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Drąsa viešumai
Pastaruoju metu pagausėjo demonstracijos, kuriose dalyvavo 

ir lietuviai. Toronte jie prisidėjo prie kitų organizacijų demonstra
cijos už tautų laisvę, o Vašingtone jie buvo iniciatoriai, vieni viską 
organizavę. Buvo panašių demonstracijų ir anksčiau, bet jos di
desnių būrių nesutraukdavo. Dabargi padėtis pasikeitė. Pvz. To
ronto demonstracijoje, organizatorių duomenimis, dalyvavo virš 
tūkstančio asmenų. Nėra žinoma, kiek ten buvo lietuvių, bet spren
džiant iš bendrų nuotaikų, galėjo būti apygausis būrys. Didžiausia 
ligi šiol tos rūšies demonstracija buvo Vašingtone — dalyvavo 
daugiau kaip 2000 asmenų. Tai dėmesio vertas ženklas, rodąs pa
didėjusią lietuvių drąsą viešumai. Galimas dalykas, kad ir jaunoji 
karta turėjo įtakos, karta, kuri yra užaugusi amerikinėse sąlygose 
bei įpratusi į demonstracijų metodą. Bet ir vyresnioji karta paro
dė daugiau drąsos gatvei. Po 20 metų gyvenimo Š. Amerikoje ir 
ji apsiprato su vietos sąlygomis bei viešosios veiklos galimybėmis. 
Dabar ir jai išeiti gatvėn su plakatu nebėra sunku, jeigu yra rim
tas reikalas. Be to, jau ir vyresniosios kartos žmonės yra š. Ame
rikos kraštų piliečiai, galį tarti savo žodį politiniais krašto reika
lais. Jau praėjo “DP” laikai, kada naujojo ateivio pasirodymas vie
šumoje. buvo sutinkamas įtariamai, su tam tikru nepasitikėjimu. 
Dabar gi buvę “dypukai” yra amerikiečiai arba kanadiečiai, turį 
savo reikšmę ir viešajame krašto gyvenime.

Siaurės Amerikos latvių meno dienos 
Tūkstančiai latvių • Atidaromasis koncertas • Dainų šventė • Tautinių šokių festivalis • 

Instrumentalistų koncertas • Religinės muzikos valanda • Parodos: meno, pašto ženklų.

PABALTIJO TAUTŲ DIENA

Pripažįstant faktą, kad lietuvių nuotaikos demonstracijų at
žvilgiu keičiasi, visdėlto reikia pasakyti, kad praeities svoris mu
myse tebeveikia. Lietuvio būde glūdi kažkoks rezervuotumas ir 
aplamai vengimas svetimos viešumos. Tai galima pastebėti net ir 
vadovaujančiuose mūsų asmenyse. Savoje visuomenėje jie, rodos, 
ir drąsūs, ir energingi, bet svetimoje viešumoje jie pasikeičia — 
tampa nedrąsūs, rezervuoti, vengia prasikišti. Kelių tautybių asme
nų grupėje retai kada vyrauja lietuvis. Tai bruožas, kuris gali būti 
labai vertingas ramiose gyvenimo sąlygose, bet žalingas, kai tenka 
kovoti tarptautinėje viešumoje. Nevienam jis dar ir dabar kliudo 
išeiti viešumon — dalvauti demonstracijose ir pan. Be to, lietuvis 
iš seno išėjimą i gatvę laiko kažkodėl negarbingu dalyku. Jam at
rodo, kad tai “bačkininkų” reikalas, nevertas rimto dėmesio ir 
netgi pažeminąs žmogų. Tokia pažiūra susidarė galbūt dar Lietu
voje, kai visame krašte vyko partinės kovos, mitingai, kuriuose 
švaistėsi agitatoriai, nevengią demagogijos. Laikai betgi pasikeitė. 
Ne tik laikai, bet ir mūsų gyvenamieji kraštai. Š. Amerikoje ra
dome grynesnę demokratiją, kur, tiesa, netrūksta politinių kovių, 
tačiau jose toje srityje yra žymiai daugiau kultūros, čia gatvė nė
ra pažeminimo arena, o vieta, kurioje galima pareikšti viešą savo- 
žodi, idėją, nusistatymą. * ★ *

Taigi, gatvė Š. Amerikoje gali būti ir kovos arena už laetuvą. 
Tuo galėjome įsitikinti ypač po lietuvių demonstracijų ašingto- 
ne, Hartforde, Toronte ir kitur. Gatvę jau seniai jiksiąniš nau- 
doja įvairūs prokomunistiniai gaivalai, “taikos” sąjuSSaT, 'nekaT

Gegužės 28-30 d. Torontą už- dalyvius pakvietė kalbėti Ontario 
plūdo latviai iš visos Kanados ir 
JAV: suvažiavo jų chorai, šokė
jai, instrumentalistai, dailininkai 
ir kt. meno šakų atstovai. Visko 
centre buvo IV Dainų šventė, ku
ri buvo apipinta visa eile kitų pa
rengimų. Išvakarėse Eatono audi
torijoj buvo surengtas atidaroma
sis koncertas, skirtas vien moder
niajai latvių kūrybai. Programą 
atliko: vyrų choras “Viesturs”, 
vad. J. Baruss, baritonas J. Ci- 
ruls, “Rota” choras iš Connecti
cut, vad. V. Aldinš, solistė iš Niu
jorko Ksenija Brante .Toronto 
chorai “Daina” ir šv. Jono liute
ronų parapijos. Kadangi JAV lat
viai dar nebuvo suvažiavę, tai ir 
salė nebuvo pilna. Moderniųjų 
latvių kompozitorių kūriniai klau
sytojams buvo sunkoki, neįprasti.
• Tūkstantinių minių 

akivaizdoje
Įspūdingiausia meno dienų pro

gramos dalis buvo dainų šventė. 
Jau prieš 5 v. v. didžioji Maple 
Leaf Gardens arena, skirta ledo 
ritulio žaidynėms, buvo artipilnė. 
Joje telpa 16.000 žiūrovų. Dainų 
šventėje galėjo būti apie 11.000 - 
12:000. Chorai įžygiavo organi
zuotai vienas po kito. Mirgėte 
mirgėjo moterų tautinių drabu
žių įvairumas. Visi išsirikiavo pa
rengtoje scenoje, kuri, deja, ne
buvo visai tinkama. Prisitaikant 
prie vietos, choristai išsidėstė T 
raidės forma. Tai sunkino diriga
vimą,disciplinuotumą ir vietomis 
ke

i himno Į susirin- 
tsis-prab?jkr- rengėjų 

pirm. Z. Šrnits; pasveikinęs

premjerą J. Robarts, kuris spe
cialiai iš Otavoj vykusių posėdžių 
buvo atvykęs pasveikinti latvių ir 
po to vėl lėktuvu grįžo Otavbn. 
Buvo žadėjęs atvykti Kanados 
premjeras L.B. Pearsonas, bet ne
galėjo. Ugningu žodžiu sveikino 
Kanados Latvių Bendruomenės 
pirm. J. Niedra ir pakvietė sugie
doti Latvijos himną“ Dievs, sve
ti Latviju”. Jį giedojo ne tik cho
rai, bet ir tūkstančiai žiūrovų. 
Bendram giedojimui vadovavo 
vienas dirigentų. Tai sudarė di
dingą įspūdį ir priminė, kad lie
tuviai kartais nuskurdina savo 
himno giedojimą palikdami jį 
vien chorams. Be to, latviai čia 
nevengė religinio prado: ne tik 
jų himnas aidėjo religiniu atspal
viu, bet ir pirmutinė giesmė “Die
ve, laimink mūsų gimtąją šalį”, 
sukurta J. Ermanio, komponuota 
A. Kalniš. Kitų latvių dainų te
mos buvo labai įvairios. Vienos 
jų komponuotos jau mirusių kla
sikų muzikų, kitos modernistų. 
Daugiausia pasisekimo turėjo vis
dėlto klasikinės tradicinės dainos, 
kurių nevieną teko kartoti. Diri
gavo: A. Purvs, A. Jerums (Bri
tanija), J. Norvilis.

Vyrai, premijos, spalvos
Atskirai pasirodė jungtinis vy

rų choras — apie 100 asmenų — 
su solistu J. Baruss iš Toronto. 
Dirigavo R. Zuika iš JAV. Su miš
riu choru dainavo sol. Maiga de 
Jardine (tėvas prancūzas)..

Petraukos metu buvo įteikta 
Latvių Kultūros Fondo premija 
už geriausią" "S^^avimą Janiui į 
Norviliui. Geriausiu choru rastas J

“Rota” iš Connecticut. Jam įteik
tas pereinamasis skydas su spe
cialiu įrašu. Spalvingiausios ap
rangos choru pripažintas Toronto 
“Daina”.

Dainų šventė buvo baigta pa
saulinio garso kompozitoriaus J. 
Wihtols sukomponuota ir J. Rai
nio sukurta galinga daina “Švie
sos pilis”. Visiems sustojus buvo 
išnešta speciali dainų švenčių vė
liava. Skirstėsi choristai ir klau
sytojai po 3 vai. dainavimo. Įdo
mu buvo stebėti, kad choristų 
tarpe buvo ir senimo, ir jaunimo. 
Pirmose eilėse matėsi daininin
kės veteranės, jau senutės, o ša
lia jų — jaunos gimnazistės. Kaip 
viena latvės prasitarė: latviai tik 
numirę nebedainuoja.

Organizatoriai informavo, kad 
buvo užsiregistravę virš 1300 cho
ristų, o atvyko apie 1000. Betgi 
iš arti paskaičiavus, atrodė, kad 
esama mažiau. Galimas dalykas, 
nevisi atvykę į šventę pasirodė 
scenoje.

76 dailės darbai
Latvių Namuose, 491 College 

St., buvo surengta meno darbų 
paroda. Didokoje salėje buvo iš
statyti daugiausia tapybos darbai, 
daugiausia tradicinio populiaraus 
stiliaus. Modernistų darbų — vos 
vienas kitas. Buvo matyti gana 
stiprių ir stambių paveikslų, ta
čiau ne galeriškoje aplinkoje ir 
nesudarė stipresnio įspūdžio. 
Lankytojų buvo gausu. Dauguma 
jų apygarsiai grupėmis šnekučia
vo ir nedaug dėmesio tekreipė i 
paveikslus. Nemaža spūstis buvo

Pernai vasarą pasaulinėje Niu
jorko parodoje buvo surengta la
bai sėkminga Lietuvių Diena 
drauge su dainų ir tautinių šokių 
švente. Ji plačiai pagarsino lietu
vių vardą, o rengėjų komitetas 
sutelkė net $27.000 aukų išlai
doms padengti. Pasaulinės paro
dos vadovybė pakvietė lietuvius 
ir šią vasarą surengti panašaus 
masto Lietuvių Dieną. Deja, ren
gėjai turėjo atsisakyti nuo tokios 
apimties pasiūlymo dėl pertrum- 
po laiko ir apsiriboti mažesnės 
apimties pajėgomis. Buvo susi
tarta su estais ir latviais rengti 
bendrą Pabaltijo Tautų Dieną š. 
m. rugsėjo 5 d. Niujorko pasauli
nėje parodoje. Rengėjų komite
tas jau senokai sudarytas ir pa
ruošiamieji darbai pradėti. Komi
tetui reikia bent $7000. Todėl jis 
kreipiasi į visuomenę, prašyda
mas visus tautiečius prisidėti sa
vo aukomis, ypač tuos, kurie ne
aukojo pernai.

Vietoj atskiros Lietuvių Dienos, 
birželio 13 d., sekmadienį, rengia
mos pamaldos Niujorko pasaul. 
parodos Vatikano koplyčioje už 
kenčiančią Lietuvą ryšium su 25 
metų sovietinės okupacijos sukak
tim. Jas laikys vysk. Pr. Brazys iš 
Romos. Koplyčioje tėra 400 vietų 
ir visos jos jau rezervuotos. Bet 
kituose parengimuose galės su
tilpti, visi tautiečiai. 1 v. p.p. bus 
pakeliama Lietuvos vėliava iki 
pusės stiebo, 2 vai. — pamaldos, 
3 v. meno programa Niujorko pa

viljone ir 6 v.v. —r bendra vaka
rienė. Dar yra laisvų vietų vaka
rienei ($4.50 asmeniui). Vatikano 
paviljonas tą dieną pasipuoš Lie
tuvos vėliava ir balkone iškabins 
šūkį — “Lithuanian Day — ora
te fratres” (Lietuvių Diena — 
melskitės broliai). Taigi, nors ren
gėjų komitetas oficialiai nevadi
na tai Lietuvių Diena, tačiau 
praktiškai minimas parengimas 
prilygs jos apimčiai.

Pažymėtina, kad Lietuva pasau
linėje parodoje turi paviljono tei
ses, panašiai kaip ir kitos nepri
klausomos valstybės. Tas teises 
pavyko gauti JAV Liet. Bendruo
menės iniciatyva sudaryto komi
teto dėka. Todėl ir šią vasarą ša
lia lietuviško kryžiaus plevėsuos 
Lietuvos trispalvė iki parodos pa
baigos. ši teisė buvo duota dėlto, 
kad lietuviai parodos aikštėje pa
statė kryžių, angliškai vadinamą 
“Lithuanian Wayside Shrine”, ir 
gražiai bei gausiai pasirodė Lie
tuvių Dienoje.

Šiemet Lietuvių Komitetą Pa
saulinei Parodai sudaro: garbės 
pirmininkai — gen. kons. Vyt. 
Stašinskas, mons. J. Balkūnas, 
prof. J. Stukas; pirm. A. Vakselis; 
vicepirmininkai — kun. L. Jan
kus, H. V. Kulber, P. C. Vytėnas; 
sekr. V. Lūšys, ižd. A. Šetikas. 
Aukas prašoma siųsti: A. šetikas, 
84-11 101st St., Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Čekius ir pašto per
laidas rašyti Lithuanian Com
mittee For The World’s Fair.

Reikia naujų jėgų taikai saugoti

(Nukelta į 9 psl.)
tais vardais prisidengusios Maskvos simpatikų organizacijos. Tą 
metodą puikiausiai galėtų panaudoti ir lietuviai, kovodami už sovie
tų okupuotos Lietuvos laisvę, nes tai ginklas, kurį iki šiol mažai 
vertinome. Mes dažnai dejuojame, kad amerikiečiai ar kanadiečiai 
nekreipia dėmesio į kenčiančią Lietuvą. Bet čia kalti esame ir pa
tys, nes nepanaudojame tų metodų, kurie geriausiai tinka atkreip
ti šio žemyno gyventojų akims į mūsų bylą. Mes dar nepakanka
mai perpratom šio krašto kelius, vedančius į viešosios nuomonės 
įtaigojimą. Pastebėkime, kad čia mažos, bet aktyvios grupelės vie
šumai turi daug daugiau įtakos nei didelės, bet pasyvios, rezer
vuotos ir nedrąsios grupės? štai kodėl prokomunistinės grupės pri
verčia kalbėti apie jų siūlomas idėjas ir spaudą, ir radiją, ir tele
viziją, ir vyriausybę, kai tuo tarpu daug svarbesni dalykai lieka 
nutylimi, nes nėra veiklių judintojų, kurie, panaudodami vietinio 
gyvenimo priemones, galėtų palenkti viešumą savo idėjų naudai. 
Tai ypač verta prisiminti lietuviams, kovojantiems už Lietuvos iš
laisvinimą. Dažnesnėmis bei gausesnėmis demonstracijomis gali
me daugiau paveikti viešumą ir būti naudingesniais kovotojais, nei 
savitarpio šauksmu, kuris netoli tesiekia. Pr. G.

Naciai Kanadoje?
Allan Gardens Toronto parke 

turėjo įvykti nacių sąskrydis ge
gužės 30 d. Susirinko 5000 asme
nų stebėti to sąskrydžio, kuria
me visuomenei turėjo būti pa
skelbta neonacių programa. Po
licija buvo pasiruošusi — jos 
buvo apie 100 asmenų. Kai pasi
rodė keletas jaunuolių, panašių 
į nacius, minia puolė juos lazdo
mis. Kliuvo ir nekaltiems. Poli
cija suėmė keletą asmenų, jų 
tarpe ir nacių vadovą John Beat- 
tie.

Kanadoje yra dvi lėktuvų 
bendrovės: valdžios kontroliuo
jama Air Canada ir privati — 
Canadian Pacific Airlines. Air 
Canada pelnas 1964 m. buvo 
$1,5 mil., o CPA — $4,8 mil.

Federacinės vyriausybės tar
nautojai (Civil Service) gaus an- 
tišpionažo instrukcijas, nes kas
kart vis daugiau sovietų šnipų 
bando išgauti žinias per vyriau
sybės tarnautojus.

Kanados uranijaus pardavi
mas Prancūzijai susikomplikavo. 
Prancūzija nėra pasirašiusi su
tarties naudoti uranijų nekari
niams tikslams ir nesutinka su 
Kanados sąlyga, reikalaujančia 
naudoti uranijų tik nekariniams 
reikalams. 100 mil. svarų urani
jaus eksportas 25 metų laikotar
pyje pakeltų aKnados ūkį ir pa
dėtų tom vietovėm, kur yra ura
nijaus kasyklos.

Kanados gyventojų skaičius 
per paskutinius 25 metus paau
go 8 mil. ir šiuo metu siekia be
veik 20 mil. Krašto gerovė irgi 
žymiai pakilo. Pagal 1963 m. 
statistiką, 51% visų dirbančiųjų 
vyrų uždirba daugiau kaip 5000

dolerių į metus.
Ar prancūzų kalba Ontario 

mokyklose yra privilegija, ar 
lygiateisė pagal konstituciją' 
Tas klausimas iškilo, kai mažo 
miestelio Georgetown gyvento 
jai demonstravo reikalaudami 
įvesti prancūzų kalbą į vaikų 
darželį. Prancūzų kilmės tėvai 
buvo atsiėmę vaikus iš mokyk
los ir demonstravo, kol laimėjo. 
Jie savo protestą grindė tuo, 
kad pagal įstatymus prancūzų 
kalba yra lygiateisė ir gali būti 
vartojama kaip dėstomoji kalba.

Metrinės sistemos įvedimas 
pradėtas svarstyki Kanados vy
riausybės. Reikia tikėtis, kad 
greitai colius pakeis centimetrai 
ir uncijas — gramai.

Imigracijos politika Kanadoje 
yra visą laiką kritikuojama dėl
to, kad tik baltosios rasės imi
grantai teįleidžiami. Iš praėju
siais metais atvykusių 112.606 
imigrantų 95% buvo baltieji? 
Tik 2.127 buvo kiniečiai, 140 ja
ponų ir 1500 iš Vakarų Indijos. 
Kritikai sako, kad jeigu nėra 
diskriminacijos prieš veido spal
vą, tai statistika turėtų kitaip 
atrodyti.

Oshawa yra mažas miestas, 
apie 40 mylių į rytus nuo Toron
to. Didžiausią ten pramonę su
daro General Motors fabrikai. 
Visoje apylinkėje mokami dideli 
atlyginimai ir yra labai mažai 
bedarbių. Būdinga, kad ten ban
kams pradeda konkuruoti kre
dito unijos, kurių yra net 30. Di
džiausia kredito unija yra. auto
mobilių darbininkų, kuri turi 
14.000 narių ir $11 mil. kapita
lą.

Gegužės 28-30 dienomis Toronte buvo gausu latviškų veidų — iš visos Kanados ir JAV. 
Nuotraukoje matoma latvaitė tautiniais drabužiais yra viena iŠ tūkstančių, kurios daly
vavo dainų šventėje ir tautinių šokių festivalyje.

Toronte lankėsi JAV ambasa
dorius Jungtinėms Tautoms A. E. 
Stevensonas, kuriam Toronto uni-1 
versitetas sukeikė garbės daktaro! 
titulą. Šis un-to mostas susilaukė 
opozicijos iš kaikurių studentų ir 
net profesorių dėl amerikiečių da
bartinės politikos Vietname, Do
mininkonų respublikoje. Tad ne
nuostabu, jog vadinamoji Studen
tų Unija Taikos Akcijai mėgino 
suorganizuoti keletą demonstra
cijų un-to rajone, kur buvo nešio
jami plakatai su užrašais: “Ame
rikiečiai, atitraukite kariuome
nę”, “Derybos su partizanais P. 
Vietname”, “Niekas neturi mirti” 
ir t.t. Tai, be abejonės, yra labai 
įtartinos kilmės šūkiai, gerokai 
primenantieji “spontaniškas” de
monstracijas anapus geležinės už
dangos. Antiamerikietiškas kal
bas pasakė minėtosios studentų 
grupės vadovas Gary Teeple ir fi
losofijos prof. D. Evans. Galima 
suprasti kaikurių studentų nesu
sigaudymą politiniuose reikaluo
se, bet tuo, deja, negalima patei
sinti profesorių.

A. Stevensonas, priimdamas 
garbės doktoratą, pasakė išsamią 
kalbą, ginančią JAV politiką ir 
atkreipiančią dėmesį į Jungtines 
Tautas. Taikos išsaugojimas pa
saulyje yra JT uždavinys, bet kol 
jos neįstengia pastoti kelio agre
soriams, visiškai natūralu, kad 
grasinamieji kraštai yra priversti 
j ieškoti pagalbos pas savo galin
gus draugus — dažniausiai pas 
amerikiečius. Jis priminė JAV 
politikos kritikams, jog dėl įvykių 
Vietname amerikiečių vyriausy
bė yra dėjusi daug pastangų pra
dėti derybas, bet visos jos lig šiol 
buvo sutiktos šalta Hanoi ir Pe- 
kingo tyla. Kinietiškasis komuniz
mas vis dar tikisi sulaukti perga

lės pietryčių Azijoje. P. Vietna
mas komunistiniam neokoloniz- 
mui yra prietiltis į didelės reikš
mės dalykus pietryčių Azijoje. 
Vienintelė išeitis, A. Stevensono 
nuomone, būtų tvirta tarptautinė 
garantija mažiesiems kraštams 
šiame rajone, apsauga jų sienoms 
ir ekonominė parama skurdui pa
šalinti. Pekingas nenori prarasti 
savo įtakos ir todėl verčia Š. Viet
namą atsisakyti derybų minties, 
kai tuo tarpu moderniame pasau
lyje tokiai kolonizmo laikų dva
siai neturėtų būti vietos.

Pasaulio įvykių raidoje A. Ste
vensonas įžiūri esminius pasikei
timus. Seniau karus paprastai su
keldavo didžiosios valstybės, ne- 
sutardamos dėl savo teritorijų 
sienų, nepasidalindamos turtais. 
Dabar gi tai jau praeities dalykas. 
Senojo politinio žaidimo taisyklės 
šiandien negalioja. Tenka many
ti, kad ateityje gims naujas pasau
lis, kuriam nebegrės atominio ka
ro pavojus, šiuo metu chaosą ke
lia vadinamieji mažieji komunis
tų “išlaisvinimo” karai, mėginan
tieji sukurti komunistinio kolo
nizmo imperijas.

Amerikiečių politikos kriti
kams kanadiečiams Stevensonas 
pastebėjo: “Mes turėsime daug 
naudos iš jūsų atvirumo ir išmin
ties, nes juk mums nėra būtina 
bučiuotis kiekvieną rytą...”

A. Stevensono kalbą 1.800 iškil
mingo posėdžio dalyvių sutiko 
ovacijomis. Tas rodo, kad toli 
gražu ne visi studentai ir profesū
ra yra nusistatę prieš amerikie
čius. Tenka paminėti, jog prieš 
Stevensoną nukreiptas demonst
racijas taipogi buvo mėginta at
sverti proamerikietiškais šūkiais 
ir transparentais. V. Kst.

iSavaitės įvykiai
AMERIKOS KARINIAI DALINIAI PALAIPSNIUI ATITRAU

KIAMI Iš DOMININKONŲ RESPUBLIKOS, o jų vietą užima Bra
zilijos ir kitų P. Amerikos valstybių daliniai. Iki šiol grįžo Ameri
kon 3.300 marinų. Prez. Johnsonas pareiškė pasitenkinimą, kad 
pirmą kartą buvo sudaryta Amerikos valstybių taikos kariuomenė. 
Visai kitokią nuomonę pareiškė JT gen. sekr.* U Thant. Pasak jo, 
AVO kariuomenė kenkianti JT prestižui, be to, sudaranti pavojingą 
precedentą ateičiai. Jeigu AVOe--------------------------------------
turi teisę tvarkyti savo srities 
konfliktus, tai tokią teisę turi ir 
Arabų Lyga, ir Afrikos Vienybės 
Organizacija. Taigi, nesutaria nei 
taikos nešėjai, nei Domininkonų 
respublikos kovojančios šalys* 
Amerikiečiai bandė joje sudaryti 
koalicinę vyriausybę, bet iki šiol 
nepavyko. Junta nenori kalbėti 
su sukilėliais, o pastarieji stato 
sunkias sąlygas. Abi pusės nepa
tenkintos tarpininkais, rekarčiais 
apsišaudo, bet JAV sutiko mokė
ti algas ir juntos, ir sukilėlių 
valdžios tarnautojams.

Popiežius Paulius VI, tikimasi, 
galės vykti Lenkijon sekančiais 
metais, kai bus minima 1000 me
tų krikščionybės įvedimo sukak
tis.

Izraelio kariniai daliniai buvo 
įsiveržę į Jordaną, kur sunaikino 
naftos atsargas ir keletą pastatų. 
Izraelio vyriausybė aiškina, kad 
ji tuo būdu atsikeršijo už Jordano 
pasienio terorą. Jordanas tai nei
gia ir grasina visų arabų karu 
P Prof. Mihailo Mihailov Jugo-

(NnkelU i 8 psl.)
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nai reiškia redakcijos nuomone. tūkstančiui metų pavergti ir išnai

kinti tautas, kurios gyveno jų pa
kelėje, — buvo jėgos sutramdyta. 
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mo persvaros, nutarė reikalauti 
-vokiečių besąlyginio pasidavimo.
Tai tas įvyko dviem metam pra- 

— slinkus nuo nutarimo. Išgarsinto
ji ašis jau buvo ne tik sulūžusi, 
bet jau ir sutrupėjusi. 1945 m. ge
gužės pradžioje marš. Keitelis 
liovėsi priešintis. Adm. Doenitz- 
as panaikino Wehrwolfo organiza
ciją. Kai gegužės 5 d. jis vyko į 
Reimsą, dar tikėjosi pertvarkyti 
vokiečių karinius dalinius ir pa
naudoti juos prieš bendrą priešą 
— sovietus. Gen. Dwight D. 
Eisenhoweris nenorėjo tokio siū
lymo net klausyti ir pareikalavo 
besąlyginio pasidavimo, kurį adm. 
Doenitzas pasirašė 1945. V. 7. 14 
vai. 30 min. Tai buvo ryškus ženk
las, kad anglosaksai tarpusavyje 
nesusitarę dėl Europos ir pasau
lio politinės ateities, bet jau bu
vo linkę daryti toli siekiančias 
nuolaidas sovietams. Kuriais su
metimais?

Anuo metu anglai kiek toliau 
pramatė, tačiau ir jie buvo įtako
je ligonio Roosevelto, neturėjusio 
nė supratimo apie sovietų žaidimą 
bei jo pasekmes. Franklin Dela
no Rooseveltas ne tik nesusigaudė 
savo sprendimuose, bet buvo žmo
gus be atsakomybės. Jis jau karo 
metu padarė Maskvai toli siekian
čių įsipareigojimų, niekais paver
tusių Churchillio svajonę: ateity 
nesukurti santarvės, kuri grasintų 
taikai. Roosevelto išdavystės ne
galima išaiškinti nei noru kuo 
greičiausia karą baigti nei nepa
grįsta japonų baime, nes. ir ame
rikietis adm. Leahy knygoje “I 
was There” aiškina, kad sovietų 
parama nebuvo reikalinga japch 
nams nugalėti. Tai buvo politinės 
trumparegystės vaisius. Net ir Hi- 
rošimos sunaikinimas atomine 
bomba nepasižymėjo politine iš
mintimi. Šį' sprendimą padarė 
prez. Trumanas, kuris Potsdamo 
pasitarimuose parodė savo nesi- 
orientavimą esminiuose klausi
muose.

Karo pasekmės
Antras visuotinis karas parei

kalavo nepaprastos aukos: 30 mil. 
gyvybių. Milijonai žmonių buvo
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GALIMO KARO ŽIDINIAI
Neseniai suėjo 20 metų nuo i tiniu laiku indiečiai jį vėl įkišo į 

antrojo pasaulinio karo. Matome, Į kalėjimą už tai, kad piligriminėje
kad taikos nėra ir neatrodo, kad ji 
staiga ateitų. Kaskart pasaulis 
sujudinamas naujais neramumais. 
Atsiranda vis nauji grėsmės židi
niai, kurie nieko gero nežada atei
čiai. Klausimai lieka neišspręsti ir 
atsiveria naujos žaizdos, šiuo me
tu opiausias židinys yra P. Viet
namas. Toliau seka Malezija, Pa
kistanas, Indija, Kongas, Jeme
nas, Kipras, Izraelis. Įtampa tebė
ra Panamoj, Venecueloj ir kito
se P. Amerikos valstybėse, įskai
tant ir Domininkonų respubliką.

Toliau raudonoji Kinija grasi
na Formozai, o sovietų ir kiniečių

kelionėje į Meką nuklydo į Alžeri- 
ją ir pasikalbėjo su Kinijos čuen- 
lai. Į dvi dalis padalintas Vietna
mas po 15 milijonų gyventojų 
kiekviename, tapo didžiųjų galy
bių susidūrimo lauku, nelyginant 
prieš praėjusį karą Ispanija. P. 
Vietnamo laisvę gina JAV, o jas 
atvirai remia Australija, Britani
ja, N. Zelandija, Filipinai ir Tai- 
landija. Komunistinį Š. Vietnamą 
remia Kinija ir Sov. Sąjunga, ku
rios tarp savęs konkuruoja dėl 
įtakos.

Toliau matome sovietų vergijo
je jau daug metų vargstančias

pasienyje apsišaudoma “sparnuo- valstybes su ilga istorine praei-
tais” žodeliais. JAV ir P. Afrikoje 
rasių problema nenurimsta jau 
kuris laikas. Angoloje vyksta ne
ramumai ir siekiama nepriklauso
mybės nuo Portugalijos. Nuolati
nis nesusipratimų židinys yra Ber
lyne, kur vakariečiai ir sovietai 
bando vieni kitų nervus. Su 103 
milijonais gyventojų Indonezija, 
remiama kiniečių ir sovietų, gra
sina sutriuškinti 15 milijonų Ma- 
leziją, kurią kariškai remia Ang
lija, Australija ir N. Zelandija. 
Toliau 450 milijonų indiečių sto
vi prieš 100 milijonų mahometo
nų pakistaniečių dėl neišspręsto 
Kašmiro klausimo. Jame gyvena 
15 milijonų žmonių, kurių viena 
dalis nori Kašmiro nepriklauso
mybės, kita dalis nori gyventi su 
indiečiais, o trečioji — siekia su
sijungti su Pakistanu. Kašmiro 
šeikas Abdullah nori Kašmiro ne
priklausomybės, nes 11 metų jį 
indiečiai išlaikė kalėjime. Pasku-

timi. Azijoje kiniečiai pavergė Ti
betą ir vis kėsinasi į kaimynų te
ritorijas. Šalia to, veda kurstymo, 
agitacijos ir neramumų politiką 
įvairiais būdais ir įvairiomis prie
monėmis. Nekitaip elgiasi ir so
vietai.

Visa tai vyksta tiktai praėjus 
20 metų po antrojo pasaulinio ka
ro, kuris nusiaubė pasaulį ir pa
laidojo milijonus gyvybių. Taip 
pat neseniai suėjo 40 metų, kai 
buvo įkurta Tautų Sąjunga, kuri 
buvo pasišovusi išlaikyti pasaulį 
taikoje, bet pati žuvo praėjusio 
karo griuvėsiuose. Tautų Sąjun
gai pavaduoti buvo įkurtos Jung
tinės Tautos, kurios vos vos eg
zistuoja ir taikos išlaikymui įta
kos turi tik ten, kur dar niekas 
rimtai nenori kovoti. Kur prasive
ria rimta žaizda, — ten JT pasiro
do bejėgės. Pvz. jos yra bejėgės 
išvaduoti iš sovietų ir kiniečių 
jungo pavergtas tautas, (b.z.)

Vakariečių turistai viliojami 
Rytų Europon

“Newsweek” rašo, kad Vakarų rortą prie. Juodosios jūros, ku- 
kraštų turistai daro “Drang nacti' ris esąs “mažasis Miami”.
Osten” — veržte veržiais į Jugos- j Dviejų savaičių vasarojimas ta- 
laviją, Vengriją, Lenkiją, čeko-, me kurorte tekaštuoja 115 dol. 
Slovakiją, Rumuniją ir Bulgariją. I Bulgarija propaguoja savo Aukso 
Praėjusiais metais per 2.2 milijo-' Smiltis irgi prie Juodosios jū- 
no užsieniečių aplankė Jugoslavi- ros ir skleidžia brošiūras, kurios 
ją, palikdami" joje per 90 milijo-' siūlo tik 2 valandų skridimą iki 
nų dolerių. Čekoslovakijoje viešė- ■ linksmos, saulėtos Bulgarijos”, 
jo 700,000 turistų, o 1960 m. —(Net ir pilkos Rytų Vokietijos re- 
tik 40.000. Buržuazinėj invazijoj į žimas siūlo “kiekvienam šį tą“. 
Bulgariją dalyvavo 400.000 turis-■ Rumunų brošiūra giriasi stėbuk- 
tų, kai 1960 m. -— tik 8.000. Tu-Minga atjauninimo gydykla Buka- 
ristų skaičius į Vengriją per tą'rešto Geriatrijos Institute, kuri 
laiką pakilo iš 47.000 į 208.000,' parai tekaštuoja 11 dol.
i Lenkiją — iš 53.000 pakilo iki 
92.000. Rumunija 62 m. turėjo 
150.000 vakariečiu turistu, o 1964 
m. 210.000.

Tų kraštų valdytojai tik dabar 
aiškiai suprato, jog turistai su do
leriais, svarais,, frankais, markė
mis ir liromis kišenėje sudaro 
jiems tvirtos valiutos šaltinį, todėl 
stengiasi, kad 1965 m. turistų at
silankymas būtų rekordiškas, ir 
ėmėsi energingos propagandos. 
Štai Vienos mieste ant vartų i ry
tus uždėtas skelbimas, iš kurio 
juodakė juodplaukė mergina biki
ni kostiumu šypsosi, kviesdama 
atvykti i Rumunijos Mamaia ku

Dauguma Rytų Europos kraštų 
išduoda turistams vizas savo pa
sienio perėjimo punktuose. Daug 
kas iš V. Vokietijos, Austrijos ir 
Skandinavijos važiuoja į Rytų 
Europos kraštus “praktiškai 
marksizmo pažinti”, pigiai atosto
gas praleidžiant. Daugelyje atve
jų grįžta apsivylę, nes kontaktų 
užmezgimas su eiliniais žmonėmis 
yra sunkus, o tokie kurortai kaip 
Rumunijos Mamaia ar Bulgarijos 
Aukso Smiltys yra blankūs, paly
ginti su Vakarų pajūriniais kuror
tais. Patarnavimas dažnai būna 
žemesnio lygio, negu Vakaruose.
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Nebaigto karo dvidešimtmetis
daug turto, kultūrinių vertybių. 
Karo metu pavergtiesiems žadėta 
laisvė pokaryje liko netesėta. Virš 
100 mil. iš vienos vergovės pate
ko į kitą.

