
Šimtmečio leidinys
Daugumą išeivijoje leidžiamų knygų rašome patys sau. Ro

manai, prisiminimai, mokslinės ir kitokios knygos paprastai rašo
mos lietuviškai ir tuo būdu lieka teprieinamos tik mums patiems. 
O tuo tarpu kitataučiai, net tie, kurių tarpe gyvename, labai mažai 
težino apie mus. Kai jiems prireikia informacijos, ima iš pri
puolamų šaltinių, dažniausiai rusiškų ar lenkiškų. Taip ne tik į 
kasdieninius jų leidinius, bet net ir į enciklopedijas bei “year
books” pataika apie mus netiksli ir neretai net užgaunanti me
džiaga. Kaltiname tada kitus, siunčiame protestus, nors dalį kal
tės turime prisiimti ir patys, kad neparūpinome apie save kon
densuotos ir kitiems prieinama forma pateiktos madžiagos.

Kanados šimtmečio minėjimams artėjant, kilo mintis pasiū
lyti valdžiai paraginti ir subsidijuoti įvairiaspalves kanadiečių 
tautybes parašyti apie save po knygą anglų kalba. Idėja buvo pa
lankiai priimta ir pavesta vykdyti Kanados Federacinės šimtme
čio Komisijos istorijos skyriui.

Taip ir mes, šalia kitų, buvome pastatyti prieš sunkų uždavi
nį, kurį jau teko spręsti buvusiai KLB krašto valdybai, bet visu 
svoriu problema užgulė dabartinę Bendruomenės vadovybę. Kas 
tokią Įmygą, pareikalaujančią didžiulio darbo, galėtų parašyti ir 
išleisti iki komisijos nustatytos datos — 1967 m. rugsėjo 1 d.? 
Vienu tarpu atrodė, kad nepajėgsime, ir reikia visą idėją palai
doti. Bet, reikalą palaidoję, kokioje šviesoje atsidurtume prieš ki
tas tautybes? Neabejotinai pasirodytume menko intelekto gru
pė, nepajėgusi savo tomo įrikiuoti kitų tautybių tomų tarpam To 
motyvo vedama KLB krašto valdyba, nesuradusi vieno žmogaus, 
kuris apsiimtų veikalą parašyti, sudarė Kanados šimtmečio Lie
tuvių Leidinio Komisiją. To motyvo vedami į komisiją pakviestie
ji žmonės sutiko imtis darbo.

. Minimai komisijai tenka keleriopas darbas: surinkti reikiamą 
medžiagą, ją suredaguoti, tomą išleisti ir išplatinti. Komisija yra 
pirmininkaujama — koordinuojama dr. J. Sungailos, tačiau kiek
vienas narys turi dar ir savo specifines pareigas. Tuo būdu kny
gos vyr. redaktoriais pakviesti prof. dr. J. Putinas ir kum dr. P. 
Gaida. Pirmasis šalia to apsiėmė kartu su red. J. Kardeliu dar 
paruošti knygos skyrių apie senąją imigraciją, o antrasis pasiėmė 
leidinio atsakomybę prieš Kanados valdžios organus, medžiagos 
surinkimą religiniam ir spaudos skyriui (kartu su J. Kardeliu). 
Dr. J. Sungaila šalia bendrojo pirmininkavimo dar sutiko surinkti 
ir aptvarkyti medžiagą profesionalų skyriui. A. Rinkūnas, kuris 
yra ir komisijos sekretorius, jau yra paruošęs švietimo skyrių, be 
to, tvarko medžiagą organizacijų skyriui (talkinant J. Kardeliui). 
Stp. Kairys, kuris yra ir komisijos iždininkas, organizuoja litera
tūros, meno ir su tuo susijusios veiklos skyrių. Sporto skyrių ruo
šia K. Baronas, o ekonominio gyvenimo skyrių — dr. J. Kaškelis. 
Suplanuota, kad knyga turės nedaugiau kaip 400 puslapių. Kaip 
jau skelbta, jos paruošimui paskirta $2000 valdžios parama.

Praėjus nuo darbo pradžios jau 5 mėnesiams, komisija pir
miausia turi pasidžiaugti, kad i jos kvietimą ir anketas atsiliepė 
daug ir tikrai nuoširdžių bendradarbių. To bendradarbiavimo 
dėka į komisijos rankas yra jau suplaukusi nemaža dalis reika
lingos medžiagos. Kaikas jau parašė ištisus straipsnius specifi
niais klausimais. Iš tų straipsnių ir kitos medžiagos sužinome 
daug įdomių ir naujų faktų, štai, sakysime, iš Montrealio gauto
je kum J. Gaudzės paruoštoje studijėlėje apie senosios imigraci
jos, mokyklas matome, kad pirmoji Kanados lietuvių lituanisti
nė mokykla pradėjo veikti Montrealyje jau 1916 m.; atsiųsta net 
jos mokinių fotografija. Išsamų straipsnį apie lietuvius studen
tus Kanados universitetuose paruošė J. Karka, padedamas sūnaus 
dr. R. Karkos. Iš jo sužinome, kad 1965-6 m. m. visoje Kanadoje 
buvo 330 liet, studentų. Tai sudaro 11 studentų vienam 1000 lie
tuvių. Tuo tarpu bendroji Kanados statistika sako, kad 1000 ka
nadiečių tenka 7.5 studentai. Per 15 metų per Kanados universi
tetus perėjo 1117 lietuvių studentų. 1965 m. Kanadoje buvo 1449 
lietuviai, baigę augštąjį mokslą Kanadoje, Lietuvoje ir kitur. Ar 
tai skaičiai, neverti skelbti kitataučiams?

Žinoma, komisija turi ir nusivylimų. Daugiausia nusivylimo 
tuo tarpu kelia asmenys ir organizacijos, neatsiuntę laiku žinių 
apie save. Atsiminkime, kad ruošiamasis veikalas yra daugiau ar 
mažiau akademinis darbas, kuris turi būti pagristas ne žurnalist- 
niais išvedžiojimais, bet faktais, skaitmenimis, statistinėmis len
telėmis. Vieno asmens ar organizacijos nerangumas laiku atsa
kyti dažnai sustabdo visos studijėlės galutinį paruošimą ir užvil
kina visą 'knygos paruošimą. O knyga, pagal mūsų planą, turi būti 
įteikta vyriausiems redaktoriams iki š. m. birželio pabaigos. Re
daktoriai turi turėti keletą mėnesių savo darbui. Po to kelis mė
nesius paims vertėjas, o ir knygos atspausdinimas ir įrišimas už
ims daugiau kaip pusmetį. Taigi, laiko labai nedaug, o atsakomy
bė didelė, nes tai knyga, kuri vargiai ar kada bepasikartos.

Kanados šimtmečio Lietuvių Leidinio Komisija

Vatikanas ir Maskva dabar
GEDIMINAS GALVAA. Gromyko, pasižymėjęs žode- būdžio pažiūrose. Vatikanui ypač

iiu “niet’' Jungtimų Tiutų Sau- kane buvo akibrokštas
gumo Taryboje, mažai ir atsar- Lentos WL Gomuikai, kuris su- įu ir^io^r JS? S tori 
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Pasiruošę skristi į pasaulio lietuvių jaunimo kongresą: VLIKo pir
mininkas V. Sidzikauskas, Kanados Lietuvių Bendruomenės jauni
mo sekcijos pirmininkė Giedrė Rinkūnaitė ir jaunimo kongresui 
rengti komiteto pirmininkas A. Zaparackas. Nuotr. V. Pliodžinsko

landžio Ž7 d. rytą, lydimas Sov. 
S-gos ambasadoriaus Romoje, at
vyko į Vatikaną. Juos pasitiko 
Šv. Damazo aikštėje vyriausias 
popiežiaus pranešėjas markizas 
Giovanni Battista Sachetti ir pa
lydėjo ligi privačios bibliotekos, 
kurioje įvyko 45 min. pokalbis. 
Kai Gromyko pradėjo kalbėti 
apie tarptautinės taikos išlaiky
mą, Paulius VI jį mandagiai nu
traukė, pažymėdamas, kad Baž
nyčios esminis uždavinys yra dva
sinio pobūdžio.

Po pasimatymo A. Gromyko 
padarė labai bendrą pareiškimą 
apie pastangas nūdienei taikai iš
laikyti. Vatikanas ir jo dienraštis 
“L’Osservatore Romano” laikėsi 
labai santūriai.

Sovietų ambasadoriaus Kosire- 
vo dalyvavimas pokalbyje rodo, 
kad jis ir anksčiau palaikė neofi
cialų ryši su Vatikanu.

“Sovietinis humanizmas”
A. Gromyko lankymasis Vati

kane — nepaprastas įvykis. So
vietai yra padarę daug nusikalti
mų žmoniškumui, nors Gromyko, 
pataikaudamas italams, gyrėsi
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BOMBA KANADOS PARLAMENTE
Kanados parlamento nariai 

išvengė tragedijos, kai pasikė
sintojo bomba sprogo dar jo pa
ties rankoje, užmušdama tik pa
tį pasikėsintoją. Paul Chartier, 
gyvenęs Toronte ir buvęs kadai
se psichinis ligonis, nuvyko 
Otavon nužudyti su savo paties 
pasigaminta bomba kiek galima 
daugiau parlamento narių. Jo 
kambaryje rastas lapelis, kuria
me buvo užrašyta: “Aš ištisus 
metus planuoju tai padaryti. Aš 
noriu, kad jūsų žūtų kiek gali
ma daugiau, nes jūs visiškai ne
sirūpinate krašto reikalais (for 
the rotten way you are running 
the country). Chartier buvo 45 
metų amžiaus, mėgdavo keliau
ti. Jeigu bomba nebūtų sprogu
si dar dvi minutes, būtų įvykusi 
tikra tragedija ir nežinia, kiek 
asmenų būtų žuvę parlamente. 
Ryšium su tuo įvykiu peržiūri
mos saugumo taisyklės.

Sujungus Kanados karines pa
jėgas žymiai sumažėjo ir išlai
dos kariuomenei išlaikyti, šiuo 
metu aviacijoje yra 45.115 vyrų, 
armijoje — 43.914 ir laivyne — 
18.439. Visų ginkluotų pajėgų 
išlaikymas per metus valstybei 
kainuoja apie $820 milijonų.

Liberalų vyriausybei vėl buvo 
išreikštas nepasitikėjimą dėl fi
nansinių suvaržymų, ypač namų

statybos srityje. Balsuojant par
lamente liberalai laimėjo tik 7 
balsais: 118 prieš 111.

Nors Kanada priima pabėgė
lius iš įvairių kraštų, tačiau 
prieš savaitę laiko buvo depor
tuoti 2 jugoslavai, pabėgę iš ju
goslavų laivo. Prieš deportuo
jant jiedu pareiškė, kad jų lau
kia kalėjimas Jugoslavijoje, jie 
nekenčią komunizmo ir jų atei
tis būsianti sugriauta. Jugosla
vų bendruomenė pareiškė pro
testą vyriausybei dėl priversti
nio deportavimo.

Kanados uranijaus magnatas 
J. Hirshhorn, kuris tapo milijo
nieriumi Kanadoje, Blind River, 
Ont., atidavė savo meno kūri
nių rinkinį JAV vyriausybei. Jo 
paveikslai ir kiti meno kūriniai 
vertinami $25-40 milijonų. J. 
Hirshhorn yra gimęs Latvijoje. 
Milijonus uždirbo Kanadoje, bet 
gyveno paskutiniu laiku JAV ir 
tapo jų piliečiu.

Visuotinė sveikatos drauda 
Kanadoje bus įvesta 1967 m. lie
pos mėn., neatsižvelgiant kiek 
provincijų prie to plano prisi
dės. Feder, vyriausybė stengiasi 
įjungti į valstybinį planą kiek 
galint daugiau kanadiečių. On
tario jau įsivedė savo planą 
OMSIP, kuris neturi didelio pa
sisekimo.' (Nukelta į 6 psl.)

ir^^^u 
ura todoksais. Pokalbis su sovietaisvo kardinolui Wyszynskiui, kuns 
apdairiai, bet tiesiu keliu siekia 
savo tikslo.

Abipusės pastangos
Sovietų vizitas Vatikane labai 

mažai ką tepasakytų nežinant so
vietų pastangų pokalbiui su Vati
kanu užmegzti. Tas pats A. Gro
myko jau prieš dešimtmetį, italų 
taikos delegacijai Maskvoje lan
kantis, pareiškė: “šiuo metu tebė
ra visai nepanaudotas laukas — 
užmegzti pokalbį tarp Sovietų Są
jungos ir Vatikano.” Šis pokalbis, 
jo manymu, gali patarnauti pa
saulio taikai. Nuo to meto daug 
vandens Nemunu nutekėjo, daug 
kas pasikeitė ne tik Sov. Sąjun
goj, bet ir Vatikano politinio po-

yra pavojingas, bet tyla bergž
džia. Vatikanas pasirinko atsargų 
pokalbį.

Tiesą sakant, pokalbis nėra 
naujas. Jau 1922 m. Genujos 
konferencijos metu užsienio rei
kalų komisaras čičerinas kalbė
jo su kardinolu Gasparri. Porai 
metų praslinkus mons. Pacel- 
li matėsi su komisaru Litvinovu. 
Mons. d’Herbigny 1922-26 m. net 
tris kaistus lankėsi Maskvoje. Vi
si šie pokalbiai ir žygiai nesuarti
no šalių. Maskva toliau vykdė sa
vo politiką. Protarpiais ji pasižy
mėjo aštriu puolimu, tai vėl ato
slūgiu, tačiau iš Maskvos nepapū- 
tė šiltesnis vėjelis, kuris šildytų 
persekiotus tikinčiuosius Sovietų 
Sąjungoje.

Savaitės įvykiai
RUMUNIJA SPAUDŽIA MASKVĄ DĖL VARŠUVOS SĄJUN

GOS, KAD DUOTŲ R. EUROPOS KRAŠTAMS DAUGIAU LAIS
VĖS. Pranešime sakoma, kad Kremlius gavęs iš Rumunijos diplo
matinę notą, kur teigiama, jog sovietų kariuomenės buvimas Var
šuvos S-gos kraštuose nėra pateisinamas. Taip pat Rumunija nesan
ti pasiruošusi padengti karių išlaikymo išlaidas R. Vokietijoje, 
Vengrijoje ir Lenkijoje. Pagal notą, kraštas, kuris nori sov. kariuo
menės, turi padengti ir išlaidas. Šiuo metu R. Vokietijoje yra 24 so
vietų divizijos, 4 ar 5 Vengrijoje ir 20,000 karių Lenkijoje. Sovie- 
tų kariai buvo atitraukti iš Rumunijos 1958 m., kai vyko nustalini- 
mo procesas. Rumunijos premjeras Ceausescu pareiškė, kad “kart-

-- &J X VOX

europinio sąjūdžio suvažiavime 
Romoje, kad rusiškasis humaniz
mas turi šaknis renesanso tarps- 

' nyje. Nemažesnis jų nusikaltimas
Jau surinkta tūkstančiai parašę

... . .v. . . i nyje. rieiiiazesms jų iiusiKaiumas
Jaunimo peticija turi išjudinti (sąžinės laisvei, prievarta bruki- 

viso pasaulio lietuvius. Tai kiek- mas ateistinio tikėjimo.
vieno mūsų pareiga ją pasirašyti
ir surinkti‘po,šimtą parašų. Tu- .Dar praėjusių metų pabaigoje 
rim rinktrkieWfeliaSj nes kiti už 
mus nepajėgs visko padaryti.

Jaunimo peticijai parašai turi 
būti be poilsio renkami iki birže
lio 19. Užpildytus lapus grąžinti 
PLB Jaunimo Metų Talkos „Ko
misijai: Vytautas Kamantas, 477 
Cole Plaza, Willowick, Ohio 
44094, USA, arba vietiniams 
Jaunimo Metų komitetams ar LB 
apylinkėms. Ten taip pat galima 
gauti tuščiu jaunimo peticijos 
lapų. PLB inf.

Bostono arkivyskupas kardino
las Cushing pasirašė jaunimo pe
ticiją, prašančią Jungtines Tau
tas pasmerkti rusų kolonizmą 
Europoje ir grąžinti Lietuvai 
laisvę bei nepriklausomybę. Jo 
parašas gautas per Jadvygą Tu
ma vičienę.

Jaunimo peticiją visame laisva
jame pasaulyje pasirašo tūkstan
čiai lietuvių, latvių, estų ir kita
taučių Lietuvos bičiulių. Daugelis 
iš kitataučių pirmą kaitą susipa
žįsta su Lietuvos pavergimo fak
tu. Ypač ši akcija naudinga uni
versitetuose ir mokyklose, kur 
vykusiai parašus renka mūsų jau
nimas. Rinkdami parašus jie pa
sakoja apie Lietuvą.

Jau grįžta užpildyti parašų la
pai iš Brazilijos, Australijos (kur 
pasirašyta tūkstančiais), Argenti
nos, Kanados, JAV miestų ir 
miestelių. Tolimojoj N. Zelandi
joj jau surinkta virš 5,000 para
šų. Jie jau tuoj turės 10,000. Ita
lijoj parašai renkami ant itališkų 
lapų su itališkais paaiškinimais^ 
Vokietijoj — ant vokiškų ir t.t.

Klevelande Aleksas Banys jau 
turi netoli trijų tūkstančių para
šų surinkęs pats vienas, Ročeste- 
ryje Petras Mariukas surinko 700, 
Brooklyne Jonas M. Dumčius — 
540 parašų, Woodhavene gyvenąs 
Antanas Vainius paprašė 100 la
pų (2000 parašų) ir žada rinkti 
parašus Niujorke, kur ši akcija 
dar pamažu vyksta. Dr. Vyt. Vy
gantas išsiuntė šimtus jaunimo 
peticijos lapų po visą pasauli sa
vo pažįstamiems ir draugams ki
tataučiams. Sidrių šeima Streat
or, Illinois, rinko parašus šimtais.

LENKAS VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

JAV Columbia universiteto 
rektorius G. Kirk pranešė, kad 
prof. Zbigniew Brzezinski, direk
torius instituto, tyrinėjančio ko
munistinių kraštų problemas, pa
kviestas į Valstybės Departamen
tą ir nuo liepos 1 d. gauna neri
botas atostogas. Valst. Departa
mento sekr. D. Rusk parašė laiš
ką un-to rektoriui, kuriame, be 
kitko, pažymėjo, kad Brzezinski 
yra laikomas komunistinių prob
lemų žinovu ir kviečiamas į De
partamento politinio planavimo 
tarybą.

Z. Brzezinski, 38 m. amžiaus, 
yra lenkas, užaugęs Kanadoje, 
bet JAV pilietis nuo 1958 m. Jis 
yra baigęs Harvardo universite
tą ir politinių mokslų studijas gi
linęs McGill im-te Montrealy; pa
rašęs visą eilę straipsnių ir kny
gų. Pagarsėjo ypač savo dalyva
vimu televizinėse programose 
“teach-in”.

vilniškės kompartijos sekreto
riaus V Niunkos išleista 206 psl. 
knygelė “Socialiniai katalikybės 
mitai” puola katalikų socialinę 
doktriną, bet ypač stengiasi su
niekinti Vatikaną. Niunka, apsi
ginklavęs šio pokario propagandi
ne literatūra, bandė 
Vatikaną, tačiau pats 
manymu suniekino.

Kompartijos XXIII 
mas ateistinės propagandos reika
lą visai nutylėjo. Lietuvos spau
doje, o ypač “Valstiečių Laikraš
tyje” dažnai skelbti ateistiniai 
straipsniai jau neskelbiami.

Kodėl Maskva padarė 
staigų šuolį?
Karo metu net žiaurusis 

linas ėmė visiems gyventojams 
pataikauti, o ortodoksų Bažnyčią 
pasitelkė propagandai skelbti 
prieš vokiečius, šiuo metu, kai so
vietai pergyvena ūkines negero
ves ir psichologinį luti, vėl pa
kartoja ankstyvesnį ėjimą. Užsie
nio reikalų ministerio atsilanky
mas Vatikane, nors kol kas neda
vė apčiuopiamų vaisių, nėra eili
nis žygis. Italijos komunistų 
dienraštis “Unitą” IV. 28 didelė
mis raidėmis įdėjo antraštę apie 
pirmutinį oficialų susitikimą per 
pastaruosius 49 metus. Vatikanas, 
prieš darydamas betkokį sprendi
mą, turi įsitikinti gera valia tų 
pačių sovietų, kurie vakar perse
kiojo, kankino ir žudė tikinčiuo
sius. . -*<‘1

A. Gromyko lankymasis Vati-

suniekinti 
save neiš-

suvažiavi-

Sta-

Skautų šventė Sv. Antano gimnazijoj. Skautai suorganizuoti į “Kretingos" tuntą. Juos globo
ja T. Augustinos Simanavičius, vadovauja skautų veikėjos Mykolas Subatis iš Bostono. Šioje 
nuotraukoje jis kalba j skautus. Nuotr. B. Kerbeiienės

nių blokų ir karių buvimas kituo-i 
se kraštuose nesiderina su dabar
tine padėtimi, nei su tautine ne
priklausomybe ir normaliais tarp- 
valstybiniąrsantykiais’’. Aiškin
tis dėl šio pareiškimo buvo atvy
kęs į Bukareštą Kremliaus atsto
vas Brežnevas.

