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Ženklai ir vadai Savaitės įvykiai
PIETINIAME VIETNAME VĖL KILO VIDINIAI NESUTARI-

Kur susitelkia du ar trys, atsiranda ir vadas — net draugų 
tarpe. Jis galbūt tais atvejais tėra “primus inter pares” — pirmas 
tarp lygiųjų, bet vistiek vadovas. Didesniame visuomenės telkiny
je vado pozicija dar labiau išryškėja. Ten jis atsistoja visuomenės 
priekyje ne tik kaip iš jos išaugęs, bet ir ją praaugęs. Jis tampa 
tokiu ne dėlto, kad visuomenė dirbtinai jį padaro vadu, bet dėl
to, kad jis prasiveržia savo asmenybe. Jis tarytum sušvinta gilesne 
protine jėga, toliau siekiančiu pramatymu, valingu charakteriu, 
laužiančiu sutiktas kliūtis, ir giliu pajautimu visuomenės troški
mų. Neveltui sakoma, kad plačios visuomenės vadas tarsi įkūnija 
savyje visuomenę, kad jame, kaip veidrodyje, atsispindi visuma. 
Tokius vadus visuomenė gerbia, 'kartais net dievina, nes juose 
įžiūri savo pačios balsą. Bet tokių vadų išauga retai, žymiai daž
niau iškyla vadai ne natūraliu išaugimu iš tos visuomenės, bet 
grupinės ar karinės jėgos keliu. Tai nėra tikra prasme vadai, bet 
botagai. Jie negali vesti visuomenės, o tik ją varyti, stumti. Jie ne
turi uždegančios galios, o tik vienintelę priemonę — botagą, kurį 
demonstruoja per savo policiją, kariuomenę, asmenines gvardijas 
ir panašiai. Tokių vadų buvo apsčiai praeityje, netrūksta ir dabar
tyje. Jie tam tikruose kraštuose kaikada gal ir reikalingi, bet jų 
karjera pasibaigia su valdžios griuvimu.* * ★

Išeivinėje mūsų visuomenėje prievartinis vadų iškėlimas ne
įmanomas. čia galima laukti tiktai natūralaus vadų išaugimo. Ste
bint visą pokarinį lietuvių visuomenės gyvenimą, susidaro gana 
paradoksiška nuomonė: vadų yra, vietomis net perdaug, bet visu
moje vadovavimas, ypač politinėje srityje, nėra pakankamai tvir
tas ir aktyvus. Lietuvių visuomenė viršūnėse nejaučia nei tvirtos 
rankos, nei apdairaus, pramatančio vadovavimo. Galbūt dėlto, kad 
ir Lietuvoje neturėjome sąlygų ugdyti platesnio masto visuomenės 
vadams. Antra, išeivijoje aplamai sunkiau sudaryti vieningą va
dovybę. Juk čia neturime valstybinės drausmės priemonių — vis
ką reikia atremti į gerą valią bei savanoriškumą. Užtat čia geriau
sia dirva pasireikšti vadams, sugebantiems vadovauti savo morali
niu svoriu. Trečia, išeivinė mūsų visuomenė neturi progos pasi
reikšti visuotiniuose politinės reikšmės rinkimuose, per kuriuos 
galėtų išryškėti nevienas visuomenės vadas. Vyresnioji karta, kuri 
yra apsipratusi su esama būkle, to klausimo nekelia. Jai tik rūpi, 
kam reikės pavesti dabar turimas pareigas. Jaunesniesiems gi ky
la pačios struktūros klausimas, būtent, kaip bus sudaromos politi
nės viršūnės ateityje? Ar tuo pačiu nuo visuomenės atsijusiu ke
liu? Tai klausimas, kuris šiandien dar neturi atsako.* * *

Kas bevadovautų ir kaip tie vadai beatsirastų, ypač svarbu, 
kad jie mokėtų skaityti laiko ženklus. Mūsuose yra sakoma, kad 
“valdžia geriau žino”, tačiau tas posakis nevisuomet pasitvirtina. 
Kai baigiantis II D. karui amerikiečiai vedė prosovietinę politiką, 
daugelis gyrė didžiuosius vadus, kaip toli pramatančius politikus, 
o paprasti žmonės matė, kad jie daro didžiausias klaidas. Jos šian
dien tapo fatališkomis, ir sunku jas beatitaisyti net ir su atomine 

' galybe. Didieji politikai tada nemokėjo skaityti laiko ženklų. Ry
šium su tuo kyla klausimas, ar lietuvių išeivijos politikai moka 
juos skaityti? Visa eilė įvykių verčia susimąstyti. Pvz. sovietai de
rasi su britais dėl Baltijos kraštų aukso bankuose. Apie tai sužino
me tik iš britų spaudos. Ką daro mūsų veiksniai, vargu ar kas žino? 
Madrido radijas sustabdė lietuviškas transliacijas. Ką daro bei kaip 
reaguoja mūsiškiai, nežinia. Berods, ragina tylėti ir laukti. Paskli
do žinia, kad pvz. prez. De Gaulle birželio mėnesį vyks Maskvon, 
kur gali būti paliesti ir pavergtųjų kraštų klausimai. Ką daro mū
sų viršūnės? Tyli. Tik, matyt/ neiškentusi Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės taryba paskatino siųsti prezidentui De Gaulle te
legramas. 0 kur mūsų politinė vadovybė? Kodėl gi ji užsidarė stik
liniame bokšte ir neorientuoja visuomenės? Kai Vatikanas užkliu
dė mūsų diplomatiją, visuomenė subruzdo. Kodėl gi nepanaudoja
mas tos visuomenės balsas kitais atvejais? Pr. G.

KANADAI GRESIA AMERIKA?
Ką pasirinks Kanada? Nepri

klausomybę ar kolonizmą. To
kį klausimą svarsto buvęs finan
sų ministeris Walter Gordon 
knygoje “A Choice for Canada”. 
Joje jis pasisako prieš užsienio 
kapitalo plaukimą Kanadon. Ka
nados ekonomistai betgi nesu
tinka su Gordon nuomone. Jie 
i padėtį žiūri iš praktiškos pu
sės. Pirmiausia Kanada neturi 
užtektinai gyventojų, kad galė
tų būti ekonomiškai nepriklau
soma; gyventojai yra pilni pro
vincinio šovinizmo ir negali ras
ti bendros kalbos. W. Gordon 
idėjos kol kas neberanda popu
liarumo. Anot jo, “didžiausias- 
pavojus Kanados nepriklauso
mybei gresia iš JAV. Kanadai 
neturėtų rūpėti, kas dedasi Pie
tų Amerikoje. Kanadiečiai turė
tų stengtis įtikinti pasaulį, kad 
karas Vietname esąs beprasmis.” 
Tai W. Gordon žodžiai. Kaiku- 
rie komentatoriai mano, kad 
Gordon būsiąs kandidatu į libe
ralų vadus, kai Pearsonas pasi
trauks. Dabartinis finansų min. 
M. Sharp su tokiomis W. Gordo- 
no idėjomis nesutinka.

Pasaulinėje parodoje Monre
alyje bus galima pamatyti daug 
kultūrinių parengimų, ypač ope
rų. Jau pasirašyta sutartis su 
Vienos valstybine opera, kuri 
pastatys 5 operas ir duos 13 
spektaklių. Parodos vadovybė 
turės pasirūpinti tik operos 
personalo apgyvendinimu. Visas 
kitas išlaidas padengs Austrijos 
vyriausybė. Taip pat dalyvaus 
Švedijos karališkoji opera iš 
Stockholmo ir Hamburgo vals
tybinė opera.

Ministeris pirm. L. B. Pear
son, kalbėdamas Niujorko Co
lumbia universitete, pareiškė, 
kad Kinija turėtų būti įleista į 
Jungtines Tautas.* Tą patį jis pa
kartojo ir kalbėdamas su Jungt.

Tautų gen. sekretoriumi U 
Thant.

Neturtingiem kelias į viršū
nes nėra lengvas, — pareiškė 
Carleton (Otavoje) universiteto 
profesorius J. Porter, kuris pra
ėjusiais metais parašė knygą 
“Vertikalinė mozaika”. Toje 
knygoje jis iškėlė faktą, kad Ka
nados viršūnėse yra susimetę 
anglosaksai protestantai arba 
WASPs (White Anglo-Saxon 
Protestant). Pagal jį, ta pati pa
dėtis egzistuoja ir dabar. Pro
fesorius Porter kalbėjo mokyto
jų federacijos suvažiavime ir pa
brėžė, kad neturtingiem studen
tam yra sunku baigti universi
tetą.

Kanados šiaurėje gyvenan
tiems eskimams leidžiama palai
kyti savo senas tradicijas. Fe
deracinės vyriausybės įstatymai 
jų nesuvaržo. Pvz. šeima, turinti 
daugiau vaikų, padovanoja vai
ką bevaikei šeimai. Jokių pa
mestinukų ar patenkančių į 
prieglaudas eskimų vaikų nėra.

Bankrotuojančių firmų skai
čius Kanadoje vis didėja. Onta
rio provincija stovi pirmoje vie
toje. 1965 m. Ontario provinci- 
joj bankrotavo net 1250 bendro
vių. Visų bankrotavusių firmų! 
nuostoliai siekia virš $500 mil. 
Vien tik Atlantic finansų bend
rovės suma buvo $120 mil. Ti
kimasi, kad bus sugriežtinti įsta
tymai bankrotavimo pareiški
mams įteikti.

Albertos provincijoje atrasti 
nauji alyvos šaltiniai ir kaikas 
manor kad Alberta gali tapti 
antrąja Texas. Amerikiečių, 
prancūzų, anglų ir olandų bend
rovės varžosi dėl tų šaltinių ir 
stengiasi supirkti kiek galint 
daugiau žemės. Kaikurie ūkinin
kai gauna už akrą virš $6.000, 
kad leistų daryti gręžimus.

Gegužės 14— 15 dienomis Toronte įvyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės stovyklų skyriaus or
ganizuotas stovyklų vadovų pasitarimas, kuriame buvo svarstomi bendri lietuvių stovyklų klausi
mai. Nuotraukoje: J. Karasiejus, Toronto tautinių šokių grupės “Gintaro“ vadovas, skaito pra
nešimą, sesuo Viktorija, R. Mackevičiūtė iš Klevelando, sesuo Bernadeta iš Montrealio, A. Sau- 
laitis, SJ, iš Bostono, G. Naujokaitis iš New Jersy Nuotr. S. Dabkaus

Amerikos ir Prancūzijos dvikova
Gausybėje politinių klausimų 

prasikiša šiaurės Atlanto Sąjun
gos pakrikimas ir nelemtis Viet
namo kare. Dvi didelės naštos 
ypač slegia JAV pečius. Atlanto 
S-gos tarpusavio nesutarimai jau 
seniai pasiekė viešumą. Nesuta
rimo apimtis gilesnė ir platesnė 
už Paryžiaus ir Vašingtono ginčą. 
Šiuo metu svarbiausias uždavinys 
— ne senąją Sąjungą lopyti, bet 
ją pertvarkyti naujiems uždavi
niams. Minėtas ginčas išryškina 
tik mažą S-gos negalavimu dalį.

Europos žaizdos '
Šiais metais pasireiškusi Įtam

pa Atlanto S-goje yra senas, po
karinis palikimas. De Gaulle pa
reiškė, kad jis iki š.m. liepos 1 d. 
atšauks ne tik savuosius karius 
iš S-gos būstinių, bet ir 2 divizi
jas, esančias Feder. Vokietijoje, 
buvusias S-gos žinioje. 1967.IV.1 
S-gos būstinės prie Paryžiaus ir 
amerikiečių daliniai turi iš Pran
cūzijos išsikelti. Besąlyginis rei
kalavimas aiškiai pažeidė JAV 
garbę. Vašingtonas pradžioje lai
kęsis nuosaikiai prarado nervus. 
Visos priemonės naudojamos ne 
tik Prancūzijai suniekinti, bet ir 
palenkti prancūzams, kad atei
nančiuose rinkimuose į parlamen
tą rinkikai balsuotų už socialistus 
ir naują demokratų partiją, kuri 
jungia ir dalį katalikų.

Europos tragiškoji nelemtis ap
spręsta praėjusio karo metu. 
Slaptuose pasitarimuose ir vie
šuose susitarimuose Europa buvo 
padalinta į dvi stovyklas —JAV 
ir Sov. Sąjungos įtakos sritis. Va
šingtonas tikėjosi, kad šis Euro
pos padalinimas bus amžinas. So-

Jaunimo stovyklų vadovų pasitarime Toronte klauso pranešimų: 
sesuo Viktorija, sesuo Jonė iš Toronto, J. Stempužis iš Klevelando, 
V. Kalyčius ir T. Paulius Baltakis, OFM, iš Toronto. (S. Dobkus)

GEDIMINAS GALVA
vietų grėsmė tegalėsianti būti 
JAV ginklu atrėmta. JAV politi
nis ir ūkinis spaudimas vakarinė
je Europos dalyje būsiąs toks di
delis, kad jam europiečiai net ne
sipriešinsią. Visi 'klausimai palik- 
ti atvirais, nes po karo nebuvo 
sušaukta konferencija jiem spręs
ti. Europiečiams teliko kovoti dėl 
atskirų klausimų. Vienas tokių 
yra ir Š. Atlanto Sąjungos įrikia- 
vimas į naujus rėmus.

Kas yra A&al’ffo (Sąjunga?
Kai JAV leido sovietams užim

ti žymią dali Europos, net šovinio 
neiššovus prieš Vapenus, Vašing
tonas panūdo garsiai kalbėti apie 
sovietų sulaikymą. Dar tragiko- 
miškesnis buvo Vokietijos padali
nimas, nes šios operacijos suma
nytojai Vašingtone dabar panūdo 
vokiečius sujungti. JAV, siekda
mos sulaikyti sovietinę veržlą, 
pastatė kelias sutarčių tvirtoves, 
kurios, deją, netrukus ėmė byrė
ti. Pietryčių Azijos Sąjunga — 
SEATO greitai pakriko; Artimų
jų Rytų Sąjunga netrukus turėjo 
persitvarkyti ir panaudoti jau ki
tą CENTO iškabą, kuri tinka tik 
savitarpio nesutarimam paslėpti. 
Š. Atlanto Sąjunga (North Atlan
tic Treaty), įkurta 1949. IV. 4, 
kurią pasirašė JAV, Kanada ir 10 
Europos valstybių, siekė pasiprie
šinti sovietų grėsmei. Trumpa, 14 
str. sutartis, pilna bendrybių sie
kia: ginti laisvę, išlaikyti tautų 
kultūrą, kuri remiasi demokrati
ja, asmenine laisve ir įstatymais. 
Ten plačiai šnekama apie taikos 
išlaikymą, tarpusavio pagalbą ir 
panašiai. Sutartis buvo sudaryta

Britanijoje 65.000 prekybinio 
laivyno jūrininkų išėjo į streiką. 
Tai pirmas toks streikas nao 1911 
m. Jis gali turėti didelių ekonomi
nių pasekmių BritanijaiJPremje- 
ras Wilsonas* apie tai britus per
spėjo ir prašė jūrininkus nestrei
kuoti. Jei ifgiau streikas truks, 
kaikurias funkcijas atlikti per
ims karinis laivynas.

Sov. Sąjungos premjeras Kosy
ginas lankėsi Egipte, o Brežne
vas — Rumunijoje. Nasserį vėl 
spaudžia rūpesčiai, kuriems pa
šalinti jis veda dvejopą politiką: 
žaidžia su JAV ir sovietais. Jis 
grasino JAV, jei jos neatnaujins 
liepos mėn. $150 mil. paramos 
krašto maitinimui, pradėti kelti 
neramumus Artimuose Rytuose. 
Sovietams Egiptas skolingas $840 
mil.; vien už Aswano užtvanką 
$308 mil. Kosyginas aiškiai pa
brėžė, kad neatvežė naujų dova
nų ir prašė pradėti mokėti skolas.

Rumunijos premjeras Ceauses
cu pareiškė, kad kiekvieno krašto 
kompartija turi teisę nustatyti 
savo politine^jtHa Stalino lai- 
KkxS į'uiĮr atsitikę.’ Jau
1961 (m. Rumūifijos vadai pradėjo 
kritikuoti jai primetamą ūkio po
litiką: pasipriešino, kad Rumuni
ją norima padaryti žemės ūkio 
kraštu. Nors Ceausescu politinis 
galvojimas vis dar yra ortodok
siškas, tačiau jau labiau žiūri sa
vo krašto reikalų. Tuo susirūpino 
Brežnevas ir bandė išsiaiškinti 
kilusius nuomonių skirtumus.

Ispanijoje studentai ir aplamai 
inteligentija reikalauja iš Franco 
daugiau pilietinės laisvės. Stu-

20-čiai metų, šiam tarpsniui pra
slinkus, Sąjungos nariai gali iš 
jos pasitraukti.

Kova už savarankiškumą
Ši sąjunga primena XIX a. są

jungas, kuriose vyravo viena vals
tybė, nustelbianti /kitų valią. Są
jungos tikslas neryškus ir ne
veiksmingas, nes ji buvo sudary
ta savo narių laisvei ginti, bet ne 
pavergtiesiems laisvinti. Europos 
valstybės buvo nustelbtos. Net 
anglosaksai, kurių Įtaką turėjo 
ryškią persvarą, kaikuriAis klau
simai^ ėmė nesutarti. Anglija 
taikstėsi prie JAV, nes ją spyrė 
sugyventi ne bendri kariniai, po
litiniai interesai, bet ūkiniai ne
galavimai. Federacinė Vokietija 
greit ūkiškai atsikūrė, bet jos ge
opolitinė padėtis ir tautos padali
nimas vertė taikstytis prie Va
šingtono. Italijos vidaus politinis 
netikrumas, nežiūrint ūkio pažan
gos, šiame pokario tarpsnyje 
trukdė Įgauti politini svorį. Di
desnių užsimojimų parodė Pran
cūzija, apvaldžiusi vidaus aštriuo
sius negalavimus. Jos prezidentas 
jau senokai pradėjo kovoti už di
desni savarankiškumą Sąjungoje, 
bet jo reikalavimai pateko į ame
rikiečių stalčius. Vašingtonas ro
dė didėlių pastangų Europoje sa
vo politinei Įtakai stiprinti ir 
priešintis Prancūzijos užmojams. 
Praeities aštrus pokalbis nūnai 
tapo atviru ginču. J'AV šioje dvi
kovoje perdeda. Jos mėgsta šai
pytis iš Prancūzijos karinio pajė
gumo, prikaišioti jai siaurą na
cionalizmą, nors JAV užsienio po
litika serga dar didesne naciona
lizmo liga. Paryžius siekia valsty
bių sąjungos, Vašingtonas stoja 
skersai kelio, nors nepateikia sa
vo siūlymų, kurie būtų Įgyvendi
nami. Prancūzija apsisprendė su
daryti dvišales sutartis karinio 
saugumo klausimais, JAV sten
giasi jas sutrukdyti, šioje kovo
je, kuri yra nemažiau aštri už 
Maskvos — Pekingo nesutarimus, 
ir Prancūzija turi priemonių 
spausti JAV.

Kanados Lietuvių 
Fondo žinios .

Nauji nariai ir įnašai:
159. J. Macijauskas $100
160. K. Purvinskaitė $50
J. Macijauskas turi didelį viš

čiukų ūkį Port Coquitlam, B.C. ir 
savo šeimos sukakties proga įsto
jo į Fondo narius. Jo įnašą atsiun
tė įgaliotinis Vankuveryje dr. J. 
Sakalauskas. P-lė Purvinskaitė iš 
Montrealio įmokėjo savo įnašą 
“Lito” bankelyje.

Montrealio įgaliotiniui J. Lu
koševičiui pasitraukus ir nesuran
dant kito jo vieton, jis paprašytas 
pasilikti pareigose bent kol bus 
surastas jo įpėdinis. Jau atėjo' 
laikas sustiprinti Fondo vajų, kad 
trūkstami $10.000, pagal planą, 
būtų iki Naujų Metų surinkti. 
Tuo reikalu jau buvo tartasi su 
vajaus pirmininku dr. J. Yču. 
įgaliotiniai irgi prašomi kiek ga
lima Fondo vajaus reikalą judinti 
savo kolonijose.

P. Lelis, reik, vedėjas

Gegužės 8 d. laidoj “Tiesa” pa
skelbė J. Paleckio rašinį “Kas 
slepiasi už jų nugaros”, kuriame 
jis teisina savąjį žlibumą Sidnė
jaus aerodrome ir puola eilę 
Australijoje gyvenančių lietuvių. 
Rašinys pradedamas pastabomis 
apie “geruosius” lietuvius, jų 
laiškus, telegramas, dažniausiai 
pasirašytas tik inicialais. Visi jie, 
girdi, prašę neskelbti pavardžių. 
Parlamento rūmuose J. Paleckį 
aplankęs Benediktas Tubaitis pa
sitarti asmeniškais reikalais. Ten 
jis taipgi sutikęs ir estų kilmės pi
lieti E. Nitą, pasitraukusį iš Es
tijos 1944 m., kuris dabar jau ta
pęs socializmo šalininku ir pasa
kojęs, jog keletas lietuvių esą 
australiškos kompartijos nariai ir 
jos veikėjai, nors iš Lietuvos jie 
išvykę karo metais.

Apie demonstraciją Canberro- 
je J. Paleckis rašo: “Man išeinant 
posėdžiui pasibaigus, mūsų dele
gacijos nariai pranešė, kad prieš 
parlamento rūmus Įvykusi kažko
kia demonstracija ar “piketavi- 
mas” su plakatais, kuriuose buvę 
Įrašyti Įvairūs šmeižikiški antita
rybiniai šūkiai ir buvusi links
niuota mano pavardė. Buvę pa
ruošti foto, kino ir televizijos apa
ratai, matyt, norėta pagauti kokių 
nors scenų, žodžiu, pasisemti me
džiagos sensacijoms, kurias taip 
labai mėgstanti tenykštė spauda, 
kaip tuoj teko įsitikinti...” Lau
ke J. Paleckį pasitiko grupelė 
jaunuolių — studentų iš Sidnė
jaus, specialiu autobusu atvežtų 
Canberron. Dalis jų, girdi, netgi 
nemokėjo lietuvių kalbos ir šūka
vo angliškai. “Tiesos” skaityto
jams J. Paleckis pasakoja: “į jų 
šūkius dėl “Lietuvos vadavimo” 
atsakiau, kad jie per jauni ir per 
daug reakcininkų suagituoti, kad 
suprastų istorijos Įvykių eigą ir 
atskirtų, kur vadavimas ir kur 
pavergimas...”

Dėl autografo Sidnėjaus aero
drome J. Paleckis suka uodegą ir 
kaltę suverčia savo “angelams

MAI. Kai premjeras Ky paskelbė, kad jo vyriausybė valdysianti 
kraštą dar ištisus metus, subruzdo dalis budistų, kurie reikalauja 
greičiau pravesti parlamento rinkimus. Vyriausybė žadėtų rinkimų 
neatsisako, bet mano, kad šį rudenį bus išrinkti atstovai, kurie pri
ims krašto konstituciją, o parlamento rinkimai būsią skelbiami vė
liau. Tokiai politikai ypač priešinasi Danang ir Hue miestų budistų 
grupės, kurias Ky vyriausybė laiko prokomunistinėmis. Premjeras 
Ky pasiuntė į Danang miestą savo karinius dalinius, kurie užėmė 
radijo stotį, rotušę ir kt. centrus. Dėl šio žygio kilo susirėmimų su 
vietiniais daliniais. Kituose miestuose budistai pradėjo organizuoti 
demonstracijas. Jų vadai kreipėsi#-----------------------------------------
į JAV prez. Johnsoną, prašydami’' 
intervencijos. Amerikiečiai vėl 
stengiasi sutaikyti susikirtusius 
vietnamiečius.

dentų neramumai vyksta senokai, 
kai buvo pareikalauta, kad jie 
jungtųsi į valdžios tvarkomas or
ganizacijas. Pr. savaitę studentus
parėmė Barcelonos kunigai, išei
dami į gatvę ramiai demonstraci
jai kunigiškuose drabužiuose. Po
licija juos puolė — yra sužeistų. 
Barcelonos katalikai reikalauja 
pasmerkti vyriausybės akciją. 
Kunigai pareiškė, kad kreipsis į 
bažnytinį tribunolą arba net į 
Vatikaną. Barcelonos 18-kai pro
fesorių nutrauktas atlyginimas už 
parėmimą riaušių prieš Franco 
vyriausybę.

Indonezija įieško taikos su kai
mynine Malezija. Atsisakoma 
prez. Sukarno vedamos politikos 
grasinti karu, tačiau, pasak gen. 
Suharto, politinis spaudimasjlie- 
ka. Užs. reik. min. Malikas aiškiai 
pareiškė, kad nori taikingo susi
tarimo su Malezija. Reikalai su 
Pekingu negerėja. Kinija net sta
to klausimą, ar begalima kalbėti 
apie diplomatinių santykių atnau
jinimą, kai užs. reik. min. leidžia 
naikinti Kinijos ambasadą Jakar- 
toje.

Amerikiečiai iššovė oro atmai
nų satelitą Nimbus II iš Vanden- 
bergo bazės Kalifornijoje. Jis 
praneš or^ atmainas 2 savaites Į 
prieki; turi jautrius instrumen
tus.

Gvatemaloje prezidentu išrink
tas ketveriem metam kairiųjų re- 
voliucininkų partijos atstovas 
Montenegro. Minėtoji partija tu
ri daugumą parlamente.

Pietų Afrikos premjeras Ver- 
woerd sudraudė Ian Robertson, 
studentų vadą, kai šis pakvietė 
sen. Robert, Kennedy iš JAV pa
sakyti kalbą daugiarasei P. Afri
kos studentų unijai.

J. Paleckis teisinasi ir puola
sargams”: “... tikslumo dėlei tu
riu pasakyti, kad i mane kreipė
si ne tiesiog “dama su baltomis 
pirštinaitėmis”, o mūsų delegaci
jos dalyvis padėjo prieš mane 
užrašų knygelę ir pasakė, kad esu 
prašomas duoti autografą ...” 
Autografus pasirašinėti jis išmo
kęs Australijoje, tačiau neužmir
šęs geram komunistui būtino 
budrumo: “... iš atsargumo auto-, 
grafą padėjau prie pat popieriu
ko krašto, kad negalėtų viršuje 
ko nors prirašyti...” J. Reisgy- 
tę jis pamatęs tik tada, kai jai bu
vo sugrąžinta užrašų nkygutė. Už- • 
klausta, kas ji tokia, atsakiusi: 
“Aš lietuvaitė”.

J. Reisgytės suraizgytas Palec
kis iš nemalonios būklės mėgina 
išsinarpalioti ataka prieš Austra
lijos lietuvius. Jau Sidnėjuje jis 
pareiškęs australų žurnalistams, 
kad Australijos lietuvių eilėse 
yra “hitlerininkų” ir “karo nusi
kaltėlių”. Būtų galėjęs Įteikti 
korespondentams ištisą sąrašą, 
bet tas čekistų paruoštas sąrašas, 
deja, likęs Lietuvoje. Taigi, ŠĮ są
rašą J. Paleckiui dabar beliko 
paskelbti Vilniuje, kur jis, pats 
sėdėdamas tautos išdaviko kėdė
je, nusikaltėliais apšaukia šiuos 
Australijos lietuvius: Liudą Čapą, 
Alfonsą Varną, Juozą Arlauską, 
Kazį Bridžių, Antaną Žemaitį ir 
Balį Križinauską.

Po incidento Sidnėjaus aero
drome visiems buvo aišku, kad 
sovietinė kompartija pažers seri
ją kaltinimų Australijos lietu
viams. Toks žingsnis, žinoma, yra 
nelogiškas ir netgi juokingas — 
karo nusikaltėlius reikėjo skelb
ti karui pasibaigus, o ne dabar, 
po dvidešimt vienerių metų, kai 
J. Paleckis per neapsižiūrėjimą 
pasirašė peticiją Jungtinėms Tau
toms, prašydamas išlaisvinti so
vietų okupuotą Lietuvą. Ak, tos 
damos su baltom pirštinaitėm! 
Jeigu nebūtų buvę J. Reisgytės, 
nebūtų ir lietuvių karo nusikal
tėlių Australijoje... V. Kst

I
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® KIMIAME GY/EMME
* Tūkstančio metų krikšto su

kakties iškilmių proga Lenkijos 
policija buvo pastačiusi užtvaras 
ant 150 mylių kelio, einančio 
nuo Varšuvos į Čenstakavą, kad

čios krikščioniškos Bendrijos.
* Mirė kun. Kari Adam, 89 

m., garsus vokiečių teologas. Jis 
yra laikomas vienu buvusios II

, . •« , Vatikano santarybos pirm a takų,
vykti j iškilmes čenstekavos 191949 m jis profesoriavo Tue- 
mieste buvo įsakyta palikti iška- bingeno universitete ir buvo pa
burtas raudonas komunistų ve- garsėjęs savo raštais dar prieš 
kavas nuo geg. 1 d. komunistų j D Tai buvo pirmas kata- 

likų teologas savo knygomis su
dominęs ir daug skaitytojų ra
dęs protestantų tarpe. Po II D. 
karo jis labai daug dėmesio sky
rė-ekumeniniam sąjūdžiui “Una 
Sancta”, o 1960 m., besiruošiant 
II Vatikano santarybai, popie
žius Jonas XXIII buvo pakvietęs 
jį į studijų bei seminarijų komi
siją patarėju.

