursą — $40, už pusę — $ 20- 
Norintieji gauti pažymėjimą turi 
gauti vieną pilną kursą ir antro
jo pusę. Kreiptis: Rev. L. J. El
mer, C.S.B., Summer Program in 
Theology, 50 St. Joseph St., To
ronto 5, Ont.

Tarpgrupinių santykių konfe
rencija rengiama birželio 30 — 
liepos 4 d. YMCA patalpose Gene
va Park prie Lake Couchiching 
netoli Orillia miestelio. Rengia 
Ontario Welfare Council su prov. 
valdžios parama. Pagrindinė kon
ferencijos tema “Besikeičianti 
Kanados Bendruomenė”. Konfe
rencijoj iš lietuvių dalyvaus S. 
Butkevičienė. Konferencijos rei
kalais galima kreiptis: Mrs. J. 
Bennich WA 7-2451.

PADĖKA
Už netikėtai mums suruoštas įkurtuves nuoširdžiai dėkojame ren

gėjams: p. Jurevičiams ir p. K. Žebrauskui; visiems mūsų draugams ir 
kaimynams, kurie mus pradžiugino savo atsilankymu ir gržžia dovana: 
p.p. Gontams, Birgelams, Ivanauskams, Stulgiams, Dranginiams, Vaš- 
kevičiams, Grigams, Tamašiūnams, Macevičienei, Būkšaičiams, Kuz- 
mavičiams, Stukams, Steponaitienei, Bartnikams, Pūkienei, Taškūnui, 
čičiūnams.

Ano vakaro mūsų draugų ir kaimynų nuoširdumą ilgai atsimin
sime. Dar kartą visiems ačiū.

Marytė ir Stepas Petrylos

©^SPORTAS
SPORTO ADMINISTRATORIŲ tinę žurnalistiką, atskiru sporto ša-

KURSAI. JAV centro valdyba š.m. 
birželio 13-27 d. rengia taut, šokių 
vadovų kursus Dainavos stovykloje 
prie Detroito. Ji siūlo sporto vado
vybei tuo pačiu metu ir toje pačioje 
vietoje organizuoti sporto adminis
tratorių kursus, kurie galėtų tęstis 
nuo birželio 13 iki 20 d. Lietuvių 
Bendruomenė tam reikalui ketina 
duoti finansinę paramą. Pragyveni
mas stovykloje vienam asmeniui kai
nuotų $32. ŠALFAS centro valdyba 
prašo visus sporto klubus atkreipti 
į tai dėmesį bei paraginti savo na
rius registruotis centro valdybos ad
resu: 32 Pasadena Gardens, Toronto 
9, Ont, Canada. Susidarius pakanka
mam skaičiui kursantų, centro val
dyba paruoš programą ir pakvies 
dėstytojus. Į programą numatoma 
įtraukti: sporto administravimą, spor-

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

(Alen Scop) patikrinimas. " Kvalifikuoti mechanikai.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

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

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 a. b. Beresnevičius

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

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

kams, T. V. Kobelskiams, O. Z. Gu
dauskams. Taip pat dėkojame vi
siems mūsų draugams ir giminėms: 
Mamytei, M. B. Šėkams, E. M. Lior- 
manams, G. E. Dubininkams, J. Du
bininkui, P. V. Gudaičiams, T. A. 
Balniams, V. A. Balniams, J. Šarū
nui, M. A. Adomavičiams, M. A. 
štuikiams, B. I. Jonynams, J. Ma- 
niuškai, K. J. Rugiams, A. D. Ka- 
maičiams, V. B. Misevičiams, G. P. 
Kripams, C. A. Venckams, G. J. 
Grikiniams, A. Urbaičiui, O. C. Ban
ker.

Ši netikėta staigmena liks mums 
neužmirštama.

Dar kartą visiems ačiū!
Albina ir Stasys Kavaliauskai

Z. Orentienės baleto studija 
drauge su B. Volkovo baletinin- 
kais atliks programą metiniame 
spektaklyje gegužės 20 d., ketvir
tadienį, 8.20 v.v. Ryerson audito
rijoje 41 Gerrad St. Bilietai gau
nami prie įėjimo.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— LJS Inkaro tarybos nutarimu, šv. 

Kazimiero, Lietuvos skautų globėjo, 
dienos proga, pakelti į jūrų skautinin
kų laipsnius: skautininko-ės: R. Kup- 
revičienė, P. Petraitis, J. Lukošiūnie- 
nė; j. paskautininkio-ės: D. Baltromai- 
tienė, V. Duobaitė, A. Besąsparytė, D. 
Bylaitienė, P. Jančiauskas, D. Kižys, 
J. Kuprevičius, A. Andrašiūnas, A. 
Raulinaitis, G. Rėklaitis.

-— Inkaro taryba patvirtino vyr. 
skautininkės j.s. A. Gasnerienės jūrų 
skaučių vadi ją. sekančios sudėties: j. 
ps. D. Bylaitienė, v.v. N. Raišytė, j. 
ps. V. Duobaitė, j.v.s. L. Čepienė, j. 
ps. D. Rutkaitė, v.v. T. Mackevičiūtė.

— Bostono Nemuno tuntas rengia 
stovyklą liepos 31 d. — rugpjūčio 14 
d. T. pranciškonų gyvenvietėje Ken- 
nenbunkport, Maine, į kurią kviečiami 
ir kitų vietovių jūrų skautai-ės.

— Toronto jūrų skautai pradėjo 
darbus prie škūnerio užbaigimo ir 
jieško pirkti mažesnės burinės val
ties. —

— Neringos-tunt. j.v.s. B. Stundžia 
atliko savaitės navigacijos praktiką 
norvegų prekiniame laive, plaukusia
me iš Montrealio į Floridą.

— Iš Toronto į Niujorką išsikelia 
gyventi energinga jūrų skaučių vado
vė j. ps. A. Besąsparytė.

kų aiškinimą bei demonstravimą, ke
letą teorinių paskaitų, literatūrinių 
dalykų ir pan.

AUŠROS ŽINIOS
Lauko teniso treniruotės vyksta 

kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7 
v.v. Dufferin parko akštelėse — prie 
Dufferin Plazos; treniruoja O. Rau- 
tinš, talkinan A. Sapijonytei ir A. Gri- 
gaitytei. Norį treniruotis lauko teniso 
žaidime prašomi atvykti tiesiog į aikš
tę.

Toronto mokyklų plaukymo pirme
nybėse, įvykusiose praėjusį trečiadie
nį, Jonas Sodoms laimėjo 2 naujus re
kordus: 25 y. peteliške 13.8 sek. ir 100 
y.l.s. 1:03.4 bei išsikovojo I v. 100 y. 
įvairaus plaukimo 1:14.2 min.; Vaida 
Jurevičiūtė — I v. 25 y. nugara 16.4 
sek., II v. 25 y.l.s. 13 sek. ir II v. 50 
y.l.s. 31 sek.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584 

SWANSEA — BLOOR, $2.500 įmo
kėti; 7 kambarių atskiras na
mas; garažas su plačiu įva
žiavimu, prašoma $15.900.

KINGSWAY BARRY RD., apie 
$7.000 įmokėti, gražus at
skiras mūrinis vienaaugštis 
(bungalow), garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Užbaigtas 
poilsio kambarys. Viena at
vira skola 10-čiai metų.

SWANSEA, $3.000 įmokėti ar ma
liau, atskiras originalus 10 
kambarių dupleksas. Pra
šoma kaina $18.900.