Civilinis karas P. Vietname nu
stelbė kovas prieš š. vietnamie
čius. Tankai ir lėktuvai buvo pa
naudoti numalšinti D a n a n g o 
miesto sukilusiems budistams, 
kurie buvo priversti pasiduoti. 
Komunistų radijo pranešimai iš 
Š. Vietnamo ragina visus pietie
čius sukilti prieš Saigoną. Prem
jero Ky laimėjimas Danange tuo 
tarpu sustiprino jo prestižą kraš
te. Ką tik grįžęs iš JAV ambasa
dorius Lodge tarėsi su premjeru 
Ky. 54% apklaustų amerikiečių 
Vietname pareiškė, jog stiprėjant 
civiliniam karui norėtų palikti 
P. Vietnamą.

De Gaulle pareiškė, kad 70,000 
prancūzų karių iš V. Vokietijos 
bus atitraukti kitais metais, jei 
vokiečiai neprašys jų palikti. Ka
riai būtų palikti De Gaulle sąly
gomis. Erhardo kelionė į Londo
ną rodo padėties rimtumą. Taria
masi dėl Atlanto Sąjungos reika
lų sunormavimo. Be to, Erhar- 
das nori kad Britanija įsijungtų 
į Bendrąją Europos Rinką.

Britanijos jūrininkų streikas 
silpnina britų svarą ir grasina vy
riausybės ekonominei politikai. 
Jūrininkai reikalauja sumažinti 
dabartinę 56 valandų savaitę į 40 
vai. už tą patį atlyginimą. Laivų 
savininkai ir vyriausybė teigia, 
kad tai 17% atlyginimo pakėli
mas. Valdžios gi politika leidžia 
metinį algų pakėlimą tik 3Vz%. 
Kai premjeras Wilsonas pagrasi
no panaudoti karinį laivyną, jū
rininkų unijos gen. sekr. Hog
arth atsakė taip pat grasinimu 
— visuotiniu unijų streiku. Mais
to kainos pakilo, uostai pilni pre
kių, ypač automobilių. Kas savai
tę apie 300-tus laivų palieka jūri
ninkai grįžę į uostus. Labiausiai

nukenčia britų turizmo verslas, 
kai keliauninkai pasuka į Paryžių 
ir Romą, o ne į Londoną.

Vienos dienos streikas palietė 
ir Prancūziją,'kai streikavo 10 
mil. dirbančiųjų. Transportas, 
dujos, elektra, paštas, radijas ir 
televizija tapo visai ar iš dalies 
paralyžuoti. Paliesti tapo laikraš
čiai ir kepyklos. Prancūzų unijos 
reikalauja 5% algų pakėlimo. 
Tai stipriausias reikalavimas iš 
prez. De Gaulle, kuris atėjo val
džion prieš 7 metus.

Britanija ir Ispanija pradėjo 
derybas dėl Gibraltaro. Pasitari
mai vyksta Londone. Utrechto 
sutartis 1713 m. perleido Gibral
taro suverenumą Britanijai. Ispa
nija teigia, kad Gibraltaras yra 
jos nuosavybė.

Rodezijos trijų delegatų grupė 
grižo į Salisbury iš Londono. Nei 
viena pasitarimų pusė nepadarė 
jokių pareiškimų. Sovietų delega
tas Federenko JT pareiškė, kad 
britai nori susitarti su Smitho 
vyriausybe apeidami afrikiečius. 
Pasak jo, Smith turi užtarėjų 
Londone, Vašingtone ir Bonnoje.

Sov. Sąjungos kolchozininkai 
nuo liepos 1 d. gaus pinigines al
gas. Tai didžiausia Kremliaus re
forma kolchozų planavime, kuris 
prasidėjo prieš 30 metų. Valstybi
niai bankai teiks kolchozams pa
skolas, kurie neįstengia mokėti 
atlyginimų darbininkams. Pagal 
dabartinę reformą, atlyginimas 
kolchozininkams turėtu pakilti 
40% 1970 m.

Ganos karinė vyriausybė iš
siuntinėjo 60 kraštų notas, kurio
se reikalaujama užšaldyti buv. 
prez. Kwame Nkrumah bankų in
dėlius. Jo iš krašto pasisavintas 
turtas svetimų kraštų bankuose 
siekia $127 mil.

Izraelio premjeras Levi Esh- 
kol pareiškė, kad ginklavimosi 
susitarimas reikalingas Vid. Ry
tuose, norint sustabdyti atominių 
ginklų įvežimą. Pasak jo, regijch 
ninis nusiginklavimo susitarimas 
šiuo metu neįmanomas.

Deportuos atbėgėlius iš Jugoslavijos?
Kanados vyriausybė buvo įsa

kiusi deportuoti du atbėgėlius 
kroatus A. Ivancev ir S. Smoljan, 
kurie pabėgo nuo laivo “Cair- 
navon”, atplaukusio Montrealin 
1965 m. gruodžio mėn. Savo 
sprendimą imigracijos min. J. 
Marchand motyvavo tuo, kad pa
bėgusių jūrininkų nuo įvairių lai
vų Kanadoje yra apie 900. Tai 
esąs nelegalus kelias, ir todėl vy
riausybė esanti nusistačiusi to
kius atbėgėlius deportuoti. Ginti 
minėtų dviejų kroatų stojo adv. 
A. Maloney ir Kanados kroatų or
ganizacijos. Jų nuomone, depor
tavimas asmenų prieš jų valią į

komunistinius kraštus būtų žiau
rus. Irki šiol Kanados valdžia to 
nedariusi. Kroatai tuo reikalu or
ganizuoja viešą susirinkimą gegu
žės 30, pirmadienį, 8 v.v. kroatų 
National Home 1650 Dupont St., 
Toronte. Adv. A. Maloney ir kro
atų veikėjai kviečia ir kitas tau
tybes rašyti protesto laiškus 
premjerui L. B. Pearsonui ir 
imigracijos min. J. Marchand,

kraštų nebūtų deportuojami. At- 
bėgėlių pažįstami laiduoja, kad
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kius su tais, kurie nėra krikščio
nys. Tokie yra budistai, hinduis- 
tai, mahometonai. Tai yra labai 
senos Azijos religijos, kurias iš
pažįsta didelė žmonijos dalis. Va
tikano santaryba ir pats popiežius 
Paulius ,VI, būdamas Indijoje, 
pripažino tas vertybes, kurios yra 
teisingos. Visi pripažįsta, kad tos 
žmonijos masės tiki Dievą geriau
sių intencijų vedamos.

Į nekrikščioniškų religijų tarpą 
pateko ir žydai. Jie nėra krikščio-

■ a ■ i a. ■> >■ ■ • a nys, nes Kristaus jie nepripažįsta,Italiį komunistams religija nebera opiumas
gija yra Dievo apreikšta, šią reli
giją, kiek ji buvo apreikšta Sena
jame testamente, perėmė krikš
čionys — pasekėjai Kristaus, ku
ris suteikė jai pilnutinį atbaigi
mą. Žydai betgi, kaip Kristaus

Per Italijos kompartijos kong
resą jos šefas Luigi Longo išėjo 
su naujų ideologinių pakeitimų 
siūlymais ir po aštrių diskusijų 
pravedė, tarp kitų “herezijų”, ir 
K. Markso šūkio “Religija yra 
liaudžiai opijumas” išbraukimą iš 
Italijos komunistų partijos pro
gramos. Visai neseniai išėjo žy
maus prancūzų komunistų vado 
Roger Garaudy brošiūra “Nuo 
bažnytinės ekskomunikos iki dia
logo”, kurioje nagrinėjami II Va
tikano santarybos nutarimai. Bro
šiūros autorius pasisako už “gy
vesnį dialogą”, manydamas, kad 
Bažnyčia ir komunizmas gali rasti 
bendrą kalbą esminiuose daly
kuose.

Prancūzų katalikų laikraštis 
“La Croix”, 'kalbėdamas apie tą 
brošiūrą, pastebi, jog R. Garaudy 
eina visai nauju neišbandytu ke
liu. Komunistas Garaudy atsto
vauja nuomonei, kad jau laikas

keisti seną ir atgyventą marksiz
mo principą, būtent, kad religija 
ir mokslas esą nesuderinami. Ga
raudy teigia, kad mokslas padeda 
nugalėti tik prietarus, burtus ir 
mitus, tačiau visai neliečia religi
jos dogmų.

Prancūzų kompartijos centro 
komiteto posėdžiai šiaurės Pary
žiaus priemiestyje Argenteuil’yje,

truko tris dienas. Garsaus poeto 
Louis Aragono pasiūlymu, visais 
balsais konferncija priėmė rezo
liuciją, kuria visiems komunistų 
partijos nariams garantuoja žo
džio ir religijos laisvę. L. Aragon 
buvo atsistojęs priešakyje maišto, 
kuris pasipiktino .sovietų rašytojų 
Siniavskio ir Danielio nuteisimu į 
priverstinio darbo stovyklą už tai, 
kad laisvai ir nepalankiai savo 
raštuose pasisakė apie sovietinio 
režimo ydas.

Prancūzų komunistų partija su 
pasitenkinimu pripažįsta naują 
Katalikų Bažnyčios poziciją tikin
čiųjų ir netikinčiųjų koegzistenci
jos atžvilgiu. Manoma, kad ta re
zoliucija įžiebs skilimo tendenci
jas Vakarų kompartijose ir sukels 
naują ideologinių varžtų ir par
tinės kontrolės atsileidimą komu
nistų valdomuose kraštuose.

Stalino laikais tokios rezoliuci
jos, kaip Italijos ir Prancūzijos 
viršūnių priimtos, būtų buvusios 
laikomos nukrypimais į dešinę ir 
būtų buvusios griežtai pasmerk
tos kaip “liaudies išdavimo” įro
dymai. Dabar negirdėti, kad 
Maskva būtų Luigi Longo, Roger 
Garaudy ir Louis Aragono “here- 
zijas” pasmerkusi, kaip kad So
vietų Sąjungoje buvo pasmerktas 
Trockis ir Bucharinas (nužudyti).

J.Gbs.

dažnai buvo įvairiomis progomis 
smerkiami. Su tuo buvo siejamas 
ir antisemitizmas. Vatikano san
taryba į šį 'klausimą įnešė daugiau 
aiškumo.

Vatikano santarybos 
deklaracija

Dokumentas vadinamas dekre
tu arba deklaracija. Kelis kartus 
ji buvo rašoma, nes būtinai rei
kėjo išvengti užgauti žydų jaus
mus. Viso pasaulio žydų vadai 
buvo atsiklausti. Kita kliūtis bu
vo iš arabų valstybių. Izraelio kai
myninės arabų valstybės nemėgs
ta Izraelio valstybės. Kai popie
žius norėjo važiuoti į Izraelį, ara
bai gąsdino nutrauksią diplomati
nius santykius su Vatikanu. Kai 
V. Vokietija užmezgė santykius su 
Izraeliu, arabų valstybės norėjo

JAUNIMO KONGRESO ŽINIOS
• Jaunimo sekcijos posėdyje 

gegužės 16 d. nutarta, kad asme
ninių aukų rinkliava turi būti 
kuo greičausiai pradėta. Tam rei
kalui sudarytas Toronto jaunimo 
vajaus komitetas pradės šią savai
tę lankyti Toronto lietuvius. La
bai prašome prisidėti lėšomis prie 
mūsų užsibrėžtų Jaunimo Metų 
ir kongreso tikslų.

• Kiekvienas, ‘paaukojęs virš 
5 dolerių, gaus specialiai atspaus
dintą kortelę, kuri oficialiai atžy
mės ji kaip 1966 m. lietuvių jau
nimo kongreso rėmėją. Tie asme
nys irgi bus pagerbti lietuviškoje 
spaudoje. Anksčiau aukojusiems 
kortelės bus išsiųstos paštu.

• Visi vykstantieji į jaunimo 
kongresą iš Kanados turi būtinai 
iš anksto registruotis. Registraci
ja priimama tik šiam reikalui pa
ruoštą anketą užpildžius. Anketas 
galite gauti pas Giedrę Rinkūnai- 
tę, 146 Close Ave., Toronto, Ont. 
Tel. LE 5-9397.

• Jaunimo kongreso metu vie
name geriausių Čikagos viešbučių

— Conrad Hilton — bus suruoš
ta amerikiečių taip augštai įver
tinto -lietuvių foto menininko Vy
tauto Valaičio darbų paroda. Vy
tauto tragiškas žuvimas popie
žiaus Pauliaus VI lankymosi die
ną praeitą rudenį šią parodą'ir 
kartu ryšį su jaunimu bei lietu
viais ragina iškelti -Agliškoje 
spaudoje.

• Jaunimo kongreso metu spau
dos parodoje Lietuvių Enciklope
dijos leidėjas J. Kapočius ruošia 
specialią enciklopedijos leidinių 
sekciją, norėdamas supažindinti 
jaunimą ir senimą su darbais, ku
riais mes visi turime pagrindo di
džiuotis.

• Kongreso vakarinių progra
mų projektai jau baigiami susta
tyti. Numatyta visa eilė įdomy
bių: “Miss Lithuania” rinkimai, 
šokiai su jaunimui ir vyresnie
siems pritaikyta muzika, banke
tas, įvairūs jaunimo meniniai pa
sirodymai ir t.t.

KLB jaunimo sekcija

LIETUVIU VEIKLA ROMOJE
ROMOJ GYVENANTIEJI lietuviai 

kunigai, susibūrę i L. K. Kunigų Są
jungą, kas mėnesi daro savo eilinius 
susirinkimus. Balandžio 27 d. Įvyku
siame susirinkime prel. L. Tulaba 
skaitė aktualią paskaitą: “Bažnyčios 
ir dvasiškijos santykis su pasauliu”. 
Po paskaitos sekė dalyvių pasisaky
mai ir paklausimai. Baigiant susirin
kimą prel. L. Tulaba buvo pasveikin
tas jo 55-to gimtadienio proga ir jam 
palinkėta ilgiausių metų.

ANTANAS K. TRIMAKAS, buv. 
diplomato ir VLIKo pirmininko Anta
no Trimako sūnus, atvyko gegužės 10 
d. Į Romą, įstojo į Šv. Kazimiero lie
tuvių kolegiją; Gregorianumo univer
sitete studijuos teologiją ir rengsis 
kunigystei.

KORĖJOS INTERNUNCIATCROS 
sekretorius mons. dr. Jonas Bulaitis, 
grįždamas iš atostogų, kurias pralei
do pas savo tėvus Londone, į savo 
pareigavietę Seoule, sustojo keliom 
dienom Romoje, Šv. Kazimiero lietu
vių kolegijoje. Jis lankėsi Vatikano: 
Įstaigose, o gegužės 8 d. buvo popie-| 
žiaus Pauliaus VI priimtas privačioj 
audiencijoj.

Į Romą yra atvykęs iš Australijos 
kun. dr. Petras Bačinskas. Jis yra pa
kviestas Vasario 16 gimnazijos direk
toriumi. Aplankęs Romą, jis keliaus 
į Vokietiją susipažinti vietoj su jam 
siūlomom direktoriaus pareigom.

Gegužės 6 d. į Romą atskrido prel. 
Ignas Albavičius.

(Nukelta į 7 psl.)
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Vatikano santaryba ir žydai
v. . „ VU J- M- VENCKUS, SJ.Vienas svarbiausių Vatikano .. — vas (Ap. Darbai 3,17). Pats Kris

tus, mirdamas ant kryžiaus, pasa
kė: “Tėve, atleisk jiems, nes ne-

rūpėjo nepakenkti katalikų misi
joms tarp arabų. Dvi deklaracijos 
versijos svarbiausios. Pirmoji 
yra daug griežtesnė: nuima diev- 
žudystės kaltę. Ne visi anų laikų 
žydai prisidėjo prie Kristaus nu
žudymo, o mūsų laikų žydai ne
turi su tuo nieko bendro.

Buvo priimta antroji versija, iš
reiškianti tas pačias mintis, bet 
žodžiai yra sušvelninti. Žodis 
“deicidium” — dievžudystė vi
siškai išleistas. Toks svarbus ir 
viešas dokumentas nenorėjo iš
šaukti kokių nors nemalonių pra
eities prisiminimų. Jeigu jau žy
dus kaltinti, reikia kaltinti ir ro
mėnus, nes Romos imperijos val
dytojas Pilotas padarė mirties 
sprendimą, o Kristų kryžiavo Ro
mos kareiviai. Mintį Kristų nužu
dyti pasiūlė Anas ir Kaifas, tau
tos vyresnieji ir kunigai.

Evangelijose žodis “žydai” daž
nai pasitaiko, šv. Jonas pavartojo 
tą žodį savo evangelijoje 70 kar
tų. 1. Dažnai žodis “žydas” tereiš
kia tik žydų valdžią su valdinin
kais ir nereiškia tautos. 2, “Žy
das” reiškia tik Kristaus priešą, 
šitos žemiškos karalystės arba ši
to pasaulio žmones. Jis reiškia žy
dus, kurie jau iš nusistatymo yra 
Kristaus priešai. 3. Žodis “žydas” 
išreiškia tam tikrą tautos tipą, na
cionalistą, ultra-nacionalistą, tam 
tikrą partijos žmogų. Taigi, aiš
kiai matosi, kad evangelistai ne
kaltino žydų tautos kolektyvo 
Kristaus kančioje.

Ar žydų tauta kalta?
Šv. Petras nekaltina visos tau

tos. žydai nukryžiavo Kristų, nes 
nežinojo, kad Kristus buvo Die- 

jie nesuprato, kad Dievą kryžia
vo.

Bažnyčioje visados buvo stipri 
mintis ir teologiškai labai pagrįs
ta, kad ne vien žydai Kristų nužu
dė, bet mes visi, t. y. mūsų nuo
dėmės Kristų nukryžiavo. Tą min
tį labai išryškino šv. Tomas Akvi- 
nietis (Tridento katekizmas).

§v. Paulius pranašavo, kad žy
dai kada nors atsivers ir pripažins 
Kristų (Romėnams 11,15). Baž
nyčia tiki tą pranašystę ir tai bu
vo pasakyta Vatikano santarybos 
deklaracijoje, bet paskutinėje re
dakcijoje buvo išmesta, nes JAV 
žydai to nenorėjo, kad žydų tau-

vertimas patektų į Vatikano san
tarybos dokumentus.

Užbaiga
Deklaracija apie nekrikščioniš

kas religijas, ypač ta dalis apie 
žydus II Vatikano santarybos bu
vo priimta 1965 m. spalio 28 d. 
Deklaracija apie religinę laisvę 
buvo priimta 1965 m. gruodžio 7 
d. Tuodu dokumentu vienas kitą 
papildo. Su tais dokumentais atė
jo pakantos era. Visi esame Die
vo vaikai, visi esame broliai, se
serys, visi turime sugyventi vie
nybėje, visi turime vienas kitą 
mylėti, nežiūrint to, kad turime 
skirtingas religijas, skirtingas fi-

tingų tautybių, rasių ir, be to, dar 
turime skirtingas odos spalvas. 
Jeigu sugebėsime tai padaryti, 
parodysime, kad esame dvasiškai 
subrendę ir kad turime asmeniš
kos atsakomybės jausmą už savo 
įsitikinimus.

JAUDINANTI ŠNIPŲ VEIKLA

Frontuose kariai, štabuose šnipai
go nepaprastasis Alexander Rado 
špionažo žiedas buvo sunaikintas.