* Kun. Bede Frederick 
Scholz, OJS.B., 64 m., garsus 
JAV katalikų apeigų žinovas, 
mirė Montrealyje pakeliui iš 
Danijos. Jis buvo JAV liturginio 
sąjūdžio pradininkas ir nuo 
1946 m. iki 1952 m. buvo JAV 
liturginės konferencijos sekreto
rium. Paskutiniu metu jis buvo 
tos konferencijos patarėju.

* Pinhas E. Lapide, Kanados 
žydas, Jeruzalės “Post” bendra
darbis ir Vaktikano santarybos 
iškeltų krikščionių - žydų santy
kių šalininkas, vienu laiku bu
vęs Izraelio konsulu Milane, Ita
lijoje, žada neužilgo išleisti kny
gą “Paskutinieji trys popiežiai ir 
žydai”. Joje autorius iškelia po
piežių Pijų XII kaip žydų užta
rėją, išgelbėjusį bent 860.000 
žydų gyvybių, šios knygos doku
mentacijai jis paskyrė dvejus 
metus, o knygą nutarė rašyti, 
kai pamatė, kad Vatikanas pa
kankamai nesistengia apginti

šventės, tačiau iškilmių dienai 
auštant šalia raudonųjų vėliavų 
atsirado Vatikano vėliavos. Tą 
dieną iškilmėje dalyvavo virš 
milijono maldininkų, jų tarpe 
ypatingai didelis nuošimtis jau
nimo.

* Kard. Višinskis, grįždamas 
iš čenstakavos į Varšuvą, pa
reiškė, kad jeigu lenkų komunis
tinė valdžia ir toliau neleis sta
tyti naujų bažnyčių, jis duos lei
dimą tikintiesiems laikyti Šven
čiausiąjį savo namuose.

* Popiežius Paulius VI Len
kijos krikšto sukakties iškilmių 
proga atnašavo Mišias čenstaka
vos Marijos koplyčioje Vatika
ne. Mišiose dalyvavo Romoje gy
veną lenkai kunigai, vienuoliai 
ir vienuolės su vysk. Rubinu. 
Mišių metu visi giedojo lenkiš
kas giesmes, o po Mišių, sukal
bėjęs “Sveika Marija”, popie
žius baigė kreipiniu: “Mūsų Po-

. nia, Lenkijos Karaliene, melskis 
už mus”.

* Maskva paminėjo 20 metų 
sukaktį nuo ukrainiečių rytų ap
eigų katalikų — unitų “susijun
gimo” su rusų ortodoksais. Tai 
dar vienas skaudus priminimas 
apie religijos persekiojimą Sov. 
Sąjungoje. 1946 m. komunistų 
režimas prievarta sujungdamas 
šias dvi konfesijas, likvidavo 5 
ukrainiečių katalikų vyskupijas, 
uždarė 4.000 bažnyčių bei koj^ 
lyčių ir 195 vienuolynus, suėmė 
2.000 kunigų bei vienuolių, o ti
kinčiuosius kuriu buvo virš 5

Pradedant kalbėti apie sovieti
nę pramonę, pravartu prisiminti 
N. Chruščiovo 1961 m. žurnalis
tams tartus žodžius: “Jūs galite 
drąsiai užsirašyti savo užrašų kny
gutėse, kad mes pagal gyventojų 
skaičiaus poroprciją 1970 m. pra
monės gamyboje pralenksime 
Ameriką...” Remiantis statisti
niais duomenimis, anuometinis 
Nikitos optimizmas turėjo, šiek 
tiek realaus pagrindo, nes 1951 - 
60 m. laikotarpyje bendroji Sov. 
Sąjungos apyvarta kilo kasmet 
po 6,4%, kai tuo tarpu Ameriko
je ji buvo sulėtėjus! iki 3,4%. Se
kančiais metais lazda atsisuko ki
tu galu — Amerikoje prasidėjo 
spartus ekonominis proveržis, ku
ris tebevyksta ir šiandien, o Sov. 
Sąjungoje jis krito iki 4,3%.

Ekonomijos specialistas A. Ko
syginas šiandien jau nekalba apie 
Amerikos pralenkimą — jam yra 
aišku, kad 1970 m. bendroji so
vietinė gamyba sieks tik pusę 
amerikinės ir kad Sov. Sąjungos 
gyventojui teks tik 30% gėrybių, 
kuriomis naudojasi amerikietis. 
Šiose dviejų milžinų ekonominė
se varžybose sovietų pramonės at
silikimas ne mažėja, bet didėja, 
ir, žinoma, ekonomistas A. Kosy
ginas negali to nematyti. Sovietų 
ekonomistai puse burhos yra pra
sitarę vakariečiams, jog ameri
kiečių Centrinės Žvalgybos Agen
tūros praėjusiais metais paskelb
ta sovietinės pramonės apžvalga 
buvo ne tik skaudi propagandiniu 
atžvilgiu, bet ir neįtikėtinai tiks
li, nors oficialiai Kremlius mėgi
no šaipytis iš pateiktų duomenų, 
juos apšaukdamas iš piršto iš
laužtais.

Centrinio planavimo našta
Vakarų pasaulis jau seniai yra 

pastebėjęs, jog didesnės valsty
bei priklausančios įmonės daž
niausiai duoda menkesnį pelną, 
negu privačios bendrovės, o kar
tais jos netgi neša nuostolius. Jų 
vadovai yra valdžios tarnautojai, 
kurių eilėse jaučiamas saugaus 
bei patogaus gyvenimo sukeltas 
apsnūdimas, biurokratizmo žy
mės, veržlumo stoka.

Sov. Sąjungos valstybinės pra
monės augimą jau beveik 50 me-

VYT. KASTYTIS technikos gaminiai. Technologi- 
tų stabdo ne tik partiečiai biuro-. b!±Xre£
kratai, bet ir kompartijos įvestacentrinio planavimo dogma, nie- ’ve^ dešimtmečiais yra atsilikusi kada nestebėjusi ap&ven- j ^s į&^i^nS tZ 

taimidkŽSXei^Ss ^S-
paklausos, čia geriausias pavyz
dys yra anekdotiškai skambantis žiniškos sumos. Vienintelė išim-

vilgiu.
_________ ____ ___  ___  . * Arkiv. Gordon J. Gray, 
milijonų, privertė eiti į ortodok- Edinburgh vyskupijoje, ^škotijo- 
sų bažnyčias. Šį “sujungimą” pa- 
tvirtino tada ne Bendrijų gal
vos, o Stalinas.

★ JAV komunistų partija iš
siuntinėjo dvasiškiams bei reli
ginių žinių redaktoriams knygu
tę “New Program of the Com
munist Party”. Tai jų bandymas 
laimėti simpatijų ne tik tikinčių
jų bet ir dvasiškių tarpe. Kny
gutėje dėstoma linija yra sena 
tik apvilkta naujais drabužiais. 
Dėmesys ypač kreipiamas į jau
nimą, bei jo nekaltą norą daly
vauti visokiose demonstracijose, 
kurias jie galėtų panaudoti sau.

* Astuonių didžiųjų krikščio
nių bendrijų delegatai patvirti
no" pagrindinius principus Jung
tinei Protestantų Bendrijai 
Amerikoje, kuri susidėtų iš maž
daug 24 milijonų narių. Sekan
čiais metais jie yra pasiruošę pa
daryti kitą žingsnį — nutarti 
naujosios Bendrijos struktūrą. 
Dalyvių manymu, susijungimas 
gali užtrukti nuo 4 iki 10 metų. 
Jungtųsi šios tikybos: metodis
tai, presbiterininkai. episkopa-

f „ lai, Afrikos episkopaliniai meto
distai. Kristaus mokytiniai, 
Evangeliška Jungtinė Brolių 
Bendrija, Jungtinė Kristaus 
Bendrija ir Jungtinė Presbiteri- 
ninkų Bendrija.

Anglikonų arkiv. Ramsey 
pareiškė, tikįs/jog vieną dieną 
bus “šventa Visuotinė Katalikų 
Bendrija”, kurios dalimis bus

je, pradėjo naują bandymą su 
Mišiomis. šiokiadieniais jo vys
kupijos kunigai aukoja Mišias 
kiekvieną vakarą vis kito savo 
parapijiečio namuose i kurias 
šeimininko kviečiami, susirenka 
tos apylinkės žmonės.

* Gertrude Luckner, vokietė 
katalikė, Izraelio valdžios buvo 
apdovanota augščiausiu civiliniu 
ordinu už pastangas gelbstint 
tūkstančius žydų Hitlerio valdo
moj Vokietijoj. *

* Liuteronų kun. Richard
Wurmbrand, 56 m., buvęs Pa
saulio Bendrijų Tarybos atsto
vas Rumunijoje, JAV senato ap
klausinėjimuose nusirengė iki 
juosmens ir parodė savo kanki
nimo žymes, gautas komunisti
nės Rumunijos kalėjime. Paro
dęs daugeli peilio žaizdų kakle, 
krūtinėj ir nugaroj bei sulaužy
tus kaulus, jis tarė: “Aš rodau 
jums savo Tėvynės ir Bendrijos 
iškankintą kūną”. Jis pasakojo 
kaip kalinimo metu komunistų 
slaptoji policija bandžiusi kan
kinimais iš jo išgauti kaltinimus 
prieš vyskupus ir kitokius Bend
rijų vadus. Jis buvo paleistas iš 
kalėjimo 1964 m. ir prieš mėne
si atvyko i JAV. Komunistai iš
leisdami ji įspėjo, kad jei kalbė
siąs ką nors prieš juos, jie rasią 
žmogų už SI.000 jo likvidavimui 
arba sugalvosią koki nors nemo
ralų atvejį su mergina, pinigais 
ar kuo kitu. K. J. Stš.
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įvykis su kūdikių maitinimui skir
tų pieno bonkų guminiais čiulp
tukais. Kompartijos biurokratai 
Maskvoje apskaičiavo, palyginti, 
labai tiksliai naujagimių prieaug
lį ir skaičių tų, kurie pieno vis 
dar nesutinka gerti be čiulptuko. 
Fabrikams buvo duotas stambus 
užsakymas, turėjęs pilnai paten
kinti visus naujuosius piliečius ir 
jų mamas, bet laikraščių redak
cijas užliejo skundų banga, kad 
parduotuvėse negalima gauti 
čiulptukų. Pasirodo, vienas išra
dingas raštininkėlis sugalvojo 
tuos čiulptukus maustyti ant kli
jų bonkučių, jo pavyzdžiu pasekė 
kiti, ir visą planą šuo nusinešė 
ant uodegos...

Prasta gaminių kokybė
Antroji centrinio planavimo 

pagrindinė nuodėmė yra dėmesys 
tik kiekybei ir visiškas abuoju
mas kokybei. Sovietinė spauda 
diena iš dienos užversta skundais 
apie atsiklijavusius batų padus, 
nevienodo ilgio švarkų rankoves, 
stalus klibančiomis kojomis, išsi- 
neriantį odinių pirštinių pamuša
lą ir t.t. Kiekybės atžvilgiu planai 
įvykdomi ir net viršijami, bet iš 
to menka nauda, kai fabrikų va
dovai prieš akis turi tik planuo
tojų atsiųstą skaičių ir visiškai 
nesidomi pirkėju. Jeigu jiems 
pvz. įsakoma pagaminti keletą 
milijardų vinių, jie gamina tik 
mažas vi'niukes, o jeigu užsaky
mas duodamas svoriu, tada rinką 
užverčia tik storos ir ilgos vinys. 
Apie skirtingas gaminių rūšis, 
būtinai reikalingus, skirtingus dy
džius niekas nesuka galvos, nes 
tai sulėtintų gamybos eigą ir ap
sunkintų plano įvykdymą.

Bloga sovietinės pramonės ga
minių kokybė jiems užkerta ke
lius f užsienio rinkas. Iš Sov. Są
jungos į užsienį dažniausiai ke
liauja žaliavos, o už gautą pinigą 
įsivežami įvairūs augštos kokybės

tis — Sov. Sąjungos karinė pra
monė: raketos, erdvėlaiviai, bran
duoliniai ginklai, lėktuvai, tankai 
ir patrankos. Šiai pramonės šakai 
kompartija negaili pinigo ir ge
riausių smegenų, neretai užmirš
dama net būtiniausius eilinio pi
liečio buitinius poreikius.

Reformos ir bedarbiai
A. Kosyginas mėgina mažinti 

centrinį planavimą, duodamas 
daugiau galios vietiniams vado
vams ir netgi žadėdamas pelno 
paskatą. Tačiau dalinis varžtų at
leidimas problemos iš esmės ne
išsprendžia. Yra pvz. fabrikų, ku
rie visą laiką daro nuostolius, tu
ri perdaug menkai tedirbančių 
darbininkų, kai tuo tarpu kitos 
įmonės yra geriau sutvarkytos ir 
duoda pelną. Normaliose sąlygo
se tokie neproduktyvūs fabrikai 
turėtų atleisti dalį darbininkų ar
ba net iš viso užsidaryti. Jie dirba 
ir toliau tik dėlto, kad jų nuosto
lius padengia kiti. Vakarų pasau
lyje šią problemą išsprendžia var-„ 
totojų poreikių ir gamyklų tarpu
savio varžybų reguliuojamos kai
nos. Atsiliekantieji, nesugeban
tieji anksčiau ar vėliau būna pri
versti paskelbti bankrotą. Sov. 
Sąjungoje kompartija apie fabri
kų uždarymą nenori nė girdėti, 
nes jau dabar neveiksmingų fab
rikų perkrovimas darbininkais 
rodo, kad ir komunizmo ideolo
gams teks susidurti su nedarbo 
problema. Remiantis statistikos 
duomenimis, sekančių 5 metų lai- 
kotarpyje kompartija" turės parū
pinti darbą dešimčiai milijonų 
priaugančios kartos. Dabartinė 
sovietinės pramonės plėtra yra 
permenka šiai problemai išspręs
ti. Taigi, ir tuos racionaliau vei
kiančius fabrikus, atrodo, teks 
perkrauti nereikalingais darbi
ninkais, kad tik prieš užsienį ga
lima būtų girtis — Sov. Sąjungo
je nedarbo nebėra.

Didžiai gerbiamam mūsų dvasios vadui 
prel. dr. J. TADARAUSKUI, 

mylimai jo MAMYTEI Lietuvoje mirus, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

K. L. Katalikių Moterų Draugijos 
Hamiltono skyriaus valdyba

Prel. dr. J. TADARAUSKUI, jo MAMYTEI mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —

, O. M. Remeikiai
D. P. Vaitiekūnai
L. K. Jasiai

Brangiam TEVELIU! Europoje mirus, 
mielą ADĄ ČEPONĮENE, jos šeimą ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame —
E. ir Pr. Žuliai

Mielai ADAI ČEPONĮENEI ir visai šeimai, 
jos TĖVELIUI mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą — I

A. J. Kazitiai 
A. B. Kerniai

TĖVELIUI Europoje mirus, 

mielą ADĄ ČEPONIENE ir jos šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame —
I. R. Paškauskai

' F. V. Urbonai

ADAI ir inž. PR. ČEPONIAMS TĖVELIUI ir UOŠVIUI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

V. V. Stokai
L. M. Gvildžiai

JAUDINANTI ŠNIPŲ. VEIKLA

Frontuose kariai *štabuose šnipai

PADĖKA
Visiems, užprašiusiems šv. Mišias už mūsų brangios 

mamytės
a. a. MAGDALENOS STANKŪNIENĖS

sielą, ir žodžiu, laiškais ar spaudoje pareiškusiems užuojau
tą nuoširdžiai dėkojame —

Dukterys su šeimomis ir artimieji

Istorija — vieno asmens į]
rankose :
Kas buvo tas žinių šaltinis, ku- , 

riuo Stalinas taip greit nesido
mėjo? i

Netoli nuo prisidengusio Švei- . 
carijos karinės žvalgybos centro ; 
Liucernoje buvo -nežymi įstaiga - : 
Vita Nova, maža, rinktinė knygų 
leidykla,, kurios savininkas buvo 
liberališkai katalikiškų filosofi
nių pažiūrų, žemo ūgio, asketiš
kai atrodantis žmogus. Jis vadi- ' 
nosi Rudolf Roessler ir, galimas 
dalykas, tai buvo jo tikroji pavar
dė.

Atsitinka, bet retai, kad vienas 
šnipas galėtų turėti lemiamos įta
kos ištisam istorijos tarpsniui. 
Rudolf Roessler ir buvo toks as
muo. Pagal Alex Foote, tai buvo 
pagrindinis jo nuopelnas, kuris 
įgalino Raudonąją Armiją nuga
lėti Hitlerį.

Roessler buvo gimęs 1897 m. 
lapkričio 22 d. Kaufbeurene, Vo
kietijoje, švabo miškininko šei
moje. Jis dirbo Augsburge kaip 
žurnalistas, o vėliau tapo teatri
nės grupės direktorium Berlyne. 
Kai naciai paėmė valdžią, Roes
sler turėjo pasišalinti. Jis rado 
prieglaudą Šveicarijoje ir nuo ta
da jo visas gyvenimas buvo pa
skirtas antinacinei veiklai. Pade
damas jauno draugo dr. Xavier 
Schniepper, jis apsistojo Liucer
noje. Per visą po to sekusį špio
nažo laikotarpį, Schniepper pasi
liko vienintelis jo patikėtinis ir 
bendradarbis. Roessler tapo ats
tovu labai galingos vokiečių kon
spiracinės grupės, kuri siekė net 
generalinį štabą ir užsienio reika
lų ministeriją.

Schniepper buvo susibičiulia
vęs su vienu šveicarų karinės 
žvalgybos majoru, kurio name 
gyveno dėdė Tomas — šeimos gi
minė ir draugas. Iš tikro dėdė To
mas buvo pulk. Svoboda, Čekoslo
vakijos tremties vyriausybės ka
rinis attache. Roessleris dalijosi 
informacijomis su šveicarais ir 
taipgi teikė žinias per Tomą če
kų slaptajai tarnybai Londone. 
Tuo pat laiku jis bandė sueiti į 
ryšius su gen. West, britų kariniu 
atstovu Berne, buvusiu slaptosios 
tarnybos šefu. Tačiau West atme
tė jo siūlymą, kadangi jo šalti
niai galėjo būti tie patys vokie
čiai atskilėliai, su kuriais britai 
no Venio įvykio atsisakė bendra
darbiauti. '

Neturėdamas kur kreiptis ir 
sunrasdamas. kad šveicarai ir če- 
koslovakai niekada savo jėgomis

nacių nenugalės, H ieškojo ryšių : 
su rusais. Schniepper supažindi- : 
no jį su Sissy, o pastaroji — su ; 
Tayloru. Iki tol Taylor nelabai 
pasižymėjo kaip slaptas agentas, , 
bet pažintis su Roessleriu labai , 
pakėlė jo vertę Maskvoje ir jis ta
po priimtas į ketvirtąjį biurą pri
vilegijuotojo nario teisėmis su 
800 frankų mėnesine alga.

Sissy ir Taylor buvo vieninte
liai Rado tinklo nariai, kurie Ro- 
esslerį susitikdavo. Visi reikalai 
buvo tvarkomi per Taylorą. Jis 
paimdavo iš Roesslerio informa
cijas, perduodavo Rado ir, gavęs 
pinigus iš pastarojo, įteikdavo 
Roessleriui. Šis reikalavo, kad už 
savo patarnavimus būtų gerai ap
mokamas. Jis sutiko dirbti Rado, 
bet tik su sąlyga: Rado niekada 
neišduos žinių šaltinio. Ir per vi
sus tuos bendradarbiavimo metus 
Roessleris tik užsiminė, kad pa
grindinis jo ryšininkas Vokietijo
je yra augštas karininkas Hitlerio 
generaliniame štabe. Tam kari
ninkui jis buvo davęs Wenther 
slapyvardį. Net ir šiandien nėra 
žinoma, kas tas Wenther buvo.

Skeptiška laikysena
Maskvoje
Kai Roesslerio pirmoji žinia 

apie greit įvyksiantį rusų - vokie
čių karą pasiekė Maskvą, buvo su
tikta skeptiškai. Kuznecovas pra
šė Rado daugiau žinių apie nau
jąjį žinių teikėją, bet mažai ką jis 
galėjo pasakyti. Ketvirtojo biuro 
direktorius Kuznecovas buvo nu
stebintas žinių kokybe, greitu ži
nių gavimu ir perdavimu, bet įta
rė esant klastą ir kurį laiką atsi
sakė medžiagą priimti kaip pati
kimą. Įtarimas tačiau neilgai tru
ko. Pagal Foote, tai buvo vienin
telis laikotarpis, kai Maskva suti
ko bendradarbiauti su asmeniu, 
kuris pasiliko nežinomas ir savo 
darbdaviams ir vokiečiams, prieš 
kuriuos jis dirbo.

Iki pat galo Roessler pasiliko 
šalia Rado bendradarbių žiedo. 
Agentui Foote irgi buvo pavesta 
perimti daug žinių iš Roesslerio, 
tačiau šiedu bendradarbiai nieka
da nesusitiko, bet po daugelio 
metų anglas spėjo, kad Roessler 
buvo čekas, pavarde Seizinger.

Roessleriui buvo ’mokama 7000 
frankų į mėnesį ir specialūs bo- 
nai už gautas gausias informaci
jas. Iš pat pradžių jis pareiškė, 
kad nepriims jokių įsakymų iš 
centro Maskvoje ar Rado Ženevo
je. Roessler, kitų nuomone, uždir
bo astronomiškas sumas. Nuo 
1941 m. vasaros iki 1944 pavasa-

rio jam buvo išmokėta 336.000 
frankų mėnesinėms algoms ir 
apie 250.000 frankų bonais. Jam 
buvo duota Lucy slapyvardė pa
gal Lucernos miestą, kuriame jis 
gyveno.

Roessleris buvo tikras žinių 
fontanas. Jis aprūpindavo ketvir
tąjį biurą diena iš dienos vykstan
čiais Wehrmachto kautynių pla
nais, nurodydamas net tikslias 
vietas ir atskirų batalijonų uždą 
vinius. Jis perduodavo operacijų 
planus ir Įsakymus gerokai iš

Jei Amerika pasitrauktų iš Vietnamo
JAV karinės intervencijos 

Vietname pagrindinis tikslas — 
sulaikyti Raudonosios Kinijos ko
munizmo išsiplėtimą Pietryčių 
Azijoj. Bijodami išprovokuoti 
naują pasaulinį karą, į kurį tuoj 
įsiveltų didžiosios komunistinės 
valstybės su atominiais ginklais, 
amerikiečiai Vietname elgiasi la
bai atsargiai. Jie pasitenkina tik 

i antraeilių strateginių objektų
anksto prieš jų vykdymą ir syar- {bombardavimu S. Vietname ir ka-
blausios reikšmės diplomatines 
informacijas.

žvalgyba laimėjo mūšius
Roessleris išdavė vokiečių ope

racinį įsakymą, kuris tapo le
miančiu Rostovo mūšiu, kur mar
šalui Timošenko pasisekė pirmą 
sykį sulaikyti Wermachto verži
mąsi pirmyn. Jis perdavė sovie
tams Maskvos mūšio operacinį 
įsakymą, kuris įgalino maršalą 
Žukovą atitinkamai pasiruošti. 
Taip pat iš Roesslerio buvo gau
tas ir Stalingrado mūšio operaci
nis planas, vokiečių kariuomenės 
išdėstymo planas, kritiškos padė
ties planas apie nenusisekusį 
Goeringo oro keliu tiekimą ir jė
gų permetimą; taip pat planai 
apie kariuomenės tiekimą, aprū
pinimą. judėjimą ir evakuaciją. 
Anot Foote, “jis ne tik perduoda
vo diena iš dienos pozicijų išdės
tymus Rytų fronte, bet ir dažnai 
parūpindavo atsakymus į specifi
nius klausimus”. Dažnai atsitik
davo, kad sovietų generalinis šta
bas nesusigaudydavo, kur yra 
fronte viena ar kita vokiečių di
vizija. Klausimai būdavo nukrei
piami į Lucy ir per kelias dienas 
ateidavo atsakymai, nurodą sudė
tį, pajėgumą ir vietovę, kur įsi
tvirtinęs kariuomenės dalinys. 
Kartais Lucy pranešimai sekdavo 
vienetą nuo pat pradžios iki galu
tinio sunaikinimo mūšio lauke. 
Pranešdavo, kad tokia ir tokia di
vizija ruošiasi palikti savo vieto
vę Prancūzijoje ar jau yra pake
liui į Rytų frontą. Sekdavo išvy
kimo data, kelionės kryptis ir pa
skyrimo vieta. Parūpindavo pra
nešimą apie kariuomenės vieneto 
atvykimą, pasiruošimą mūšiui ir 
operacijų tvarką, nužymėdamas 
tikslų sektorių, kur jėgos bus me
tamos į mūšį ir kada.

(Bus daugiau)

rine pagalba P. Vietnamo armijai 
išvalyti kraštą nuo Vietkongo ir 
partizanų ir įsibrovėlių iš šiaurės.

Tai nėra agresyviniais tikslais 
vedamas karas, o tik naujas sulai
kymas (containement). Nežiūrint 
to, JAV įvairūs pacifistai, ir net 
žymūs senatoriai, kaip Fullbright, 
Mansfield ir kiti, reikalauja baig
ti šį karą bet kokia taikos kaina ir 
pasitraukti iš Vietnamo. Įsivaiz
duokim, kas atsitiktų, jei ameri
kiečiai pasitrauktų ir užleistų 
Vietnamą komunistams? Visų 
pirma, toks pasitraukimas suduo
tų didžiausią smūgį Amerikos 
prestižui visame pasaulyje. Kini
jos komunistai paskleistų propa
gandą girdamiesi, kad jie teisin
gai vadino Ameriką “popieriniu 
tigru” ir kad sovietų komunizmo 
vadai klydo smerkdami Kinijos 
revoliucinio komunizmo sistemą. 
Japonija su savo didžiąją pramo
ne išsilaikė vakariečių pusėje tik 
dėl R. Kinijos užšachavimo JAV 
pajėgomis Pietryčių Azijoj ir Va
karų Pacifike. Nors Japonijos

lė japonų tauta supranta, kad jai 
gresia pavojus iš Kinijos, kurią 
prilaiko stiprios amerikiečių po
zicijos Vietname.

Jau dabar matyti, kokią įtaką 
padarė amerikiečių kariuomenės 
veiksmai Vietname? anksčiau bu
vusios Kinijos komunizmo įtako
je valstybės, kaip Indonezija, 
Burma, Singapūras, Kambodija 
jau atsisakė nuo Kinijos Įtakos 
arba pasidarė neutralios. Toks 
traukimosi nuo komunistinės Ki
nijos procesas vyksta ne tik Azi
joj, bet iš dalies ir Afrikoj—Kon
ge, Ganoje, Nigerijoje, Alžerijo- 
je. Jei amerikiečiai pasitrauktų iš 
Pietų Vietnamo, tai visiems aiš
ku, kad ten tuoj įsigalėtų komu
nistai ir Pietryčių Azijos valsty
bės, įskaitant ir Japoniją, taptų 
R. Kinijos satelitais.

Ypač pavojinga padėtis pasida
rytų, jei Kinijos komunistams pa
vyktų patraukti į savo pusę Japo
niją, kurios labai išvystyta pra
monė padėtų komunistams pa
vergti likusį laisvąjį pasaulį.