QUEBEC — BLOOR, $6.000 įmo
kėti, 9 kambarių atskiras na
mas; dvigubas garažas, dide
lis kiemas.

f ANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 
gražus 7 kambarių atskiras 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
garažas, viena skola balan
sui 10 metų.

WILCOX LAKE, $10.000 įmokėti 
ar mažiau, 13 vasarnamių jį 
krautuvė, išnuomuota visą 
laiką, apie $7.000 metinės 
nuomos, neaugšta kaina, ga
li keisti į namą Toronte, 20 
mylių nuo Toronto.

SWANSEA — BLOOR, $10.000 
įmokėti, keleto metų senu
mo 7 kambarių atskiras na
mas; poilsio kambarys, gara
žas su privačiu įvažiavimu.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

$33.900 “Fourplex” 4 butų pastatas, plius užbaigtas rūsys, su visais įren
gimais ir baldais, geras įvažiavimas, 2 garažai. Įmokėti apie $10.000.

PALMERSTON BLVD.
$70.000 — 8 butų apartamentas, su balkonais, visi butai po 5 kambarius.

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

SIIPE R TEST
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

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

SuPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
ALL CANADIAN apylinkės lietuviai maloniai 

kviečiami pasinaudoti savųjų
GAMINIAI patarnavimu.

A L GARBENS
REAL ESTĄ T E

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
VASARNAMIS — MAGNETOWAN, ONT.
DUNDAS — RUSHOLME
$17.900 pilna kaina; atskiras, mūrinis dupleksas, 2 atskiri butai, vande

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

sklypas; gali būti ateities apartamento projektas.
BERESFORD — ANNETIE

ome Owners 
O ENTRE

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

namus

-I DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI —
1/Arr 1'1-fe r TAISYMAS — MONOGRAMOS 
UAL U U fe Latviška brangenybių

krautuvė (Jeweller)
964V2 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

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

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

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

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

QUEEN —■ SPADINA, restorano 
verslas, tas pats savininkas per

Turtine krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165
RETA PROGA !

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

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

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

► žiavimas.
* $20.000 įmokėti, gražus 26 butų pa-
► statas, tik 5 metų senumo.
► Gražūs butai, parketo grin-
) dys, kilimai koridoriuose,
► “intercome” sistema. 85x308
► kiemas ir privatus įvažiavi

mas. Neaugšta kaina.
) $25.000 įmokėti, puikus 15 butų na-
► mas labai patogioje vietoje
► Bloor-Jane rajone. $22.300 

metinių pajamų; investuoti
► pinigai atneš 16% gryno pel-
( no apmokėjus išlaidas ir
j mortgičius.
Į $30.000 Įmokėti, tik 4 metų senumo 
( modernus 20 butų pastatas.

Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

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

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

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

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

DUNDAS — OSSINGTON, $1.000
Įmokėti, 6 kambariai, 2 moder-
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APDRAŪDA
Čikagos vaizdai ir vargai

EDVARDAS 8ULAITIS

sypsenos

GYVYBĖS • AUTOMOBILIU • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO * LIGOS • 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS 
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

SU GEGUŽĖS MĖNESIO pradžia Či
kagon užklydo šilti orai kiek peranks- 
ti sušildę ir Čikagos lietuvius. Pirmą-

mis viršijo 80 laipsnių. Todėl nenuos
tabu, kad gegužės 9 <L įvyko ir lietu
viškų gegužinių. Kiek didesnė geguži
nė — lituanistinių mokyklų šventė 
yra rengiama gegužės 23 d. Bučo dar-

su-
šoko Cicero Augšt Lit. Mokyklos vyr. 
mergaitės. Eilėraščių padeklamavo R. 
Skorubskaitė, J. Sakalauskaitė ir A. 
Arštikytė.

čių.
MUSŲ APYLINKĘ aplankė kun.

dukrelės. P. Paukštienei buvo įteikta 
dovanėlė. Naujagimei ir tėvams linki
me geriausios sėkmės. — Kai jis paklausė, kiek man

34 ar 35.

FOUR SEASONS TRAVEL D~ . JI* 
323 LAKESHORE RD. EAST, r O1T VreaiT

VD n A ė kJ A C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAt t IN AJ lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Išvykas į gamtą, čia piknikais vadi
namas, netrukus pradės organizuoti 
beveik visos didesnės organizacijos. 
Dauguma čikagiečių pasigenda links
mų gegužinių Vytauto darže prie Šv. 
Kazimiero kapinių. Ten daugelį metų 
rinkdavosi tautiečiai sekmadienio' po
ilsiui, bet vėliau, uždraudus ten par
davinėti stipresniuosius gėrimus, už
žėlę vartai...

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvę, Latvijq, Estijq, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir t.t.

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARU- PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJU MAISTO 

KATALOGU-
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

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

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

CICERO LIETUVIU kolonija pager
bė motinas net dviejuose parengimuo
se. Gegužės 8 d. moksleiviai ateitinin
kai surengė Pavasario vakarą šv. An
tano par. salėje, čia buvo pateiktas šo
kių ir dainų montažas “Tau, mamyt, 
gėles skinu”, kurį išpildė Cicero ko
lonijos lietuviukai. Montažą parašė D. 
Brazytė-Bindokienė, o jį režisavo E. 
Blandytė. Dainas paruošė J. Kreivė
nas. Jo diriguojamas Šv. Antano par. 
mokyklos lituanistinės klasės choras 
išpildė ir atskirą dainų programą, šo
kiams, vadovavo D. Orintaitė. Publi
kos į ši vakarą buvo atsilankę geri 
200. Programai vadovavo Cicero moks
leivių ateitininkų kuopos globėjas, dr. 
P. Kisielius.

Gegužės 9 d. toje pačioje vietoje Mo
tinos Dienos minėjimą surengė LB Ci
cero apylinkės valdyba. Ped. P. Mal- 
deikis skaitė paskaitą apie motiną. Li
tuanistinės klasės choras, vad. J. Krei-

JAU BUVOME TRUMPAI minėję 
apie bene didžiausiąjį š.m. liet paren
gimą Čikagoje, kuris įvyks didžiojoje 
McCormick pastato salėje, talpinančio
je apie 5.000 publikos, šiuo įvykiu bir
želio 13 d. bus pagerbti Lietuvos par
tizanai ir visi žuvusieji per 25 okupa
cijos metus. Programą, kurią ruošia 
Čikagos Lietuvių Opera, sudarys 2 di
delės apimties kūriniai: Verdi “Re
quiem” ir kun. Br. Markaičio, SJ, 
“Vilniaus varpai”, dalyvaujant ir Čika
gos simfoniniam orkestrui. “Vilniaus 
varpai” yra naujas dalykas, pavadin
tas “simfonine kantata”. Jai panaudo
tas poeto K. Bradūno patrijotinis teks
tas, žadinąs tautiečių jausmus gimta
jam kraštui.

Be choro, šių kūrinių išpildyme da
lyvaus ir žymieji solistai. Verdi “Re
quiem” giedos D. Stankaitytė, St. Ba
ras, Aid. Stempužienė ir J. Baras. 
“Vilniaus varpų” solistai: Pr. Bičkie- 
nė, A. Giedraitienė ir Alg. Brazis. Su
sidomėjimas šiuo- didžiuliu lietuvių 
parengimu yra nepaprastas. Į jį žada 
atvažiuoti nemaža tautiečių iŠ kitų 
JAV vietovių ir Kanados. Jau yra par
duota tūkstančiai bilietų, kuriuos iš 
anksto paskubėjo įsigyti norintieji už
sitikrinti sau vietas šioje neeilinėje 
programoje.

dos. Svečias pabuvo pora dienų ir pa
sidalino savo įspūdžiais patirtais ke
lionėje.