Šnipo likimas aiškus
Rado pradėjo slapstytis. Buvo 

gaudomas ne tik policijos. Jo pa
ties bendradarbiai, kurie niekada 
jo nemėgo, davė gausios medžia
gos apie jį ne tik šveicarams ir 
vokiečiams, bet ir rusams, kaltin-

mas ir jis atėjo palaipsniui 1943 
ir 1944 m. dėl neatsargumo. Cha
osas, kuris atsiranda ir geriau
siai planuojantiems karą, ir pa
vydas, kuris esti nesuvaldomas ir 
slaptojoje -tarnyboje, buvo pa
grindinės priežastys, nuvedusios 
Rado pražūtim

Nelemta pažintis
Kaip minėta, Rado kartkartė- darni, esą jis pasisavinęs kaiku- 

mis pažeidė tvaridffgo špionažo rias sumas tinklo piųigų, speku- 
taisykles, -bet nė vienas jo prasi- liuodamas akcijomis Niujorke, 
kaitimas nebuvo toks sunkus, Daug pinigų buvo įvelta šitoje 
kaip meilės romansas su “Rosie” milžiniškoje‘špionažo operacijoje. 
— gražia šveicariete Margarita Suma, kuri įrodomai dingo Rado 
Bolli. Daug šnipų pražudžiusios kišenėje, siekė virš $100.000. 
moterys. Taip įvyko ir su Rado. Persekiojamas iš visų pusių,

Ji buvo gimusi Ženevoje ir, vo- Rado leidosi į skausmingą odisė- 
kiečiai sako, buvo mergaitė iš ge- ją, kurioje patyrė išdavimus, mi
rų namų, iš geros šeimos. Tačiau
už šio gražaus, miesčioniško veido jį nužudė sovietų slaptosios tar- 
slėpėsi komunistų aktyvistė. Ji nybos agentų kulkos. Po Marga- 
priklausė grupei Le’on Nicole, di- ritos pabėgimo, palaužtas meilėje n • i • • /*••• • • w 

Maskvos dėkingumas
Roessleriui
“Kiek tai lietė Maskvą”, paste

bi Foote, “tai buvo aiškiai svar
biausia funkcija, kurią Lucy ga
lėjo atlikti. Rusija, kovodama pri
remta prie sienos ir mobilizavusi 
paskutinius savo rezervus, buvo 
gyvybiškai suinteresuota gauti 
patikimų informacijų, apie kari
nes jėgas, nukreiptas prieš ją. Ir 
Lucy tai parūpino”.

Roessleris nebuvo šnipas įpras
ta to žodžio prasme, nes jis netu
rėjo tiesioginio priėjimo prie 
slaptų informacijų. Jis atliko 
perteikėjo funkciją: priimdavo 
žinias iš paslaptingų šaltinių Vo
kietijoje. Ir dabar niekas tikrai 
nežino, kaip jis taip greit gauda
vo žinias. Kai kas tvirtina, kad jis 
turėjo būdą prieiti prie Šveicari
jos diplomatinių siuntų; kiti ma
no, kad jis dirbo su Raudonojo , . . . - • - , -............. , j.
Orkestro slaptuoju radijo tinklu šveicarų kommterno agen- ir savoje profesijoje, jis bandė 
Europoje. Raudonasis Orkestras to, kurio veisykla parinkdavo zu-'mesti darbą, bet paprastai paty- 
buvo kitas labai svarbus špionažo Y1S . sovietų fP1*™20 tinklams rūsiam smpui specialistui nelei- 
žiedas, kuris aprūpindavo ketvir- Šveicarijoje. Nicole supažindino dziama to daryti. Jis prase Mask- 
tąji biurą žiniomis tiesiog iš Hit- Pa.nelę su Rad?' Segele]ęs vos direktorių kad jam leistų is 
leno diplomatinio ir 'karinio apa- 
rato seifu.
Ketvirtasis biuras paprastai šykš- parblokštas jaunos moters vilio- bėjimo pas naujus draugus—bri- 

gyrimais,

sivylimus. Pagaliau, greičiausia,

vis” sovietų špionažo tinklams rūsiam šnipui specialistui nelei- 

šnipas meistras, niekada nebuvęs darbo pasitraukti ir išeiti į atsar- 
pagautas meilės aistros, visai pa- gą. Atsakymas buvo — ne. Savo 
miršęs savo žmoną, buvo greitai nelaimėje Rado jieškojo išsigel- 

čiai atlygina, dar šykštesnis pa; nių. Kaip medžiaga špionažui, 
gyrimais, bet Lucy gavo iš Boin buvo mažas, aštrus deiman- 
direktoriaus augščiausius dėkin- čiukas, ir Rado joje įsižiūrėjo di- 
gumo ir atsižymėjimo pareiški- _ ’ ‘ ‘ — - -
mus. Tarpe pagautų Rado — Do
ros laikotarpyje pranešimų, visa 
eilė jų prašo agentą Rado pa
reikšti Roessleriui gilų dėkingu
mą. Aplamai manoma, kad Lucy 
įnašas į rusų pergalę buvo di- 

Idžiausios reikšmės. I '
Hitlerio planai Šveicarijai 

!ULU 'XVAX J Ut A1UXLU X ▼ K/ I•

Vienu metu Hitleris žaidė idėja Dabar ji turėjo gyventi trečią 
įsiveržti ir okupuoti Šveicariją, slapta meilės gyvenimą, nes norė- 
Savaitėmis ir mėnesiais Roessle- - ■ -----
rio svarba Nachrichtendienst ta- ______________________
po tiesiog lemiančia. Jis parūpino nej romantišką interesą Margari- 
visus okupavimą liečiančius duo- jįs buvo vokietis ir palaikė 
menis, įdėdamas net privačius - - .............
Hitlerio pasikalbėjimus tuo rei
kalu. Už tą patarnavimą iš švei
carų žvalgybos jis nepriėmė jokio 
atlyginimo, išskyrus tai, kad jam 
buvo leidžiama netrukdomai dirb
ti kitiems.

Šveicarų žvalgybos šefas pulk. 
Roger tvirtina, kad Roesslerio in
formacijos tomis kritiškomis sa
vaitėmis įgalino šveicarų federa
cinę vyriausybę padaryti tam tik- 
rus žygius iš anksto karinėje ir greit ištirtas ir paaiškėjo, kad ji sekė pabėgti ir patekti į eksteri- 
diplomatinėje srityje sukliudyti buvo nerami ir jieškojo intymios torinę apsaugą prie britų diplo- 
projektuojamai vokiečių invazi- draugystės. Senasis Rado jau bu- matinės misijos. Prahos britų 
jai. Kad Šveicarija išvengė karo vo jai nusibodęs. Tuojau pasipir- slaptosios tarnybos šefas gavo įsa- 
193945 m., pasak pulk. Roger, §o jaunasis Petras. Jaunoji Gre- kymą iš Londono, ir antrą sykį 

tel karštai pamilo jaunąjį Hans. jis buvo perduotas savo darbda- 
Ji taip juo susižavėjo, kad nieko viams rusams.
negalėjo nuo jo slėpti. Galų gale Maskvoje, teigiama, jis buvo 
ji jam įteikė net ir knygą, pagal teisiamas specialaus slaptosios 
kurią buvo sudarytas kodas, šif- policijos tribunolo. Pagal vieną 
ras, signalų sistema. Tai buvo teigimą. Rado buvo nuteistas il- 
vokiškas veikalas “Es geshah in 
September” - 
sėjo mėnesį”.

1943 m. spalio mėn. Margarita 
buvo šveicarų suimta pagal vokie
čių įrodymus. Ji buvo rasta Petro

tus. Jis susisiekė su svarbiu britų 
agentu John Salter Ženevoje, o 
šis ji pristatė pulk. Cartwright 
britų kariniam attache Berne. Bu
vo padarytas neaiškus susitari
mas, neipareigojąs nė vienos pu
sės, tačiau vėliau jis pasirodė

delę pajėgą. Todėl-Foote pade
damas, jis išmokė ją radijo tele
grafo ir šifravimo darbo.

Rado meilė Margaritai Bolli
■ niekada nemažėjo, bet ji senes- pražūtingas agentui Rado. Rusai 

niam vyrui darėsi kaskart šaltes- sužinojo apie tai ir paskyrė kainą
• nė. Neilgai trukus ji pasiilgo už jo galvą.

jaunų vyrų draugystės. Ir Įvyko 
taip, kad ji įsivėlė į pažintį su dai
liu kirpėju Hans Peter Ženevoje.

jo paslėpti savo neištikimumą.
Jaunasis Petras turėjo daugiau

Tuo laiku Prancūzija jau buvo 
išlaisvinta, ir jis su žmona pabėgo 
į Paryžių. Tačiau kiekviena jo slė
pimosi vieta buvo žinoma rusams. 
Paryžiuje pasidarė karšta ir iš 
ten pabėgo Į Kairą. Jis pasidavė 
ten britų slaptąjai tarnybai, bet 
kažkas ji išdavė ir britai atsisakė 
su juo turėti betkokių reikalų. 
Tai buvo dienos didelės draugys
tės su rusais. Britai klausė rusų 
reikalavimų ir Rado išdavė. Spe
cialiai iš Maskvos atvykęs sovietų 
slaptosios policijos agentas išsi
vežė Rado iš Kairo.

Kas atsitiko, kai rusų pulkinin-

slaptus ryšius su vokiečių konsu
latu Ženevoje. Vokiečių kontra 
žvalgyba, operuojanti iš konsula
to įstaigos, žinojo apie sovietams 
dirbantį tinklą Šveicarijoje, bet 
neįstengė surasti siųstuvų, išaiš
kinti šifrų arba patirti ką nors 
konkretaus. Ką jie žinojo, buvo kas paliko Kairą su Rado, niekas 
tik nuotrupos, kurios rodė, kad tikrai nežino. Pagal vieną versiją, 
Bolli buvo jų ratelio narė ir dirbo kuri gana patikima, Rado buvo 
prie vieno jų siųstuvo. nuvežtas į Prahą pakeliui į Mask-

Jos asmeninis gyvenimas buvo vą. Ten jam, kaip sakoma, pasi-

nuopelnas tenka Roessleriui. tel karštai pamilo jaunąjį Hans.
Su Roesslerio pagalba ir savo 

pačių pastangomis Rado ir jo 50 
agentų įstengė padaryti tai, ko 
dar nebuvo pasiekta visoje špio
nažo istorijoje. Joks kitas pana
šus tinklas neįstengė išsilaikyti su 
tokiu aparatu taip ilgai ir taip 
daug nuveikti. 1942 m. išsiunčia
mu žinių kiekis siekė per mėnesi 
800 vienetų. Rado turėjo kasdien 
naudoti visus tris radijo siųstu
vus ir smarkiai spausti dirban- glėbyje pasimatymo metu jo 
čiuosius. apartmente, kai policija pagal su- šnipas yra tik alsuojantis lavonas.

Visdėlto galas buvo neišvengia- sitarimą atidarė duris... Neužil- A. Z.

jis buvo perduotas savo darbda-

Tai atsitiko rug-
gam laikui ir išvežtas į koncentra
cijos stovyklą Arktikoje. Dar kiti 
teigia, kad jis buvo nušautas 
Maskvoje, Liubenkos kalėjimo 
rūsy. Pagaliau kas jam bebūtu 
atsitikę. Rado yra negyvas, o jei 
i is dar ir gyvena, tai išaiškintas
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Mielai MAMYTEI mirus, 
jos dukrą ELENĄ ir žentą PRANĄ KRILAVIČIUS 

bei jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

VI. Germanavičius
A. A. Šmigelskiai 
L. P. Murauskai 
A. B. Petkevičiai

ŽUTAUTĄ ir jo šeimą,
(

palaidojus mylimą brolį PRANĄ, 
liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame —

J. P. Dovydaičiai
G. R. Strimaičiai

BRONIŲ

Mielai PETRAI JANKAITIENEI, 
jos TĖVELIUI mirus Lietuvoje, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą -—

Dainietės

Mūsų Kredito Unijos narei
A t A DANUTEI MAJAUSKIENEI mirus, 

jos vyrui ALFONSUI MAJAUSKUI ir jų giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Mani realia Lietuvių Kredito Unijos 
"Litas" valdyba

Mūsų ilgamečio kuopos globėjo 
KAZIMIERO KAKNEVIČIAUS žmonos mamytei

a. a. ONAI VANAGIENEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame visą jo šeimą,

ypač mūsų idėjos draugus — VIKTORĄ ir RIMANTĄ —
šv. Jono Kr. parapijos moksleiviai ateitininkai

JONUI NACEVIČIUI ir šeimai

jo mielam Tėveliui Lietuvoje mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškia —

R.-ir P. Bražukai

PADĖKA

Po ilgo laukimo palaidoję tragiškai mirusį a. a. Praną 
Žutautą nuoširdžiai dėkojame už visas paslaugas ryšium su 
laidotuvėmis ir palikimo tvarkymu Tėvams pranciškonams ir 
ir kun. klebonui P. Ažubaliui.

Nuoširdi mūsų padėka priklauso karsto nešėjams, at- 
siuntusiems gėles, dalyvavusiems Rožinio maldose ir laidotu
vėse.

Su dėkingumu prisimename dr. A. Valadką ir visus ki
tus, kurie organizavo ir dalyvavo nuskendusio Velionies kū
no jieškojime.

Nuoširdus ačiū visiems, pareiškusiems mums užuojautą 
asmeniškai ar spaudoje.

Brolis Bronius Žutautas ir šeima

PADĖKA
Mirus mūsų mylimai Mamytei

a. a. Jievai Janulynienei
reiškiame gilią padėką T. Placidui, OFM, už pareikštą užuojautą, pa
lydėjimą į amžino poilsio vietą, tartą atsisveikinimo žodį ir leidimą 
laidotuvių dalyviams pasinaudoti sale pietums. Taipgi dėkojame T. 
Tarcizijui, OFM, ir klebonui kun. P. Ažubaliui už atnašavimą šv. Mi
šių, o kun. Br. Jurkšui už giedojimą.

Giliai dėkojame už užprašytas šv. Mišias, atsiųstas gėles ir visas 
kitas paslaugas: p. p. J. A. Ališauskams, P. P. Polgrimams, I. K. Ar- 
davičiams, J. O. Dementavičiams, O. J. Baliūnams, V. Baubinienei, V. 
Gaveliui, V. Kanapkoms, M. Karasiejienei, A. Kežinaičiams, M. M. 
Matušaičiams, A. B. Petkevičiams, p. Pikšilingiams, p. Ūkelienei, M. 
Vaitkevičienei, J. žiūrinskui, M. žekams, B. Rakauskui, J. A. Grube- 
vičiams, Mr. Mrs. Hew. K. Rickienei, O. Jonelynienei, D. A. Jonynui, 
J. B. Morkūnams, A. Mason, A. N. Dūdoms, P. G. Šutams, D. G. Kef
fer, O. P. Paladiychuk, A. A. Smigelskiams, E. Dikson ir kt.

Ypatingą padėką reiškiame p. p. A. B. Petkevičiams, P. Ūkelie
nei, J. B. Morkūnams, A A. Smigelskiams, P. L. Murauskams, P. O. 
Paladiychuk už rūpinimąsi mumis nuo Mamytės mirties iki palaidoji
mo, už visokį patarnavimą, nuoširdumą ir pietų paruošimą.

Ačiū J. R. Simanavičiui ir A B. Petkevičiams už pareikštą per 
radiją užuojautą ir “Avė Marija”. Dėkojame Aug. Kuolui už leidimo 
parūpinimą.

Nuoširdus ačiū pareiškusiems užuojautas žodžiu, raštu ir per 
spaudą.

Pagaliau dėkojame visiems už taip gausų dalyvavimą Rožinio 
maldose, gedulingose šv. Mišiose, karsto nešėjams ir Velionę palydė- 
jusiems į amžino poilsio vietą.

Nuliūdusi duktė, žentas ir anūkai —
M. P. R- D. Krilavičiai

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL. 5364767

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



Lietuviškumo ir artimo tarnyboje
Lietuvos laisvinimui—17.000 dolerių
PER 15 METŲ TAUTOS FONDAS HAMILTONE IŠSIUNTĖ 

VIRŠ $17.200 LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS
Toronto lietuvių R. K. šv. Jo

no Krikštytojo Pašalpinė Dr-ja 
gegužės 15 d. paminėjo 45 m. 
veiklos sukaktį- Steigimo iniciato
riai buvo Vincas Danielius, Kazys 
ir Antanas Jurciai bei kiti tuome
tiniai veiklesnieji katalikai. Lie
tuvių ateivių skaičiui Toronte di
dėjant, daugelis jų šion Draugi- 
jon įsijungė.

šios Draugijos steigimo reika
las tapo aktualus tuomet, kai ligi 
to laiko veikusi šv. Juozapo pašal
pinė dr-ja susikilo į dvi dalis: kai
rę ir dešinę. Kairieji įsteigė Sūnų 
ir Dukterų, o dešinieji — Šv. Jo
no pašalpinę dr-ją.

Į Sūnų ir Dukterų pašalpinę dr- 
ją susispietę kairieji ilgesnį laiką 
veikė apsiribodami tik savo ser
gančių ir nelaimės ištiktų narių 
pagelbėjimo veikla. Politinės par
tijos ir aistros toje Draugijpje lyg 
ir nebuvo juntamos. Deja, laikui 
bėgant, ėmė vyrauti joje komu
nistinis elementas. Pagaliau, bu
vo nueita taip toli, kad jau į Sūnų 
ir Dukterų pašalpinės dr-jos v-bą 
nebegalėjo patekti tie, kurie ne
buvo komunistai. -

Įsisteigusioji šv. Jono pašalpi- 
nė dr-ja pradėjo veiklą tik su 20 
narių. Vėliau narių kaičius spar
čiai didėjo ir 1930 m. buvo pasie
kęs net 200. Po to narių šeima po 
truputį vėl mažėjo ir šiuo metu 
Draugijoje yra 58 nariai. Dabar
tinė Draugijos v-ba yra šios su-

pirm. J. Daunys, sekr. P. Baikaus
kienė, ižd. A. Butvydas ir finan. 
sekretorius V. štreitas. Kontro
lės komisijoj yra A. Stankus ir 
A. Kuniutis.

Įžanginėje kalboje pirm. A. Gi
rtinas pažymėjo, kad į Dr-ją stoti 
1927 m. buvo patrauktas kilnaus 
šūkio —■ žmogui pagelbėti, tikėji
mą stiprinti ir darbuotis tautos la
bui. Draugija dirbusi ne vien tik 
šalpoj. Pas p. Matijošaičius buvęs 
Įsteigtas jaunimo 'klubas, o Pr. 
Motiejūno vadovaujamas choras 
“Aušra”, kurio choristai daugiau
sia buvę joniečiai, nuolat ir nuo
lat giedojęs “Mes be Vilniaus ne
nurimsim”. Dėl nūdienės veiklos 
pirm. A. čirūnas pareiškė, kad 
Draugija reikalinga remonto, 
ypač naujų narių.

Nuveikti darbai
Perėmęs minėjimo programos 

vadovavimą A. Bumbulis siūlė 
peržiūrėti Draugijos konstituciją, 
ją pritaikyti nūdienei dvasiai, 
svarbiausia, -kviesti i Draugijos 
narių eiles tuos, kurie buvo jos 
nariais, bet išstojo, ir jieškoti 
naujų narių -—•. naujo kraujo.

Fin. sekr. V. štreitas padarė iš
samesni pranešimą iš Draugijos 
veiklos, pagal susirinkimų proto
kolų santrauką. Iš jo pranešimo 
paaiškėjo, kad Draugijai iš viso 
vadovavę 14 pirmininkų, kaikurie 
iš jų bent po du atveju ir po ke
letą metų, kaip V. Danielius, A. 
Jurcas — po 7 metus išpirminin- 
kavęs, A. Kuniutis — 6 metus, ki
ti — po mažiau. Dabartinis pirm. 
A. čirūnas taip pat pirmininkavo 
7 metus.

Per 45 veiklos metus Draugija 
išmokėjo $12.000 pašalpomis, 
rėmė įvairius tautinius ir kultū
rinius darbus, nepriklausomybės 

- laikais prenumeravo iš Lietuvos 4 
laikraščius, o iš JAV-bių — 3. Dr- 
ja šv. Elenos salėj suruošė 13 me
tų Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą ir tada iš 500 visos kolo
nijos gyventojų minėjime dalyva
vo 300. Tai rodo Dr-jos anuometi
nį populiarumą.

Draugija pašalpų mokėjime vi
są laiką varėsi savais pinigais iš 
narių įnašų ir ruošiamų parengi
mų, nors būta toj srity ir sunkes
nių laikų. Vienu metu pašalpų 
mokėjimas kuriam laikui visiškai 
buvo sustabdytas. Testamentu 
500 dol. jai paliko tik vienas bu
vęs jo nairys a. a. Petras Alekna.