Pastarasis karas baigtas be tai
kos sutarties. Karo metu prasidė
jęs politinis pakrikimas tebesitę
sia iki šio meto. Kas už jį atsakin-

na viltis, bet ir kelia susirūpi
nimą, nes neapvaldyta mokslinė 
pažanga veda į dalies žmonijos 
išnaikinimą, barbariją, kuri po il
gesnio tarpsnio vėl galėtų įsiterp
ti į naujos kultūros rėmus. Moks
linė pažanga kelia kvaitulį, kai 
viskas, ir net pats žmogus, laiko
ma atgyvena, šiame tarpsnyje 
mokslinės pažangos gerbėjai bei 
mėgėjai filosofuoti, bet nesugebą 
suprasti, ima garsiai šaukti: “ge
riau raudonas, negu lavonas”. Va
karietiškos kultūros dalis vadovų, 
nebejausdami žemės po kojomis, 
ima ne tik dairytis, bet ir gretin
tis prie valstybinio kapitalizmo 
bei taikstytis pralaimėjusio ko
munizmo kultūrai vien dėl to, kad 
ji dar turi tikslą įsigalėti ant že
mės rutulio.

Rytai ir Vakarai, valstybinis ir 
privatus kapitalizmas, suartėja. 
Abiejose santvarkose ryškus tech
nikos ir masių įsigalėjimas, gamy
bos mechanizavimas ir betkuria 
kaina pelno siekimas, tampantis 
sau tikslu. Rytai pertvarkytame 
ūkyje siekia įmonių gamybą ir 
pelną panaudoti politikos uždavi
niams, Vakaruose pelnas tampa 
sau tikslu, fantastiškosios galybės 
iškėlimu, bet ne žmogaus kūrybi
nių galių išplėtojimu.

Dviejų galybių vyravimas
Šioje išorinio judėjimo nepa

prastoje įtampoje neišvengiami 
sukrėtimai ir neramumai, kurių 
apstu per pastarąjį dvidešimtme
tį. Pačioje pokario pradžioje mes 
turėjome vieną laisvintoją, — 
JAV. Prieš keletą metų atsirado 
antrasis “laisvintojas” — sovietai. 
Juodu giria tautinius sąjūdžius, 

j jei jiems tarnauja ir vadina išda-

URŠULEI VIERAITIENEI Čikagoje mirus, 
jos dukteris: ALBINĄ, IZABELĘ, TEOFILĘ, GENOVAITĘ, 

sūnus: KAZĮ, ZENONĄ bei jų šeimas 
giliai užjaučia ir kartu liūdi —

Simas ir Valerija Bikinai

KELIAUTOJO UŽRAŠAI

jų parama buvo nugalėti priešai, 
suskaldytos tautos ir Europa pa
dalinta į dvi įtakos sritis. Europos 
kolonijinės imperijos subyrėjo. 
Azijoje susikūrė naujos didelės 
valstybės, kurios iki šio meto ne
baigia tarpusavio sąskaitų. Pakis
tanas dairosi pagalbos suvesti se
noms sąskaitoms su Indija. Kini
jos gyventojų perteklius, nepavy
kusios reformos verčia svetur 
jieškoti atramos. Jos užsimojimai 
siekia įsigalėti ne tik pietrytinėje 
Azijoje, bet ir pasistūmėti į šiau
rę. Afrikoje sukurtosios valstybės 
pergyvena didelį sunkmetį, ku
riuo bando pasinaudoti ypač Kini
ja. Vidurio ir Pietų Amerikoje te
bevyksta lopymas, svarbiausių 
klausimų atidėliojimas ateičiai. 
Sukilimai protarpiais drumsčia 
ramybę. Jie nuraminami jėga, ta
čiau nepašalinamos priežastys 
naujiems iškilti. Skurdas ir in
fliacija iššaukia kovon turtuolius 
ir kariuomenės vadus. JAV įtaka 
pamažu dyla, nežiūrint veiksmų 
ir didelių pažadų.

Australija, saugiausia sala, jau 
praregi naujų pavojų. Karą pra
laimėjusi Japonija sugebėjo pri
sitaikyti naujuose rėmuose, tačiau 
ir ją pasiekia Azijos sūkuriai.

Vakarietiškos kultūros 
pakrikimas
Koks yra kultūros ir karų san-! vikais, kai kenkia. Abu siekia įsi- 

tykis? Įprasta kalbėti apie karų galėjimo — Vašingtonas politinė- 
griaunamą įtaką kultūrai. Ar kar- mis priemonėmis ūkinio laimėji- 
tais karai nėra sukeliami beirs- mo, o Maskva visomis priemonė- 
tančios kultūros, kuri nepajėgia mis — politinio įsigalėjimo pa- 
sudrausminti naikinančių jėgų? šaulyje, šie du Babeliai vienas 
Vakarietiškoji kultūra ėmė nykti prieš kitą kovoja. Vašingtonas ne 
praėjusio šimtmečio viduryje, kai tik dovanojo sovietams 11 bil. 
kapitalizmas, didelių vilčių skati-1 dolerių paskolą karo metu, ne tik 
namas, mojo į ateitį, tačiau savo rėmė ir iki šio meto teberemia 
paties susinaikinimui. Po antrojo ūkiškai, bet ir mažojo piršto ne- 
visuotinio karo mes matome ne-'pajudino, kad dirbtinė sovietų im- 
surikiuotą judėjimą gelbėtis. Eu-' perija sumažėtų, pavergtos tautos 
ropoję matome socialinio draudi- • būtų išlaisvintos. Maskva gi atsa-

Staigiai mirusio mūsų kredito unijos nario
VLADO KIŠKIO

žmonai ANTANINAI, dukterims RITAI, LYNN 
ir jų artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos “Litas” valdyba

Liūdėdami staigiai mirusio mylimo vyro ir tėvo a. a. Petro Traš- 
kevičiaus, sulaukėm daug nuoširdžios paguodos bei pagalbos iš savo 
tautiečių. Už visas paslaugas reiškiame nuoširdžią padėką: kun. kle
bonui P. Ažubaliui ir kun. J. Staškevičiui už maldas, gedulingas pa
maldas ’bei palydėjimą į kapines; buvusiems Lietuvos kariuomenės 
kariams už karsto nešimą; pasakiusiems kapinėse atsisveikinimo kal
bas— p.p. A. Sauliui ir Aug. Kuolui; užprašiusiems Mišias, atsiuntu- 
siems gėles, pareiškusiems užuojautas žodžiu ir spaudoje; visiems tau
tiečiams, dalyvavusiems laidojimo apeigose — laidotuvių namuose, 
bažnyčioje ir kapinėse.

Nuliūdę: žmona ir dukterys su šeimomis

Mamytei Lietuvoje mirus,

KAZIUI OŽALUI ir jo šeimai gilią užuojautą reiškia — r ’ ’

Šmitų ir Bumelių šeimos

mo įsivyravimą, jo visuotinumą, 
kuris išgelbėjo nuo susinaikini
mo, tačiau ir tuščiaviduri filosofa-

ko “taikiuoju sambūvi 
išsvajoto pirmavimo

Senutėje Europ
vimą, kuris Bepajėgia išspręsti kyla nauji.sąjūdžiai, 
svarbiausių klausimų,, naujų gai- sijungti, kelią abiem 2- 

 

rių atžymėti kultūrai. Mokslo sri-' rimą.

JKi JOS
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'alybėm Tie

KOVALSKIUI Štetine mirus, jo dukras DANUTĘ BAJORI- 
NIENĘ, ALDONĄ KEŽINAITIENĘ su šeimomis ir gyvenan
čius Štetine (Lenkijoj): našlę ponią KO VALSKIENĘ, sūnų 
EDMUNDĄ, dukras — ELENĄ, BRONĘ, IRENĄ su jų arti
maisiais netekus brangaus tėvelio ir vyro nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime —
J. ir U. Bleizgiai
A. ir R. Žilinskai

Vašingtonas. — JAV parduoda- 
nri?T?u!tbmobilių per viene-

| rius metus.

STASYS DALIUS

Domininkonų respublika — revoliucijų kraštas
Kolumbo sarkofagas

Labai gražus ir impozantiškas 
marmurinis didžiojo Atradėjo 
mauzolėjus. Kristalinė urna su 
Kolumbo palaikais yra padėta al
toriuje ir gerai paslėpta. Bronzi
niai liūtai saugo poilsio vietą, o 
ant sienų įrašyti jo atlikti žyg
darbiai. šis mauzoliejus užima 
atskirą katedros koplyčią ir per 
šonines duris yra matomas iš gat
vės.

Daugelis netiki faktui, kad Ko
lumbas tikrai palaidotas katedro
je. Mat, dar du miestai savinasi tą 
garbę — tai Havana ir Seville. 
Tačiau istorikai sako, jei jis bu
vo kur palaidotas, tai tik čia, San
to Domingo katedroje.

Kristupas Kolumbas mirė 1506 
m. Valladolid, Ispanijoje, pareiš
kęs norą būti palaidotu Hispanio- 
loje, vienuolyne, kurį pastatė. Ta
čiau vienuolynas dar nebuvo pil
nai įrengtas, o katedra Santo Do
mingo dar nebuvo nei pradėta sta
tyti. Jo kūnas liko Ispanijoje, Val
ladolid, vėliau Sevilijoje. 1540 m. 
jo marti Maria de Toledo, našlė jo 
sūnaus Diego Kolumbas, nuspren
dė savo vyro kūną perkelti per 
jūrą į Santo Domingo ir ten pa
laidoti, kartu paėmė ir Kristupo 
palaikus. Tėvas ir sūnus buvo už
mūryti viduje naujai pastatytos 
katedros ir pamiršti ilgam laikui. 
Kaikurie dar sako, kad užrašų 
lentos buvo nuimtos ir paslėptos, 
kad įsibrovėliai nerastų kas čia 
buvo palaidoti.

1795 m., kai ispanai koloniją 
turėjo perleisti prancūzams, už
mūrytas kapas buvo atidarytas ir- 
uždaras karstas, kuris vėliau pa
sirodė buvo sūnaus Diego, per
vežtas į Havaną. Tiktai 1877 m., 
kai Santo Domingo katedra buvo 
atnaujinama bei remontuojama, 
buvo surastas antrasis kapas. Ant 
uždaro karsto buvo rasti užrašai, 
kad tai Kristupo Kolumbo palai
kai. Arkivyskupas ir valdžios ats
tovai dalyvavo karsto atidaryme. 
Jie patvirtino, kad tai palaikai 
Naujo Pasaulio pamiršto atradė
jo. Po to palaikai iškilmingai bu
vo perkelti į specialiai pastatytą 
puošnų mauzolėjų.

Visą katedrą aplinkui apsuko
me, bet į vidų patekti negalėjome, 
nes dabar vėl vyksta didžiulis re
montas viduje. Buvo ruošiamasi 
tarptautiniam Marijos kongresui. 
Bandžiau ir per vienas šonines du-

ris, ir per kitas įsmukti į vidų, bet 
nepasisekė. Baltom sutanom apsi
rengę kunigai neįleido, sakydami: 
atvažiuok už poros mėnesių, kai 
bus galutinai atremontuota? Ko
lumbo kapą iš gatvės pusės kelis 
kartus aplankiau, norėdamas vi
sas detales pamatyti ir ilgiau at
siminti.

Amžina ugnis žuvusiems
EI conde gatvė siaura ir tiesiai 

-vedanti į Plaza de la Independen- 
cia. Čia baigiasi mūro sienos ir 
stovi senoviniai tos tvirtovės var
tai — EI Conde Gate, kurie dabar 
paversti paminklu 1844 m. revo
liucijos' didvyriams, kai buvo iš
silaisvinta iš Haiti okupacijos. Tos 
revoliucijos trys svarbiausi vadai 
vadinami respublikos kūrėjais ir 
palaidoti marmuriniame kape po 
vartų anga. Ant kapo dega jų žy
gio atminimui amžina ugnis ir vi
są laiką stovi garbės sargyba.

Plaza de la Independencia aikš
tė daugiau panaši į parką, pilną 
medžių pristatyta paminklų bei 
meniškų vandens fontanų. Deja, 
visi fontanai be vandens, nes jo 
trūksta net kasdieniniams reika
lams. Parke pilna visokiausių ver
telgų, kurie siūlo savo prekes.

Už aikštės — senoviniai kapai, 
atitverti augšta siena. Užeiname. 
Paminklų ir kryžių siluetai stie
biasi į dangų. Labai meniškų, gra
žių iškaltų iš balto marmuro sta
tulų ir paprastesnių kryžių daugy
bė." Matyti kilmingųjų šeimų di
džiuliai masyvūs mauzolėjai. At
seku datas ant paminklų iki 1750 
m. Gal yra ir senesnių, bet dide
liam plote gana sunku pastebėti. 
Atskiras kampas atitvertas Ame
rikos marinams. Jiems pastatytas 
bendras paminklas.

Didingi pastatai
Nuo čia prasideda naujamies

tis: gatvės plačios ir modernios. 
Pagal Karibų jūrą einanti George 
Washington gatvė nepaparastai 
plati, apsodinta royal palmėmis, 
kurių kamienai kaip kolonos šau
na į viršų. Gatvė eina visai pajū
riu ir bangos įnirtusiai daužyda
mos krantą vandens srovėmis kar
tais pasiekia ir kelią. Paėjus ir 
pasigrožėjus tiesia kaip styga gat
ve grįžtame nuo jūros į miestą. 
Priename didelius pastatus kai- 
kurių ministerijų. Kas, kas, bet 
pastatai Santo Domingo mieste. 
impozantiški, didingi — yra kol

Kolumbo tvirtovė Santo Domingo mieste 
pasižiūrėti, kolonomis, statulomis parkelyje stovi paminklas pasaU- 
bei bareljefais papuošti. Mažesni lio skautų įkūrėjui lordui Baden 
namai irgi labai stilingi su balko- Poweliui. šios naujosios gatvės su 
nais, su geležinių tvorelių viso- puošniais ir gražiai išplanuotais 
kiaušiais ornamentiniais išraity- parkais — tai palikimas diktato- 
mais. Gražūs tropikinių krūmų riaus Trujilo, kuris statė ir puo- 
bei medžių sodeliai supa beveik šė miestą investuodamas dideles 
kiekvieną namą. Visur jaučiamas i pinigų sumas, 
ispaniškas stilius.

Prezidentas ir parlamentas
Pereiname skersai per dvi pa

grindines gatves — Independan- 
cia ir Bolives, norėdami pama
tyti kapitelių, kuris diktatoriaus 
Trujillo buvo pastatytas 1947 m. 
čia yra parlamento ir prezidento 
rūmai. Didelis plotas atitvertas 
augšta geležine tvora, ant gatvės 
ir prie vartų daugybė policijos ir 
kareivių. Priėjęs prie vartų pasi
prašiau, kad įleistų į rajoną, kad 
galėčiau padaryti nuotraukas. 
Įleidžia pro vartus gal kokį 20 pė
dų ir kareiviukas stovi kartu ša
lia, kol padarau nuotrauką beveik 
ant prezidentūros laiptų. Prezi
dentūros rūmai — ant kalvos ir 
laiptai veda jų link. Padėkoję iš
einame, kareiviai palydi žvilgs
niais ir ispaniškai sako — ameri- 
cano... Prezidentūra kiek prime
na Vašingtono kapitelių, tik žolė 
aplinkui visur parudavusi, neža
liuoja, sudaro gana nykų išdegusį 
vaizdą, neatrodo, kad būtų lais
toma.

Plačiomis gatvėmis pasukame 
kita puse senojo miesto link. Pra
einame keletą mažesnių parkų, 
kurie vis papuošti paminklais, sta
tulomis ar fontanais. Viename

Puiki kava t
Pavargę sustojame išgerti ka

vos. Reikia pasakyti, kad Santo 
Domingo duodama nuostabiai ge
ra kava labai mažyčiuose puodu
kuose, juoda, net tiršta, puikaus 
aromato. Geriama visada su gera 
doze cukraus, nes yra gerokai kar
ti, bet be pieno ar grietinės. Kar
tu su kava paduodamas vandens 
stiklas su ledais. Kava geriama 
mažais gurkšniukais užsigeriant 
šaltu vandeniu. Tikrai skanu. 
Mums pirmą kartą geriantiems 
šią kavą tokio mažo puoduko nie
kad neužtekdavo, vis tekdavo pa
kartoti. Aš jau nesu kavos didelis 
mėgėjas, bet čia gerdavau tikrai 
dažnai, kur tik atsirasdavau prie 
artimiausios kavinės ar valgyklos. 
Toks kavos puodukas mažesnėse 
užeigose šoninėse gatvėse kainuo
ja 5 et., o didelėse kavinėse — 
10 et.

Žinoma, prie to kavos pamėgi
mo prisideda ir karštis, nes mies
te visą laiką saulė kaitina ir tem
peratūra yra gerokai virš 80F. 
Klimatas čia jau tikrai geras, 
žmonėms nereikia rūpintis šiltais 
drabužiais nei kambarių šildymu.

Niujorkas. — Prez. Kennedy 
laiškai ir autografai, padaryti ant
spaudų pagalba' Įgauna labai di
delę vertę. Jau šiuo metu bran
giau kainuoja už prez. Linkolno. 
Autografų ekspertas Charles. Ha
milton išleidžia knygą apie prez. 
Kennedy parašus. Knygos bus at
spausta tik 1000 egz. ir vadinsis: 
The Robot that helped to make a 
President.

Pirmasis universitetas
Grįžę į senamiestį, užeiname į 

'krautuves. Krinta į akis augštoš 
kainos — čia žymiai brangiau, ne
gu kitose salose. Moterims irgi 
didelio pasirinkimo nėra: nedaug 
pasiūtų drabužių išstatyta. Romas 
ir tas, kuris kaip vietinis gaminys 
yra kitur pigus, čia kainuoja virš 
3 dol. bonka. Krautuvėse, kur 
pardavėjai angliškai kalba, pakar
totinai pabrėžia, kad tai esą dėl 
augštų mokesčių ir dėl diktatūri
nio režimo, kuris priverčiąs kelti 
kainas. Kiek pastebėjau, daugelis 
kalbančiųjų vis užsimena apie 
diktatūrą. Matyt, jokių bausmių 
dėl tų kalbų ir nepasitenkinimo 
pareiškimų nėra.

Krautuvėje bevartant žemėlapį 
ir žiūrint kas dar yra lankytino, 
prisiartina vidutinio amžiaus 
stambus negras ir užkalbina ang
liškai. Klausia ką matėme ir kur 
numatę eiti bei kokias vietas ap
lankyti. Pirmiausia, sakau, norė
jau pamatyti Kolumbo kapą ir ka
tedrą iš vidaus, bet neįleidžia dėl 
remonto. Einam, sako, gal įsileis, 
jei taip norit pamatyti. Einame 
kartu ir jis ispaniškai aiškinasi 
prie durų, bet nepavyksta ir jam 
įsiprašyti į vidų — neleidžia ir 
tiek.

Nuo katedros pasukame į visai 
netoli esančius pastatus pirmojo 
universiteto Amerikos žemyne, 
kuris buvo įsteigtas 1538 m. Uni
versitetą įsteigė tėvai domininko
nai pagal popiežiaus Pauliaus III 
bulę. Pirmojo ir seniausio uni
versiteto pastatai ir domininkonų 
vienuolynas stovi Father Billini 
gatvėje. Dabartiniu metu univer
sitetas iškeltas į naujus moder
nius pastatus, o senoji vieta da
bar naudojama valdžios įstaigoms. 
Tačiau vienuolynas ir dabar tebe
veikia to paties ordino žinioje ten 
pat, kur buvo įkurtas. Mūrai ma
syvus ir visai neatrodo, kad būtų 
laiko paliesti, nors išstovėję jau 
keletą šimtmečių.

Juodukas šnekėdamas žings
niuoja kartu ir lyg nuobodžiau
damas bei neturėdamas ką veikti 
sako eisiąs kartu ta linkme paro
dydamas istorines vietas. Sako: 
“Aš čia viską žinau, nes savo lai
ku buvau turistų vadovas.”

(Bus daugiau)
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Skyrių veda IRENA LUKOŠEVIČIENE

Dialogas tarp tėvų ir vaikų
Šiandien niekas neabejoja, trokšta būti kitų suprasti; 85% 

kad tarp tėvų ir paūgėjusių vai- laiko šeimą būtinybe, yra linkę 
kų dialogas yra menkas ir vis ““ ’ 
dar menkėja. Iš kitos pusės, tiek 
tėvai, tiek vaikai išreiškia savo 
nepasitenkinimą tokia padėtim 
ir nuoširdžiai trokšta didesnio 
vieni kitų supratimo. Tai, ką 
šiandien tėvai ir vaikai išgyvena, 
nėra nauja. Yra normalu, kad 
vaikas savo vystymesi eitų į di
desnį savarankiškumą. Iš kitos 
pusės tėvų laikysena yra dau
giau statiška/tradicinė, mažiau 
nukreipta ateitim O to dažnai 
pakanka, kad vaikai pasijustų 
nesuprasti ir nerastų bendros 
kalbos su tėvais. Dažnai matom 
nusivylusius tėvus, kurie tik ge
ro ir laimės siekdami savo vai
kams, nesąmoningai juos pastū
mėjo pražūtim Ir tai įvyksta ta
da, kai tėvai nori savo vaikams 
viską padarytį, stačiai sukramty
ti ir įdėti į burną. Nuostabu, bet 
auklėjimas yra lyg mįslė—avan
tiūra. Vos pradedi susivokti ir 
išmokti auldėti ir pamatai, kad 
tavo vaikai jau suaugę žmonės! 
Todėl ne be reikalo šių dienų 
nuolat kintančiam ir nepaprastu 
greičiu gyvenačiam pasaulyj vis 
daugiau balsų girdim apie “tėvų 
mokyklas”, “tėvų auklėjimo 
kursus” ir t.t. Visa ši mokslo, 
technikos, papročių ir interesų 
pažanga gilina griovius tarp kar
tų (tėvų ir vaikų), šeimoje tai 
ypač ryšku, nes* jeigu tėvai ne
mėgina ir nesistengia eiti su gy
venimu, nepajėgia atsakyti į vi
są eilę jiems vaikų statomų klau
simų. Dažnai tiesa yra vaikų pu
sėje ir dialogui tai, žinoma, ne
pasitarnauja.

KANADOS ŠIMTMEČIUI ARTĖJANT

Autoriteto samprata
Kitas didelis sunkumas, tai 

autoriteto reikalas. Daugumai 
mūsų tėvų autoritetas yra prin
cipo,teisės arba privilegijos rei
kalas. Tuo tarpu mūsų jaunieji 
laukia ir tikisi iš tėvų pavyzdžių, 
asmeniniu išgyvenimu pagrįsto 
autoriteto, šiandien tėvai jau ne
begali vaikui įsakyti ar reikalau
ti visos eilės dalykų jų nepaaiš
kinę, nes aplamai gyvenime lais
vės ir demokratijos principai 
yra giliai Įleidę šaknis. Nevisuo
met jie yra teisingai suprasti ir 
iš gyventi, bet jų Įtaka mūsų jau
niesiems yra labai didelė. Visa 
eilė pravestų anketų jaunųjų 
tarpe susilaukia beveik to pa
ties atsakymo: “Mes norim iš sa
vo tėvų protingo autoriteto — 
supratimo, individualaus, asme
niško supratimo. Mes esame tik
ri, kad tuo tėvai neprarastų 
jiems priklausomo respekto“.

Nesuprasti vaikai
Pernai UNESCO pravesta anke
ta šešiuose kraštuose jaunųjų 
tarpe gavo gana įdomius atsaky
mus. 90—95% jaunų žmonių 
nori suprasti kitus ir taip pat 

Eskime neša vandenį su naščiais — kaip kadaise Lietuvoje. 
Kanados valdžia eskimams yra iškasdinusi šulinių, nors kai- 
kur jie tebeneša vandenį iš upių. Eskimų iš viso yra apie 
60.000. Jie gyvena šiaurės srityse: Grenlandijoj, Kanadoj, 
Aliaskoj, Sibire. Kanadoje gyvena apie 10.000 ir yra globo
jami federalinės vyriausybės, kuri rūpinasi jų švietimu ir 
socialine gerove. Eskimai, nors gyvena izoliuotai, pamažėl 
pasisavina mademiąją civilizaciją, kiek leidžia sąlygos. Ka
nadoje jie garsėja savo primityviu menu ir rankdarbiais, ku
rie kartais išstatomi ir parodose didesniuose miestuose.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registrnota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai; spindulinės ir 

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

B. Naujalis, PsJ>JtJiI.NJPt.

jon kreiptis sunkumų atveju. 
Kita anketa, pravesta 1963 m. 
Prancūzijoj, ryškiai iškelia jau
nųjų troškimą dialogo, pasidali
nimo, išsišnekėjimo su savo tė
vais. Jie norėtų išpasakoti savo 
įvairius nuotykius, pristatyti sa
vo draugus, diskutuoti savo sie
kimus ir nusivylimus, bet jie ti
kisi iš tėvų pusės intereso ir su
pratimo. Priešingai, jei jie jau
čia nekantrumą, abejingumą, 
praeina noras betką pasakyti.

Čia turbūt ir atrandam siūlo 
galą. Dažnai tėvai be blogos va
lios nekreipia dėmesio į vaiko 
“plepalus”, nepriima rimtai jo 
“menkų” pergyvenimų, nesi
stengia jo suprasti. To pakanka, 
kad vaikas pradėtų jausti, jog 
nėra prasmės ką nors pasakoti 
tėvams — jiems tai vistiek ne
įdomu, jie to vistiek nesupras. 
Neišmokęs dalintis ir šnekėtis 
su tėvais vaiku būdamas, nemo
kės užmegzti dialogo su tėvais ir 
paūgėjus ar suaugęs.

Abipusiškumas
Ne be reikalo šiais laikais yra 

daug kalbama ir rašoma apie in
dividualaus santykio svarbą tarp 
vaiko ir motinos bei tėvo, nes 
tik šitas santykis yra pagrinde 
vaiko, o vėliau ir suaugusio žmo
gaus, saugumo ir pastovumo 
jausmas. Tai reiškia tam tikrą 
būseną tarp vaiko ir tėvų, kurio
je jaučiama abipusis reikalingu
mas ir atsidavimas vienas kitam, 
supratimas ir atvirumas, pasiti
kėjimas. Iš tokio abipusiškumo 
galima tikėtis dialogo tarp tėvų 
ir vaikų. Jei į šituos jausmus pa
žiūrėsime giliau, prieisime išva
dą, kad tai yra jau kažkas dau
giau kaip santykis — tai tam 
tikra prasme dialogas. Žodis 
“dialogas” nebūtinai reiškia kal
bą. Tai priklauso nuo žmonių 
charakterio ir jų individualumo^ 
Aišku, kad žodžiu — kalba palai
komas dialogas yra pats turtin
giausias. Su kalbos pagalba 
vyksta pagrindinis vaiko vysty
masis daugelyje sričių. Todėl 
mokėti vaiką išklausyti, padėti 
jam išsireikšti yra be galo svar
bios tėvų savybės, kurios gali už
tikrinti dialogą. Mokėjimas iš
klausyti, suprasti, padėti išreikš
ti vaiko mintis ir jausmus prieš 
jam sakant ką ir kaip darjrti, o 
juo labiau ką ir-kaip jo tėvai 
jauni darė, gali užtikrinti svei
kus ir pozityvius vaikų ir tėvų 

santykius. Ypatingai reikia būti 
atsargiems su savo praeities per
gyvenimais. Nereikia užmiršti, 
kad dialogas tai abipusis ryšys, 
tai ne vienos krypties kelias. To
dėl ir praeities panaudojimas 
turi būti susietas su dabartimi, 
nes šiandien tėvų pergyvenimai 
nevisuomet bus vaikui prasmin
gi, realūs, suprantami.

Ir. Lukoševičienė

šalpos grupė “Daina” Toronte loterijos būdu telkia lėšas tautiečių šalpai V. Vokietijoj ir kitur
Nuotr. Vyt. Bubelio

Tėvu kova ui lietuvybės ugdymą^
Kai prieš 20 metų išvažiavome 

iš Lietuvos, padarėme sprendimą 
ne tik už save, bet ir už savo vai
kus. Pasirinkome politinio emi
granto kelią ne tik sau, bet ir sa
vo vaikams. Sau pasirinkome as
meninę laisvę ir materialinę ge
rovę, ryždamiesi už tą pasirinki
mą atsilyginti kova už tėvynės iš- 
vadavima. Vaikams, gimusiems ar 
dar negimusiems, parinkome au
gimą ir brendimą svetimųjų tau
tų ir kultūrų įtakoje. Žinojome 
tai, bet pasiryžome tą mūsų prie
auglį išsaugoti Lietuvai, kad lais
vei išaušus jis grįžtų į tėvų žemę, 
praturtindamas ją savo žinojimu, 
nauja patirtimi ir materialinėmis 
vertybėmis.

Vyresniesiems nėra pavojaus
Su dideliu pasiryžimu ir stip

ria patrijotine ugnimi atvykome 
i išgarsintą laisvės šalį. Manėme, 
kad čia apsistojus teks tik apsi
tvarkyti materiališkai, o mūsų lie
tuviškosios laisvės idėjos, mūsų 
ir vaikų patrij etiškosios aspiraci
jos galės augti ir bujoti pilna sro
ve, net be didelių pastangų. Da
bar, po dvidešimties metų, mato
me dalykus nuriedėjus nevisai ta 
kryptimi. Tiesa, materiališkai esa
me apsirūpinę, ir tai netgi geriau, 
negu tikėjomės. Bet mūsų lietu
viškosios kovos frontas neina taip 
gerai, kaip manėme. Mes atsive
žėm iš Lietuvos giliai Įsišakniju
sią lietuviškąją kultūrą ir bend
rąjį lietuviškąjį patrijotizmą. Lie
tuviškosios šaknys yra tiek giliai 
į mus Įaugusios, kad niekas nega
li jų iš mūsų išrauti. Jas gaivina
me gana gerai suorganizuotu mū
sų, t.y. vyresniųjų, lietuviškuoju 
kultūriniu gyvenimu. Taigi, 
mums, senesniesiems, lietuvybės 
išnykimo pavojaus nėra. Tą gali 
padaryti tik mirtis, kuri, deja, sa
vo pareigas gana gerai eina.

O kaip su jaunimu?
Bet kaip su priaugančia karta? 

Jos būklė yra visai kita, ir nelai
mė yra ta, kad tos jaunųjų būk
lės mes vis dar niekaip nesugeba
me pilnai pažinti ir suprasti. Mū
sų tarpe yra daug nesusipratimo 
ir neišsiaiškinimo.

Pirmiausia, ar turime vienodą 
lietuvio sąvokos supratimą? Pa
gal filosofų išvedžiojimus, įskai
tant ir mūsų dr. J. Girnių, žmo
gaus tautiškumą apsprendžia du 
pagrindiniai veiksniai — tautinė 
kilmė ir aplinkos bei kultūros, 
kurioje žmogus auga, Įtaka. Lie
tuvoje pagrindiniu kriterijumi 
buvo tautinė kilmė. Ta linkme 
esame linkę galvoti ir mes, senes
nieji: lietuvis yra tas, kas yra lie
tuvių kilmės. Tačiau išeivijoje i 
pirmąją vietą iškyla antrasis kri
terijus — aplinkos Įtaka. Kurio 
nors krašto gamtinė, kultūrinė ir 
akademinė aplinka gali tiek žmo
gų pakeisti, kad tautinės kilmės 
Įtaka gali sumažėti beveik iki iš
nykimo. Mes, senesnieji, visdėlto 
manome, kad svetimoji aplinka 
negali, pavyzdžiui, lietuvio pa
versti anglu. Jaunieji tačiau gal
voja nevisai taip. Pernykščiame 
Toronto studentų seminare jau
nieji užsispyrę ginčijo, kad kultū
rinė aplinka gali beveik visai pa
keisti žmogaus tautybę. Pavyz
džiu jie nurodė Lietuvos totorius, 
atsikėlusius i Trakų apylinkes 
Vytauto D. ar ankstyvesniais lai
kais. Visa eilė mūs veikėjų, kaip 
jie tvirtino yra totorių kilmės, ta
čiau lietuviškoji aplinka jų pro
tėvių kartas tiek sulietuvino, kad 
dabar tie žmonės nė negalvoja sa
ve laikyti kuo kitu, kaip tik lie
tuviais.* Sutiksime su tais jaunųjų 
išvedžiojimais ar ne, bet aplinkos, 
ypač kultūrinės, įtaka Į jaunuolio 
lietuviškumą išeivijoje yra neabe
jotinai stiprus veiksnys. Mums, 
tėvams ir mokytojams, šis faktas 
yra ypatingai Įsidėmėtinas, nes 
svetimoji kultūrinė aplinka yra 
tas faktorius, kurio reikšmę turi
me stengtis mažinti, o lietuviško-

A. RINKŪNAS ri bandyti atsverti svetimąją įta
ką?

leisti tokios mū- 
ia ji būtų savo

ji kultūrinė aplinka yra ta prie
monė, kurios pagalba tik ir gali
me išlaikyti prieauglį lietuvybėje.

Išvada: lietuvybės ugdymas 
— per lietuvišką aplinką.

Kultūrinės aplinkos sąlygos
Kad lietuviškoji kultūrinė ap

linka galėtų patarnauti mūsų rei
kalui, ji turi atitikti kelias esmi
nes sąlygas., kurių nebuvimas 
griauna visą reikalą.

Pirmoji sąlyga — kad lietuviš
koji aplinka, kaip ir visa lietuviš
koji kultūra, būtų imponuojanti. 
Mažų mažiausiai ji turi jaunuolį 
imponuoti nemažiau, kaip kita- 
tautiškoji.

- Antroji sąlyga — kad vaikas ar 
jaunuolis priimtų tą lietuviškąją 
aplinką ir jos įtakoje ugdomą lie
tuviškąją kultūrą ne iš prievartos, 
ne kaip primestą daiktą, bet sa
vanoriškai ir ja domėtųsi.

Ar tas sąlygas esame išpildę? 
Toli gražu ne.

Pilnutinis mūsų lietuviškosios 
kultūros sužydėjimas yra nu
trauktas Lietuvos okupacijos. 
Dėlto ne dėl savo kaltės negali
me vaikams 
sų kultūros, 
pilnumoje. Turime tenkintis at
skiromis kultūros dalimis, o da
lys, nors ir kruopščiai sudėliotos, 
niekad negali atstoti pilnos ir 
vienalytės visumos. Mūsų lietu
viškoji kultūra šiuo metu gali bū
ti priaugančios kartos pažinta tik 
keturiais atskirais etapais.

Vienas mūsų kultūros etapas 
yra istorinė praeitis, kurioje mū
sų tautos kultūra pasirodo dau
gelyje sričių. Kultūra nežemesnė 
kaip anglosaksiškoji. Deja, tai 
yra praeityje, šių dienų jaunimas 
Dewey pedagogikos Įtakoje pra
eitimi mažai tesidomi ir iš pra
eities mažai tenori mokytis. Antra 
vertus, mūsų praeities istorinė 
medžiaga nėra pakankamai pa
ruošta nei moksline nei populia- 
rizacijos prasme. Moksline pras
me mes vis dar neturime netgi 
naujos Lietuvos istorijos laidos. 
Dr. A. Šapokos Lietuvos istorijos 
veikalas paseno, o naujo niekas 
nesiryžta leisti. Moksliniai Lietu
vos istorijos šaltiniai nesurinkti į 
vieną vietą — tebeguli išmėtyti 
įvairiuose Europos archyvuose, 
Amerikos jaunimui mažai prieina
muose. Mokslo populiarizacijos 
prasme praeitis nėra atskleista 
specialiai paruoštoje, lengva kal
ba parašytoje knygų serijoje. Ji 
tebėra išmėtyta vadovėliuose, 
albumuose, žurnaluose ir roma
nuose, neskiriant istorinės tikro
vės nuo legendų bei mitų. Sunku 
tad mums konkuruoti prieš vieti- į 
nes kultūras, turinčias po ranka 
tūkstančiu tomu bibliotekas, fil- 
mus ir televiziją.