Japonijos plienas, elektronikos 
ir chemijos gaminiai laikomi ge
riausiais pasaulyje. Ta pramonė, 
patekusi R. Kinijos kontrolėn, 
kad ir kaip satelitinės valstybės 
prekybos mainų objektas, žymiai 
pralenktų Sovietų Sąjungos ir jos 
satelitų pramonę. Toks atvejis 
būtų didžiausias pavojus ne tik 
laisvam pasauliui, bet ir Sovietų 
Sąjungai. Kas tada Kinijos komu
nizmo įsiviešpatavimą pasaulyje

■ X. 1 *1* o *socialistai yra priešingi JAV in- besulaikys? 
tervencijai Vietname, bet didžiu-Į

PASKELBTOS SLAPTOS ŽINIOS
Gerdos Munsinger byla tebeima, kad G. Munsinger santykiai 

jaudina politines Kanados viršū- su buvusiu krašto apsaugos vice- 
nes. Augščiausio Kanados teismo ■ ministeriu P. Sevigny buvę pri- 
teisėjas W. Spence, vadovaująs puolamo bei pramoginio pobū- 
teisiniam bylos tyrinėjimui, leido džio. Policijos pranešimuose sužy-

P. Lelis

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

paskelbti žinių santrauką, sudary-. 
tą pagal saugumo policijos su
rinktus duomenis. Iš jos paaiškė
jo daug dalykų, kurie iki šiol bu
vo laikomi slaptose saugumo poli
cijos bylose. Anksčiau buvo sako-

mėta visa eilė faktų, kurie rodo 
intymius jųdviejų ryšius. G. Mun- 
singer net maniusi, kad P. Sevig- 
ny ją vestų, jeigu gautų ištuoką 
su pirmąja žmona. Pranešimuose 

(Nukelta į 6 psl.)

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

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

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro •
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— Tiesa, kad nemaža dalis 
jaunimo nesidomi rimtąja kon
gresų bei suvažiavimų dalimi. 
Žinote, ir man sunku rimtoje

t

KREIPIAMĖS Į SENIMĄ

aidui

no ne us jaunimą, oei ir 
lietuviškai galvojančią visuome- metu daugelis jų pasitraukė į 
nę. Jaunimo Kongresas, kuris Vakarus ir puikiai įsikūrė pa- 
sparčiu žingsniu artėja, jau nė- naudodami Lietuvoje įgytą 
ra už kalnų. Jam ruošiamasi vi- mokslą. Bet yra skaudu, kai jų 
su smarkumu Toks pasaulinio pavardės aukų lapuose jauni- 
mastn suvažiavimas nėra eilinis mui atžymėtos vos pora doie- 
dalykas ir kongresas bus tik pir- rių... Jaunimas aukoja ir savo 
mas bandymas parodyti ar mes darbą ir laiką ir savo uždirbtą 
sugebame atlikti didelius dar- pinigą. Man teko daugelį metų 
bus ir ar esame pajėgūs atkreip- praleisti P. Amerikos kraštuose 
ti pasaulio akis į save ir sūdo- ir juos beveik visus pažįstu. Jų 
minti žmones, kurie valdo pa- atstovams reikia ne tik kelionę 
šaulį. apmokėti, bet ir globoti juos čia

Pasiruošimas kongresui vyks- viešnagės metu. Kas galėtų sa- 
ta, bet jį apsunkina didelis mū- vaitę ar iligau juos išlaikyti, 
sų visuomenės nerangumas, praneškite jaunimo sekcijai 
Mūsų žmonės nemato, kokiose šiuo adresu: G. Rinkūnaitė, 146 
sąlygose jaunimas dirba. Iš tų, Close Ave., Toronto 3, Ont. 
kurie įsijungia į darbą, yra dau- Kitas šių metų didelis darbas 
giausia studentai. Mokslą įsiąr- — tai peticija Jungtinėms Tau- 
ti ir diplomą apginti nėra taip toms. Jau reikia pasiskubinti

metų ir šiandien yra didelis 
skirtumas. Seniau, jei mokėjai 
įsukti elektros lemputę, pra
vesti vielą palubiais ir dar po

surišti į knygas ir įteikti Jung
tinėms Tautoms. Yra labai jaut
rių žmonių, kurie atėjo į talką 
ir eina iš namo į namą, net ir 
pas svetimtaučius, renka para
šus. I juos žiūrime su didele 
pagarba ir jiems tėvynė bus la
bai dėkinga, o jie turės morali-

dien tai labai paprastas dalykas. 
Mokslo išradimai dabar daro.pa- 
žangą ne metais, bet dienom ir 
valandom. Betkokioje srityje 
dirbantis tini žinoti komplikuo- _ _ 
tus įrengimus, elektros, radaro Labai dažnai girdime tėvus 
ir kitokius automatinius įtaisus, ar jų draugus su meile palygi- 
kuriuos reikia gerai pažinti ir nant šį kraštą su Lietuva: “Čia 
jiems sugedus mokėti pataisyti.

Amerikoje, bet ir kituose kraš
tuose. Bet jaunimas, nežiūrint 
to viso, suranda laiko ir jį auko
ja lietuviškam veikimui.

Į kongresą atvažiuojantieji 
atstovai, ypač iš P. Amerikos 
kraštų, nevisi pajėgs apsimokėti 
kelionę, nes dėl žemo pinigų 
kurso išeina labai didelės su
mos. Mums, gyvenantiems š. 
Amerikoje, kuri dominuoja pa
saulyje ir jėga, ir pinigu, nėra 
sunku ištiesti pagalbos ranką. 
Lietuva per savo laisvo gyveni
mo metus parodė didelį subren
dimą savarankiškam gyvenimui

lietuviškas miškas, čia lietuviš
kos pievų gėlytės, čia lietuviš
kai čiulba paukšteliai, o ten miš
kely auga lietuviški grybai...” 
Taigi, ir čia matome Lietuvą, 
nes čia gyvena lietuviai, kurie 
savo elgesiu ir gyvenimo būdu 
nedaro gėdos lietuvio vardui. 
Tad parodykite pavyzdį jauna
jai kartai, ją padrąsinkite, kad 
jų norai išsipildytų ir jų viltys 
neužgestų pačioje pradžioje. 
Tad dar kartą kreipiuosi, kvies
damas moraliai ir materialiai 
padėti jaunimui. <

A. J. Viskontas, 
KLB jaunimo sekcijos 

vicepirmininkas

Jaunimo dailės paroda
Pasaulio Lietuvių Jaunimo su pakabinimu. Paveikslo dydis 

neturėtų viršyti 5’x 5’. Prie 
kiekvieno paveikslo turi būti 
pridėta kortelė su autoriaus pa
varde, vardu, mokyklos pavadi
nimu, paveikslo pavadinimu, 
technikos nusakymu ir kaina.

Dalyviai prašomi skubiai re
gistruotis pas dail. Dalią Gruo
dienę, 51-201 Waterford Dr., 
Weston, Ont., tel. 249-9003. Ten 
pat teikiamos ir kitos informa
cijos.

Tikimasi, kad jaunieji meni
ninkai, gausiai dalyvavę pirmo
joje jaunimo dailės parodoje 
1965 m. Toronte pradedant Jau
nimo Metus, šioje parodoje dar 
gausiau dalyvaus. Laukiame vi
sų!

Kongreso metu rengiama dide
lė pasaulio lietuvių jaunimo dai
lės paroda, šioje parodoje Ka
nados lietuvių jaunimas išsta- 
tys 30 kūrinių.

Kūriniams atrinkti ir jiems i 
Čikagą tvarkingai nugabenti 
KLB krašto valdybos kultūros 
skyrius ruošia parengiamąją 
Kanados jaunimo parodą Toron
te gegužės 29-31 d.d. Prisikėli
mo parapijos naujose patalpose. 
Joje kviečiami dalyvauti baigę 
ar besimokantieji meno mokyk
lose. Amžius: 18-35 metai. Me
nininkai siunčia po 3-4 savo dar
bus iki gegužės 26 d. šiuo adre

su: Stp. Kairys, 1 Grassmere Rd., 
Toronto 9, Ont., tel. RO 3-2739.

Visi paveikslai turi būti rė
muose, nors ir paprastuose, ir

KLB krašto valdybos 
kultūros skyrius

Norite laimėti penkiasdešimt dolerių?
Pabaltiečių Moterų Taryba 

skelbia premijos po $50 kiek
vienos tautybės jaunuoliams ir 
jaunuolėms nuo 18 iki 23 metų 
amžiaus už geriausiai parašytą 
straipsnį “Kodėl aš vertinu sa
vo tautinę kilmę?” (Why I value 
my national origin) anglų kalba. 
Kiekvienos tautybės konkurso 
dalyviai turi atsiųsti straipsnius 
(2500—3000 žodžių) savo tauti
nės grupės pirmininkei. Lietu- 
vės-iai siunčia p. G. Balčiūnie
nei, 280 Roncesvalles Avė., ne-

1 d. Trijų tautybių pirmininkės, 
su specialios komisijos pagalba, 
parinks po vieną geriausia para
šytą straipsnį. Lapkričio mėn. 
bus iškilmingas premijų įteiki
mas. Visų trijų laimėtojų straips* 
niai ir fotografijos bus Įdėtos 
pabaltiečių laikraščiuose. Nors 
$50 nėra labai imponuojanti su
ma, bet dalyvavimas konkurse 
duos mums progos pagalvoti 
apie mūsų tautybę — tą atramą, 
kuri duoda mums individualu
mą. Lietuvės-viai dalyvaukime 

vėliau kaip iki 1966 m. spalio gausiai. N. Š.
SESIŲ SAVAIČIŲ LITUA- TURIME SUKELTI $45.000, kad 

NISTIKOS KURSAI Fordham jaunimo kongresas pasisektų, stovyk- 
universitete, Niujorke, įvyks įvyktų, jaunimo peticija būtų tin- 
nuo liepos 5 iki rugpjūčio 12 d. 
Kasdien bus 3 valandos paskai
tų; veiks dvi klasės: pradedan
tiems arba mažai mokantiems ir 
pažengusiems. Tai gera proga mis padarykime PLJK visų lietuvių 
jaunimui pasitobulinti ar pra- pasididžiavimu. Lėšų telkimo vajus su 
mokti lietuvių kalbos. Tikrie- dar didesne energija turi būti visur 
siems studentams UŽ šį kursą vykdomas. Kiekviena auka yra bran- 
duodami 4 akademiniai kreditai, gi ir skubiai reikalinga.
Taip pat priimami ir laisvi klau- Jaunimo vardu prašome Jūsų visų 
sytojai. Norintieji studijuoti skubios paramos. Aukas ir talka duoki- 
prašomi parašyti universitetui te Jaunimo Metų komitetams, o kur jų 
laišką iki birželio 1: Fordham nėra, siųskite: Lithuanian Youth 
University, The Lithuanian Pro- Congress, c-o Mrs. B. Juodikis, 1794 
gram, Box AA, Bronx, N.Y. 44117.
10458, U.S.A.

karnai surinkta ir įteikta. Iki šiol su
telkėme apie $18.000.

Dideliais darbais ir didelėmis atiko-

PLJK finansų komisija

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

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

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

tomi niekai, o rimtieji dalykai 
susilaukia susiskaldžiusių spren
dimų ar tai būtų dėl asmeninių, 
ar dėl partinių sumetimų.

Reikia tikėtis, jog jaunimas to 
nepadarys. Gal tada ir susido
mėjimas jo tarpe bus didesnis. 
Jei toks masinis suvažiavimas ir 
nepriverstų visus rimtąja dali
mi pakankamai susidomėti, tai 
bent gali palikti širdyje tam rei
kalui “minkštą” vietelę, kuri at
eityje gal prisipildys vertingais 
dalykais.

Girtavimo atžviligiu sunku ką 
nors tiksliai pasakyti neturint

ria? Girtavimas tai ne vien jau
nimo, bet visų lietuvių “dory
bė”. Kiekvienas jaunuolis, nors 
ir apgaudinėdaams save, gali 
lengvai pasiteisinti vyresniųjų 
sąskaiton — apkaltindamas 
juos. Man atrodo, kad šiais lai
kais ir senimo, ir jaunimo tarpe 
yra išnykęs atsakingumo jaus
mas. Mes stengiamės apkaltinti 
kitus.

Įdomu, kad po studentavimo 
laikotarpio, sukūrę savo šeimas, 
jaunuoliai smarkokai surimtėja. 
Kiek Toronte teko patirti, visur 
išlaiko saiką ir padorumą, o tai 
jau didelis dalykas. Reiškia, jau
nuoliai studentavimo laikotar
pyje, norėdami “pasiausti”, pra
sėdi naktimis su stikleliu ranko
se, tačiau netampa jo vergais, 
žinoma, čia kalbu tik tiek, kiek 
žinau. Gal kiti su geresniais duo
menimis ir pažinimu sugriaus 

— Pirmiausia laukiama; kad mano nuomonę, tačiau iš to juk 
užsibrėžti programos uždaviniai 
sėkmingai praeitų. Antra, tiki
masi, kad kongreso eigoje susi
telks pakankamai entuziazmo 
nutarimams ištesėti ir jis pa
sieks jaunimą paskirose koloni
jose išsisklaidžiusį. Laukiama 
ne tiek naujų idėjų, kiek atnau
jintos energijos.

K. Vilčinskas:
— Naujų idėjų lietuviškai 

veiklai, kuri daugiau kreiptų dė
mesio į lietuviškumo garsinimą 
tarp svetimtaučių.

— Jaunimui prikišamas nesi
domėjimas rimtąja kongresų bei 
suvažiavimų dalimi, girtavi
mas ... Ar tuose priekaištuose 
yra tiesos? Jei yra, kas daryti
na? r

R. Danytė:
— Perdaug ilgos paskaitos, 

ilga eilė “dabar tars žodį” pada
ro rimtesnes kongresų ir suva
žiavimu dalis neįdomias.

V. Germanas:
— Priekaištus yra lengva da

ryti, ypač kai neduodami įrody
mai. Kongresu susidomėjimas 
yra didelis. Domėsis jaunimas 
ir jo rimtąja dalim, jeigu ji bus 
įdomi, tinkamai paruošta ir pri
statyta. Jeigu kongrese bus pa
mokslaujama ir trimituojama 

_ ___ j__ ; ________  banaliomis daug sykių girdėto- 
už salėse rengiamus minėjimus. bendrybėmis, nelauktina 
'" •••____________.... tuomet domėjimosi. Už tą ne

būtų galima jaunimo kaltinti.
Girtavimo priekaištai jauni

mui daromi jau seniai. Manau, 
kad jaunime girtavimo apraiška 
yra mažesnė, negu vyresniųjų 
tarpe ir kad ši problema nėra 
didesnė šiandien, negu kad ji 
buvo jaunimo tarpe prieš 20, 
40, 60 ir t.t. metų.

Kas darytina? Nieko! Illinois 
valstybė turi ir griežtai vykdo 
įstatymus, kurie draudžia jau
nuoliams žemiau 21 metų nau
doti svaigalus. Jeigu suaugę šei
mininkai irgi to laikysis, girtavi
mo problemos nebus.

R. Kryžanauskaitė:
— Nevisuose aspektuose gir

tavimas prisideda prie nesido- 
mėjimo. Tas, kuris nesidomi 
programa, tikriausiai atvažiavo 
į kongresą kitu tikslu. Gal jam 
daugiau rūpi pramogos, ir todėl 
paskaitos jam iš viso nėra įdo
mios. Man rodos, kad visi nori 
bent truputį pabendrauti ir to 
laukia, nes esame jaunimas. 
Reikia, žinoma, ir save tobulin
ti bei mokytis. Dėlto reikia įdo
mių paskaitų, kad jaunimą pa
trauktu.

A. V. Razgaitis:

Montrealio Augštesniųjų Lituanistinių Kursų dešimtoji laida — 20 mokinių. Pirmoje eilėje matyti kursų lektoriai ir svečiai, o toliau 
— baigusieji kursus 1965*66 mokslo metais. Kursų vedėja — mokyt. Br. Lukoševičienė

Jaunimas pasisako apie kongresą
ATSAKYMAI Į ‘TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ANKETA“Tž” redakcija išsiuntinėjo anke

tą su keletu klausimų moksleiviams, 
studentams ir jau baigusiems moks
lus. Buvo pakviesti atsakyti apie 30 
asmenų, bet atsiliepė tik aštuoni. 
Reikia manyti, kad jų atsakymuose 
atsispindi daugelio mūsų jaunųjų 
nuotaikos. Red.

— Ar busimąjį jaunimo kon
gresą laikote dideliu įvykiu? 
Kodėl?

Rūta Danytė iš Otavos:
— Taip, laikau busimąjį jau- - tunuose kraštuose, bei suartins 

nimo kongresą dideliu įvykiu, 
nes jeigu jaunimui dabar pri
klauso pareiga pratęsti lietuviš-

Laima Švėgždaitė iš Toronto:
— Šis kongresas yra nepa

prastas, nes jis yra pirmasis pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas, kuris yra rengiamas tokiu 
dideliu mastu. Kongresas yra 
svarbus, nes jis parodys, kad 
yra užtenkamai jėgos tokį įvykį 
paruošti. Jis išjudins sužlugu- 
gusias jaunimo veiklos sritis, iš 
ryškins įvairias problemas, ku
rios liečia lietuvių jaunimą sve-

gera proga gauti naujų idėjų, 
pasireikšti, susipažinti ir pabū* 
ti linksmoje nuotaikoje.

viškas jaunimas iš viso pasaulio 
susitiks pasisemti jėgų ir minčių.

Vyt. Germanas iš Čikagos:
— Taip, dideliu įvykiu. To

dėl, kad kongresas sutrauks la
bai didelį jaunimo skaičių į vie
ną didelį būrį.

R. Kryžanauskaitė iš Toronto:
— Aš laikau jaunimo kongre

są dideliu įvykiu dėlto, kad yra 
mums proga susipažinti su kitų 
kraštų jaunimu. Turėdami kito-' 
kias mintis, idėjas ir problemas 
jie mums galėtų padėti, o mes 
jiems. Iš kiekvieno žmogaus ga
lima ko nors ypatingo išmokti. 
Kongresas duos mums galimybę 
susipažinti, išmokti ir pasireikš
ti savo nuomonėmis.

A. V. Razgąitis iš Klevelando:
— Jaunimo kongresas bus ne

eilinis įvykis tik dėlto, kad susi
telks daug jaunimo iš viso pa
saulio. Nemanyčiau, kad atsiras 
ypatingai svarių minčių ar im
ponuojančios dvasios jaunimo 
tarpe. Geroka dalis Jaunimo 
Metų jau praėjo, bet mažai kur 
matosi problemų svarstymo ar 
klausimų pristatymo. Iš pradžių 
rengėjai žadėjo kelti atskiras 
problemas ar idėjas pamėnesiui. 
Matosi tik bendri bruožai idėjų 
— tai tik gražūs rėmai, bet var
gu beužteks atliekamo laiko tuos 
rėmus praturtinti turiniu. Ir pa
ti kongreso programa neaiški, 
neryškūs pagrindiniai kalbėto
jai, temos ir paskaitininkai ne
pristatyti — bijau, ar kongresas 
nebus labai paviršutiniškas idė
jomis?

Kun. J. Staškevičius, Toronto:
— Laikau labai dideliu įvy

kiu, nes tokio masto jaunimo 
suvažiavimo dar nėra buvę išei
vijoje. Tai pirma proga jauni
mui pasirodyti, kiek ir koks jis 
yra. Tai pirma tokia galimybė 
vieni kitus pamatyti ir sužinoti 
vieni kitų siekius, skirtumus ir 
panašumus. Tai proga susidary
ti išvadas, kokie mūsų siekiai 
turi būti ateityje.

Kadangi jaunimas yra busi
moji lietuvių išeivijos karta, 
nuo kurios priklausys ir toli
mesnis išeivijos gyvavimas, tai, 
be abejonės, ir vyresniųjų vil
tys bei troškimai norom ar ne
norom yra sudėti į jaunimą. 
Jaunimo pasirodymas kongreso 
metu, koks jis bebus — geras ar 
blogas, trauks visų lietuvių dė
mesį, nes visi, kurie rūpinasi at
eitimi, jau dabar galės tam tik
ras

individus ir sucementuos lietu
višką veiklą.

Romas Vaštokas iš Peterboro:
— Kongresas laikytinas neei

liniu įvykiu todėl, kad pirmą 
kartą tokiu mastu duoda progą 
susiburti jaunajai kartai ir pa
justi savo pajėgumą. Po pasaulį 
išsiklaidžiusiam jaunimui yra 
pavojus prarasti ne tik skatina
mąsias priežastis kuriam nors 
veikimui, bet ir prasmingo vei
kimo kryptį. Jaunimo kongresas 
kaip tik gali šias dvi spragas už
pildyti.

Kęstutis Vilčinskas iš Otavos:
— Taip, busimąjį jaunimo 

kongresą laikau dideliu įvykiu, 
nes ten lietuviai suvažiavę iš vi
sų pasaulio kraštų galės pasi
keisti savo mintimis.

— Ko laukiate iš jaunimo kon
greso? Idėjų, linksmos nuotai
kos, nutarimų, paskaitų, naujos 
orientacijos lietuviškoje veiklo-

išvadas susidaryti..

R. Danytė:
-— Iš jaunimo kongreso lau

kiu pasidalinimo idėjomis, nu
tarimų, taip pat ir susipažinimo 
su kitų miestų ir net kitų vals
tybių jaunimu'

V. Germanas:
— Kongresas pirmoje vietoje 

turi uždegti savo dalyvių širdy
se lietuviškos dvasios liepsną. 
Todėl laukiu iš kongreso, kad 
jis jaunuomenei parodytų lietu
višką kultūrini pajėgumą ir pa
demonstruotu, kad lietuviškos 
kultūrinės vertybės niekuo nėra 
menkesnės už gyvenamųjų kraš
tų vertybes. Tai turi būti prista- 
tyta Įdomiai ir, svarbiausia, re
aliai, neišpučiant nesamų daly
kų. Pristatytojai turi būti tos 
srities specialistai ir, kiek įma
noma, iš jaunimo tarpo, čia tu
rėtų būti sudaryta proga pasiro
dyti ir mūsų iškiliausioms me
ilinėms jėgoms, kaip Lilija Šu
kytė, Darius Lapinskas, Kęstu
tis Zapkus, Vytautas Virkau, 
Antanas Brazdys ir kiti.

Kongresui ypatingai svarbi 
yra ir nuotaika. Ji turi būti pa
kili ir persunkta draugiškumu, 
bendrumu, kad dalyviai pasijus
tų priklausą vienai dideliai lie
tuviškai šeimai, kuriai priklau
syti yra miela.

Politinė akcija turi būti ant
raeilė kongreso išdava. Didelis 
dalyvių skaičius būtų panaudo
tas kaip užnugaris politinio po
būdžio rezoliucijai.

R. Kryžanauskaitė:
— Jaunimo kongresas gali 

mums duoti naują dvasią ir op
timizmą bei parodyti, kad mes 
nevieni turime problemų. Tai

— Jei kongresas, kuriame ža
da susirinkti jaunimo tūkstan
čiais, nežada praturtinti jauni
mo idėjomis ir uždegti žygiams 
dėl Lietuvos laisvės, tai nenuo
stabu, kad tik dėl linksmos nuo
taikos visuomenė nerodo perdi- 
delio duosnumo. Man atrodo, 
kad kongresas turėtų būti Jau
nimo Metų atbaigimas (climax). 
Mintys, kurios būtų iškeltos per 
tuos metus, būtų suvestos, ir 
paskaitos nekeltų naujų minčių 
ir nenagrinėtų problemų, bet 
duotų entuziazmo jaunimui, už- 
angazuotų toliau ir stipriau dirb
ti tėvynės labui. Lietuviškos 
nuotaikos sudarymas, demonst
racijų organizavimas ir rezoliu
cijų priėmimas tai puikiai at
siektų, jei tik jaunimas būtų pa
ruoštas iš anksto.

Kun. J. Staškevičius:
— Idėjų atžvilgiu turėtų įvyk

ti didelis tarpusavyje pasidalini
mas, nes dalyvaus, nors ir jau
ni, bet jau spėję susidaryti savo 
įsitikinimus. (Tai ypatingai turė
tų būti ryšku organizuoto jauni
mo tarpe.) Visdėlto po šių visų 
idėjinių mainų, abejoju ar mes 
mokėsime prieiti prie konkrečių 
išvadų bei sprendimų. Tikiu', 
kad išvados bus padarytos, tik 
kažin ar jos bus pakankamai 
realios, nes mūsų tarpe yra di
delis noras arba nieko nedaryti, 
arba tuoj viską padaryti; trūks
ta kantrybės viską išvesti iki ga
lo, trūksta laipsniško, organi
zuotai kylančio veikimo.

Pilnai pritariu demonstraci
jų rengimui. Jau pasimokėme 
Niujorke, kad demonstracija 
yra didelis dalykas, svarbesnis

Minėjimuose paprastai dalyvau
jame tiktai mes patys, kurie ir 
taip jau visas savo tautos kan
čias žinome ir suprantame. De
monstracijose gi turime progos 
visa tai skelbti kitiems — savo 
aplinkai, kuri galbūt iš pradžių 
nekreips dėmesio, tačiau juk ir 
lašas po lašo akmenį pratašo.

Jaunimas gali ir, manau, tu
rėtų pateikti savo mintis bei 
nuomones įvairiais klausimais, 
ar tai paskaitų, ar kitomis for
momis, kad vyresnieji vėliau ga
lėtų jomis pasinaudoti savo lie
tuviškoje veikloje. Juk jie pa
galiau visas organizacijas bei 
lietuvišką veiklą turės perleisti 
mums. Tai visai logiška, kad ir 
jie kreiptų dėmesį į tai, ką mes 
kalbėsime ir nutarsime.

Svarbiausia betgi, kad jauni
mas ir senimas prisimintų, jog 
tarp jų griežtų ribų nėra': juk 
yra tolau, kurie nėra nei jauni 
nei seni.' Kad nebūtų perdaug 
užakcentuojamas visur grynai 
jaunimo įsikišimas ar vien seni
mo valdžia, reikėtų pradėti 
laipsnišką perėjimą:' pasakyti 
seniesiems, kad jiems jau lai
kas užleisti savo vietas, bet ne 
vaikams, o truputį už juos jau
nesniems. Tada ir jaunimas pa
matys, kad jie turi klausyti ne 
senių, o tiktai truputį už save 
vyresnių.

kad j iš turė-
net tokiais klausi

kaip šeštadieninės lietu
viškos mokyklos: kas jose dėsty- 
tina ir kas ne, kas su jomis da
rytina ir kas ne; juk daugelis 
mūsų jose esame buvę ir patys 
gerai žinome, kas mums davė 
naudos ir kas buvo tik bereika
lingas laiko gaišinimas.

Taipgi jaunimas turėtų pasi
sakyti ir apie santykį VLIKo su 
Pasaulio Liet. Bendruomene ir 
su Lietuvos diplomatais. Kaž
kaip norėtųsi, kad visa tai būtų 
sujungta į vieną ir veiktų išti-

mais.

Laima Švėgždaitė:
— Jaunimo kongresas savyje 

turi daug potencialo, nes bus 
progos iš arčiau pamatyti didelę 
organizuotą jėgą, išgirsti įvairių 
nuomonių, jaunatviškų idėjų, 
pažinti lietuviškos jaunimo veik
los vadovus, jų principus ir už
simojimus, praleisti laiką links
moj nuotaikoj bei draugiškoj at
mosferoj.

ir susidaromas geresnis dabarti
nės padėties vaizdas.

Ką daryti? Aišku, kiekvieno 
elgesys priklauso nuo jo paties 
ir nuo jo draugų. Taipgi juiU 
klauso nuo vyresniųjų teigiamos 
ar neigiamos įtakos. Norėčiau 
pridurti, kad ta įtaka irgi nebū
tinai teigiama, jei vyresnysis yra 
abstinentas, ir nebūtinai neigia 
ma, jei vyresnysis — išgerian
tis. Jaunuolį veikia tiek daug 
faktorių, kad sunku juos visus 
sugaudyti. Tačiau svarbiausia, 
kad jaunuolis suprastų, jog jis 
negali būti ištižęs, jei nori ką 
nors atsiekti. Tokiu atveju labai 
daug įtakos turi vyresnieji, ku
rie yra ne kokie garbėtroškos - 
veikėjai, bet užsigrūdinusios ir 
jaunimą imponuojančios asme
nybės. Jaunimas mėgsta viską 
iš tokių žmonių pasisavinti, net 
jų manieras.

R. Vaštokas:
— Nesidomėjimas rimtąja 

kongresų dalimi dažnai priklau
so nuo kongresų patrauklumo. 
Ateinančio kongreso programo
je yra pakankamai įvairumo su
dominti visiems. Antra vertus, 
nedrausmingumas ar girtavi
mas, jei suvažiavimuose pa
sireiškia, tai yra suvažiavimo 
išnaudojimas; ne a p r a iš k a . 
Drausmės trūkumas yra indivi
do arba visuomenės problema, 
kuri pasireiškia ne tik kongre
suose.

K. Vilčinskas:
— Jaunimas nesidomi rimtą

ja kongresų bei suvažiavimų da
limi, nes joje perdaug pasenu
sių, bereikalingų formalumų, ji 
būna perdaug ištęsta ir joje bū
na mažai ką pasakančių kalbų.