Senosios lietuvių ateivijos atstovai šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos sukaktuviniame pobūvyje Toronte Nuotr. S.' Dabkaus

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas 

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairus spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai, spindulinės Ir 

garu vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
, B. Naujalis, PS.D.1LM.N.PL

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

masi didelio taupumo, visur sten
gėsi padėti. Ji rinko aukas netgi 
neprikl. Lietuvos ginklų fondui, 
nupirko už $100 “Žiburių” 
spaustuvės šėrų, buvo davusi $3 
tūkstančius beprocentinę paskolą 
Šv. Jono Kr. parapijai savas kapi
nes perkant, yra rinkusi aukų L. 
Tarybos centrui, paaukojusi $75 
lituanistinei mokyklai ir atsilie
pusi į daugelį kitų kreipimųsi.

Kas vertė organizuotis?
Vincas Ramanauskas, buvęs 

Draugijos meno vadovas, persikė
lė mintimis į žymiai tolimesnius, ■>

1904 m. gyvenęs Toronte tik V. 
Paulauskas; 1907 m. iš Anglijos 
atvažiavusios net 7 šeimos. Atsi
tikdavusios nelaimės, buvę sužei
džiami ir net užmušami fabrikuo-

mo — jokio. Keltas klausimas — 
ką daryti? Vinco Reginos iniciaty
va buvo pradėta organizuotis. Jis 
smulkiai ir nuoširdžiai nupasako
jo tas nuotaikas, kurios privedė 
prie lietuviškos, savišalpos dr-jos 
įsteigimo. Jis, kaip vadovavęs 
Draugijos veikusiai vaidintojų 
grupei, nupasakojo, kaip buvo 
jieškoma dekoracijų, jas skoli
nantis netgi iš kitataučių ir t.t.

St. Balčiūnas papasakojo atsi
minimus iš savo veiklos prie 
Draugijos steigiant lietuvišką mo
kyklėlę, kuri veikusi prie parapi
jos nuo 1933 m. — pirmiausia 
vaikų chorelio formoj, o paskui — 
pradėta mokytis lietuvių kalbos, 
vaidinti veikalėlius ir t.t. Toje 
mokyklėlėje S. Balčiūnas dirbo 
iki 1945 m.

Parapijos steigėja
Pažymėtinas šv. Jono pašalpinės 
dr-jos nuopelnas Toronto lietuvių 
gyvenime — jos rūpestis ir pas
tangos Įsigyti savą bažnytėlę' ir 
kleboniją. Didžiausi to reikalo 
iniciatoriai buvo: Pr. Motiejūnas, 
E. Narušis, P. Jarašiūnas, P. Las- 
tauskas, P. Kundrotas ir eilė kitų. 
Jų pastangomis, lėšomis ir darbu, 
o taip pat Draugijos parama ir 
gerų tautiečių aukomis 1928 m. 
pabaigoje buvo užpirkta bažnyčia, 
o vėliau pastatyta ir klebonija. Po 
nupirktąja bažnyčia nebuvo sa
lės. Ją kastuvais (be jokių žemse
mių) iškasė ir Įrengė patys jonie- 
čiai. Be abejonės, tai kainavo 
daug darbo ir lėšų.

Draugijos tikslai-
Draugijos įstatuose (konstituci

joj) įrašyti jos kilnūs tikslai, čia 
vieną - kitą paragrafą ir norisi pa
minėti. Antrame paragrafe sako
ma apie Dr-jos tikslą: a. teikti sa
vo nariams ligoje pašalpą, pagel
bėti nelaimėje, o mirusius — ka
talikiškai palaidoti; b. Draugijos 
nariai savo gražiu, doru ir pavyz
dingu gyvenimu kelia tautos var
dą svetimtaučių tarpe; c. Drau
gija stengiasi savo narių tarpe 
skleisti apšvietą, steigiant knygy
nus, skaitant katalikiškus laikraš
čius, ruošiant paskaitas ir t.t.” 

šeštame paragrafe pažymima: 
“Esant tinkamoms aplinkybėms, 
ši Draugija steigia Kanados Lie
tuvių kolonijose atskirus skyrius 
bei kuopas. “Deja, ligi šiol Drau
gijos skyrių niekur nėra Įsteigta 
ir apsiribota tik Torontu.

Pr. Alšėnas

• Anglijos karalienės Elzbietos 
ir princo Pilypo 5 metų sūnus 
Andrius mokosi skaityti nauju 44 
ženklų alfabeto metodu. Dr. J. 
Mazurkiewicz, Lehigh un-to, Pen
silvanijoj, skaitymo centro direk
torius pristato šį metodą Ameri
koje kaip naujenybę pirmam sky
riui.

• Per pirmuosius š. m. 3 mėne
sius Amerikoje eismo nelaimėse 
žuvo 10,710 žmonių. Nelaimių pa
daugėjo 7%, lyginant tuo pačiu 
laiku su praeitais metais (9,980).

Toronto šv. Jono Kr. Pašalpinės Draugijos dabartinė valdyba. Iš kairės pirmoje eilėje: V. štreitas, 
pirm. A čirūnas, P. Baikauskienė, kun. P. Ažubalis, Pr. Griška, (seniausias narys); stovi: J. Dau
nys, A. Butvydas, A. Stankus ' .U Nuotr. S. Dabkaus

STOVYKLŲ VADOVŲ PASITARIMAS

MODERNIAM JAUNIMUI MODERNIOS PRIEMONES
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės stovyklų skyriaus iniciatyva 
rengtas stovyklų vadovų pasitari
mas įvyko Toronte gegužės 14— 
15 d. Buvo sulaukta svečių iš Kle- 
velando, New Jersey, Bostono, 
Montrealio ir kitur. Suvažiavimą 
praktiškai surengė dvi mūsų 
darbščiosios torontietės: Dalia 
Skrinskaitė ir Vida Tamulaitytė.

Stovyklų administravimas
Pirmiausia buvo paliestas sto

vyklų administravimas, kuri labai 
puikiai nušvietė ir naudingų žinių 
pateikė V. Skrinskas, daugiausia 
apsistodamas prie stovyklos pir
mosios dienos bei stovyklautojų 
registravimo. Paaiškėjo, kad nau
dingas ir daugelio stovyklų dar 
nenaudotas dalykas, tai stovyk
lautojų tėvų parašai, vaikus re
gistruojant, kad kokiai nors nelai
mei jų vaikams stovykloj Įvykus, 
tėvai nekeltų vadovaujantiems as
menims bylų ir jieškinių per teis
mą.

Vadovavimas
I. Lukoševičienė kalbėjo tema 

“Vadovavimas”, nušviesdama va
dovui reikalingas savybes ir pa
brėždama tikslo reikalingumą 
kiekvienai stovyklai. Ji suskirstė 
stovyklas į tris rūšis: 1. Vieno va
dovo pagrindinai tvarkomą (pu
siau diktatoriškai) stovyklą, ku
riai jis vienas iš anksto pasiruo
šia. 2. Neplanuotą stovyklą, ku
rion visiem suvažiavus susiranda
ma keletas asmenų jai tvarkyti; 
pastarieji ten vietoje paskubomis 
susiorganizuoja. 3. Iš anksto su
planuotą stovyklą su vadovybės 
sistema, kurioje kiekvienas turi 
savo darbo ribas ir atsakomybę ir 
kur visi vadovai bendrai dirba ir 
planuoja. Jos manymu, nors ir 
puikiausi vadovai, neturėtų vado
vautis vien intuicija, o turėtų būti 
prisirinkę praktiškų duomenų iš 
visur ir pasiruošę betkokio tipo 
stovyklai.

Programos
Vyt. Staškevičius kalbėjo apie 

stovyklos programas jauniesiems, 
pabrėždamas labai svarbų vadovo 
vaidmenį mokančio tinkamai prie 
vaikų prieiti ir jų visas kūrybin
gąsias savybes panaudoti. Jis su
skirstė jaunimą i sekančias, kaip 
idealias, stovyklavimo grupes: 
nuo 7 iki 9 metu; 10—12; 13—15; 
16—18.

Apie programas vyresniesiems 
žinių pateikė sės. Viktorija, pri
mindama kiekvieno vaiko - sto
vyklautojo norą save kuo nors 
įamžinti stovykloje. Ji suminėjo 
menui premijas, Įvairius konkur
sus ir pabrėžė reikalą duoti vai
kams atsakomingumo renkant 
kas savaitę naujus būreliui vado
vus.

Lietuviškumo ugdymas
Lituanistinių programų reikalu 

kalbėjo J. Stempužis. Pasak jo, 
tėvynės meilė, kaip ir kiekviena 
meilė, išreiškiama visa asmens 
laikysena. Todėl vadovo laikyse
na turi didelės reikšmės. Kadangi 
šiais laikais vaikai yra pratę ne- 
besitenkinti vien sausais liepi
mais bei Įsakymais, jiems reikia 
išaiškinti motyvus. Tai ypač svar
bu lietuviškumo reikale, žinoma, 
pagrindinis šioje srityje darbas 
turi būti jau atliktas šeimoje, kol 
vaikas dar mažas, nes nuo to labai 
daug priklauso ir jo tolimesnė lai
kysena. Jo manymu, stovykloms 
lietuviškų dainorėlių nestinga, tik 
dažnai trūksta gero dainų vadovo. 
Tautiniai šokiai esąs labai nau- 

I dingas dalykas stovykloje, į kurio 
nesudėtingesnius i š p i 1 d y m us 
įjungtini visi stovyklautojai. Ypač 
jis pabrėžė reikalą vadovui mokė
ti perduoti vaikams lietuvišką sto
vyklinį žodyną ir suteikti progą 
lietuviškam pasiskaitymui įku
riant stovyklose knygynėlius. Jo 
manymu, reikia parinkti lietuviš
kas dainas bei melodijas, neturin
čias slaviškų bei kitų svetimų įta-

Po kiekvienos temos vyko gana 
įdomūs ir praturtiną pokalbiai, 
kurių bene smarkiausiais buvo 
po J. Stempužio pranešimo.

Visiems garsiai išsikalbėjus, 
buvo padaryta pietų pertrauka, 
kurios metu, visiems belaukiant 
kol kepti balandžiai nutūps ant 
liežuvio, atskrido cepelinai su lie
tuviška grietinėle ir “tautiškais” 
spirgais.

Laikraštėliai
Po pietų pertraukos prabilo B. 

Mažeikienė, nušviesdama stovyk
linių laikraštėlių naudą ir pabrėž
dama geros lietuvių kalbos nau
dojimą. Kadangi po cepelinų‘visi 
kalbėti norėjo, tai atrodo, kad 
šios paskaitos skaitytojais • buvo 
visi dalyviai. Turinys buvo maž
daug toks: laikraštėliuose reikia 
juokų, bet juose turi būti išreiš
kiama ir naudinga mintis; reikia 
bandyti prie laikraštėlio patrauk
ti ir berniukų, ypač tų, kurie nei 
sporte, nei kituose dalykuose ne
pasižymi; negalima tikėtis, kad vi
si vaikai 100% savo straipsniais 
dalyvaus laikraštėlyje.

Jūratė Vėblaitė pasisakė lietu
viškumo reikalu stovyklose, pa
brėždama, kad vaikams turi būti 
pateikiama “dabartinė” lietuvy
bė, t. y. šio mėto lietuviška dailė, 
menas, literatūra, nes visa tai yra 
išreikšta jaunimui prieinamesne 
kalba. Vaikai neverstini, o jiems 
tik sudarytinos sąlygos kalbėti 
lietuviškai.

Laužai ir jų pobūdis
Ties pačia romantiškiausia sto

vyklos dalimi — vakarine progra
ma apsistojo Juozas Karasiejus. 
Jis ypatingą dėmesį kreipė Į lau
žus ir juos suskirstė į keturias 
grupes: 1. koncertiniai laužai, ku
riais pasirodomą svečiams savait
galiais; 2. minėjimų laužai, kaip 
pvz. Maironio, Kudirkos; 3. susi
kaupimo laužai, kaip partizanų 
vakaras, šv. Kazimiero šventė; 4. 
mokomieji laužai, kurie vyksta 
tik savaitės viduryje, mokantis 
dainų, literatūros ir t.t. Pastarieji 
neturėtų užtrukti ilgiau kaip 1/2 
valandos jauniesiems ir 2 valan
das vyresniesiems stovyklauto
jams. Be to, jis davė įvairių prak
tiškų patarimų, ypatingai pabrėž
damas laužų programų suplanavi
mą dar prieš stovyklas ir laužave- 
džio parinkimą iš anksto, kad sto- 
vyklon nuvažiuotų jau tam pasi
ruošęs. Jis visiems rekomendavo, 
kaip du labai dominančius laužo 
programos punktus, kupletus-ir 
stovyklos dienoraščio skaitymą; 
be to tvirtino, kad laužo nuotaikai 
labai kenkia dainavimas iš knygu
čių. Jis pabrėžė akordeonisto rei-

Šiltoje Floridoje - kaip pasakoje
Floridos pusiasalis yra tropi- 

kinio klimato juostoj, virš 1.000 
mylių į pietus nuo Vašingtono 
palei Atlanto vandenyną tarp šil
tos Golfo srovės ir Meksikos įlan
kos. Golfo šiltoji srovė apima 
pusiasalį 50 km žemyno Atlanto 
gilumom Todėl klimatas yra šil
tas, nedrėgnas, sezoniniai nukry
pimai nuo vidurkio šilumos 8-9°, 
temperatūra būna augščiausia iki 
93°, kai tuo tarpu Kalifornijoje 
— virš 100°. Floridos naktys yra 
vėsios, 60°-70°, nedrėgnos. Vie
tiniai gyventojai pasakoja, kad 
klimato nejaučia, išskyrus užei
nančius uraganus, kurie ant že
mės paviršiaus pastatytus namus 
be pamatų ir rūsių sutvirtinimų 
retkarčiais nuverčia.

Vasarvietės ir įdomybės
Floridos kurortai išdygo dau

giausia pagal Atlanto rytinius 
pakraščius po I D. karo, pravedus 
gerus kelius. Į pietus žymesnės 
vasarvietės yra šios: Fernandina, 
Jacksonville, Saint Augustine, 
Daytona, New Smirna, Vero, 
Fort Pierce, West Palm (čia yra 
buv. prez. J. Kennedy šeimos va
sarnamiai), Lake Worth, Bayton, 
Delray, Pompano, Fort Lauder
dale, Hollywood ir milijoninis 
miestas Miami su gražiausia va
sarviete Miami Beach. Iš vakarų 
Miami pusiasalio pusės pažymė
tini: Tampa, St. Petersburg, Sa
rasota, Fort Myers, Naples ir kt.

Prieš penkiolika metų, t. y. f 
1951 m. gegužės 27 d., susirinko 
pirmo posėdžio Tautos Fondo At
stovybės Kanadoje Hamiltono 
skyriaus valdyba. Tuo metu tai 
buvo pirmasis Tautos Fondo sky
rius Kanadoje, pradėjęs veikti 
platesniu mastu. Prieš tai būdavo 
tik atskiros aukų rinkliavos, ku
rias atlikdavo Bendruomenės val
dyba arba pavieniai asmenys.

Hamiltone atskiro skyriaus 
steigimo bei valdybos sudarymo 
minti pradėjo puoselėti ir skleisti 
Stasys Bakšys. Kadangi tai buvo 
pirmas tokios apimties darbas, 
tai pradžioje nebuvo didelio pri
tarimo, nes buvo galvojama, kadi 
galima apsieiti Bendruomenės ri
bose nereguliariai parenkamom 
aukom TF naudai, nesteigiant at
skiro organizacinio vieneto. Ta
čiau po ilgesnių pasikalbėjimų 
tuometinė KLB Hamiltono apy
linkės valdyba, pirmininkaujama 
St. Naikausko, savo posėdyje 
1951 m. balandžio 29 d. paskyrė 
St. Bakšį Tautos Fondo atstovu 
Hamiltone.

Gavęs formalų paskyrimą, St. 
Bakšys ėmėsi darbo sudaryti sky
riaus valdybą. Pirmoji valdyba 
buvo šios sudėties: Stasys Bakšys 
— pirm, ir skyriaus vadėj as, Jo
nas Sakalauskas — sekr., Stasys 
Dalius — prot. sekretorius, Va
cys J ako viekas — ižd., Vladas Še- 
šelgis — kartotekos vedėjas, Al
fonsas Patamsis ir Matas Lazdu- 
tis — parengimų vadovai. Pirma
sis valdybos posėdis įvyko dabar 
jau mirusio VI. šešėlio bute, kur 
buvo aptarti veikimo būdai ir 
priimtas spaudai viešas pareiški
mas.

Lėšų telkime pirmasis į talką 
atėjo kun. dr. J. Tadarauskas, 
duodamas sutikimą per birželio 
■trėmimų minėjimo pamaldas at
likti antrą rinkliavą TF naudai, 
'kurios metu surinkta $78.79. Vė
liau, klebono sutikimu, prie baž
nyčios buvo Įrengta speciali aukų 
dėžutė TF reikalams. Tolimesnes 
lėšas sudarė tuo metu labai po
puliarus gegužinių rengimas, ku
rios sutraukdavo iki 500 asmenų.

Rudeniop buvo Įvykdyta meti
nė aukų rinkliava TF platinant 
lietuvio pasus su kvituojamais 
ženklais. Pirmosios aukos per
siųstos centrinei atstovybei Mont- 
realin po dviejų mėnesių nuo įsi- 
stėigimo siekė 350 dol.

Žiemą tąip pat buvo rengiami 
vakarai, koncertai ir kitokio po
būdžio parengimai, kurie, publi
kai gausiai lankant, pastoviai pa
pildydavo TF iždą. Metus užbai
giant centrui buvo išsiųsta virš 
$1.000.

Skyriaus valdyboje darbas vir
te virė, tačiau laikui bėgant vieni 
nariai pasitraukdavo, jų vieton 
vėl buvo Įtraukiami pareigingi ir 
atsidavę tam tikslui asmenys. Be 
rengiamų koncertų bei kviečiamų 
iš JAV meninių jėgų, dideliu ir 
reikšmingu darbu paminėta 50 
m. spaudos atgavimo sukaktis: 
skyriaus valdyba surengė plataus 
masto knygų platinimo vajų. Va
jus užtruko beveik dvejus metus 
1954-56; buvo parduota 1926 kny
gos už $5.301,86. Daugiausia kny
gų išplatino St. Bakšys — už 
$4.184,65, Z. Orvydas — už $519,- 
55. Skyriaus trejų metų veiklos 

; sukakčiai paminėti išleistas met- 
■ raštis.

1956 m. kovo 30 d. valdyba, ku- 
. rią sudarė pirm. St. Bakšys ir na

riai — V. Kazlauskas, P. Kanopa, 
P. Lesevičius, J. Pilkauskienė, A.

vedžiui gero balso nereikia, o tik 
drąsos, sąmojaus ir orientacijos. 
Anot jo, pramatytus jaunus sto
vyklautojus iš anksto reikėtų pra
tinti vadovauti laužui kviečiant

Vakarinės programos
Živilė šlekytė daugiau apsisto

jo ties vakarinių programų origi
nalumu, siūlydama turėti pvz. 
laužą be laužo (vietoj laužo uždeg
ti žvakes), šieno vakarą, tinklinio 
naktį ir 1.1. Jos manymu, net bū
tų puiku, jei kas vakaras laužas 
būtų kuriamas vis kitoje vietoje, 
tikrąją laužavietę visuomet nau
dojant pagrindiniams laužams. 
Diskusijose buvo iškelta keletas 
naudingų minčių kaip: laužo pra- 
vedimas dviejų asmenų, kad vis
kas vyktų pilnu tempu ir be spra
gų, neleidžiant stovyklautojams 
perdaug išsiblaškyti; laužavedžio 
rūpestis išpildymu programos, 
kuri paruošiama kitų ir jam pa
teikiama; laužų programos tinka
mos medžiagos registravimas, 
kad ją galima būtų panaudoti ir 
kitose stovyklose/ tarptautiniai 
vakarai, duodant progos padai
nuoti įvairių tautų dainas; spon
taniškumo išnaudojimas stovyklo
je kiekvienu metu.

Įvairūs klausimai
Tolimesnėse diskusijose buvo 

iškelta premijų nauda vaikams; 
atsižymėjimų kaspinėliai; taškų 
sistema; anketa vaikams po sto
vyklos; sumanymų dėžutė stovyk
loje, kur būtų vengtini skundai, o 
dedami tik teigiami sumanymai; 
vaikams uždedamos už nusikalti
mus bausmės turėtų būti pozity
vios; valgio klausimas — ar va
dovai valgo su vaikais ar atskirai. 
Pastaruoju klausimu buvo pateik
ta Įvairių nuomonių, kurios visos 
turėjo savo gerų pusių ir todėl 
naudotinos pagal stovyklos sąly
gas.