Antrasis lietuviškosios kultūros 
aspektas yra nepriklausomosios 
Lietuvos kūryba. Per trumpą 22 
metų laikotarpį mes pasiekėme 
didelių laimėjimų visose srityse. 
Deja, visa tai nėra moksliškai ap
dorota. Daugumas tos medžiagos 
tebėra tik asmeniniuose veikėjų 
prisiminimuose. Betkokiam mūsų 
ano meto pažangos palyginimui 
neturime po ranka pakankamai 
dokumentuotos medžiagos.

Trečiasis mūsų kultūros etapas 
kuriamas šių dienų Lietuvoje. Tą 
kultūrą nuo mūsų jaunimo skiria 
geležinė uždanga. Netgi mes pa
tys, vyresnieji, neturime progos 
jo pakankamai gerai sekti.

Pagaliau ketvirtasis mūsų kul
tūros etapas kuriamas išeivijoje. 
Deja, ir čia viskas dar tebeina 
spontaniškai, be visuotinio plano. 
Sutinku su tais, kurie tvirtina, 
kad mes neturime mūsų išeivijos 
kultūrinės politikos.

Su kokiais tad lietuviškais kul
tūriniais turtais tėvai turi pasiro
dyti prieš vaikus? Su kuo jie tu-

Išvada: kuris nors iš esamų 
gausių veiksnių turėtų rimtai 
užsiimti mūsų kultūrinių ver
tybių surikiavimu ir paruo
šimu jaunimo pasisavinimui. 
Vieni tėvai, kad ir kaip puo
lami, negali to padaryti.

Antroji sąlyga, kaip sakėme, 
yra vaikų noras mūsų kultūrines 
vertybes priimti. Jeigu mūsų kul
tūrines vertybes būsime ir gerai 
sutvarkę, bet vaikai bei jaunimas 
jomis nesidomės, — tikslo taip 
pat nepasieksime. Atseit, turime 
įskiepyti mūsų priaugančioj kar
toj meilę lietuviškajai kultūrai. 
Deja, šioje srityje daug kas su
gadinama jau lietuviškoje pra
džios mokykloje. Būtų per ilga te
ma šiuo tarpu nagrinėti mūsų lie
tuviškosios mokyklos trūkumus, 
bet pagrindinis trūkumas yra aki
vaizdus: lit. mokykla vaikus ma
žai sudomina, didelė vaikų dalis 
eina į lit. mokyklą per prievartą. 
Pasibaigia tėvų prievarta, pasi
baigia ir domėjimasis ne tik mo
kykla, bet ir liet, kultūra iš viso.

Ką šioje vietoje reiktų daryti? 
Lituanistinei mokyklai reiktų pa
rūpinti visą eilę naujų, bet bran
gių mokslo priemonių. Vieni tė
vai ar vienos kolonijos mokytojai 
to padaryti negali, nes tai liečia 
tūkstančius dolerių. Tą turėtų at
likti kas nors iš centrinių veiks
nių. Jei to nebus padaryta, mūsų 
mokyklos įeis į rimtą krizę.

Šeimos židinio šilima
Iki šiol kalbėjome apie tai, ką 

tėvai turėtų gauti iš organizuotos 
visuomenės ar bendruomenės. 
Yra tačiau dalykų, kuriuos tėvai 
turi atlikti patys, ir niekas kitas 
už juos to atlikti negalės.

O tas, ką tėvai turi ir gali at
likti, yra sudarymas lietuviš
kųjų namų židinio šilimos ir 
įskiepijimas pagarbos auto
ritetui.

Lietuviškųjų namų šeimos šili
mą vaikas jau turi pradėti jausti 
nuo pat kūdikystės. Tiesa, imi
grantų šeimose tai sudaro proble
mą. Darbas už duonos kąsnį šia
me žemyne išpompuoja tėvus iki 
galimybių ribos, už kurios žmo
gus lieka* piktas, irzlus, nemalo
nus net savo vaikams. Besaikis tė
vų atsidavimas darbui už pinigą 
kerta mūsų lietuviškosios šeimos 
židinio šaknį. Nieko negali būti 
liūdnesnio, kaip matyti lietuvę 
motiną, atiduodančią visai die
nai vaiką į kitataučių vaikų lop- 

! šelį ar darželį: išneša miegantį ir 
'parsineša mieganti, šeimos židi
nys tokiam vaikui neegzistuoja ir 
niekad neegzistuos. Meilės lietu
vybei jis niekad neturės, nors vė
liau gražiausiai kalbėtų lietuviš
kai.

(Nukelta į 6 psl.)

spindįs ’laisvėjantis žodis narko
tikų vartotojams, pornografams 
ir kt. iškrypėliams, iš dalies pa
teisinantis jų pasirinktą gyveni
mo kelią. Jeigu kas nors padarąs 
intervenciją, pasakoma, jog tai 
buvęs smulkutis išsišokimas ne- 
subrendusio pranešėjo. Pažangie
ji “intelektualai” esą gimimų 
kontrolę siūlą dėstyti mokyklose. 
Atsiranda net tokių, kurie kovoja 
už homoseksualistų “teises”. Prie 
tų “teisių” priskiriamas leidimas 
ir dvidešimties įvairių magazinų, 
rašančių ir vaizduojančių vien 
erotines temas, kurių tiražai sie
kia 200.000 skaitytojų.

Negailestingi mažiesiems
Tie iškrypėlių užtarėjai ir jų 

laisvės teisių gynėjai toli gražu 
nesą tokie gailestingi mūsų mažie
siems dėl teisių melstis mokyklo
se, džiaugtis ir kartu giedoti ka
lėdines giesmes, šioji teisė mažu
mos vardu norima paneigti dau
gumai ir dėl to kovojama su dide
liu įnirtimu. Tokiu būdu esą dau
gumos valdymo sistema pakeičia
ma mažumos valdžia. Pagaliau, 
kai šie agitatoriai siūlo nuimti 
cenzūrą nuo pornografinės nešva
rios literatūros, skatina uždraus
ti antikomunistinę literatūrą, va
dindami ją “hate literature”. Jie 
esą pasiruošę nuimti ir panaikin
ti visus krikščionybės simbolius 
iš mūsų viešųjų pastatų, valsty
bės vyrų kapų ir pan. Tačiau jie 
nieko neužsimena apie nešvary- 
bes mūsų kioskuose, filmų ekra
nuose ir kitur.

Kadangi mūsų elgesio lygis la
bai sumenkėjo, padaugėjo nusi
kaltimai, nelegalūs gimimai, ne- 
simokymas, alkoholizmas, narko
tikų vartojimas ir kandidatai į be
protnamius. Duodami perdaug 
laisvės mūsa j am jaunimui, per- 
mažai reikalaujame padoraus el
gesio.

Įžeidžiami ateistai?
Pagaliau Kanadoj prieita prie . 

to, kad reikalaujama iš priesaikos 
išimti žodžius “So help me God”, 
nes šiais žodžiais esą įžeidžiami 
ateistų jausmai. Tokiu būdu 
krikščioniškąją tautą siūloma iš
imti iš Dievo apsaugos! Ir dar 
kartą mažuma stengiasi padiktuo
ti daugumai.

cenzūrą “laisvo žodžio” vardan,) Baigdama tą straipsnį, kurio 
filmų gamintojai jau išsikovoję čia tik santraukinę dalį panaudo- 
teisę spausdinti skelbimus, ku- jau, Patricia Young pabrėžia: 
riuose garsinami filmai, siūlą pa- 
matyti ekrano “kūrinius”, kuriuo
se visiškai ryškiai atsispindi nuo
dėmė, seksas, sadizmas — prade
dant homoseksualizmu, baigiant proga daugiausia reikėtų siekti ne 
kitais nepadoriausiais vaizdais ir didingų pastatų, ne naujų stadi- 
veiksmais.

Radijo ir televizijos pranešėjų 'mo mūsų moralinio lygio •.. 
temose dažniau ir dažniau atsi-i

Už poros metų Kanada švęs sa
vo šimtąjį gimtadienį. Ta proga 
vankuverietė žurnalistė Patricia 
Young “Our Sunday Visitor” 
laikraštyje paskelbė straipsnį — 
“Society’s Moral Erosion”, kurio 
mintys, deja, kalba apie nelabai 
džiuginančius dalykus.

Moralinis nuosmukis
Esą, švenčiant šimtąjį gimta

dienį, daugelis kalbų sakytojų 
perkirpinės kaspinus ir džiaugsis 
bei girsis mūsų ekonomine pažan
ga ir gal tik vienas kitas užsimins 
apie mūsų tautos moralinį bank
rotą. Gal atsirasiąs ir toks, kuris 
labai teisingai pasakys ir primins, 
jog mes pasidarėme “bombų bi
janti tauta”, kuriai baimė atstoja 
Dievo baimės principus, brangius 
mūsų protėviams. Deja, anų dva
sią mumyse šiandien labai sunku 
berasti, šiandien esą randame tik 
bonkos garbinimą “Grey Cup” 
baigminių rungtynių ar kitokio
mis progomis. Mada pasidariusi 
demonstruoti laisvę paraduojant 
be viršutinės dalies (topless) mau
dymosi kostiumo ir nešant rašyti
nius ar tariant žodinius šūkius— 
“pažanga”. Anų laikų gero sko
nio, kuklumo ir padorumo barje
rus esą sulaužė radijas, televizi
ja ir filmų gamintojai, įsukdami 
filmuosna nesveikus, išsigimusius 
ir nešvarius vaizdus bei Įvykius. 
Mūsų paaugliai daugiau nieko ir 
nežiną, kaip garbinimą tokių sta
bų, kurie tik gitaras teturi ranko
se* ir nešioja nekirptus “beatle” 
stiliaus plaukus.

Kovą už palaidumą
Šitoks moralinis nuosmukis 

atakuojąs mūsų visuomenę nuo 
viršaus iki apačios. Korupcijos 
pilna valdžios sluogsniuose. Mū
sų žmonos ir motinos kviečiančios 
i kraštą tokį švietėją, kurio pa
grindiniai teigimai ir “mokslas” 
yra ateizmo ir “laisvos meilės” 
skelbimas. Mes, girdi, žinome 
universitetų studentų, kuriems 
buvo uždrausta rodyti nešvarius 
filmus visuomenei, bet leista juos 
rodyti studentams kituose univer
sitetuose. Mūsų augštieji teismai 
panaikiną žemesniųjų teismų 
sprendimus, padarytus kovojant 
prieš pornografinę literatūrą. Ko
vodami prieš betkokią spaudos

MOTERYS VIETNAMO KARE
Abi kariaujančios pusės Viet

name naudoja moteris kovoms, 
bet skirtingais būdais. Saigono 
vyriausybė treniruoja merginas 
daugiausia raštinės darbui admi
nistracijos ir kariuomenės įstai
gose. Kaikurios merginos rengia
mos darbui ligoninėse — slaugy
mui ir... žvalgybai. Mažuose 
kautynių punktuose ir kalnų gen
tyse Saigono kariai gyvena kartu 
su savo tėvais ir, komunistams 
užpuolus, kovoja kartu su savo 
seserimis ir žmonomis: moterys 
paruošia amuniciją, užtaiso šau
tuvus ir automatus ir šaudo į 
priešą kartu su savo vyrais.

Komunistai — Viet Kong deri
na moteris prie kitokio kovos tipo 
— prie partizaninio karo ir tero
ro aktų. Viet Kongo moterys daž
nai veikia kaip išlavintos propa- 
gandistės, kurios dažnai turi kau
tis su ginklu rankoje, kai būna 
vyriausybės kariuomenės “pri
spirtos prie sienos” kuriame nors 
kaime. Be to, moterys eina sani
tarių ir šnipių pareigas. Kaiku
rios kaujasi ir žūsta kautynėse, 
vadovaujamos kovai. Viena tokių 
komunisčių yra 30 metų našlė 
Kim Loan, kuri jau seniai išsisu- 

jkinėjo nuo vyriausybės kariuo-

Z. Orentienės baleto studijos mokinės Toronte, talkinamos vieno Volkovo studijos šokėjo, atlieka 
ištrauką iš baleto “Jūros dugnas” Nuotr. S. Dabkaus

“Taip, Kanada greit sulauks šim
to metų. Jeigu mes gyvensime 
taip ir antrąjį šimtmeti, neturėsi
me kuo pasidžiaugti. Kanadai ta 

jonų ir paminklų, bet atnaujini-

Pr. Alšėnas

menės jai statomų spąstų. Vy
riausybininkai stengiasi ją pagau
ti. Jos vyras prieš kelerius metus 
buvo pagautas kaip partizanas ir 
nužudytas. Nuo to laiko Kim Lo
an ėmė keršyti, žudyti Saigono 
vyriausybės valdininkus, griežtai 
spausti mokesčius iš kaimiečių 
Viet Kongo reikalams. Kim Loan 
buvo Hanoi režimo įvertinta ir 
po specialių kursų paskirta politi
niu komisaru Long An provinci
jai prie Kambodijos pasienio.

Užsimaskavusi džunglėse Kim 
Loan yra pavojinga moteris, bet 
panaši moteris gali būti dar pavo
jingesnė, gyvendama ir veikdama 
dideliame mieste. Tokia neseniai 
pasirodė 17 m. mergina Nga. Tai 
poetiškas vardas, nes reiškia “Mė
nulio burtininkė”, bet pagal jos 
veiklą jai labiau tiktų nuodingos 
gyvatės — kobros — vardas. Š. 
m. balandžio mėn. P. Vietnamo 
policija ją suėmė mieste, kuris 
yra vienas iš svarbių ryžių preky
bos centrų, 90 mylių į pietus nuo 
Saigono. Ji dirbo vietiniame res
torane. kur mielai lankydavosi 
JAV karininkai. Daili, mandagi 
ir meili Nga darė kuklios padavė
jos Įspūdi, tad nenuostabu, kad

(Nukelta Į 9 psl.)
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@ PAVERGTOJETEVWEJE tradicinis kartoko balius
O LIETUVIAI PASAULYJE

BALTUOS LAIVŲ STATYKLA
Baltijos laivų statykla Klaipėdoje 

darbą pradėjo prieš 13 metų jūrine 
barža, po to sekė vidutiniai žvejybos 
laivai, upių motorlaiviai, 2.500 tonų 
keliamosios galios plaukiojantieji do
kai ir didesni žvejybos laivai, šiuo 
metu į vandenį nuleistas Juozo Grei- 
fenbergerio vardo 3.670 tonų žvejy
bos laivas šaldytuvas, kuris yra 85 
m ilgio ir turi 2.000 arklio jėgų pa
grindinį variklį. Naujasis laivas jū
roje galės išbūti iki 2% mėnesių. 
Statyklos vyr. inž. Vladislovas Petro-
vas prisipažįsta, kad į pagalbą teko 
šauktis specialistus iš Murmansko, 
Chersouo, Astrachanės ir kitų vieto
vių — jie, girdi, paruošė vietinius 
kadrus. Tačiau spaudoje užtinkamos 
pavardės liudija, kad šioje laivų sta
tykloje ir šiandien vyrauja rusai 
Geriausiais laivų statybos meistrais 
pvz. laikomi: P. Malakauskas, A. Da
vydovas, V. Gorickis, L Medveckis, 
F. Vasiljevas. IŠ lietuvių minimi: sta- 
liai-montuotojai Antanas Marčiuly- 
nas, Steponas Korotkevičius, šaltkal- 
viai-vamzdininkai Stasys Toleikis, Al
gis Misevičius, dažytojos Stefa šarp- 
nickienė ir Danutė Palaimienė. Tai
gi, lietuviai daugiausia užtinkami pa- 
prastesniuose darbuose. Darbininkų 
kvalifikacijai kelti Klaipėdoje veikia 
laivų statybos technikumas.

MEDALIAI PARTIZANAMS
Sov. Sąjungos augčiausios tarybos 

prezidiumas H D. karo užbaigos 20 
m. sukakties proga ordinais ir meda
liais apdovanojo eilę Lietuvos terito
rijoje veikusių sovietinių partizanų 
ir komunistinio pogrindžio dalyvių. 
A. Mikojano parašų patvirtintame są
raše randame apie 100 lietuvių ir be
veik 60 tokių, kurių pavardės ir var
dai neturi nieko bendro su Lietuva, 
kaip pvz. Vasilijus Bagrovas, Uja Go- 
pas, Fiodoras Medvedevas, Michai
las Nadežkinas, Samuelis Rozinas, 
Borisas Pustelnikovas, Varsafonijus 
Laškovas ir Lt.

NAUJAS KOMITETAS
-f . •

Vilniuje sudarytas Lietuvos TSR 
ministeriu tarybos valstybinis grudų 
produktų ir kombinuotųjų pašarų 
pramonės komitetas, kuris rūpinsis 
valstybei priklausančių grūdų atsar
gomis, kombinuotųjų pašarų gamy
ba, jų tiekimu prekybinėms organi
zacijoms, kolchozams bei sovcho- 
zams. Šio komiteto pirmininko pavad. 
A. Babanovas džiaugiasi, kad visus 
klausimus bus galima spręsti sava
rankiškai, be direktyvų iš viršaus. 
Jis tiki, jog šiemet gerokai padidė- 
siąs grūdų pristatymas valstybei: 
‘Tadidintos jų supirkimo kainos, su
mažinti pardavimo planai, įvesti prie
dai už viršum plano parduotus grū
dus. Pavyzdžiui, už rugių toną ūkis 
gaus 130 rb., o jei ji bus parduoda
ma viršum plano — 195 rb. Vien tik 
šie priedai turėtų duoti respublikos 
kolūkiams ir tarybiniams ūkiams 
apie 6 milijonus rublių papildomų 
pajamų.. Džiovyklos ir nauji grū
dų sandėliai statomi Tauragėje, Va
rėnoje. Vievyje, Švenčionėliuose ir 
Šilutėje jau šiemet pradės veikti 
stambios kombinuotųjų pašarų ga
myklos.

R. MIZARA — ^LIAUDIES” 
RAŠYTOJAS
Išplėstiniame Rašytojų Sąjungos 

posėdyje, kuriame taipogi dalyvavo 
kompozitoriai, dailininkai, žurnalistai 
ir visuomenės bei kompartijos veikė
jai, Vilniuje buvo pagerbtas Rojus 
Mizara jo 70 m. amžiaus sukakties 
proga Jubiliato “pažangius” nuopel
nus susirinkusiesiems aiškino E. Mie-

VANCOUVER, B.C.
JAUNIMAS IR SENIMAS PAGER

BĖ MOTINAS. — KLB Vankuverio 
apylinkės valdyba Motinos Dieną pa
minėjo gegužės 2 d. Amorc salėje. Mi- 
nėjiman atsilankė gausus būrys lietu
vių šeimų, jaunimo ir vaikučių. Pri
taikytą paskaitą skaitė Z. Kaulienė.

Programoje dalyvavo ir lietuvių šešL 
mokyklėlės mokiniai, vad. jų mokyt, p. 
Radzevičienės. Programos pranešėja 
buvo viena jos mokinių — J. Vileitai- 
tė, o programos išpildytojai: R. Radze
vičiūtė, B Valytė, V. Smitaitė, D. Dai- 
niūtė, D. Vileitaitė, J. Vileitaitė, G. 
Skabeikis, M. Kauliūtė, D. ir M. Vana
gai ir kt. Jie puikiai suvaidino iliust
ruotą dainelę “Ėjo grybų raut Marytė”. 
Taip pat puikiai buvo atliktos dekla
macijos, pagrota akordeonu, paskam
binta pianinu ir pašokta.

Suaugusiųjų pasirodyme dalyvavo: 
p. A. Skabeikienė — paskaitė eilėraš
tį „Našlaitis” (J. Aisčio); P. B. Ra
dzevičius gražiai pailiustravo L. Žitke
vičiaus eilėraštį “Dainuok, motule, K. 
Vanagas paskaitė prozos dalykėlį ir 
pabaigai F. Valys skaitė savo kūrybos 
eilėraštį “Mirusiai motinai”. Po to bu
vo įteiktos gėlės daugiausiai šeimos tu
rinčioms motinoms: p. Macijauskienei 

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje /ZTALKA//

IŠDUODAMOS ASMEHIHtS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičHi 
paskolos iki M% torto vertės. UŽ ŠERUS mokamo 414% divi
dendo H pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokomas gy
vybės Ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

želaitis, A. Venclova, J. Baltušis, 
daiL N. Petrulis, Kompozitorių S-gos 
sekr. P. Tamuliūnas, L. Kapočius, V. 
Reimeris, A. Laurinčiukas ir G. Zi
manas. Kompartija šia proga R. Mi- 
žarai suteikė “liaudies rašytojo” var
dą. Apdovanojimas, savaime supran
tama, yra gana juokingas komparti
jos persistengimas, nes juk Lietuvoje 
ir už jos ribų netrūksta tikrai nusi
pelniusių rašytojų, bet jų nuopelnai, 
deja, skirti literatūrai, o kompartija 
didesniu rašytoju vis dar laiko aklus 
komunistinės santvarkos garbintojus.
Aklumo, tiesa, R. Mizarai netrūksta 
— jo akių atmerkti neįstengė nei 
Stalino laikotarpio žiaurumai, nei 
pagaliau Nikitos tankai Budapešto 
gatvėse.

MIRĖ VINCAS MĖŠLIUS
Vilniuje palaidotas Literatūros 

fondo direktorius Vincas Mėšlius. 
Velionis buvo baigęs Marijampolės 
mokytojų seminariją; už “pažangią” 
veikią keletą metų praleidęs neprikl. 
Lietuvos kalėjimuose. Kurį laiką yra 
buvęs satyrinio savaitraščio “Kun- 
taplis” administratorium, talkinęs T. 
Tilvyčiui. Pokariniais metais rūpino
si rašytojų buitinių sąlygų tvarkymu 
ir gerinimu. Vakarais dėstė geografi
ją Vilniaus VIII darbo jaunimo mo
kykloje.

PRIEKULĖ IR JOS VINGIS
Jieva Simonaitytė “Tiesos” pusla

piuose paskelbė ilgoką rašinį apie 
dabartinę Priekulę ir jos Vingio par
ką. Jau prieš šimtą metų šiame gra
žiame kampelyje susitikdavo jauni
mas savo šventėms, sambūriams, po
būviams. ši tradicija tęsiama ir šian
dien, nors dabar jau pirmą vietą už
ima pionierių šventės. Autorė pikti
nasi, kad tokių švenčių metu Vingyje 
pardavinėjami alkoholiniai gėrimai: 
“Jeigu kai kurie vaikučiai namie dar 
nėra matę svyrinėjančių, žeme besi
voliojančių girtuoklių, tai Priekulės 
Vingio parke per savo iškylas tikrai 
pamatys ...” Pagaliau ir tie patys 
nekaltieji vaikučiai šiandien, matyt, 
yra kitokio plauko: “O kai pasibai
gia šventės, iškylos, arba joms dar 
ir nebuvus, — nueik į parką, na ir 
ką tu ten pamatysi? Pirmoj eilėj ne
švarumą, popierių, tuščių butelių ir 
dar nešvaresnių krūvelių. Nedrįsk 
niekur po medžiu atsisėsti...” Vieti
nių gyventojų vaikai negailestingai 
laužo parko medžių šakas, o jeigu pa
mėgini pasiskųsti tėvams, gauni šab
lonišką atsakymą: “Ar tau gaila? ...” 
Labai apleista į parką vedanti Vingio 
gatvė, nors ja kas vasarą pravažiuo
ja tūkstančiai iškylautojų: “Jeigu iš 
miesto magistralės pasuksi į Vingio 
gatvę, tai pirmiausia užsiimk nosį. 
Nes čia tebestovi tvartai iš dvarinin
kų laikų, ir iš tų tvartų — ar dievai 
žino iš kur — į gatvę plaukia srutos. 
O juk tai miestelio centras!...”

KOMANDIRUOTĖS
Komunistinio biurokratizmo nuo

bodžioje baloje dideliems viršinin
kams ir mažiems viršininkėliams vie
nintelė paguoda yra komandiruotės, 
nes jų pagalba “tarnybos reikalais” 
vasarą gali atsidurti Palangoje, Ni
doje, o žiemą galima net ir Krymą 
pasiekti. Satyrikas P. Raščius koman
diruočių garbintojams skiria porą 
taiklių posmų:

“Komandiruotės... Komandiruotės, 
Lyg nesiliaujančios liūtys...
Komandiruotėj — spalis ir gruodis 
Ir, kaip taisyklė, rugpjūtis.
Taip ir keliaujam, lyg piligrimai, 
Knarkiami lig soties kasdieną ... 
Kaip gi neknarkti, jei už knarkimą 
Pinigus moka vis viena.”

V. Kst.

ir p. Kaulienei. Užbaigai sugiedota 
“Marija, Marija”. Po oficialiosios da
lies sekė bendras pasivaišinimas ir bal
savimas į KLB krašto tarybą. Balsavi
me dalyvavo 21 asmuo.

NAUJOJI APYLINKĖS VALDYBA 
gražiai užsirekomendavo savo veiklos 
pradžia. Puikus buvo jos suruoštas 
pirmasis balius per Atvelykį, kuriame, 
be gausios publikos, dalyvavo dar ir 
kun. S. Kulbis, SJ, kuris Velykų šven
čių proga viešėjo Vankuveryje ir vie
tiniams lietuviams atlaikė dvejas lie
tuviškas pamaldas.

Taip pat su nemažesniu pasisekimu 
praėjo ir Motinos Dienos minėjimas. 
Kai tik oras pakankamai atšils, valdy
ba yra numačiusi suruošti eilę gegu
žinių, ekskursijų, o, jei pasiseks, ir vai
kams vasaros stovyklą. Simono Dau
kanto paminėjimą tikimasi surengti 
netolimoje ateityje. Prie sėkmingo 
darbo pradžios prisidėjo ir tai, kad 
naujoji valdyba pašalino visus nesusi
pratimus tarp bendruomenės valdybos 
ir Vankuverio Lietuvių Kultūros Drau
gijos.

Jei tos linijos bus laikomasi ir to
liau, reikės tikėtis, vienybė ir sugyve
nimas Vankuverio lietuvių tarpe susi- 
cementuos ilgesniam laikui. Kor.

Welland, Ont, ST. Stephan's salėje (Hall) 
East Main St. ir Port Robinson Rd., kampas

• Gros lietuviškas V. BABECKO 
orkestras iš Hamiltono

• Turtingas BARAS su minkštais ir 
kietais gėrimais

• Turtinga fantais LOTERIJA ir laimės 
. staliukai

• 3 premijos už gražiausias KARTŪNO 
SUKNELES

• KARTŪNO BALIAUS karalaitės
rinkimas

• Ir daug kitokių staigmenų!
• Virtuvėje ŠILTI ir ŠALTI užkandžiai 

nuo 3 vai. p. p.
Prašome atsilankyti ir įsitikinti.

Ruošia Wellando ir apylinkės Medžiotojų ir Meškeriotojų klubas “Lituanica”.

Hamiltono moksleivių ateitininku vaidybos būrelis, suvaidinęs J.
Kuzmickio “Mažasis Didvyris” su režisoriu A. Juozapavičių

Nuotr. M. Borusienės

SUTVIRTLNLMO SAKRAMENTAS 
buvo teikiamas sekmadienį — geg. 16 
d. AV bažnyčioje. Iš viso jį priėmė 40 
jaunų lietuviukų — 19 berniukų ir 21 
mergaitė. Vyskupas iš Kamloops, BC., 
J. E. M. Harrington labai įspūdingai 
atliko Sutvirtinimo iškilmes, kurių me
tu visi vaikai choru atkalbėjo lietuviš
kas maldas.

MOKSLO METŲ UŽBAIGA Vysk. 
Valančiaus šeštadieninėj prad. mokyk
loj įvyks birželio 5 d., ateinantį šešta
dienį, šia tvarka: 10 vai. pamaldos Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje; po to 
ten pat salėje iškilmingas užbaigos ak
tas, X skyr. pirmos laidos baigimo pa
žymėjimų ir atsižymėjusiems moki
niams dovanų įteikimas, meninė dalis

VYSKUPO VIZITACIJA geg. 18 d. 
praėjo iškilmingoje nuotaikoje. Daly
vavo trejetas kitataučių monsinjorų, 
kleb. kun. P. Ažubalis, nuolat besisie- 
lojąs mūsų, kaip naujakurių, reikalais, 
ir pilna bažnyčia parapijiečių. Po kle
bono kun. B. Pacevičiaus išsamaus pra
nešimo, vyskupas savo žodyje pasi
džiaugė, kad mes gražiai tvarkomės ir 
priminė, kad nebūsime skubinami mo
kėti skolą. Visų mūsų pagrindinis da
lykas, sako, yra ne pinigai, bet dvasi
nė stiprybė, kurios mes Dievo namuo
se pasisemiame. Po to jis suteikė 24 
vaikučiams Sutvirtinimo sakramentą. 
Iškilmių metu giedojo suaugusiųjų 
choras, vad. muz. J. Petrausko. Vysk. 
Carter tą vakarą buvo numatęs va
žiuoti Windsoran, bet paskui pakeitė 
nuomonę ir sutiko dalyvauti mūsų 
bendrose vaišėse. Jų metu žodį tarė 
parap. k-to pirm. J. Butkus, linksmai 
nuteikdamas susirinkusius. Visiems 
staigmeną padarė Sutvirtinimo sakra
mentą priėmusiųjų atstovas J. Misius, 
jų vardu tardamas Ganytojui labai gra
žų padėkos žodį. Tenka užgirti tiek jo 
drąsą, tiek if tikrai dėmesio vertą pui
kų pasiruošimą: jis ilgoką žodį pasakė 
iš atminties. Svečiams padarė gerą įs
pūdį. Istoriją apie Marijos pasirodymą 
Šiluvoje puikiai anglų kalba nupasa
kojo Gr. Petrauskienė. Meninę progra
mą atliko D. Svilpaitė, padainavusi po
rą dalykų solo, vaikų choras, vad. kun. 
B. Pacevičiaus, mažųjų ir jaunuolių 
taut, šokių grupės, vad. D. Chainaus- 
kienės.

Hamiltono mažieji dar prisimena Velykų bobutę. Nuotr. A. Juraičio

ir t.t. Visi mokiniai į pamaldas susi
renka 15 minučių anksčiau. Kviečiame 
visus mokinių tėvus ir visus, kas tik 
domisi mokyklos gyvenimu, dalyvauti.

Visi tėvai, kurie dar neužsimokėjo 
mokyklos išlaikymui metinio $15 mo
kesčio už šiuos ir praeitus metus, tė
vų komiteto prašomi iki tos dienos su
mokėti.

Mokyklos vedėjas

DIDELIUS VASARNAMIUS —mo
telius nupirko hamiltoniečiai J. Sva- 
baitis ir V. Venckevičius prie Huron 
ežero Port Elgin kurorte. Nauji savi
ninkai kviečia visus lietuvius atosto
goms į Holiday House, Port Elgin, 
Mill St., kur jie tikrai be jokių rūpės-

, ONT.
Ganytojas išvykdamas padėkojo už 

vaišes, neaplenkdamas nė darbščiųjų 
šeimininkių. Programą vykusiai pra
vedė Edm. Petrauskas.

PIRMOJI KOMUNIJA įvyko sekma
dienį, geg. 16 d., vaikučių skaičius ne
buvo didelis, bet tai nesumažino šio 
įvykio svarbos ir jis yra tikrai minėti
nas mūsų kolonijos istorijoje: mažieji 
pirmą sykį atliko išpažintį lietuviškai 
ir šios rūšies iškilmės buvo pirmosios 
nuosavoje bažnyčioje, Klebonas įdėjo 
nemaža darbo ir jam priklauso mūsų 
padėka.

MOTINOS DIENOS minėjimas pra
ėjo pagarbos lietuvei motinai ženkle. 
Mergytės apdovanojo motinas rožėmis, 
o stud. V. čegytė paskaitoje iškėlė tik
ros lietuvės motinos pareigas ir dory
bes. Programoje dalyvavo vaikų cho
ras, vad. kun. B. Pacevičiaus, suaugu
siųjų mišrus ir moterų chorai, vad. 
muz. J. Petrausko, abi taut, šokių gru
pės, vad. D. Chainauskienės. Deklama
vo J. čegys, R. Blyskytė ir J. Čegytė. 
Taut, šokiai daro pažangą su kiekvie
nu pasirodymu, o suaugusiųjų chorų 
“Kur giria žaliuoja” ir “Tėviškėlė”, o 
taip pat vaikų choro dainos buvo pa
lydėtos stipriais plojimais. Malonu, 
kad vaikų choras po pertraukėlės vėl 
pradėjo rimtą darbą. Jo dainos sudo
mino net ir vysk. Carter, o juo labiau 
jos yra mielai klausomos tėvelių, arti
mųjų ir visų kitų, jaunimu besidomin
čių. Tegul jos nenutyla ir ateityje!

D. E. 

čių ir miesto triukšmo galės praleisti 
ramiai ne tik atostogas, bet ir savait
galius. Lietuviams daroma nuolaida.

K. BARONO naujas adresas: 1424 
King St. E. Apt. 11 (Diana Court).

G. SKRIPKUTĖ jau kuris laikas ser
ga šv. Juozapo ligoninėj. Hamiltonie- 
čiai ją pažįsta kaip anksčiau buvusią 
mūsų Bendruomenės v-bos pirmininkę 
ir veikėją, kuri domisi ir padeda vi
siems visokiame lietuviškame darbe. 
Su savo seserim Liuce jos visada nepa
keičiamai atstovauja lietuviams miesto 
tautinių grupių veikloje. Abi dirba 
Stelcos įstaigose ir turi atsakingus dar
bus. K. M.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam už suruoštą 

staigmeną mūsų dvidešimt penkių me
tų vedybinio jubilėjaus proga: pir
miausia — mons. dr. J. Tadarauskui ir 
Tėvui St. Kulbiui, SJ, už atlaikytas 
ta intencija šv. Mišias ir tartą gražų 
žodį; visiems dalyviams už paruošimą 
pobūvio ir prisidėjimą gražiomis dova
nomis: B. Z. Stonkams, L. J. Kriaučiū
nams, M P. Vaitoniams, p. Enskai- 
čiams, M. A. Garkūnams, E. P. Gu
žams, A. J. Mikšiams, V. E. Sakavi- 
čiams, L. VI. Kybartams, p. Lengni- 
kams, p. Rakščiams, p. Pajarskams, 
G. P. Breichmanams, E. A. Ramanaus
kams; už prisiųstus sveikinimus: N. 
Pr. M. seselei Kristinai ir S. Rama
nauskams. Ypatinga padėka iniciato
riams mieliems giminėms — sesutei 
Onutei ir švogeriui Kostui Celiaus- 
kams, Genutei ir Vladui Kažemėkams 
ir mūsų vaikams už gražias dovanas.

Liekame visuomet Jums dėkingi —
Kostancija ir Juozas Šlekaičiai 

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums su

ruoštą pobūvį dvidešimt penkių metu 
vedybinio gyvenimo sukakties proga: 
didžiai gerb. prelatui dr. J. Tadaraus
kui už taip brangią dovaną — šv. Mi
šias, suteiktą palaiminimą ir vaišių me
tu pasakytą kalbą; ruošėjoms p. J. 
Budninkienei, p-lei Silvijai Martinku- 
tei už taip gražiai suorganizuotas vai
šes; p. J. Budninkui ir p. V. Sakavičiui 
už pasakytas kalbas vaišių metu; mie
liesiems svečiams, dalyvavusiems ir 
prisidėjusiems prie mūsų vaišių ir 
įteikusiems taip brangias ir gražias do
vanas bei gėles. Nuoširdžiausias ačiū 
J. J. Budninkams, V. V. Beniušiams, S. 
V. Bardzilauskams, p. Gutauskienei, R. 
J. Jurgučiams; A. V. Kažemėkams, O.
M. Krivickams, G. S. Karalėnams, A. S. 
Klevams, A. D. Kochankoms, J. L. Ko- 
perskiams, E. A. Keršiams, S. P. La- 
buckams, p. Pinkevičiams, A. Z. 
Pulianauskams, J. H. Petkūnams, V. A. 
Pauliukams, A. J. G. Pranckevičiams, 
F. L. Palčiauskams, L M. Repečkoms, 
L. V. Sendžikams, E. V. Sakavičiams,
N. S. Senkams, p. p. šopiams, A. K. 
Trumpickams, p. S. Martinkutei.