SU PAVASARIO SAULUTE atskri
do paukštytė ir pralinksmino p. Paukš-

rengė banketą telkti lėšoms studentų 
šelpimui. Vietinės tautybės turėjo sa
vo atstovus. Mums atstovavo Giedrė 
Mitalai tė.

NORINA IR VYTAUTAS GURTA- 
JUS po trijų savaičių atostogų sugrį
žo iš Italijos. L. R.

RODNEY, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

Rodney apylinkėj įvyko pirmąjį ge
gužės sekmadienį. Kartu įvyko liūd
nos sukakties, L y. Lietuvos pavergi
mo 25 m. paminėjimas ir' šeštadieni
nės mokyklos mokslo metų užbaiga. 
Minėjimą atidarė apyl. pirm J. Stat- 
kevičius, kviesdamas pagerbti gyvas 
ir mirusias lietuves motinas giesme 
“Marija, Marija”. Paskaitą skaitė iš 
Toronto atvykęs J. Matulionis ir pa
lietė labai aktualią šiems laikams 
temą būtent, motina lietuvybės išlai
kyme.

Žolynas ir jo 
priežiūra

Atkelta iš 3-čio psl. 
ir 25% Kentucky luegrass

3 v. 
Vai- 
savo 
kitų

Ką tu tada jam atsakei? 
Aštuoniolika...

Kada bosas nusijuokia
Naujai pasamdyta sekretorė 

kreipiasi į seniai įstaigoje tarnau-

— Mūsų bosas visad surūgęs, 
nejaugi jis niekad ir nenusijuo
kia?

— O taip, bosas visad nusijuo
kia, kai paprašai, kad padidintų 
algą...

Moteris — matematikė
Moteris yra matematikos puo

selėtoja ir gerbėja. Ji dalina sa
vo amžių pusiau, padvigubina 
suknelių kainas, patrigubina savo 
vyro uždarbius ir prideda penkis 
metus prie savo geriausios drau
gės amžiaus...

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

f LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis:

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 Res. tel. RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service -- Dirbtuvė

- Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko. s
T.V. dienos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi 7 Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

Moteris - premjeras, 
burtininkas - patar...

(Atkelta iš 2 psl.)

Religija, ūkis ir klimatas
Ceiloniečiai religijomis taip 

pasiskirstę: budistų — 64%, hin- 
duistų — 20%, krikščionių — 
9% ir mahometonų — 7%.

Ceilonas užsieniui turbūt ge
riausiai žinomas yra savo arbata, 
kuri sudaro 65% eksporto. Kiti 
svarbesni produktai yra — kau- 
čukas ir kokosiniai riešutai bei 
jų išdirbiniai. Savo reikalams 
žmonės kultyvuoja ryžius, kaka
vą, saldžiąsias bulves, augina 
avis, ožkas, buivolus, kiaules ir 
vištas. Iš žemės turtų didesnės 
reikšmės turi grafitas,* kurį nau
doja ne tik pieštukų gamyboj, 
bet ir elektrodamas, dažams, te
palams daryti ir visur ten, kur 
reikia medžiagos, atsparios augš- 
tai temperatūrai.

Klimatas šioje saloje yra tro- 
pikinis. Vidutinė metų tempera
tūra 80 laipsnių F. Dar visai ne
seniai du trečdaliai teritorijos 
buvo labai retai apgyvendinta dėl 
malarijos pavojaus. Dabar tarp
tautinės sveikatos įstaigos išnai
kino uodus, skleidžiančius šią li
gą, ir derlingi plotai buvo pa
ruošti ūkininkavimui. Naujoji vy
riausybė tikisi sulaukti amerikie
čių kapitalo, kuris padės įkinky
ti sraunias upes elektros gamy
bai.

Sostinė Kolombas yra taip pat 
vienas didžiausių pasaulio uostų. 
Ten 1950 m. Britų Bendruome
nei priklausančios valstybės pasi
rašė ūkinio bendradarbiavimo 
sutartį, žinomą “Kolombo plano” 
vardu.

Ceilonas nominaliai yra kara
lystė su anglų karaliene Elzbie
ta, simboline valdove, kaip Ka
nadoje, nors buvusi vyriausybė 
ir planavo pakeisti konstituciją 
bei įsteigti respubliką.

VAGYSTĖS: 
rezidencijų turtas - 
rūbai, brangenybės; 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir Lt.

- Reta paslauga 
skaitytojui
(Atkelta iš 5 psl.) 

laikytinas yra K. ir Marytės Pui
dų, Pečkauskaitės, Gintauto, bro
lių Tomdykų meninių postulatų 
vykdymas. ■*

Galbūt pilniausią to “ištikimy
bės liudijimo” pavyzdi pateikia 
M. Katiliškio novelė “Gėlės žmo
nos gimtadieniui”, vaizduojanti, 
kaip “pilnų lyg tulžis kartybių” 
materialinių vertybių godulys nu
baudžia lietuvių šeimą. Po I. Šei
niaus “Siegfried Immerselbe at
sijaunina” ši novelė, kuri savaip 
pratęsia mūsų kritiškojo realiz
mo srovę, yra išeivio bandymas 
pažvelgt lietuvišku žvilgsniu Į ra
sinę problemą. Tūlio vaizdelis 
grynai žurnalistinis-

Visiems pažįstamas feljetonis
tas Pulgis Andriušis sunkiai atsi
spiria pagundai jukinti žmones 
savo apybraiža apie R. Juknevi
čių. Skaitytojas su malonumu 
perskaitys jo kupinus nostalgijos 
puslapius apie mieląjį Kauną, 
šviesuomenės darbus bei links- 
minįmąsi. Studentams, norin
tiems pažinti Lietuvos teatro kū
rybinį polėkį, šis straipsnis bus 
brangus radinys.

Baigiant tektų pasakyti, kad 
šia “Pirmąja pradalge” (o netek
tų abejoti, kad ją lydės ir kitas, 
lengvai parengiamas fantų tech
nikos dėka) “Nidos” leidykla at- 
liko retą paslaugą skaitytojams. 
Ypatingai tiems, kuriuos baugi
na modernizmas. Tas šėtono kva
tojimas, apie kurį taip jautriai 
kalba Alė Rūta savo novelėj “Po
etai ir Lakštutė”.

Pasiskaitymų įvairumas, stilis
tinių priemonių paprastumas 
(prozoj) ir vaizduojamų dalykų 
artimumas padės “Pirmajai pra
dalgei” rasti kelią į dažnai netei
singai kaltinimą dezertyravimu 
ir lietuviškos savigarbos stoka 
skaitytoją.

Pirmoji pradalgė. Redagavo K. 
Barėnas. London, Nidos Knygų 
Klubo leidinys nr. 51, 1964. Kai
na $3.00. 374 psl.

cue
Mano patyrimu, mūsų rajonui yra 
dar geras žolės mišinys, taip va
dinamas Park mixture, kuris sa
vo sudėty be minėtų rūšių dar tu
ri baltųjų dobiliukų, motiejukų, 
ilgamečių rugių ir kitų priemai
šų.