Viso pasitarimo santrauką pa
darė Vyt. Staškevičius, pabrėžda
mas, kad Jaunimo kongreso me
tai yra tikrai puiki proga pažvelg
ti ne tik i atliktus darbus, bet ir Į 
ateiti. Jis dar priminė savo anks
čiau suvažiavime išreikštą mintį: 
“vadovai,, nepamirškit, kad vai
kučiai irgi žmonės”.

Uždaromąjį žodi tarė Antanas 
Saulaitis, S.J., pateikdamas suva
žiavusiems įvairių informacijų ir 
pareiškė: “Mes turim panaudoti 
modernias priemones moderniam 
jaunimui”. K. J. Stš. 

Vidury pusiasalio turistinės 
vietos tikrai Įdomios. Pvz. Flori
da Cypress Gardens. Tai gal Įdo
miausia vieta su tropikiniais au
galais džiunglėse. Ten galima 
matyti iš viso pasaulio tropikinius 
medžius, augalus, gėles ir susi
daryti džiunglių vaizdą. Pataria
ma sustoti prie apelsinų planta
cijų,^ pamatyti Everglades Na
tional Park, nuvažiuoti iki Key 
West — pietinio pusiasalio galo.

Apsistojus vasaroti Miami 
Beach kurorte (ne mieste), verta 
nuvažiuoti į Seaguarium. Ten 
delfinai šoka kaip balerinos. Be 
to, verta aplankyti ir kitas kai
mynines vasarvietes, kurios yra 
pilnos nematytų Įdomybių.

Miami Beach kurorto žymieji 
milžinai yra viešbučiai su savo 
Įrengimais, salėmis, kilimais ir 
t.t Įdomu ten užeiti, išgerti ka
vinėje kavos puodelį ar bare vy
no stiklelį už 1 dol., nes daug kur 
reikia mokėti už įėjimą ir kelio
lika dolerių praleisti restorane - 
bare su. programomis.

Viešbučiai ir kainos
Miami Beach vasarvietė tęsia

si pagal paplūdimį. Didieji pasta- 
tai-viešbučiai išsidraikę palei il
gą kelių kilometrų Collins gat
vę. šioje linijoje sutelktos visos 
grožybės — pastatai, maudymosi 
baseinai, palmės. Kainos už dvie
jų m. kambarių butą, salioną, 
virtuvę ir patarnavimą tarp Ka-

ledų ir Velykų kainuoja $250 — 
$350 už savaitę; po Velykų — 3 
kartus pigiau. Už Collins gatvės 
butai pigesni, čia sezono metu 2 
kambariai su 4 vietom miegoti, 
virtuve, vonia, kilimais, televizi
ja, aptarnavimu kainuoja $170, 
po Velykų — $85 savaitei. Pas 
lietuvius J. ir St. Jazbučius, ku
rie turi vasarnamį turtuolių ra
jūne (8910 Collins Ave.) Surfsi- 
de.-dar pigiau: 1 kambarys su 3 
vietom miegoti, kilimais, gerais 
baldais, virtuve, vonia Kalėdų 
metu $105, po Velykų — tik $35.

Kaip verčiasi lietuviai?
P. Jazbučiai yra labai malonūs 

lietuviai. Jie viską aprodo, infor
muoja, išvedžiuoja į žymesnes 
vietas. St. Jazbutis yra ir “real 
estate” agentas. Jis teikia infor
macijų kaip turtą įsigyti, kaip 
pensininkams ir turtingesniems 
Įsikurti.

Lietuvių Floridos pusiasalyje 
yra apie 2.000, o gal ir daugiau. 
99% jų gyvena iš turto, pensijų. 
Jie turi savo klubą — namus 
$100.000 vertės ir banke pinigų. 
Organizacija vadinasi “Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubas” ir ap
ima daugiausia senosios kartos 
ateivius. Naujų ateivių ten ne
daug. Be minėtų p. Jazbučių, yra

Patamsis, L. Skripkutė, A. šim- 
kevičius, A. Tumaitis, atsistaty
dino išvariusi reikšmingą darbo 
barą. Per tą laikotarpį valdyba 
turėjo 56 posėdžius ir kasmet 
centrui išsiųsdavo virš $1.000.

1956 m. balandžio 1 d. buvo 
patvirtinta naujos sudėties valdy
ba: Jonas Mikšys — pirmi, ir na
riai — B. Daugilis, J. Giedraitis, 
V. Kazlauskas, P. Lesevičius, P. 
Sakalas, L. Skripkutė, B. šopys, 
A. Vainauskas. Ir šiai naujos su
dėties valdybai pagrindinis rūpes
tis buvo lėšų telkimas TF, kuris 
finansavo VLIKo veikią. Kas me
tai buvo rengiama bent keletas 
viešų vakarų. Įėjo į tradiciją 
rengti Burlingtone vasaros šo
kius, kurie lietuvių tarpe buvo 
populiarūs. Skyriaus darbo de
šimtmetis irgi buvo paminėtas 
1961 m. surengiant tradicinius 
šokius.

Metams slenkant ir valdybų na
riams keičiantis, o jų vieton sun
kiau bepriprašant naujus, sky
riaus veikla susilpnėjo, tačiau vis 
buvo stengiamasi metinę duoklę 
centrui išsiųsti. Likusi nepilnos 
sudėties valdyba 1964 m. balan
džio 23 d. buvo pakeista kita.

Nauja valdyba — Alf. Vainaus
kas — pirm, ir nariai — St. Da
lius, K. Mileris, K. Norkus, A. 
Pilipavičienė, P. Sakalas, L. 
Skripkutė — tęsė darbą pagrin
diniu rūpesčiu turėdama lėšų tel
kimą, nes mažėjant ruošiamų pa
rengimų lankytojams, mažėjo ir 
skyriaus pajamos. Pradėtos reng
ti metinės rinkliavos, taip kad 
Hamiltono metinė duoklė cent
rui vėl pasiekė $1.000.

1966 m. vasario 15 d. pasitrau
kus A. Vainauskui iš pirmininko 
pareigų ir išėjus iš valdybos, pir
mininko pareigas perėmė L. 
Skripkutė, o į valdybą pakviestas 
naujas narys F. Rimkus. Šios su
dėties valdybai ir tenka 15 metų 
veiklos sukakti paminėti.

Per. 15 savo veiklos metų Tau
tos Fondo skyrius išvarė gilią va
gą lėšų telkime Lietuvos laisvini
mo reikalams. Per tą laikotarpi, 
neskaitant kiek išleista kitiems 
reikalams, vien tik centrinei at
stovybei išsiųsta $17.262,25. Val
dyba per tą laiką turėjo 94 posė
džius. Iš valdybos atlikę savo dar
bo Įnašą pasitraukė 25 asmenys, 
iš kurių trys jau yra mirę.

Minint šią 'darbo sukaktį ir 
žvelgiant į nueitą 15 metų kelią, 
priklauso padėka buvusiems val
dybų nariams už įdėtą darbą ir 
pasišventimą, o visiems Hamilto
no lietuviams už visokeriopą sky
riaus veiklos rėmimą, tikint, kad 
ir ateityje ta parama bus tokia 
pat nuoširdi ir gausi.

St. J. Dalius

Uždraudė pagerbti 
amerikietį

Prancūzų gynybos min. Pierre 
Messmer pirmą kartą per 20 me
tų uždraudė Invalidų Rūmuose 
iškilmingai minėti Amerikos ser
žanto Lawrence Kelly mirti, va
duojant Paryžių 1944 m. L. Kel 
ly žuvo nuo prancūzų partizanų 
kulkos, per klaidą pataikiusios 
amerikiečių kariui, kuris pirmas 
krito Paryžiaus vadavimo eigoje.

Prancūzų' dienraštis “Aurore” 
vedamuoju* straipsniu sukritikavo 
ministerio įsakymą. “Dukart ta
me pat šimtmetyje atvyko ameri
kiečiai išvaduoti Prancūziją iš 
Vokietijos nelaisvės. 1917-18 m. 
žuvo 53.000 amerikiečių karių, 
204.000 buvo sužeisti kovose; 
1944-45 m. žuvo 184.000 ameri
kiečių ir apie pusę milijono buvo 
sužeisti, vaduojant Prancūziją iš 
vokiečių okupacijos.” “Aurore” 
klausia, ar negalima buvo išveng
ti taip neišmintingo Įsakymo ir 
užbėgti už akių tokiam incidentui, 
kuris amerikinės spaudos buvo 
pastebėtas ir nedraugiškai ko
mentuotas?

rangovas — statybininkas. Vasar
namių savininkų yra ir daugiau, 
kaip “Baltic” ir kt., bet neteko 
su jais susipažinti.

Galimybės įsikurti
Lietuviams, turintiems turto 

apie $30-50.000 ir artėjantiems 
prie pensijos yra neblogos sąly
gos Įsikurti. Namai statomi iš blo
kų, tinkuoti ir yra pigesni kaip 
Toronte. Apartmentas iš keturių 
butų galima nupirkti už $30 — 
$35.000. Nuomos galima gauti 
$950x4 — $3.800. Mokesčiai 
mieste nedideli. Turint pensiją 
galima gražiai senatvės sulaukti. 
Kas nori ramaus gyvenimo ir ne
bijo atitrūkti nuo gyvo lietuviš
kosios kolonijos gyvenimo, gali 
planuoti persikelti į šiltą klima
tą.

Šias informacijas gavau iš po-

vaiku darželį, saugo, prižiūri vai-
Jonis Karka

PS.D.1LM.N.PL
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® PAVERGTOJE TEVMEJE
LIETUVIAI PASAULYJE

"LIETUVIŠKOJI” DIVIZIJA
Karo prieš Vokietiją pergalės die

nos proga “liesa” paskelbė atsargos 
pik. V. Motiekos rašinį “Keturios 
kautynių paros”, kuriame jis atkuria 
vadinamosios “lietuviškos” XVI di
vizijos kovas 1944 m. rudeni Duby
sos pakrantėse. Divizijos vadu tada 
buvo pik. Urbšas, štabo viršininku 
pik. Rakovas, divizijos vado pava
duotoju rikiuotės srityje — pats ra
šinio autorius. Paskirų dalinių vadų 
tarpe linksniuojami: mjr. Volbekas, 
mjr. Gladkovas, kpt Krupininas, kpt. 
Makašovas, papulkininkis Lysenko, 

Bielanas ir vyr. Itn. Šimonis, 
didžiąją kadro dali, atrodo, su

darė rusai karininkai. Praretėjusias 
gretas papildė vyrai iš Panevėžio, 
Kupiškio ir Šiaulių, be jokio apmo
kymo {jungti j diviziją: “Labai daug 
šiame bare padėjo mūsų senieji ka
riai — pulkų veteranai, daugelio 
kautynių užgrūdinti vyrai Gavę mo
kyti po vieną-du vyrukus, šie “nau
jokų dėdės” sugebėjo geriau už bet- 
kokį karininką perteikti jauniesiems 
kariams savo patyrimą. Praėjo apie 
dvi savaitės tokio mokymo, ir divizi
ja gavo naują kovini uždavinį...” 
Normalus naujokų apmokymas karo 
metu pareikalauja bent trijų mėne
sių. Dviejų savaičių stachanoviškas 
metodas rodo visišką kompartijos 
nesiskaitymą su karių gyvybėmis. 
Nenuostabu, kad raudonoji armija 
II D. kare savo nuostoliais pralenkė 
ne tik Vakarų sąjungininkus, bet ir 
karą pralaimėjusius vokiečius.

GOLGOTA PRIE TELEFONO
; “šluota” paskelbė gabios satyrikės 

' Vytautės Žilinskaitės humoreską 
“Golgota”, kurioje ji plaka kompar
tijos išugdytą ir jau visiško nepa
slankumo samanomis apžėlusį biu-

“Pakeliu vieną gražią dieną tele
fono ragelį — ogi neveikia aparatas. 
Išjungė. Skambinu 30008. -

— Taip ir taip, — sakau. — Abo
nentinis mokestis sumokėtas, už tarp
miestinį taip pat sumokėjau. Kodėl 
skriaudžiat?

— Aha, — mieguistai atsiliepė 
30008, — tai skambinkit gi 53322.

Na, gerai
— Kuo čia'mes dėti? — išsižiojo 

53322. — Kreipkitės į 53355.
Pirmyn!
— Keista, — gūžtelėjo petim 53355, 

— kam mums skambinat! 22699!
Chm...
— Įdomu, — pasipiktino 22699,— 

kas ant mūsų užsiundė? Sukit 28181.
Kaimynai, iš kurių buto skambinu, 

visaip šnairuoja, kosti.
— O kuo čia mes dėti? — suspigo 

28181. — Skambinkit 08.
O dangau.
— Taigi, taigi, kaipgis, — nukirto 

08, — lyg nežinot, kad reikia skam
binti 30008.

— Bet aš jau ten...
“Plekšt”..

Anglas profesorius vadovauja lietuviams
Buffalo, N. Y., lietuviai, kad ir ne

gausus. bet labai aktyviai įsijungę į 
lietuvybės darbą. Kadaise čia buvo 
džiaugiamasi Tėvo Juvenalio Liaubos 
įvestomis lietuviškomis pamaldomis, 
kad ir kartą per mėnesį, tačiau, jam iš
vykus, bufaliečiai lietuviai nebeturi ir 
to. Gegužės 8, Motinos Dienos proga, 
bufaliečiai išsirūpino lietuviškas pa
maldas nors vienam kartui. Jas atlaikė 
amerikietis jėzuitas savo bažnyčioje 
skaitydamas lietuviškas Mišias, kurių 
tekstą pats pasirūpino gauti. Dalyviai 
suprato viską ir puikiai atsakinėjo bei 
giedojo. Per Mišias vienas solistas gro
jo smuiku — tai p. Hainš, vengras, bu
vęs Lietuvos radijofono koncertmeis
teris.

Tolimesnė programa įvyko Tarptau
tinio Instituto patalpose, kur lietuvių 
klubas daro savo susirinkimus. Minėji
mą atidarė klubo dabartinis pirm, 
anglas, Buffalo miesto universiteto 
klasikinių mokslų profesorius Raphsel 
Sealey puikia ir taisyklinga lietuvių 
kalba kurią yra pats išmokęs, padeda
mas žmonos, poetės Sadūnaitės. Jau
nimas motinoms padalino po gėlę. Die
nai pritaikytą paskaitą skaitė S. šet- 
kus iš St. Catharines. Po to sekė jau
nimo programa, kuriai gražia lietuvių 
kalba vadovavo studentė Audronė Ma- 
silionytė.

Visi dalyviai buvo pakviesti prie 
gražiai papuoštų stalų pasivaišinti ka

DELHI - TILLSONBURG, ONT.
LONDONO VYSKUPIJOS SINODAS 

įvyks sekančių metų pradžioje. Jis tuo 
būdingas, kad jame dalyvaus ir visų 
parapijų atstovai pasauliečiai. Jame 
bus svarstomi tokie klausimai, kaip 
misijos, pasauliečių apaštalavimas, 
ekumeninis sąjūdis ir religinė laisvė, 
viešosios ryšio priemonės, socialinis 
gyvenimas, dvasiniai pašaukimai ir 
kunigų auklėjimas, viduriniojo ir 
augštojo mokslo institucijos, sielova
dinė veikla, krikščioniškasis auklėji
mas ir tt. Kiekvienoje parapijoje su
daryta nominacijos komitetai. Po to 
buvo išrinkti iš pasiūlytų kandidatų 
slaptu balsavimu po vieną atstovę 
arba atstovą. §v. Kazimiero parapijos 
atstovu sinode išrinktas parapijiečių 
susirinkime bal. 24 d. dr. Br. Povilai
tis. Kun. dr. J. Gutauskas, vysk. E. 
G. Carterio paskirtas misijų komisijos

Varysiu antrą tūrą.
— Jau sakėm, kad skambintume! 

53322, — suūžė 30008. — Iš dangaus 
nukritot, ar ką?

— Bet aš jau jiems..?
“Plekšt”.
— Ir vėl be mūsų gyvent negalit?

— nustėro 53322. — Skambinkit...
— Klausykit, — verkiu, — klau

sykit, nepadėkit ragelio! Maldauju!
— Na gerai, jau gerai, — sunkiai 

atsidūsta 53322. — Pažiūrėsim jau, 
kaip ten yra.

Laukiu, lyg įteikus malonės pra
šymą.

— Pažiūrėjau, va, — po pauzės 
tęsia.

— Ačiū! Labai ačiū!
— Reikalas tas, kad nesumokėjot 

abonentinio mokesčio už vasarį.
Dabar išsižiojau aš.
— Sumokėjau, dar prieš du mėne

sius sumokėjau! Va, knygutę rankoj 
laikau: už vasarį sumo...

“Plekšt”.

LENKIŠKA PARODA
Vilniaus Vingio parke atidaryta 

Lenkijos “Polimekso” mašinų eks
porto ir importo organizacijos paro
da, kurioje išstatyta statybinė tech
nika, mašinos keliams tiesti, įrengi
mai chemijos ir maisto pramonės 
įmonėms. Bendrasis parodos plotas
— 4.000 kv. m.

VIZIJOS PRIE TELEVIZIJOS
Radijo ir televizijos dienos proga 

“Tiesa” pateikė Lietuvos radijo ir 
televizijos komiteto vyr. inž. H. Juš
kevičiaus rašinį “Kelias į spalvotąją 
televiziją”, kuriame nemaža vietos 
skiriama prancudškajai spalvotųjų 
laidų SEKAM sistemai, nes ją yra 
pasirinkusi Sov. Sąjunga. Lietuvos 
televizijos studija šį penkmetį nenu
mato pradėti spalvotų laidų, bet jų 
retransliavimas nesudarytų didesnės 
problemos. Sekančiais metais Vilniu
je bus statomi televizijos rūmai, ku
rių projektą paruošė architektai Z. 

. Daunoravičius, R. Dičius ir konstruk
torius C. Strimaitis. Perėjimą į spal
votą televiziją vis dar trukdo seno
viškos išvaizdos televizijos priimtu
vai. Apie juos atvirą žodį taria V. 
Rugelis: ‘Televizoriai “Rekordas”, 
“Rubinas” ir kiti dėl jų ilgų kines
kopų (ekrano lempa — V. Kst) dar 
gana dideli ir gremėzdišku Trumpi
nant kineskopų ilgį, galima pagerin
ti televizorių ižvaizdą, sumažinti jų 
dydį. Tokie televizoriai netrukus pa
sirodys parduotuvėse ...” šie žo
džiai liudija, kad sovietinė televizi
jos pramonė heleriais metais yra at
silikusi nuo nekomunistinių kraštų. 
Mums įdomesnės sekančios V. Ruge
lio eilutės: “Naujiesiems televizo
riams unifikuotas 90 laipsnių kampo 
atlenkimo sistemas, eilučių skleisti
nės išėjimo transformatorius ir ki
tus mazgus sukonstravo ir paruošė 
gamybai Vilniaus televizijos mazgų 
gamyklos instruktoriai.” V. Kst 

va ir pyragaičiais. Patarnavo vyrai, 
vad. pirm, prof R. Sealey.

Prof. R. Sealey yra labai nuoširdus 
ir visur aktyvus. Jis skaito paskaitas 
apie Lietuvą kitoms tautybėms. Nese
niai jis ta tema kalbėjo vengrų ir len
kų klubo nariams. Buffalo lietuviai jį 
vadina antruoju Eretu ir juo labai di
džiuojasi. Jam dabar talkina ilgame
tis Buffalo lietuvių veikėjas R. Masiu- 
lionis, kuris stebina visus savo suge
bėjimu būti visur, kur tik yra reika
lingas lietuvių dalyvavimas. Jam daug 
padeda jo žmona ir dukrelė Audronė; 
prisideda vis daugiau ir sūnus, kad ir 
dar labai jaunas, bet turįs didelių ga
bumų muzikoje.

Buffalo lietuvių klubo šių metų val
dyba yra pasiryžusi dar labiau suakty
vinti lietuvybės darbą įsijungiant į 
bendrą Niagaros pusiasalio lietuvių 
veikią, nes iki St. Catharines yra pus
valandis kelio, o iki Wellando ir Nia
gara Falls dar mažiau. Visi kaimynai 
turėtų žymiai stipriau palaikyti bufa- 
liečius, ypač tokiais atvejais, kur di
desnis lietuvių pasirodymas yra labai 
svarbus, kaip pvz. Pavergtų Tautų Sa
vaitė, kuri bus paskelbta ir šiemet.