Dar kartą ačiū visiems —
Genovaitė ir Juozas žemaičiai

DR. V. D. KVEDARAS 
Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529 ■ 4911

WINNIPEG, Man.
MOTINOS DIENOS minėjimas įvy

ko gegužės 16 d. liet. par. salėje. Pro
gramą paruošė šeštad. mokykla, o jai 
vadovavo St. Ramančauskas. Paskaitą 
skaitė D. Demereckaitė. Deklamavo V. 
Balčiūnaitė ir N. žiminskaitė. Pianinu 
skambino R, Kuncaitytė, P. ir Alg. 
Stankevičiai. Akordeonu grojo V. Bal
čiūnaitė. Solo dainavo V. Demereckai
tė. Seštad. mokyklos mokiniai suvai
dino M. Ramūnienės 3 v. vaizdelį “Gė
lės mamytei”. Režisavo M. Bujokaitė, 
vaidino: R. Kuncaitytė. V. Balčiūnai
tė, L. Rutkauskaitė, R. Rutkauskas, T. 
Marozaitė, A. Stankevičius, A. Rut
kauskas, R. Stankevičius, R. Galinaitis. 
E. Federas, N. žiminskaitė, M. Virku- 
tytė, L. ir R. Kazlauskaitės, R. ir L. 
Rutkauskaitės. Plastikos šokį paruošė 
B. Jančiukaitė, dekoracijas tvarkė A. 
Januška. Taut šokių mažųjų grupė, 
vad. H. Barkauskaitės, pašoko “Noriu 
miego”; vyresniųjlj grupė — “Vėda
rą”, “Kalvelį” ir “Gyvatarą”. Minėji
mas baigtas sugiedant Algiui Stanke
vičiui gimtadienio proga “Ilgiausių 
metų!”

ST. RAMANČAUSKAS par. salėje 
pertvarkė vandens nutekėjimo vamz
džius. Jis ne tik už darbą nieko ne
ėmė, bet ir visą medžiagą pusiau su 
J. Timmerman dovanojo. Darbe padė
jo: A. Kuncaitis, V. Rutkauskas, P. 
žiminskas, M. Januška, J. Demerec- 
kas. Stogo vamzdžius sutvarkė A. Bal- 
bonas.

VOTYVINIŲ ŽVAKIŲ stalelį dova-

JA Valstybės
“NEW WORLD”, Čikagos arkivys

kupijos savaitraštis, gegužės 14 d. 
laidoje įdėjo straipsnį su vysk. V. 
Brizgio atvaizdu sidabrinės vyskupys
tės jubilėjaus proga.

ŠILUVOS KOPLYČIAI Vašingtone 
iš viso jau gauta aukų per $300.000. 
Gegužės 10 d. posėdžiavęs k-tas nu
statė, jog jei dar aukų ateitų $50.- 
000, tai užtektų ir koplyčios užbaigi
mui, ir numatomam lietuvių katali
kų kongresui,

VISVALDAS MASIULIS perėmė 
vadovavimą Vasario 16 gimnazijai 
remti būreliui, kuris po velionies tė
vo Boleslovo Masiulio mirties buvo 
likęs be globėjo.

JERONIMAS CICĖNAS, laikrašti
ninkas, “Naujienose” nuolatinai ve
dąs “Dienų Skeveldrų” skyrių, gyv. 
Omahos mieste, jau. du mėnesiai be 
darbo. Pagal Nebraskos įstatymus, 
kol vyksta ginčai tarp b-vės ir uni
jų, negaunama netgi bedarbio kom
pensacija. Paliesta keliasdešims se
nųjų ir naujai atvykusiųjų lietuvių. 
Senesnio amžiaus žmonėms Omahoje, 
Nebr., neįmanoma gauti darbų.

PREL. DR. L. TULABA, Šv. Ka
zimiero kolegijos rektorius, gegužės 
18 d. lėktuvu iš Romos atskrido į 
Čikagą dalyvauti Kunigų Vienybės 
seime bei vysk. V. Brizgio vyskupys
tės 25-rių metų jubilėjuje.

KUNIGU BUVO ĮŠVENTINTAS 
Charles Balskus. Daugeli metų jau
nojo kunigo motina P. Balskus rašė 
straipsnius “The Marian” žurnale. 
Jaunasis kunigas pirmąsias Mišias 
atnašavo Kristaus Gimimo bažnyčio
je gegužės mėn. 2 d.

ALEKSAS BANYS, senas lietuvis 
ateivis, gyvenąs Klevelande, laiko
mas daugiausia aukojusiu pinigų 
Lietuvos laisvės ir lietuvybės išlai
kymo reikalams. Jis apdovanotas Ge
dimino ordinu. Visą savo uždarbi 
jis išleidžia tik aukoms.

INŽ. BR. GALINIS gegužės mėn. 
pradžioj šv. Petro lietuvių parapijai 
Bostone paremti paaukojo $100.

LIETUVIŲ GIMNAZIJOJE Ken- 
nebunkporte ruošiamasi mokslo me
tų užbaigai. Abiturientų išleistuvės 
bus birželio 12 d. Išsiuntinėti pakvie
timai mokinių tėvams ir gimnazijos 
rėmėjams. Laukiama daug svečių, 
ypač iš Bostono ir Niujorko. Niujor
ke gimnazijos rėmėjai organizuoja 
ekskursiją autobusais. Į mokslo metų 
pabaigos iškilmę atvyksta vysk. Pr. 
Brazys, MIC. Jis laikys Mišias, sakys 
pamokslą ir įteiks abiturientams 
gimnazijos baigimo pažymėjimus, 
šiemet bus 11 Abiturientų. Iš viso 
Šv. Antano gimnaziją jau yra baigę 
64 mokiniai. Spausdinamas metinis 
gimnazijos leidinys “Antonianum”, 
kuriame straipsneliais ir nuotraukom 
pavaizduojamas gimnazijos gyveni-

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
ST. CATHARINES, Ont. — 1964 m. 

lapkričio 8 d. visuotiniame B-nės na
rių susirinkime buvo diskutuota ir nu
tarta, jei kr. valdyba paves, ruošti š. 
m. Lietuvių Dieną St. Catharines mies
te. Lietuvių Dienos ruošimui B-nės 
nariai gana stipriai pritarė ir pasiža
dėjo valdybai talkinti.

Kadangi kr. tarybos sesija pasisa
kė už rengimą Liet. Dienos St. Cath
arines, apylinkės valdyba jau sudarė 
pagrindinius programos rėmus. Meni
nę dalį išpildys garsusis Čiurlionio 
ansamblis iš Klevelando. Jis šiais me
tais švenčia 25 m. veiklos sukaktį ir

Niagaros pusiasalis
DIDELIO MASTO JONINĖS. — 

Dauguma iš mūsų prisimename birže
lio naktis, o Joninių vakarą — lieps
nojančius laužus ir tuos malonius dai
nų aidus... Buvę labai malonu tą va
karą išeiti į gamtą ir pasižvalgyti. Tuo
jau pastebėdavai čia vienur, čia kitur 
uždegtas ratų stebules, kurios atrody
davo kaip priartėjusios prie žemės 
žvaigždės, o užkurti laužai, lyg gaisrai, 
nušviesdavo tėvynės padanges.

Tad nenuostabu, kad Niagaros pu
siasalyje jau eilė metų yra ruošia
mos Joninės. Jos čia tvirtai prigijo. 
Suprantama, mes čia laužų nekuria- 
me, pasitenkiname gražia sale, kur su
sirenkame daugelis į vieną vietą, pa
sižiūrime bei pasiklausome Joninėms 
pritaikintos programos ir pasijuntame 
nors keletai valandėlių tartum savo 
tėvynės padangėje.

šiemet Joninės bus ypatingai šau
nios. Jų meninė programa yra plati ir 
žavinti. Ją atliks Toronto, Hamiltono 
ir Ročesterio tautinių šokių grupės. 
Be to, dalyvaus sol. V. Verikaitis ir 
jo vad. Hamiltono Aušros Vartų para
pijos choras, taipgi Ročesterio Liet 
Bendruomenės choras, vad. Adomai
čio. Kaip matote, vien programai at
likti atvyks virš pusantro šimto jauni
mo. Taip ir norisi sakyti, kad Joninės 
yra jaunimo šventė, nors ir vyresnio 
amžiaus žmonės turės malonumą pa
buvoti su jaunimu.

Joninės rengiamos birželio mėn.

nojo P. O. žiminskai.
ATVELYKIO BANKETAS gražiai 

pavyko ir davė $126.80 gryno pelno. 
Bufetą tvarkė P. Matveičiukas; maistą 
paruošė H. ir J. Barkauskaitės; prie 
įėjimo budėjo A .Genys; loterijos bi
lietėlius pardavinėjo S. Dielininkaitie- 
nė ir A. Dudonis; drabužinę tvarkė J. 
Stanga; salę paruošė K. Mažeika.

Kor. 

mas. Jį paruošia patys mokiniai mo
kytojų priežiūroj. Be leidinio, dar 
kasmet ruošiamasi Ir meninei pro
gramai, išpildomai abiturientų iš
leistuvėse, Koresp.

Brazilija
Dr. VINCO KUDIRKOS vardo lie

tuvių rūmai Sao Paulyje daug metų 
nebuvo lietuvių rankose. Pagaliau, 
jie vėl galutinai atgauti lietuvių kul
tūrinei, religinei ir visuomeninei 
veiklai. Brazilijos Liet. S-ga pakvietė 
lietuvius jėzuitus ir pavedė jiems 
tuos rūmus administruoti. Tėvai jė
zuitai rūmuose apsigyveno 1964 m. 
vasario mėn., nors juose dar tebešei
mininkavo nelietuviai. Pamažu jie 
buvo išgyvendinti ir gerokai apleis
tas pastatas, bent iš vidaus, atnau
jintas. Rūmų atidarymas įvyko gegu
žės 2 d. Susirinko apie 300 tautiečių. 
Iškilmės pradėtos gegužinėmis pa
maldomis laikinojoj koplyčioj. Iškil
mingas aktas įvyko salėje, kur Tėvų 
jėzuitų vyresnysis I. Giedrys pasvei
kino gausiai susirinkusius lietuvius 
ir padėkojo už nuoširdžią paramą 
rūmus atgauti ir juose lietuviams 
vėl įsitvirtinti. Rūmuose bus litua
nistinė m-kla, kursai, taut, šokių an
samblis, choras, sporto įvairių šakų 
būreliai, vaidinimai, koncertai ir Lt. 
Atidaryme buvo ir meninė dalis, ku
rioj pasirodė jaunimo choras, vado
vaujamas SL Kubiliūno, su pora dai
nų ir tik prieš keletą mėnesių pra
dėtas organizuoti Mookos Liet. Namų 
choras, vad. T. J. Kidyko, padaina
vęs trejetą dainų. Po to sekė vaišės, 
šokiai, skambios lietuviškos dainos. 
Tėvai jėzuitai gavo nuoširdžių svei
kinimų. Jie stengsis tuos rūmus 
tvarkyti Čikagos Jaunimo Centro pa
vyzdžiu.

Australija
DR. KAZOKIENĖ, “Mūsų Pasto

gės” redaktoriaus V. Kazoko žmona, 
su dantistų grupe iš Australijos iš
vyko į Š. Ameriką. Dalyvaus Kanadoj 
ruošiamoj dantistų konferencijoj. Ta 
proga p. Kazokienė lankysis ir JAV
— Čikagoj, Niujorke. Dr. Kazokienė 
Sydnėjuje turi savo dantų gydymo 
kabinetą.

Vokietija
PLB VOKIETIJOS KR TARYBOS 

suvažiavimas įvyko balandžio 30 — 
gegužės 2 d. Vasario 16 gimnazijoje, 
Huettenfelde. Iš 15 narių dalyvavo 
13. Atsistatydinus PLB Vokietijos 
kr. v-bos pirm. kun. dr. A. Avižai, iš
rinkta nauja v-ba: J. Barasas, kun. 
Br. Liubinas, A. Mariūnas, E. Simo
naitis ir J. Valiūnas; kontrolės ko- 
misijon: K. Bendoraitis, J. Laukaitis 
ir J. Pauliukevičius; garbės teisman
— pirmininku dr. P. Karvelis, S. 
Antanaitis ir J. Venckus.

Paruošė Pr. Al.

yra paruošęs naują repertuarą, kurį iš
pildys ir St. Catharines Lietuvių Die
noje. Šiai didžiajai 11-tajai Lietuvių 
Dienai bus reikalinga visokeriopa pa
rama. Kai B-nės valdyba kreipsis į 
lietuvius, parodykime gerą valią ir pa
remkime B-nės veiklą.

Kas metai daug lietuvių atvyksta iš 
tolimųjų apylinkių pasižiūrėti garsaus 
Niagaros krioklio, šiais metais kaip 
tik bus gera proga jį aplankyti Lietu
vių Dienos išvakarėse. Ruoškimės iš 
anksto į didžiąją šventę — Kanados 
Lietuvių Dieną, kuri įvyks š.m. rugsė
jo 4-6 dienomis St* Catharines mieste.

J. š.

19 d. St. Catharines Merritton Com
munity Centre salėje. Pradžia — punk
tualiai 6 v.v. St. Catharines lietuviai 
mielai priims svečius ir pavaišins, čia 
dalyvaus augšti svečiai, kaip VLIKo 
pirm. V. Sidzikauskas, Lietuvos kon
sulas Kanadai dr. J. žmuidzinas ir kt.

Labai malonu konstatuoti, kad skau
tams į pagalbą atėjo Tėvai pranciško
nai, visokeriopai paremdami jaunimą. 
Tad iki pasimatymo birželio 19 d. St. 
Catharines mieste.

Rengėjai —
Skautų Rėmėjų Būrelio valdyba

Lietuviai kariai 
plačiame pasaulyje 
AUDRIS ENDRIJONAS, kilęs iš Či

kagos, buvo pakeltas į leitenanto 
laipsnį. Per trejų metą laikotarpį gavo 
laivyno, armijos ir aviacijos kareivio 
garbės atžymėjimus; baigęs puskari
ninkių ir karo akademiją su gerais pa
žymėjimais.

R. MIKŠYS vasario pabaigoje gavo 
laivyno aviacijos navigatoriaus laips
nį. Tarnavo Corpus Christi bazėj, da
bar perkeltas į Vašingtoną tolimesnei 
tarnybai. Jo tėveliai gyvena Worceste- 
ryje; yra prekybininkai, spaudos bei 
lietuviškos kultūros rėmėjai.

PULK. VLADAS BRAZIULIS, gyv. 
Klevelande buvo gražiai pagerbtas ra- 
movėnų jo 70 m. amžiaus sukaktyje.

TEIS. JUOZAS VILUTIS, buvęs Lie
tuvos kariuomenės majoras, pastoviai 
įsikūrė Čikagoje ir kovo 20 d. buvo 
artimąją aplankytas.

WALTER ZEMGUUS, tikagietis, 
įstojęs į karo tarnybą ir šiuo metu 
yra Fort Knox, Kentucky.

INŽ. JURGIS BOBELIS dirba žy
miausios Amerikos povandeninių ato
miniu laivą statyklos administracijos 
viršūnėse. Toji statykla yra išleidusi 

(Nukelta į 5 psl.)
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Ateitininkų kongresui rengti komiteto posėdyje jaunimo atstovės 
Laima Švėgždaitė ir Vida Tamulaitytė susirūpinusios, kad reikės 
daug ką paruošti; tik A. Kuolienė šypsosi, nes tokie darbai jai ne 
naujiena. Nuotr. S. Dabkaus

Ateitininkų kongreso informacija

Kongrese dalyvaus abu vyskupai

Tikras realizmas ir tikras idealizmas neneigia vienas ant
ro, o eina drauge. Realiai matyti tikrovė nereiškia ja pa
sitenkinti (visada yra kuo tikrovėje nepasitenkinti!). Antra vertus, 

siekti idealo nereiškia kreiptis nuo tikrovės. Priešingai, idealas 
apeliuoja į žmogų tikrovėje jį realizuoti. Paradoksiškai tariant, 
ir tiesa nėra iš tikrųjų tiesa, kol ji nėra gyvenime įkūnijama. 
Užuot neigęs tai, kas yra, idealas tik žadina žmogų kurti skaid
resnę tikrovę — ne kapitulioti prieš sutinkamas sunkenybes, o 
ryžtis jas nugalėti. Tikrovė yra mūsų pačių kuriama visais kas
dieniniais mūsų apsireiškimais — jautrumu ar abejingumu, ryž
timi ar delsimu, veikla ar apsileidimu. Savaime kuriame savo tik
rovę, bet svarbu, kad ją kurtume juo skaidresnę, juo kilnesnę, juo 
vertingesnę.

Čia ir slypi idealizmo realistinė prasmė. Ištikimybė idea
lui — tai nei bėgimas nuo tikrovės, nei prieš ją suklupimas, o 
aktyvus angažavimasis joje vykdyti savo žmogiškąjį pašaukimą. 
Idealui tarnaujama tikrovėje — ne šventinėmis progomis, o visu 
kasdieniniu gyvenimu. Todėl apeliuoti į ištikimybę idealui lygu 
apeliuoti į kasdieninę ištikimybę. Kasdieniniame gyvenime, o ne 
kongresuose ar kitose šventėse pasirodome, ko verti esame. Už
tat ir pačių kongresų bei kitų švenčių prasmė slypi ne paradi
nėse demonstracijose, o susitelkime į save klausimu, kiek iš tiesų 
gyvename pagal savo idealus, kiek iš tiesų juos vykdome tikrovėje.

DR. JUOZAS GIRNIUS 
Besiruošiant VII ateitininkų kongresui

SILPNIEJI PRAŠO PAGALBOS
Kolumbijos Lietuvių Katalikų 

Komitetas, kuriam vadovauja ku
nigas Myk. Tamošiūnas, stato Me- 
dellino mieste Lietuvių Centrą, 
kuriame numatyta įrengti patal
pas kultūrinei bei tautinei veik
lai ir koplyčią. Statybos darbai 
yra jau įpusėję, tačiau užbaigi
mui trūksta lėšų. Komiteto pirm, 
kun. M. Tamošiūnas savo kreipi
mesi rašo: “Tuo tarpu yra visiš
kai baigta viena pastato dalis — 
apartamentai, kurių vienoje daly
je jau gyvena ketvertas senelių, 
kurie nepajėgia dirbti, kita jau 
duoda šiek tiek pajamų tęsimui 
statybos. Kas liečia koplyčią, sa
lę susirinkimams, biblioteką iš
orinis darbas baigtas, bet dar 
stinga vidaus įrengimų. Norima, 
kad Lietuvių Centras ir koplyčia 
būtų paminklas Lietuvai šiame 
krašte. Koplyčioje, kai ji bus 
baigta ... nuolat stovės Lietuvos 
vėliava — atminimas už Lietu
vos laisvę žuvusiems partizanams. 
Medellino miesto taryba š.m. va
sario mėn. pirmos dienos posėdy

PRANEŠIMAS
TORONTO IR LEASIDE

NAMU
SAVININKAMS

Visas Toronto Hydro-Electric sistemos personalas 
ir pagal sutartį dirbantieji Toronto Hydrui, kuriems 
yra leistina įeiti į jūsų namus, yra aprūpinti ir turi 
nešioti visą darbo metą oficialų ženklą.

(Dvigubai didesnis, negu nešiojamas)

Viršuje yra parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spal
vos ženklas nešiojamas skaitliukų tikrintojų ir kitų siste
mos tarnautojų, kuriems yra leistina patikrinti skaitliukus 
ar kitus elektros įrengimus, naudotojų patalpose.

(Natūralaus dydžio)

Viršuje parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos 
ženklas, plieno fone, nešiojamas vandens šildymo tarnau
tojų ir pagal sutartį dirbančiųjų Toronto Hydrui, siųstų 
atlikti darbą naudotojų patalpose.

Jeigu betkas sakytųsi esąs Toronto Hydro tarnauto
jas ar norėtų Toronto Hydro reikalais įeiti į jūsų 
namus, turite prašyti parodyti šį oficialų ženklą, 
prieš {leidžiant į savo namus.

Šis skelbimas spausdinamas 
jūsų apsaugai

Toronto Hydro-Electric System
14 CARLTON STREET

Gyvenkite geriau naudodami elektrą 
- saugu, švaru, moderniška

je vienbalsiai priėmė rezoliuciją 
pavadindama prie Lietuvių Cent
ro esamą aikštelę Lietuvos vardu 
— Plazuela Lituania, tuo pagerb
dama ir visą lietuvių koloniją Ko
lumbijoje.”

Lietuvių Centro iniciatoriai no
rėtų pastatą baigti dar šiais me
tais^ kai prisimenama Lietuvos 
pavergimo 25 m. sukaktis Tai bū
tų ženklas, primenąs Kolumbijos 
lietuviams jų tėvų kraštą.

Aukas galima siųsti KLB Ha
miltono apyl. valdybos iždininkui 
P. Lukošiui 14 Arthur So., Ha
milton, Ont.

RODNEY, Ont.
PADĖKA -Visiems mieliems Rodney ir apylinkių bičiuliams už surengta mums išleistuvių pobūvį, taipgi už gražią dovaną nuoširdžiai dėkojame. Ypatingai dėkingi daug triūso įdėjusiems organizatoriams.Mintyse visuomet būsime su jumis— 

Aldona ir Vincas čerškai

Š.m. gegužės 12 d. įvyko To
ronto ateitininkų sendraugių su
sirinkimas, kurio pagrindinę dar
botvarkės dalį sudarė kongreso 
reikalai. Išsamų pranešimą apie 
kongresą padarė komiteto pirm, 
dr. J. Sungaila. Pasirodė, jog visi 
kongreso parengiamieji darbai 
vyksta pagal planą, be jokių su
trikimų. žodžiu ir rankų plojimu 
susirinkimas išreiškė padėką pir
mininkui ir kitiems komiteto na
riams už uolų ir sėkmingą darbą.

❖ ❖ ❖
Ateitininkų kongrese be iškil

mingų Mišių sekmadienį, liepos 
4, dar bus atnašaujamos Mišios 
šeštadienį. Jas laikys J. E. vysk. 
Pr. Brazys, o pamokslą sakys J.

ATŠVENTĖ SIDABRINĘ SUKAKTI
WINDSOR, ONT. — Lietuvių parapijos kleboną kun. D. Lengviną 25 metų kunigystės sukaktis užklupo Windsore, kur jis prieš porą metų rado parapijos užuomazgą ir ją atbaigė bei sukonsolidavo. Jo kunigystės sukaktis buvo labai iškilmingai paminėta gegužės 23 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje padėkos mišias laikė pats jubiliatas, asistuojamas kun. Br. Dagilio iš Detroito ir kun. V. Katarskio iš Dayton, Ohio. Pamokslą sakė kun. Kaz. Petrauskas iš New Mexico, Lietuvoje buvęs Švėkšnos parap. klebonu ir kun.D. Lengvino primicijose sakęs pamokslą.Banketo metu jubiliatą sveikino: Detroito Liet. Radijo Klubo vardu inž. V. Urbonas, Detroito Liet. Bendruomenės vardu — dr. Vyt. Majauskas, Detroito Liet. Namų ir Amerikos Liet. Tautinės Sąjungos — inž. J. Gaižutis, Windsoro Liet. Bendruomenės — B. Balaišis, Windsoro Liet. Šv. Kazimiero par. — inž. St. Naikauskas, BALFo 76 skyriaus vardu — K. Jurgutis, Liet, žurnalistų Sąjungos centro valdybos ir Detroito skyriaus — žurn. VI. Mingėla, kun. K. Petrauskas iš New Mexico, kun. Br. Dagilis iš Detroito, kun. L. Dieninis iš Muskegon, Mich., kun. V. Katarskis iš Dayton, Ohio, kun. B. Kundrotas — Detroito liet. šv. Trejybės bažn. klebonas ir kt. Buvo gautas ir popiežiaus palaiminimas. Raštu sveikino: vysk. . Brizgys, Londono vysk. G.E. Carter, kun. St. Raila, mons. J. Ta- darauskas — Kanados Kunigų Vienybės pirm., kun. J. Znotinas iš Vašingtono, prel. I. Albavičius, Kun. P. Balt- rumas, kun. P. Patlaba, kun. A. Valiuš- ka, J. Vaseris su šeima, Poškų šeima, kun. Vaseris, gen. P. Plechavičius, Baltuonių šeima iš Montrealio ir kt.“T. Žiburių” ir savo vardu sveikino kun. J. Staškevičius.Bažnyčioje pamaldų metu buvo tiek daug žmonių, kad netiktai prieangyje bet ir ant laiptų netilpo, — kaip per didžiausius atlaidus Lietuvoje. P. J.Pagerbtuvių banketo metu jubilėjui rengti komiteto pirm. P. Januška papasakojo kun. Lengvino biografiją, pažymėdamas keletą ryškesnių jo gyvenimo fragmentų. Paaiškėjo, kad Barboros ir Kazimiero Lengvinų sūnus kun. D. Lengvinas jau yra peržengęs 50 m. slenkstį. Iš gausios devynių vaikų šeimos gyvųjų tarpe yra išlikęs tik jis. Pirmuosius gyvenimo žingsnius pradėjo Girininkų sodžiuje, Gargždų vlsč., Kretingos apskr. Vos 5 mėn. Domukas neteko tėvo. Reikia stebėtis jo motinos išmintimi, kad ji, likusi našlė, sugebėjo valdyti ir pavyzdingai tvarkyti 28

WELLAND, Ont.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA mokslo 

metus baigė gegužės 1 d. Jau 5 metai, 
kaip šia mokyklą išlaiko ir joje moky
tojauja ar mokomąjį personalą parū
pina Tėvai pranciškonai. Anksčiau rū
pindavosi L. Bendruomenės apylinkės 
valdyba. Mokyklą noriai lanko beveik 
visi to amžiaus apylinkės vaikučiai. 
Šiemet Tėv. Barnabo sveikatai sušlu
bavus, mokslo metams užbaigti buvo 
pakviesta mokytojauti Aldona Kutkie- 
nė, kuri tikrai nuoširdžiai atliko mo
kytojos darbą. Egzaminams buvo su
daryta komisija iš trijų asmenų. Tik
rai buvo malonu stebėti iš šalies egza
minų eigą. Vaikučiai pasirodė labai 
puikiai pasiruošę: gerokai pramokę 
skaityti, rašyti ir neblogai susipažinę 
su Lietuvos istorija, čia pasirodė Tė
vų pranciškonų ilgų metų sunkaus 
darbo ir sunaudotų lėšų vairiai. Po 
egzaminų mokyklos tėvų komitetas 
visų vaikų lankiusių mokyklą tėvų var
du Tėvams pranciškonams už pašiau- 

E. vysk. V. Brizgys. Jų metu bus 
meldžiamasi už mirusius ateiti
ninkus. Abejos Mišios bus laiko
mos Prisikėlimo parapijos bažny
čioje. Iškilmingąsias sekmadie
nio Mišias atnašaus J. E. vysk. V. 
Brizgys, o pamokslą sakys J. E. 
vysk. Pr. Brazys.* * *

Šio kongreso menine atrakcija 
tenka laikyti mūsų iškilaus jauno 
muziko Dariaus Lapėno specia
liai kongresui parašytus kūrinius. 
Koncerto metu juos išpildys solis
tai — Prudencija Bičkienė ir Jo
nas Vaznelis, o pianinu palydės 
pianistė A. Kepalaitė.* sfc £

Toronto ir Detroito studentų

ha ūkį, išauginti ir išmokslinti vaikučius, o jauno Domuko sieloje įskiepyti kunigystės pašaukimą.Našlaitis Domas Lengvinas, nebaigęs Švėkšnos “Saulės” gimnazijos, 1933 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją, kur savo elgesiu, darbštumu, mokslo gabumais ir pažangumu, atvirumu ir nuoširdumu atkreipė savo mokslo draugų ir profesorių dėmesį. Jis buvo paskirtas apeigų tvarkytoju. Seminariją baigęs gerais pažymiais, 1940 m. gegužės 23 d. Telšių katedroje buvo vysk. J. Staugaičio įšventintas kunigu ir paskirtas į Skuodą vikaru.Vos pradėjus pastoracijos darbą, į Lietuvą įsibrovė raudonųjų maskolių gaujos. Nelengva buvo dirbti dar jau-

KUN. D. LENGVINAS, 
Windsoro lietuvių Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas, š.m. ge
gužės 23 d. atšventęs sidabrinį 
kunigystės jubilėjų; įšventintas 
kunigu 1940 m. gegužės 23 d. 
vyskupo J. Staugaičio, Telšių 
katedroje. Dabar sėkmingai 
tvarko jauniausią Kanadoje lie
tuvių parapiją Windsore.nam kunigui D. Lengvinui. Po trejų metų buvo nukeltas tom pačiom pareigom į savo mielos tėviškės parapiją — Gargždus, iš kur, vos metus padirbėjęs, raudonajam tvanui antrą kartą užplūstant Lietuvą, skaudžia Širdimi, kaip ir daugelis lietuvių, pasileido nežinomon kelionėn į karo audrų niokojamą Vokietiją. Sustojo Meklemburge, bet neilgam, nes ir čia pradėjo artintis raudonųjų grėsmė. Ir vėl reikėjo nešdintis. Eichstaette sulaukė karo pabaigos. Pradėjus organizuoti pabėgėlių stovyklas, apsigyveno Rebdorfe, kur ėjo lietuvių stovyklos ir skautų kapeliono pareigas.Nedidelėje Dornstatto prie Ulmo 

kojimą ir tokį didelį darbą pareiškė 
nuoširdžią padėką. Taip pat gili padė
ka Aldonai Kutkienei už mokytojavi
mą. Visiems vaikučiams Tėvas Barna
bas Mikalauskas, OFM, įteikė dovanė
les. Po to sekė vaikų ir tėvų vaišės.

K. S.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ su

rengė Welando apylinkės valdyba ge
gužės 9 d.

Tėvas Benediktas Bagdonas, OFM, 
pasakė puikų tai dienai pritaikintą pa
mokslą. Holy Ghost salėje minėjimą 
atidarė apyl. pirm. Aloyzas Viskon- 
tas ir po savo trumpos kalbos jis pa
kvietė paskaitininką J. Blužą. Pastara
sis kalbėjo trumpai, bet pasakė labai 
daug. Jis labai išsamiai nusakė moti
nos vaidmenį bei reikšmę šeimai, tau
tai ir valstybei. Po paskaitos sekė me- 
nine dalis, kurią atliko šeštad. mokyk
los vaikučiai, paruošti A Katkienės. 
Jie padainavo ir pasakė motinos gar
bei eilėraščių. Dalyvavęs 

ateitininkų draugovės kongreso 
metu šventins savo vėliavas. Be 
to, didelis būrys jaunučių ateiti
ninkų ir kitų duos įžodį, ši proce
dūra bus labai trumpa, bet nuo
taikinga.

♦ ♦ ♦
Visi ateitininkai torontiečiai, 

ypač jaunimas, mokosi naujų li
turginių giesmių, kurios bus gie
damos kongreso pamaldų metu. 
Repeticijoms vadovauja kunigas 
ir kartu muzikas B. Jurkšas. Pir
mosios pastangos atrodė lyg ir ne
labai sėkmingos, bet antrojoj re
peticijoj reikalai jau ėmė taisy
tis. Nėra jokios abejonės, kad 
torontiečiai šias giesmes giedos, 
kaip ir kiekvieną žinomą tradici
nę giesmę. Geriausiai “veža” jau
niai.

Lietuviškoji visuomenė yra 
prašoma derinti savo atostogas 
su pirmosiomis liepos savaitėmis, 
idant be rūpesčio galėtų dalyvau
ti ateitininkų kongrese liepos 24 
d. Norintieji bus aprūpinti nak
vynėmis.

* * *
Nakvynių tarnybos vadovas V. 

Aušrotas (34 Waller Ave., Toron
to 3, tel. 763-1957) jau pradėjo 
registruoti torontiečius lietuvius, 
kurie sutinka, reikalui esant, už
leisti savo laisvus kambarius kon
greso svečiams. Galintieji šią pa
slaugą suteikti yra prašomi kreip
tis minėtu adresu.

❖ ❖ ❖
Torontiečiai studentai ateiti

ninkai kongreso išvakarėse ren
gia visiems studentams ateitinin
kams susipažinimo vakarą, kuris 
įvyks Šv. Jono Kr. parapijos salė
je liepos 2 d. šiuo reikalu jie jau 
išsiuntinėjo visoms žinomoms 
studentų draugovėms pakvieti
mus. Inf.

lietuvių stovykloje buvo įsteigta vidurinė mokykla, kurioje man teko eiti vicedirektoriaus ir direktoriaus pareigas. Turėjom pakenčiamą mokytojųkadrą, bet trūko kapeliono. Tai spragai užpildyti buvo atkeltas kun. D. Lengvinas. Dirbdamas bendrą mokymo ir auklėjimo darbą, pažinau jį iš arti. Pasirodė tikro žemaičio esama: sunkiai palenkiamas savo užsimojimuose, nelinkęs niekam pataikauti, bet vaišingas, atviras, nuoširdus ir sąžiningas savo pareigose.1949 m. pavasarį palikau jį Domstat- to stovykloje ir besutikau pereitų metų vasarą Detroite, kai balfininkai iškilmingais pietumis pagerbė BALFo centro reikalų vedėją kun. L. Jankų, švenčiantį savo sidabrinį kunigystės jubilėjų. Daug, daug vargelio jam teko patirti ir Dėdės Šamo globoje atsidūrus. Net fabrike trejetą mėnesių tekę sau duoną pelnytis. Po daugelį vietovių jam teko bastytis: Čikagoje, Grand Rapids, Muskegfn, Grand Haven, New Mexico. Ir visur, kur jis sustojo, paliko brydę, šviesiais pastoracijos darbais išdabintą. Visur įsigijo bičiulių, kurie jį gerbia ir myli Todėl ir jo svarbią sidabrinio kunigystės jubilė- jaus dieną pasipylė gausybė sveikinimo žodžių, laiškais ir telegramomis, kurių ir išvardinti veik neįmanoma. Daugiausia jis susilaukė sveikinimų iš Detroito lietuvių, kurių minėjimuose, parengimuose, vestuvėse ir laidotuvėse kun. D. Lengvinas yra nuolatinis svečias. Galima sakyti, kad jis savo klebonijoje tik miega, o gyvena viena koja Windsore, o kita Detroite.Kun. D. Lengvinas yra didelis tole- rantas ir eina ten, kur tik yra kviečiamas ir kur jo pastoracinė pagalba yra reikalinga. Mačiau jį pirmojo ir paskutinio Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos minėjime invoka- cinę maldą kalbant, mačiau ir vaišėse “Dirvos” 50 metų sukaktį minint. Todėl nemaža Detroito tautininkų ir jo sidabriniame jubilėjuje dalyvavo, sveikino ir dovanas dėjo. Dėl jo paprastumo ir atvirumo bei tolerancijos kažkas iš sveikinusiųjų su “Pulkim ant kelių” autorium kun. Strazdeliu jį palygino.Kun. D. Lengvinas dažnai pabrėžia: “Nors esu kunigas, bet pirmoje eilėje esu lietuvis, nes lietuviu gimiau, o kunigu daug vėliau buvau įšventintas.”
K Jurgutis

Lietuviai kariai 
plačiame pasaulyje

(Atkelta iš 4 psl.)
nuo 1964 m. jau 18 atominių povan
deninių laivų. Inž. J. Bobelis yra trem
tinys ir aukštuosius mokslus baigęs 
Lietuvoj, Vokietijoj ir Amerikoj.