Nepatariama sėti labai praš
matnios žolės, kaip pvz. “Bent” 
arba “Creeping grass“, nes ji 
reikalauja* ypatingos priežiūros 
kaip pjovime, laistyme, taip ir li
gų kontrolėje. Taip pat nepata
riama sėti ir pigių žolės sėklų, 
kurių milžiniški įdėklai sezono 
metu būna sukrauti taip vadina
mose “shopping plazose”, nes jų 
mišinyje daugiausia būna rugių 
bei kitų neaiškių ir trumpai au
gančių žolių sėklų, neišskiriant 
nė piktžolių. Geriausia žolės sėk
lą pirkti specialiose sėklų krau
tuvėse arba daržininkystėse, kur 
kiekviena sėklos rūšis turi savo 
pavadinimą o kiekvienas mišinys 
— procentinę atskirų rūšių su
dėtį.

Apie tolesnes priežastis pakal
bėsime kitą kartą.. Mišk. R. M.

Lietuvos 25 m. pavergimo liūdnos 
sukakties paminėjimo programą at
liko vyr jaunimas: Z. Mockus, A. 
Naruševičiūtė, N. Narbutaitė, I. A- 
žuolinskaitė, R. Jocius, A. čerškus, 
V. Nargėlas. Teko gėrėtis, kai jau
nimas skaitė savo rašinius, sakė ei
lėraščius gražia tarsena. Tai garbė 
tiek tėvams, tiek jaunimui, tiek mo
kyklai

Meninę programą atliko atvykęs 
iš Detroito dramos ansamblis, vad. 
p. Z. Mikšienės. Jis suvaidino 
komediją “Teta iš Amerikos”, 
dinimas tikrai visiems patiko 
natūraliu humoru. Rodney ir
apylinkių lietuviai yra jiems dėkin
gi, kad po vaidinimo, kurį turėjo iš 
vakaro Detroite, atvyko tolimą kelią 
į Rodney.

-Mokyklos mokslo metų užbaigime 
pagerbtas mokyt. J. Statkevičius ir 
p.p. J. Cipariai, kurių namuose buvo 
prisiglaudusi mokykla visą sezoną. 
Jiems tėvų komiteto vardu p. A. Ke- 
reševičienė įteikė dovanas. Minėji
mas užbaigtas tautos himnu! Po mi
nėjimo įvyko bendros vaišės. Pasi
naudojant žmonių susibuvimu,^ čia 
pat buvo pravestas balsavimas j Ka
nados krašto tarybą. Atrodo, kad 
šiais metais balsavo gana daug lietu
vių.

Tautos Fondui surinkta $64. A.

Bonna. — “Das Ostpreussen- 
blatt” paskelbė, kad lenkų įstai
gos pietinėje, lenkų valdomoje 
Rytprūsių daly rado daugiau kaip 
5.000 ūkiškai atsilikusių ar visiš
kai apleistų ūkių.

Blogai vienaip, negerai — 
kitaip...

Viena šveicarų firma nutarė 
nebesamdyti į darbą moterų, nes 
kai moterys negražios, vyrai ne
nori su jomis dirbti, o kai gražios, 
tai jie patys nebedirba, tik žiūri 
į moteris...

Gera pagalba
Tėvas atsisėdo prie židinio, 

dukros ėmė jam pasakoti, ką ku
ri šiandien gero padariusi.

— Aš išploviau visus indus! — 
pasigyrė vyresnioji.

— O aš juos iššluoščiau, — pri
dėjo antroji.

— Aš sukroviau viską i lenty
ną, — pareiškė trečioji.

Visų mažiausia sučirškė:
— O aš tik šukes rinkau! ...

Krautuvėje
Pirkėja prašo jai atsverti kilo

gramą kavos, bet pačios blogiau
sios.

— Kodėl pačios blogiausios? 
— nusistebėjo pardavėjas.

— Todėl, kad tada jūs negalė
sit manęs apgauti..;

Parinko Pr. AL

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 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namu CL. 9-802$. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo

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

OKULISTĖS

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
RIaa. A 296 BROCK AVE. (tarp Dun-bloor Auto rite Uarage das ir college). Tei. 531-1305

GAISRO: 
namai, 
įvairios įmonės, 
ūkiai,

inventorius — 
kilnojamas turtas.

ATSAKINGUMO 
(liability): 
privataus asmens, 
profesionalo — 
daktaro, dantisto, 
architekto, ir t.t. 
biznieriaus, 
apt. gyventojo

DRAUDIMAI
PLUMBING and HEATING

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIU 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

Taupyk ir skolinkis

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eie&ira valymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

W. A. LENCKI, LrJLJB.
Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRĮENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LĖ. 24108

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

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą. •

D R. V. SADAUSKIENt
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 

Wiktoria BUKOWSKA. RO 

274 RONCESVALLES AVĖ. •
(prie Geoffrey St.)

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadiė- 
niais nuo 10 vai ryto iki 6 v.v.

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 
* pagal susitarimą.

1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 
(į rytus nuo Dufferin St.)

Dėmesio namą 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

Toronto Lietuvių „
Kredito Kooperatyve rAKAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4^% iki 5%. Už asmenines paskolas 
Ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6%%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje,
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 Vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

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

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

NOTARAS
A. LIUDŽIUS, B.L

Toronto įstaigos bendradarbis:
V. S. MASTIS, LLJ>.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 220 Roncesvalles Avė, 
Antrad. ir penktadieniais 5—8 v.v.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708 

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

BATHURST 
DENTAL CLINIC 

794 Bathurst St.
(Bloor a. Bathurst)

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

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

—šalpa RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJL.V-BIU 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vai. pat RO 94612 
Darbo vai. RO 942X 
Namų RO 4-7112
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sutvirtinimo sakramentui 

kandidatai registruojasi iki gegu
žės 30 d. Praėjusį sekmadienį baž
nyčioje išdalinti lapeliai, kuriuo
se prašoma sutvirtinamuosius 
tiksliai įrašyti. Anketose pažymė
ti: sutvirtinamojo vardą, pavardę, 
adresą, telefoną, gimimo datą, ku
rioje parapijoje krikštytas-ta, su
tvirtinimo vardą.

— Kun. L. Januška iš Europos 
į Torontą atvyks prieš birželio 27 
d. Jo primicijų iškilmės numato
mos jungti su vysk. Pr. Brazio vi
zitu ir Sutvirtinimo sakramento 
teikimu.

— šį sekmadienį pamaldos Ge- 
- rojo Ganytojo stovyklavietės kop
lyčioje Springhurst 11 vai. ryto. 
Jos bus laikomos lietuvių kalbą- 
Prašome visus Įsijungti į atsaki
nėjimus.

— šeštad. mokyklos mokiniams 
ir mokytojams linkime gero vasa
ros poilsio ir laimingo grįžimo 
rudeni į mieląją lietuviškąją mo
kyklą.

— Gegužinės pamaldos ir Mi
šios — penktadienį 7.30 v. vak.

— Už poros savaičių numato
ma parapijos jaunimui ir alto
riaus berniukams ekskursija, ku
riai vadovaus kun. J. Staškevičius. 
Ekskursija numatoma i vieną gra
žesnių Ontario vietovių.

— Nuotraukos pirmosios Ko
munijos iškilmių parapijos baž
nyčioje gaunamos sekmadienį po 
pamaldų. -

— Nuoširdi užuojauta N. Pr. 
M. seselių vyresniajai Paulei, 
mirus jos sesutei a.a. Liucijai Ba
bickienei Amerikoje. Mirus a:a. 
Juozui Vilkui, jo žmonai ir sūnui 
gili užuojauta. Už velionį pirma
dieni atlaikytos gedulingos pa
maldos.