Ar kongresu domisi visas lie
tuvių jaunimas? Jei ne, kodėl?

R. Danytė:
— Man -atrodo, kad didelė 

dauguma lietuviško jaunimo do
misi kongresu, tik kiti nepasi- 
ryžta tokiai ilgai kelionei.

V. Germanas:
— Kiek pastebiu Čikagoje, su

sidomėjimas kongresu jaunimo 
tarpe yra didelis. Tenka tik pa
žvelgti į ruošimo darbininkų 
gretas. Jos tikrai, net nuostabiai 
didelės. Jeigu (to, žinoma, nelin
kiu) kongresas ir išeitų blankus, 
pats ruošimo darbas bus išjudi
nęs jaunąją kartą į vieningą dar
bą. Atlikę šį uždavinį, jie bus 
pasiruošę ateityje imtis kitų 
bendru darbu. A. <

Žinoma, nebūtų realu tikėtis 
š i m t aprocentini'o domėjimosi 
kongresu. Tai būtų neįmanoma. 
Gaila, bet tenka pripažinti, kad 

— Kad ir yra tokių, kurie do- vis didėjanti jaunimo dalis ati- 
misi kongreso bei suvažiavimų trūksta nuo lietuviškosios bend- 
rimtomis dalimis, daugelis tik 
nuvažiuoja pasilinksminti ar pa- 
girtuokliauti. Netvirtinu, bet 
spėju, tokia situacija yra todėl, 
kad studentams Lietuvos išlais
vinimas darosi neberealus. Dau
gelis mano, kad užtenka būti .._ ū__*lietuvių — organizacijų nebe- nepriklauso jo
reikia. Todėl ir patys suvažiavi- nrgamzacijai ir neturi ryšio 

- -- - - su lietuviais.

ruomenės. Manau, kad nedaug 
iš jų ir toks didelis įvykis kaip

R. Kryžanauskaitė:
— Nevisas lietuvių jaunimas 

domisi kongresu, bet dauguma.

mai bei juose keliamos proble
mos jiems neįdomios, išskyrus 
pasilinksminimus. Jei pasisa- __ k_____
vintų savos organizacijos idea- rengėjais, atre-’n kad susidomė- 
lus, turėtų ką konkretaus už ką jimas laba* didelis studentų tar- 
galėtu kovoti. Taip pat jie orga- pe, bet kai studentu tarpe pasi- 
nizacijose galėtų geriau pasi- teirauji, kyla abejonės. Keli pa

— Kai pakalb* su kongreso

Kanados sostinės Otavos lietuviai studentai, išklansę dail. Antano sai visose srityse po viena vado- reikšti kaip individai, ne 
Tamošaičio paskaitos. Grupėje matyti ir dail. A. Tamošaitienė vaujančia ranka. pasyvi masė.

Ps.D.R.M.N.Pt
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PAVERGTOJE TEVTffiJE
GEGUŽĖS PIRMOJI
Pagrindinę kalbą Vilniuje įvyku

siame propagandiniame parade šie
met pasakė kompartijos sekr. J. Ma- 
niušis, garbindamas kompartijos 23- 
čią suvažiavimą, naująjį penkmetį ir, 
Maskvos pavyzdžiu, puldamas JAV 
už karą Vietname. Jis pakartojo 
Maskvos skleidžiamą melą, kad ame
rikiečiai naudoja nuodingas dujas ir 
bombarduoja š. Vietnamo miestus. 
Parado gretose pirmieji žengė A. 
Vienuolio vid. mokyklos moksleiviai, 
nešdami žibučių puokštes, Lenino 
raštų tomus. Jiems įkandin sekė 
sportininkai, meno ansambliai, fab
rikų darbininkai, kitų mokslo įstaigų 
atstovaL Didžioji plakatų dalis buvo 
skirta penkmečio skaičiams ir, žino
ma, JAV. Pora būdingų pavyzdžių: 
"Jankiai, šalin rankąs nuo Vietna
mo!”, "Imperializmui ir rasizmui — 
ne!” J. Maniušis, užmiršdamas so
vietinę Lietuvos okupaciją, porino: 
"Galingas nacionalinio išsivadavimo 
judėjimas toliau trauko vergovės ir 
priespaudos pančius. Per pastaruo
sius metus nepriklausomybę iškovo
jo dar 17 valstybių...” šiuos jo žo
džius iš vyriausybės ' atstovų tribū
nos sekė J. Paleckis, Sidnėjuje pasi
rašęs Lietuvos išlaisvinimui skirtą 
peticiją Jungtinėms Tautoms.

IŠRADIMAS ATIDUOTAS 
UKRAINAI
"Sigmos” valdymo sistemų projek- 

tavimo-konstruavimo biuro inžinie
riai pagamino elektroninę odų mata- 
rimo mašiną, kuri odos plotą išma
tuoja vieno decimetro, o storį — 
vienos dešimtosios milimetro tikslu
mu. šis elektroninis matuotojas bu- 
vo sėkmingai išbandytas Vilniaus 
Eidukevičiaus vardo odų ir avalynės 
susivienijime. Fptoelektroninės celės 
impulsus paverčia elektriniais, o 
šiuos galutinai apdoroja mašinoje 
įrengtas elektroninis skaitytuvas. 
Gautieji duomenys atspaudžiami ant 
odos. Lietuvių inžinierių išradimas 
atiduotas vienai Ukrainos gamyklai, 
kuri naująją mašiną gamins visai 
Sov. Sąjungos odos pramonei.

SENIEJI LIETUVIAI
Lietuvos rajoninės spaudos prane

šimu, Žagarėje gyvena 1863 m. gi
musi Antanina Mockevičienė, 104 m. 
amžiaus sulaukusi Ona Martynaitie- 
nė ir šimtmetį'atšventęs Juozas že
maitis. “Aušros” kolchoze, Dilbinė- 
lių kaime, Monikai Beržinienei su
kako 103 m. Panevėžio rajono Salo
mėjos Nėries kolchozo narė Elena 
Petraitienė šiemet ruošiasi švęsti

104 m. sukaktį. Smilgiuose tebėra 
gyva pora metų už ją jaunesnė se
suo ir ketvertais metais jaunesnis 
brolis. E. Petraitienė neseniai dar 
eidavo dirbti į kolchozo laukus, o 
dabar namie prižiūri anūkus. Anykš- i 
čių rajono laikraštis "Kolektyvinis 
Darbas” "Naujo gyvenimo” kolcho
ze, Daujočių kaime, aptiko 111 m. 
amžiaus sulaukusią Emiliją Papoč- ' 
kaitę, kuri vasarą dirba sodybiniame 
sklype, o žiemą atlieka namų ruošą. 
Senutė prisimena 1863 m. žemės re
formą, kai jos senelis Papočka gavo 
plotelį miško. Visi šie senieji lietu-> 
riai ilgo amžiaus paslaptimi laiko 
darbą. Jų nuomone, tinginys nieką- 
da nesulauks ilgo amžiaus.

AKVARELIŠKI ATVIRUKAI
LKP CK laikraščių ir žurnalų - 

spaustuvės kolektyvas Vilniuje už š. 
m. pirmajame ketvirtyje atliktą dar
bą Maskvos buvo apdovanotas I pre
mija ir pereinamąja raudonąja vėlia
va. ši spaustuvė, be kitų, spaudžia 
ir “švyturio” žurnalą, kur spalvotos 
nuotraukos dėl skandalingai blogo 
ryškumo ris dar primena akvarelę, 
nekalbant apie pačių spalvų nevy
kusį derinį. Negeresni reikalai ir su 
K. Požėlos spaustuve, kuri gegužės 
1 d. proga išleido 4 atvirukus, “lie
sa” prisipažįsta, kad tik 2 atvirukus 
galima būtų laikyti vykusiais. Dėl 
nuolatinio spalvotų atvirukų broko 
niekais nuėjo “Minties” leidyklos 
pastangos išleisti seriją Lietuvos 
miestų ir gamtos vaizdų. Apie spaus
tuvės darbą rašoma: “Spalvos čia pri
mena dėmes pirmakursių sąsiuvi
niuose, atskirų spalvų spauda ne
tiksli, matyt, pagal principą: mili
metras šen ar ten — nieko nereiš
kia. Lakas irgi: kur kliuvo, kur ne...”

KĄ GERTI?

Jurbarkiečiai J. Karačka ir J. Bas
tys skundžiasi “Tiesos” redakcijai: 
“Jau daugiau kaip mėnuo laiko mes, 
Jurbarko miesto V. Kapsuko ir K. 
Požėlos gatvių gyventojai, neturime 
kur vandens pasisemti, nes šulinį, 
kurio vandeniu naudojosi 21 šeima, 
užkalė.” Vykdomojo komiteto pirm. 
J. Pčalinas Jurbarke prisipažįsta, kad 
skundas esąs pagrįstas, ir žada iškas
ti kitą šulinį. Darbus atliks Jurbar
ko tarpkolchozinė statybos organiza- 
zija, o tuo tarpu gyventojai ir toliau 
paliekami be vandens, nors buvo ga
lima užkaltąjį šulinį atkalti ir laiki
nai jį atiduoti gyventojams. Apie 
tai. kompartijos biurokratai, aišku, 
užmiršo pagalvoti... V. Kst.

LONDON, ONT.
LIETUVIAI CANADIANA PRO

GRAMOJE. Gegužės 6 d. McManus 
arenoje įvyko visų čia gyvenančių 
tautybių bendras pasilinksminimas su 
programa ir vaišėmis. Dalyvavo apie 
800 žmonių, jų tarpe miesto burmist
ras su ponia, Ontario plentų ministeris 
S. C. McNaughton su ponia, Ontario 
parlamento ir miesto valdybos parei
gūnai. Programai išpildyti buvo pa
kviestos keturios tautybės,, būtent: len
kai, vengrai, lietuviai ir indėnai. Pir
miausia pasirodė lenkai, pašokdami 
bajorų gadynę primenantį šokį “Polo
nezą”. “Vengrų šokį” atliekantieji ba
tuoti vengrai stengėsi imponuoti žiū
rovus šokio gyvumu ir, žinoma, triukš
mu. Lietuvių “Malūnas” ir taut, šokių 
grupės vadovė D. Chainauskienė susi
laukė gausių plojimų. Buvo pradėta 
ploti dar šokio nebaigus, būtent, kai 
jaunimas smarkiau pasisuko atlikda
mas spanfū figūrą. Lietuvių grupės 
šokiams akordeonu grojo J. Valaitis. 
Nemažai katučių susilaukė ir indėnai.

Jie atliko originalumu ir natūralu
mu dvelkiantį “Rakūno šokį”.

Lietuviai išsiskyrė iš visų grupių sa
vo aprangos menišku grožiu ir tauti
niu jų motyvu. U. Bliskienė pati išau
dė gražius taut, drabužius savo dukrai 
ir išsiuvinėjo eilutę sūnui. Lengva su
prasti, kiek pastangų pareikalavo šio

“darbelio” atlikimas. Tokie reiškiniai 
aiškiai byloja apie tai, kiek daug dė
mesio mūsų motinos skiria šiam rei
kalui.

Kai lenkaitės išsiskyrė savo grakš
tumu, vengrės — aktyvumu, indėnės 
— rezervuotumu, lietuvaitės — kukliu 
santūrumu, tai lietuviai berniukai im
ponavo savo augštu ūgiu, gražiu nuau- 
gimu ir, be abejonės, turėjo didžiausią 
pasisekimą tarp visų ten buvusių tau
tybių mergaičių.

Buvo ir sveikinimų. Daugiausia plo
jimų susilaukė burmistro žodis. Jo 
laisvai atpasakota mintis yra ši: Lon
donas anksčiau buvo žinomas kaip gry
nai angliškas miestas, tuo tarpu šį va
karą mes matome ne vieną, bet daug 
įvairių tautybių, skirtingų ne tik savo 
spalvingais drabužiais, bet ir papro
čiais. Kai kas nori mus visus matyti 
vienodais, tačiau aš manau, kad toks 
tautinis įvairumas yra geras dalykas, 
praturtinąs Kanados kultūrą.

Lietuvių pasirodymas visais atžvil
giais buvo vykęs ir už tai užtarnautas. 
Ačiū priklauso tiek grupės vadovei D. 
Chainauskienei, tiek ir visam mūsų 
jaunimui.

LONDONO SPORTININKAI geg: 7 
d. buvo nuvykę Torontan stebėti pa- 
baltiečių krepšinio ir tinklinio varžy
bų. D. E.

DIDŽIAUSIA HAMILTONO APYLINKĖS

KRONAS
REAL ESTATE AND INS. LTD.

366 MAIN ST. EAST. J A 8 - 8492
SIOLO:

• Didžiausią pasirinkimą namų, apartamentų.ūkių, verslą ir t.t.
• Daug gerą pirkėją
• Palanką finansavimą
• Greitą ir sąžiningą patarnavimą.

Per savo keturias įstaigas (85 tarnautojai) aptarnaujant
- Hamiltoną ir apylinkes tiesiogiai.

PER CROSS CANADA REALTIES SERVICE LTD. 
aptamaujam visą Kanadą.

Kreipkitės su pasitikėjimu

B. Kronas Realtors

HAMILTONO TAUTOS FONDO SKYRIAUS
ka ktu v i

ĮVYKSTA S. M. GEGUŽĖS 23 D., PIRMADIENĮ, 
VIKTORIJOS DIENOS VAKARĄ, GRAŽIOJE 
TOWN CASINO SALĖJE, 157 MAIN STR. E.

Laimei išbandyti — vertinga loterija * Pasivaišinimui — turtingas bufetas 
Turtingi laimės staliukai * Geros sudėties europietiškas orkestras

Pradžia: 7 vai. vok. Įėjimas: 2 dol. Studentams — nemokamai

VISI ESATE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI Į SUKAKTUVINĮ VAKARĄ!

Tautos Fondo valdyba

® HAMILTON

Dabartinė Tautos Fondo atstovybes Kanadoje Hamiltono skyriaus 
valdyba; sėdi iš kairės: L. Skripkutė — pirm., K. Norkus, A. Pilipa
vičienė — ižd.; stovi: K. Mileris, St. Dalius — sekr., P. Sakalas, F. 
Rimkus. Nuotr. A. Juraičio

TRADICINIAI TAUTOS FONDO 
PAVASARIO ŠOKIAI, kurie visados 
būdavo rengiami Burlingtone, Brant 
Inn, dėl susidėjusių aplinkybių šiemet 
rengiami miesto Town Casino. T. F. 
v-ba dar vienus šokius rengs rudenį, 
Padėkos savaitgalį, Jaunimo Centro 
salėje.

STUDENTAMS NEMOKAMAI. — 
Besimokantis jaunimas bus nemoka
mai įleidžiamas įkrautos Fondo su
kaktuvinį vakarą gegužės 23 d., pir
madienį, Viktorijos D. vakarą, moder
niame Town Casino, 157 Main Str. E.

SUDBURY, Ont

D. Skrinskai- 
katučių, ypač

^Kartūnų ba

ATEITININKŲ METINĖ ŠVENTĖ. 
Ateitininkai savo veiklą baigia prieš 
vasaros atostogas metine švente šeš
tadienį, gegužės 21 d. ši diena skirta 
daugiau jaunimui. 3 v. p.p. parapijos 
salėje įvyks bendras moksleivių atei
tininkų susirinkimas. Siame susirinki
me kalbės kun. J. Staškevičius iš To
ronto. 7 v.v. visi ateitininkai yra kvie
čiami dalyvauti gegužinėse pamaldo
se. 8.30 v.v. parapijos salėje įvyks susi
pažinimo vakaras — šokiai. Ateitinin
kai kviečia visą kolonijos jaunimą da
lyvauti. šokiams gros orkestras. Įėji
mas tik 75 et. (Berniukai turi būti su 
švarku ir kaklaraiščiu.) Šokiai baigsis 
11.30 vai.

Sekmadienį, gegužės 22, šventė pra
sidės 11 vai. Mišiomis ir bendra Ko
munija. Mišias laikys ir pamokslą pa
sakys dv. vadas mons. dr. J. Tadaraus- 
kas. Pamaldose ateitininkai dalyvauja 
organizuotai su vėliavomis. Po pamal
dų įvyks vainiko padėjimas prie kry
žiaus. Tuo prisiminsime ir pagerbsi
me Lietuvos kankinius, kurių yra pil
nas Sibiras ir tėvynė Lietuva. Prie 
kryžiaus kalbės J. Matulionis iš To
ronto. Po šių apeigų Jaunimo Centre 
visiems šventės dalyviams bendri pie
tūs. Pietų metu kalbėti yra pakvies
tas Ročesterio moksleivių ateitininkų 
globėjas B. Krokys. Apie 3 vai. įvyks 
iškilminga šventės akademija, kurios 
pgarindiniu kalbėtoju yra A. Sabalis 
iš Niujorko. Programoje numatyta 
sveikinimai, jaunučių ir moksleivių 
ateitininkų priesaika, meninė dalis, 
šventėje dalyvaus visa eilė garbingų 
svečių. Atvyksta iš Klevelando moks
leivių ateitininkų sąjungos pirm. Ri-

JAUNIMAS DAINUOJA. Koncer
tavo iš Toronto atvykę Prisikėlimo 
par. suaugusių ir studenčių chorai. 
Mišrus choras gražiai sudainavo 8 
liet, kompozitorių dainas ir vieną 
italų — G. Verdi iš op. “Lombardai”, 
■kuri labai iškilmingai skambėjo. 
Taip pat pažymėtina K. Kavecko 
“Nuo Birutės kalno” (žodžiai Mairo
nio) ir St. Šimkaus “Oželis” su įvai
riais balsų bangavimais. Studenčių 
choras pirmą kartą Hamiltone pasi
rodė su 4 dainomis — St. Šimkaus 
“Plaukia sau laivelis”, kuri gyvai ir 
nuotaikingai skambėjo, su visus už
buriančia neapoliečių “Santa Liuci
ja”, J. S. Bacho “Aušra” ir liet, liau
dies daina “Rūtelių darželis”. Ilgos, 
baltos suknelės ir greiti persigrupa- 
vimai scenoje teikė malonų, nenuo
bodu vaizdą akiai. Gale jungtinis su
augusių ir studenčių choras išpildė A. 
Ilčiuko šešių balsų dainą “Voverai
tė”. Chorui dirigavo muzikas kun. B. 
Jurkšas. Akomponavo 
tė. Publika negailėjo 
studenčių chorui.

Po koncerto vyko
liūs” - šokiai. Komisija, sudaryta iš 
jaunimo, paskyrė premijas už kar
tūnines sukneles, kurių, matyt, dėl 
vėsaus oro, nebuvo labai daug. I pre
mija paskirta p. V. Kybarto, teko p. 
Juraitienei, II, skirta p.p. Armono ir 
Bolskio, teko D. Latauskaitei, III — 
A. Jokubauskienei, IV — L. Verbic- 
kaitei ir V—T. Kalmantavičienei. V.

APYLINKĖS VALDYBA, dar taip 
neseniai pradėjusi eiti pareigas, spė
jo atlikti keletą neeilinių darbų: su
organizavo visą Motinos Dienos pro
gramą; pasveikino lenkus, švenčian
čius 10000 metų krikščionybės pri
ėmimo sukaktį; sušaukė jaunimo or
ganizacijų pirmininkus bei vadovus 
ir sudarė 5 asmenų komisiją tvarky
ti visus jaunimo reikalus. Į komisiją 
įeina; Mureika T., Kybartaitė B., Dr. 
Kvedaras V./ Verbickaitė T. ir Stan
kevičiūtė L. Jaunimą visais reikalais 
prašome kreiptis į tuos asmenis, o 
mūsų kolonijos senjorus prašome 
jaunimą paremti finansiškai ir tuo 
pagelbėti kaip galint didesniam skai
čiui mūsų kolonijos jaunimo daly
vauti kongrese ir stovykloje.

SIBIRAN IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS
— birželio 12 d., sekmadienį, 2 v.p.p.' mas Laniauskas. Taip pat bus jauni- 
Minėjimą šiais metais organizuoja mo iš Toronto, Detroito. Klevelando, 
latviai. Su jais turėjom pasitarimą, ’-■*-■ --*1-
kurio metu prieita nuomonės, kad 
minėjimo rengimas salėje yra ne
reikšmingas. Mums reikalinga kaip 
galima didesnė propaganda. Todėl 
nutarta rengti žygį per miestą su ge
rai paruoštais plakatais, automobi
liais, kurių vilkstinė 2 v. p.p. paju
dės iš “Shopping Center” — (Kenil
worth ir Barton) ir per visą miestą 
vyks iki "City Hali”, kur bus trum
pa, bet kondensuota kalba ir mūsų 
kanadiškos valdžios pareigūnų sveiki
nimai. D. P.

VIDA STANIUTĖ šiemet užbaigė 
Toronte Ontario College of Education 
ir gavo gimnazijos mokytojos cenzą. 
Vasarą išvažiuoja ilgoms atostogoms į < 
Kaliforniją, o rudenį pradės dirbti Į 
kaip tyrimų asistentė prie Toronto 
universiteto įsteigtame institute "The i 
Ontario Institute for Studies in Edu- j 
cation”. i

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS, 
rengtas LB Sudburio apyl. valdybos 
ukrainiečių salėj, praėjo labai jaukioj 
lietuviškoj nuotaikoj. Susirinkimą ati
darė pati veikliausioji mūsų kolonijos 
jaunimo atstovė Danguolė Remeikytė 
ir pasakė progai pritaikytą jautrią kal
bą. Turtingą paskaitą skaitė J. Kručas. 
Mergaičių kvintetas: I. Glizickaitė, Z. 
Griškonytė, D. Kusinskaitė, S. Pode- 
rytė ir D. Remeikytė padainavo kele
tą dainų. Eilėraščius deklamavo V. 
Remeikytė, Z. Griškonytė. G. Remeikis, 
pritariant sesutei Danguolei, padaina
vo “Plaukia sau laivelis”. Visą meni
nę dalį labai vykusiai surežisavo L. 
Remeikienė, tik jaunimo tautinių šo
kių grupei vadovavo A. Albrechtienė, 
akomponavo akordeonu A. Gatautis. 
A. Albrechtienei buvo įteikta raudonų 
rožių puokštė.

Tautinių šokių grupė pašoko Kubilą, 
Suktinį ir Lenciūgėlį. Šoko E. ir Pr. 
Baltučiai, J. ir R. Labuckai, J. Kaspe- 
riūnas, J. Lukšytė, D. Kusinskaitė, 
Emilija, Vida ir Dalė Skvereckaitės.

Parengimas buvo kruopščiai paruoš
tas, bet būtų galėję būti žymiai dau
giau mūsų tautiečių. Atrodo, tam tik
ra dalis jau be laiko paseno. Iš Sault 
Ste Marie buvo atvažiavusi I. y. Gir- 
dzevičių šeima ir V. Staškūnas. Sekma
dienį buvo atlaikytos pamaldos už gy
vas ir mirusias motinas su pritaikytu 
šventei pamokslu.

M. ČEBATORIENĖ su dukrele iš
plaukė laivu atostogų į Suvalkų tri
kampį. Ten praleis visą vasarą.

“GELEŽINIS VILKAS”, medžioto
jų ir žūklautojų klubas, išsrinko nau
ją valdybą: Juozapavičius Antanas — 
pirm., Dūda Bronius — sekr., Bružas 
Valys — ižd. Naujoji valdyba birželio 
5 d., sekmadienį, Manitoulin Island, 
p.p. Dūdos Br., Gurklio P. ir Augusti
no Br. vasarvietėse rengia klubo na
rių išvyką. Programoje: sportinio šau
dymo pratybos, pasivažinėjimas Mani
toulin Island vandenyse, žvejyba, spor
tas ir kt. Visi klubo nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. Atvykusieji šeš
tadienį galės ten pat ir pernakvoti.

Valdyba
TAUTOS FONDO vajus vyksta sėk

mingai. Ligi šio laiko daugiausia au
kojo: P. Jutelis — $20, J. Remeikis 
— $18, J. Vaičeliūnas — $17, kiti ma
giau. Visi tautiečiai prašomi pasisku
binti atlikti tautinę pareigą. Fondo au
kas renka LB valdybos nariai.

Krsp.

DETROIT, Mich.
GABIŲ TECHNIKŲ ŠEIMA. — S. 

m. balandžio 30 d. katalikų universi
tetas — University of Detroit — iš
kilmingai įteikė baigimo’ diplomus 
1.600 studentų, kurių tarpe 10 lie
tuvių. Mechanikos inžinieriaus dip
lomus gavo Algimantas Jokūbaitis ir 
Benediktas Antanas Neverauskas. Al
gimanto brolis Kęstutis tą pat fakul
tetą baigė prieš 5 metus ir dirba 
General Motors motorų gerinimo 
skyriuje. Kęstutis Jokūbaitis pasi
žymėjo techniškais motorų patobu
linimo išradimais ir greit pakilo sa
vo tarnyboje. Tokį pat darbą gavo 
ir Algimantas toj pačioje bendrovė
je šarvuočių motorų gamyboje. Jų 
tėvas Martynas Jokūbaitis Lietuvoje 
tarnavo kapitono laipsnyyje šarvuo
čių dalinyje. Jis pasižymėjo techniš-

O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės reikmenyys, kaip tualeto ir vanden- 

. . tiekio įrengimai ir kt. Tokio barba-
.NHPMKIAŲ- surasti TUp pat

SOMYBEI ATSTATYTI KOMITETO straipsnyje aprašyta Lietuvos Bažny- 
NARIAI, kurių globoje yra po lap- čios tragedija.
kričio manifestacijos susidaręs pini
gų likutis, nusprendė dalį to tikučio Vokietlla
paskirstyti šitaip: 1.000 doL Pasaulio *
Liet. Jaunimo Kongresui Rengti Ko
mitetui, $1.000 Rezoliucijoms Rem-

J. SKUČAS IR P. JUŠKAITĖ - 
SKUČIENĖ atvyko Vokietijon iš pa

ti Komitetui ir $1.000 "Lituanus” žur- vergtos Lietuvos pas dukterį. Atvy
kusieji ilgus metus išbuvo Sibire pri- 

NEW JERSEY LB ŠOKĖJŲ GRU- verriamojo darbo stovyklose.
UŽSIENIEČIŲ KUNIGŲ KONFE- 

RENCUA įvyko Hildesheime kovo 
25 d. Konferencijoje lietuviams ats
tovavo k|in. V. Šarka, kuris aptar
nauja lietuvius katalikus Hildeshei- 
mo vyskupijoje.

GAUTINGO LB APYLINKEI šiuo 
metu priklauso 9 nariai, kurių 7 gy
dosi sanatorijoje. Dėl daugumos na
rių silpnos sveikatos nebuvo įmano
ma sušaukti nė metinio susirinkimo. 
ApyL seniūnas. yra . A. Kajutis ir 
kontrolierius — L. Simanavičius.

PLB SCHWEITZINGENO APYL. 
NARIŲ VISUOT. SUSIRINKIME 
naujai išrinktosios apyL v-bos pirmi
ninkas yra teisininkas Ant Jasins- 
kas, sekr. Leonas Urba, ižd. Juozas 
Grabauskas.

MARTYNAS LABUTIS mirė kovo 
24 d. ir palaidotas Luebeck-Waldhu- 
sener kapinėse kovo 29 d. Velionis 
buvo gimęs 1872 m. rugsėjo 3 d. Žy
niuose, Klaipėdos krašte. Pokario 
metais velionis ilgiausiai išgyveno 
Bad Schwartau Ten buvo įkūręs su 
kitais veiklesniaisiais lietuviais PLB 
apylinkę, kuriai nuoširdžiai vadova
vo^ būdamas apyl. pirmininku. “E. 
Lietuvyje” apie mirusįjį parašė nek
rologą Erd. Simonaitis, Maž. lietu- 
vos Tarybos pirmininkas.

nalui.

PEI “BALTIJA” vadovauja inž. V. 
Metinis.’Neseniai grupė labai gražiai 
pasirodė jaunųjų talentų vakare.

STASYS BARZDUKAS yra vienas 
iš veikliausių asmenų tarp užsienio 
lietuvių. Svarbiausioji jo veikla sve
tur reiškiasi LB rėmuose, kur jis ne
pailstančiai dirba nuo 1952 m. Nuo 
tada jis buvo Cleveland© B-nės pir
mininkas, JAV-ių LB p-kas, dabar — 
PLB valdybos vykdomasis vicepirmi
ninkas ir “Pasaulio Lietuvio” redak
torius. Balandžio 23 d. jam suėjo 60 
m. amžiaus ir 40 m. visuomeninės 
veiklos sukaktis. Šių sukakčių proga 
balandžio 30 d. Sukaktuvininkui Kle- 
velande buvo suruoštas viešas pager
bimas, kuriame pagrindinę paskaitą 
skaitė prof. J. Puzinas, atvykęs iš 
Filadelfijos.