LIETUVOS KARIUOMENES Sava
norių • kūrėjų Sąjungos centro valdy
bą sudaro: pirm. dr. K. Gudaitis, vice- 
pirm. J. Vilutis, sekr. M. KHnka, ižd. 
A. Juotka ir narys J. Grybauskas.

BURTON PETKUS, čikagietis, {sto
jo j laivyno aviaciją ir dabar yra 
Memphis, Tenn. Ten jis išbus pusę 
metų ir grįš pas tėvus.

ED. REMĖZA, Niujorko skautų vy
čių draugovės, dr-kas išvyko atlikti ka
rinės prievolės. Eitas skautų eilėse pa
reigas perėmė V. Kleiza.

DETROITO LIETUVIAI VETERA
NAI renka vardus kareivių, kurie žu
vo karo metu JAV tarnyboje. Visi žu
vusiųjų vardai bus įrašyti bronzinėje 
lentoje ir pakabinti veteranų halėje. 
Visi vardai įteikiami R. Valatkai.

V. Vokietijoj darbo ir sargybų kuo
pos dar tebeveikia, tačiau pramatoma, 
kad tos tarnybos greitai baigsis.

BaL Brazdžionis

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS

K VYTAUTAS KASIULIS, vienas iš
toliausiai meno pasaulyje pažengusių 
lietuvių dailininkų, gegužės 22 d. pri
sistatė su savo 45 kūriniais Čiurlionio 
Galerijoje Čikagos lietuvių publikai. 
Lietuvių jūrų skautų korp. “Gintaras” 
buvo šios parodos “kaltininkė”.

{ parodos atidarymą atvyko rekordi
nis žmonių skaičius — apie 200, kurie 
čia išklausė Algirdo Antanaičio gana 
nuobodžiai perskaityto dail Kasiulio 
asmens ir kūrybos apibūdinimo. 
Paskaitininkas taip pat iškėlė ir dvi 
grupes — Gintarą ir Santarą — Švie
są, Čikagos dailės mėgėjams davusias 
daug progų išvysti mūsų dailės meist
rus.

Šios parodos kataloge apie dail. Ka
siuli, 1948 m. išvykusį į Paryžių ir ten 
tebegyvenantį, rašoma: „Paryžiaus me
no kritikai Kasiulį lygina su Dufy, 
Chagall, Daumier ir Matisse. Kritiko 
Christian G. Stiebei nuomone, Kasiu
lis šio pripažinimo susilaukė savo iš
skirtiniu savitumu, talentu technikoje 
ir idėjų naujumu. Jean Chabanon, ki
tas meno kritikas, tvirtina, jog Kasiu
lis bekurdamas ir beplėšdamas savo 
romantinį pasaulį, žavi mus savo švie
siom vizijom, kuriose kiekvienas žmo
gus yra poetas, kiekvienas daiktas 
brangakmenis ir visi miškai — rojaus 
sodai. Kasiulis nustebino meno kriti
kus savo sugebėjimu išspręsti neįpras
tų spalvų ir kompozicijų problemas. 
Jo žmones yra elegantiški ir patrauk
lūs. Jie praeina pro mus tokiu grakš
tumu ir išdidumu, lyg jie būtų vienin
teliai suradę jungtį tarp viduramžių 
mistikos ir asketizmo, tarp dabarties 
sarkazmo ir skepticizmo”.

Parodos leidinėlyje yra sužymėti 45 
darbai — aliejus, pastelė ir litografi
ja. Dauguma jų yra nauji, mažai maty
ti. Nedidelė dalis jų buvo išstatyti ne
seniai Klevelande surengtoje parodo
je. Į Čikagoje vykstančią parodą buvo 
žadėjęs atvažiuoti ir pats dail. Kasiu
lis iš Paryžiaus, bet negalėjo, kadangi 
ir ten, maždaug tuo pačiu laiku, vyks
ta jo darbų paroda

Tenka pastebėti, jog ne tik publi
kos, bet ir nupirktų kūrinių skaičiumi 
ši paroda, atrodo, bus rekordinė. Paro
da, susilaukė susidomėjimo ne tik lie
tuvių, bet ir amerikiečių tarpe. Ji bu
vo numatyta uždaryti gegužės 30 d.

Minint parodas, reikia pažymėti ir 
kun. PETRO DZIEGORAIČIO tapy
bos parodėlę, kuri buvo atidaryta ge
gužės mėn. 19 d. ir truks iki birželio 
30 d. dienraščio “Draugo” patalpose. 
Šis pirmą kartą viešumon pasirodantis 
tapytojas yra išstatęs 26 darbus.

Taip pat yra minėtina ir lietuvių ar
chitektūros paroda Jaunimo Centre, 
kuri buvo surengta ryšium su Čika
goje vykusiu Kunigų Vienybės seimu, 
šioje parodoje (uždaryta gegužės 23 
d.) buvo išstatyta daugiausia bažny
čių ar kitų bažnytinių įrengimų pro
jektai, kuriuos čia parodė architektai: 
J. Mulokas, A. Kerelis, V. Petrauskas 
ir kiti.• • •

KLASIKINIŲ FILMŲ FESTIVALIS 
buvo surengtas gegužės mėn. viduryje. 
Jis sutraukė nemaža filmų gamintojų 
iš viso pasaulio. Festivalis, kuris vy
ko Illinois Institute of Technology pa
talpose, buvo įdomus ir lietuviams, ka
dangi jame dalyvavo ir vienas lietuvis 
filmų gamintojas, čia su savo filmu 
“The Brig” pasirodė ir Jonas Mekas iš 
Niujorko, kuris yra žinomas ne vien 
tik kaip filmų gamintojas, bet ir kaip 
filmų kritikas ir filmų žurnalo “Film 
Culture” leidėjas. Jonas Mekas šiuo 
metu garsėja savo atkaklumu tikslo 
besiekiant. Jį amerikiečių spauda va
dina kaip vienu iš Niujorko “pogrin
džio” (underground”) filmų gaminto
jų. Festivalyje be J. Meko dalyvavo

Kanados gimnazijose mokiniai domisi Įvairiu sportu. Pastaruo
ju laiku jie pradėjo domėtis fechtavimu. Nuotraukoje — 24 m. 
amžiaus Sigrida Gazzara rodo savo meną, išmoktą Vokietijoje.

dar du tokie “pogrindininkai” — Stan
Vanderbeek ir Gregory Markopoulos.• • •

LIETUVIAI SPORTO MĖGĖJAI ge
gužės mėnesio laikotarpyje irgi nebu
vo nuskriausti. Vienas svarbiausių pa
tiekalų čia jiems buvo pabaltiečių 
krepšinio ir tinklinio pirmenybės gegu
žės 15 — 16 dienomis. Buvo laukiama 
didelių žaidynių, bet iš dideMo debesio 
išėjo tik mažas lietus. Nepasirodžius 
estų rinktinėms, varžybos buvo apkar
pytos iki minimumo. Priedui buvo dar 
šioks toks “pridėčkas” — vienos drau
giškos latvių - lietuvių vyrų krepšinio 
rungtynės, matyt, norint varžybas iš
tęsti į dvi dienas, o gal ir norint duo
ti publikai šiek tiek daugiau pasmagu
riauti.

Kaip ir buvo laukta, abejas vyrų 
krepšinio rungtynes nusinešė lietuviai, 
net ir be “žvaigždžių” iš garsiojo Wa- 
terburio. Viena Čikaga su dviem ats
tovais iš Detroito (čekausku ir Skais- 

zgiriu) ir vienu iš Toronto (Gudu) pa
jėgė parblokšti latvius, šeštadienio ne
oficialiame susitikime latviai buvo su
mušti 113:98, o sekmadienį — net 138: 
82. Lietuvių rinktinėje stipriausiais 
ramsčiai buvo čekauskas (31 ir 27 
taškai), Varnas (21—29), Modestavi- 
čius (21—16), Skaisgiris (8—29).‘Taip 
pat gerai darbavosi: Jesevičius, kuris 
žaidė tik vienerias rungtynes sekma
dienį, augštasis Mileris, abu jaunieji 
— Gudas ir Miknaitis.

Už tai latviai atsigriebė jaunių krep- 
šinyje, kuris baigėsi jų — 68:57 perga
le. Taip pat latviai nusinešė vyrų tink
linį, o lietuvaitės buvo pranašesnės ir 
laimėjo moterų tinklinį.

šių pirmenybių metu buvo platintas 
anglų kalba žurnaliukas “Lithuanian 
Sports Review”, atžymėtas 1965 m. ge
gužės mėn. data. Leidinėlis (leidžia LS 
K Aras, redaguoja Povilas Žumbakis) 
28 psl. iliustruotas. Jame rašo Algir
das Nasvytis, Vladas Adamkavičiuš, 
Valdemaras Baumanis, Mindaugas Vy
gantas, Jonas Šoliūnas, Al. Varnas ir 
Povilas Žumbakis.

NAUJIEJI ATEIVIAI jau seniai pla
nuoja pirkti ar statyti Lietuvių Kultū
ros Centrą ir ten steigti Lietuvių Kul
tūros muziejų bei kitas svarbias įstai
gas. Ton sritin įsiterpė jau Ameriko
je gimęs lietuvis prekybininkas Stan
ley Balzekas, jaunesnysis, kuris, kaip 
atrodo, vienas savo jėgomis padarys 
tai, ko nepadarė įvairios grupės, šis 
žmogus jau yra padaręs gerą užuomaz
gą Lietuvių kultūros Muziejui, kuris 
dar gal šiais metais bus atidarytas pub
likai. Jis anksčiau rinko įvairius seno
vės šarvus, ginklus ir panašias reteny
bes; neseniai įsigijo ir didesnės ver
tės lietuvius bei Lietuvą liečiančių eks
ponatų, nupirkdamas plačiai žinomą 
dr. Račkaus lituanistikos kolekciją. 
Dr. Račkus, kuris šiuo metu yra ligo
ninėj, pardavė Balzekui savo kolekciją 
ir ją neužilgo galės pamatyti platesni 
visuomenės sluogsniai. Kaip yra teigia
ma, ši kolekcija buvo rinkta dešimt
mečius ir jos vertė siekia dešimtis 
tūkstančių dolerių.• • •

NETRUKUS BUS ATIDARYTA ant- 
roji meno galerija, kurios organizato
rius yra STASYS ORENTAS. Jis yra 
surinkęs virš 200 dailės kūrinių, kurie 
laikas nuo laiko bus papildomi nuajais 
darbais, šios galerijos adresas — 2612 
W. 69 St.

Taigi, Čikagoje prieš vasaros karš
čius nesnaudžiama ir veikiama įvai
riais būdais, retkarčiais net stebinan
čiais savo apraiškomis bei rezultatais. 
Tai savotiškai geras ženklas — pastebi
ma tam tikra konkurencija bei privati 
iniciatyva, nors grupinės pastangos Či
kagoje daugiausia paskęsta asmeninių 
ar partinių intrigėlių tinkluose.
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Tėvy kova už lietuvybės ugdymą
(Atkelta iš 3-čio pusi.)

Mokykliniame laikotarpyje šei
mos šilima taip pat reikalinga. 
Tėvai turi tame laikotarpyje ras
ti laiko vaikui: su juo lietuviškai 
pasikalbėti, lietuvišką knygą pa
skaityti, išeiti pasivaikščioti ir 
pan. Nuo mokyklinio amžiaus 
vaikas pradeda turėti didesnių 
problemų, ir jis turi Įprasti ateiti 
su šiomis problemomis į savo šei
mą. Vaikui augant ir tas proble
mas su tėvais besprendžiant, pas
tarieji turi pamažu iš vaiko val
dovų tapti autoritetingais vyres
niaisiais draugais. O skirtumas 
tarp valdovo ir vyresniojo draugo 
yra labai didelis. Valdovas tik Įsa
kinėja, o vyresnysis draugas sten
giasi mažesnįjį įtikinti. Nepa
mirškime taip pat, kad viešoji 
švietimo sistema leidžia vaikui 
abejoti, turėti savo nuomonę ir 
tą nuomonę ginti prieš mokytoją. 
Mokytojui leidžiama vaiką baus
ti tik tada, kai vaikui pakanka
mai išaiškinamas jo nuskaltimas 
ir bausmės teisingumas. Deja, 
daugelis mūsų tėvų, būdami se
nosios mokyklos atstovai, nepajė
gia prie šios naujos tvarkos prisi
taikyti. Ir tai yra dažna mūsų šei
mų nelaimių priežastis.

Šeimos šilima, ugdyta nuo pat 
kūdikystės, yra didelė priemonė 
tėvų rankose iki pat vaikų su
brendimo ir net po jo. Imkime pa
auglių (teenager) amžių. Tame 
laikotarpyje jaunieji pergyvena 
revoliuciją. Gyvulių gyvenime tai 
laikotarpis, kai prieauglis meta 
tėvus tam, kad daugiau jų nieka
da nematytų. Mūsų vaikai šiame 
laikotarpyje pergyvena didelę 
dvasinę krizę, kuri padidėja dar 
ir dėlto, kad mūsų vaikai juk yra 
išeiviai, kaip ir jų tėvai. Jie blaš
kosi ne tik tarp dvieju kartų, bet 
ir tarp keliu tautų ir kelių kultū
rų. šeimos šilima, šviečianti jau
nuoliui kaip švyturys audroje, čia 
yra lemiamas veiksnys.

Autoriteto ugdymas
šalia šeimos šilimos, kaip mi

nėjom, didelis veiksnys yra ir pa
garbos autoritetui, ypač tėvų au
toritetui, pajautimas. Nuo kūdi
kystės vaikas yra linkęs tą auto
ritetą respektuoti. Per savo pačių 
klaidą, tėvai šį autoritetą dažnai 
sugriauna jau vaikystėje, paten
kindami kiekvieną jo užgaidą. -

Pradedant mokykliniu amžiumi, 
tėvų autoritetą geriausia palaiky
ti geru pavyzdžiu. Tėvai turėtų 
įsidėmėti taisyklę: vaikai mus ma
to, seka ir pamėgdžioja nuo pat 
kūdikystės. Blogu pavyzdžiu mes

Kodėl rusai pardavė Aliaską?
P. LELIS

Šis didelis žemės plotas šiaurė
je (apie 1,5 mil. kv. km.) kadaise 
neturėjo didelės vertės, o šian
dien dėl savo geografinės padė
ties įgijo milžinišką strateginę 
reikšmę. JAV kongreso karinia
me komitete aviacijos gen. Mitch
ell pareiškė: “Kas ateityje valdys 
Aliaską, tas valdys pasaulį”. Da
bar ten yra amerikiečių aviacijos, 
laivyno ir kariuonjenės bazės, iš 
kurių galima kontroliuoti šiauri
nio pusrutulio ir Ramiojo vande
nyno apsaugą nuo užpuolikų, kaip 
tai paaiškėjo jau II D. karo metu.

Prieš šimtą metų Aliaską valdė 
rusai, bet jie neįvertino to krašto 
svarbumo ateityje ir pusvelčiui 
pardavė jį Amerikai. — po $12 už 
kv. mylią. Bet ir amerikiečiai tada 
nevertino Aliaskos ir pirko ją tik 
darydami rusams didelę malonę. 
Sunku įsivaizduoti kas būtų, jei 
šiandien Aliaską ir vakarų Kana
dos pakrantę valdytų sovietai!

Kaip rusai atsirado Amerikoje?
Užkariavę Sibirą, rusai greit 

pasiekė Ramiojo vandenyno kran
tus šiaurėje. Jau 1697 m. Ablaso- 
vas su kazokais užėmė Kamčatką, 
o kiek vėliau buvo užimtos Sacha
lino, Kurilų salos ir pasiekti 
Aliaskos krantai. Rusų tarnyboje 
buvęs danų jūrų kapitonas Bering 
dviejose ekspedicijose ištyrė plo
tus tarp Sibiro ir Aliaskos, Aleu- 
tų salas ir Amerikos žemyno kran
tus. Jis surado, kad taip Azijos ir 
Amerikos yra laisvas jūrų kelias 
— per Beringo sąsiaurį. Tą są
siaurį ištisai perplaukė tik 1822 
m. baronas Wrangel. Jūrininkas 
Šelichovas užėmė Amerikos Ra
miojo vandenyno krantą šiaurėje, 
prijungė jį prie Aliaskos ir įstei
gė Rusų Amerikos Bendrovę. Ji 
faktinai tą rusišką Ameriką val
dė pagal caro vyriausybės duotą 
monopolį. 1795 m. šelichovui mi
rus, to krašto gubernatorium bu
vo paskirtas Baranovas, kuris jį 
valdė 25 metus. Tada indėnai jau 
buvo ginkluoti šaunamaisiais 
ginklais, ir netaip lengva buvo 
juos nukariauti. Be to, jie buvo 
anglų palaikomi iš Kanados pu
sės. 1799 m. Baranovas išplaukė 
iš Aliaskos su 500 laivelių flotili- 
ja paimti indėnų tvirtovės Sitka, 
bet jo kareiviai aleutai, susidūrę 
su indėnais, išlakstė. Baranovas 
turėjo didelį planą — paimti visą 
Ramiojo vandenyno pakraštį iki 
Vankuverio, o paskui gal ir Kali
forniją, kuri jau buvo nuo Meksi
kos atsiskyrusi, bet dar neprisi
jungusi prie JAV. Sulaukęs karo 

gadiname vaiką net ir tada, kai 
vaikas dar netgi rimtai nesupran
ta, kas čia darosi. Sakysime, bar
niai šeimose. Mažiausias vaikas, 
der nė nesuprasdamas barnio es
mės, pajėgia suvokti, kad tarp tė
velio ir mamytės vyksta kažkas 
nemalonaus, atstumiančio, kad 
šeimos židinio ugnis yra užgesusi, 
ir jos vietoje pučia šaltas vėjas.

Dar blogiau, kai tėvai griauna 
savo autoritetą darydami patys 
tai, ką vaikams draudžia: sakysim 
rūko ar geria. Nieko negali būti 
blogiau, kaip dviguba moralė, ku
rią vaikas kartais mato iš tėvų 
pusės.

Viename mūsų studentijos se
minare kartą iškilo jaunimui 
priekaištas, kad jie perdaug ge
ria. Tas tiesa. Visi didesnieji mū
sų jaunimo susibūrimai, šventės, 
suvažiavimai, koncertai, jei tik iš
važiuojama iš namų, paprastai 
pasibaigia išgėrimu. Į šį rimtą 
priekaištą jaunimas davė atsaky
mą: “Nuo pat vaikystės, kiek tik 
atsimenu, mūsų šeimoje džiaugs 
mas ir alkoholis ėjo kartu. Matė
me tėvus linksmus tik prie išgė
rimo. Tad ir mes į tą įpratome: 
linksminamės su išgėrimu.”

Panašiai yra ir su anglų kalbos 
naudojimu. Jau nemažas šeimų 
skaičius viena ar kita proga kalba 
nelietuviškai, o apie lietuvių kal
bos grynumą niekas nė nekalba. 
Tad ko gi mes norime iš vaikų?

Griauna tėvai savo autoritetą ir 
tada, kai neturi aiškaus morali
nio kodekso. Reikia skirti tai, ko 
vaikams negalima, nuo to, kas tik 
nepatartina. Labai dažnai pasitai
ko, kad lygiai baramės už mažus 
ir didelius nusikaltimus. Tokiu 
nuolatiniu barimu atbukiname 
vaiko jautrumą, ir vaiką pagau
na blogas įprotis — nepaisyti to, 
ką tėvai sako.

Suglausdami visa, kas anks
čiau pasakyta, pirmiausia turime 
konstatuoti, kad vaikų, atkrintan- 
čių nuo savo šeimos tradicijų, vi
sad buvo ir bus. Mums, kaip iš
eiviams, šie pavojai yra dar di
desni, nes ne tik mes patys, bet 
ir mūsų vaikai nesijaučia tvirtai 
stovį ant kojų naujojoje žemėje. 
Todėl kiekvienu blogu atveju ne
tenka kaltinti tik vienos pusės. 
Dalis kaltės krinta ir ant vaikų, 
ir ant tėvų, ir pagaliau ant visos 
mūsų visuomenės.

Šeimos išlaikymas tinkamoje 
lietuviškoje ii' apskritai moralinė
je aukštumoje mūsų sąlygomis 
yra didelis uždavinys. Didelis, 
bet visdėlto galimas atlikti.

laivų, Baranovas bombardavo Šil
ką ir ją paėmė 1804 m. Kanados 
plotuose tada veikė galinga anglų 
“Hudson Bay” bendrovė, kuri 
slaptai ginklavo indėnus, norėda
ma išstumti rusus iš Amerikos 
žemyno. Baranovas ilgai kariavo 
su indėnais, bet vėliau j ieškojo 
taikos, vedė Tlingite giminės vado 
dukterį. Jis perstatė ir sustiprino 
Sitko vietovę ir pavadino ją Nau
juoju Archangelsku. Pastatė indė
nams mokyklų ir kitokių pastatų. 
Su amerikiečiais jis buvo geruose 
santykiuose ir išvystė didelę kai
lių prekybą nuo Kalifornijos per 
Havajų salas iki Kinijos.

1819 m. Baranovui mirus, rusų 
Amerikos reikalai pradėjo smuk
ti. Carų vyriausybė nelabai domė
josi ta kolonija, nes jos dėmesys 
visą laiką buvo nukreiptas į Euro
pos ir Azijos reikalus. Tik geri 
santykiai su Amerika padėjo tai 
rusų kolonijai kiek ilgiau išsilai
kyti.

Aliaskos pardavimas
Amerikiečiai rusų pasiūlymu 

parduoti Aliaską pradėjo domėtis 
prezidentaujant Buchananui, dar 
prieš civilinį karą. Rusai matyda
mi, kad Hudson Bay b-vė gali 
Aliaską nemokamai pasiimti, nes 
jos rusai neįstengs apginti, pasiū
lė ją amerikiečiams parduoti už 7 
mil. dol. Amerikiečiai davė tik 5 
milijonus, bet kilęs civilinis karas 
tas derybas nutraukė.

Po karo, tapęs prezidentu John- 
sonas ir valstybės sekretoriumi 
W. Sewardas, ėmė domėtis Alias
kos pirkimu. Nors amerikiečių 
viešoji opinija buvo prieš pirki
mą, bet juodu nenusileido ir susi
laukė net priekaištų. Pvz. Alias
ka buvo vadinama “Sewardo šal
dytuvu”, “Johnsono meškų dar
žu” ir pan. Sewardas vedė dery
bas su rusų ambasadorium Steckl, 
kuris labai norėjo atsikratyti 
Aliaska, bet užs. reik. min. Gor- 
čakovas, žiūrėdamas į ateitį, norė
jo dar ją palaikyti.

Paskutinė rusų konferencija, 
nusprendusi Aliaskos likimą, įvy
ko 1866 m. pirmininkaujant carui 
Aleksandrui II. Joje dalyvavo užs. 
reik., finansų, laivyno ir karo mi
nisterial su patarėjais. Nors Gor- 
čakovas labai priešinosi pardavi
mui, bet karo ir laivyno ministe
rial įrodinėjo, kad Rusija negalės 
apginti Aliaskos, kad Krymo kare 
netekus Juodųjų jūrų laivyno, pa
čios Rusijos gynimas susilpnėjo, 
o Ramiojo vandenyno laivynas 

(Nukelta į 9 psl.)

Pagal diplomuoto statybos inžinieriaus J. Labensko projektą pastatyta Švenčiausios Širdies bažnyčia 
Regina, Saskačevano provincijoj. Vietinė kanadiečių spauda palanldai įvertino projektą ir pažymėjo, 
kad jo autorius lietuvis

De Gaulle,
Kas yra gaulizmas?
Sunku jį apibūdinti. Visa poli

tinė išmintis, visa veiklos progra
ma užsienio politikoj, socialinėj’ 
ir ekonominėj vidaus politikoj 
priklauso nuo paties De Gaulle. 
Jis y ar kartu ir valdžios vykdyto
jas, ir jos versmė. Vyriausybės 
nariai tėra jo minties aiškintojai 
ir vykdytojai, o klusnios daugu
mos parlamentas neturi jokios 
opozicinės galios. De Gaulle pa
sekėjai, kurie save sutapatina su 
UNR, gaulizmą suveda į tris pa
grindinius principus: 1. vykdomo
jo prado, t.y. respublikos prezi
dentui tautos suteikta galia vado
vauti tautai ir valstybei; 2. tau
tinės nepriklausomybės primatas: 
pasilikdami ištikimi savo drau
gam^?), vadinasi, sąjunginin
kams, gaulistai esą virš visko 
stengiasi išlaikyti savo nepri
klausomybę; 3. socialinės politi
kos primatas: “Mes, gaulistai, ne
turime naudoti demagogijos. Tik 
vienas tikslas svarbus — viso 
krašto gilus interesas, visos tau
tos bendras gėris, nepataikau
jant paskiroms tautinės bendruo
menės dalims ...”

Kiekvienoj savo kalboj De 
Gaulle iškelia susirūpinimą pri
augančia karta. Gaulistai ir karto
ja, kad jaunimo politika yra vie
nintelis tikrasis vilties pagrindas. 
Jei mums pavyks, sako jie, jauni
mui išaiškinti kas mes, gaulistai, 
esame, jei sugebėsim jam per
teikti mūsų idealą, būsime laimė
ję. Taigi, mintys nejaunos, daug 
kartų girdėtos.

De Gaulle vaidmuo
Pats gen. De Gaulle terminą 

“gaulizmas” labai retai naudoja. 
Interpretuodamas rinkimų išda
vas, jis pasakė: “Prancūzai nebe
bijo nei karo, nei komunizmo, 
nei sukilimų, nei bado. Jie nori 
išsaugoti tai, ką turi...” ir dar 
pridėjo: “... o kai dėl gaulizmo, 
pamatysim rudenį...” Bet po po
sėdžio paskelbtam komunikate 
jis įsakė įterpti jo paties sureda
guotą sakinį: “... ši rinkiminė 
konjunktūra nebuvo lemtinga (ne 
mettait pas en cause) tautiniam 
likimui, ir todėl nebuvo prasmės 
dalyvauti varžybose ...” Tas sa
kinys pasmerkė tuos gaulistus, 
kurie rizikavo, ypač Paryžiuje, jo 
vardu reklamuotis ir kurie iš to 
nieko nelaimėjo. Aiškiau negali
ma pasakyti, kad UNR, be gene
rolo oficialios paramos, mažai 
sveria.

Komunikatai ministerių taiy- 
bos, kuriai De Gaulle pirminin
kauja, yra svarbi politinė ope
racija. De Gaulle požiūriu tie ko
munikatai, greta jo spaudos kon
ferencijų ir kreipimųsi į tautą 
per televiziją, yra ta versmė, iš 
kurios plaukia visa politinė iš
mintis ir visos direktyvos, kurios 
turi įkvėpti visus jo valios vykdy
tojus. Kad tie ministerių tarybos 
komunikatai neprasilenktų su jo

Garsusis Stratfordo teatras Kanadoje, sutrauk iąs minias žiūrovų vasaros metu. Šiemet jis 
pradės sezoną birželio 14 d. ir bus atdaras iki spalio 2 d. Tame teatre pakviesta dainuoti šį 
sezoną ir sol. L. Šukytė Nuotr. Financial Post

gaullizmas ir kas toliau? j
J. LANSKORONSKIS 

Mūsų bendradarbis Paryžiuje

mintimi, po posėdžių De Gaūlle 
pasilieka su informacijos min. A. 
Peyrefitte ir aptaria kiekvieną 
komunikato žodį, ar net pats sure
daguoja ilgesnius posmus, nuro
do kuria prasme tą ar kitą sakinį 
interpretuoti žurnalistams. Užku
lisiuose plepama, jog dažnai vie
nas ar kitas ministeris nebeatpa
žįstą savo pareiškimų, padarytų 
per posėdį... Nieks be Peyrefit
te, neatsiklausęs generolo, ne
drįsta savų interpretacijų formu
luoti.

Gal geriau už kitus De Gaulle 
politinę doktriną suvokiąs min. 
pirmininkas Pompidou terminą 
“gaulizmas” naudoja dažniau. Jis 
jį apibūdina kaip “sąjūdį”, kuris 
atstovauja vienintelei jėgai, besi
priešinančiai komunizmui, bet to 
termino jis jokiu būdu nesutapa
tina su UNR partija. Net nežinia, 
ar jis yra jos narys?

O kas yra UNR?
Pagal min. R. Frey, ta partija 

turi prasiplėšti aprėpdama visą 
“centrinį sambūrį”. Pagal buvu
sį min. pirmininką M. Debrė, ji 
turi pasilikti gryna partija, atsi
rėmusi į valstybės doktriną. Pa
gal V. Giscard - d’Estaing, ji turi 
tapti politinių telkinių federaci
ja. Neliesiu tų formulių konkre
tesnio turinio. Nelengva jis ir iš
aiškinti, nes UNR yra ne tiek par
tija, kiek sąjūdis, visą savo jėgą 
semiąs iš De Gaulle valstybinės 
doktrinos.

Nė viena tų aptarčių neatatinka 
sampratą, kurią valstybės galva 
turi apie prancūzų politinę bend
ruomenę. Generolas žiūri į gau
lizmą lyg į tam tikrą sąjūdį, t.y. 
dvasinę būseną (ėtat d’esprit), ku
ri betarpiškai kyla iš jo — De 
Gaulle (aš, De Gaulle, tautos pa
šauktas, jums sakau, aš, De 
Gaulle, t.y. Prancūzija... Aš ir 
jūs, prancūzės ir prancūzai, mes 
vėl apsijungėm Prancūzijos didy
bei ir garbei atstatyti...). Retas 
kuris vienvaldis yra panaudojęs 
tiek formulių, sutapatindamas 
save su tauta ir valstybe. Ta dva
sinė būsena nesiremia jokia 
struktūra ar sandara, bet ji lei
džia betarpišką dialogą su tauta. 
Jis gal tikrai tiki, kad jis yra tau
tos pašauktasis gelbėtojas, jos ge
nijus, vadas. Jis todėl atmeta vi
sas kliūtis, kurios kliudytų jo be
tarpišką kontaktą su tauta. Poli
tinės partijos, taigi ir UNR, kiek 
ji pretenduoja būti partija, yra 
viena tų kliūčių. Jis nepakenčia 
jokio skydo tarp savęs ir tautos. 
Jis jaučiasi tautos rinktiniu vien
valdžiu. Jo, labai liberalinio dik
tatoriaus, požiūriu tęstinumo ir 
teisėtumo sampratos turi tokią 
vertę, kad jis sujungia ar mėgina 
sujungti rinkiminį principą su 
paveldimos monarchijos sistema.

Pranašai nesuklydo
Daug stebėtojų ir politikų, ypač 

UNR ir kitų partijų vadų, žiūrėjo 
į savivaldybių rinkimus kaip į ro
diklį būsimiems prezidento rinki
mams. Peranksti apie juos spė
lioti. Negalima suplakti savivaldy- 
binių rinkimų su valstybiniais — 
prezidento arba parlamento. Sa
vivaldybės natūraliai yra konser
vatyvios ir nemėgsta pakeitimų. 
Sąrašų blokavimas dar daugiau 
padidino pasipriešinimą naujo
vėms. UNR pralaimėjimas buvo 
numatytas, ir šį kartą pranašai 
nesuklydo. Bet esamomis aplinky
bėmis, ar nebūtų klaida manyti, 
kad po De Gaulle gaulizmas netu
ri ateities? Gaulistams ir šį kar
tą, kaip ir prieš šešis metus, ne
pavyko plačiau įsitvirtinti vieti
nio pobūdžio plotmėje, bet vals
tybinėje plotmėje jie yra įsitvir
tinę neblogai. Konservatizmas, 
kuris jiems buvo žalingas savival
dybėse, yra daug naudingesnis 
vyriausybiniame plane. Kraštas 
priprato prie pastovaus politinio 
režimo, kuriame pranyko nuo
latinės kabinetų krizės, kur vyk
domoji valdžia "tvirtai diriguoja
ma, kur valstybės galva yra be
tarpiškai tautos renkamas. Iš kon
servatizmo kraštas nebenori tos 
tvarkos keisti, kaip nenorėjo keis
ti savo vietinės administracijos 
— tradicinės partijos išsilaikė sa
vivaldybėse, nes visuomenės po
žiūriu jos gerai tvarkė vietinius 
reikalus ir nebuvo intereso jų at
stovų keisti kitais, nors ir iš vir
šaus peršamais, bet nežinomais ir 
neišbandytais.

De Gaulle šansai laimėti
Rinkiminio vajaus eiga parodė, 

kad senosios partijos nedaug pra
eities klaidų pamiršo ir nedaug 
išmoko. Grįžusios į valdžią, jos 
laikytųsi daugiau IV Respublikos 
metodų, negu dabartinio režimo. 
Rinkikai gi duoda pirmenybę pas
tarajam prieš senąjį, ir jei šian
dien įvyktų prezidento ar parla
mento rinkimai, gal nesuklystant 
galima prileisti, kad jie balsuotų 
už UNR, išreikšdami tuo būdu 
valstybinėje plotmėje tą patį pa
stovumą, kurį jie parodė savival- 
dybinėje srityje.

Nors rinkimai ir parodė tradi
cinį partijų tam tikrą sukalkėji- 
mą, bet jie atspindi ir jų atsijau- 
ninimo galimybes. Paaiškėjo, kad 
įvairios “centristų” grupės, tiek 
kairiojo, tiek ypač dešiniojo spar
no, turi šansų sudaryti jei ne vie
ną, tai bent dvi stambias partijas, 
pozicijas ir opozicijas, paliekant 
komunistus ir toliau izoliuotus. 
Naujas partijų persigrupavimas 
yra visų pripažintas ir ta linkme 
jau dabar vyksta įvairūs kongre
sai ir pasitarimai. Bet kelias yra 
sunkus ir ilgas. Vargu pavyks 
persiformuoti iki prezidentinių 
rinkimų. Apie tai — kitame 
straipsnyje.
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HITLERIS - NARKOTIKŲ AUKA?
VYT. KASTYTIS

Gegužės 8 d. visame pasaulyje 
didesnėmis ar mažesnėmis iškil
mėmis buvo paminėta II D. karo 
užbaigos 20 m. sukaktis. Maskvoje 
ši proga panaudota dar vienai so
vietų karinės galybės demonstra
cijai, kai tuo tarpu Vakaruose bu
vo stengiamasi atskleisti vieną ki
tą mažiau žinomą anų kruvinųjų 
dienų užkulisį.

Šiuo atžvilgiu yra dėmesio ver
ta neseniai V. Vokietijoje pasi
rodžiusi dr. H. D. Roehrs knyga 
“Hitleris — sunaikinta asmeny
bė”, mėginanti įnešti šiek tiek 
šviesos į kruvinojo diktatoriaus 
irracionalius, nežmoniškus veiks
mus, visišką fizinį ir dvasinį bank
rotą paskutinėmis karo dienomis. 
Knygos autorius primena skaity
tojams, jog Hitleris buvo vegeta
ras, vengęs ne tik alkocholio, bet 
net kavos, į cigaretes žiūrėjęs 
kaip į didžiausią sveikatos priešą. 
Toks žmogus, atrodo, turėjo būti 
pajėgus atsispirti didžiausiems 
smūgiams, o visdėlto paskutiniais 
karo mėnesiais jis buvo panašus į 
vaikščiojantį lavoną.