— Gerojo Ganytojo stovykla 
veiks liepos mėnesi, š.m. stovyk-į asmeniškai arba telefonu parap. 
lautojai priimami i dvi grupes:: raštinėje. Ekskursija bus birželio 
vyresnieji nuo 11-16 m. ir jaunes- ; 12 d. Kelionę autobusais ir pietus 
nieji nuo 7-11 m. amžiaus. ’ apmokės parapija. '

— Sveikiname B. A. Rickevi-j Prisikėlimo par. bankelis bus 
čius ir B. A. šimkevičius, praėju- uždarytas pirmadieni, gegužės 24 
si savaitgali atšventusius sidabri-! d.
nes vestuvių sukaktis. Gražios, Po skausmingos vėžio ligos ge- 
ateities, gausios Augščiausio pa-’gūžės 15 d., 3.15 v. p.p., Worces- 
laimos! ; ter. Mass., mirė Liet. Vaikų Na-

— ši šeštadieni, 8 vai., .gedu- mų vyresniosios — sesers M. Pau
linuos pamaldos už a.a. Marijoną lės sesutė a.a. Liucija Babickie- 
žvirblienę, o sekmadieni 11 vai., nė.
pamaldose prisimenamas a.a. į Adelė ir Bronius Šimkevičiai 
pulk. Petras Traškevičius. i paminėjo sidabrini vedybų jubi- 

Motinos Dienos minėjime apyl. j lėjų. Dalyvavo apie 70 lietuvių ir 
valdyba prie įėjimo surinko au- į anglų, kurie Įteikė vertingų dova- 
kų §174.04; išleista minėjimo rei-į nų ir linkėjo sulaukti auksinio 
kalams §127; ižde liko §47.04. Ijubilėjaus.

Prisikėlimo par. žinips
— Mirus a.a. Juozui Vilkui, gi

liai užjaučiame velionies šeimą 
ir artimuosius. Velionis palaido
tas gegužės 17 d.

— Lietuvoje mirus a.a. Salomė
jai Ožalienei, nuoširdžiai užjau- 
čiam sūnų Kaz. Ožalą ir jo šeimą. 
Mišios už velionės sielą — šeštad., 
gegužės 29 d., 8.30 v.r.

— Nuoširdžiai užjaučiam gerb. ■ 
seselę M. Paulę, mirus jos sesu
tei a.a. Liucijai Babickienei.

— Bičiulių užprašytos Mišios 
už a.a. Mariją Baranauskienę bus 
ši šeštad., gegužės 22 d., 8.30 v.r.

— Nuoširdžiai sveikiname šeš
tad. mokyklos abiturientus ir vi
sus moksleivius, baigusius mokslo 
metus. Gili padėka mokyklos ve
dėjui, mokytojams, mokyklos ta
rybai, tėvų komitetui ir visiems 
ja besirūpinantiems. Nuotaikingų 
vasaros atostogų!

— Prisikėlimo par. namų že
mės prakasimo ir statybos pra-' ėi} .
džios iškilmės iš šio sekmadienio r
nukeltos Į kitą — gegužės 30 d.! 
Iškilmių pradžia-—po paskutinių 
Mišių ir gegužinių pamaldų —; 
maždaug 12.30 v. p.p. Visi kolo-i 
nijos lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

— Gegužinės pamaldos kasdien 
— šiokiadieniais 7.30 v.v. ir sek
madieniais — po Sumos. Kviečia
me gausiai lankytis.

— Motinos Dienos novenos Mi
šios — kasdien 8 vai. ryto.

— Par. choro labai svarbi bend
ra repeticija .— ši ketvirtad. po 
gegužinių pamaldų muzikos studi-! 
joj. Visus choristus kviečiame bū
tinai dalyvauti.

— Jaunimo choro repeticija —• 
ši penktad., 6.30 v.v. Vaikučiai, 
nori dalyvauti choro ekskursijoje 
Į Wasaga, skubiai registruojasi

Mokyklos išleistuvės
šeštad. Maironio mokykla ge-

išleistuves X skyrių baigusiems 
mokiniams. Prisikėlimo salė 3 v. 
p.p. prisipildė mokyklinio jauni
mo ir tėvų. Po kun. J. Staškevi
čiaus invokacijos m-klos ved. J. 
Andrulis pasakė išleidžiamąją 
kalbą ir pakvietė pažymėjimų iš
dalinti gen. kons. dr. J. žmuidzi- 
ną, m-los tarybos pirm. kun. P. 
Ažubalį ir tėvų k-to pirm. L. šeš
kų. Pažymėjimus gavo: R. Balta- 
dūonytė, A. Danaitytė, K. Dilkus, 
R. Kryžanauskaitė, V. KuprevL 
čiūtė, R. Laurinavičius, Ir. (Me
kaitė, R. Puniškaitė, E. Sabaliaus
kaitė, Ir. Vaišnoraitė, J. VašRevi-

AS MONTREAL
$v. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

3426 Parthenais St Montreal 24, Que. 1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

— Labai skaudus smūgis ištiko 
jauną mūsų parapijietį Joną Bril- 
vicą. Jis, važiuodamas į darbą, 
keitė autobusą ir beeinantį sker
sai gatvės, esant žaliom šviesom, 
atskubėjęs automobilis parbloškė 
žemėn. Nuvežtas į ligoninę tuo
jau mirė. A.a. Jonas Brilvicas, 51 
m. amžiaus, paliko liūdinčią žmo
ną, du sūnus ir dvi dukreles. Pa
laidotas gegužės 15 d. iš parap. 
bažnyčios. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių.

— Gegužės 2 d., šeštadienį, 8 
v. v. AV salėje bus Lituanistinių 
Kursų mokinių išleistuvės ir šau
nus pobūvis. Prgoramoje: tauti
niai šokiai, baletas, pačių moki- 
"hių sukurtas popuri, K. Barteškos 
sava kūryba ir R. Piešinos popu
liari muzika. Gros geras studentų 
orkestras. Jaunimui įėjimas ne
mokamas. Visus kviečiame daly
vauti.

— N. Pr. M. seserys ruošią die
ninę stovyklėlę vaikučiams nuočius Z. Žolpytė G. Žulys. I abi- aau& žmonių. imnę scovyKieię vaisumams nuo

turientus prabilo: kons. dr. J. — Ketvirtą, ir pačią sunkiau- Pusketvirtų iki šešerių amžiaus 
žmuidzinas, KLB Toronto apyl. šią operaciją prieš savaitę laiko ^e^.’ Stoyyxlele truks nuo birze- 

' pirm. Aug. Kuolas, m-los tary- turėjo Kazys Kilikevičius; dabar ho 21 iki liepos 2 d. Vaikams bus 
bos pirm. kun. P. Ažubalis. Abi-;gydomas Royal Victoria Hospital, ! “krai, naudinga^ pabendrauti su

Toronto šalpos grupės “Dainos” rengtame kartūnų baliuje laimė
jusios premijas; iš kairės: R. Kušneraitytė — III pr., “Dainos” 
pirm. K. Butienė, p. Bubelienė — II, M. Gerdienė — I, valdybos 
narė J. Rukšienė. Nuotrauka Vytauto Bubelio

Nauja radijo programa “Inter - 
Ethnic Forum” pradėta gegužės

Socialinių Reikalų Informaci
nis Biuras bus atdaras gegužės, 
20 d. nuo 7.30 iki 9.30 v.v. Liet.; 17 d., pirmadienį, 9.30-10 v.v. per 
Vaikų Namuose, 57 Sylvan Ave., T J-
Toroiito 4, tel. 534-5773. Biuras

CKFH stoti banga 1430. Jos vedė
jas yra kun. J. E. Branch, anks- 

bus uždarytas birželio, liepos ir į čiau turėjęs savo radijo programą 
• Kanados Vakaruose.