TEISININKO J. BRAŽINSKO lai
dotuvių metu susirinkusieji giminės, 
draugai ir artimieji, vietoje gėlių, 
suaukojo $155, kurie buvo paskirs
tyti: $50, BALFui, $50 Vasario 16 
gimnazijai ir $55 Lietuvos Teisinin
kų metraščiui išleisti.

BUV. LIETUVOS PREZIDENTO 
DR. KAZIO GRINIAUS šimtmečio 
minėjimas organizuojamas Niujorke. 
Gruodžio 17- d. sueina 100 metų nuo 
šio visuomenininko, politiko ir gydy
tojo gimimo. Tam reikalui sudaryta 
varpininkų iniciatorių k-ja iš pirm. 
Vacio Steponio ir nariu — B. Ma
čiūnienės ir A. Mačiulio. Komisijai 
pavesta sudaryti platesnės apimties 
komitetą, kuris jau rūpinsis minėji
mo organizavimu.

JŪRATĖ REISGYTĖ, pagarsėjusi 
Australijos lietuvaitė (išgavusi iš J. 
Paleckio parašą po peticija Jungti
nėms Tautoms dėl Lietuvos laisvės), 
kviečiama atvykti į lietuvių jaunimo 
kongresą. Iniciatyvos ėmėsi “Margu
tis”, prašydamas kiekvieną klausy
toją paaukoti bent po 1 dol. kelio
nės išlaidoms apmokėti. “Margučio” 
adresas: 6755 S. Western, Chicago, 
UI 60636, USA.

KUN. B. SUGINTAS už balandžio 
mėn. per BALFą pasiuntė Vasario 
16, Punsko ir saleziečių gimnazijoms 
$1.180.

“IRON CURTAIN CHURCH RE
LIEF” biuletenis įsidėjo šv. Mykolo 
bažnyčios Vilniuje vidaus nuotrauką, 
kurioj matyti išstatyti įvairūs namų

Britanija
BRONEI DAUNORIENEI balan- 

džio 13 d. suėjo 60 m. amžiaus. Su
kaktuvininkė yra nepailstanti lietu
viškų knygų platintoja. Britanijoje 
ji yra Įsteigusi firmą “Dainoros” var
du, kuri jau 20 metų labai aktyviai 
platina lietuviškas knygas, laikraš
čius, plokšteles ir kt Be to, sukaktu
vininkė pastaruosius trejus metus va
dovauja Lietuvių Moterų Sambūriui 
“Dainava”, kuris rūpinasi lietuvių 
šalpa.

LIETUVIŲ SODYBOJE gegužės 
6—8 d.d. Londono universiteto filo
sofų studentų grupė turėjo studijų 
savaitgalį. Juos tenai suorganizavo 
inž. Kastytis Baublys, kuris tame pa
čiame universitete studijuoja filoso
fiją. Tą patį savaitgalį Sodyboje įvy
ko ir Hampshire County klubų pis
toletų šaudymo varžybos. Tuoj po 
Sekminių tenai liet šauliai organi
zuoja Įdomias naujokų šaudymo pir
menybes. Paruošė Pr. Al.

DELHI - TILLSONBURG, ONT
VELYKŲ BOBUTĖ aplankė šios 

apylinkės vaikus ir j-ų tėvelius Atvely
kyje susirinkusius Sv. Kazimiero para
pijos salėje. Ji atvyko kartu su “zui- 
kūčiu” Algiuku Ratavičium, nešdama 
dovanų maišelį. Vaikai deklamavo, 
skambino, šoko, ritinėjo margučius, 
vaišinosi. Velykų bobutė buvo p. M. 
Žiogienė.

CHORO METINIS POBŪVIS įvyko 
bal. 28 d., kuriame dalyvao nemaža 
choro narių ir jų artimųjų. Džiugus 
dalykas, kad choras labai uoliai lanko 
repeticijas. Jas praveda iš Londo at
vykstąs kun. klebonas B. Pacevičius. 
Jam dėkingi choristai, parapijos vado
vybė ir visi parapijiečiai. Choras daro 
aiškią ir gražią pažangą. Jam akompo- 
nuoja D. Augaitytė ir D. Ratavičiūtė. 
Chorui diriguoja K. Lukošius. Choro 
seniūnas yra VI. Miceika.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS ir 
šeštad. mokyklos darbo užbaiga įvyko 
lenkų salėje bal. 30 d. Parengimą or
ganizavo K.L.K. Moterų Dr-jos Delhi 
skyriaus ir Bendruomenės apylinkės 
valdybos. Šis pobūvis pasižymėjo gau
siu atsilankiusiųjų skaičiumi ir prog
ramos gražumu. Minėjimą atidarė kat. 
moterų draugijos pirm. p. M. žiogienė, 
pakviesdama skaityti paskaitą apie mo
tiną mūsų žymųjį rašytoją Marių Kati
liškį. Jo paskaita buvo gili ir turiniu 
ir labai graži savo forma. Už ją padė
kojo bendruomenės apylinkės pirm, 
dr. Br. Povilaitis. Mokyklos mokiniai 
padainavo kelias daineles, vadovauja-

kais gabumais Lietuvos kariuomenė- į ™ mokyt. K. Lukošiaus. Birutės Vy

nytė. Išreikšta padėka mokytojams: 
A. Ratavičienei, K. Lukošiui, Br. Dir
sei ir mokyklos globbėjui kun. dr. J. 
Gutauskui, įteikiant jiems dovanas. 
Apdovanoti ir mokiniai tėvų komiteto 
pirm. St. Beržinio.

PIRMOJI VAIKUČIŲ KOMUNIJA 
įvyks birželio 12 d. Kas sekmadienį 
jiems būna pamokos tuoj po 11 vai. 
pamaldų.

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS pašventi
nimas ir metinė parapijos vakarienė 
bus birželio 18 d. Dalyvaus vysk. Pr. 
Brazys. Kviečiami vietinės vyskupijos 
augštieji pareigūnai ir lietuviai kuni
gai. Kryžiaus projektą padarė archit. 

Į V. Zubas iš Montrealio; darbą atlie
ka J. Vitkauskas iš Woodstocko. Iš
kilmės prasidės 5 vai. Mišiomis lietu
vių bažnyčioje.

SUSITUOKĖ bal. 23 d. Šv. Kazimie
ro bažnyčioje Ričardas Povilas Ravin 
ir Danutė Stasė Rudokaitė. Vestuvi
nis pobūvis įvyko Arlingtono viešbu
čio salėje.

IŠKELIAVO Į AMŽINYBE. Ilgokai 
sirgęs Tillsonburg ligoninėje bal. 19 
d. mirė a.a. Juozas Viliūnas. Palaido
tas bal. 22 d. Delhi katalikų kapinėse. 
Liko Lietuvoje jo žmona Zosė ir pen
ki vaikai. Jis buvo kilęs iš Molinių k., 
želvos valsč., Ukmergės apskr. Jo bro
lis Vladas gyvena Toronte.

TABAKO SODINIMO PLOTAI šie
met sumažinti 17%. Šioj apylinkėj - 
ūkininkai gali išauginti ligi 200 mil. 
sv. tabako. Pr. sezoną parduota apie 
160 mil. sv. Nėra tikrumo dėl kainos, 
bet manoma, kad mokės apie 60 centų

je ir General Motors bendrovėje ta-;tienės Paruoštą dialogų, dainų ir šokių svarui. Jei visa derlių supirktų tokia 
įPynę atliko mūsų mažieji su jiems kaina būtų geri metai ūkininkams 
į būdingu nuoširdumu, labai gražiai pa- rtpi ar skinant tabaką bus užtenka.

me pat Detroite. J. Gs.

Ročesterio, Montrealio ir kitų vieto
vių. Hamiltono Ateitininkai kviečia vi
sus idėjos brolius ir seses su šeimo
mis, jaunučių ir moksleivių ateitinin
kų tėvelius dalyvauti šioje šventėje. 
Skirkime šią dieną maldai ir Lietuvos 
kankinių prisiminimui, kurių krauju 
ir ašaromis mūsų tėvynė ir Sibiro tai
gos aplaistytos. J. P.

DR. V. D. KVEDARAS 

Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529-4911

i gerbdami motinas. Jauniausioji dek- 
llamatorė buvo Audronė Marija Berži

WELLAND, Ont.
KARTŪNŲ BALIŲ, St. Stephen sa

lėje birželio 4 d. rengia Medžiotojų -

niai darbininkų.
ST. KAIRYS organizuoja futbolo 

komandą, o P. Augaitis — mergaičių 
stalo teniso grupę. Geros sėkmės.

PAGERBTAS ST. SIMUTIS jo var- 
dadienio proga geg. 8 d. Jų ūkyje su
sirinko daug draugų palinkėti ilgiau-

Meškeriotojų Klubas “Lituanica”. Trys j sių įr laimingiausių metų. P. šimu- 
ponios ir panelės dėvinčios gražiausias !čiai turi gražų tabako ūkį, jau išmo- 

J|; kartūno sukneles, gaus pinigines pre- į kėtą, kurį žada parduoti. Linkėtina,

Taupyk ir skolinkis x 
kooperatiniame bankelyje “TALKA' 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičią 
paskolos iš 7% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolą draudimas. Pilnas čekią patarnavimas.
Darbo dienos: pirmodicflkm, tre^rodicnroh Ir ketvirtadienlos 9 vai. ryto — 3 vai. 
po pietą, antradieniois ir penktadieniai 9 vai. ryto — 1 vai. po pietą ir S vai.

' mijas. Baliaus data jau visai nebetoli, 
I tad ponios ir panelės pasirūpinkite 
Į gražiausiomis suknęlėmis. Be to bus 
renkama baliaus karalaitė. O kad ka
ralaitei nebūtų nuobodu, bus renka- 

I mas ir baliaus karalius. Tad pirmas 
toks atsitikimas.

Veiks turtingas bufetas. Turėsite 
progos savo laimę išbandyti retai pasi- 

, taikančių fantų pilnoje loterijoje. Šo
kiams gros garsus p. Babecko orkest-

! ras. Tad ligi'pasimatymo!

kad ir išėję iš tabako verslo pasiliktų 
šios apylinkės lietuvių tarpe. Be šei
mininko, buvo dar dvi solenizantės — 
St. Gindrėnienė ir D. Bartulienė. Pa- 
sakyta sveikinimo kalbų, įteikta dova
nų, sugiedota “Ilgiausių metų”.

IŠLEISTUVĖS, ne sutiktuvės, įvyko 
geg. 7 d. p. Banylių namuose, šeimi
ninkai pardavė-turimą Delhi namą ir 
keliasi gyventi į Torontą, kur turi 
daugiau nuosavybės ir kur gyvena jų 
dukra, šio mėn. 17 d. p. Banyliai iš- 

Medžiotojų - Meškeriotojų Klubo skrenda į Lietuvą aplankyti savo duk
ros ir kitų giminių. Kor.“Lituanica” valdyba
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Anastazija Tamošaitienė Rugsėjo pabaiga Gobelenas

Su daina šauksime pasauliui!
KVIESLYS TREČIOJON DAINŲ ŠVENTĖN
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JAUNIMAS PASISAKO APIE KONGRESĄ
Atkelta iš 3-čio psl.

Kum J. Staškevičius:
— Nemanyčiau, kad visas lie

tuvių jaunimas domisi kongre-

to. Visuomet yra tokių, kurie 
nieku nesirūpina ir nesidomi. 
Tokių ypač daug neorganizuoto 
jaunimo tarpe. Tačiau dauguma, 
atrodo, apie kongresą žino, juo 
domisi ir sąlygų ribose daly

liai studijinį aspektą, negu ma
siniam kongrese. Ribotoje sto
vyklos erdvėje, visą laiką būda
mi vienoje vietoje, dalyviai tu
rės progos nuosekliai ir ramiai 
apsvarstyti ir 'pergalvoti jauni
mui rūpimas problemas. Ši ap
linka gali būti ta derlinga dirva, 
iš kurios kils naujos idėjos, nau
jos kryptys jaunimo ateities 
veiklai. Stovyklos rengėjai, at
rodo, tai pramato ir reikia jiems

dar neteko sutikti. dijinę aplinką sukurti.
R. Kryžanauskaitė:
— Mano sugestija būtų: visi 

tesirūpina, kad jaunimas nuva
žiuotų į kongresą ir kad būtų 

_ ______ z____ r_________ ten įdomios temos, paskelbtos
muotas ir bent kiek įtrauktas į prieš kongresą ir kad būtų ga- 
------ - - — * limybė geriau susipažinti su

kongreso dalyviais per tą trum
pą laiką.

A. V. Razgaitis:
— Aš siūlyčiau, kad kongre

sas kreiptų didesnį dėmesį į or
ganizacijų klausimus, šiais lai
kais yra sunku atskirti organi
zacijų narius, kadangi jie tiek 
mažai tų organizacijų savybių 
pasisavinę. Kongresas turėtų iš
ryškinti organizacijų tikslus, 
idealus ir kitus charakteringus 
bruožus. Jis turėtų skatinti, kad 
jaunimas per vieną pasirinktą
ją organizaciją dirbtų, nes tai 
yra prasmingiau. Kitaip yra per- 
lengva pasimesti. Norėtųsi ma
tyti daugiau atvirumo iš kaiku- 
rių kongreso rengėjų. Man pa
čiam teko būti vienam posėdyje 
Klevelandė, kuriame buvo pa
reikšta, kad ryšiai buvo užmegz
ti su FBI dėl jaunimo atvežimo 
iš Lietuvos. Kitam posėdyje bu
vo pareiškta, kad derybos nesi
sekė, kad FBI atsisakė pagelbė
ti. Neseniai laikraščiuose Kon
greso Talkos Komisija pareiškė, 
kad jokie kvietimai niekad ne-

— Kongresu domisi visas su
sipratęs jaunimas, kuris supran
ta jo reikšmę ir vertę. Kongre
sas yra didelis žingsnis į priekį 
ir jaunimas, kuris yra painfor-

šį įvykį, kongresui pašvenčia sa
vo laiką, talentą ir energiją.

Jei kongresu nesidomi jau
nuolis ar jaunuolė, tai yra kaltė 
pačių veikėjų, nes jie ar nenori, 
ar nesugeba tą individą išjudin- 

' ti, sudominti ir patraukti kon

R. Vaštokas:
— Kongresu domėjimasis pri

klauso nuo kiekvieno jaunuolio 
tautinio susipratimo. Iš organi
zatorių pusės, atrodo, neapleis
ta nė viena proga jaunimą su 
kongreso idėja supažindinti.

— Kokios jūsų sugestijos bu
simajam jaunimo kongresui?

R. Danytė:
— Esu iš vietovės, kur labai 

mažai lietuviško jaunimo. Rei
kalingi glaudesni ryšiai tarp ma
žų ir didesnių vietovių padidinti 
ir paįvairinti veikimui.

V. Germanas:
— Negalime nuvertinti prieš- 

kongresinės stovyklos svarbu
mo. Joje žymiai lengviau ir 
daug našiau galima išvystyti gi

Šių metų lietuviško gyvenimo vusi amerikietišką skonį ir galin- 
pakelė nužymėta keliais neeili- ti apeliuoti šio žemyno žmonėms 
niais kelrodžiais: Jaunimo metai, 
III-ji Dainų Šventė, rikiuotė pa
minėtinų šimtininkų (vyskupas 
Staugaitis, prezidentas Grinius, 
rašytojas Seirijų Juozas-Židanavi- 
čius), žadinusių ir kėlusių mūsų 
dvasinę - tautinę sąmonę,' Tautos 
Fondo užmojis įsiristi į pusmilijo- 
nį ir kt. Visi šie įvykiai yra dide
lės svarbos išeivijos išsilaikymo ir 
tėvynės laisvinimo kovoje, ir juos 
bandysime didesniu ar mažesniu 
nuošimčiu įgyvendinti.

Šiandien noriu jus, mieli tau
tiečiai, rengėjų vardu pakviesti į 
vieną didžiųjų momentų — tre 
čią dainų šventę, įvykstančią lie
pos 3 dieną Čikagoje. Suskriski- 
me jon gausiai ne vien išklausyti 
dainos, žavėjusios ir vedusios 
mus per kartų kartas, bet taip pat televizijoje, skautukų veidai švi- 
susiburkime ir pademonstnioki- tėjo didžiuosiuose amerikiečių 
me, kad mes dar gyvi, kad mes laikraščiuose... O mūsiškė opera 
kovojame ir siekiame. — ar ne koziris mūsų rankose!

♦ ♦ ♦ Jaunimo lapkričio demonstracija
1 1945 m., vos pasibaigus antra- Niujorke arba incidentas su Pa
jam pas. karui, Vašingtone įvyko leckio autografu Australijoje — 
mūsų atstovų suvažiavimas Lietu- visi jie atsiekti su didesne ar ma- 
vos reikalams aptarti. Pakviesta žesne masės paspirtimi.
ir kongresmanų ir senatorių, kad 
jie pakalbėtų ir pajudintų mūsų 
bylą. Bet į dalykus anuo metu bu
vo žiūrima dar pro raudonus jūri
nius ir kongresmanų išsireikšta, 
jog prieš bolševikus negalima kal
bėti, nes jie esą sąjungininkai.

stebėjo: “Jūs buvote Rusijos da- ga! Jiau užsiregistravę apie 30 
lis, kodėl atsiskyrėte?” Lietuviai chorų ir kone tūkstantis vaikų an- 
gavo per veidą — pasakoja ano samblis. ‘Jaunimas, kurio Metų 
suvažiavimo dalyvis ir šios dainų kongresas įvyksta tuo pačiu laiku; 
šventės komiteto p-kas dr. S. Bie- pakviestas koncerte dalyvauti in 
zis. Taigi, kilo klausimas, kas kai- corpore. Teko nugirsti, kad lietu- 
bės, jei kongresmanai atsisako. Ir vių Vaizbos klubas (Chamber of 
atsistojo tada Amerikoje gimęs Commerce) irgi 'kviečia tuo laiku 
mūsų veikėjas Antanas Olis ir savo suvažiavimą: tad šventė bus 
drąsiai pristatė lietuvių klausimą f - ' 
nustebusiems svečiams. Jo bal- rinu, kad jis duos inspiracijos ne 
sas nedingo tyruose: vienas sena- tik mūsų kartais beprisnūstančiai 
torius net paprašė, kad Olio kai- lietuviškai moralei bei darbams, 

: ba būtų Įrašyta į kongreso rekor- bet ir naudos mūsų politinei ko
dus. Prabilo tada ir kiti klausda- ‘ 
mi, kodėl apie Lietuvą to anks
čiau neskelbta: nesakyta, kad mes 
nuo amžių ‘buvom laisva tauta, 
kad mums jokia auka nėra brangi 
laisvės sąskaitom

— O nesakyta, — byloja toliau 
daktaras Biežis, nes lietuviai tiko. Mieli gubernatorių atstovai 
ateiviai buvo neišsimokslinę, dau- bei burmistrai pasakė -kalbas, ko- 
guma—net beraščiai; vos tik sau- kie Jie buvo geri ir prašė neuž- 
jelė galėjo prabilti ir jiems buvo miršti jų ateinančiuose rinkimuo- 
beveik neįmanoma pasireikšti.* **

Tai įvyko prieš 21-rius metus; 
dabar padėtis yra kitokia. Ameri
ka įtikinta nusiimti raudonus aki
nius, o mūsų išeivijos kūnan įlie
ta labai išprususio kraujo ir išau
ginta bei išmokslinta karta, ga-

jų pačių dvasios kalba. Daug da
lykų pasikeitė mūsų labui ir jei 
dabar mes jų neišnaudosime, gal 
ateityje nebūsime verti sulaukti 
geresnės progos.

Taigi, grįžkime atgal į šventu. 
Mums reikia masės, nes ji ameri
kiečiams imponuoja, ji lieka at
minty. Gerai yra ir rezoliucijos, 
puiku, kad mūsų vyrai kandida
tuoja į miestų valdžių vietas, bet 
blogai, kad jie negauna tinkamo 
atgarsio. Vietos žmonių akyse vis 
dar negalime išlipti iš “lūgano ir 
kugelio” rutinos, kuria amerikie
čių tarpe mes dažniausiai esame 
atpažįstami.

Yra betgi ir gerų ženklų. 
Antai, Čikagos skautų masinė Ka
ziuko mugė: ją matėme atkartotą

KULTMEJE VEIKLOJE

* * *
Neabejotina, kad esama ir kitų 

gerų laisvės kovos būdų, bet kar
tu tikiu, jog mūsų masiniai susi
būrimai irgi yra stipri priemonė 
lietuviškos vienybės veidui iškelti 

-bei lietuviškam reikalui pristaty- 
Vienas kongreso narių tada pa- ti. O dainų šventė—auksinė pro-

buvo nė svajoti... Kongresas 
turi sujungti visuomenę, o ne ją 
skaldyti. Klysti kiekvienas gali. 
Neklysta kas nedirba. Tad taip 
ir tarkim. Kam dangstytis netei
sybe? Juk sakoma, kaip šauksi, 
taip atsilieps. Iš kongreso labai 
daug tikėjaus. Laikas bėga, vil
tys gęsta. Gražuolėms dar yra 
galimybių. O kas man skirta, pa
matysiu tik kongrese, kuriam vi
sada linkėjau kuo gražiausio pa- 
sesekimo.

Kun. J. Staškevičius:
— Norėčiau tik priminti, kad 

kongreso rengėjai neužmirštų 
ir to jaunimo, kuris nepasiekė 
augštesnio mokslo. Nesvarbu, 
ar jis mokslus išėjęs ar ne. 
Karts nuo karto jau pradeda 
jaustis tam tikras paniekinimas 
tų gabių ir sumanių jaunuolių, 
kurie galbūt neturėjo pakanka
mų sąlygų pasiekti tokio moksli
nio lygio, kurį turi kiti.

L. Švėgždaitė:
— Viena sugestija, kuri galė

tų būti iškelta kongreso metu, 
tai yra suorganizavimas grupės, 
kuri galėtų pasivadinti “Laisvų
jų Kraštų Lietuvių Jaunimo 
Centrine Sąjunga”. Ji rūpintųsi 
pasauline jaunimo veikla sveti
muose kraštuose — ją prižiūrė
tų ir* skatintų. Ši jaunimo gru
pė (ar komitetas) galėtų oūti iš
rinkta iš įvairių kraštų atstovų, 
susirinkusių vienoje vietoje 
vienu metu. Toks organizuotas 
vienetas planuotų lietuvių jau
nimo veiklą visame laisvajame 
pasaulyje.

R. Vaštokas:
— Vietoj sugestijos gal būtų 

galima kongresui palinkėti sėk
mės. Sėkmės ne tik kongreso 
eigoje, bet ir užmezgime bend- susidraugauti tarp savęs, kad Trimakas, s.J. Adresas: 2345 w. 56th 
radarbiavimo ryšių, kurie tęstų- galėtų mažesnėse grupėse dau- Str., Chicago, ill. 60636, USA. Prenu- 
si kongresui pasibaigus, ryšių, giau ir laisviau išsikalbėti. merata metams $4, atskiras nr. 40 et.

gausus mūsų susibūrimas. Užtik
rinu, kad jis duos inspiracijos ne

vai. * * *
Kaikas nusivylė, kad šios šven

tės komitetas daro perversmą: 
šiame sąskrydyje nebus kalbų. Ir 
puiku, nes jei buvote ankstyves
nėse šventėse, pamenate kas atsi-

se. .. O šį kartą mes kalbėsime: 
kalbėsime daina ir savo gausiu 
skaičiumi.

Iki pasimatymo dainų šventėje! 
Čikaga jūsų laukia! j. t.

Atsiųsta paminėti
Lietuva — filatelistų draugijos biu- 

kurie viršytų pavienes ideologi- m- b nr. 1, 2, 3,
jas žmoniškumo ir lietuvybės ~ 
darbuose.

K. Vilčinskas:
— Kad duotų jaunimui pro-

1966 m. Redaktorius — Eug. Petraus
kas, 7742 So. Troy Str., Chicago; Ill., 
USA. Atspausdino rotatorium Liudas 
Kairys.

Laiškai Lietuviams, nr. 4, balandžio 
gos kuo daugiau susipažinti ir mėn., 1966 m. Vyriausias red. Kęstutis

NAUJA STUDIJA apie lietuvių kry
žius ir koplytėles, parašyta inž. Mika
lojaus Ivanausko, pradėta spausdinti 
Čikagos laikraščio “Laisvoji Lietuva”. 
Straipsniai iliustruoti pavyzdžiais ir 
naudojama nauja mažosios architektū
ros terminologija, ši studija apima 
šiuos skyrius: Lietuvių tautos archi
tektūriniai tarpsniai, Kryžių ir koply
tėlių ryšys su senove, Kryžių bei kop
lytėlių statymo papročiai, Koplytėlių 
ir kryžių stilizacijos raida, Puošybos 
architektūriniai elementai, Lietuviš
kieji kryžiai tarptautiniame forume ir 
Literatūra bei bibliografija.

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ IR ŽURNA
LŲ VITRINA Čikagos Jaunimo Cent
ro prieangyje, numatoma, bus didelė 
atrakcija šiuose lietuvių kultūros na
muose. Vitriną ręųgia Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas ir Čikagos augš- 
tesnioji lituanistinė mokykla. Vitrinos 
projektą paruošė dail. Adolfas Valeš- 
ka — vienas Ped. Lit. Instituto lekto
rių.

NELES MAZALAITĖS PASAKOJI
MAI, kurie’buvo spausdinami “Darbi
ninko atkarpoje pr. metais, užvardinti 
“Miestelis, kuris buvo mano”, išlei
džiami atskira knyga. Leidinys jau ri
šykloje. Leidžia “Darbininko” spaus
tuvė.

KULTŪROS KLUBO susirinkime 
Bostone balandžio 23 d. kalbėjo dr. B. 
Matulionis. Prelegentas kalbėjo apie 
pagarbą savajai kalbai, iškeldamas rei
kalą, kaip itin svarbų, palaikyti lietu
vių kalbą, taip pat — gerbti ir neža
loti lietuviškų vardų, pavardžių etc.

IŠ VILNIAUS vienas čikagietis lie
tuvis gavo laišką, kuriame rašoma, jog 
jis girdėjęs, kad Čikagoj buvo statoma 
“Traviatos” opera su garsiais solistais 
Lilija Šukyte, A. Braziu, Baru ir kt. 
Džiaugiamasi laiške, kad didelė lietu
vių išeivių kolonija sugeba pastatyti 
tokias žymias operas.

Dr. FELIKSAS PALUBINSKAS, 
prekybinių mokslų profesorius Kali
fornijos valstybinėje kolegijoje Long 
Beach, išrinktas j Phi Kappa Phi tau
tinę kolegiją garbės korporaciją.

Pr. AL

OKUPUOTO J LIETUVOJ
VALSTYBINE FILHARMONIJOS 

kamerinis orkestras, vadovaujamas S. 
Sondeckio, koncertavo Šiauliuose. Bu
vo atlikta Vivaldi simfonija nr. 3, As- 
lamazjano varijacijos Haendelio “Pa- 
sakalijos” tema ir kiti nelengvi kuri
niai. Koncertą paįvairino pianistas G. 
Trinkūnas Čiurlionio preliudais, smui
kininkas E. Paulauskas B. Dvariono 
pjese “Prie ežerėlio” ir V. Daunoras 
solo dainomis.

A. MARCINKEVIČIAUS “Tiesoje” 
atspaustam feljetonui “Didysis suartė
jimas” maskvinė Žurnalistų Sąjunga 
paskyrė II premiją. Vertintojų komi
sija, peržiūrėjusi 1965 m. periodinėj 
spaudoj paskelbtus feljetonus, nerado 
nė vieno, kuris būtų vertas pirmosios 
premijos. Be A. Marcinkevičiaus, ant
rąsias premijas gavo du “Pravdos” ir 
“Izvestijų” bendradarbiai rusai.

BALETMEISTERIŲ IV SEMINA- 
RAS, kuriame buvo aptarti Baltijos 
kraštų laimėjimai ir nesėkmės, įvyko 
Vilniuje. Seminaro dalyviai turėjo pro

gos susipažinti su P. Čaikovskio “Gul
bių ežero”, A. Chačaturiano “Sparta
ko”, J. Gruodžio “Jūratės ir Kasty
čio” spektakliais. Jiems buvo parody
tas ir naujasis filmas-baletas “Eglė 
žalčių karalienė”. Pranešimą apie lie- _ 
tuviškąjį baletą padarė A. Ruzgaitė. 
Seminaro dalyviai diskusijose kėlė 
niintį, jog Lietuvos baleto teatras ima 
prarasti tautinio baleto ugdytojo vei
dą ir yra kritęs profesiniu lygiu, nors 
jame netrūksta gabių jaunosios kartos 
šokėjų. Garsaus Maskvos “Bolšoj” te
atro baletmeisteris P. Gusev pvz. pa
reiškė, kad “Spartako” pastatymas bu
vusi didelė klaida, nes šis baletas Vil
niaus kolektyvui esąs persunkus. Jo 
nuomone, profesinį lygį būtų galima 
pakelti pasikviečiant patyrusių peda
gogų ir daugiau dėmesio skiriant jau
nimui.