Šundaktaris ir diktatorius
Hitlerio protinio ir fizinio su

žlugimo priežastimi dr. H. D. Ro
ehrs laiko jo asmeninį gydytoją 
dr. Theodor Morell, kurį jis tie
siog vadina šundaktariu, nes nėra 
jokių duomenų, kad šis “stebuk
ladaris” kur nors būtų išsamiai 
studijavęs mediciną. Savo karje
rą T. Morell pradėjo vokiečių pre
kybos -laivuose ir lankydamasis 
Tolimuose Rytuose susipažino su 
narkotikais. Naciams atėjus į val
džią, jis ėmė verstis medicinos 
praktika Berlyne, pasiskelbdamas 
odos ir lytinių ligų specialistu. 

-1936 m. Hitlerį kamavo nerviški 
skrandžio skausmai, kuriuos T. 
Morell išgydė tik jam vienam ži
nomų vaistų pagalba. Ši paslauga 
Hitleriui padarė nepaprastai dide
lį įspūdį, juo labiau, kad jis pats 
buvo linkęs į gamtos ir jos natūra
lių kelių garbinimą. Natūralios 
medicinos atstovą T. Morell jis 
pasirinko savo asmeniniu gydyto
ju, atstumdamas tikruosius auto
ritetus mokslinėje medicinoje.

Subadytos rankos ir kojos
T. Morell santykiai su Hitleriu 

gerokai primena carienės Alek
sandros ir Rasputino laikus. Savo 
piliulėmis ir injekcijomis į venas 
jis įgavo visišką kruvinojo dikta
toriaus pasitikėjimą. Narkotikai 
Hitleriui teikė daug dirbtinės 
energijos, bet kartu jį padarė vi
sišku švirkšto ir piliulių vergu. 
Dozės buvo didinamos, injekcijos 
dažninamos. Dirbtinėmis priemo
nėmis įgytą energiją kiekvieną 
vakarą tekdavo slopinti kitais 
vaistais, kad būtų pašalinta nemi
ga-

Karo pradžioje dalį T. Morell 
piliulių ir injekcijų skysčio turėjo 
progos patikrinti prof. Schenk 
Miunchene. Radęs neįtikėtinai di

delę narkotikų koncentraciją, ap
linkiniais keliais jis mėgino įspėti 
Hitlerį apie gresiantį pavojų svei
katai. Jo visos pastangos nuėjo 
niekais, šundaktarį T. Morell mė
gino demaskuoti ir SS vadas Him- 
mleris jau 1941 m., bet ir į jo 
įspėjimus Hitleris numojo ranka, 
visiškai pasitikėdamas savo asme~ 
niniu gydytoju.

Yra liudininkų, tvirtinančių, 
jog į karo pabaigą per metus Hit
leris gaudavo iki 3.000 injekcijų 
į venas. Jo rankos buvo taip su
badytos, kad T. Morell injekcijas 
buvo priverstas leisti į kojas. Vie
ną dieną T. Morell atvyko pas 
dantų gydytoją pakeisti sulaužy
tos dirbtinių dantų protezės. Pa
sirodo, darant- injekciją į koją, 
skausmo nemėgstantis Hitleris 
jam batu įspyręs į veidą ir sulau
žęs dantis...

Vizijos ir intuicija
Narkotikų veikimą yra pastebė

jęs nevienas liudininkas. Bene 
aiškiausiai jų veikla buvo jaučia
ma specialiam pobūvy, kai Hitle
ris, grįžęs iš kelionės po Norvegi
ją, staiga pradėjo pasakoti savo 
įspūdžius apie gražųjį Sogne fijor- 
dą, kur jis, girdi, įrengsiąs kuror
tą, kokio pasaulis dar nėra matęs. 
Ši vasarvietė turėsianti taurės pa
vidalo stiklinį baseiną, nakčia nu
spalvintą šviesų jūra, o po jo sto
gu paraduosiančios gražiausios 
moterys pasaulyje. Sogne fijor- 
das plačiomis autostradomis ir 
milžiniškais tiltais būsiąs sujung
tas su Trečiuoju Reichu.... Akių 
žvilgesys ir žodžių patosas aiškiai 
rodė, jog šiuos utopiškus planus 
dėsto ryšį su realybe praradęs 
žmogus, kurį veikia fantazijos pa
saulis.

Karo pradžioje Hitleris nekartą 
buvo nustebinęs savo generolus 
drąsiais planais, atnešusiais lai
mėjimą po laimėjimo, nors jam, I 
D. karo grandinini, niekada nebu
vo tekę studijuoti augštojo kari
nio mokslo. Sprendimus jis daž
niausiai darydavo remdamasis sa
vo intuicija, kuriai nemaža reikš
mės teikė net toks garsus karo va
das, kaip feldmaršalas Rundsted- 
tas. Tačiau tas pats feldmaršalas 
yra pastebėjęs, kad į karo pabai
gą Hitlerio sprendimai buvę jau 
tik antrarūšiai ar net trečiarūšiai. 
Tą patį tenka pasakyti ir apie jo 
kalbas — kadaise jos iki pasiuti
mo įaudrindavo vokiškų “antžmo
gių” minias, o vėliau jau neįtikin
davo net artimiausių bendradar
bių ir generalinio štabo narių.

Galima sutikti su dr. H. D. Ro
ehrs tvirtinimu, jog narkotikai tu
rėjo daug įtakos Hitlerio veiks
mams, tačiau, iš kitos pusės, bū
tina pabrėžti, kad tokie pasaulinio 
masto žudikai, kaip Hitleris ir’ 
Stalinas, negalėjo būti normalūs 
žmonės. Jų asmenybės žlugimo 
tenka j ieškoti pačioje prigimtyje, 
tėvų ir protėvių raidos linijoje.

Ekskursija 
Kanados sostinėn
Toronto SLA 236 kuopa ir vie

tos šauliai surengė gegužės 22 d. 
ekskursiją-į Otavą. Ekskursijos 
dalyvis V. Šibulis atsiuntė plato
ką jos aprašymą. Jame sako, kad 
ekskursija nebuvo labai gausi, 
bet jauki ir įdomi. Autobusas ga-! 
na greitai atvežė ekskursantus į 
miestą, kur dar prieš pietus buvo 
laiko aplankyti įvairias įdomybes 
ir pasigrožėti žydinčių tulpių plo
tais. Po pietų buvo daug laisvo 
laiko privatiems lankymams. 
Ypač malonus buvo susitikimas 
su Otavos lietuviais, kurie parodė 
didelį nuoširdumą bei svetingu
mą aprodydami miesto įžymy
bes. “Rytojaus dieną 10 v. r. 4 
ar 5 automobiliai atvyko prie mū
sų viešbučio, paėmė visus ekskur
santus ir vežiojo po miestą. Apie
I vai. vėl sėdom į ekskursijos au
tobusą, apžiūrėjom dar muziejų, 
kuris atidaromas tik nuo 2 v. p. 
p., parlamento rūmus, valstybinę 
galeriją. 6 v. v. išvykom iš Ota
vos atgal į Torontą pilni gražių įs
pūdžių bei prisiminimų“.

Kitas korespondentas V. M. 
apie ekskursiją rašo:/‘Oras išvy
kai pasitaikė labai geras. Į susi
rinkimo vietą nevisi susirinko, 
kurie buvo užsirašę. Artėjant lai
kui išvykti, vadovas skaičiavo su
sirinkusius ir nepatenkintas išta
rė: “Ne tik vėluoja, bet ir meluo
ja. Bet kadangi susirinkusių nuo
taika buvo labai gera, tai vadovo 
nepasitenkinimas neilgai truko...” 
Aprašęs savo įspūdžius Otavoje, 
korespondentas priduria: “Su 
Otava atsisveikinome ir namo pa
judėjome 6 v. vakare. Važiavome 
su muzika ir daina. Muzika geriau 
sekėsi negu daina, nes grojo vie
nas tikrai virtuoziškai, o dainavo 
beveik visi. Į Torontą sugrįžome
II vai. vak., bet kol pasiekėme 
namus atėjo ir vidurnaktis. Buvo 
pareikšta pageidavimų dažniau 
suorganizuoti panašių išvykų.

Baigiant belieka pareikšti pa
dėką Otavos lietuviams: p.p. ši- 
manskiams, Trečiokams, Ališaus-

š. m. kovo 3 d. 60 m. amžiaus su
kako Gediminui Galvanauskui - 
Galvai. Jis gimęs Zizonių km., 
Vabalninko valse., Biržų apskr. 
Ekonomistas, tarptautinio ūkio 
studijas gilinęs įvairiuose užsienio 
miestuose. Lietuvoje dirbo įvai
riose ministerijose, buvo preky
bos instituto docentu, 1941 m. 
Biržų miesto burmistru; visos ei
lės laikraščių, žurnalų nepr. Lie
tuvoje ir išeivijoje bendradarbis; 
1953—1955 m. vadovavo VLIKo 
informacijos tarnybosradijo sky
riui. Šiuo metu gyvena Čikagoje, 
JAV; nuolatinis “Tėviškės Žibu
rių” bendradarbis nuo pat jų įsi- 
steigimo. Sveikiname mieląjį 
bendradarbį, akyliai budintį lietu
viškosios spaudos baruose ir lin
kime ištvermės.

kams, Morkūnams, Radžiui už 
draugiškumą, pavažinėjimą po 
apylinkes, pavedžiojimą po muzė- 
jų ir parlamento rūmus. Išvykos 
dalyviai dėkoja p. St. Jokūbaičiui 
ir p. V. Bačėnui už suorganizavi
mą ir vadovavimą. Pagyrimas ir 
padėka priklauso taip pat autobu
so šoferiui, nes visus išvežė ir 
parvežė gyvus ir sveikus, o važia
vimas namo buvo nuostabiai grei
tas.”



Nesudilo per septynias šimtmečius
700 metų nuo Dantės Alighieri gimimo

Visas kultūrinj 
šiemet mini didi 

tės Alighieri 700 metų gimimo su
kaktį. Tiksli gimimo diena nėra 
žinoma, bet pagal “Dieviškąją ko
mediją” (Rojus, XXII, 110) gimęs 
Dvynių ženkle, t.y. tarp gegužės ir 
birželio pabaigos 1265 m., “Vita 
Nuova” (Naujasis gyvenimas, apie 
1295) yra pirmas žymesnis Dantės 
kūrinys, pusiau proza, pusiau po
ezija (25 sonetai, 4 kanconos), pa
vaizduota, kaip žemiškoji meilė 
Beatričei (liet. Laiminančiajai, 
Palaimutei) virsta dangiškąja, iš
ryškinta didžiausiam Dantės kūri
ny “Dieviškojoj komedijoj” (1307 
-21, parašytoj Dantės ištrėmime iš 
gimtosios Florencijos). Kaip Dan
tės mokytojai šv. Albertas Didysis 
buvo vadinamas “doctor universa
lis”, šv. Tomas Akvinietis “doctor 
angelicus”, taip pats Dantė, pa
saulinis poetas, vėliau gavo “poe
tą divinus” (dieviškasis dainius) 
titulą, nes rašė- apie galutinius 
žmogaus gyvenimo dalykus—am-

Dante Alighieri
BEATRIČEI MIRUS
(Iš “Vita Nuova”)

Gyvenimas filmuose

Ak, visos tos dejonės — jas užkūrė 
Mintis širdy — turėjo nugalėti 
Akis, ir jos negali pažiūrėti 
Į tą, kas jieško jų, kas į jas žiūri.

Ir tartum du troškimai jas užbūrė:
Tik verkti ir kentėjimus minėti, 
Ir Meilė, kai jau persunku kentėti, 
Joms duoti kankinių vainiką turi.

Tbs mintys ir dejonės išsakytos
Širdy man kelia tolų skausmą didį, 
Jog alpsta Meilė, niekas jos neguodžia.

Nes skausmo pilnose jose matyti 
Saldus brangiosios vardas įrašytas 
Ir apie josios mirtį daugel žodžių.

2 -
O, piligrimai, nuolankiai, maldingai 

Su savo rūpesčiais pas mus atėję, 
Kur būsit papročius kitus turėję, 
Kaip matome iš elgesio skirtingo,

Tai kaipgi jūs neverkiate skausmingai, 
Į mūsų miestą liūdintį įėję?
O galbūt nesate jūs dar girdėję,
Kaip smogė jam likimas šiurpulingai?

Pabuvus čia, jums taip skaudu atrodys,
Jog eisite atgal pro kur patekę, 
Ir verksite, kaip aš verkiu, taip graudžiai.

Nes Beatričės esame netekę, 
Ir apie jąją pasakytas žodis 
Toks magiškas, jog verkti verčia skaudžiai.

Anapus sferos, kur toliausiai skrieja, 
širdies dejonė skiriasi skausmingai, 
Nauja galia ten traukia ją galingai, 
Su ašarom jos Meilė jai įlieja.

Ir kai pasiekia tai, kas ją žavėjo, .. 
Ji regi ponią, šviečiančią garbingai, 
Ir pifigrimei dvasiai vos nestinga 
Jėgų stebėtis tos gražnos skleidėja.

Ji regi taip, kad to, kas man jos tarta, 
Nesuprantu, kalba nekasdieninė 
Tam, kurs kančioj teprašo tik malonės.

Žinau tik, kad tą kilniąją ji mini, 
Nes Beatričę primena nekartą, 
O tai galiu suprasti, brangios ponios.

Vertė A. Tyruolis 
(Pagal tų laikų paprotį, savo eiles apie Beatričę Dantė skaitydavo ii 

kitoms ponioms. Vert.)

LIŪNE JANUŠYTE
Neseniai mirusi okupuotoje Lietuvoje feljetonistė mokėjo šyp

sotis ir iš dabartinės sovietinės santvarkos Lietuvoje, štai vienas 
pavyzdys. Red.

VASARIS
Net nesitiki: pagaliau ir aš va

žiuoju i kurortą. Ir ne bet kur, o 
į Kaukazą. Džiaugiuosi aš pats, 
džiaugiasi žmona ir kaimynė Za- 
bulienė — žinot, tokia simpatiška 
moteris.

Bendradarbiai irgi mane sveiki
na. Šiandien net pats gamyklos di
rektorius, kieme mane sutikęs, 
nusišypsojo taip draugiškai, švie
siai:

— Laikai, a? — sako. — Kokie 
laikai, draugas Kuodaiti. Ar tu ki
tąsyk būtum net pasvajoti išdrį
sęs apie kokį kurortą? Ir dar kur, 
a? Į Kau-ka-zą. Palangon, gerbia
masis, tu kadaise tik per sapną te
galėdavai nuskristi. 0 dabar, a?

— Bet ar jau tikrai, draugas di
rektoriau? .. — savo laime vis 
dar netikėdamas, sulemenau aš.

— Pasakė, — kone užpyko di
rektorius. — Pas mus kaip, a? 
Tarta, lyg kirviu kirsta.

Net širdis kažkaip normaliau 
pradėjo plakti. Džiaugsmas veikia 
geriau už visus vaistus. Ir pavasa
ris čia pat. Žolytė greit pradės 
kaltis pro purvyną... Sniegas kai 
kur jau aptirpęs. Paukščiukai, 
saulutė... O tenai, tenai. Koks te
nai gražumas laukia manęs.

GEGUŽIS
Profsąjungos pirmininkas pasi

sukiojo po mūsų cechą, pasisukio
jo ir lapatai tiesiai prie manęs. 
— Kuodaiti, — sako, — čia tokia 
kalkuliacija mums nesueina. 
Kaipgi čia, — sako, — užplana
vome pačiam atostogas gegužės

sueina lygiai treji metai, kai mū- 
mėnesiui, jeigu gegužės mėnesį 
sų draugas direktorius direkto
riauja? Tai gal leistumėm mes 
jam grynu oru pakvėpuoti?

Aš tik rankas be žado išskėčiau. 
Dėl manęs, sakau, nors pačiais 
gintarais tegu kvėpuoja ...

— Kad gi ne, — dėsto tas to
liau, — gintarais daug neprikvė- 
puosi. Juo labiau, kad Palangoj ir 
Nidoj dabar dar absoliučiai ne se
zonas. ..

— Gal, — dėsto jis vėl, — pats 
pavažiuotum Į Nidą? Labai žmo
nės giria. O. Kislovodskas? Kislo- 
vodskas niekur nepabėgs, — ir ki
tais metais jis toj pačioj vietoj 
bus...

Atsiųsta paminėti
V. Tamulaitis, NIMBLEFOOT 

THE ANT. Išleido Manyland Books, 
Inc., New York, USA Iliustravo P. 
Lapė. Iš lietuvių kalbos vertė Alb. 
Baranauskas ir Clark Mills. Kietais 
viršeliais, 183 psl., kaina $3.95.

Lietuvių Dienos, 1965 m. balan
džio mėn. Šiame numeryje gausu 
iliustracijų ir aprašymų iš III Pietų 
Amerikos' kongreso Brazilijoje.

Ateitis, nr. 4, 1965 m. balandžio 
mėn. Lietuvių katalikiškojo jauni
mo žurnalas. Vyr. red. Skirm. Radvila.

Vytis, nr. 5, 1965 m. Lietuvos vyčių 
. organas.

Akėčios, nr. 2, balandis, 1965 m. 
Satyrinės minties laikraštis. Adresas 
— 84-20 Jamaica Ave., Woodhaven, 

; N.Y, 11421, USA
East Europe, nr. 5, 1965 m.

mediją, pagal Dantę, reiškė veika
lą su gera pabaiga (priešingai tra
gedijai). Jis pats ją vadino “ii po
ema sacro” — (šventoji poema). 
15 šimt. pabaigoj Komedija buvo 
pavadinta “opus divinissimum” 
(dieviškas veikalas), ir iš to “Die
viškoji komedija (Divina Comme- 
dia). šiuo veikalu, parašytu terci
nom, ypatingai skambiom eilėm 
originale, Dantė užsitarnauja 
“praeceptor mundi” (pasaulio mo
kytojas) titulą, nes, pagal augš- 
čiausią krikščionybės sampratą, 
rodo žmonijai kelią iš nuodėmės į 
palaimą (po 30 giesmių apie pra
garą, skaistyklą ir rojų — dangų) 
ir kaupia jame visą viduramžių 
mokslą iš filosofijos, teologijos, 
istorijos universaliu žvilgsniu 
siekdamas net mūsų senųjų prūsų 
ir lietuvių gyventas žemes. Dan
tės vadovas per pragarą ir skais
tyklą buvo romėnų poetas Virgi
lijus, per rojų — Beatričė ir šv. 
Bernardas, kurio užtarymu poe
tas pamato ir pačią šv. Trejybę.

Vidus Švenčiausios Širdies bažnyčios Regina mies te, Sask. Jos projekto autorius — dipl. statybos inž. 
J. Labenskas

SEKLIŲ KOMEDIJA
_ KORNELIJUS BUCMYS, OFM 

ploatacijos, busimasis karalaitis 
turi būti pagrobtas ir paslėptas. 
Hawkins priima ši uždavinį, bet 
kaip pagalbininką išreikalauja bu
vusį kovų draugą amerikietį karį, 
kurio rolėje pastebime Cliff 
Robertson, šie du draugai supla
nuoja ir įvykdo princo pagrobimą 
ir paslepia jį Ispanijoje. Bet tai 
tik įvykių pradžia; pati įtampa au
ga su kiekviena nepramatyta sce
na. Daugiau atidengti būtų neat
sargu, nes tai tik sumažintų staig
menų malonumą filmą žiūrėsian
tiems.

Jack Hawkins komiškoje rolėje 
jaučiasi visai puikiai ir patrauk
liai, nors iki šiol daugiausia jį tek
davo matyti dramatiniuose vaid
menyse. Didelė staigmena — tai 
sekti Cliff Robertson, vikriai Fair
banks stiliuje išsisukantį iš keb
liausių situacijų.

101 minutę trunkąs filmas šalia 
įvairių nuotykių parodo ir eilę au
tentiškų Ispanijos gamtovaizdžių, 
pateiktų puikiose spalvose. Šis 
nuotaikingas filmas tinkamas su
augusiems ir jaunimui.

“In Harm’s Way”. 1941 m. 
gruodžio 7 d. japonų Pearl Har-

“Masquerade”. Vis daugiau pa
gaminama filmų, pajuokiančių 

; ankstyvesnius Įvairių žanrų fil
mus. Slapto agento 007 — James 

; Bond filmų serija su stipria ko
miškumo doze bandė pavaizduoti 

’ šnipų ir seklių gyvenimą, štai da- 
; bar “Masquerade” dar sėkmin

giau pasišaipo ir iš Bond serijos.
Šiam filmui tekstas paruoštas 

' artimai prisilaikant Victor Can
ning romano “Castle Minerva”. 
Knygos neskaičiusiems būtina šį 
filmą sekti nuo pradžios, kad būtų 
kiek Įmanoma susiorientuoti kas 
ką apgaudinėja ir kas ką seka.

Viskas prasideda gana ramiai, 
britų diplomatams besirūpinant 
užsitikrinti Artimųjų Rytų naftos 
išteklius. Jack Hawkins, lyg vė
lesnių laikų “Lawrence of Ara
bia” herojus, laikomas prityrusiu 
arabiškojo pasaulio žinovu ir užs. 
reik, ministerijos nusamdomas 
neoficialiai misijai. Fiktyvinėje 
arabų valstybėje mažamečiui sos
to paveldėtojui dar trūksta trijų 
savaičių iki 14-to gimtadienio. Tik 
tada jis taps pilnutiniu ir teisėtu 
krašto valdovu. Užtikrinti jauno 
princo saugumui, o ypač britams 
palankiai sutarčiai dėl naftos eks-

— Aš, — sakau, — iš šalčio nu
stipsiu gegužės mėnesį Nidoj.

— Nenustipsi, — apramino jis. 
— Perkelsim tau atostogas i lie
pą, i pati, draugas, gražumyną. 
Anais laikais tik ponybė liepos 
mėnesi po pajūrius, kurortus te- 
lakstė.'Perkelsim. Būk ramus.

BIRŽELIS
Nuėjau į vietkomą konkrečiai 

išsiaiškinti: ar į Palangą liepos 
mėnesį aš važiuoju, ar į Nidą?

— žmogau Dievo! — klyktelėjo 
vietkomo narys. — Juk į Palangą 
tik du kelialapiai.

— Aš vienas, — sakau, — man 
ir vieno užteks.

— Ne ta, — sako, — prasmė, 
kad vieno, bet kad ir to vieno ne
bėra. Iš kur mes tau, žmogau, pa- 
gimdysim Palangą, jeigu ją pa
ėmė planuotojas? ...

— O... Nnniida? — net už- 
springau nuo tokios staigmenos.

— Nida, brangiausias tu mano, 
seniai užimta vyriausio inžinie
riaus. Juk žinai, kaip jis baisiai 
miršta dėl ungurių. Bet palauk, 
brangučiuk, — nutraukė jis pats 
save. — Gal tau Birštoną sukom- 
binuosim. Stebuklinga planetos 
vietytė. Pats ten buvau su reuma
tu.

— Kad man ne reumatas, — 
įnirtau aš. — Man širdis negaluo
ja.

— Jei širdis, — pašoko jis, — 
tai nesijaudink taip, branguliuk. 
širdžiai svarbiausia ramybė ...

Jis ilgai žiūrinėjo per akinius 
kažkokius sąrašus, prirašytus įvai
riaspalviais pieštukais. Ilgai dūsa
vo, ilgai raukėsi, ilgai pešiojo sau 
ausį. Galų gale taptelėjo per petį:

— Sunku. Bet kaip tau, kaip 
tokiam pasižymėjusiam darbinin
kui ir pirmūnui; padarysim. Va, 
— jis bakstelėjo portsigaru į vie
ną užmurzintą sąrašo tašką ir 
spinduliuodaifjfcs pranešė: — Tie
siai, brangumyne tu mano, į Li
kėnus. Nuo antros spalio pusiu- 
kės...

Grįžęs namo niršau, perpykau, 
persiutau, kumščiu vos stalo val
gomajam nesutrankiau, o galų ga
le paėmiau naujųjų vaistų, ku
riuos poliklinika prisakė gerti, 
atsiguliau ant sofos ir susidėjau 
rankas... Ką tu čia ištrankysi, iš
skaitysi. Direktorius lieka direk
torium. Tokia jau natūra... 

bor užpuolimas, jau nekartą pa
naudotas filmuose, duoda pradžią 
bei vedamą mintį ir paskutiniam 
Otto Preminger kūriniui.

Filme apstu žemės, vandenyno 
ir oro kautynių vaizdų, bet visa 
tai jungiama nuvalkiotu melodra- 
miniu turiniu. Tikrai nesudarys 
garbės Amerikos laivyno kovoto
jams, kurie dažnai pavaizduojami 
kaip prasilenkią su įvairiais dės
niais ir normomis. Buvusių kari
nių Įvykių herojai filme rodomi 
pernelyg banaliai Peyton Place 
stiliuje.

Įspūdingai atrodančios jūrų 
mūšio scenos, sukauptos prieš fil
mo pabaigą, atliktos tik su mode
liukais Meksikos Įlankoje. Pana
šiai dirbtina ir daugelio veikėjų 
vaidyba. Daugeliui vaidmenų pa
likta visa eilė didesnio vardo 
artistų, kaip pvz. Dana Andrews, 
Stanley Holloway, Burgess Mere
dith, Franchot Tone ir kt., bet re- 
žisorius nei kiek nesistengė išly
ginti ir ]pagilinti jų charakteriza- 
vimo. Daug sėkmingiau pasirodo 
Henry Fonda, Patricia Neal, John 
Wayne ir Kirk Douglas.

Šalia keleto sensualinių scenų, 
kurios filme atrodo gana dirbtinai 
prilipdytos, kapitono, o vėliau ad
mirolo, nelegali draugystė su vie
na slauge, rodoma kaip savaime 
suprantama išvada. Filmas, kitais 
atžvilgiais menkesnis už vidutini, 
dėl moralinių trūkumų nepatarti
nas jokiai žiūrovų kategorijai.

Lietuvių gimnazijos mokiniai Kennebunkporte vaidina Vinco Krėvės “Silkes”. Iš kairės: Marcelė — 
Gintaras Buivys, žydelis — Eduardas Kvietys, motina — Rimas Paliulis, piemenėlis — Juozas Gu- 
dinskas. Monika — Jonas Kundrotas. Režisavo B. Kerbelienė. Nuotr. B. Kerbelienės

II

|

lr vagia man amžinai
PETRAS JUODELIS
Ir daug pavasarių laukais nuėjo — 
Į gelmę, be ateities...
Linksmai pavasaris vienas žiūrėjo — 
Daugiau jis rankų neties...
Dangaus bedugnėn nuskendo jaunystė, 
Ir jos — žvaigždynai neduos ...
Sekundes linksmas vis noris išvysti;
Tyliai sutirpę žieduos...
Dangus ir žemė tik žydi ir žydi, 
Kur slysta akys — žiedai...
Jaučiu netoli kažkas mane lydi
Ir vagia man amžinai...

Maino saulėlydžiuose
Ak, Maino krantais ištįsta šešėliai...
Ir vakaro žaros dažo medžius.
O rausvos tos spalvos blėsta čia vėliai — 
Iš upės apglobia rūkas krantus.
Čia krūme lakštutė čiulba giesmelę — 
Sidabro aidas lyg bėga krantais....
O mano benamio liūdną dalelę 
Surišo tas skausmas širdies jausmais.
Ak, Maino krantuos užgeso ten žaros, 
Ir nakties ramybė slenka tyliai...
Vis čiulba ji krūme — liūdna man daros, 
Kur Ventos skardžiai, gimtieji laukai?
žvaigždynų plotais vis rieda mėnulis, 
O Maino vanduo čiurlena tyliai...
Tik mano, ak, širdį skausmas užgulęs, 
Ten, toli tėvynė — josios vargai...
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KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
DVIEJŲ DAILININKŲ PARODA 

Gegužės pradžioje užsibaigė daugiau 
nei savaitę trukusi dail. J. Pautieniaus 
ir dail. pik. J. Andrašiūno paveikslų 
paroda Los Angeles Liet B-nės Na
muose. Lankytojai nupirko J. Andra
šiūno realistinės tapybos šešis darbus, 
o dail. J. Pautieniaus — net per dvi
dešimtį iš 36 išstatytų.

PROF. DR. BR. VAŠKELIS filiste
rių skautų s-gos Niujorko skyriaus su
eigoje skaitė paskaitą tema “Baltru
šaičio vieta lietuvių literatūroje”.

KUN. A. STANIUKYNO 100 M. GI
MIMO SUKAKTIS. Gegužės 4 d. su
ėjo 100 metų, kai gimė a.a. kun. dr. 
Antanas Staniukynas, šv. Kazimiero 
seserų vienuolijos organizatorius. Jo 
išsamų gyvenimo aprašymą paruošė 
dr. A Kučas. Veikalas jau spausdina
mas. A.a. kun. Staniukyno graži statu
la yra šv. Kazimiero vienuolijos cent
rinio namo priekyje, Čikagoje.

NESENIAI UŽTIKTAS Ispanijoje 
vadinamas Katalonijos žemėlapis, pa
gamintas 1475 m., parodo Vilnių kaip 
Lietuvos sostinę ir svarbų prekybos 
centrą. Pridėtame aprašyme pasakyta, 
jog per Vilnių yra gabenamos prekės 
į visas puses, o tame mieste esą dide
li sandėliai ir viešbutis užsienio pirk
liams. Prekyba tais laikais vyko au
deklais, druska, ūkio įrankiais, gink
lais, brangenybėm, vynu, balsamu ir 
pan. Tos prekės buvo išstatomos Vil
niaus rinkoje. Kaikurios jų buvo at
gabenamos iš Persijos, Indijos ir net
gi Kinijos ir buvo nuvežamos į visas 
šalis Vakarų Europoje.

LITUANISTIKOS INSTITUTAS (ne 
Čikagos Pedagoginis) atidavė spaudai 
savo metraščio “Lituanistikos Darbai” 
pirmą tomą. Gegužės 16 d. Vašingtone 
buvo susirinkusios bendram posėdžiui 
dvi Lituanistikos Instituto redakcinės 
komisijos: monagrafinių leidinių, ku
riai pirmininkauja Pennsylvanijos un
to prof. A. Sennas, ir metraščio. Buvo 
aptarti Instituto leidinių reikalai ir 
galimybės. Pr. Al.

ALF. ŠEŠPLAUKIS - TYRUOLIS, 
profesoriaująs Notre Dame universi
tete South Bend, Ind., yra pakviestas 
redaguoti lietuvių literatūros skyrių 
vokiečių enciklopedijoj “Der Grosse 
Brockhaus”, kurios 17-toji laida lei
džiama Wiesbadene, Vokietijoj; bus 
20 tomų. Be to, jis atliekamu laiku 
verčia, poezijos kūrinius ir rašo studi
jas. Jis baigė versti Dantės sonetus 
ir rengia juos spaudai. Apie Maironį 
yra parašęs 100 psl. studiją. Joje paro
do autentišką Lietuvos dainių, kurį 
labai iškraipė okupuotos Lietuvos ra
šeivos.

VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZI
JAI Vilniuje š.m. sueina 50 metų. Su
kaktį paminėti ruošiasi Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjunga.

NELEI MAZALAITEI - GABIENEI, 
“Aidų” premijos laureatei, pagerbti 
gegužės 23 d. Newarke, N.J., K. Gri- 
gaitytės ir Fredo Graudžių-Graudušių 

lietuviškai vaišinguose namuose buvo 
surengta literatūros popietė. Savo 
prasmingai gilios kūrybos pluoštą pa
skaitė pati laureatė N. Mazalaitė, Pr. 
Naujokaitis — ištrauką iš didesnio 
prozos veikalo. Nuotaikingos poezijos 
skaitė O. B. Audronė ir šeimininkė K. 
Grigaitytė.

CKUPUOTOJ LIETUVOJ
VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 

operos tenoras, grįžo iš Milano po 4 
mėnesių pasitobulinimo studijų “La 
Scala” operos teatre. Vokalinį meną 
jis studijavo pas garsųjį pasaulinio 
masto tenorų pedagogą maestro Bara, 
o dvi operų roles Hercogą — G. Ver
di “Rigoletto” ir Rudolfą — G. Puccini 
"La Boheme” paruošė italų kalba žy
maus “La Scala” dirigento Piaca glo
boje. Didžiausią įspūdį vilniečiui dai
nininkui paliko baigiamasis koncertas: 
“Mes atlikome tik savo tautų liaudies 
dainas. Ir šiandien jaudina prisimini
mai ir išgyvenimai tų akimirkų, kai 
man teko dainuoti populiarias lietuvių 
liaudies dainas “Tris dienas” ir “Aš 
išdainavau”. Labai malonu, kad reikli, 
nepaprastai muzikali italų auditorija 
šiltai sutiko Nemuno krašto dainas. 
Geri spaudos atsiliepimai bei aukšti 
įvertinimai, manau, skirti ne tiek man, 
kiek mūsų liaudies turtingam, įvairia- 
nyčiais raštais ataustam liaudies dainų 
menui...” /

LIETUVIŠKAS FILMAS “Paskutinė 
atostogų diena” bus rodomas tarptau
tiniame filmų festivalyje Lokarne, 
Šveicarijoje. J festivalį siunčiama lie-

. Norėtųsi tik

tuviška garsinė filmo kopija, papildy
ta prancūziškais užrašais.

JUOZO GRUODŽIO MUZIKOS 
TECHNIKUMAS Kaune paminėjo 
20 m. veiklos sukaktį. Per šj laiko
tarpį jis yra paruošęs ir išleidęs į 
muzikinės kūrybos dirvonus 610 
specialistų, kurių tarpe garsiausi yra 
kompozitoriai J. Bašinskas, V. Jur
gutis ir V. Bagdonas, susilaukę pri
pažinimo ir už Lietuvos ribų. Tech
nikume ruošiami dainavimo, chorinio 
dirigavimo, liaudies instrumentų, te
orijos - kompozicijos ir kt. specialis
tai. Šiuo metu čia mokosi 350 moks
leivių.

DAIL. AUGUSTINAS SAVICKAS 
yra paruošęs spaudai menotyros vei
kalą “Lietuvos peizažas”. Apgynęs 
disertaciją ir gavęs menotyros kan
didato laipsnį, plačiai reiškiasi pub
licistikoje. Apie ateities svajones ir 
planus jis sako: “Tapytojas apie sva
jones nekalba, jis jas nutapo. Norė
čiau apibendrinti savo kelionių įspū
džius, plačiai juos iliustruoti tuo me
tu padarytais piešiniais. Galvoju iš
leisti prisiminimų knygą apie savo 
tėvą - rašytoją, apie draugus ir reikš
mingus mano gyvenimo įspūdžius ir 
parašyti ją ne iš menotyrininko po
zicijų, o daugiau literatūriškai, gal 
net su jumoru. Tačiau pagrindinės 
mano jėgos priklausys tapybai...”

PRAHOS FILHARMONIJOS sim
foninis orkestras Vilniuje davė du 
koncertus. Pirmąjį, kuriame buvo 
atlikti pasaulinio masto kompozito
rių kūriniai, dirigavo Karelas Ančer- 
nas, antrąjį — čekų muzikos koncer
tą dirigavo Boguslavas Martinu, ka
daise buvęs šio garsaus kolektyvo 
smuikininku. Simfoninę čekų muziką 
papildė sol. Vera' Soukupova, atlik
dama G. Malerio vokalinį ciklą “Dai
nos apie mirusius vaikus”. Vilniaus 
operos dirig. Alg. Kalinauskas savo 
recenzijoje rašo: 
pabrėžti jų platų, dainuojantį sty
ginį alsavimą ne tik melodiniuose 
epizoduose, bet netgi ir greituose 
pasažuose. Kiekvieną klausytoją, be 
abejo, pavergė choraliniai pučiamų
jų akordai, skambantys lyg vargo
nai. Kartais atrodo, jog tai groja ne 
didelis kolektyvas, o vienas žmogus
— toks nuostabus darnumas pasiekia
mas ...”