Buffalo jaunimui būtų geriau įsijun
gus į Niagaros pusiasalio skautų veik
lą. Jau gautas jaunimo ir senimo pa
žadas dalyvauti garsiojoje Joninių 
šventėje Wellande birželio 18 d.

Berželis

nariu.
JAUNIMO KONGRESUI Čikagoje 

paremti mūsų apylinkėje aukojo po 
$25: Tillsonburgo Lietuvių ūkininkų 
Klubas ir KLB Delhi apylinkė; $15: 
Sv. Kazimiero lietuvių parapija, Del
hi; po $5: Alb. Augustinavičius, S. 
Kairys. V. Miceika, P. Pargauskas, G. 
Rugienis, Elena Tuinyla; $4.50: J. 
Laureckas; $3: B. Dirsė; $2.50: K. Lu
košius; po $2: P. Augaitis, kun. J. Gu
tauskas, J. Jurėnas, J. Mačiulis, V. 
Mažeika, L. Obelienis, P. Ožalas, B. 
Povilaitis, S. šimutis, Vidmantienė, 
A. žebertavičius; po $1: S. Augaitie- 
nė. Beržinis, J. DumŠa, P. Lileikis, L. 
Racevičius, V. Vindašius, V. Vytas. 
Kiti aukojo smulkesnėm sumom. Iš vi
so $136.27 persiųsta KLB jaunimo sek
cijai Toronte.

KLB Delhi apylinkės valdyba

S HAMILTON
JAUNIMO KONGRESAS visai jau 

nebetoli. Hamiltono kolonijos jauni
mas irgi pagaliau išjudėjo. Naujoji 
apylinkės valdyba nirmuoiu veik
los uždaviniu pasiėmė suorganizuoti 
tam tikslui komitetą. Sukvietė jauni
mo organizacijų ir sambūrių atstovus, 
iš kurių sudarė komitetą: pirm. dr. V. 
Kvederas, sekr. gail. sesuo T. Verbic- 
kaitė, ižd. stud. B. Kybartaitė, ekskur
sijų organizatorė L. Stanevičiūtei apy
linkės valdybos atstovas vaistininkas 
Tadas Mureika. šio komiteto rūpestis 
yra suorganizuoti dvi ekskursijas: į 
jaunimo stovyklą Dainavon ir į jauni
mo kongresą Čikagon. Toms ekskursi
joms finansuoti bus reikalingos lėšos. 
Komitetas daro planus, posėdžiauja, 
kad kuo daugiau galėtų sutelkti lėšų. 
Vyresniųjų pareiga remti moraliai ir 
materialiai jų darbus. Kai jaunimas 
pasibels į jūsų duris, atidarykite ir 
maloniai priimkite. Neišleiskite tuščio
mis rankomis, bet skirkite vieną kitą 
dolerį jaunimo kongreso reikalams.

j jaunimo stovyklą Dainavon -pri
imamas jaunimas nuo 18 m. amžiaus, 
o į jaunimo kongresą Čikagon jauni
mas kviečiamas registruotis nuo 16 
m. amžiaus. Priklausą organizacijoms 
registruojasi pas savo atstovus bei va
dovus, o nepriklausą jokiai organiza
cijai — pas dr. V. Kvederą nuo 9 vx. 
iki 5 v.v. teL 529-4911; vakarais — 
pas L. Stanevičiūtę teL 522-4708. Eks
kursijai į Čikagą vadovauja vyresnio 
amžiaus prityrę vadovai. Komitetas 
kviečia jaunimą nedelsiant užsiregist
ruoti, kad būtų žinoma koks skaičius 
atstovaus Hamiltono kolonijai. Mielas 
jaunime, pasistenkite, kad kuo dides
nis skaičius vyktų į stovyklą ir į jau
nimo kongresą! J. P.

ŠALPOS FONDO KOMITETAS pa
skyrė 50 doL vietos liet šeštad. mo
kyklai ir $25 esančiam prieglaudoje li
goniui. Sekančiam lėšų telkimo vajui 
bus paruošti nauji aukotojų sąrašai, 
kurie bus susmulkinti. Tuo būdu 20 
rajonų skaičius padidės iki 30.

Pastaraisiais metais Vasario 16 ir 
saleziečių gimnazijų rėmėjams nebu
vo išduodami pakvitavimai. Nuo dabar 
būrelių vadovai prašomi juos išdavinė
ti. Pakvitavimo knygutes parūpina ŠF 
komitetas.

Balandžio pradžioje Vasario 16 d. 
gimnazijai buvo pasiųsta $400, sale
ziečių $200 būrelių surinktų aukų. Ko
miteto noras būtų Vasario 16 gimnazi
jai š. m. iš viso pasiųsti $1.000. Mums 
trūksta mažesnės pusės šios sumos, to
dėl rėmėjų būrelių vadovai prašomi 
aukų rinkimą suintensyvinti ir dar ne
perduotas surinktas aukas Fondui ne
delsiant perduoti.

Gegužės pradžioje buvo paruošta ir 
pasiųsta įvairių drabužių 12 siuntinių 
Suvalkų trikampio lietuviams. Paruo
šimui ir pasiuntimui išleista $70.

Nuo praeito rudens vajaus iki šiol 
įvairiai šalpai išleista $1100. Ižde liko 
tik per $300.

Prašymai drabužių nuolat gaunami.

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

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS Ci-Į ateitį. Jis prašė perduoti pageidavi- 
cero apyl. valdybos suruoštas Moti-Imą, jog lietuviai daugiau pasistengtų 
nos Dienos minėjimas Šv. Antano pa- parašyti laiškų programos vadovams.
rapijos salėje buvo kiek skirtingesnis 
nuo anksčiau surengtųjų, šį kartą ne
buvo tradicinės paskaitos, o tik meninė 
dalis ir mūsų rašytojų su savo kūryba 
pasirodymas. Visa programa buvo ne
bloga, tačiau, žinant, jog klausytojų 
tarpe buvo senesnio amžiaus žmonių 
ir vaikų, ji atrodė kiek perrimta ir 
perilga.

Iš rašytoju čia savo novelę “Prie
miestis” skaitė naujasis LRD pirm. 
Aloyzas Baronas. Jis savo kūrinyje ap
rašė vieną jo priemiestyje gyvenantį 
draugą, kurį (ir jo vaiką) paliko žmo
na ir motina, šis jaunas berniukas da
bar kiekvieną dieną eina į geležinke
lio stotį, tikėdamasis sulaukti savo mo
tinos. Savos kūrybos čia paskaitė taip
gi Danutė Augienė, švabaitė - Gylienė, 
Nijolė Jankutė - Užubalienė, Jonas 
Valaitis. Jaunųjų programos dalyje 
pasirodė I. Smieliauskienės vadovau
jama tautinių šokių grupė “Grandis”. 
Kanklėmis kankliavo trys seserys Vai- 
čeliūnaitės, o jaunieji mietiniai pa
deklamavo.

Dėmesio verta programos dalis bu
vo pradžios mokyklos choro pasirody
mas. Mokytojo muz. Juozo Kreivėno 
vedamas choras šį kartą norėjo pasiro
dyti su dalykais, kurie ir suaugusiųjų 
chorams yra nelengvai įkandami. Šim
kaus “Motule mano” buvo gražus ban
dymas, bet kiek persunkus tokiems 
jaunuoliams. Tačiau vertintinos cho
ro vedėjo ir mokinių pastangos kopti 
į augštumas.• • •

šiame minėjime teko sutikti “Lie
tuviai televizijoje” programos vadovą 
Anatolijų šlutą, kuris papasakojo apie ’ 
šios programos vargus ir jos neaiškią!

Jie ypač pagausėja, kai siuntiniai pa
siekia adresatus. Todėl tautiečiai, tu
rintieji atliekamos aprangos ir apavo, 
prašomi Fondui perduoti kiekvienu 
laiku.

APIE PROPAGANDINĮ FILMĄ. 
Dar tik pora desėtkų metų praėjo nuo 
to laiko kai bolševikinė propaganda 
Lietuvoje naudojo net “laureaUi” po
emas savo tikslui pasiekti, bet daž
niausiai be sėkmės, nes lietuviai buvo 
pilni laisvo žmogaus dvasios.

Kdda padėtis šiandien Hamiltone? 
šiandien užtenka net sudarkyta lietu
vių kalba skelbimuko, kad atkreiptų 
dėmesį į propagandinę filmą. Taip, yra' 
apgailestautina, kad Liet. Namų valdy
ba išnuomojo salę, nenumatydama to
kios, geriems lietuviams nemalonios, 
padėties, bet pasiūlymas šėrininkams 
“susimąstyti” dėl turimų Liet. Nąjnų 
šėrų taipgi rodo kur korespondentas 
Jzp. nori lietuvius nuvesti. Kur “Au
kuras”, ‘Gyvataras” ir kiti iki šiol dau- 
giausia pasirodė? Karčiamose ar Liet. 
Namuose?

Linkiu, kad artimoje ateityje kores
pondentas per “Tž” praneštų, jog pro
pagandinis filmas Hamiltone neturėjo 
pasisekimo ir daugiau nebus rodomas.

/ 'B. Pakalniškis
ATEITININKŲ ŠVENTĖ — gegužės 

21 ir 22 d. Pakviesti svečiai iš Toronto, 
Klevelando ir kitų lietuvių centrų. 
Programa: šeštadienį, 21, 3 v. p.p., 
bendras moksleivių ateitininkų susi
rinkimas, o vakare 8^30 v. bus šokiai. 
Sekmadienį, 22 d., 11 v. ryto, iškilmin
gos Mišios ir mirusiųjų pagerbimas 
prie, lietuviško kryžiaus. Po pamaldų 
— bendri pusryčiai; 4 v. p.p. parapijos 
salėje — įdomi paskaita svečio iš Niu
jorko ir moksleivių ateitininkų pasiro
dymai. Visi kviečiami dalyvauti

Hamiltono Moksleiviai Ateitininkai
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 

ruoštas gegužės 7 d. kartūnų balius - 
koncertas praėjo su nepaprastai gra
žiu pasisekimu. Svečių dalyvavo virš 
300. Nuoširdžiai dėkojame Toronto 
Prisikėlimo par. chorams ir jų vadovui 
muzikui kun. B. Jurkšui už taip gra
žų koncertą. Reiškiame gilią padėtą 
mons. dr. J. Tadarauskui už garsinimą 
šio koncerto ir auką loterijai. Didelė 
padėka lietuviams verslininkams už 
aukas staliukams ir kartūnų suknelių 
premijoms: Sakas Parcel Service sav. 
E. Sakevičienei, Colonial House sav. 
A. Tėveliui, Economy Meat krautuvės 
sav. E. ir VI. Kybartams, Concession 
Garage sav. P. Armonui ir Z. Bolskiui, 
Prospect vaistinės sav. T. Mureikai, K. 
Bungardai ir ateitininkų rėmėjui, ku
rio pavardės prašė neskelbti. Nuošir
dus ačiū visiems už fantus ir pinigines 
aukas loterijai. Ateitininkai sendrau
giai dėkoja visiems prisidėjusiems 
darbu prie šio vakaro pasisekimo. Šis 
gražus ir nuoširdus visų bendradar
biavimas padėjo mums sukelti lėšų to
limesnei jaunimo veiklai.

Ateitininkai sendraugiai

Turint apie 20.000 laiškų, jo teigimu, 
būtų galima nesunkiai gauti rėmėjų— 
“sponsorių” iš amerikiečių tarpo. Iki
šiol tik apie 500 tautiečių yra pasiuntę 
laiškus, nors yra žinoma, jog progra
mos žiūrovų yra žymiai daugiau. Todėl 
dar kartą ragino rašyti šiuo adresu: 
“Lietuviai televizijoje”. 7211 So. Fran
cisco Ave., Chicago, Ill. 
o • o

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUN
GOS surengtose studijų dienose ba
landžio 23-24 d. Jaunimo Centre buvo 
gvildenamos lietuviškos spaudos te
mos. Jas čia svarstė pats akademinis 
jaunimas: Algis Ruškėnas, Žibutė Za- 
parackaite, Uosis Juodvalkis, o diskusi 
jose dalyvavo ir paskaitų klausyto- 
jai. Nemaža dėmesio čia buvo skiria- 
ma ir “Lituanus” žurnalui. Kaip rašo 
dienraštis “Draugas”, apie šį žurnalą 
buvo taip kalbama:

“Idoiųu, kad jų (diskusijų dalyvių) 
nuomonė buvo daugiausia kritiškai ne
gatyvi. Pvz. “Lituanus” neatsiekia sa
vo tikslų. Formatas, techniška išvaizda 
graži, bet būdas, kuriuo pristato ame
rikiečiams Lietuvą yra gana neefek
tingas. Straipsniai neįdomūs ir gana 
skysti. Atrodo, kad galėtų būti pada
ryta didesnė atranka. Jeigu mėginame 
pasiekti intelektualus, rašykime jų ly
gio ir jiems įdomius straipsnius. Pa
tekti j “Lituanus” su savo straipsniu 
turėtų būti didelė garbė. Iš kitos pu
ses, dalis studentų manė, kad “Litua
nus” turėtų pasiekti gal daugiau vi
durinę klasę, kuriai dabartiniai 
straipsniai iš tikrųjų neturi jokios pa
trankos. Vienu žodžiu, “Lituanus” šiuo 
metu nieko per daug nedomina: nei

(Nukelta j 7 psl.)

tautiečių gegužės 15 d. Kelios šeimos 
buvo atvykusios net iš tolimesnių apy
linkių. Pamaldas atlaikė kun. G. Ki- 
jauskas iš Montrealio. Jis taipgi kalbė
jo-apie motiną minėjimo metu salė
je. Menine programa džiugino jauni
mas: G. Valiuškytė, P. Mitalas, R. Pa- 
lilionis, Ir. Danytė, T. Ramonaitė ir 
A. Palilionis. Po to matėme iš Hamil
tono atvykusią “Aukuro” grupę, kuri 
suvaidino dalį J. Griniaus “Gulbės 
giesmės”. Apyl. pirm. inž. A. Paške
vičius, vadovavęs minėjimui, padėkojo
vaidintojams ir įteikė gėlių puokštę 
“Aukuro” vadovei E. Kudabienei Vai
šių metu apyl. pirmininkas pastebėjo, 
kad. p. Plečkaičiai savo sūnaus Pet
riuko Pirmosios Komunijos šventę su
jungė su šiom iškilmėm. Be to, pagal 
lietuvišką paprotį, Sofijos vardo die
nos proga sugiedota “Ilgiausių metų” 
p. Makulevičienei ir p. Balsevičienei. 
Pažymėtina, kad sueigos salę jauni
mas .buvo išpuošęs jaunimo kongreso 
plakatais. Vakare LB pirmininko inž. 
A. Paškevičiaus bute buvo surengtos 
vaišės “Aukuro” grupei pagerbti. E. 
Kudabienei, š.m. mininčiai 25 m. te
atrinio darbo sukaktį, įteiktas dail. 
A. Tamošaitienės paveikslas. _ _

APYLINKĖS VALDYBA išsiuntė 
Tautos Fondo atstovybei Toronte $75, 
o krašto valdybai solidarumo įnašų 
$20.

JAUNIMAS, norėdamas paremti Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresą Či
kagoje, leidžia loterijos būdu Anasta
zijos Tamošaitienės dovanotą jiems 
šiam reikalui paveiklsą. Laimingasis 
savininkas paaiškės per ateinančią iš
vyką.

OTAVOS LIETUVIAI pirmąją išvy 
ką į gamtą turėjo balandžio pabaigo
je. Po Constance Bay bažnyčioje pa
maldų, jie susirinko p.p. Buivydų ir 
Gabalio vasarnamy. Kukliom sunešti
nėm vaišėm, globojant maloniems šei
mininkams, praleista keletas malonių 
valandų ramioje aplinkoje.

CHATEAU LAURIER patalpose 
geg. 26-27 d. įvyksta Kanados šimtme
čiui paminėti tarybos metinė konfe
rencija, kurios metu įvyks ir tos tary
bos sekcijos Ethnic Advisory Panel 
posėdžiai. Tuose posėdžiuose krašto 
v-bos pirmininkui atstovauti yra pa
prašytas vietinės apyl. pirm. dipl. inž. 
A. Paškevičius. Kor.

St. Catharines, Ont.
ŠEŠTADIENINE MOKYKLA už

baigta gegužės 7 d. Egzaminus išlaikė 
atitinkamais pažymiais 17 vaikų. Ta 
proga įteikta kukli dovanėlė ir sugie
dota “Ilgiausių metų” mokyt, p. Gverz- 
dienei, kuri jau eilę metų kantriai ne
ša šią naštą. Jai priklauso visų tėvų 
ypatinga padėka. Didelis ačiū ir Tė
vams pranciškonams už patalpas bei 

Dalyvėvisokeriopą globą.

Sault S. Marie, Ont. LONDON, ONT.
MOTINOS DIENOS minėjimas įvy

ko trečiąjį gegužės sekmadienį. Tai 
buvo vienas geriausiai paruoštų minė
jimų. Jaunimą minėjimo programai 
ilgokai ruošė 2 ap. valdybos nariai— 
Viktoras Staskūnas ir Danutė Girdze- 
vičiūtė, o repeticijoms jaunimas būda
vo suvežamas į I. Girdzevičių namus. 
Maloni staigmena buvo tai, kad prog
ramą atlikęs jaunimas — šokėjai buvo 
pasipuošę tautiniais drabužiais, ku
riuos pagamino tautietė Jadvyga Gas- 
perienė.

Minėjimą pradėjo apyl. v-bos pirm. 
Alb. Vanagas įžanginiu žodžiu, pa
kviesdamas programos pranešėja v-bos
sekretorę D. Girdzevičiūtę. Paskaiti
ninke buvo pakviesta D Poškutė. At
rodė. kad minėjiman susirinkusius 
tautiečius daugiau žavėjo ne paskai
tos turinys, bet paskaitininke ir pra
nešėja — abi gražiai nuaugusios, tau
tiniais drabužiais pasipuošusios ir tai
syklingai lietuviškai kalbančios. Meni
nėje programoje susirinkusieji girdėjo 
Sigio Okmano, “Mr. Junior Canada”, 
lietuviškų melodijų akordeono muziką, 
Klaros ir Aidos Goldbergaičių eilėraš
čių deklamavimą, 8-mečio Kęstučio 
Kantauto liaudies dainą, o tautinių šo
kių grupė pašoko Kubilą, Kepurinę, 
Jonkelį ir kitus šokius. Buvo 8 šokėjų 
poros iš šių šeimų: Dabulskių 3 šokė
jai, Skaržinskų — 3, Kantautų 2, Mo
tiejūnų 2, Vanagų 2, A. Motuzų — 1, 
P. Motuzų — 1, Poškų — 1 ir švarlių 
— 1. Programos pabaigoje buvo įteik
tos dovanos ir gėlės daugiausia nusi- 
pelnusiems bei daugiausiai pasidarba
vusiems ruošiant šį Motinos Dienos mi
nėjimą. J. Gasperienė ir V. Staškūnas 
gavo po dovaną, o D. Girdzevičiūtė — 
rožių puokštę. V-bos pirm. A. Vanagas 
pasidžiaugė gerai pravesta programa 
ir pareiškė, jei tokie minėjimas bus ir 
ateityje ruošiami, tai lietuvybė dar il
gai nenumirs mūsų mažoje kolonijoje. 
Toliau sekė jaunimo vaišės ir linksmo
ji dalis su šokiais, loterija ir bufetu. 
Dalyvavo ne tik gausus vietinių tau
tiečių būrys, bet ir keletas svečių iš 
kaimyninės Sudburio kolonijos.

ARTĖJANT KANADOS 100 METŲ 
sukakčiai ir mūsų mieste jau pradeda
mi parengiamieji darbai. Sudarytas 
bendras įvairių tautybių komitetas, ap
imąs net 24 tautybes, šio komiteto 
sekretore yra išrinkta mūsų apyl. val
dybos sekr. D. Girdzevičiūtė. Dar šią 
vasarą mūsų mieste numatyta įvykdyti 
tautinių grupių festivalis, kuriame bus 
renkamos ir įvairių tautybių grožio ka
ralienės. Kandidatės gali būti tik nuo 
16 ligi 21 metų amžiaus ir nei vieną 
kartą neištekėjusios. J. Sk.