E. PAULAUSKO sudarytas ir vado
vaujamas valstybinės konservatorijos 
studentų styginis kvartetas viešu kon
certu buvo pristatytas Vilniaus visuo
menei. Programoje buvo atlikti Boke- 
rinio, Mocarto ir šostakovičiaus kvar
tetai. Naujojo muzikinio vieneto są
statas: E. Urbonas — I smuikas, L. 
Gordonaitė — n smuikas, A. Matulio- 
nytė — altas, A. Sivickas violen- 
čelė.

“PROVERBIUM”, Suomijoj leidžia
mas tarptautinis folkloristikos biulete
nis, paskelbė filologijos mokslų kan
didato K. Grigo informacinį straipsnį 
apie lietuvių priežodžius ir patarles. 
Jame apžvelgiami lig šiol atlikti pa
tarlių ir priežodžių tyrinėjimai, api
būdinami stambesnieji rinkiniai. Biu
letenis leidžiamas keliomis pagrindi
nėmis pasaulio kalbomis.

JIEVA SIMONAITYTĖ: užbaigė sa
vo autobiografines apysakas, kurios 
buvo išleistos trimis knygomis — 
“... o buvo taip”, “Ne ta pastogė” ir 
“Nebaigta knyga”. Pastarojoj atsimi
nimų forma atskleidžiamas laikotar
pis nuo 1921 m. rašytojos atvykimo į 
Klaipėdą iki dabartinių dienų. Recen
zentas J. Kaminskas “Liter, ir Mene” 
trečiąją atsiminimų dalį priskiria anti
fašistinių kūrinių grupei, nes joje 
esąs vaizduojamas fašistinių tenden
cijų plitimas Klaipėdos krašte, hitle
rininkų įvykdytas Klaipėdos užgrobi
mas, vokiečių okupacijos laikmetis 
Lietuvoje. J. Simonaitytė gana plačiai 
aprašanti Klaipėdos krašto veikėjus
— Vydūną, Ansą Bruožį, Joną Vana
gėlį, pateikianti įdomios medžiagos 
apie Lietuvos konsulato veiklą Klai
pėdoje, sukilimą ir jo dalyvius, iške
lianti asmenis, kurie ruošė dirvą Klai
pėdos prijungimui prie Vokietijos 
1938 m. Vokiečių okupacija visoje Lie
tuvoje esanti silpniau atvaizduota. 
Knygos pabaigoje rašytoja pareiškia: 
“Dabar aš jau namie. Ir mano namai
— visa plačioji Tarybų Žemė...” J. 
Kaminsko recenzijoje taipogi vieto
mis prasikiša “antiburžuazinis” tonas, 
kuriam, galimas dalykas, pagrindo 
duoda įvykių ir žmonių vaizdavimas 
knygoje, nors Simonaitytė ir tvirtina: 
“Aš žmogus, daug matęs, daug kentė
jęs ir nemokąs veidmainiauti. Mano 
niekas neišgalvota, visa, kas parašyta,
— matyta, girdėta, viskas pačios skau
džiai pergyventa...” V. Kst.

■ vv w w v v v v v

LENKIJOS KRIKŠTO SUKAKTIS

Tūkstantis metų krikščionybei Europos Rytuose
Tikroji Vakarų Europa

Tik nuo X a. vakarinės Europos plotas 
ėmė plėstis iki šių dienų apimties. Čia 
sprendžiamos reikšmės turėjo atsikūrusi Ro
mos imperija, dabar jau vokiečių tautos, nors 
su šiuo priedėliu ji ėmė vadintis tik nuo XV 
a. Lenkų istorikas O. Halecki (Fordhamo uni
versiteto emeritas) savo įžymiam veikale “The 
millenium of Europe” (1963) įrodinėja, kad 
tikroji Europa tik X a. prasidėjusi, atseit, 
tuo pačiu metu, kaip ir Lenkija. Jo pirmas 
tikslas yra susieti Lenkijos krikščionybę su 
gimstančios Europos pradžia ir toliau vaizduo
ti pastarosios eigą, kreipiant ypatingą dėmesį 
Lenkijai. Veikale vyrauja religinis pradas ir 
juo grindžiama visa Europos evoliucija. Aiš
kiai pastebima lenkų autoriaus dvasinė gimi
nystė su anglų žinomu istoriku Chr. Dawsonu.

O. Haleckis rodo, kaip saksų kunigaikštis, 
išrinktas vokiečių karaliumi ir imperatoriumi 
(962), pradėjo paelbio slavų krikščioninimą 
ir tuo pirmas atidarė kelią vokiškai rytų kolo
nizacijai. Maždaug tuo pačiu metu pradėjo 
valstybinį gyvenimą čekai, Otono sutramdyti 
vengrai ir istorijos arenon įžengė jau valstybe 
tampanti Lenkija. Be reikalo prieš šį paskuti
nį karą smarkiai ginčijosi lenkų ir vokiečių 
mokslininkai dėl trijų vokiečių kaimynų pra
džios. Vokiečiai perdėtai įrodinėjo tų kaimy
nų vokišką (germanišką) pradžią, tuo tarpu tų 
tautų istorikai tvirtino savaimingą jų kilmę. 
Iš tikrųjų, X a. nebuvo tautinio skirtumo nau
joviška to žodžio prasme šios erdvės gyvento
jų tarpe ir valstybės kūrėsi maišantis tautoms. 
Vokiečių smelkimasis į rytus buvo daugiau 
gaivališkas vyksmas: ekspansija vakarietiškos 
kultūros, vokiečių neštos dar jos nepaliestoms 
tautoms. Kaip ten bebūtų su ta valstybių pra
džia, krikščionybė trijose minėtose tautose ne 
be vokiečių įtakos prasidėjo. Tik per krikš
čionybę jos įsijungė į Vakarų pasaulį.

Rytų krikščionybės plėtra
Vakarietiška krikščionybė rytiniuose vo

kiečių kaimynuose susitiko su rytietiška bizan
tiška krikščionybe, ši pirmiausiai pasklido 
Balkanų slavuose dėl jų artimų ryšių su Bi
zantija. Toliau į šiaurę, jau į vakarietiškos 
krikščionybės sferą, ją bandė nešti du garsieji 
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slavų apaštalai: Kirilas ir Metodijus (IX a. 
viduryje). Jie skiepijo ją didžioje Moravijos 
valstybėje padunojuje (maždaug šių dienų 
Vengrijoje ir Slovakijoje), tos šalies valdovo 
pakviesti. Jie savo misijinius darbus įamžino 
sukurtuoju vad. kirilišku alfabetu ir pirmu 
slavišku šventraščio vertimu. Bet ta bizan
tiška krikščionybė su slaviška liturgija nega
lėjo išlaikyti spaudimo vakarietiškos vokiškos 
ir turėjo pasitraukti. Jos žūtį dar pagreitino ir 
Moravijos valstybės žlugimas ryšium su bar
bariškų vengrų įsibrovimu į Panoniją (896). Ji 
paliko kiek gilesnius pėdsakus Čekijoje, kur ji 
davė pradžią ankstyviems čekų kalba kūri
niams.

Iš padunojaus išstumti bizantiškos krikš
čionybės puoselėtojai susimetė Bulgarijoje, 
apaštalavo rytiniuose slavuose ir susikūrusioje 
Kievo valstybėje. Iš Bulgarijos sklidusi krikš
čionybė ir iš jos kilę raštai, parašytyi vad. 
“senąja bulgarų kalba” turėjo nemažą pasise
kimą Kievo Rusijoje, kuri virto žymia dalimi 
krikščioniška dar prieš Vladimiro krikštą (988). 
Kunigaikštis krikštu tik sutvirtino daug anks
čiau prasidėjusį vyksmą ir padarė krikščiony
bę valstybine tikyba.

Nuostabiai greitai krikščionybė plito iš 
Kievo į šiaurę ir vėlyvesnės Rusijos žemumoje 
gyvenę slavai priėmė ją. Tiesa, krikščionybės 
plitimui daug svėrė ir Kievo valstybės ko
lonizacija tolimesnių šiaurės ir rytų plotų. Jau 
XII a. Kievo krikščionybė pasiekė Naugardą ir 
buvo pasklidusi Volgos augštupyje, kai ten kū
rėsi Maskvos kunigaikštija (XII a.). O su kri
kščionybe plito ir graikiškoji - bizantiškoji 
kultūra Rusijos lygumos plotuose. Kurdama 
vieningą kultūros bendruomenę — rytinę Eu
ropą. Tą vieningos senosios Rusijos kultūros 
plotą gražiai apibūdino dabartinis Leningra
do profesorius D. S. Lichačevas šiais žodžiais: 
“Nepaisant politinio susiskaldymo, kultūros 
srityje Kievo Rusė sudarė nuostabų kultūrinį 
vienetą — nuo Ladogos šiaurėje iki Tmutoro- 
kano pietuose, nuo Jaroslavlio rytuose iki Ha- 
ličo ir Polocko vakaruose”, šiais žodžiais sovie
tinis autorius nubrėžė maždaug centrinę dalį 
to ploto, kuris iki naujausių laikų buvo Rytų 
Europa vadintas.

Tad X a. ir kiek vėliau susidarė dvi Euro
pos: vakarinė romaniška - germaniška ir ryti-

JUOZAS JAKŠTAS

nė slaviška (rusiška). Pirmoji išsivystė iš kla
siškos romėniškosios (lotyniškosios) kultūros, 
antroji — iš graikiškosios.

Tarp Rytų ir Vakarų
Tarp tų dviejų Europų X a. ir vėliau buvo 

didelis tarpas. Vakarinė Europa Rytuose bai
gėsi maždaug prie Elbės, kur stovėjo Otono I 
įkurtas Magdeburgo miestas, ir Alpių rytinėse 
pašlaitėse su pakraštiniu Salzburgo miestu. 
Toliau į rytus siekė tik jos “atžalos” — misi- 
jinės sritys. Tuo tarpu rytinė Europa baigėsi 
prie Dauguvos (Polocko) ir Galicijos (seno Ha- 
ličo).

Ilgą laiką šiai Europos daliai neduota jo
kio vardo. Ji palikta bevardžiu įtarpu tarp 
Rytų ir Vakarų. Kai naujausiais laikais išpli
to Vokietija su Austrija į rytus ir Rusija į va
karus ir visos trys pasidarė gretimi kaimynai 
po Lietuvos - Lenkijos padalinimo, tada kilo 
moderniškos rytų ir vakarų Europos sampra
tos. Vakarai, — kas į rytus nuo Rusijos, Ry
tai — visa Europos Rusija, šias dvi sampratas 
mes ir paveldėjome iš rusiškos mokyklos. Šios 
sampratos turbūt ir vaidenosi mūsų filosofui 
St. Šalkauskiui, kai jis, išvykęs iš Rusijos į 
Vakarus (1916), tuojau ėmėsi rašyti veikalą 
“Sur les confins de deux mondes”, kur įrodinė
jo Lietuvą esant tų dviejų pasaulių sankryža. 
St. Šalkauskiui Lietuva buvo “Rytų ir Vakarų 
susitikimas vienoje tautoje” (J. Eretas). Tuo 
būdu mūsų filosofas jau sudarė rytų centro 
Europos sąvoką, nors jos ir nepavartojo. Grei
čiausia Šalkauskis nežinojo, kad prieš metus 
Vokietijos reichstago narys, Fr. Neumannas 
išleido didelio dėmesio vertą kūrinį antrašte 
“Mitteleleuropa”. Jis rašė vos tik karui pra
sidėjus, kada vokiečiai buvo tikri jį laimėsią. 
Jis dėstė vokiečiams planą, kaip jie po laimėto 
karo turės persitvarkyti. Jis siūlė Vokietijai, 
Austrijai, Vengrijai ir kitoms tautoms bei 
valstybėms į vakarus nuo Rusijos sudaryti 
konfederaciją su muitų unija. Tai būsiąs dau
giatautis blokas — centro Europa. Vokiečiai 
tame bloke turėsią pirmenybę, nors kitoms 
tautoms laisvė turės būti garantuota.

Vidurio Europa ir Pabaltijys
Nors Naumano veikalas ir nepasiekė tie

sioginio tikslo, nes karas baigėsi netaip, kaip 

jis svajojo, bet jis neliko nepastebėtas. Nepa
prastai talentingai, su didele erudicija parašy
tas veikalas, kupinas įmantrių išvadų įspraudė 
į pokarinę vokiečių galvoseną “Mitteleuropa” 
sąvoką. Ją mielai pasisavino nacionalistinė is
toriografija ir ji pavertė Naumanno Mitteleu
ropa pangermanistine samprata. Jai centro 
Europa buvo visi vienų vokiečių gyvenamieji 
kraštai ir dar tie gretimieji, kur jie daugiau ar 
mažiau įsimaišę. Šie pastarieji esą “vokiečių 
kultūros dirva” (deutscher Kulturboden). Tie 
vokiškos kultūros kraštai — visas plotas tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. Jam priklau
sė, žinoma, ir Pabaltijo kraštai. Pangermanis- 
tiškai suprastą centro Europą labiausiai pabrė
žė nacionalsocialistinė istoriografija ir iš to 
darė politines išvadas. Net toks didelis Vie
nos istorikas, austriškos didikiškos dvasios 
žmogus, visai ne partietis H. Srbik, visdėlto 
derindamasis prie linijos rašė: “Didysis kvad
ratas Dancigas - Triestas - Odesa - Ryga turė
jo tapti vokišku, bet netapo”.

Iškilo rytų centro Europa
Visai taip geografiškai suprato centro Eu

ropą ir čekų garbingas istorikas (Harvardo 
profesorius ir dabar dirbąs Dumbarton Oak 
bibliotekoj), kun. Fr. Dvomikas, kaip rodo jo 
prieito karo metu Londone parašytas veika
las “The Making of The Central and Eastern 
Europe” (1949). Jam centro ir rytų Europa yra 
plotas tarp Baltijos ir Vokiečių jūros, Reino, 
Egėjaus ir Uralo. Rytų Europai priklauso plo
tai, kur IX, X a. kūrėsi Rusės valstybė ir nuo 
jos į vakarus iki Reino buvo Europos centro 
sritys. Jose, pagal mūsų autorių, “Vokietija 
buvo dominuojantis faktorius”.

Kaip matome, vokiečių imta vadinti centro 
Europa susidėjo iš dviejų dalių: Vokietijos ir 
kokio tuzino valstybių, kurios, pagal vokiečių 
istorikus, buvusios vokiškos kultūros kūriniai. 
Kadangi ši rytinė centrinės Europos dalis vi
siškai skirtinga nuo vakarinės, grynai vokiš
kos, pirmiausia tautybių margumu, tai ji jau 
prieškariniais laikais pradėta laikyti paskiru 
valstybių sambūriu vidurio Europos erdvėje— 
rytu centro Europa.

Kam pirmam prieš pastarąjį karą atėjo 
mintis duoti valstybėms tarp Vokietijos. Aust
rijos ir Italijos iš vienos pusės. Sovietų Sąjun
gos iš kitos, bendrą rytų centro Europos var
dą. pasakyti kol kas negalima. Sakoma, kad 
Čekijos prezidentas Masarykas, susiaurinęs 
centro Europos prasmę, tą sąvoką taikė mažų 
valstybių zonai tarp Vokietijos ir Italijos va

karuose ir Sovietų Sąjungos rytuose, štai ir 
Vengrijoje prieškariniais laikais leista istori
nių veikalų serija su bendrine vokiška antraš
te: “Ostmitteleuropaeische Bibliothek” (Rytų 
centro Europos biblioteka). Nežinia, ar veng
rai pirmieji bus tą sąvoką paleidę į apyvartą.

Prigijusi nauja sąvoka
Pokariniais laikais rytų centro Europos 

terminą sutvirtino ir istoriškai pagrindė prof. 
O. Haleckis mažu, bet instruktyviu veikaliuku 
“The Limits and Division of The European 
History” (1950). Jis suskaldė tradicinę centro 
Europą į jos vakarinę dalį ir rytinę “tarp 
Skandinavijos, Vokietijos ir Italijos vakaruose 
ir Sovietų Sąjungos rytuose”. Vakarinė dalis 
— tai Vokietija, nors ir mažesnė už rytinę, ta
čiau, “būdama homogeniškesė, buvo stipres
nė už ją”. Pabrėždamas rytinės dalies skirtin
gumą, jis davė jai rytų centro Europos vardą.

Paskutiniais laikais rytų centro Europos 
sąvoka jau beveik įsigyvenusi moksle ir net 
politinėje terminologijoje. Tačiau ji neišstū
mė ir senosios centro Europos sąvokos. Kiek 
nuostabu, kad čia, Amerikoje, dažnai abi są
vokos maišomos. Kartais centro Europa vadi
nama tai, kam tiktų rylų centro pavadinimas. 
Bet rimtos mokslo įstaigos skiria jas, kaip aiš
kiausiai rodo prie universitetų (k. a. Columbia, 
Indiana) įkurtų rytų centro Europos skyrių pa
vadinimai. Net vokiečiai po karo liovėsi var
toję “Mitteleuropa” žodį ir jį pakeitė “Ost- 
mitteleuropa”. Tačiau ir pirmasis terminas 
vis dar nėra visai užmirštas, štai prieš keletą 
metų (1959) Goettingeno darbo ratelis išleido 
kolektyvinį veikalą — vadovą antrašte “Ry
tinė Vokietija”. Tuo požiūriu antraštė buvo 
klaidinanti, nes veikalas skirtas ne rytinei 
Vokietijai, bet jos gretimiems kraštams, iš 
kurių vokiečiai po karo turėjo išsikelti. Iš 
tikrųjų veikalo objektas yra “Ostmitteleuro- 
pa” — terminas vartojamas ir jame.

Tad naujas rytų centro Europos terminas, 
gali sakyti, jau prigijo istorijos moksle. Jis 
tampa savarankišku dėstymo ir tyrinėjimo 
objektu. Gerą pradžią padarė prof. O. Halec
kis veikalu “Borderland of Western civiliza
tion” (1952), kur gražiai, derindamas įvairių 
tos zonos tautų buitį, vaizduoja jų (daugiau 
politini) bendrą istorinį vyksmą. Panašiuose 
bendruose rėmuose tinka pažvelgti ir į Len
kijos krikščionybės pradžią.

(Bus daugiau)



Ateitininku žinios
Stovyklų vadovų ir rengėjų suvažia

vime praėjusi savaitgalį dalyvavo ga
na didelis būrys ateitininkų ir pasi-
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
INDIAN RD. — BLOOR,

$8.000 Įmokėti, prie požeminio 
traukinio, murink 6 kambarin na- 
mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
10-čiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE,

$5.000 Įmokėti, atskiras rupių

SWANSEA
$4.990 įmokėti; atskiras, mūrinis

kiemas. Prašoma kaina $181500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. J gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor

risiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augtių gražus narna* su garažu ir

BLOOR — INDIAN GROVE,
$18  J00, mūrinis, 7 didelių kam, 

barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor

atvira skola balansui; visai arti

DUNDAS — BROCK
$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie

jų augštų mūrinis namas, avi vir
tuvės, atskira skola, arti susisieki- 
aio ir krautuvių.

mas; reikalingas didesnis įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

$69.009 pilna kaina, 8 butų mūri
nis apąrtamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli moderniški, 
gražūs butai. 6Vi%, ilgalaikis mort
gičius; $9.900 metinių pajamų.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. $-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.

EKSPORTAS
Atgaivinamas žurnalas “Sportas”, 

'kurio leidimas buvo sustabdytas 1962 
m. dėl finansinių sunkumų. ŠALFASS

Krasausko, ryžtasi imtis iniciatyvos vėl 
leisti žurnalą ir jam redaguoti pakvie
tė Kęstutį Cerkeliūną.

Sąjungos slidinėjimo sekcijos komi
teto vadovu pakviestas Jonas Žukas, 
Toronto “Vyčio” narys.

Pabaltiečiu Sporto Federacijos sli
dinėjimo komiteto lietuvių atstovu pa
kviestas St Kėkštas, Toronto “Auš
ros” narys.

AUŠROS ŽINIOS
Lauko teniso treniruotėm yra gau

tos 2 aikštelės Dufferin parke (prie 
Dufferin Plazos). Treniruotės----- pir
madieniais ir trečiadieniais nuo 7 iki 
9 v.v. Treniruos žinomas lauko tenisi
ninkas — treneris O. Rautinš. Nori 
treniruotis prašomi kreiptis pas lauko 
teniso reikalų tvarkytoją Inocentą Jur- 
cevičių arba T. Paulių.

š. Amerikos lietuvių ir pabaltiečiu 
lengvosios atletikos ir plaukimo pir
menybės suaugusių klasei įvyks Kleve- 
lande š. m. liepos 23—24 d.d. Prieaug
lio klasėms pirmenybės bus rengiamos 
Toronte rugsėjo 10 d.

Lengvosios atletikos treniruotės nu
matomos pradėti greitu laiku. Tikslus 
laikas ir vieta bus pranešta vėliau. 
Treniruos žinomas lengvaatletis — tre
neris A. Malinauskas.

Jaukioje nuotaikoje praėjo “Aušros”

stovyklų personalo susipažinimo vaka
ras. Dalyvavo beveik visi 9 stovyklų 
komendantai, vadovai-ės, šeimininkės, 
ūkvedžiai bei pagalbinis personalas ir 
keliolika stovyklavietės statytojų. Vi
siems jaunimo bičiuliams buvo įteikti 
prisiminimui trispalviai kaspinėliai su 
“Aušros” stovyklos herbu. Taip pat 
buvo pagerbti didieji stovyklavietės 
fundatoriai: T. Barnabas Mikalauskas, 
O.FJM., Petras Regina, Bronius Putna 
ir Ą. Baltrušaitis. Visiems stovyklau
jančio jaunimo bičiuliams ir rėmėjams 
dar, kartą nuoširdus ačiū. Didelis dė
kui p. Danisevičienei, nemokamai pa
ruošusiai vakaro vaišes.

Stovyklavietės pagerinimo darbai 
pradedami šią savaitę. Galį pagelbėti 
savaitės dienomis ar savaitgaliais, pra
šomi pranešti T. Pauliui, O.F.M.

“Aušros” stovykla jaunesnio am
žiaus jaunimui šiemet bus liepos 9-23 
d. šioje stovykloje liepos 16-23 bus 
pravesti specialūs vadovų kursai.

TQROMT©w
Lietuvių studentų žinios

Winnipege, Manitobos universite
te 196566 m. m. studijuoja 6 lietu
viai studentai.

Otavoje studijuoja lietuviai stu
dentai: humanitarinius mokslus — 1, 
mediciną — 2, inžinerją — 2, gamtos 
mokslus — 1, komercinius mokslus

Londone, Ont., studijuoja: medici
ną 3 (Edv. ir Julius Puodžiukai, 
Gintas Pranckus), verslo administra
ciją — 2 (A Motuzas ir Ed. Dulkys), 
gamtos mokslus — 1 (B. Kazlauskai- 
tė), humanitarinius mokslus: E. Kra- 
kauskaitė, J. Galinaitis, V. Vasys, R. 
Jocėnas, R. Rasokaitė; pagalbinę me
diciną un-te: E. Dulkytė, (ligoninė
je) D. Jonynaitė.

Vankuven^je studijuoja humanita
rinius mokslos — B. Mocijauskaitė, 
Remigijus Baronas (Madride, Ispa
nijoj); politinius mokslus — Algis 
Baronas:

Per paskutinius 5 metus baigė uni
versitetus šie lietuviai: Vytautas Lu-

kas — sociologas, Irena Macijauskai
tė — gūnnaz. mokytoja, Birutė Vil
kaitė — chemikė, Algis Kaulius — 
diplomuotas buhalteris, Jonas Nor
mantas — inžineriją.

St. Šalkauskis baigė humanitariniu 
• gamtos mokslų fakultetą - biologi
nės medicinos skyriaus honor kursą 
Toronte ir gavo B. Sc. laipsnį. To
liau tęs medicinos studijas. Su drau
gais išvyko į vakarų Kanadą; grįš 
birželio m. pradžioje.

Dabartinę Lietuvių Studentų Sąjun
gos valdybą JAV sudaro: pirm. Kęs
tutis Paulius Žygas, vicepirmininkai: 
Bostone — Antanas Saulaitis, SJ, 
Niujorke — Petras Vainius, Klevelan- 
de — Rimas Gulbinas, Čikagoje — 
Algis Rukšėnas; ižd. Kazys Snieška. 
sekr. Stasys Rastenis.

Sąjungos reikalais kreipkitės: K. 
P. Žygas, Robinson Hall, Graduate 
School of Design, Harvard Universi
ty, Cambridge, Mass., USA.

jųjų vadovais. Suvažiavimas buvo nau
dingas visiems ir praėjo darbingoje 
nuotaikoje.

Moksleivių Ateitininkų sąjungos 
centro valdybos pirm. R. Laniauskas 
iš Kievelando lankėsi Toronte, daly
vavo stovyklų vadovų suvažiavime ir 
tarėsi su moksleivių globėjais Toronte.

Hamiltono moksleivių ateitininkų 
šventė įvyksta šį šeštadienį ir sekma
dienį. Vyresnieji moksleiviai yra Ha
miltono pakviesti toje šventėje daly
vauti Iš Toronto vyks būrelis vyr. 
moksleivių^ kreiptis pas R Petrauską 
tel. 621-1590. Atsiradus daugiau vyks
tančių, bus pasamdytas autobusas.

dariusio .Tėvų pranciškonų stovykla
vietei pagerinti komiteto laiškus, pra
šomi prisidėti stambesne auka. Ateiti
ninkai kiekvienais metais naudojosi 
stovyklaviete nemokamai.

Stovyklų vadovų suvažiavimas, 
organizuotas PLB stovyklų sky
riaus, įvyko gegužės 15-16 d. 
Prisikėlimo maž. salėje ir Liet. 
Vaikų Namuose. Dalyvavo apie 
40 vadovų iš įvairių organizacijų 
bei institucijų: ateitininkų, skau-

jų, vienuolijų. Suvažiavimą atida
rė A. Saulaitis, SJ, o studijinius 
pranešimus įvairiais klausimais 
padarė V. Skrinskas, Ir. Lukoše
vičienė, J. Staškevičius, sesuo 
Viktorija, J. Stempužis, B. Mažei
kienė, Ž. Šlekytė, J. Karasiejus. 
Sekretoriavo: A. Bušinskaitė, Ž. 
Šlekytė, kun. J. Staškevičius, G. 
Skrinskas. Pasitarimams pirmi
ninkavo seselė Paulė. Suvažiavi
mo dalyviai buvo pakviesti į 
“Aušros” stovyklos priėmimą —

Adult Training Centre (540 
Jones Ave., Toronto 6, Ont.) yra 
praktinių profesijų mokykla, ku
ri ypač naudinga bedarbiams, no
rintiems gauti darbą verslo bei 
pramonės srityse. Ši mokykla bu
vo įsteigta prieš ketvertą metiį ir 
ją baigė apie 3000 asmenų. Šiais 
metais ją baigs 900 asmenų. Iškil
mingas diplomų įteikimas bus 
gegužės 27 d., 9 v.v., Eastern 
High School of Commerce audito
rijoje. Adult Training Centre yra 
nė tik lietuvių mokinių, bet ir 
mokytojų.

Toronto Liet Namų valdybą 
sudaro: pirm. dr. 3. Kaškelis,

Skaitytojų laiškų skyriuje Ha
miltono dienraštis “The Spectat
or” bal. 29 d. įdėjo K. Barono

mesi į, prof. D. Novak netikslu
mus straipsnyje apie tautybes 
Sov. Sąjungoje. “Didelė skriauda 
padaryta lietuviams, latviams ir 
estams, kurie savo kilme yra 
skirtingi nuo rusų” — rašo K. B. 
Nors laiškas įdėtas gerokai su
trumpintas, tačiau pakankamai 
pabrėžia profesoriaus nepilną in
formaciją apie sovietų pavergtas 
tautas.

Magdalena Sidaraitė, 24 m. 
amžiaus, iš Suvalkų trikampio 
nori susirašinėti su Kanados lie
tuvių jaunimu. Suinteresuotieji 
jos adresą gali gauti “TŽ” admi
nistracijoj.