VILNIAUS TELEVIZIJOS STUDI
JA žiūrovams pateikė Just. Marcinke
vičiaus apysakos ‘'Pušis, kuri juokė
si” inscenizaciją. Ją paruošė ir režisa
vo A. Borisienė, dekoracijas sukūrė 
dail. V. Gatavynaitė, filmavimo darbus 
atliko J. Bortyrius, G. Dabkus ir J. 
Vaitulevičius. Pagrindiniuose vaidme
nyse pasirodė aktoriai Ą. Radzevičius, 
A. Rosenas, R. Paliukaitytė, L. Norei
ka, A. Saulevičius, A. Bružas, B. Ta- 
lačka, P. Stankevičius ir kt.

JADVYGA ČIURLIONYTĖ, didžio
jo kompozitoriaus ir dailininko sesuo, 
parašė teorinį veikalą apie lietuvių 
liaudies muzikos pagrindus, kuris šie
met bus išleistas Leningrade. Ilgus 
metus ji yra dėsčiusi Vilniaus konser
vatorijoje, ruošdama muzikologus ir 
folkloristus. Ji taipogi redagavo savo 
brolio M. K. Čiurlionio kūrinius, A. 
Juškos ir S. Stanevičiaus tautosakos 
rinkinių melodijas, išleido dvi stam
bias liaudies dainų rinktines. Bene di
džiausias jos nuopelnas — naujoji 
folklorisčių karta; kurios eilėse stip
riai reiškiasi jos buvusios mokinės: G. 
četkauskaitė, B. Nainytė, D. Kuzinie- 
nė, V. Gailiūnaitė ir kt. Pastaruoju 
metu su G. četkauskaite ji yra paruo
šusi stambų liaudies dainų rinkinį 
“Dzūkų dainos”, papildytą išsamiu 
įvadu ir komentarais. J. Čiurlionytė 
didelį dėmesį rodo vaikų muzikinei li
teratūrai. Jau neprikl. Lietuvoj buvo 
išleistas jos muzikinių pjesių rinkinys 
vaikams “Mažasis pianistas”, o 1948 
m. — “Lietuvių liaudies dainos vai
kams”. Dalis šio rinkinio dainelių yra 
pritaikyta vaikų chorams. Nemažiau 
vertingos ir jos fortepijoninės pjesės 
vaikams, sukurtos vėlesniais metais.

DAIL. R. KRUKAITĖS darbų paro
da surengta Vilniaus dramos teatre. 
Lankytojus daugiausia domina skonin
gi Vilniaus peisažai, kuriuose mato
mas geras architektonikos jausmas, lė
tas, plaukiantis ritmas, savo pilkumu 
maloni gamta. Nemažiau įdomūs ir jos 
kiti darbai liaudies skulptūros moty
vais. Dailininkė yra žinoma vitražistė, 
taikomosios dailės specialistė ir meno 
kritikė, plačiai besireiškianti spaudos 
puslapiuose, ypač grafikos ir taikomo
sios dailės klausimais.

GOETHE’S “FAUSTĄ” Vilniaus dra
mos teatre pastatė rež. J. Rudzinskas. 
Veikalo vertimą parūpino žinomas ver
tėjas A. Churginas. Apie šį spektaklį 
rež. J. Rudzinskas spaudai yra pareiš
kęs: "... sumanymas manyje jau se
niai brendo. Jau statydamas “Hamle
tą” ir “Dugne”, aš dar kartą įsitikinau, 
kad klasikiniuose veikaluose iškeltos 
problemos yra artimos ir nūdieniam 
žiūrovui. "Fausto” mintys, mano su
pratimu, turi ir šiandien skambėti ak
tualiai, jaudinti žiūrovą. Jaudina jos 
ir mūsų kūrybinį kolektyvą...” Pa
grindinius vaidmenis sukūrė: Fausto
— H. Kurauskas, Mefistofelio — J. 
Rygertas, Margaritos — R. Pauliukai- 
tytė. Valentino — L. Noreika, Martos
— L Kupstaitė, Wagnerio — P. Zu- 
lonas. Dekoracijos — dail. J. Jankaus, 
drabužių eskizai — dail. J. Surkevi- 
čiaus, šokius paruošė V. Sauleika.



8 PSL. * Tėviškės Žiburiai ♦ 1965. VI. 3 — Nr. 22 (801)

Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
EGUNTON — 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

$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
QUEBEC — BLOOR

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

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

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

PJS. 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.

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.) 

slavijoje buvo nuteistas viene- 
riais metais kalėjimo už straips
nį apieSov. Sąjungą, kuriame pa
reiškė, kad sovietų kone, stovyk
lose mirė 10 mil. žmonių. Teisme 
pareiškė, kad duomenys yra pa
grįsti istoriniais faktais. Naciai 
esą nužudę 5.600.000 žydų, bet 
pirmąsias kone, stovyklas išradę 
rasai, kurie pirmieji pradėjo de
portuoti žmones. Tiesos iškėlimas 
esą negali pakenkti svetimos vals
tybės vardui, t.y. Sov. Sąjungos.

Vietname kovos eina toliau. 
Bombarduoja JAV lėktuvai š. 
Vietnamą, partizanų vietoves P. 
Vietname, o karo laivai — pajūry 
esančius partizanų būrius. Pietų 
Vietnamo viduje vėl nėra tvar
kos. Amerikiečiai niekaip negali 
susitvarkyti su civilinėmis val
džiomis. Grupės nesutaria ir to
liau. šį kartą jau pasireiškė ir ka
talikų grupė, kuri reikalauja pa
sišalinimo dabartinio min. pirmi
ninko. Po nuvertimo ir nužudymo 
Diemo taip ir neprieinama prie 
pastovesnės tvarkos, o tai, be 
abejonės, atsiliepia ir į karo 
veiksmus.

Kinija ir toliau kivirčijasi su 
Sov. Rusija. Atrodo, kad jos abi 
bendros akcijos prieš Ameriką 
negalės išvystyti. Daug prisidėjo 
prie jų nesutikimo paaštrėjimo 
Indijos premjero kelionė ir dery
bos Maskvoje. Nors Indijos prem
jeras keliavo į Rusiją, užsigavęs 
ant JAV prezidento už vizito ati
dėjimą, bet ta kelionė ir pagalbos 
sutartys smarkiai paveikė Kinijos 
opiniją: Tuo tarpu Amerika yra 
pasiryžusi didinti savo kariuome
nę Vietname ligi 60.000 karių ir 
ateity iki 100:000 karių.'Ameri

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 -130 ir 430 • 7
Antr.10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 430 - 7
Penkti 10 -130 ir 430-8 
šešti 9-12
Sekm. 930 -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, bizniu. 
RONCESVALLES — GEOFFREY §10.000 įmokėti, mūro, atskiras 13 
kambarių, 3 vonios, garažas, vandeniu apšildomas; prašo $28.000. Liks 
viena skola balansui.

SWANSEA — BLOOR — geras mūro namas. Imokėjimas nesvarbu, atski
ras, 6 didelių kambarių per du augštus, vandeniu apšildomas, garažas, 
šoninis įvažiavimas, prie gero susisiekimo, ramioj vietoj.
INDIAN RD. CR. — GLENLAKE §4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kambarių, 
3 mod. virtuvės, 2 garažai, geras įvažiavimas. Prašoma $17.900.
BLOOR_ PRINCE EDWARD §4.000 įmokėti, mūro, atskiras 6 kambarių
per 2 augštus, garažas, privatus įvažiavimas, gražus kiemas. Prašo 
$19.500.
ST. ‘CLAIR __ BATHURST §15.000 įmokėti, mūro atskiras, 5 butų pa
statas; prašo $45.000.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybe ir kaina. 
Čia gausite rimtų, sąžiningą patarimą.
J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

$4 JOO įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

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

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

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

kos parašiutininkai, ligi šiol ser
gėję tik aviacijos bazes, jau siun
čiami į mūšius.

Britanijos karalienė Elzbieta II 
grįžo iš kelionės Vokietijoje. Ke
lionė pati buvo suplanuota poli
tiniais sumetimais. Nors tai nepa
tiko Britanijos visuomenei ir di
delei spaudos daliai, bet buvo pa
daryta toli siekiančių tikslų su
metimais. Karalienė sakė drąsias 
kalbas, primindama senus įvy
kius, kaip mūšis prie Waterloo, 
kur vokiečiai kartu su anglais 
mušė prancūzus. Reiškia... bu
vo tada draugystė. O juk ir dabar
tinių Britanijos karalių kilmė iš 
vokiečių yra reikšmingas faktas. 
Karalienė buvo susitikusi pirmą 
kartą su savo giminaičiais. Užtat 
vokiečiai sutiko “savo” žmogų 
labai; iškilmingai, visur dalyvau
dami labai gausiai. Karalienė ap
lankė ir Berlyną, kur savo akimis 
pamatė bolševikų garsiąją sieną, 
nes jiems neužteko geležinės, rei
kėjo statyti ir cemento ir medžių, 
kad sulaikytų vokiečius nuo bėgi
mo į vakarus.

JAV paskyrė pirmąją negrę 
ambasadore Liuksemburge. Tai 
bus devintas negras , pasiekęs 
ambasadoriaus titulą. Bet ligi šiol 
buvo tik vyrai.

Indonezijos politika artėja prie 
komunistų. Perorganizuodamas 
ministerių kabinetą, Sukamo įve
dė du komunistus. Indonezija 
naudojasi svetima pagalba, bet 
eina savo keliais: JAV yra sukišu
sios ten daugiau bilijono dol. ir 
įsigijo tik priešą; Sov. Rusija su
kišo net 1.2 bilijono dol., o ko
munistų partija nuėjo su Kini
jos komunistais.

JAV paminėtos nužudyto pre
zidento Kennedy 48-sios gimimo

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINES PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGICIAI — atviri iš 6%%.
NEMOKAMAS GYVYBES DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

V TORO NT © vr
Lietuvių studentų žinios

Lietuvių Studentų Sąjungos 
rinkiminė komisija skelbia sekan
čią naujai išrinktą vadovybę 1965- 
66 mokslo metams: centro valdy
ba — Paulius Žygas, Rimvydas 
Liutkus, Kęstutis Girnius, Giedrė 
Karosaitė, Šarūnas Gavelis. Regi
na Petrikonytė, Uogintas Kubi
lius (visi iš Bostono); garbės teis
mas: š. Lisauskas, Vyt. Mišelis, J. 
Žukauskas (visi iš Čikagos); kont
rolės komisija — Alg. Bublys, R. 
Griškelis, Ž. Zaparackaitė (iš Det
roito). Naujoji vadovybė išrinkta 
aklamacijos būdu, nes buvo tik 
vienas sąrašas.

Toronto un-to farmacijos fa
kultetą baigė N. ščepanavičiūtė 
(ne ščepavičiūtė).

Mieli Lietuvos kunigaikščiai ir 
vaidilutės! Apsiginkluokite ir at
jokite ant savo juodbėrių žirgelių 
pasišildyti prie aukuro, kur vaidi
lutės degins šventus džiūvėsius 
birželio 4 d., 8 v., t.y. penktadie
nio vakarą Prisikėlimo par. mu
zikos studijoje. Ten krivių krivai
tis įteiks baigusiems studentams 
amžinybės liepsną ir dovanėlę. 
Bus “lots a fun”. Girdėjome gan
dus, kad net gausime pašokti. 
Gros “Vytautas Didysis and the 
vassals”. Taigi laukiame visų.

Dabar skelbiame galutinį sąra
šą kandidatų į sekančių metų 
valdybą: Irena Dvilaitytė, Saulius 
Masionis, Gailius Skrinskas, Ro
mas Staškevičius, Raimundas 
Stirbys, Nijolė šernaitė, Audrius 
Šileika, Romas žekas.

Artimoj ateity gausite balsavi
mo lapus ir tada įvyks rinkimai.

Balandėlis ir Pelėda
TORONTO UNIVERSITETO 

humanitarinių mokslų fakultetą 
(4 metų kursą) šį pavasarį baigė:

Lietuvių skautų veikla
Vadovu-vių, vykstančių į stovyklą 

suvažiavimas St. Catharines birželio 
19 d. Tėvų pranciškonų patalpose 
pradedamas 10 vai. pamaldomis. Su
važiavimą maloniai sutiko globoti 
vienas iš stovyklos globėjų — kle
bonas T. Barnabas Mikalauskas, 
OFM. Po suvažiavimo įvyks Joninių 
sutikimas. Prašome visus dalyvauti.

Rambyno tunto skautai talkino me
delių sodinime šv. Jono liet, kapinė
se. Džiugu pažymėti, kad tai yra 
bendras gerasis darbelis ir kartu 
praktika. Darbams vadovavo dr-kas 
ps. E. Kazakevičius.

Stovyklos registracija eina į galą. 
Tėveliai, malonėkite savo vaikus lai
ku užregistruoti. Jūs norite, kad sto

©bSPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Lauko teniso treniruotės vyksta 
kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį, 
7 v. v., Dufferin parko aikštelėse 
(prie Dufferin plazos). Treniruoja p. 
O. Rautinš, talkinant A. Sapijonytei

metinės. Paminėjo ir dabartinis 
prezidentas, pasiųsdamas vainiką 
prie kapo.

Sov. Rusijoj Chruščiovo išvyti 
augšti valdininkai grąžinami j 
augštas vietas. Toks iš grąžintų 
yra Kulakov, žemės ūkio planavi
mo pareigūnas, Mazurov, buvęs 
Gudijos partijos vadas, ir kiti. Iš
mestas iš partijos Serovas, vyk
dęs deportacijas Lietuvoje.

Lenkijoj įvyko “rinkimai” į 
seimą. Rinkimai, kaip ir papras
tai bolševikiniuose kraštuose, bus 
labai “pasisekę”, nes balsavusių 
bus net 99.99%. Bet jau yra ir 
naujovių: 460 vietų yra numatyta 
660 kandidatų. Paprastai būna 
tiek kandidatų, kiek yra vietų.

DAUGLu/ PREKIŲ IR MAISTO : 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Siųskite pinigus į USSR 

Tegu jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI
1 $20,000.00.
Mūsų firma yra VIENINTELE, ku
ri visada siuntėjui persiunčia gavė
jo pasirašytą KVITĄ. Pristatoma 
per dvi savaites. Jokių atskaitymų.

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

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

, Prašykite katalogų 
angliškai arba lietuviškai.

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

MU 9-0598 
Įsteigta 1945 m.

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

STARLITE DRIVING 
SCHOOL 

Vokiška vairavimo mokykla 
ved. Rudy Wolfinger 

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

Ilgametė praktika. Parengiame 
egzaminams įvairiomis kalbomis. 
Nebutines geras anglų kalbos 

mokėjimas

Gintautas Beresnevičius — mate
matikos ir fizikos skyrių su I 
laipsnio pagyrimu; Irena E. Ku- 
niutytė — namų ekonomikos sky
rių su II laipsnio pagyrimu; Ro
mas J. Kačinskas — psichologiją 
su II 1. p.; V. G. Jasiūnaitė — 
naujųjų kalbų skyrių su II 1. p.

Trejų metų kursą tame pačia
me fakultete baigė: Danutė Pace- 
vičiūtė su II 1. pagyrimu; Giedrė 
Rinkūnaitė su II1. p.; Danutė Ta- 
mošauskaitė su II1. p.; Dalia Sa- 
kevičiūtė su II 1. p.; Audronė 
Kuolaitė - Skrupskelienė su II 1. 
p.; J. T. Mažeikytė su II1. p.

ALIO, BAIGUSIEJI! Baigu
siems Toronto un-tą ir kitas aukš
tąsias mokyklas Studentų Rėmėjų 
Būrelis rengia išleistuves birželio 
4 d., 8 v. vak., Prisikėlimo parap. 
muzikos studijoj.

Dėl pasikeitusių adresų dauge
lio baigusių nepavyko surasti, to
dėl kam nebuvo paskambinta te
lefonu, prašome mums paskam
binti LE 1-4469 arba RO 2-9752.

Studentams Remti 
Būrelio valdyba 

BAIGUSIŲJŲ NUOTRAUKOS 
bus spausdinamos “T. žiburiuo
se”. Baigusieji augštąsias mokyk
las prašomi siųsti savo nuotrau
kas “Tž” adresu 941 Dundas St. 
W., Toronto 3, Ont.

WINDSORO UNIVERSITETO 
humanitarinių mokslų fakultetą 
baigė ir gavo bakalauro laipsnį: 
Virginija švedaitė iš Toronto ir 
K. Pakauskaitė. Tame pačiame 
un-te gamtos mokslų fakultetą 
baigė bakalauro laipsniu D. A. 
Balaišis.

TORONTO UNIVERSITETAS 
York šį rudenį atidarys savo sky
rių Steele Ave. — Keel St. san
kryžoje. York un-tas netrukus tu
rės 150 profesorių (buvo 86).

vykla būtų tvarkingai pradėta, o tas 
priklauso tiktai nuo jūsų.

Stovyklavietėje yra labai daug 
įvairių darbų. Kiekviena darbo auka 
yra reikalinga, todėl atvyk ir pagal 
savo išgales padėk.

Paukštyčių “Rūtos” dr-vė intensy 
viai ruošiasi š. m. stovyklai, kuri ža
da būti įdomi ir naudinga. Dr-vei va
dovauja sumani ir darbšti d-kė v. si. 
M. Stanionienė. <Į

Seserijos jūros sk. vedėja ps. B. 
Mažeikienė už nuopelnus skautų są
jungai ir seserijai, šv. Jurgio švent- 
tės proga, pakelta į skautininkės 
laipsnį. Sveikinam ir linkim sėkmės.

J. Preikšaitis “Romuvos” stovyklos 
virtuvei paaukojo kaikuriuos baldus 
ir įrengimus. Nuoširdus ačiū.

ir A. Grigaitei. Norį pradėti treni
ruotis lauko tenise prašom atvykti 
tiesiog į aikštę. ’

Lengvosios atletikos treniruotės 
vyksta kiekvieną antradienį ir ketvir
tadienį, 6. v., Swansea parke (ten 
pat kur praėjusiais metais). Treni
ruoja A. Malinauskas.

Ekskursija į Wasaga. Birželio 12 
d., sykiu su parapijos jaunimo cho
ru, organizuojama ekskursija autobu
sais į, Wasaga. Norį dalyvauti eks
kursijoje prašom užsiregistruoti pa
rapijos rastinėj iki birželio 6 d.

š. Amerikos pabaltiečiu lengvosios 
atletikos, plaukymo ir lauko teniso 
pirmenybės bus liepos 17 -18 d. Lek- 
wood, N.J. (netoli Niujorko). Leng- 
vatlečiai, norį dalyvauti pirmenybė
se, prašom registruotis į Aušros sto
vyklą, kur bus pravedamos specia
lios treniruotės.

Ad. Kuliešius, prieš kurį laiką 
atvykęs iš Lenkijos ir pagyvenęs 
Toronte, laivu “Batory” gegužės 
28 d. grįžo Lenkijon. *

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 a. b. Beresnevičius

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

Ateitininkų žinios
Ekskursija į Albion Hills parką 

buvo ypatingai gausi. į pasamdytus
2 autobusus vargiai sutilpom, reikė
jo suspausti sėdynėse po 3. Važiavo 
115 ateitininkų, daugiausia jaunes
niųjų, nes vyresniesiem kliudė egza
minai. Nuvažiavę pasiskirstėm į 6 
grupes ir kiekviena grupė su savo 
vadovais nužygiavo atskirai. Parkas 
toks didelis, kad jį apeiti beveik ne
įmanoma. Per pietus suvalgėm net 
300 dešrelių. Ta pačia proga norim 
padėkoti dr. S. Čepui, kuris jas išky
lai “užfundijo”. Ačiū labai Dėkingi 
esame ateitininkų tėvų komitetui, 
kuris rūpinosi visu maistu, jo paruo
šimu ir pristatymu. Visą valandą 
ėjom takais per krūmus, o parko va
dovas aiškino apie augmeniją. Čia 
laimė pasitaikė uodams ir jie mūsiš
kių, o ypatingai mergaičių, skruostų 
nesigailėjo. 6 vai. vėl į autobusus. 
Triukšmas jau netoks didelis. Dau
guma pavargę. Visi skuba į namus 
žiūrėti, kokie dar liko besibaigian
čių mokslo metų egzaminai.

Paskutinis viso jaunimo susirinki
mas įvyks šeštadienį, birželio 19 d.,
3 vai LV Namuose. Tie bendri susi
rinkimai prieš atostogas jau tapo 
tradicija. Dalyvauja visi būreliai — 
jaunesnieji ir vyresnieji kartu su sa
vo tėveliais.

Ateitininkų vasaros stovykla — 
nuo liepos 25 d. ir jeigu atsiras no
rinčių 3-čiai savaitei, tai bus daro
ma 3 savaites. Amžius 12 -18 m. Re
gistruotis jau dabar pas: V. Kolyčių 
LE 4-5586, B. Sakalą LE 6-1410, Pri
sikėlimo par. LE 3-0621.

Ateitininkų sendraugių valdyba pa
siskirstė pareigomis: A. Gurevičius 
— pirm., kun. J. Staškevičius — vice- 
pirm., K. Manglicas — kultūros rei
kalų vadovas, B. Sakalas — stovyk
los reik, vadovas, P. Bražukas — ižd., 
St. Dargis — sekretorius.

Prof. Pakšto paminklo statybai ir 
monografijos išleidimui pasiųsta $40. 
Aukas tam tikslui ateitininkų tarpe 
rinko įgalioti atstovai V. Aušrotas ir 
A. Kiškis. Kanados Lietuvių Fondan 
pradžiai nutarta įnešti $50.

Ateitininkų sendraugių centro val
dyba ruošia poilsio ir studijų savai
tę sendraugiams Dainavos stovyklo
je prie Detroito rugpjūčio 1-8 d. 
Pramatyta įdomi programa su paskai
tomis. Galintieji prašomi rezervuoti 
atostogas tam laikui ir stovykla pa
sinaudoti.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Mieli tautiečiai, jeigu po pava

sarinio apsitvarkymo pas jus liko at
liekamų gabalų vandeniui atsparios 
klijuotės plywood %” — %”, ar vir
vių, metalinių lynų bei kitokios me
džiagos, vartojamos valčių statybai 
bei įrengimui, — jūrų skautai tą 
galėtų panaudoti savo jachtos užbai
gimui. Prašome skambinti V. Maša
lui tel. 762 - 6172.

— Š. m. gegužės m. skautininkų įžo
dį davė j. ps. A. Besąsparytė ir j. ps. J. 
Kuprevičius. Įžodžio apeigas, dalyvau
jant Brolijos ir Seserijos atstovams, 
atliko j. v. s. V. Šarūnas.

— Toronte lankėsi j. ps. G. Kača- 
nauskas, dabar gyvenąs JAV, buvęs jū
rų skautų ir budžių vadovas; ta proga 
apžiūrėjo baigiamą perstatyti jachtą.

— Gegužės 22 d. j. ps. A. Besąspa- 
rytės - Stankaitienės vestuvėse jauna
vedžius pasveikino j. ps. J. Kuprevi
čius. Jaunoji buvo Neringos tunto ūd- 
ryčiy vadovė. Gero vėjo vedusiems ir 
sėkmės New Jorke.

— Nauja ūdryčių vadove paskirta 
gabi buriuotoja ir patyrusi vadovė 
v. v. R. Kušneraitytė.

— Tunto iždininku paskirtas b. k.
J. Raškauskas.

— Neringos tuntas kartu gedi v. v. 
I. Ropienei netekus tėvelio. Ropių va
sarvietėje Toronto jūrų skautai turi 
savo buriavimo bazę, kur laikomos 
dvi burinės valtys.

A. E. Dragašius, 5 metus išbu
vęs profesiniu imtynininku, jau 
kuris laikas kaip dirba “Canadian 
Security Underwriters Ltd.”, lie
tuviams maloniai patarnauja vi
sais su šia bendrove susijusiais 
reikalais, žiūrėkite skelbimą 10 
psl.

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, atskiras originalus 10 
kambarių dupleksas, vandens 
alyvos šildymas, dvigubas ga- 
ražas.

ELLIS AVE — SWANSEA, apie $ 
5.000 įmokėti, 6 kambarių 
atskiras namas, kvadratinis 
planas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, gražus didelis 
kiemas.

KINGSWAY — PRINCE EDWARD 
DR.—$5.000 įmokėti, gražus 
5 kambarių bungalas, van
dens alyvos šildymas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, už
baigtas rūsys,- viena atvira 
skola 10-čiai metų.

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

GLENLAKE — BLOOR, $8.000 
įmokėti; 9 kambarių per du 
augštus, rupių plytų, atskiras 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
garažas, viena atvira skola 
balansui, graži vieta.

INDIAN RD.-HIGH PARK, $10.000 
įmokėti, didžiulis 14 kamba 
rių atskiras namas,, 4 vonios, 
dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, virš $250 mėn. 
pajamų ir 5 kamb. butas šei
mininkui, viena atvira skola 
10-čiai metų.
žiemai įrengtų gyventi vasar-

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

DEIMANTAI — LAIKRODŽIU — 
TAISYMAS — MONOGRAMOS
Latviška brangenybių 
krautuvė (Jeweller)

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

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

A L GARBENS
REAL ESTATE

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

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

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

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

sklypas; gali būti ateities apartamento projektas.
BERESFORD — ANNETTE
$33.900 “Fourplex” 4 butų pastatas, plius užbaigtas rūsys, su visais įren

gimais ir baldais, geras įvažiavimas, 2 garažai. Įmokėti apie $10.000.
PALMERSTON BLVD.
$70.000 — 8 būtų apartamentas, su balkonais, visi butai po 5 kambarius 

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

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

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

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

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

VIENAAUGSTIS (bungalow), įmo- 
. keti $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-

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

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

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

QUEEN.— SPADIN  A, restorano 
verslas, tas pats savininkas per

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hotelhj, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgKių.

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 metu senumo. 
Gražūs butai, parketo grin
dys, kilimai koridoriuose, 
“intercome” sistema. 85x308 
kiemas ir privatus įvažiavi
mas. Neaugšta kaina.

$25.000 įmokėti, puikus 15 butų na
mas labai patogioje vietoje 
Bloor-Jane rajone. $22.300 
metinių pajamų; investuoti 
pinigai atneš 16% gryno pel
no apmokėjus išlaidas ir 
mortgičius. i

$30.000 įmokėti, tik 4 metų senumo 
modemus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKES LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.
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© SKAITYTOJAI PASISAKO Šiaurės Amerikos latvių meno dienos

GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITKIMŲ * 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA <13 METŲ PATIRTIS)

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

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, ■ OIT G red IT

V n a js,įKj a ę Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• 15 AG t IN AO lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 Namų LE 6-4681

PATRUOT1ZMO ŠALTINIAI
Jau nekartą skaitome mūsų spaudo

je įvairių pasisakymų, liečiančių mūsų 
tautą bei lietuvybę. Kai norima pabrėž
ti mūsų patrijotizmo stoką, visuomet 
kreipiamas dėmesys į mūsų tautos pra
eitį bei jos istoriją. Tuo atveju pra
eitis keliama į padanges, prašant sem
tis stiprybės iš senovės. Atrodo, tik 
praeityje buvo viskas taip idealu, mo
kėta taip gražiai tvarkytis, mylėta sa
voji žemė ir kalba, kad nežiūrint gy
venimo pažangos, mes vis dar esam 
toli atsilikę. Ar vien tik tolimoj pra
eity yra tie garbingi šaltiniai, iš kurių 
mes turime semtis jėgų, kad išliktu
me tikrai vieninga ir garbinga tauta? 
Mes sakome, kad mūsų istorija buvo 
parašyta svetimųjų, bet ar ne mūsų pa
čių pagražinta? Mes didžiuojamės sa
kydami, jog buvo didelė ir galinga 
Lietuva. Didžiuojamės mūsų valdovais, 
kurie drebino rytų ir vakarų Europą. 
O kaip gi jie drebino? žinoma, kad ka
rais, pavergimais, svetimų žemių už
ėmimais ir t.t. Sakytum, tos tautos, ku
rios įkrito į Lietuvos krepšį, ėjo savu 
noru, nes mumyse matė tikruosius ge
radarius bei globėjus. Ar visur buvo 
teisėtai pasielgta? Kariauta ne tik su 
priešu, bet ir tarp savęs: brolių, dė
džių ir -t.t Taip pat buvo naudojama 
nemažiau sukta politika, kaip ir šian
dien didžiųjų valstybių mažųjų sąskai
tom Ir, atrodo, vis svajojam apie tai 
— semiamės stiprybės iš praeities.

Mes skaudžiai pergyvenom ir vis 
skundžiamės, kad buvom taip klastin-

gai apvilti dėl Vilniaus krašto, kuris, 
mūsų įsitikinimu, priklauso mums, ku
ris ir Hagos Tribunolo buvo pripažin
tas mums. Dabar mes esam dar skau
džiau paliesti — kenčia'jau visa Lie
tuva. Mes jieškom teisybės belsdamie
siJ vakariečių užkietėjusias širdis. Va
karų didieji yra nemažiau kalti, negu 
dabartinis okupantas, nurašydami Lie
tuvą į “nuostolius”. Jie dar leidžiasi 
su mumis pažaisti — nepripažįsta Lie
tuvos okupacijos. O taip gali trukti 
gan ilgai — kol mes “sutirpsim”.

Jei mes jieškom ir norim šventos 
teisybės, mums nereikėtų vaikytis vė
jo malūnų, o didžiuotis ir mylėti nors 
maža Lietuvėle, kuri buvo atstatyta 
tuoj po I-jo pasaulinio karo ir už ku
rią yra paguldę galvas tikri mūsų tau
tos didvyriai, begindami nors mažą, 
bet savo Tėvynę, o ne “nuo jūrų iki 
jūrų”. A. P.

(Atkelta iš 1 psL) 
ne — ypač svečiai iš JAV pirko 
latviškas atvirutes, rankdarbius,

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

i

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289 
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
Res. teL LE 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Kodėl rusai 
pardavė Aliaską?

(Atkelta iš 6 psl.)
esąs per silpnas apginti Aliaskai. 
Finansų min. įrodinėjo, kad Rusų 
Amerikos b-vė, kuri valdo Alias
ką, esanti arti bankroto, ir reikia 
rusų jėgas koncentruoti Azijoj, 
nes ten didesnis pavojus. Nežiū
rint Gorčakovo priešinimosi, jie 
įtikino carą, ir šis pasirašė “uka- 
zą” Aliaską parduoti. Derybose 
buvo sutarta kaina 7 mil. dol., bet 
kai Stecks pareikalavo perimti ir 
Rusų Amerikos b-vės skolas, tai 
Sewardas pridėjo dar $200,000, 
bet be jokių prievolių. Taigi, 
Aliaska nupirkta už $7.200.000. 
Abiem šalim greit ratifikavus su
tartį, perdavimo iškilmės įvyko 
Baranavo saloj 1869 m. spalio 18 
d. Iškilmė buvo trumpa: prie išri
kiuotų karinių kuopų, sugrojus 
abiejų valstybių himnus, rusų vė
liava buvo nuleista ir iškelta ame
rikiečių. Taigi, už dviejų metų su
eis šimtas metų rusų išsinešdini- 
mo iš Amerikos kontinento.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-H | 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.
T.V. estenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

PLUMBING and HEATING
Į. LISAUSKAS, valdžios pripažin- 

plomberis, atlieka jvair. plum
ing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave, Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių

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

Už sutaupąs moka nuo 4%% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V4%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo 19 vaL M 1 vaL 38 min. kiekvieną 
diena, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL, o vakare 
rao4 vaL M min. Iki 8 vaL »min. tiktai pirmadieniais ir penkta^eniais.

Raimundas ir jo 
Nicholas St., St.

Andrius, gyveno

tynose matėsi stambių latviškų 
leidinių, labai skoningai išleistų, 
bet jais beveik niekas nesidomė
jo.

Antrame Latvių Namų augšte 
— pašto ženklų ir pinigų paroda. 
Ji buvo suorganizuota latvių fila
telistų, kurie turi savo klubus ir 
net sąjungą. Buvo matyti tvarkin
gai sugrupuotų labai retų pašto 
ženklų ir originalių vokų. Ta me
džiaga domėjosi ypač jaunimas.

Šokių festivalis
Gegužės 30 d., sekmadienį, 5 

v.v., Maple Leaf Gardens įvyko 
meno dienų užbaigiamasis spek
taklis — tautinių šokių festivalis. 
Po himno “O Canada” aikštėn 
įžygiavo po porą išsirikiavę taut, 
drabužiais apsirengę šokėjai ir su
darė figūrą maždaug 8. Užgesinus 
šviesas, aikštės viduryje ant pa
kilumos pasirodė šviesos apšvies
tas kanklininkas ir solistas A. 
Kivlenieks, kuris mistiškai nutei
kė, dalyvius savo romantiška dai
na ir pakvietė sugiedoti Latvijos 
himną. Pranešėja pristatė šokėjų 
grupes: vyresniųjų ir vėliau — 
jaunųjų pagal Latvijos sritis — 
Kuržemė, Vidžemė ir t.t. šoko jie 
daugiausia mažom grupėm; bend-

Pajieškojimai
GUDAITIENĖ-BAGUŽAITĖ, Apolo

nija, vyras GUDAITIS, Adolfas, dukte
rys Loreta ir Rita.

GUDAITIS, Alfonsas, gyvenęs Ka
nadoje, Hamilton, Ontario.

GUDELEVIČIUS, 
brolis, gyveno St. 
Clair, Pa.

JANUŠEVIČIUS,
Mahony City, Pa.

KAZLAUSKIENĖ - RAMANAUS
KAITĖ, Jieva, Baltraus žmona, buvusi 
MAŽEIKIENĖ, ir jos duktė VERNIC - 
KAZLAUSKAITĖ, Jieva.

KIAUNIENĖ (KIAUNĖ) - VAIČIU
LYTĖ, Ona, ir jos motina VAIČIULIE- 
NĖ-GABRYTĖ, Magdalena, gyveno 
Pittsburgh, Pa.

MACIŪNAS, Jeronimas, Juozo sū
nus, iš Titkonių k., ir žmona MAČIŪ
NIENE - PETRAUSKAITĖ, Marijona, 
gyveno New Philadelphia, Pa

MACKEVIČIUS, Antanas ir Juozas, 
Jokūbo sūnūs; Antano vaikai Jonas, 
Pranė, Veronika; Juozo vaikai Anelė, 
Jonas, Pranė Gyveno Brooklyn, N. Y.

SALTONAITE, Karolina, Antano 
Saltono duktė, gyveno South Boston, 
Mass.

ŠIDLAUSKAITĖ, Elena, Emilė ir 
Keidė (gal Kotryna) Kajetono dukte
rys, gyveno Elizabethport, N. J.

VAIČIULIENĖ-GABRYTĖ, Magda
lena, jos duktė KIAUNIENĖ (KIAU
NĖ) - VAIČIULYTĖ, Ona, gyveno Pit
tsburgh, Pa.

VALTAITĖ (VALTAS), Liucija.
ZULONAITĖ; Elena, Ona ir Regina, 

Petro Zulono dukterys.
Jieškomieji arba žinantieji apie juos 

maloniai prašomi rašyti: Consulate 
General of Lithuania, 41 West 82nd 
st., New York, N.Y. 10024, USA.

Moterys Vietnamo 
kare

(Atkelta iš 3-čio pusi.) 
turėjo nemaža gerbėjų karininkų 
tarpe. Jie net neįsivaizdavo, jog 
ta padavėja, patiekdama skanu
mynų, planavo, kaip juos išžudy
ti su* komunistinių teroristų pa
galba.