J. A. Valstybės
v. LEKECKAS, čikagietis, gyv. 

Marquette Parko kolonijoj, buvo ap
vogtas. Vagys, įsibrovę pro langą, 
išnešė televizijos aparatą, laikrodi 
ir įvairiausių kitų daiktų.

MEČYS MOTUZAS, čikagiečiams 
gerai žinomas Lietuvos filmininkas, 
žuvo auto nelaimėje. Palaidotas ge
gužės 13 d. Velionis paskutiniu lai
ku gyveno Genevoj, prie Niujorko, 
kur turėjo restoraną. Paliko liūdin-
čią žmoną Bronę ir dvi dukreles Da
nutę ir Marytę ir senus tėvelius, 
prieš metus atvykusius iš Lietuvos.

A.A. PROF. INŽ. J. ŠIMOLIONUI 
pagerbti bus pastatytas visuomenės 
vardu paminklas šv. Kazimiero kapi
nėse, Čikagoje. Tam reikalui yra su
darytas komitetas, pirmininkaujamas 
prof. St. Dirmanto.

PAGERBS PEEL. J. BALKONĄ. 
Gegužės 29 d. Jonui Balkūnui sukan
ka 40 metų kunigystės ir 33 metai 
klebonavimo Maspethe, Viešpaties 
Jėzaus Atsimainymo parapijoje. Tą 
dieną prelatas atlaikys iškilmingas 
Mišias 11 vaL ryto. Pamokslą pasa
kys Tėvas Juvenalis Lianha, OFM. 
Po pietų 2 vai. parapijos salėje pa
rapijos draugijos ruošia banketą. Il
giausių metų nepailstančiam Prela
tui!

JUOZAS PAPLAUSKAS-POPLAS, 
61 m. amžiaus, Atholio šv. Pranciš
kaus parapijos vargonininkas, mirė 
gegužės 5 d. Palaidotas Bostono N. 
Kalvarijos kapinėse. Velionis, gyven
damas Vokietijoj, vedė Bambergo, o 
paskiau Garmisch Partenkirchen lie
tuvių chorus (atrodo, ir Toronte yra 
buv. jo choristų). Atvykęs į JAV, ku
rį laiką vedė Worcesterio Liet Me
no Mėgėjų Ratelio chorą. Liko liū
dinti žmona Marijona ir dukterys 
Dana Eikinienė, Teresė Leveckienė 
ir Ona Dowaliby. Užuojauta šeimai!

NORBERTAS ADOMKATITS, buv. 
neprikl. Lietuvos karininkas, gegu
žės 4 d. mirė Dorčestery. Palaidotas 
Forest Hill kapinėse. Liko liūdinti 
žmona Leokadija Šteinaitė-Adomkai- 
tienė, sūnūs Vytautas ir Algis, duk
tė Dana Rogers, brolis Jonas Adom- 
kavičius ir sesuo Veronika Nebele- 
vičienė.

LENKŲ LAIKRAŠTIS “Dziennik 
Zviązkovy” plačiai aprašė Australi
jos lietuvių studentų demonstracijas 
prieš J. Paleckį, ypač ryškiai nupasa
kojo, kaip lietuvaitė studentė išga
vo Paleckio “protestą” prieš Lietu
vos okupaciją.

Vokietija
I§* VOKIETIJOS i Pasaulio Liet 

Jaunimo Kongresą atstovais išrinkti: 
A. Lingė, M. Auderytė, A. Hermanas,

MOTINOS DIENA paminėta daly
vaujant jaunųjų meninėms pajėgoms: 
Londono-Rodney jaunimo ansambliui, 
šeštad. mokyklos taut, šokių grupei, 
chorui ir daklamatoriams. Gražią pa
skaitą skaitė jaun. ansamblio narys 
Viktoras Navickas. Motinas sveikino 
kolonijos pareigūnai. Motinoms įteikta 
po gėlytę. Ansamblio solo partijas at
liko E. Bliskis. Deklamavo S. Dūdai- 
tė, L. Miškinytė ir J. Gegytė. Pastaroji, 
akomponuojant broliui J. čegiui, pa
grojo smuiku. Dalyvavo ir suaugusių
jų choras. Pranešinėjo ir įžangos žo
dį pasakė L. Keraitė. Suaugusiųjų cho
rui vadovavo muz. J. Petrauskas, Lit.

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

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

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

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

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

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

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

Kaina $65.00.

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

sieji siuntiniai: V-3 — 10% jardo angį. viln. medž. trims eilutėms už 55 
dol.; P-3 — 9 j. trims apsiaustams viln. angį, medžiagos už 60 dot; N-4 — 
16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 suknelėm už 45 dol.; 
M-13 vertingas, daug kalorijų turįs maisto siuntinys 22 sv. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų dovanų 
iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų pačių siunti
nius išsiunčiame iŠ" Londono tik už 12 dol., plius faktinos sovietinio mui
to išlaidos. Tokius siuntinius galite mums siųsti žemiau nurodytu adresu 
pažymėdami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą B. O. 11690/64

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

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

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

E. Morozovaitė, V. Brazaitis ir R. 
Plūkaitė.

Britanija
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” atstovai: 

A. Briedis, 3 St Dunstan’s Gdns., 
London W. 3; Dainora, 14 Priory 
Rd., Kew, Surrey. Jie priima “Tž” 
prenumeratas. Metinė prenumerata 
— vienas sv., 14 šil. Naujiems skai
tytojams pirmaisiais metais duoda
ma nuolaida.

MEČYS PALECKIS iš Sao Paulo, 
atstovaudamas didžiausiam P. Ame- 
kos plastikos fabriko prekybos sky
riui, tarnybos reikalais lankėsi Pe
ru, Kolumbijoje, Meksikoje, JAV. 
Vėliau vyks dar porai savaičių į Eu
ropą.

RYŽTINGAS JAUNUOLIS. Prieš 
6 metus Juozas Valkšnom išvyko į 
JAV dalyvauti ateitininkų kongrese. 
Radęs ten galimybę studijuoti savo 
pamėgtąją profesiją — mechaniką, 
ten ir pasiliko. Sao Paulyje buvo bai
gęs gimnaziją ir studijavęs kolegijo
je. Atostogų metu Čikagoje jis diibo 
fabrike kaip mechanikas ir savo pa
ties uždirbtais pinigais apmokėdavo 
studijas. Dvejus metus studijavo Či
kagoje Wilson Junior College, dve
jus metus Illinois universitete ir 
pusantrų metų Urbanos universitete. 
Šiemet, gavęs mechanikos inžinie
riaus diplomą, grįžo namo pas savo 
motiną. Juozo tėvas mirė prieš 9 
metus.

Kolumbija
KUN. SEMIAS BARČAITIS iš 

Medellino išvyko į JAV ir apsistojo 
Miami mieste (338 SW 25th St), kur 
žada viešėti ilgesnį laiką.

KUN. MYKOLAS TAMOŠIŪNAS 
iš Medellino išskrido į JAV; aplankys 
lietuvių kolonijas Niujorke, Bostone, 
Čikagoje, Miami ir kituose miestuo
se.

JAUNIMO KONGRESUI ruošiasi 
iš Medellino net šeši kandidatai. 
Kun. M. Tamošiūno rūpesčiu įvyko 
jaunimo susirinkimas Lietuvių Na
muose, kur buvo sprendžiami kiauti
niai, susiję su kelione į Čikagą.

Argentina
RASA KAIRELYTĖ, po ilgai už

trukusios ekskursinės kelionės su 
savo mokyklos draugais po Europos 
kraštus, kovo mėnesi italų linijos 
laivu “Frederico C” grįžo į Argenti
na. Savo įspūdžius R. Kairelytė pra
dėjo spausdinti “Laiko” laikraštyje.

INŽ. JONAS ČEKANAUSKAS sa
vo fabrike užbaigė moderniškus įren
gimus. Sūnus ir duktė studijuoja 
universitete. Paruošė Pr. Al.

mokyklos chorui ir jaun. ansambliui 
— kun. B. Pacevičius, visiems taut, 
šokiams — D. Chainauskienė. Jaunųjų 
chorams akomponavo K Brazlauskai- 
tė ir L. Petrašiūnaitė, taut, šokiams 
grojo J. Valaitis. Programai vadovavo 
kun. B. Pacevičius. Minėjimą atidarė 
ir jo pabaigoje padėkos žodį tarė apyl. 
pirm. A. Petrašiūnas.

DUOSNŪS JAUNIMO KONGRESUI. 
Jaunimas, vadovaujamas V. Gegytės, 
surinko Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui šioje 200 asmenų apylinkė
je $259. Rinkliava dar tęsiama. Lon
dono ir Rodney apylinkėje išplatinta 
automobilių ženkliukų už $50. D. E.



Solistui Koveliui 60 moty
Bekeliaujant gyvenimo keliu 

prieinama prie kryžkelės, kur at* 
sisukus atgal pamatoma, kad nu
žygiuotas jau ilgas kelias. Tą gy
venimo kryžkelės vieną slenkstį 
žengdamas mini solistas Petras 
Kovelis, kuriam šiomis dienomis 
suėjo 60 metų amžiaus.

Gyvenimas Petrui Koveliui nu
vilnijo, nubangavo ragaunant 
šilto ir šalto. Gimęs 1906 m. ge
gužės mėn., jis patyrė visus I D. 
karo vargus. Anksti netekęs tėvų 
ir nebegalėdamas mokytis turėjo 
pats sunkiai pelnytis pragyveni
mą. Geresnio gyvenimo, švieses
nės ateities viliojamas ištvermin
gai dirbo ir lavinosi. Anksti pami
lo dainos meną ir pasuko gyveni
mą ta linkme. Tarnaudamas Lie
tuvos kariuomenėje, pradėjo pir
mus viešus žingsnius toje srityje. 
Vėliau neužmetė tos Dievo dova
nos ir konkurso keliu buvo priim
tas į Lietuvos Operą. Mokėsi 
konservatorijoj, dalyvavo choruo
se, giedojo solo su kitais solistais 
Įgulos bažnyčioje ir katedroje. 
Dainavo Operos chore, taip pat 
Įvairias solo, roles, kol virš de
šimtmečio užtrukusią solisto kar
jerą nutraukė karas ir tremties 
kelionė j Vakarus.

Atsidūręs Vokietijoje, su kitais 
solistais sudarė grupę, su kuria 
aplankė visas zonas, rengdami 
lietuvių ir pabaltiecių stovyklose 
koncertus.

Atvykęs į Kanadą solistas kon
certavo, dainavo minėjimuose ir 
įvairiose sukaktuvėse, niekur ne
atsisakydamas, atlyginimo nelauk
damas. Daugiausia pasireiškė Ha
miltone, nes čia pastoviai apsigy
veno atlikęs privalomą darbo su
tartį. Aplankė ir artimesnes lie
tuvių kolonijas, kur buvo kviečia
mas per minėjimus atlikti progra
mą. Tačiau solisto turtas — bal
sas priklauso nuo daugelio sąly
gų. P. Kovelis, kasdieninę duoną 
užsidirbdamas fabriko drėgnose 
patalpose, gavo balso stygų užde
gimą ir nutilo — užvertė gaidų la
pus ir viešai daugiau nebesirodė.

Sol. Petras Kovelis, atšventęs 60 
metų sukakti

Pasitraukęs nuo aktyvaus solis
to darbo, jis gyvai tebeseka dai- 
nosmeną, sielojasi menininkų rū
pesčiais bei džiaugiasi atsiektais 
laimėjimais dainos srityje. Aist
ringai mėgsta ir seka ypač operi
nę muziką — turi gražų rinkinį 
plokštelių ir įrekorduotų juostų.

Turėdamas didelį būrį draugų 
ir gerbėjų, P. Kovelis susilaukė iš 
jų staigmenos—60 metų amžiaus 
sukakties atžymėjimo. Gegužės 14 
d., susirinkus visiem į sutartą vie
tą, sol. P. Kovelis su Ponja buvo 
iškviestas prie gimtadienio torto, 
ant kurio blykčiojo žvakutė, o su
sirinkę svečiai užtraukė “Ilgiau
sių metų”. Bičiulių vardu pasvei
kino solistas A. Paulionis. Įteiktos 
dovanos susirinkusių vardu ir as
meninės. Perskaitytos sveikinimo 
telegramos. Maloni staigmena bu
vo senas iš Lietuvos pažįstamas p. 
Babeckas, kuris dabar atvykęs iš 
Tėvynės atostogauja pas sūnų. 
Jisai gražiu ir prasmingu žodžiu 
pasveikino jubiliatą. Vėliau, vi
siems besivaišinant, solo padaina
vo A. Paulionis su Ponia ir dr. P. 
Vytė. Bendras pobūvis baigėsi 
linkint mielam sukaktuvininkui 
dar ilgų ir gražių metų! St. D.

Pabaigtuvės 
lietuvių gimnazijoj

Šv. Antano gimnazijoj moks
lo metai baigiasi birželio 5 d. 
didele iškilme. Tą dieną bus pa
minėtas gimnazijos įkūrimo de
šimtmetis ir įteikti abiturien
tams atestatai.

Į šią gimnazijos iškilmę, at
vyksta vysk. V. Brizgys, kuris 
atlaikys Mišias, pasakys pamoks
lą ir įteiks abiturientams atesta
tus. Taip pat pakviesti visi da
bartinių mokinių tėvai, visi tė
vai, kurių sūnūs mokysis čia at
einantį rudenį, ir visi baigusie
ji gimnaziją dešimties metų lai
kotarpyje. Laukiama dvasiškuos 
ir visuomenės iš apylinkės mies
tų. Kažkuriose didesnėse lietu
vių vietovėse, kaip Niujorke, į 
gimnazijos iškilmę organizuoja
mos ekskursijos. Po pamaldų ir 
oficialiosios akademinės dalies 
bus meninė programa, kurią iš
pildys mokiniai, ir vaišės. Lau
kiama svečių ir iš Kanados.

Numačius* plėsti gimnazijos 
patalpas, dar priimami prašy
mai ateinantiems mokslo me
tams. Prašymai ypatingai gau
sūs šiuo laiku. Gimnazijos vado
vybė, turėdama prieš akis visus 
pasiruošimus, norėtų, kad tė
vai nesivėlintų su registracija. 
Ypatingai įdomu, kiek mokinių 
susidarys iš Kanados, nes nori
ma gimnazijos programą labiau 
pritaikyti kanadiečiams. Tai 
įmanoma tik atvykus žymesniam 
mokinių būriui iš Kanados.

Po birželio 5 d. iškilmių Šv. 
Antano gimnazijos mokiniai iš
vyks namo ir grįš rugsėjo 5 d.

A. S.

Jaunieji Kanados lietuvių poetai Laima švėgždaitė ir Kazys Bar- 
teška, skaitę savo kūrinius jaunimo poezijos vakare Toronte

Niiotr. S. Dabkaus

W KULTaMMEJE VEIKIOJE 
«

Kodėl apsnūdusi studentų veikla?
Gegužės 15 d. Toronto Liet. 

Vaikų Namuose įvyko pasitari
mas studentų veiklos klausimais. 
Buvo kviesti prisidėti visi dalyva
vusieji stovyklų pasitarime gegu
žės 14 d. Todėl ir susirinko nema
žas būrelis iš įvairių vietų: Sau- 
laitis, SJ, gyvenąs netoli Boston, 
Mass, ir organizuojąs prieškong- 
resinę jaunimo stovyklą Danavo- 
je Manchester, Mich.; viešnios iš 
Montrealio Ir. Lukoševičienė, E. 
Mikalajūnaitė, A. Lukoševičiūtė 
ir D. Zubaitė; R. Laniauskas iš 
Klevelando, G. Naujokaitis ir J. 
Veblaitė iš Niujorko ir New Jer
sey; G. Rinkūnaitė, dr. A. Šapo- 
kaitė, V. Liuimaitė, ž. šlekytė, 
sės. M. Paulė, sės. M. Viktorija ir 
A. Šileika iš Toronto.

Per diskusijas konstatuota, kad 
lietuviškos studentijos daugumą 
yra apėmusi apatija. Net tie, ku
rie uoliai reiškėsi moksleivių 
veikloje, studentais tapę kažkur 
dingsta. Atrodo, trūksta jiems 
motyvacijos veildai. Jieškota, ko
kiais būdais tą motyvaciją suža
dinti. Vieni manė, kad nereikia 
jokios veiklos, užtenka tik “būti’
kiti nesutiko, nes kai susirenka tis diskusiniuose būreliuose, smp.

MOTINOS SULAUKUS
Po tiek daug metų, mano mama,
Vėl tavo rankos tiesias į mane. .
Juntu aš tavo žvilgsnį šiltą, ramų,
Ir tavo lūpos šnabžda kaip sapne.
O mintys bėga praeitin, kaip ašaros per skruostus, 
Mažos mergaitės veidas stojas prieš akis:
— Tu ta pati, — ranka mane švelniai paglosto, — 
Tu ta pati, išvykusi kadais į tolimas šalis!..
Ir šypsos mums margais žiedais skaidrus gegužis, 
Staiga pražydęs vėl abiem kartu — kaip kitada — 
Ir žemė, ir dangus pavasario džiaugsmu suūžia, 
Ir nubanguoja Viešpačiui mūs padėkos malda. S. Z.

grupė žmonių, tik “būti” be bend
ros programos, be gairių veikti 
susidaro palaida bala — chaosas. 
Priimta mintis, kad gyvename 
pragmatikų amžiuje ir todėl rei
kėtų parodyti, kaip veikla pratur
tina patį individą. Prieita išvados, 
kad dauguma studentų neranda 
derinio tarp dviejų kultūrų: gy
venamojo krašto ir lietuvių. Rei
kėtų aiškiai ir įtikinančiai bei už
degančiai pristatyti lietuviškos 
veiklos prasmę.

Nutarta šitas mintis įtraukti į 
vadovų ir vadovavimo kursus Dai
navoje nuo birželio 19 iki 24 d. 
Pramatyta kiekvienai dienai ve
damoji mintis: birželio 20 — “In
dividas — asmenybė bei apsi
sprendimas ir lietuviškos veiklos 
prasmė”; birželio 21 — “Grupės 
struktūra ir jos įtaka asmeniui ir 
asmens — grupei”; birželio 22 — 
“Vadovo savybės ir vadovavi
mas”; birželio 23 — “Prisistaty
mą visų lietuviškų studentų orga
nizacijų”; birželio 24 — šusipa- 
žindinimas su Lietuvių Bendruo
mene. ' v

Planuojama kviesti žinovus su 
paskaitom ir tęsti ju iškeltas min-

VATIKANO PAŠTO ŽENKLŲ, at- 
žyminčių Lenkijos krikštą, išleidimo 
proga “Darbininkas” vedamajame 
klausia: “Ką bendro turi prieš 1000 
metų įvykęs lenkų krikštas su Vil
nium, kada 966 m. nebuvo nei Vil
niaus, nei Aušros Vartų? Ką bendro 
su Vilnium turi Jogailos žmona Jadvy
ga, kurią lenkai skelbia Lietuvos 
krikštytoja, jei ji Vilniaus savo aki
mis nematė, o už Jogailos ištekėjo ne 
Lietuvos krikšto dėlei (kaip skelbia 
lenkai), o tik ponų atskirta nuo suža
dėtinio ir priversta tekėti už nemyli
mo Jogailos grynai politiniais tikslais. 
Bet lenkams svarbu ne istorija, o po
litika”.

KUN. AMBRAZIEJUS PABRĖŽA 
(1771—1849), gyvendamas Kretingo
je — vienuolyne, daug dirbęs tyrinė
damas Lietuvos augmeniją ir net rašęs 
lietuvišką botanikos žodyną. Vienas jo 
draugas lenkas, ar sulenkėjęs lietuvis, 
jam kartą pastebėjęs, kad nesą pras
mės gaišinti laiką ir rašyti lietuviškai, 
nes daug ir puikios šios srities litera-
tūros yra lenkų kalba. A. Pabrėža at
sakęs: “Kam tie lenkai gaišina laiką 
ir rašo lenkiškai: juk tiek daug ir pui
kios tos rūšies literatūros yra vokie
čių, prancūzų, anglų ir kitomis kalbo
mis”.