Sportas Lietuvoje
Moterų krepšinio pirmenybes Klai

pėdoje laimėjo Kauno “Politechnikos” 
I komanda, Įveikusi Vilniaus “Moks
lo” krepšininkes 56:47. Trečioji vieta 
teko Vilniaus ‘Kibirkšties” II koman
dai, nugalėjusiai Kauno “Atleto” at
stoves 66:45.

Vyru krepšinio pirmenybėse Pane
vėžyje pirmą vietą išsikovojo Kauno 
“Politechnika”, baigminėse varžybose

lyvavo jaunimo poezijos vakare. 
Platesnis suvažiavimo aprašymas 
— sekančiame “TŽ” nr.

Toronto švietimo vadyba pa
skyrė $2 milijonus pagerinti 
imigrantų švietimui ir nutarė: pa
statydinti dar 26 kilnojamus pa
status anglų k. kursams; Įsteigti 
dar 5 klases Main St mokykloje, 
kur telkiamas imigrantų švieti
mas; paruošti italų, portugalų, 
graikų ir anglų kalbomis brošiū
rų apie vidurines ir. augštąsias 
Ontario mokyklas.

Toronto nuiversiteto šv. Myko
lo kolegija ir šią vasarą rengia 
teologijos kursus kunigams ir pa
sauliečiams. Bus dėstomi trys 
kursai: “Gyvoji krikščionių Bend
rija”, “Dievo žodis” ir “Besikei
čianti krikščionių Bendrija”. Kur
sai prasidės liepos 4 d. Smulkes
nes informacijas teikia: Rev. L. 
J. Elmer, C.S.B., 50 St. Joseph St., 
Toronto 5.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10 -1J0 ir 4 JO - 7 
Antr. 10-1 JO 
Treč. uždarytas 
Ketv.10-U0ir4.30-7 
Penkt. 10 -1 JO ir 4 JO • 8 
šošt. 9-12 
Sekm.9J0-l

4%% — 5y/i% (už indėlius)

6V2% —7% (iš skolininkų)

Iki $2 milijonų dar trūksta $150.000

sudorojusi Vilniaus “Statybą” 64:47. 
Trečią vieta užėmė kurį laiką pirma
vę, bet pabaigoje pralaimėję “Plasti
kui” 65:73 Kauno “Bangos” krepšinin
kai.

Pergalės prieš Vokietiją dienos pro
ga maratoninį bėgimą Trakai — Vil
nius laimėjo Vilniaus “Lokomotyvo” 
draugijos instruktorius Jurijus Bul- 
dygerovas, į Vilnių atbėgęs per 1 vai. 
35 min. 11,2 sek. Antruoju baigmę 
per 1 vai. 39 min. 40 sek. pasiekė gy
dytojas iš Kauno Aleksiejus čiuklo- 
vas, 20 sek. pralenkdamas Panevėžio 
hidromelioracijos technikumo moks
leivį Kostą Barčių. Šis “lietuviškas 
maratonas” suorganizuotas jau aštun
tą kartą ir jame dalyvavo ne tik Lie
tuvos ilgųjų nuotolių bėgikai, bet ir 
svečiai iš Leningrado, Karaliaučiaus, 
Volgogrado.

Vienas greičiausiai augančių kredito kooperatyvų 

visoje Kanadoje!

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaiką nuotraukos 

Portretai ir kt.

780 Queen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. WEST

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

SKUBIAI SKAMBINKITE
HIGH PARK AVE. & ANNETTE $5,000 įmokėti, mūro, atskiras 10 dide
lių kambarių per 3 augštus; pirmame augšte 4 dideli kambariai, moderni 
virtuvė ir prausykla iš 4 dalių. Vandeniu apšildomas. Liks viena ilgametė 
skola balansui.
RONCESVALLES - SUNNYSIDE $8,000.00 įmokėti, atskiras, mūrinis, 9 di
deli kambariai per 3 augštus, mod. virtuvės, vandeniu apšildomas, 2 gara
žai; prašo $26.900.
BLOOR & DUNDAS, $10,000.00 įmokėti, mūrinis, 8 kambariai per 3 augš
tus, garažas. Prie gero susisiekimo ir apsipirkimo; pardavimo kaina $20.500.

Neradę atitinkama namo bei biznio Šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Paskelbtos 
slaptos žinios

Atkelta iš 2-ro psl. 
taip pat minimas buvęs premje
ras J. Diefenbakeris. Esą jis pa
reiškė Gerdai, kad ji, padėdama 
P. Sevigny, daro didelę paslaugą 
Kanadai. Policija taip pat suse
kusi, kad Gerda, prieš atvykdama 
Kanadon, dirbo britų ir amerikie
čių karininkams, bet kartu turė
jusi ryšių su sovietų žvalgybos ka
rininkais Rytų Berlyne. V. Vokie
tijoj ji buvusi teismo nubausta 6 
mėn. už vagystę, bet po 3 mėn. 
pasprukusi iš kalėjimo. Montrea 
ly ji buvusi suimta už nepadeng
to čekio išrašymą, bet paleista be 
bausmės, nes ją užtarė augšti pa
reigūnai.

Teisinė komisija apklausinėjo 
ir patį P. Sevigny, kuris, priešin
gos pusės advokatų klausimų 
spaudžiamas, negalėjo paneigti 
savo intymių ryšių su Gerda. Bu
vęs teisingumo ministeris D. Ful
ton pareiškė teisinei komisijai, 
kad. P. Sevigny atvejį perdavęs 
premjerui J. Diefenbakeriui, ku
ris pareikalavęs nutraukti ryšius 
su Genda, bet nesiūlęs atsistaty
dinti. J. Diefenbakeris dar nėra 
davęsjavo pareiškimo teisminei 
komiškai, bet parlamente kritika
vo teisėją Spence už tokį atvirą 
bylos tyrinėjimą.

Statulevičius, ūkio vedėjas A. 
Petryla, kultūr. reikalams Aug. 
Kuolas, šėrų — E. Jurkuvienė, 
alyvos — J. Novogrodskis. Apmo
kamas LN administratorius — W. 
Eižinas. Tel. 531-5414. LN antras 
augštas ir rūsys , naujai išdažyti. 
Planuojama išdažyti ir medines 
dalis iš lauko pusės bei pagražinti 
įėjimą iš Dundas gt. Pernai LN 
sumokėjo $3.042,89 mokesčių. 
Prieš 5 metus buvo sumokėta tik 
$2.355. Dabar gautasis turto įver
tinimas yra didesnis nei praeitais 
metais. LN valdyba padavė pra
šymą atitinkamai Įstaigai mokes
čiams sumažinti.

Lietuvių Namai yra padarę su
tartį su Alberta Fuel Ltd. Užsisa
kantieji alyvą per Lietuvių Na
mus arba keičiantieji dabar turi
mą alyvos bendrovę per Lietuvių 
Namus i Alberta Fuel Ltd. gaus 
tos pačios rūšies alyvą, už tą pa
čią kainą ir toki patarnavimą, ko
kį nemokamai duoda kitos bend
rovės ar net geresni. Patarnavi
mas veikia šildymo sezono metu 
24 vai.

LN gauna už suradimą naujo 
ir už seną alyvos ėmėją tam tikrą 
nuošimtį pinigais. Alyvos reika
lais kreiptis į LN administrato
rių p. Eižiną arba betkuri valdy
bos narį. J. Novogrodskis, valdy
bos narys alyvos reikalams, ska
tina tautiečius pasinaudoti šiuo 
patarnavimu, kuris bus naudingas 
ir alyvos užsakytojui ir L. Na
mams.

Kanados šimtmečio lietuvių 
leidiniui medžiagą apie ūkini-eko- 
nominį lietuvių įnašą Kanados gy
venimui renka dr. J. Kaškelis. 
Leidinio komisijos pakviestas jis 
sutiko parašyti skyrių apie lietu
vių ūkini gyvenimą Kanadoje. 
Medžiagos rinkime jam talkina 
visa eilė bendradarbių. Svarbu, 
kad lietuviai verslininkai, pramo
nininkai, ūkininkai ir kt. greitai 
duotų visas informacijas. Kas tu
rėtų medžiagos apie lietuvius ūki
nėje - ekonominėje srityje, yra 
prašomas ją tuojau siųsti dr. J. 
Kaškeliui šiuo adresu: 1524 King 
St. W., Toronto 3, Ont. Kitos tau
tybės taip pat renka medžiagą 
apie savo Įnašą Kanados ūkiniam 
gyvenimui. Lietuviams tad svar
bu parodyti kanadiečiams savo 
ekonominį svori, šioje srityje 
reikia visų bendros talkos.

Toronto “beatnikų” rajone 
Yorkville slapstosi virš 100 ame
rikiečių, nenorinčių pakliūti Į ka
riuomenę. Tai daugumoje Įvairių 
kairiųjų organizacijų nariai, pro
testuoją prieš amerikiečių kiši
mąsi į Vietnamo reikalus/Pabė
gę nuo mobilizacijos pareigos, jie 
skleidžia sau palankią propagan
dą Kanadoje.

21 METŲ 
AMŽIAUS?i

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

KĄTIK
VED|?

Reikia mokėti šeimyni
nį draudos mokestį, jei 
norite, kad dengtų abu

dėl nedelsdami praneš
kite savo grupei arba, 
jei abu mokate tiesio
giai, praneškite Komi
sijos įstaigai.

GAVOTE
NAUJĄ DARBĄ?

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

You r
ONTARIO 
HOSPITAL 

INSURANCE 
Plan

©
Ontario Hospital 
Ifa Services Commission

Toronto 7. Ontario

Ad. No. 5011

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W Tel. 5334414

A L GARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

BLOOR • DUNDAS, $3.000 įmokėti, balansas — vienas atviras mortgičius, 
plytinis 6 kambarių namas, garažas, nauja apšildymo sistema. Pigi kaina.

DUFFERIN - ROGERS, $2.500 įmokėti,, atskiras, 6 kamoariai, vandeniu ap
šildomas, 2 garažai. Prašoma tik $16.900.
BLOOR - JANE, 7 kambarių, atskiras plytų namas su privačiu įvažiavimu 

ir garažu, vandens apšildymas. Prašoma kaina $27.500.
BLOOR - RUNNYMEDE, 8 kambariai per 2 augštus, vandens apšildymas, 

privatus, platus įvažiavimas. Prašoma kaina $27.900.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6]/ž% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m a n A Ai A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAkA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

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

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams Ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

Parkdale B-A Service Centre 
1181 QUEEN St W., prie Gladstone 

535 - 9468 j
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir tt. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

$4,000 ĮMOKĖTI, prie Landsdowne 
ir Queen g-vių; atskiras, gerų ply
tų, 9 katnb., 2 vonios. 2 virtuvės, 
platus šoninis įvažiavimas, gara
žas, nauja krosnis.

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

JANE • DUNDAS, tripleksas, 5-5-3 
kamb., plytų, atskiras, 8 m. se
numo privatus įvažiavimas; $335. 
mėnesinių pajamų.

Turime krautuvių, namą, vasarvtetią, hotetią, motelių Įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

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

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

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius



AUDRAUDA

MOLSON EXPORT
Kanados labiausiai perkamas alus

DIDINGAS
ALUS

didžiam krašte

NOTARAS

Telefonas LE. 2-4108

CR 9-6166

dainų šventė. Iš Įvairių valsty

1000 College St

P. BARAUSKO AGENTŪRA 769-4612
769-4131

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

$2.75
10%.

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT 

(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

Advokatas 
notaras

Dėmesio namų 
savininkai!

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJD.

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025

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

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

1134 DUNDAS ST. W., Toronto 
Telefonas LE 4-8431

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

VIENĄ KARTĄ ATIDĖTAS ir 
plačiai išgarsintas Liet. Bendruomenės 
Čikagos apygardos suvažiavimas Įvyko 
gegužės 8 d., dalyvaujant daugiau kaip 
šimtui atstovu ir pusšimčiui svečių. 
Prieš suvažiavimą spaudoje Įvykusio
se aštriose diskusijose tarp valdybos 
narių ir kitų asmenų, ryšium su pirmi
ninko Br. Nainio veikla, labai Įaudrino 
atmosferą, tačiau pats suvažiavimas 
praėjo gana ramioje nuotaikoje. Gali
mas daiktas, tai atsitiko dėlto, kad 
pačioje suvažiavimo pradžioje pirm. 
Br. Nainys davė suprasti, jog jis i 
valdybą nenumato kandidatuoti.

Platų veiklos pranešimą padarė pir
mininkas Nainys, kuris buvo priimtas 
gausiais plojimais. Valdybos iždo pra
nešimą padarė K. Dočkus. Revizijos 
komisijos vardu žodį tarė V. Galvydis. 
Renkant naują valdybą, keturi buvo 
perrinkti iš senosios, tik vienas seno
sios valdybos kandidatas, kuris spau
doje daugiausia kėlė triukšmo ir ne
pasitenkinimo pirmininko veikla, bu
vo neišrinktas. Naujoji valdyba atrodo 
taip: S. Šiaučiūnas, D. Sakelis, J. šve
das, B. Vindašienė, G. Penčyla, A. 
Gintneris, A. šantaras, S. Ingaunis, K. 
Avižienis. Suvažiavimą sveikino Lietu
vos gen. konsulas Čikagoje dr. P. Dauž- 
vardis, Lietuvių Fondo valdybos atsto
vas dr. P. Kisielius ir kiti.

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼. 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—530 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1378

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

foto aparatai ir tx

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų 11 augštas.

({ėjimas is Howard Pork Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

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

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

GYVYBES
VASARVIEČIŲ • BALDI
SONALO IR DAIKTŲ (L_____  __
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

Service — Dirbtuvė
DR. V. SADAUSKIENE 

DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimų).

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas.
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

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

DANTŲ GYDYTOJAS
24 Calvington Dr., Downsview.

(prie Keele į šiaurę-
nuo Wilson Ave.)

Priima pacientus pagal susitarimą
TeL 633-1167

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
PKa. A 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Autorite Laarage das ir couege). Tet 5311305

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 ■ 3098

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

VIS DAUGIAU TAUTIEČIŲ atvyks- 
ta iš Lietuvos pas savo artimuosius. 
Balandžio 29 d. iš Kauno Į Čikagą at
važiavo Genovaitė Janušauskaitė, ku
rią atsikvietė jos tėvai Pranas ir Ka
zimiera Janušauskai, gyvenantieji 
Kankakee miestelyje prie Čikagos. At
vykimu rūpinosi čikagietis kelionių 
agentūros savininkas V. Rask-Ras- 
čiauskas, per kurį jau daug lietuvių 
yra atvažiavę iš Lietuvos. Artimoje 
ateityje čia žada atvažiuoti vienas 32 
metų vyras, augštąji mokslą baigęs 
okup. Lietuvoje. Anksčiau iš ten pa
prastai būdavo išleidžiami arba jauni 
arba seni žmonės. Dabar, Rasčiausko 
teigimu^ sąlygos vis gerėja ir laukia
ma dar didesnių pasikeitimų. Gegužės 
16 d. iš Čikagos Lietuvon išvažiavo 
Rasčiausko vadovaujama lietuvių eks
kursija, kurios didžiąją dalį sudaro 
naujieji ateiviai. Vilniuje ekskursan
tai išbus dvi savaites laiko.

DAIL. ADOLFAS VALEŠKA gavo 
vieną didesniųjų atžymėjimų dailės 
srityje. Jo suprojektuoti ir Valeškos 
studijoje padaryti vitražai Rodfei Ze- 
dek šventyklai gavo garbės premiją, 
kurią paskyrė Amerikos Architektų 
Institutas ir Čikagos Prekybos ir 
Pramonės Sąjunga. Dauguma premijų 
atiteko Įvairiems pastatams už archi
tektūrinius išradingumus, tik vienas 
dail. Valeška buvo atžymėtas už suge
bėjimą vykusiai pritaikyti meną archi
tektūrai. Premijos buvo Įteiktos kong
reso viešbutyje per specialius pietus 
balandžio 27 d. Premijuotųjų objektų 
nuotraukos yra išstatytos naujai dedi
kuotame valdinių Įstaigų centre Čika
goje ir jų paroda ten vyks visą gegu
žės mėnesi. Vėliau ši paroda bus per
kelta ir Į kitus Amerikos miestus. 
Apie premijuotą dail. Valeškos kūrinį 
rašė Čikagos dienraščiai, o kaikurie 
Įsidėjo vitražų nuotrauką.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

SIŲSKITE PINI
GUS I S. RUSIJA

TIESIOGIAI PER

GRAMERCY
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU 
FIRMA, TURINČIA LEIDI
MĄ. JOKIU TARPININKŲ, 
JOKIŲ PASLĖPTŲ RINK
LIAVŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERSLE GA
RANTUOJA JUMS GERĄ 

PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos. Tiesioginis agentas- 
Bank of Foreign Trade Maskvoje. 
Turi Bankų Depart, leidimą ir ap- 
draudą. Apsidraudę $20.000.00. Ofi
cialūs SSSR kvitai, pasirašyti gavė-

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. Utenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas St. W.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KH-IMUS. 

Automatinis eittiri varymai. Šutai 
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

LIETUVIŲ FUTBOLININKAMS, 
žaidžiantiems augščiausioje lygoje, 
vyksta nekaip. Po pergalės pirmose 
rungtynėse, lietuviai prapylė sekan
čius 4 susitikimus. Paskutini pralai
mėjimą “Lituanicos” futbolininkai pa
tyrė gegužės 8 d. žaisdami prieš netaip 
jau stiprią “Wings” vienuolikę. Ta
čiau ir jos lietuviams pakako, kadangi 
varžovai “Lituanicai” atskaitė 3:0. Tad 
po 5 susitikimų, “Lituanica” tebeturi 
2 taškus ir neatrodo, kad likusiose 
dvejose pirmojo rato rungtynėse ką 
nors daugiau laimėtų. Atrodo, jog “Li
tuanicai” šių metų pabaigoje teks at
sisveikinti su augščiausiąja lyga, kuri 
mūsiškiams perkietas riešutas.

Kiek geriau sekasi “Lituanicos” re-

STANLEY WM. FROLICK, Bjk.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

W. A. LENCKI, 
B»A^, LJLB.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras ’
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

FOUR SEASONS TRAVEL . f* J 2*
323 LAKESHORE RD. EAST, r O IT VreaiT

Vd ▲ /š ėkl A C Tisais kelionių reikalais, visame pasao-• DAvtiX/KJ lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Mokome su standartinėmis, 
jutomatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronte 

(į rytus nuo Dufferin St)

draudimo Įstaiga

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

60 HOWARD PARK AVE.

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

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

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

(prie Duodasi

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Nee pawn Ave.) 

531-1432

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio. ?

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A 7 su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P- JONIKAS

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

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

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

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

Lietuvą, Lafvtjų, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

8VARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 ------
Virš $30.00

GRAMERCY SHIPPING, INC.
744 Broad St. Newark, N.J.

Rašykite angliškai arba lietuviškai 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanų katalogų.
GRAMERCY i(ŠIŽigta

118 E. 28 St. New York, N.Y.

ČIKAGA ŠIUO METU yra viso pa- 
šaulio lietuvių dėmesio centre, nes čia 
už maždaug 6 savaičių prasidės didieji 
įvykiai — Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas su Įvairiomis parodomis, o 
po to 
bių i Čikagą žada suplaukti delegaci
jos, kurių tarpe bus žmonių net iš to
limosios Australijos, šių įvykių rengė
jai jau dirba ir stengiasi, kad organi
zuojamieji parengimai gerai pasisektų. 
Tam reikalui yra labai svarbūs pinigai, 
kuriuos teikia speciali finansų komisi
ja. Tautiečiai turėtų būti duosnūs di
diesiems užsimojimams. Prieš kongre
są įvyks jungtinė jaunimo stovykla, o 
kongreso dienomis Įvairios organizaci
jos ar vienetai šaukia savo suvažiavi
mus. JAV ir Kanados Lietuvių Fondo 
Bičiulių konferencija įvyks liepos 2—3 
dienomis.

Atrodo, birželio mėnesio pabaiga ir 
liepos pradžia į Čikagą sutrauks tiek 
daug lietuvių, kaip kad niekada iki 
šiol, čikagiečiai, žinoma, pasistengs 
parodyti savo vaišingumą ir dėmesį 
svečiams.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

zervui, kuris iš 5 susitikimų turi‘3 per
gales, 1 pralaimėjimą ir 1 lygiąsias.

Iš sportinės srities yra pažymėtinos 
artėjančios Š. Amerikos liet, sporto 
žaidynių tinklinio varžybos, kurios bus 
pravestos gegužės 28—29 d. Čikagos 
Marquette Parko sporto salėje. Šiose 
pirmenybėse bus varžomasi suaugusių
jų — vyrų ir moterų klasėse, prieaug
lio — jaunių A, mergaičių A ir B kla
sėse. Pirmenybes vykdo Čikagos LSK 
‘‘Neris”.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F BOCHULIS

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

Pajieškojimai
Prieš porą metų Brooklyne mirė 

Julius Juška, Amerikoje žinomas 
kaip Julius Yuška, palikdamas šiek 
tiek turto. Tarpe įpėdinių gali būti 
ir Adolfas Yuška. kuris 1946 m. jieš- 
kojo Juliaus Juškos, o vėliau iš Vo
kietijos persikėlė Į Braziliją. Juliaus 
Juškos giminės arba apie juos žinan
tieji malonėkite rašyti: Consulate 
General of Lithuania, 41 West 82 
Street, New York, N.Y. 100024, U. 
S.A.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Z—^ette St., 

Tel. RO 2-2100

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

MOLSO/V

MH .........



TORONTO PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

iv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

Lietuvių protestas dėl pašto ženklų
— Šį ketvirtadienį, Kristaus 

Dangun žengimo šventėje, pa
maldos rytą — 7.30 ir 8 vai., o 
vakare — 7.30 vai. Vakarinių Mi
šių metu kviečiame visus įsijung
ti į lietuviškų giesmių giedojimą.

— Šį penktadienį 7.30 vai. va
kare — inės pamaldos.

— Ryšium su ilguoju savaitga
liu šį sekmadienį, 11 vai. pamal
dos bus ir Gerojo Ganytojo sto
vyklavietės koplyčioje Spring- 
hurste.

— Mirus a.a. Jievai Janeliūnie- 
nei, gilią užuojautą reiškiame 
dukrai Magd. Krilavičienei ir jos 
šeimai.

ponienę, mirus jos tėveliui, ir VI. 
Plečkaitį, mirus jo motinai.

— A.a. Prano Žutauto laidotu
vės — šį trečiad., 10 v., iš Prisi
kėlimo bažnyčios. Brolį Bronių 
ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia-

— Šv. Jono Kr. Pašalpinė 
Draugija gražiai paminėjo įsikū
rimo 45 metų sukaktį. Draugijos 
nariai gausiai dalyvavo 11 vai. 
pamaldose, skirtose už draugijos 
mirusius ir gyvus narius.

įsijungė į giedojimą. Kviečiame 
šio gražaus papročio laikytis ir 
toliau, pasinaudojant giesmių 
tekstu- iš knygučių “Šv. Mišios 
lietuviškai”.

me.
— Prašytos paskelbti Mišios: 

šį sekmad., 9 v. — už a.a. S. Les- 
niauską, užpr. p. Ranonių; 10 v. 
— už a.a. J. Skaržinską, užpr. p. 
Kriaučiūnienės; 11.45 v. — už a. 
a. J. Dambrauską, užpr. p. Birš
tonu ir p. Puzerienės; 11.30 y. — 
už a.a. Elzbietos vėlę, užpr. p. 
Šlekių; kt. pirmad., 7.30 v.r. — 
už a.a. Pov. Agurkį, užpr. p. Pra-

— Sutvirtinimo sakramento 
pamokos — kas antrad. ir ketvir-

— Mirus a.a. Jievai Janeliūnie- 
nei, nuoširdi užuojauta jos duk
rai Magdalenai Krilavičienei ir 
jos šeimai.

— Šį šeštadieni, 9 v.r., pamal
dos už Bielašauskų šeimos miru
sius.

— Pakrikštyta: Rama Emilija 
Gvildytė. *

Šv. Jono lietuvių kapinėse baig
ti, išlieti pamatai dvidešimt vie
nam paminklui. Jų dauguma bus 
pastatyti dar prieš kapinių puoši
mo ir lankymo dieną — gegužės 
29. Šventės išvakarėse numatoma 
jaunimo organizacijų talka. Ge
gužės 29 d. — susikaupimas ka
pinėse 4 v. p.p. šią savaitę kapi
nėse palaidota: a.a. Jieva Jane- 
liūnienė ir a.a. Pranas Žutautas.

Dėmesio, dėmesio! Pranešame, 
kad pradedant ateinančiu sekma
dieniu, gegužės 22 d., ev. liutero
nų Vilties par. pamaldos prasidės 
9.30 vai. ryto įprastoje vietoje. 
Pamaldos rytais Alhambros Un
ited bažnyčioje, 1053 Bloor St. 
W., Toronto 9, bus laikomos Rd 
rugsėjo 25 d. Pamaldos gegužės 
22 ir 29 d. bus su šv. Komunija.

Parapijos valdyba
Šv. Jono Kr. Pašalpinė Draugi

ja gegužės 15 d. paminėjo savo 
Įsisteigimo 45 m. sukaktį specia
lia iškilme ir susirinkime šv. Jo
no Kr. par. salėje. Minėjimą pra
dėjo Draugijos pirm. A. čirūnas, 
pakviesdamas A. Bumbulį pirmi
ninkauti. Savo prakalboje pirm. 
A. čirūnas priminė, kad Dr-ja bu
vo Įsteigta siekiant artimui pagel
bėti, tikėjimui ir tautybei išlaiky
ti. Pęr 45 metus ji gana daug nu
veikė: Įsteigė parapiją, bažnyčią, 
salę, organizavo parengimus, rė
mė Dariaus - Girėno skridimą, tu
rėjo savo biblioteką ir t.t. Baigda
mas p. čirūnas pastebėjo, kad Dr- 
jai po tiek metų reikia remonto 
— naujo kraujo. Ižd. p. štreitas 
savo pranešime pastebėjo, kad 
Dr-ją pęr 45 m. išmokėjo pašal
poms $12.000; mirė 14 narių; da
bar yra 53 nariai (per susirinkimą 
Įsirašė 5 nauji nariai). Ta proga 
buvo pagerbti seniausi nariai — 
Juozas Griška ir p. Jurcienė. Svei
kino: Šv. Jono Kr. par. klebonas 
kun. P. Ažubalis, “Tž” red. kun. 
Pr. Gaida, V. Ramanauskas; raš
tu — K.L.K. Moterų Dr-jos Šv. 
Jono Kr. par. skyrius. Taip pat 
kalbas pasakė — buvęs mokyt. 
J. Balčiūnas ir p. Vekteris. 
Paskaitą apie dvasinį sveikatingu
mą skaitė V. Judzentavičiūtė. 
Kartu su minėjimu buvo sujung
tos vaišės, kurias paruošė Dr-jos 
narės, ši iškilmė padrąsino Dr-ją 
tęsti savo veiklą.

Gailius Skrinskas ši pavasarį 
baigė Toronto universiteto huma
nitarinį fakultetą (3 metų kursą) 
bakalauro laipsniu. Mokslo baigi
mo ir gimtadienio proga jo tėvai 
ir draugai surengė jaukias pa- 
gerbtuves. G. Skrinskas ypač ak
tyviai dalyvauja skautų veikloje.

A. a. Pranas Žutautas, kuris nu
skendo bežvejodamas St. John’s 
ežere 1965 m. spalio 31 d., vis ne
galėjo būti surastas. Praėjusi sa
vaitgalį pripuolamai išgriebė jo 
lavoną kanadiečiai žvejai ir pra
nešė policijai. Jo drabužių kiše
nėse rasti dar nesugedę doku
mentai ir pinigai. Velionis iškil
mingai laidojamas gegužės 18 d. 
iš Prisikėlimo bažnyčios 10 v. r.

v. Mišių; tik šį sekmad. pamokų 
nebus.

— Pirmosios Komunijos iškil
mių fotografijų pavyzdžiai mato
mi ir išsirenkami bei fotografi
jos gaunamos po 10 v. Mišių ir 
po Sumos par. kavinėje.

— Šis sekmadienis skiriamas 
maldai ir atgailai už pavergtą tė
vynę. Tradicinis pasiaukojimas 
Dievo Motinai — po Sumos per 
gegužines pamaldas.

— Gegužinės pamaldos šiokia
dieniais laikomos 8 v.v.<d~'sek- 
mad. — po Sumos.

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

— Prašome šį rudeni šv. Ele
nos vaikų darželi ar I skyrių pra
dedančius vaikučius užregistruo
ti jau dabar tų Įstaigų raštinėse.