Kartu su panele Nga buvo su
imti du jos artimi bendradarbiai, 
dalyvavę antiamerikiniame są
moksle. Per tardymą jie prisipa
žino, jog su p-lės Nga pagalba 
rengėsi padėti plastikinę bombą 
i amerikiečių kazino. Tas sąmoks
las nebuvo įvykdytas tik dėlto, 
kad policija suėmė susimokėlius 
kelios dienos prieš pasikėsinimo 
datą. Vienas amerikietis karinin
kas, sužinojęs, kad “Mėnulio bur
tininkė” suimta kaip šnipė ir te
roriste, nenorėjo tuo tikėti. Nga 
prisipažino tarnavusi komunis
tams, ir jai dabar gresia mirties 
bausmė. J. Gs.

rų derinių buvo nedaug. Spalvin
gumo šokėjuose buvo mažiau nei 
dainų šventėje. Ryškesni bei įvai
resni buvo mergaičių drabužiai 
— kaikurių grupių jie buvo pasi
gėrėtini. Silpnesnį įspūdį darė vy
rų apranga — pilkšvos spalvos 
švarkeliai ir kelnės. Geriausia 
grupe vertintojų buvo pripažinta 
“Diždancis” iš Toronto; II vieta 
teko New Jersey; III — Čikagos 
grupei. Daug katučių susilaukė 
jaunieji — mokyklinio amžiaus 
šokėjai, kurių buvo arti 200 (iš vi
so — apie 500). Kai jie šoko, vy
resnieji ilsėjosi. Jų grupių vado
vai buvo apdovanoti įvairiomis 
dovanomis. Taip pat jų gavo ir 
varžybas laimėjusių grupių vado
vai. Pabaigai visi šokėjai ir žiū
rovai sudainavo Latvijos vieny
bės dainą, sukurtą poeto J. Rainio 
ir išreiškiančią visų latviškų sri
čių vienybę “Dauguv’s abas ma
las ...” Nebuvo jokių užbaigos 
kalbų; tik šokėjai ir žiūrovai pa
plojo šokių vadovui A. Ballnš 
(gimnazijos* mokytojas Toronte), 
o pastarasis pareiškė padėką fes
tivalio programos išpildytojams. 
Kai šiėrikiuotėje žygiavo iš aikš
tės, žiūrovai skirstėsi į namus.

Buvusiems latvių dainų šven
tėje ir taut, šokių festivalyje li
ko įspūdis, kad lietuviui tie daly
kai visdėlto artimi. Ir dainoje, ir 
šokyje atskamba, atsispindi pana
šūs ar net identiški motyvai, nuo
taikos, situacijos, temos, likimas, 
išraiška.

Be suminėtų dalykų, praėjusį 
savaitgalį Toronte latviai dar tu
rėjo: literatūros vakarą, religinės 
muzikos koncertą, rankdarbių pa
rodą. Jau patys latviai skundėsi, 
kad programa buvusi pertiršta. 
Visa tai rodo Š. Amerikos latvių 
kultūrinį pajėgumą bei gyvastin
gumą. Bvs.

sypsenos
Pašalinis darbas

Britanijos buv. ministerio pir
mininko duktė Caroline Douglas 
Home administruoja du didelius 
tėvo dvarus Škotijoje. Savo tėvo 
vardu paprašė priimti į britų ūki
ninkų sąjungą ir užpildė anketą: 
ūkininko vardas ir pavardė — 
Alec Douglas Home; profesija — 
provincijos ūkininkas; pašalinis 
darbas — ministerių tarybos pir-

F U Ė L S L 1 M t T E D

4143 DUNDAS ST. W., TORONTO 18, ONT.
Vienintelė alyvos šildymo b-vė, pristatanti karo alyvą su “KLEEN-FLO“ 
priedu. • Skubus krosnių taisymas. • Mechanikai pasiunčiami radijo 
centrinės, kai tik gaunamas užsakymas.

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ VALYMAS.
DABAR PATS LAIKAS KEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ! .

Susitarkite DABAR dėl krosnių valymo su mūsų atstovu:
H ROŽAITIS

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

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

pliažo — gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje.
All r\ r\ f \ k I F" 87 East Bay Rd, Osterville,
A I I I ) M f 11\| I- Cape Cod, Mass, 02655, USA.

W L-Z IX V-/ I N 1— Tel (Area 617) 428.8425.
• Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 

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

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

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

VILLA AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS

GAISRO: 
namai, 
Įvairios Įmonės, 
ūkiai,

inventorius — 
kilnojamas turtas.

VAGYSTĖS: 
rezidencijų turtas — 
rūbai, brangenybės; 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir LL

ATSAKINGUMO 
(liability): _ 
privataus asmens, 
profesionalo — 
daktaro, dantisto, 
architekto, ir LL 
biznieriaus, 
apL gyventojo

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO S-0B11

VALAU FOTELIUS
nt įvairius kilimus.

Automatinis eteauu valymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI- 
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

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; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

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

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

*5

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

International 

Driving School

Automobilių drauda vėl bus 
pakelta ir kiekvienas automobi
lio savininkas privalės mokėti 
$3-$10 daugiau. Priežastis: gau
sios eismo nelaimės,' dėl kurių 
draudos bendrovės turi nuosto
lių.

Šmitas ir jo pavardė
Šmitas skundėsi draugui:
— Tik tu pamanyk, rašytojas 

X savo romanui panaudojo mano 
pavardę!

— Bet gi tokių pavardžių juk 
daug yra...

— Taigi. O rašytojas X panau
dojo tiktai mano!

Tolima kelionė
— Toji daina nunešė mane at

gal į laikus, kai aš buvau jaunutė 
mergaitė...

— Tai turėjo būti iš tikro ilga 
kelionė, — pastebėjo kita mote
riškė.

Knygos ne sau...
— Aš maniau, kad jūs visus 

įstatymus nešiojatės galvoje, — 
juokais tarė teisėjas advokatui, 
kims atėjo su krūva knygų.

— Taip, teisingai, — užtikrino 
advokatas. — šios knygos yra ne 
man, bet Jūsų Malonybei...

Paaiškinimas
Kolchozininkas pavergtoj Lie

tuvoj:
— Kodėl pas mus trūksta sil

kių?
Agitatorius:
— Mat, buržuaziniais laikais 

Lietuva turėjo siaurą jūros pa
krantę, nuo Nemuno žiočių iki 
šventosios. Dabar gi, jau “tarybi
nė” Lietuva, turi plačiausius^ iš
ėjimus į jūrą, todėl, išsisklaidžius 
silkėms, sunku jas bepagauti...

Musės filosofija
— Gyvenimas trumpas — nau

dokis proga, — suzyzė musė, kris
dama į karštus barščius.

Parinko Pr. Al.

W. A. LENCKI,

Tei-sininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

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

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele) 

Kabinetas uždarytas 
iki liepos 5 dienos.

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Toronto Įstaigos bendradarbis: 

V.S.MASTIS.LLJ).
ar betkurio verslo 

lavimo dokumentų su-

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS '
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin SL)

DENTAL CLINIC

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir VoHcswagenais.

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

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1483

A P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotas automo
bilius atvežkite patikrinimui: nero
dysim visus trūkumus Ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Namų, farm’ 
pirkimo—par 
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai.
TORONTO: 220 Roncesvalles Ave^ 
Antrad. ir penktadieniais 6—8 v.v.
' Dėl pasimatymo kitu laiku 

susitarti tel. LE 7-1708
HAMILTON: 21 Main SL En 

JA 7-5575, FU 3-8928

794 Bathunt St.
(Bloor a. Bathurst)
Tel. 534 - 8814

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

draudlimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

A £,t,KASAlFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos Ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-8185. • <72 LANSDOWNE AVE, TORONTO

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

24 wL pM. RO M311 
Darbo vaL RO MISI 
Narni RO MISS
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Šv. Jono Kr. par. žinios
— §į sekmadienį — Sekminės.
— Lietuvių kapinėse pašven

tinti antkapiai: Petravičių, Ūkelių 
ir Birgelienės.

— šį penktadienį, pirmąjį bir
želio mėnesį, rytinės pamaldos
7.30 ir 8 v., o vakare — 7.30 v. 
Po rytinių pamaldų lankomi ligo
niai namuose.

— Šį sekmadienį per visas pa
maldas — rinkliava popiežiaus 
labdarai.

■— šį penktadienį, po vakarinių 
pamaldų, klebonijoje įvyksta pa
sitarimas kun. L. Januškos pri
micijų reikalu.

— Sutvirtinimo sakramentui 
kandidatų registracija vykdoma 
toliau, šį sekmadienį po 11 vai. 
pamaldų parapijos salėje įvyks
ta trumpas pasitarimas sutvirtina
mųjų tėvų.

— Užuojauta p. Bajorinienei ir 
jos artimiesiems, Lenkijoje mirus 
jos tėveliui a.a. Izidoriui Kovals- 
kiui. Gedulingos pamaldos už ve
lionį bažnyčioje — šį šeštadienį 
9 vai. ryto.

— Birželio 6 d., sekmadienį,
9.30 v. pamaldose prisimenamas 
a.a. pulk. Petras Traškevičius 
vieno mėnesio mirties sukaktyje.

Kapų lankymo iškilmės. Pr. 
• sekmadienį gausus lietuvių būrys 

iš Toronto, Hamiltono, Oakvillės 
ir kitų vietovių susirinko Šv. Jo
no lietuvių kapinėse. Šį pavasarį 
sueina penkeri metai nuo lietuviš
kųjų kapinių įsteigimo. Per tą lai
ką palaidota 160 tautiečių, pasta
tyta daug gražių paminklų. Savo 
žodyje kun. P. Ažubalis iškėlė 
mintį perplanuoti naująsias kapi
nių sekcijas, kad būtų išvengta 
paminklų susikirtimo, statant 
juos gretimai dviejose eilėse. Pa
geidauta daugiau dėmesio užsa
kant paminklus bei juos statant. 
Antkapių Įrašai turėtų būti kiek 
galint trumpesni ir taisyklingi. 
Užbaigiant pamaldas buvo sugie
dota “Viešpaties Angelas” ir Lie- J 
tuvos himnas. Iškilmėse dalyvavo1 
abiejų par. kunigai, gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas su ponia, apyl. 
lietuvių bendruomenės atstovai.

Posėdžiai. Ši antradieni 7.30 
vai. Liet. Namuose Įvyko Toronto 
apyl. Liet. Bendruomenės valdy
bos posėdis. Ketvirtadienį, birže
lio 3 d,.. 7 v.v. — Šv. Jono Kr. 
klebonijoj liet, šeštadieninės mo
kyklos tarybos posėdis.

Aldona ir Adolfas Bajorinai su
silaukė sūnaus Arūno, broliuko 
sūnui Eugenijui.

J. Gatautis iš Šv. Mykolo ligoni
nės pervežtas į Toronto River
dale ligoninę.

Lietuvių radijo programa “Tė
vynės prisiminimai” pakeitė lai
ką: nuo šio sekmadienio ji prade
dama pusvalandžiu vėliau, būtent,
1.30 v. p.p. Banga 1270.

Dr. K. Ostrausko paskaita, 
rengta Akademikų Draugijos pra
ėjusį šeštadienį, neįvyko. Rengė
jai apgailestauja, kad paskaitinin
kas ir ši kartą negalėjo atvykti iš 
Filadelfijos.

Dr. Pilypavičius iš vakarų Ka
nados lankėsi pas savo bičiulius.

G. Rinkūaitė, atstovavusi “T. 
Žiburius” antroje tautybių spau
dos redaktorių kelionėje po On
tario provinciją, grįžo aplankiusi 
naftos pramonę, praleidusi dieną 
su indėnais Manitoulin saloj ir su
sipažinusi su nikelio kasyklų pa
saulio centru Sudbury. Kaip per
nai, taip ir šiemet, ekskursiją or
ganizavo bei finansavo Ontario 
turizmo ministerija. Per spaudos 
balių, kuris įvyko liuksusiniame 
laive ant Huron ežero, ji sužinojo 
ką tik paskelbtus universiteto bai
gimo rezultatus.

Atitaisymas. “T. ž.” 20 nr. paskelb
toje užuojautoje atspausdinta “Acipa- 
rius”, turėjo būti CIPARIUS. Atsi
prašome.

Prisikėlimo par. žinios
— Pr. sekmad. prakasta žemė 

Prisikėlimo namų statybai. Iškil
mėse dalyvavo gen. kons. dr. J. 
Žmuidzinas su ponia, Toronto 
apyl. valdybos pirm. Aug. Kuo
las, Toronto dvasiškija ir nemaža 
svečių iš kaimyninių vietovių. 
Statybos darbai tuoj pradedami 
ir truks apie Va metų. Juos vyk
dys A. Kaziliaus — B. Mackevi
čiaus “Northlake” statybos bend-

— šį sekmad., 11 vai., laiko
mos dukros šeimos — J. ir O. Ka
linauskų užprašytos Mišios už a.a. 
Vincentą ir Oną Žiūrinskienę jų 
20 m. mirties sukakties proga, 
šeimos artimuosius kviečiame da
lyvauti. X

— šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Išjpažintys ir Komunija 
— per visas Mišias 7 ir 8 v.r. ir 
8 v.v. Birželinės pamaldos — po 
vakarinių Mišių. Ligoniai Komu
nija aprūpinami iš anksto susita
rus.

— Švenč. J. Širdies garbei skir
tos pamaldos šiokiadieniais — 
po 8 v. Mišių rytą, o sekmadie
niais — po Sumos.

— Par. choro bendra repetici
ja — ši ketvirtadienį, 7.30 vai. v., 
muzikos studijoje.' Ruošiamasi 
jungtiniam chorų pasirodymui 
per išvežtųjų minėjimą. Kun. B. 
Jurkšui laikinai išvykus, šią repe
ticiją praves svečias dirigentas. 
Visus choristus kviečiam gausiai 
dalyvauti.

— Par. jaunimo choro repeti
cijos ši penktad. nebus ir ši sek
mad. vaikučių choras negiedos. 
Kitą penktadienį repeticija bus 
Įprasta tvarka. Laikas registruo
tis į choro ekskursiją Wasagon. 
Ji bus birželio 12 d.

— Tretininkų mėn. susirinki
mas — ši sekmad. po Sumos baž
nyčioje. Mišios kongregacijos in
tencija — 9 vai. ryto.

— šios savaitės pabaigoje grįž
ta T. Ambrozijus ir vėl įsijungia 
i par. darbą, Kun. Jurkšas yra iš
vykęs i JAV ir parapijon grįš kt. 
savaitės viduryje.

— T. pranciškonų stovyklavie
tės N. Wasagoje pagerinimo dar
bai, vadov. T. Pauliui ir talkinant 
jaunimo bičiuliams, smarkiais 
šuoliais varomi pirmyn: virtuvė 
dvigubai padidinta ir išdažyta; li
goninė, susidedanti iš atskirų 
kambarių berniukams ir mergai
tėms, slaugės kambario ir pato
gumų patalpų, jau visai baigia
ma; taip pat statomi 4 namukai 
po 10-12 vietų jauniesiems sto
vyklautojams. Kadangi iki sto
vyklos pradžios laiko nedaug, tal
ka labai laukiama. Nežiūrint par. 
statybos mieste, T. pranciškonai, 
matydami nepaprastai didelę 
stovyklos svarbą, ir š.m. stovyk
los pagerinimui paskyrė virš $3.- 
000. Laukiama, kad tėveliai, ypač 
tie, kurių vaikai paprastai iš da
lies ar net visai nuo mokesčio at
leidžiami, atvyktų patalkinti. Pr. 
savaite stovyklavietėje talkino: 
A. Baltrušaitis. J. Raškauskas, L. 
Razgaitis, A. štuikys, K. Abro
maitis. V. Abromaitis, Kęst. Ab
romaitis. K. Žebrauskas, A. Kai
rys, A. Dilkus, K. Dilkus, J. Ka
ralius. M. Karalius, V. Butkevi
čius. P. Grigas, J. Vaškevičius, J. 
Vaškevičius, jr.

Tėvų pranciškonų — Aušros 
stovykla jaunimui nuo 7 m. am
žiaus šiemet truks 3 savaites: lie- 
nos 3-24 d. Tėveliai maloniai pra
šomi nedelsiant registruoti jauni
mą parapijos raštinėje asmeniš
kai ar telefonu LE 3-0621.

— Pirmos Komunijos iškilmių 
fotografijos gaunamos kavinėje 
po 10 ir 11 vai. Mišių.

Už taip gražiai ir netikėtai mums suruoštas įkurtuves nuo
širdžiai dėkojame iniciatoriams: tetai U. Grinskienei, J. V. Vinge
liams, J. J. Vitkūnams, visiems dalyviams už brangias dovanas ir 
vaišes, kurios tikrai mums buvo netikėtos ir mielos. Tad ačiū, J. 
E. Cekeliams, I. A. Kaliukevičiams, P. M. Jurkštams, E. J. Jurė
nams, L. P. Jurėnams, A. J. Jurėnams, D. Baltrytei, L. Glinsky
tei, J. Glinskiui, A. Masiui, B. Tamulioniui, M. Trečiokui, J. Vas- 
kelai, K. Jurkštui, A Žekoniui, A. Zalagėnui.

Dar kartą ačiū visiems —

Nepaprastas pabaltiečių susi
būrimas įvyks birželio 17 d., 8 v. 
v., Massey salėje. Ryšium su 25 
metų Pabaltijo kraštų okupacija 
bus paminėtos deportacijos ir pa
reikštas protestas prieš sovietinę 
vergiją. Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas gynybos min. P. Hell- 
yer. Jo pavaduotojai telefonu 
kreipėsi į “TŽ” redakciją prašy
dami informacijų apie rengiamą 
minėjimą. Taigi, svarbu, kad ja
me dalyvautų daug lietuvių su 
chorais ir kitais atstovais. Tai vi
sų lietuvių garbės reikalas.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus paskutinis prieš 
vasaros atostogas narių susirinki
mas — birželio 6 d. po Sumos mu
zikos studijoje. Kalbės T. Placi
das, OFM. Narės ir viešnios ma
loniai kviečiamos dalyvauti.

B. M. A. Jurėnai.

Tautybių Meno Taryba — Com
munity Folks Art Council gegu
žės 29 d. surengė metinį balių, 
kuriame buvo pristatytas pirma
sis federacinis Community Folks 
Art Council pirm. — pramoninin
kas ir kasyklų savininkas S. Ro
man. Meninę programą atliko 
lenkų taut, šokių grupė ir vokie
čių “Harmonie” klubas. Didelėje 
baliaus dalyvių minioje buvo ir 
lietuvių: kons. dr. J. Žmuidzinas 
su ponia (garbės svečiai), “Varpo” 
choro atstovai — p.p. Sapliai, Bū
tėnai, “Gintaro” atstovė Narušy
tė, “Tėv. Žib.” atstovai A. Rinkū- 
nas ir G. Rinkūnaitė, D. Tamo- 
šauskaitė ir M. Simanavičiūtė.

Pr. Žuliui Liet. Namuose bu
vo surengtos pagerbtuvės 50 m. 
amžiaus proga. Dalyvavo apie 100 
asmenų.

■O;
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Lietuviai studentai demonstracijų metu Vašingtone padeda prie 
Linkolno paminklo vainiką su įrašu: “Didžiajam Išlaisvintojui. 
Lietuviai amerikiečiai studentai’.’. Nuotr. P. Ąžuolo

LABAI SVARBU
Pranešama, kad nuo š. m. birželio mėn. 22 
d. siuntiniams j Lietuvę, Latviję, Estiję ir 
SSSR bus pakeistas leidžiamų siųsti daik
tų skaičius ir kaikuriems reikmenims pa
keltas muitas.

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto 4, Ont.

Tel. LE 1-3098

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

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

SPRINGHURST VASARVIETĖJE iš
nuomojami su atskiru Įėjimu kamba
riai visam sezonui ar savaitėmis; 
taip pat išnuomojamas ir atskiras 
vasarnamis 2 • 3 žmonėm. Teirautis 
Toronte tel. 534 - 8112 po 6 vai. vak. 
arba Springhurste LINDALE maisto 
parduotuvėje.

Išnuomojamas vasarnamis su dviem 
miegamaisiais kambariais ir salionu 
arti vandens, Oakview Beach; kreip
tis Mosley Ave. 9, kampas City Ser
vice. Tel. 429-3247 Wasaga Beach.

ALGIS E. DRAGAS! US
ATSTOVAS

CANADIAN GAS AND ENERGY FUND
• REGISTRUOTAS PENSIJOS PLANAS. • MĖNESINIS TAUPYMO 
PLANAS. • INVESTAVIMO PROGRAMA

Seras jau paaugo 114% (nuo $4.48 iki $9.60 per trumpesni laiką nei 5 mt.) 
Norintieji asmeniškai gauti daugiau informacijos užpildykite žemiau 

dedamą atkarpą ir pasiųskite nurodytu adresu arba skambinkite telefonu
9-5 vai. 487 - 4691 Po 5 vai. 532 - 9586

To: Canadian Security Underwriters Ltd. 2200 Yonge St., Toronto 12, Ont 
ATTN: A. E. DRAGASIUS

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

Phone number_____________________________ 1
Name ........ ........ . i■ ..............

Address --------------------------- ---------------------------

OILS LTD.

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

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

Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777. 
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

Tėvai, dėmesio! Turintieji gim
nazijos amžiaus berniuku kviečia
mi į specialų pasitarimą šį ketvir
tadienį, birželio 3 d., 7.30 v.v., sa
lėje virš “T. Žiburių”. Pasitarime 
dalyvauti taip pat kviečiami šeš- 
tad. m-klos tarybos nariai, tėvų 
komitetas ir visi suinteresuoti 
švietimo reikalais. Tėvai bazilijo
nai yra įsteigę naują gimnaziją 
ir lietuviams siūlo specialias są
lygas. Tam pasiūlymui aptarti ir 
yra kviečiamas šis pasitarimas.

Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
žmuidzinas su ponia gegužės 25 
d. buvo pakviesti Ontario guber
natoriaus Rowe į Irano — Persi
jos šacho Pahlevi ir jo žmonos 
Farah priėmimą. Gegužės 28 d. 
Lietuvos konsulas su ponia daly
vavo konsulinio korpuso metinia
me baliuje, kur buvo atvykęs ir 
JAV ambasadorius JT A. Steven- 
sonas; gegužės 29 d. jiedu dalyva
vo IV latvių dainų šventėje ir To
ronto Etninio Meno Tarybos ba
liuje; geg. 30 d. — Prisikėlimo 
par. namų statybos pradžios iš
kilmėse — žemės prakasime ir 
kapinių lankyme.

Akademikų Draugijos susirin
kimas — birželio 9 d., trečiadienį, 
8 v. v., Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje. Visi nariai ir besido
mintieji akedaminiais reikalais 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Valdyba
Žurnalas “Lituanus”, leidžia

mas anglų k., reikalingas finansi
nės paramos. Toronto lietuviai 
studentai pradėjo vajų — siunti
nėja laiškus ir lankosi butuose, 
žurnalas yra nemokamai siunti
nėjamas viso laisvojo pasaulio 
universitetams, bibliotekoms, po
litikams ir kt. Tuo būdu jis atlie
ka svarbią paslaugą Lietuvai. Vi
si tautiečiai prašomi paremti žur
nalą lėšomis, čekius bei pašto 
perlaidas siųsti “Lituanus” var
du Toronto štud. valdybos pirm, 
adresu: A. Šileika, 22 Langside 
Ave., Weston, Ont.

“TŽ” aukotojai. Rėmėjo prenu
meratas po $10 atsiuntė: J. Stro- 
domskis, V5. Jankaitis; aukojo po 
$10: K. Ardavičius, PLIAS Toron
to skyrius; $3: V. Melnykas; po 
$2: B. Jurėnas, V. Pūga, A. Stan
kevičius; po $1: P. Lileikis, St. 
Gaidauskienė, V. Bieliūnas, V. 
Vaičiūnas, L. Balsys, S. Paškaus- 
kas, J. Naskauskas, O. Ratkevi
čienė, R. Mikalauskas. Taip pat 
yra aukotojų, kurie prašo neminė
ti pavardžių. Visiems nuoširdi 
padėka.
lietybės min. J. Yaremko i naujų

Sol. V. Verikaitis birželio 6, 
sekmadienį, dainuos keletą lietu
viškų dainų su Topscott Singers 
grupe per ČBC radijo tinklo CBL 
stotį 740 banga. Per tą pačią radi
jo stoti birželio 27, sekmadieni, 
11.30 v. r., jis atliks rečitali Sun
day Morning programoje, kurion 
Įeina kompozitorių: Musorgskio, 
Brahmso. K. V. Banaičio kūriniai. 
Akomponuos pian. L. Barkin.

Gydytojas Mickevičius, gyve
nęs Montrealy, išvyko i naują pa
skyrimo vietą Kanados vakaruose.

“Tauro” ats. St. Prakapas pra
neša savo klientams: Londono In- 
turisto Įstaiga informuoja, kad 
nuo liepos 1 d. kaikuriems siun
čiamiems i Lietuvą dalykams, 
kaip skarelėms ir megztukams, 
pakils muitas. Taip pat gali pasi
keisti kaikurių dalykų, dedamų i 
siuntini, kiekis. Kas nori pasinau
doti sena tvarka, dar gali skubiai 
užsakyti. Tel. RO 7-9088. (Skelb.)

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju ponioms, pa

dėjusioms mano vyrui suruošti man 
pagerbimą mano gimtadienio proga: 
brolienei A. Burdulienei, jos dukrai 
V. Dalindienei, P. Gudaitienei ir p. 
Welkienei. Taip pat dėkoju joms už 
dalyvavimą vaišėse su savo šeimomis.

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems da
lyvavusiems, atnešusiems gražias dova
nas ir gėles, kurios paliks man neuž
mirštamos: pusseseriai M. Šidlauskie
nei, P. D. Babinams, V. O. Čėsnoms, dr. 
S. J. Pacevičiams. V. J. Narušiams, A. 
M. Sakavičiams, V. E. Sakavičiams, J. 
Birgeliui, K. Žebrauskui, K. Z. Lisins- 
kiams; V. Sakavičiui už pasakytą gra
žią kalbą. Taip pat dėkoju visiems 
sveikinusiems mane žodžiu ir -raštu.

Leokadija Norušienė

SPRINGHURSTE IŠNUOMOJAMAS 
naujai Įrengtas vasarnamis netoli eže
ro. Galima nuomoti trumpam laikui ar
ba visam sezonui. Tel. RO 2-9156 To
ronte.

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

M! MONTREAL
Šy. Kazimiero par. žinios

3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.
— Ponia Bendžiūnienė paauko

jo bažnyčiai naują gražų juodą už
dangalą ant karsto laidotuvių me
tu. Nuoširdus ačiū aukotojai.

— Pirmasis mėnesio penktadie
nis — birželio 4 d. Mišios — va
kare 8 vai.; išpažintys iš vakaro 
nuo 7 vai.

— šį sekmadienį — Sekminės.
— Gegužės 26 d. “Club Renais

sance” patalpose mokyt. M. Ar
lauskaitei buvo surengta graži iš
leistuvių vakarienė. Dalyvavo 75 
mokytojos, švietimo inspektorius 
ir kviesti svečiai. Mokytojos dar
bą p. Arlauskaitė yra išdirbusi 
36 metus. Gražias atsisveikinimo 
ir padėkos kalbas pasakė šv. Mor
kaus mokyklos direktorė ir švie
timo inspektorius. Mokyt. M. Ar
lauskaitė, čia gimusi ir užaugusi, 
pradžioje mokytojavo pradinėj 
lietuviškoj mokykloj, paskiau 
prancūzų mokyklose. Laisvu lai
ku labai daug padėdavo visiems 
lietuviams, kurie tik kreipėsi pra
šydami pagalbos, ypač įvairių do
kumentų tvarkyme. Nors nema
čiusi Lietuvos, ją labai myli, visa
da kitataučiams prisistato kaip 
lietuvė.

— Gegužės 29 d., 5 v.v. šv. Ka
zimiero bažnyčioje priėmė mote
rystės sakramentą Jonas Vilimas 
iš Aušros Vartų parapijos ir Bi
rutė Kringelytė — Šv. Kazimiero 
par. Apeigų metu, gražiai gėlė
mis išpuoštoje bažnyčioje, daly-
Lietuvių Fondo veikla Montrealy- 
je. ši pavasarį aktyviai pradėjus 
vykdyti Bendruomenės stovyklos 
statybai piniginį vajų, Lietuvių 
Fondui įnašų plaukimas buvo be
veik visiškai sustojęs, nes kaiku- 
rie tautiečiai, paaukoję tam rei
kalui stambesnes sumas, Lietuvių 
Fondui duotus pažadus buvo pri
versti atidėti vėlesniam laikui. 
Bet yra lietuvių, kurie parėmė 
abu tuos taip svarbius lietuvybei 
reikalus. Inž. Povilas P. Povilai
tis Įmokėjęs $100 Lietuvių Fon
dui, tokia pat suma parėmė ir 
Bendruomenės stovyklavietę. Dė
kodamas p. Povilaičiui už Įnašą, 
kviečiu gerbiamus Montrealio lie
tuvius, kol dar neprasidėjo dau
giau išlaidų reikalingos atostogos, 
taip pat savo Įnašus paskubinti.

Įgaliotinis

vavo apie 250 žmonių. Mišių me
tu giedojo Lietuvos operos sol. E. 
Kardelienė, kuri savo gražiu ir 
stipriu balsu maloniai turtino 
jungtuvių iškilmingumą. Nuošir
džiausi linkėjimai vedybiniame 
gyvenime.

— Gegužės 30 d. pakrikštytas 
p. Murauskų sūnus Pauliaus ir 
Gregorijaus vardais.

— Neilgai teko pasidžiaugti 
Kanados žemėje sutikus savo duk
reles Bronislavai Stonkienei. Ji 
vos prieš kelias dienas atvyko iš 
Lenkijos pas dukterį p. Jaugelie- 
nę ir mirė gegužės 28 d. Pašar
vota pas Benoit; palaidota gegu
žės 31 d.

— Mirė a.a. Sofija Veršinskie- 
nė. Ji daug prisidėdavo prie para
pijos parengimų darbu ir auko
mis. Gegužės 31 d. palaidota iš 
prancūzų bažnyčios Fort Cham- 
bly.

— Pradėtos statyti jaunimui 
patalpos “Baltijos” stovyklavie
tėje; suradę atliekamo laiko susi
pratę parapijiečiai stato savomis 
jėgomis.

— Sekminių dieną, birželio 6, 
10 vai. Mišiose giedos moksleivių 
choras, o po jų klebonas rengia 
vaišes choristams mokiniams. 
Klebonas dėkoja choristams ir di
rigentei; taip pat jis prašo visus 
ir kviečia daugiau naujų prisidė
ti ir giedoti per 10 vai. Mišias 
nuo ateinančio rudens.

Kun. J. Gaudzė

STOVYKLAVIETĖS STATY
BOS FONDAS pasiekė $7.405. 
Užplanuota $8.500. Statybą parė
mė: fundatoriai po $100: A. ir P. 
Povilaičiai, S. ir V. Piečaičiai, E. 
ir J. Vieraičiai, M. ir V. žižiai, I. 
ir P. Lukoševičiai, S. ir J. Skučai, 
L Gražytė, D. Lukoševičius, K. ir 
J. Petruliai, O. ir A. Norkeliūnai; 
garbės rėmėjai po $50: V. Ka- 
čergius, G. ir J. Zabieliauskai. R. 
ir R. Lapinai, J. ir A. Blauzdžiū- 
nai; rėmėjai po $25: KLB Kultū
ros Fondas, O. Šitkauskienė. R. 
Voroninkaitis, Liet. Kat. Moterų 
Dr-jos Montrealio skyrius, St. ir 
Aug. Ališauskai. I. ir G. Vaza- 
linskai. V. ir J. Biliūnai: vienkar
tiniai rėmėjai po $20: J. Dabkus: 
po $10: K. Smilgevičius, A. Ru- 
dinskas: po $5: K. Dargienė. M. 
Stankaitienė.

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

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

Skubus patarnavimas. Garantuotas darbas.

I«K

suvenirų ir (vairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

Z. Orentienės baleto studijos 
jauniausios šokėjos programos 
metu Nuotr. S. Dabkaus

Į septintąjį ateitininkų kongre
są, kuris įvyks Toronte liepos 3— 
4 dienomis Toronte, rengiasi at
vykti daug dalyvių. Rengėjų ko
mitetas apeliuoja į torontiečių 
svetingumą ir prašo apnakvydin- 
ti svečius bei viešnias. Nakvynių 
reikalus tvarko Vyt. Aušrotas. 
Jam prašoma pranešti telefonu 
LE 5-0527. Neoficialiai patirta, 
kad didelės ateitininkų grupės 
rengiasi atvykti iš Detroito, Kle- 
velando ir kitų vietovių. Detroito 
studentai ateitininkai ir torontiš
kių draugovė įsigijo naujas vėlia
vas ir jas šventins kongreso pa
maldų nietu. Per Mišias bus gie
damos naujos giesmės iš “Bend
ruomenės Auka”; žodžiai — kun. 
St. Ylos kompozicija — kun. Br. 
Markaičio, SJ. Busimo kongreso’ 
dalyviai skatinami jas išmokti. 1

’’LITAS“

Ontario provincijos seki-, ir pi
lietybės min. J. Yaremko i naujų 
ministerijos patalpų atidarymo iš
kilmę pakvietė spaudos atstovus, 
įvairius pareigūnus ir kitus sve
čius. Atidaromąją kalbą pasakė 
pats min. J. Yaremko, o kaspiną 
perkirpo viešųjų darbų ministe- 
ris. Po to svečiams buvo parody
tos patalpos, kuriose jau dirba 
skyriai — provincijos sekretoria
to ir pilietybės ministerijos. Dau
giausia vietos užima sekretoriatas, 
kuris tvarko provincijos bendro
vių, vedybų registracijos ir kt. 
reikalus. Viskas moderniai sutvar
kyta, panaudojant kaikuriuos 
naujus mechaninius įrengimus, 
kurie pagreitina darbo eigą. Tar
nautojų tarpe teko pastebėti įvai
rių tautybių asmenų. Jų tarpe yra 
ir du lietuviai: V. Judzentavičiū- 
tė ir V. Verikaitis. Pastarasis dir
ba provincijos sekretoriate, o V. 
J. — pilietybės skyriuje. Atidary
mo iškilmėje dalyvavo keliolika 
taut, grupių laikraščių atstovų, jų 
tarpe ir “TŽ”. Visi dalyviai buvo 
pavaišinti užkandžiais.

Steigiamos Viiko 
atstovybės

VLIKas, siekdamas kuo dau
giau laisvųjų lietuvių įtraukti į 
aktyvų Lietuvos laisvinimo darbą, 
organizuoja savo atstovybes vi
suose kraštuose, kur tik gyvena 
laisvieji lietuviai. Pirmąją savo 
atstovybę VLIKo Valdyba pasky
rė Brazilijoje šios sudėties: Jonas 
Valavičius — pirmininkas, Alek
sandras Bumblys — I vicepirm., 
Kan. Pijus Ragažinskas — II vice
pirmininkas, Jurgis Sliesoraitis— 
I iždininkas, Kazimieras Ambra
zevičius — II ižd., Gediminas 
Draugelis — I sekret., Mečys Pa
leckis — II sekr. ir Aleksandras 
Boguslauskas — Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo atstovas, ši 
atstovybė kartu yra ir Tautos 
Fondo atstovybė, Lietuvos laisvi
nimo reikalams rinkti lėšas ir jo
mis rūpintis. E.

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 asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask.
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 14SS D. $«v. St., sekmodienkm nuo 10.30 iki 12.30 v., dorbo die- 
rxxnis — nuo 10 iki 3 v., riskiriont pirmodienius ir šeitodienius; vokorois — trečiodie- 
niois ir penktodientois nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Bhrd., tel. 722 - 2472: dieną — penktadieniaH nuo 1 iki 6 vol. ir voko* 
rais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 Rci 9 vol.