ANTANUI ŠIMKEVIČIUI mirus, 
jo žmonai, dukrai ir sūnui su šeimomis liūdesio valandose 

gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime —
A. A. Balčiūnai
J. J. Mikalauskai

JUOZUI VILKUI mirus, 
jo žmonai ir sūnui gilią užuojautą reiškia —

J. Žilys

turientų vardu gražų raštą per- Surgical W., room 6520. draugais ir maloniai pra-
skaitė V. Kuprevičiūtė. X skyr. i Pirmasis naraoiios piknikas eisV ,lietuviSKOje aplinkoje 
mokvtoiai — Jankaitis ir Pesec- - parapijos piKnikas su žaidimais, damomis ir kitais
, - 1 - . .. . , s.m. bus birželio 20 d. Vekterio įvairumais Prašome resistruo-kas buvo apdovanoti mokinių do- vasarvietėje įvairumais, r rašome registruo
vanėlėmis. Ypač jautrų žodi tarė 
mokyt. Jankaitis; mokiniams lin- — Jau yra padarytos foto nuo-

tis nedelsiant, nes vietų skaičius 
yra ribotas. Skambinkite: 766-

JUOZUI VILKUI mirus, 
jo žmoną ir sūnų ROMĄ bei kitus šeimos artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame —
Goldlist Construction Co.

bendradarbiai

O’KEEFE CENTRE TEATRE
NUO RUSGSĖJO 17 -
IKI SPALIO 9,1965

Toronto taut, grupių meno ta
ryba rengia dideli balių su atitin
kama programa gegužės 29 d., 
šeštadieni, 8 v.v., Royal York 
viešbučio Canadian Room patal
poje. Jau pasižadėjo dalyvauti fi
nansų min. W. Gordon, valstvbės 
sekr. Lamontagne, Ontario prov. 
sekr. ir pilietybės min. J. Yarem- 
ko, bausmės įstaigų min. Gross
man, opozicijos vadas A. Thomp
son ir kt. Balius oficialiai pava
dintas “1965 Nationbuilders 
Bali”. Jis pasižymės taut, grupių 
drabužių spalvingumu. Oficialia
me pranešime sakoma, kad bus 
daug Įvairumo — “pradedant 
škotų sijonu ir baigiant lietuvių 
austiniu kaklaraiščiu”. Orkestras 
gros Įvairių žemynų šokius ir bus 
progos pasirodyti baliaus nuotai
koms tinkamiems taut, grupių šo
kiams. Visi kviečiami dalyvauti. 
Bilietai §7.50 porai, §4 studentų 
porai; gaunami prie Įėjimo ir pas 
J. Rači, 59 Seaforth Ave., telef. 
533-8685.

“Tž” aukotojai Rėmėjo prenu
meratą §10 atsiuntė P. Puteikis; 
aukojo §10: Hamiltono žūklauto- 
jų ir Medžiotojų Klubas: -po §5: 
dr. J. Uldukis, C. Kuras, R. Gele
žiūnas, A. Tarvydas; §3: K. Mila- 
sevičienė; po §2: Valerija Toči- 
lauskas, L. Vyšniauskas, I. Vili
mas, F. Barzdžius, B. Znotinas, A.

Lukošiūnienė, V. Jasiulionis, J. 
šapočkinas, J. Kasputis, A. Šiukš
ta, L. Kirkilis; po §1: P. J. Kaz
lauskas, B. Steponaitis, P. Narke
vičius, V. Žmuidzinas, A. Visoc- 
kienė, J. Vaivadienė, V. Plečkai-

kėjo sėkmės, o Bendruomenei — traukos vaikučių, priėmusių pir- 9397.
pajieškoti geresnių kelių įjungti Komuniją ir Sutvirtinimo — Gegužinės pamaldos 7 vai. 
jaunimą Į liet, gyvenimą. Įspū-i sakramentą. Kreiptis pas T. Lau-jv. penktadieniais ir šeštadieniais; 
dingas buvo momentas, kai abi- ■ riąaiij, 1920 Frontenac St., telef. sekmadieniais — tuoj po Sumos, 
turientai padėkos ženklan apdo- 525-8971........................... — Rengiasi tuoktis: Birutė
vanojo savo tėvus gėlėmis. į — Bowling-kėglių žaidėjų gru- Kriugelytė su Jonu Vilimu.

Iškilmių nuotaiką kėlė net du:Pės vakarienė Įvyko gegužės 15 — Užpraėjusio sekmadienio
m-klos chorai — žemesniųjų sky-į d. parapijos svetainėje. Dalyvavo rinkliava — §215.50.
\ " * U ' . U j—t. St. Kulbis, S.J., beveik du

resniųjų, vad. sol. V. Verikaičio. į o geriausi žaidėjai -— specialias mėnesiu išbuvęs Kanados vaka- 
x x „j ruošė kaip važinėjantis kapelio

nas, grižo i MontrealĮ. Jis aplan
kė: Sudburi, Sault St. Marie, Fort 
William, CalgarĮ, Vankuveri, 
Lethbridge.

Inž. J. Danys ir inž. K. Vilčins
kas, buvę montrealiečiai, iš Ota
vos su savo šeimomis dalyvavo 
skautoramoj. Tą pačią naktį jie 
sugrįžo i sostinę, nes ten sekma
dieni turėjo įvykti Motinos Die
nos minėjimas,, dalyvaujant ha- 
miltoniečių teatralų grupei.

“Litas” duoda asmenines pa
skolas garantuotas automobiliais, 
žemės sklypais, antraisiais mort- 
gičiais ir, žinoma, žirantais. Ta
čiau turintiems nekilnojamą tur
tą arba pastovų darbą kredito ko
misija gali duoti paskolas iki §2. 
000 ir vien skolininko parašu. 10 
metų patirtis ir geras narių paži
nimas apsaugo “Litą” nuo galimų 
tos rūšies nuostolių. Būtų tikras 
nesusipratimas naudotis krautu-

riu, vad. mokyt. Augaitytės, vy-;60 žaidėjų; visi gavo po dovaną, 
J
Taut, šokių grupė, vad. mokyt. į premijines dovanas. 
Augaitytės, irgi parodė savo me- ’
ną, kuri akordeonu lydėjo p. Tur-’ 
činskas. Taipgi netrūko ir mažųjų 
deklamacijų. Meninę programą 
pranešinėjo mokinys Zabiela. Po 
Lietuvos himno mokiniai buvo 
tėvų komiteto pavaišinti.

šeštad. mokyklos mokytojams 
mokslo metų užbaigimo proga tė
vų komitetas surengė vaišes V. 
15 Šv. Jono Kr. par. salėje. Svei
kinimo ir padėkos žodi tarė gen. 
kons. dr. J. žmuidzinas. Jis pa
brėžė didelius mokytojų nuopel
nus lietuvybei išeivijos jaunimo 
auklėjime. Mokyklos tarybos pir-; 
min. kun. P. Ažubalis humoristi-; 
ne forma padėkojo už darbą šeš-į 
tad. m-klos ir lituanistinio semi-' 
naro mokytojams, tėvų komitetui 
ir kt. pareigūnams. Pr. Bastys, at
stovavęs “Paramos” ' 
kuris kasmet skiria šeštad. mo
kyklai §1000, savo sveikinimo žo-1

— Gegužės 26 d. St. Marc mo
kyklos mokytojos Club Renais
sance patalpose ruošia iškilmin
gas išleistuves mokytojai Marytei 
Arlauskaitei, kuri mokytojos dar
bą dirbo per 36 metus. Geriau
sios sėkmės ir poilsio perėjus į 
privatų gyvenimą. Ji žada dirbti 
ir toliau, bet jau privačioje Įstai
goje, nes be darbo nenori veltui 
leisti laiko. Kun. J. Gaudzė

Skautorama gegužės 15 d. AV 
par. salėje buvo- naujas įvykis 
mūsų kolonijoj. Skautiško laužo 
formoj pravesta Įvairi programa 

? Į ir visus susirinkusius Įtraukiant i 
i bendras dainas užtruko net 2 vai.., 
j tačiau niekas nesiskundė ir, ro
dos. dar būtų ilgiau sėdėję. Suma
niai ir labai gyvai programai va
dovavo iš JxAV pakviesta Livija

.bankeliui, Bražėnaitė, talkinant montrealie-
; čiams E. Mikalajūnaitei ir E. Te-

i. Pradedant skautorama

— Gegužinės pamaldos 7 vai.