— Repeticijos: suaugusių cho
ro vyrams — šį ketvirtad.,* 7.30 
v. v.; studentėms ■■— trečiad., 7 v.

ti tūkstantmetinei krikščionybės 
įvedimo sukakčiai Lenkijoj. Iš 
tikrųjų mus labai skaudina fak
tas, kad viename pašto ženklų 
piešinyje šalia Jadvygos paveiks
lo įdėta garsioji Vilniaus Marijos 
Gailestingumo Motinos šventovė. 
Tai ne tik neatitinka istorinei tie
sai, bet dargi įpina politinius mo
tyvus ir ginčus. Todėl maloniai 
prašome, kad minėtasis pašto 
ženklas nebūtų išleistas, kad tuo 
būdu būtų išvengta nenaudingų 
ir kenksmingų ginčų tarp lietuvių 
ir lenkų, kaip emigracijoj taip ir 
tėvynėje. Bažnyčios priešai išnau
doja kiekvieną progą pulti Šv. 
Sostui ir atitraukti nuo jo tikin
čiuosius. Trokštame, kad Vatika
no pašto ženklas neduotų progos 
naujiems Bažnyčios puolimams 
Lietuvoje...”

Taip pat protesto raštą įteikė 
ir Lietuvos atstovybė prie šv. 
Sosto. Nežiūrint to, Vatikanas 
pašto ženklus gegužės mėn. 3 d. 
išleido, o lenkai dargi pasigamino 
vokų su Vilniaus katedros vaizdu 

niškų pašto ženklų seriją paminė- ir lenkiška vėliava virš jos. ■ R.

Romos lietuviai kunigai ener
gingai reagavo prieš lenkų pre
tenzijas į Aušros Vartus. Lenkai, 
švęsdami savo krikščionybės įve
dimo tūkstantmetinį jubilėjų, pa
sirūpino, kad Vatikanas išleistų 
tam jubilėjui paminėti seriją paš
to ženklų, ženklų piešinius paren
gė lenkų dailininkė C. Dabrows- 
ka. Viename tų ženklų yra atvaiz
duota lenkų karalienė Jadvyga, 
o jos kairėj pusėj įdėti Vilniaus 
Aušros Vartai su lenkišku užra
šu “Ostra Brama”.

Romos lietuviai kunigai, paty
rę, kad toks ženklas bus išleistas, 
balandžio 27 d. susirinkę šv. Ka
zimiero lietuvių kolegijoje, nuta
rė skubiai reaguoti. Prel. L. Tu- 
laba tuoj suredagavo raštą, kurį

vę kunigai. Balandžio 28 d. tas 
raštas buvo įteiktas Vatikano 
valstybės sekretoriui kardinolui 
Amleto Cicognani. Rašte sakoma: 
“Su dideliu skausmu sutinkame 
žinią apie naują išleisimą Vatika

MOKSLO METŲ UŽBAIGA TORONTE

IŠNUOMOJAMI n augšte du kamba
riai ir virtuvė su atskira prausykla; 
taip pat m augšte kambarys ir virtu
vė. Galima užimti nuo birželio 1 d. 
Skambinti nuo 9 vai. ryto iki 3 v. p.p. 
tel. LE 68835.

REIKAIJNGAS PENSININKAS (vy
ras ar moteris) pagelbėti vasarvietėje 
Springhurst Beach. Teirautis 5348112 
Toronte.

TORONTE IŠNUOMOJAMI du kamba
riai III-e augšte. Teirautis tel. 534-8112

PARDUODAMAS AUTOMOBILIS, 
1964 m. Falcon Futura, 6 cyL 120 a. j. 
dvejų durų, mėlynos spalvos, automa
tiška, labai geros kokybės. Išvažinėta

Vysk. Maželis 
kovoja su mirtimi
Gautomis žiniomis iš Lietuvos, 

labai sunkiai serga vysk. P. Ma
želis. Jis balandžio 13 d. buvo at
vežtas į Kauno ligoninę. Balan
džio 19 d. jam buvo daryta opera
cija, bet vos tik atidarę skrandį 
gydytojai pamatė, kad visą jį yra 
apėmęs vėžys ir nėra jokios vil
ties pagelbėti. Po operacijos jį 
aplankė vysk. J. Labukas, bet li
gonis nebegalėjo kalbėti. Laiške 
rašoma: “Vysk. Maželis jau aprū
pintas visais ligonių sakramen
tais. Jis kovoja su mirtimi, nebe
liko nė mažiausios vilties pa
sveikti. Liūdna, skaudu ir gaila, 
labai gaila visuomet besišypsan
čio geraširdiško balto senelio 
vyskupo”. Kai tik žinia pasiekė 
Romą, mons V. Mincevičius apie 
tai pranešė arkivysk. Samore, 
kuris tuojau pasirūpino, kad 
vysk. Maželiui būtų pasiųstas po
piežiaus palaiminimas.
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SS MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

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

—Šį ketvirtad., gegužės 19 d., 
Dangun žengimo šventė. Pareiga 
išklausyti šv. Mišias. Mišios tą 
dieną: 8, 9,10,11 vai. ryto ir 7.30 
v. vakaro.

— Šį sekmadienį — tretininkių 
susirinkimas po Sumos bažnyčio
je.

— Montrealio ateitininkų šven
tė — gegužės mėn. 29 d., sekma
dienį. Mišios 10 vai. ryto A. V. 
bažnyčioje. Po to programa ir vai
šės Nek. Pr. M. seserų apatinėje 
salėje.

. — Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserys ruošia dienos stovyk
lėlę lietuviams vaikams nuo 4 iki 
7 m. amžiaus. Stovyklėlė bus nuo 
birželio 27 iki liepos 8 d. Progra
ma žada būti labai įdomi. Regis
truotis nedelsiant. Tel. 766-9397.

— Aukos Bažnyčios Fondui: J. 
Matišaitytė ir A. Paškevičienė po 
$10. Užpraeito sekmadienio rink
liava — $258.

— Mirė Povilas Budreika iš 
Verduno. žmonai ir giminėms 
reiškiame gilią užuojautą.

“Litas” paėmė dar vieną nau
ją gyvybės apdraudą savo taupy- 
tojams. Nuo sekančio mėnesio 
narių santaupos draudžiamos ak- 
cidentinės nario mirties arba sun
kaus sužalojimo atveju. Apdrau- 
da bus išmokama pagal turimą 
polisą dviguba suma akcidentinės 
mirties ir sunkių sužalojimų at
vejais: 1. kai netenkama abiejų 
rankų, abiejų kojų arba abiejų 
akių; 2. kai netenkama vienos 
rankos ir vienos kojos arba vie 
nos akies ir vienos rankos arba 
vienos kojos ir vienos akies. Pu
sė normalios sumos pridedama, 
kai netenkama vienos akies arba 
vienos kojos arba vienos rankos. 
Papildomą apdraudos premiją ap
moka “Litas”; taigi, nariams ši 
apdrauda bus kaip papildomas 
priedas prie ligi šiol “Lito” duo
damos nemokamos $2000 santau
pų apdraudos.

Neužmirškite, kad “Litas” duo
da paskolas automobiliams ir par
davinėja pasaul. parodos visų rū
šių bilietus.

“Baltijos” stovyklavietę parė
mė: A. Rudytė $10, B. Mozūras 
$10 ir D. Jurkus $5.

MONTREALIO ŠALPOS FONDO va
jus vasario ir kovo mėn. sutelkė $370. 
80. Aukojo $10.80: A. Norkeliūnas; 
$10: Br. Mozūras, dr. J. Mališka, Tėvai 

i jėzuitai; $7: B. Makauskienė; $6: S.
Mekšriūnas, P. Kalpokienė; po $5: 
Iz. Mališka, V. šipelis, I. Dapkus, Br. 
Abromonis, EI. Vileniškienė, A. Dre- 
vinskienė, A. Macevičius, K. Petrulie
nė, V. E. Kerbeliai, J. B. Laimikiai, I. 
Gorys, VI. Koškus, St. Nagifiionis, E. 
Bernotienė, Kun. J. Gaudzė, K. Lei
pus, P. A. Povilaitis, J. Br. Lukoševi
čiai, P. Adomonis, V. Markauskas; $4: 
M. Vasiliauskienė; $3: St. Kęsgailą, p. 
Rašytinienė, J. Žitkus, K Ldepimenė. 
J. Valiulis, V. M. Murauskai, P. Mal
low, J. M. Juodviršiai, Daugilavičiai, J. 
Jocas, dr. J. M. Semogai, G. Montvilie
nė, E. Aleksiejūnaitė, J. Adomonis, V. 
Kačergis; po $2: V. KLiučinskas, T. 
Mačiulienė, V. Erslovas, K. Bubliaus- 
kienė, L. Salenis, K. Lukas, J. Krikš- 
čiokaitis, K. Baltuškevičius, Jz. Amb
rasas, K. Gudžiūnas, Z. Rimša, K. Šit- 
kauskas, P. Šukys, C. Ambrasas, V. 
Lietuvininkas, Br. Sinkevičius, A. Sa- 
ladžius, P. Styra; P. Bunys, J. Kibirkš
tis, R. Virbyla, J. Dasys, M. Dailidė, P. 
G. Paškevičiai, J. Vaitkutis, V. Jance- 
vičius, K. Mickus, A. Vapsvienė, Br. 
Kubilius, E. Russel, J. Piečaitis, B. 
Jurkuvienė, J. Adomaitis, A Banaitis. 
E. Linkonis, I. Vazalinskas. M. Kaz
lauskas, A. Jankus, L. čemysovas, A. 
Gudas, P. Zabiela, V. Baršauskas, J. 
P. Baradinskai, E. Dalmotienė.

Kiti aukojo mažesnėmis sumomis.
Nuoširdžiausias ačiū visiems auko

tojams pinigais ir drabužiais, aukų ir 
drabužių rinkėjams, “NL” ir t(TŽ" re
dakcijoms, radijo valandėlės ved. L. 
Stankevičiui už skelbimus ir visiems, 
kurie geru žodžiu ir darbu prisidėjo 
prie vajaus pasisekimo. Jūsų visų au
kos įgalino pasiųsti 61 siuntinį mūsų 
broliams ir sesėms, vargstantiems 
Lenkijoj.

Dar kartą pranešame, jei kas iš tau
tiečių yra patekęs į finansinius sunku
mus, prašome pranešti J. Dalmotui 
tel. 66M815.

Aukotojų sąrašas Vasario 16 gimna
zijai bus paskelbtas vėliau. *

Seimelio prezidiumo narys šalpos 
reikalams — J. Dalmotas

— Automobilis gatvėje smar
kiai pritrenkė Dianą Majauskie- 
nę; nuvežus į Queen Elizabeth li
goninę, po dviejų dienų mirė. Pa
laidota iš šv. Kazimiero bažnyčios 
gegužės 14 d. Cote dės Neiges 
kapinėse.

— St. Gabrini ligoninėje po la
bai sunkios operacijos guli Jonas 
Girdauskas. P. Svotelis taip pat 
paguldytas į St. Gabrini ligoninę.

— Montrealio General ligoni
nėje Malvinai Jurėnienei padary
ta nosies ir gerklės operacija.

— Vincas Žemaitis iš Montre
alio General ligoninės jau kuris 
laikas perkeltas į Convalescence 
namus — 5155/St. Catherines E.

— Gegužės 14 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo sutuokti p. Cou
ture su Ona Paulauskaite.

— Gegužės 14 d. par. svetainė
je įvyko gausus išleistuvinis p. 
Gurčinų vakaras — dalyvavo virš 
230 žmonių. Fotografas Tony 
Laurinaitis padarė visų grupių 
prie atskirų stalų nuotraukas. P. 
Gurčinams bus įteiktas didelis at
minimui fotografijų albumas: ja
me bus pirmoji Montrealio šv. 
Kazimiero bažnyčia, vestuvių, pa
rengimų ir kitokių progų nuo
traukos.

— Gegužės mėn. 29 d. bus visų 
Montrealio ateitininkų šventė. 
10 v. — AV bažnyčioje Mišios, o 
po jų N. Pr. M. seselių vienuoly
no salėje — šventės programa ir 
užbaiga su kavute. Montrealyje 
labai trūksta parengimų derini
mo. Pvz. kad ir šį kartą, šalia at
eitininkų šventės staiga atsiranda 
filmo rodymas tą pačią dieną, to
je pat parapijoje. Vienu metu 
neįmanoma būti dviejose vietose.

— Yra nutarta rengti “Balti
jos” stovyklavietėje liepos 17-24 
d. ateitininkų vasaros stovyklą 
berniukams ir mergaitėms nuo 7 
iki 16 m.; pagal amžių bus sugru
puoti atskirai. Iš anksto reikia 
pradėti galvoti, kad jos metu vis
kas sklandžiai eitų.

— Kun. J. Gaudžė birželio mė
nesi nebus Montrealyje.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava: $119.31; bažnyčiai aukojo 
J. Petrulis $14 ir p. Gargasienė 
$12. K. J. G.

“Lito” revizijos komisija iš
siuntinėjo visiems “Lito” na
riams jų sąskaitų balansus pagal 
“Lito” knygas. Jeigu tai pačiai 
datai Įrašai pranešimuose skirtų
si nuo Įrašų nario knygutėje, tai 
prašoma skambinti revizijos ko
misijos pirm. Juozui Lukoševi
čiui tel. 486-3860. Kadangi prane
šimų išrašymas užėmė ilgesni lai
ką, tai Įrašus reikia lyginti ne su 
paskutiniu knygučių Įrašu, bet 
tos pačios datos Įrašu pranešime 
ir knygutėje. Pr. R.

Stovyklų vadovų sūvažiavime 
gegužės 14 — 15 d. Toronte iš 
Montrealio dalyvavo I. Lukoševi
čienė, E. Mikalajūnaitė, A. Luko- 
ševičiūtė, D. Zubaitė ir A. Mažei
ka. Susidomėjimas jaunimo sto
vyklomis didėja ir joms šiemet, 
atrodo, labai rimtai ruošiamasi, v.

Kazys Barteška, jaunas mūsų 
kolonijos poetas, gegužės 15 d. 
dalyvavo Toronte Įvykusiam jau
nimo poezijos vakare. Tai jau ne- 
pirmas jo pasirodymas už Mont
realio ribų. Sveikinam, v.

Rūta Šemogaitė, McGill univer
sitete besiruošianti psichologijos 
magistro laipsniui, vasarai studi
joms išvyko Į Angliją, v.

“Aukso žąsis”, lietuvių paga
mintas filmas, bus rodomas Mont
realyje AV par. salėje gegužės 28 
d., šeštadieni, 8 v. v. Bus ir pobū
vis, dalyvaujant R. Pūkelevičiūtei 
ir aktoriams. Įėjimas $3.

Gegužės 29 d., sekmadienį, du 
seansai: 12.15 v. p. p. ir 5 v. v. 
Įėjimas: suaugusiems $2, mokslei
viams $1. Bilietai pardavinėjami 
sekmadieniais po 10 ir 11 vai. Mi
šių parapijos salėje.
“Tėviškės Žiburių” 

aukotojai
$15 paaukojo Tautos Fondo 

Toronto skyrius; $10 inž. P. Lelis; 
$5 A. Paulauskas; $3 L. Puskepa 
laitienė; po $2: B. Laučys, B. Ra- 
cevičius, č. Senkevičius, V. Prū
saitis, P. Linkevičius, A. Lukas; 
po $1: B. Steponaitis, kun. Z. 
Smilga, Z. Romanauskas ir A. 
Prunskus.

Liet. Kat. Akademijos 
suvažiavimas įvyks

Vokietijoje
L. K. Mokslo Akademijos cent

ro valdyba balandžio 30 d. buvo 
susirinkusi Gregorianumo univer
siteto rūmuose posėdžio. Buvo 
svarstyta ir nutarta VII-jį Aka
demijos suvažiavimą šaukti Vo
kietijoje, Miunchene 1967 m. lie
pos mėn. Tam suvažiavimui jau 
intensyviai ruošiamasi. Vokieti- 
tijoj įsteigtas L. K. Mokslo Aka
demijos židinys, kuriam vadovau
ja kun. dr. J. Aviža. Jis tariasi su 
Bavarijos Katalikų Mokslo Aka
demija, kurios būstinė yra Miun
chene, ir tiria galimybes gauti 
patogias Bavarijos K. M. Akade
mijos patalpas mūsų Akademijos 
suvažiavimui 1967 m.

Centro valdyba savo posėdyje 
IV. 30 d. priėmė į L. K. M. Aka
demiją šiuos naujus narius: dr. 
Juozą Jakštą (Cleveland, USA), 
kun. lie. Domininką Kenstavičių 
(Feuęht, Vokietija), prof. dr. Ju<> 
zą Mačernį (Argentina), prof. dr. 
kun. Vytautą Mankeliūną (Bogo
ta, Kolumbija) doktorantą Joną 
Medušauską (Mūnchen, Vokieti
ja).

Jaunųjų rašytojų 
kūrybos rinkinys

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba, skatindama jau
nąją kartą literatūrinei kūrybai, 
Jaunimo Metų proga leidžia jau
nųjų rašytojų almanachą. Jame 
bus spausdinami' 16-30 metų au
torių prozos ir poezijos kūriniai 
ir publicistiniai straipsniai. Jau
nieji autoriai, pasirašę tikru var
du ir pavarde ir nurodę savo am
žių ar gimimo metus, savo kūri
nius prisiunčia iki 1966 m. rugsė
jo mėn. 1 d. šiuo adresu: Jeroni
mas Ignatonis, 6642 So. Francisco 

i Ave., Chicago, Illinois 60629, 
USA.

Prozos kūriniai turi būti neil
gi, geros kompozicijos ir sklan
džia lietuvių kalba parašyti; pub
licistiniai straipsniai lietuvių tau
tinio kultūrinio gyvenimo temo
mis, neilgesni 3 mašinėle rašytų 
puslapių. Almanache bus spaus
dinama tik po vieną prozos vei
kalą ir po vieną publicistini 
straipsni to paties autoriaus; po
ezijos galės būti ir daugiau, pagal 
jos vertę. Almanachui redaguoti 
sudaroma komisija, kuriai ir pa
vedama padaryti atranką prisiųs
tų veikalų bei straipsnių. Silp
nesnieji kūriniai bus grąžinami 
autoriams pagal jų nurodytą ad
resą, geresnieji bus spausdinami 
almanache be honoraro auto
riams. Kostas Januška

Etninio meno taryba ■— Com
munity Folk Art Council gegužės 
28 d. šeštadienį, 8 v.v., Royal 
York viešbučio Canadian Room 
salėje rengia vakarą — balių 
(“1966 Nation Builders Ball”) ir 
kviečia visus dalyvauti. Įėjimas— 
$6 porai, $3 — vienam asmeniui. 
Apranga — “black tie” arba tau
tiniai drabužiai. Vakarą globoja 
Ontario gubernatorius su Ponia ir 
kiti Įžymūs pareigūnai. Programą 
atliks škotų šokių grupė ir fili
piniečiu sambūris* Be to, bus lo
terija, kurioje galima laimėti 21 
dienos kelionę iš Montrealio į 
Amsterdamą KLB b-vės spraus- 
miniu lėktuvu. Smulkesnių infor
macijų teirautis tel. 363-9311.

šeštadieninė mokykla iškilmių 
gai baigė mokslo metus gegužės 
15 d. Į Prisikėlimo salę susirin
ko ne tik visa mokykla, bet ir 
daug tėyų. Mokyklos ved. J. And
rulis, visus pasveikinęs, pakvietė 
invokacijai kapelioną J. Staškevi
čių. Sveikinimo kalbas pasakė: 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, mo
kyklų tarybos pirm. Placidas Ba
rius, OFM, apyl. pirm. Aug. Kuo
las ir tėvų komiteto pirm. L. šeš
kus. Visi linkėjo Įsijungti Į lietu
višką gyvenimą, ruoštis vasaros 
stovykloms. Tarybos pirm., be to, 
padėkojo visiems, dirbusiems mo
kyklai. Baigusiems pažymėjimus 
įteikė kons. dr. J. žmuidzinas, o 
dovanas (V. Sruogienės “Lietuvos 
istoriją”) — tarybos pirm. T. Pla
cidas. Mokyt. A. Kuolienė, dės
čiusi lituanistiką, įteikė kiekvie
nam baigusiam po rožę, kurias 
jie perdavė savo motinoms. Jaut-

— Artėjant 10-tai stovyklai, 
T. pranciškonų stovyklavietėje 
vėl prasideda naujos statybos ir 
pagražinimo darbai. Kurie gali

, . J gūsių klases auklėtojas Vyt. Te
at m ’ v; -i ■ sec^as. Mokinių vardu žodį tarė

prisidėti darbu, ypač savaitga-

Kazlauskaitė, A. V. Kryžanaus- 
kas, G. V. Pacevičiūtė, V. P. Pra
naitis, R. J. Puteris, E. J. Rovas, 
R. M. Stančikaitė, A. K. Strimai
tis, L. N. Teišerskytė, J. M. Ur
bonaitė, R. R. Urbonaitė, E. A. 
Zabiela.

Gražiai buvo paruošta ir meni
nė dalis, kurią atliko mokiniai. 
D. Kazlauskaitė paskaitė savo ra
šinėlį, mokinių grupė, paruošta 
mokyt. M. Gudaitienės, atliko ei
lėraščių ir dainų pynę, kita — in
scenizavo pasakėčią “Vilkas ir 
ėriukas”; jaunesniųjų mokinių 
choras, vad. L. Stasiūno, o vyres
niųjų — vad. V. Verikaičio, iš
pildė keletą liet, dainų; taut, šo
kių grupė, vad. D. Augaitytės, 
smagiai pašoko. Programos pra
nešėja buvo R. Mažeikaitė. Po 
programos visus mokinius tėvų 
komitetas pavaišino. Visi skirstė
si su pakilia nuotaika ir dėkinga 
širdimi mokyklai'už darbą. Kr.

binti T. Pauliui, LE 3-0621.

ne tik nuo vadovų ir stovyklos 
programos, bet ir nuo pačios sto
vyklavietės. Per tėvų pranciškonų 
stovyklavietę Wasagoje kas metai 
praeina apie 500 lietuviško jauni
mo. Stovyklavietė reikalinga re
monto ir Įvairių pagerinimų. Tam 
reikia lėšų. Stovyklai pagerinti 
komitetas šią savaitę išsiuntinės 
laiškus visiems tėvams, kurių vai
kai stovyklavo ar stovyklaus 
pranciškonų stovyklavietėje. Ko
mitetas prašo vienkartinės aukos 
ir tikisi, kad visi tėvai duosniai ir 
skubiai atsilieps.

Prisikėlimo parapijos bankelis 
ateinanti pirmadieni, gegužės 23 
(Viktorijos Dieną) bus uždarytas.

Valdyba
Jaunimo poezijos vakaras, 

rengtas KLB jaunimo sekcijos ge
gužės 15 d. Prisikėlimo salėje, su
silaukė gražaus pasisekimo — da
lyvių buvo gausu, o programa ori
ginali. ši kartą vietoje pranešėjo 
du berniukai rodė užrašus ant pla
taus kaspino, štai išvynioja kaspi
ną su užrašu “Pradžia”, toliau — 
kitų užrašą “L. Švėgždaitė” ir t.t. 
Savo poezijos kūrinius paskaitė 
torontietė L. švėgždaitė ir mont- 
realietis K. Barteška. Jų poezija 
buvo jauna, kaip ir jos autoriai. 
Naujas dalykas buvo ir skudučių 
orkestras, sudarytas iš jaunųjų 
skautų. Jam vadovavo Stp. Kai
rys. Įspūdingai buvo inscenizuota 
poezijos rinktinė, kurion buvo su
telkti ne tik eilėraščiai, bet ir 
simbolinis poetas su kontrabasu, 
ir muzika, ir išraiškos Šokis (Kry- 
žanauskaitė). Visi susilaukė ilgų 
publikos plojimų^ Poezijos rinkti
nę skaitė: A. BŪšinskaitė, 2. Šle- 
kytė, A. Bušinskas, A. Puteris. 
Visą vakaro programą paruošė 
bei apipavidalino D. Skrinskaitė 
ir V. Tamulaitytė. Visiems prog
ramos dalyviams padėkojo KLB 
jaunimo sekcijos pirm. G. Rinkū- 
naitė.

Toronto pradžios mokyklose 
panaikinami pažymėjmai, kuriuo
se mokiniams būdavo išrašomi 
pažymėjimai 3 kartus per metus 
už kiekvieną studijuojamą daly
ką. Vietoje to mokinys dabar par
sineš namo tik bendras mokytojo 
pastabas. Toliau ateityje norima 
sumažinti namų darbus, kad mo
kiniai turėtų daugiau laisvo lai
ko. Daug mokytojų tiems pakei
timams nepritaria.

L. Teišerskytė, praleidusi* savo 
vaikystę Sibire. Baigusiųjų dova
nos teko: vedėjui J. Andruliui, V. 
Teseckui, J. Jankaičiui ir A. Kuo
lienei. Jos atstovavo 14-kai bai
gusiųjų X skyrių, štai jie: A. T. 
Aušrotaitė, B. M. Dilkutė, D. M.

Toronto Lietuvių Akademikų 
Draugijos metinis narių susirin
kimas — gegužės 30 d., pirma
dieni, 8 v.v., Prisikėlimo muzikos 
studijoje. Bus svarstomi Įvairus 
reikalai ir renkama valdyba at
einantiems mokslo metams. Visi 
nariai kviečiami būtinai dalyvau
ti. Valdyba

KARTŪNO BALIUJE, T. pranciškonų 
salėje, pamesta skara — juoda su iš
siuvinėtom gėlėm. Radusieji prašomi 

skambinti po 6 v.v. tel. 762-9143.

GALĖČIAU BŪTI ŠEIMININKE kle
bonijoje; sutinku išvažiuoti iš Toron
to. Rašyti p. Magilionai c/o “Tėviškės 
žiburiai”, 941 Dundas St W„ Toron
to 3, Ont

IŠNUOMOJAMAS BUTAS H-me augš
te iš 3-jų kambarių ir virtuvės su at
skira prausykla, 62 Kenneth Ave.

TeL 769-5888.

Mirus a. a. JIEVAI JANELIŪNIENEI, 
dukrai, žentui ir anūkams 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

, A. J. Ališauskai 
P. P. Poigrimai

TORONTO MIESTAS
Pelenų ir šiukšlių išvežimo reikalu

Kadangi pirmadienis, gegužės 23-ioji (Victoria Day ir Kara
lienės gimtadienis) yra paskelbta vieša nedarbo diena, todėl 
Toronto mieste nebus surenkami pelenai ir šiukšlės. Bus lai
komasi šios tvarkos:
JEI PIRMADIENIS YRA JŪSŲ REGULIARI ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO 
DIENA, JOS BUS IŠVEŽAMOS ANTRADIENĮ.
JEI ANTRADIENIS YRA JŪSŲ REGULIARI ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO 
DIENA, JOS BUS IŠVEŽAMOS TREČIADIENĮ.
NEMESKITE PAGRĖBSTŲ, ŽOLĖ AR ĮVAIRIŲ ŠIUKŠLIŲ ANT 
NUTEKĖJIMO VAMZDŽIŲ. SUDĖKITE VISAS TOKIAS LIEKA
NAS Į UŽDARAS DĖŽES, PARUOŠTAS REGULIARIOS DIENOS 
IŠVEŽIMUI.

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

VASAROTOJŲ DĖMĖSIU!
Lietuviška JANSONŲ vasarvietė Cape Cod Mass., USA vila

šiais metais atidaroma vasarojimui nuo birželio m. 18 d. iki rugsėjo 15 d. 
Visus tautiečius maloniai kviečia atvykti praleisti atostogas.

Jau dabar priima užsakymus.
Kreiptis: Dr. Ed. Jansonas, 15 Rosedale St, Boston, Mass. 02124, USA.

• Tel. 288-5999

— sunkvežimių tarnyba.
Perkraustymas bei 

pervežimas. 
ŽEMIAUSIOS KAINOS.

Skambinkite JOE 
tel. 248-8217

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANT ir CHRYSLER. 
Vartoti: garantuotai geros kokybės 

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

711 St. Clair Ave. West 
Leonard Dodge — Chry

IŠNUOMOJAMA HIGH PARKO RA
JONE II augšte be baldu 3 kamba
riai, virtuvė, saulės kambarys ir vo
nios kambarys. Teirautis nuo 9 vai. 
ryto iki 3 vai. po pietų Tel. 534-0243.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

MK r

nepamirškite užsukti dovanų, suvenirų 
ir {vairių reikmenų krautųvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų Klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmų pamokų su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
CT2 RTOOR ST. W. (prie Bathurst) 
Tel LE 2-3656. Rytuose HO 8-1331