-!dyje linkėjo darnaus bei našaus i-oihpin Tėv T Vaišnvc S T wr‘ i viu ar finansavimo b-viu kreditais 
tis, P. Puteikis J. Petuška, P. Pa- darbo. Tėvu k-to pirm, šeškus iš- Skaučiu Seserijos dv. vadas, {iž-pr mokėti dvigubas palūkanas, tu- -I 'vii rili* A zlz-iT’nvinn iv* v-A zs _ - J   _ _ 7_ !  • i. — J Z 4. Z 4 J «jaujis, J. šergalis; po §0.50: A. dalino mokytojams dovanas ir pa- 
Zaparackas, J. Gedrimas. I kvietė m-klos vedėją J. Andruli

A.a. Juozas Vilkas, 58 m., mi- tarti žodi. Jis Įprastu nuoširdumu 
rė ištiktas širdies smūgio gegu- visiem padėkojo ir išreiškė vilti, 
žės 14 d. savo namuose 327 Du- kad kitais metais bus surastos di- 
rie SU Tą dieną parėjęs iš darbo desnės patalpos. T. Placidas. Pri- 
skundėsi skausmu krūtinėje ir įsikėlimo par. klebonas, kaip at- 
nuėjo gulti. Vėliau sakėsi jaučiasi i einančių m. metu tarybos pirm., 
geriau ir paprašė žmonos valgyti, kvietė visus pasilikti savo parei- 
Bevalgydamas prie stalo pasijuto gose. Pagaliau tėvų k4o pirm, pa- 
blogai ir netaręs nė žodžio apal- dėkojo šeimininkėms už puikias 

Teennlrfn cfrni 4-rx-i * 1   1 • t_______ __

baigiant — agr. Pr. Rudinskas,; sav0 kredito uniją, duodan- 
Montrealio lietuvių stovyklavie- paskolas žymiai geresnėmis

CANADIAN OPERA COMPANY
UŽSAKYMŲ SERIJOS 

Dabar — iš anksto užsisakantieji bilietus betkuriam savaitės vakarui 
ar šeštadienio popietiniam seansui, turi geriausią vietų pasirinkimą. 
Užsisakydami iš anksto sutaupysite 15% nuo bilietų pardavimo kainos!

3 operos už 5 dolerius: 
TURANDOT RIGOLETO
SALOME — MAVRA LA BOHEME
BARBER OF SEVILLE

Rašykite:
Canadian Opera Company, P.O. Box 40, Toronto 5, Ont., 
ar paskambinkite tel. 925 - 2530

PROGA MĖGSTANTIEMS ŽVEJOTI 
IR MEDŽIOTI! Vykstu automobiliu 
visam mėnesiui birželio 11 — liepos 
10 d. į Kanados Br. Kolumbija ir Yu
kon teritoriją. Galiu priimti kelionei 
vieną asmenį. Skambinti 535-3336 An
tanuk

Kviečiame jus voikičtoti po žalios pievos, 
žydinčius daržus bei medžiais apaugusius 
slėnius, kurie įeina j metropolinio Toronto 
15 parkų plotų, skirtų poilsiautojoms. Ap
lankykite grotu JAMES GARDEN, kai pra
deda tulpės žydėti — gegutės 21 d. savoit- 
golj. Sekmadienj, gegutės 23 d., 24 olan
dai pasirodys su savo tautiniais drabužiais.

METROPOLITAN TORONTO 
PARKS DEPARTMENT 

Tai. 487 - 5291

Išnuomojamas butas iš 2-jų kambarių 
ir virtuvės High Park rajone. Telef. 
RO 6-4628.
Parduodami mažai naudoti miega
mojo kambario baldai už $200. Taip 
pat parduodami: rašomasis stalas, 
lova (Continental), šaldytuvas, dujų 
krosnis. Tel. 536 -2530.

NEW HIHG PARK GARAGE 
FIsq rūšių automobilių taisymas: 
viršutinių ir vidaus dalių. Dažy

mas ir speciali džiovykla.
VED. VYTAUTAS STOCKUS 

535 - 5133 
119 Fermanagh Ave. Prie 

RoncecvaDes Avė. Toronto 3, Ont.

STARLITE DRIVING 
SCHOOL

Vokiška vairavimo mokykla 
ved. Rody Wolfinger

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

Ilgameti praktike. Parengiame 
egzaminam* jvoiriami* kalbami*.
Nebūtina* geras anglų kalba*

po. Iššaukta greitoji pagalba nu
vežė i Šv. Juozapo ligoninę, bet 
gydytojo buvo rastas jau miręs. 
Velionis buvo kilęs iš ūkininko 

šeimos Gaižūnų km., Jonavos vlsš. 
Lietuvoje gyvena motina ir sesuo. 
Neprikl. Lietuvoje tarnavo poli
cijoje, kuri laiką buvo Panevė
žio nuovados viršininku. Kanado
je, ūkyje atlikęs sutarti, dirbo 
kaip stalius prie statybos. Palai
dotas gegužės 17 d. Šv. Jono lie
tuvių kapinėse. Toronte liko nu
liūdusi žmona ir sūnus inžinie
rius Juozas. J. ž.

Archit. V. Liačas Toronto un-te 
dėsto architektūrą, šiame un-te 
jis yra baigęs architektūros stu
dijas ir jas gilinęs Yale un-te.

Gera proga jaunai moteriai
Didelė Kanados sportinių moteriškų drabužių bendrovė 

įieško inteligentiškos, veržlios moters centrinei įstaigai.
Puiki proga. Pastovus darbas. Kreiptis —

Miss Sun Valley Limited
96 Spadina Avė., Toronto 2-B, Ont.

PELENŲ IR ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO REIKALU 
Pirmadienis gegužės 24, (Viktoria Diena ir karalienės gimta
dienis), yra oficiali nedarbo diena, ir todėl Toronto mieste 
nebus surenkamos šiukšlės bei pelenai.
JEI PIRMADIENIS JŪSŲ RAJONE YRA REGULIARI 
ŠIUKŠLIŲ SURINKIMO DIENA, ŠIUKŠLES BUS SUREN
KAMOS ANTRADIENI.
JEI ANTRADIENIS JŪSŲ RAJONE YRA REGULIARI 
ŠIUKŠLIŲ SURINKIMO DIENA, ŠIUKŠLES BUS SUREN
KAMOS TREČIADIENĮ.
NEPALIKITE VEJOS PAGRĖBSTŲ, NUPJAUTOS ŽOLĖS 
AR ATMATŲ ANT VANDENS NUOVADŲ.

Sudėkite visas tokias liekanas j tvirtas dėžes, kad būtų paruoštos re
guliariai surinkimo dienai.

H. F. ATYEO, P. Eng.
_____________ Gatvių priežiūros viršininkas

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

Užsakymai priimami ir naštų.

vaišes, kuriomis buvo išreikšta 
visuomenės padėka švietimo dar
buotojams.

Burlingtone, Brant Inn, Hamil
tono Tautos Fondo v-bos vasaros 
šokių rengimo tradicija tęsiama 
ir toliau. Naujoji svetainės vado
vybė yra nutarus š.m. dar nieko 
nedaryti su pastatu ir pasiūlė TF 
v-bai išnuomoti sales tom pačiom 
tūrėtom sąlygom. TF v-ba yra už
ėmusi Lydo Deck salę — viduj 
Viktorijos Dienos vakarui ir Sky 
Club, po atviru dangum, Domini
jos Dienos išvakarėms ir Civic 
Holiday vakarui. Pirmieji vasa
ros šokiai Įvyks pirmadieni, ge
gužės 24, Viktorijos D. vakarą. 
Burlingtone Brant Inn rengiami; 
šokiai visada būna labai populia
rūs ir i juos suvažiuoja daug To
ronto, Hamiltono ir iš apylinkių 
lietuvių, žiūr. skelbimą 4 psl.

Irenai Kuniutytei, besirengian
čiai jungtuvėms su Jonu čirūnu, 
pr. sekmadieni buvo suruoštas 
priešvestuvinis pobūvis. Dalyva
vo daugiau kaip 300 asmenų ir 
Įteikė daug vertingų dovanų, t’.p. 
čirūnu ir Kuniučių šeimos yra 
dar prieš II D. karą Įsikūrusios 
Kanadoje ir plačiai žinomos lie
tuvių visuomenėje.

Busimieji jaunavedžiai studi
juoja Toronto un-te; jinai — “Ho
me economics”, o jis siekia aka
deminio laipsnio chemijoj.
Išnuomojamas vienam ar 2 asme
nims kambarys ir virtuvė su visais 
baldais High Park rajone. Telefonas 
763 - 5762.

Parduodamas Wasagoje 6 kambarių 
vasarnamis ir 2 sklypai lietuvių rajo
ne, netoli šv. Jono Kr. parapijos baž
nyčios. Pilna kaina $4.500. Skambinti 
po 9 v. v. LE 7-2291 Tony.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namų telefonas AM 1-0 537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmų pamokų su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 2-3656

tės organizavimo komiteto pirm, sąlygomis.
Stovyklavietės komitetas ir buvo “Lito” nariams primename, 
skautoramos rengėjas; visas pel--kad asmeninės paskolos duoda- 
nas paskirtas stovyklavietei. Kitą • m?s, labai Įvairiomis garantijo- 
vakaro dali gražiai tvarkė J. Ado-įmis’.° finansiškai pajėgiems as- 
monienė ir dr. H. Nagys. 1 ,

“Baltija“ vardas slaptu skauto- sijos nuožiūra ir vien to asmens 
J _ nnrncn lYnPl Inniom A tlirtn TtO-

ramos dalyvių balsavimu buvo pa
rinktas naujai Montrealio betu

menims iki §2,000 kredito komi-

parašu. Nekilnojamo turto pa
skolas “Litas” . duoda iš 6^2%,

viu stovyklavietei prie Lac Clair, naujiems, pastatams iki 75% ver-
- r foc koc tiiyi no-lnln tiurtn
Agr. Pr. Rudinskui skautora- 

mos metu Įteiktas skautiškasis or
dinas “Už nuopelnus”; Įteikė tun- 
tininkai dr. I. Gražytė ir J. Piečai- 
tis. Pr. Rudinskas buvo pirmasis, 
pradėjęs judinti, rodos, beviltišką 
stovyklavietės klausimą Montrea- 
lyje ir šiam reikalui nepagailėjo 
pastangų nei laiko vadovaudamas 
stovyklavietės komiteui. Skautų 
vadovybė pirmoji Įvertino jo dar
bą lietuviškam reikalui.
- Stovyklavietės vajus skautora- 
mos metu pasiekė jau virš 80% 
užplanuotos §8,500 sumos. Auko
tojų tarpe randame visų kartų, 
pažiūrų ir Įsitikinimų žmones bei 
organizacijas. Tai gražus montrea- 
liečių žygis ir Įrodymas, kad ge
ram reikalui esame jautrūs ir vie
ningi. Stambiausias iki šiol auko
tojas yra Tėvai jėzuitai, paskyrę 
stovyklai §500.

Skautoramai programą ren
giant daug prisidėjo išraiškinio 
šokio šokėja B. Vaitkūnaitė-Na- 
gienė ir muz. Z. Lapinas. “Leng
va buvo dirbti, nes jaunimas rodė 
nepaprastą norą” — pareiškė B. 
Nagienė.

tės. Kas turi nekiln. turto pasko
las kitur, tiems patartina persi
kelti i “Litą”, nes geresnių sąly
gų kitos skolinimo institucijos 
neduoda. 'Neužmirškite, kad gy
vybės draudimas “Lite” per pusę 
pigesnis, kad paskolos yra atvi
ros, ir kad turto apžiūrėjimo ir 
dokumentų sudarymo išlaidos 
taip pat žymiai mažesnės. Pr. R.

STOVYKLAVIETĖS STATYBOS 
FONDAS pasiekė S5,450. Užplanuota 
S8.500. Stovyklos statybą parėmė: 
$200 Šv. Kazimiero parapija; fundato
riai po $100: Alb. Ruzgas, Myk. Guo- 
bys ir V. ir J. Klimai; garbės rėmėjai 
po $50: J. ir Br. Niedvarai, L. ir Alb. 
Ptašinskai; rėmėjai po $25: G. ir P. 
Kazlauskai, M. ir J. Laurinaičiai, R. 
ir J. Lukoševičiai, G. ir Vyt Kudž- 
mos; vierfkartiniai rėmėjai $10: K. 
Rimkevičius; $6: A. Mankus; po $5: 
A. J. Rimkus, S. Geležiūnas, A. Jan
kus, P. Juotkus, L. Julijonas, Kirstu
kas; $3: Urbonavičius; po $2: P. Plus- 
čiauskas, J. Vaškelis, V. Geležiūnas, 
A. Popieraitis, V. Visockis, Givis; poi 
$1: J. Motuzas, P. Vaičekauskienė, 
Grinkus, P. Klezas, A. Jonelis, Gečas, 
Kasperavičius, P. Gurklys; po $0.50:
J. Kazenavičius. P. R.

Tragiškai auto nelaimėje mirusio 
mūsų kredito unijos nario 

JAN BRYLEVICZ
žmonai ELENAI, vaikams ir broliams 

nuoširdžią užuojautą reiškia —
“Litas” Montrealio Lietuvių 
Kredito Unijos valdyba

’’LITAS“ Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766 ■ 5827

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.
7.6% už osmen. paskolos 
6.5% už nekiln. turto pask.
Visos paskolos atviros. *
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: IMS D. Sere St, tekmodienlai* nuo 10.30 Iki 12.30 v., dorbo die- 
nomH — nuo 10 iki 3 v., ižskiriont pirmodienius ir ieitodienha; voko ro ii — trečiodie- 
niois ir penktodienicH nuo 7 Iki 9 vol.
3907 RoMineunt Blvd., M. 722\- 2472: dienų — penktodieniois nuo 1 Iki 6 vol. Ir voko- 
roH — pirmodieniois, trečiodieniois ir penktodieniois nuo 7 iki 9 vol.