KUN. KĘSTUTIS BALČYS giedojo 
boso partiją G. Verdi “Requiem”, ku
rį atliko Amsterdamo simfonijos or
kestras ir choras balandžio 24 d.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS Londone 
jau baigia spausdinti P. Tarulio (J. 
Petrėno) romaną “Vilniaus rūbas”, 
kuriam siužetas paimtas iš neprikl. 
Lietuvos gyvenimo. Be to, P. Tarulis 
esąs suplanavęs daugiau negu penkme
čiui literatūrinių darbų: jau ĮHadėjęs 
trilogiją, kurios pirmoji dalis “Kauno 
guberatoriaus pusryčiai” neužilgo jau 
būsianti irgi išleista; antroji dalis 
“Lietuvos gyvenimas ir Vokietijos la
geriai”, trečioji dalis — “Šių dienų 
Amerika.” Pr. AL

SKAUTIŠKAI LAUŽO PROGRA
MAI parašyti konkursą skelbia Čika
gos skautininkų Ramovė. Temos: “Yra 
šalis, graži šalis”, “Ant Nemuno kran
to”, “Laužai liepsnoja vakaruos”,'lais
va tema (pvz. skautiška diena ir pa
našiai). Pageidaujama, kad būtų iškel
tas tautinis, patrijotinis, auklėjama
sis, skautiškai linksmas motyvas ir 
tiktų scenai bei stovyklai miške. Pro
grama. turėtų trukti 1-1% vai. Kon
kursui siunčiami rašiniai turi būti pa
rašyti mašinėle ir pasirašyti slapyvar-
de, pridedant užklijuotame voke var
dą, pavardę ir tel. nr. Laimėjusiems 
yra skiriamos premijos: $100, $75, 
$50, $25. Paskutinė rašiniams įteikimo 
data — 1966 m. lapkričio 1 d. Laimė
jusiųjų konkursą rašiniai liks skauti- 
ninkų-ių Ramovės nuosavybe su teise 
išleisti juos atskiru leidiniu. Nelaimė
jusiųjų vokai nebus atidaryti, bet grą
žinti nurodytu adresu. Raštus siųsti: 
Ramovės Konkursui, 4525 S. Rockwell 
St., Chicago, Ill. 60632, USA.

J. NARŪNĖ-PAKSTTENĖ vieši Me- 
dellino mieste Kolumbijoj, kur rūpi
nasi savo trijų knygų spausdinimu.

Jau surinktos “Snaigių karalaitė” ir 
“Birutės rytas". Taipgi ji ketina iš
leisti “Gintarėlę” vokiečių kalba Ne
trukus rašytoja mano grįžti į savo re
zidenciją Miami mieste, Floridoj.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ANTANINA VAINIŪNAITĖ - KU- 

BERTA VIČIENĖ 70 m. amžiaus ir 50 
m. sceninio darbo sukakties proga bu
vo pagerbta jubilėjiniu vakaru Kauno 
dramos teatre. Aktorės kelią Lietuvo
je ji pradėjo 1918 m. J. Vaičkaus suor
ganizuotame “Skrajojančiame teatre”, 
sunkiais tautinio atgimimo metais 
gastroliavusiame po visą Lietuvą. 1920 
m. ji dalyvavo pirmajame profesinio 
teatro spektaklyje — H. Sudermanno 
“Joninėse” ir nuo to laiko iki šių die
nų liko ištikima Kauno dramos teatro 
scenai. Jos gausiame repertuare yra 
apie 300 vaidmenų, pradedant klasi
kais — Šekspyru, A. Čechovu, F. 
Schilleriu, Sofokliu ir baigiant lietu
viais dramaturgais — S. Čiurlioniene, 
V. Krėve, A. Vienuoliu, P. Vaičiūnu

reikos balse randa neeilinį talentą.
KONSERVATORIJOS STUDENTŲ 

simfoninis orkestras, vadovaujamas 
docento J. Fledžinsko, surengė kon
certą Vilniaus filharmonijos salėje. 
Programoje buvo W. Mocarto simfo
nija D-dur, K Weberio uvertiūra 
“Oberonas”, D. Sostakovičiaus koncer
tas violenčelei ir orkestrui (violenče- 
listas — III kurso stud. A. Sivickąs), 
G. Bacevičiūtės koncertas styginiams, 
J. Gruodžio “Rudenėlis”.

SIMPOZIUMAS reumato gydymo 
klausimais įvyko Vilniaus eksperimen
tinės ir klinikinės medicinos institute. 
Dalyvių tarpe buvo žymiausi reumato 
specialistai iš visos Sov: Sąjungos, vi
suotinio pripažinimo susilaukę lietu
viai — prof. J. Kupčinskas, prof. K. 
Laucevičius ir kt. Pagrindinis dėme
sys buvo skirtas pirminiam reumato 
gydymui ir ligos išvengimui, aptartos 
priemonės kovai su reumatu pagerinti.

VINCO KRĖVĖS DRAMĄ “ŠARŪ
NAS” pastatė rež. M. Karklelis Šiau
lių dramos teatre, spektaklį apipavi
dalino dail. J. Taujanskienė. Pagrin
dinius vaidmenis sukūrė: St Paska, 
A. Dopkevičius, E. Rupšys, J. Gasce- 
vičiūtė, J. Juodgalvis ir I. Tamošiū
naitė. Po V. Krėvės “Skirgailos” pa
statymo Vilniaus dramos teatre tai 
jau, berods, antras mūsų klasiko vei
kalas, atgavęs pilietines teises kom
partijos kontroliuojamoje scenoje.

EVALDAS MIKALIONAS, 6 metų 
amžiaus vilnietis, buvo atrinktas iš 
2.000 berniukų pagrindiniam princo 
vaidmeniui naujajame filme “Mažasis 
princas”, kurio scenarijų pagal pran
cūzų rašytojo A. de Saint-Exupery 
apysaką paruošė pats filmo statytojas 
Arūnas žebriūnas. Kitiems vaidme
nims pakviestas Panevėžio dramos te
atro aktorius Donatas Banionis ir gru
zinų kino aktorius O. Koberidzė. Gam
tovaizdinės nuotraukos bus daromos 
Kara Kūmų dykumoje, Vid. Azijoje. 
Filmo kūrėjai: A. žetniūnas — reži- 
sorius, Algirdas Digimas — filmuoto- 
jas, Leonardas Gutauskas — dailinin
kas, Teisutis Makačinas — kompozi
torius. V. Kst

ir kt A. Vainiūnaitė visada buvo 
skaidrios širdies žmogumi — nemėgo 
intrigų, nepavydėjo jaunoms aktorėms, 
nepyko, kad jos iš senesniųjų atima 
natūralios' jaunystės reikalaujančius 
vaidmenis. Apie pokario metus A. Pe- 
tuchauskas rašo: “Net eidama šeštą 
dešimtį, ji nesibodėjo kartu su per
formuotos Kauno trupės “žaliu” .jau
nimu pradėti daugelį dalykų iš naujo, 
energingai kibo į darbą, netausodama 
jėgų ir talento naujiems jieškojimams. 
Tur būt, todėl ji išliko tokia jauna 
mene, visuomet draugiška, besišypsan
ti gyvenime. Iš tikrųjų, A. Vainiūnaitę 
tegalima įsivaizduoti tik linksmą ir 
jauną, kokiais solidžiais skaičiais be
būtų puošiami jos jubilėjai...”

1965 M. IŠLEISTŲ KNYGŲ KON
KURSE už geriausią spaudą ir meni
nį apipavidalinimą Maskva I laipsnio 
diplomu atžymėjo S. Krasausko ir A. 
Skirutytės estampų aplankus, “Skulp
tūros” n knygą — dail. V. Amalas, 
n laipsnio diplomai paskirti: “Lietu
vių tarybinei taikomajai-dekoratyvihei 
dailei” — dail. J. Galkus, suvenyri
niam leidiniui “Draugystė” — dail. J. 
Banaitis, J. Marcinkevičiaus “Baladei 
apie Jievą” — dail. A. Makūnaitė, V. 
Palčinskaitės “Žirnių nameliui” ir P. 
Širvio “Vyturėliams dainorėliams” — 
dail S. Valiuvienė. Visas knygas, iš
skyrus paskutiniąją, spaudė K. Požė
los (buv. “Spindulio”) spaustuvė Kau
ne. “Vyturėlių dainorėlių” spaudos
darbą atliko “Vaizdas” Vilniuje.

VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 
operos tenoras, užbaigė pasitobulini
mui skirtą viešnagę garsiajame Mila
no “La Scala” operos teatre. Jis buvo 
žadėjęs supažindinti italų visuomenę 
su lietuvių liaudies dainomis ir kom
pozitorių kūriniais, bet turėjo pasiten
kinti gegužės 1 d. proga surengtu kon
certu Sov. Sąjungos ambasadoje Ro
moje. Tačiau ir šis lietuviškų dainų 
koncertas, atliktas ribotai auditorijai, 
susilaukė teigiamo ir palankaus lietu
vio dainininko įvertinimo italų spau
doje, kurios muzikiniai kritikai V. No

Atsiųsta paminėti
Algis ir Alytė — spalvavimo kny

gutė, išleista “Eglutės”. Kaina 50 et 
Užsakymus siųsti šiuo adresu: “Eglu
tė” Immaculate Conception Convent, 
R.F.D. 2, Putnam, Conn. 06260, USA.

Technikos žodis — inžinierių ir ar
chitektų dvimėnesinis žurnalas, nr.
I, 1966 m. Leidžia Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų S-gos Čika
gos skyriaus technikinės spaudos 
sekcija. Redakcinė kolegija: A. Di
džiulis, K. Kaunas, G. J. Lazauskas,
J. Rimkevičius, D. Šatas, J. Slabo- 
kas, V. Vintartas. Techn. red. J. Sla- 
bokas. Administracijos adresas: M. 
Krasauskas, 2633 W. Montgomery 
Ave., Chicago, Hl., 60632, USA. Re
dakcijos adresas: G. J. Lazauskas, 
1708 N. 22nd Ave., Melrose Park, 
Ill., 60160, USA. Prenumerata me
tams $5.00, studentams $2.00.

Kun. L. Budreckas, HYMN FOR 
AMERICA II, dedikuota mūsų tauti
nei Marijos šventovei Vašingtone, D. 
C.
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LENKIJOS KRIKŠTO SUKAKTIS

Tūkstantis metų krikščionybei Europos Rytuose
LENKIJOS PRADŽIA IR KRIKŠTAS

Rytiniai germanų kaimynai dar proistori- 
niais laikais buvo slavai. Jų seniausiomis so
dybomis laikomos sritys tarp Baltijos ir Kar
patų ir į rytus nusitiesę plotai iki Pripetės. 
Vakarų ir pietų kaimynus jie turėjo germa
nus ir keltus. Kada ir kaip susitiko germanai 
ir slavai, nėra aišku. Neišaiškinta tikrai, 
kam priklauso vad. lužičėnų kultūros pa
minklai, iškasti daugiausia senosios Luzati- 
jos (vok. Lausitz) krašte. Vokiečiai įrodinėjo, 
kad tai senųjų germanų kūriniai, lenkai juos 
priskiria slavams. Kaip ten bebūtų su ta lu
žičėnų kultūra, viena palieka aišku, slavai iš
ėjo į istorinį gyvenimą susidūrę su germa
nais. Pirmiausia slavai ir germanai susitiko 
žemutinės Elbės baseine, kurį pasiekė plės
damasi Frankonijos valstybės paelbio slavai. 
Jie pirmieji drauge su Alpių slavais gavo pa
justi Karolio D. galybę ir viena jų kiltis, od- 
ritai, net jo duoklininkais tapo. Suirus fran
kų valstybei po Karolio D., susikūrė atskira 
rytų Frankonija ir joje iškilo saksų giminės 
valdovai. Iškilusi saksų giminė pirmavo ry
tinėje Frankonijoje, Vokietija tapusioje, ir 
tai daug reiškė paelbio slavams. Mat, per 
saksus, betarpiškus kaimynus, slavai gavo pa
justi vokiečių svorį. Vokiečiai smarkiau pra
dėjo spausti slavus, kai saksų kunigaikštis 
buvo išrinktas vokiečių karaliumi (919). Nuo 
to meto buvę saksų kunigaikščiai ir dabar vo
kiečių karaliai naudojo prieš slavus savo ka
ralystės jėgą.

Vokiečių spaudimas žymiai padidėjo, kai 
ėmė viešpatauti antras saksų karalius Otonas 
I (936—973). Jis padarė Vokietiją pirmau
jančia valstybe Europoje ir gavo iš popie
žiaus imperatoriaus karūną (962). Vokietija 
tapo atgaivintąja “Romos imperija” ir jai pa
gonių slavų krikštas pasidarė garbingu veik
los tikslu. Tuo tikslu Otonas I su popiežiaus 
pritarimu ėmė organizuoti paelbio- slavų 
kraštuose Bažnyčią ir krikštyti pagonis.

Lenkijos valstybės pradžia
Nežinia, ar tai buvo atsitiktinis dalykas, ar 

dėl kurios nors priežasties Lenkija iškilo kaip 
tik tuo reikšmingu Otono I viešpatavimo 
metu.

Lenkijos valstybė užsimezgė centrinėje 
vakarinių slavų giminėje, nepajudėjusioje iš 
vietos nuo seniausių laikų. Jos senas vardas 
“poliane” vėliau išplėstas visai susidariusiai 

valstybei ir tautai. Iš “poliane” kilęs lenkų 
vardas prigijo germanų, romanų ir slavų kab 
bose. Tik lietuviai, vengrai ir iš dalies rusai 
pasidarė lenkų vardą iš “liachy” (lechs), kuris 
yra vėlyvesnis už “poliane”. Jį mini Kievo 
Nestoro kronika (11 š.) ir vėlesni lenkų šalti
niai. Nors senose rusų kronikose “liactių” žo
dis plačiai vartotas, tačiau rusams jis paliko 
antraeiliu (daugiau peikiamuoju) vardu šalia 
įprasto “poliak”. Tik vien lietuvių lenkas ir 
vengrų “lengyel” yra kilę iš “liach”.

Kaip Lenkija kūrėsi ir kaip iškilo jos pir
mas valdovas, nežinoma. Ji iškilo jungiantis 
palaidoms kiltims gal ir ryšium su pajustu vo
kiečių spaudimu. Kaip tik tuo metu vokiečiai 
didikai jau turėjo vienoje kitoje vietoje tarp 
Elbės ir Oderio įsisteigę sau valdas. Neįtiki
no mokslo pasaulio prieškariniai vokiečių is
torikai, kurie stengėsi labai išradingomis šal
tinių kombinacijomis įrodyti, kad Lenkijos 
pirmieji kūrėjai buvo normanai ir pirmas jų 
žinomas kunigaikštis Mieško “suslavėjęs vikin
gas”. Vokiečių istorikų normaniškai teorijai 
pagrindas buvo normanų Jomsborgo kolonija 
Oderio upės žiotyse, iš kurios jie santykiavo 
su besikuriančia Lenkija. Bet vien iš santykių 
negalima vesti paralelės tarp pradžios Lenki
jos ir Kievo valstybės (kaip darė vokiečiai), ku
ri iš normanų kolonijos prasidėjo. (Šį istorinį 
faktą sovietiška istoriografija pagal padiktuo
tą liniją neigia. Jį neigia taip pat ir žinomas 
rusų istorikas, Yale universiteto emeritas, 
prof. G. Vernadsky).

Polianai, kaip ir kitos vakarų slavų kiltys, 
būrėsi į didesnį politinį vienetą, kai juos ėmė 
spausti vokiečiai. Vieno susidūrimo su vokie
čiais proga pirmą kartą paminėtas Mieško 
(963 m.). Jis jau žymus valdovas ir betarpiš
koje kaimynystėje su į rytus įsikišusią viena 
vokiška teritorija. Jis tuojau gavo pajusti vo
kišką “Drang nach Osten” ir turėjo pasidaryti 
imperatoriaus “draugu”. Negana to. Už drau
gystę jis turėjo atsilyginti ir mokėti impera
toriui duoklę “už žemes iki Vartos”. Istori
kams nemažas galvosūkis yra kronikos nuro
dytas duoklinės žemės apribojimas. Linksta
ma manyti, kad kunigaikštis ne už visą, o tik 
už dalį savo valstybės duoklę mokėjo. Išveda
ma, kad karalius nebuvo imperatoriaus vasa
lu.

Vedybos, susijusios su krikštu
Tuo metu, kai Mieško taip suartėjo su im

periją, jis vedė čekų princesę Dobravą (965),

JUOZAS JAKŠTAS

katalikę ir katalikiškos dinastijos narę. Mat, 
čekų valdovai Pšemyslidai jau beveik prieš 
šimtą metų buvo apsikrikštiję vokiečių misijo- 
nierių paveikti. Galimas daiktas, kad vokiečių 
misijonieriai veikė taipgi Lenkijoje ir parengė 
kelią krikščionybei. Mieško vedybos ir po me
tų sekęs krikštas greičiau tereiškė vien vals
tybinį krikščionybės pripažinimą. Kad misi
jonieriai bus parengę kelią jai, rodo jos ra
mus, visai nepastebėtas, jokio pasipriešinimo 
nesukėlęs priėmimas krašte. Tad ir šiandieną, 
kada tiek daug rašoma ir kalbama apie krikš-, 
čionybės mileniumą, beveik nieko nepasakoma 
apie 966 m. įvykius Lenkijoje.

Tiek tepalieka aišku, kad Lenkija per 
krikščionybę įsijungė į vakarietišką bendruo
menę. Ji turėjo dažnai nusilenkti vokiečių im
perijai, tačiau neįsitraukė į ją pastoviai. Per 
krikštą Lenkija tapo tolimiausiai į rytus įsiki
šusią vakarietiškos krikščionybės ir kultūros 
atstovė, betarpiška kaimynė bizantiškos kul
tūros visuomenės — Kievo valstybės. Ji už
mezgė glaudžius ryšius su Roma jau pirmai
siais krikščionybės metais, kai Mieško popie
žiui siuntė imperatoriui užstatyto sūnaus plau
kus, pavesdamas sūnų tuo simbolišku aktu po
piežiaus globai. Gyvenimo pabaigoje jis pa
dovanojo ir visą valstybę popiežiui. Apie tai 

“ liudija išlikęs donacinis dokumentas, vadina
mas pagal pirmuosius žodžius “Dagone index 
et Ote senatrix”. Jo netobulas nuorašas išli
kęs XI š. popiežių dokumentų kopijų rinkiny
je. Apie jį daug prirašyta, stengiantis aiškinti 
ne tik apie jo turinį, bet ir patį tekstą taisyti, 
šis be praktiškų pasekmių palikęs dokumentas 
tėra jaunos Lenkijos valstybės artimų ryšių su 
Roma liudininkas.

LENKIJOS KRIKŠČIONYBĖS VAIDMUO 
RYTŲ CENTRO EUROPOJE

Lenkija, Čekija ir Vengrija, visos trys tuo 
pačiu metu susidariusios ir pasikrikštijusios, 
nors ir ėjo skirtingais keliais, tačiau turėjo 
daug ką bendro. Jas jungė bendra rytų cent
ro Europos erdvė su dideliu Dunojaus baseino 
viduriu. Istorinis likimas pakreipė Vengriją 
į pietryčius, Transilvanijos kalnų ir Balkanų 
link. Čekija, nors ir paliko savaiminga kara
lystė, tačiau glaudžiai Įsijungė į imperiją ir 
per visus viduramžius išbuvo jos vadovaujan
čių rtarių tarpe. Lenkija, nors ir nesikratė vo
kiškos kultūrinės ir ekonominės Įtakos, tačiau 
liko savarankiška santykiuose su imperija. 
Net ir pačioje pradžioje jos bažnytinė organi
zacija kūrėsi nepriklausomai nuo imperijos. Ir 

tai vyko tuo metu, kai Otonas I steigė Magde
burgo arkivyskupiją su trimis vyskupijomis 
tarp Elbės ir Oderio, skirtomis slavų kraštams. 
Bet po Mieško krikšto į Lenkiją iš Čekijos at
vykęs vyskupas nebuvo Įtrauktas į Magdebur
go provinciją — jis paliko visai savarankiškas 
misijinis vyskupas.

Lenkijos susitikimas su prūsais
Savarankiška Lenkijos karalystė ir jos baž

nyčia nuo Vartos baseino plito į šiaurę, Balti
jos jūros link, ir į rytus, siekdama Vyslos ir 
toliau. Šios ekspansinės politikos kelyje Len
kija pasiekė pagonių aisčių gimines: šiaurėje 
prūsus, rytuose jotvingius.

Pirmas žinomas sąlytis Lenkijos su prūsais 
paženklintas didžiuoju įvykiu. Tai Prahos vys
kupo ir vieno garsaus Romos vienuolyno vie
nuolio Adalberto misijinė kelionė į Prūsiją ir 
kankinio mirtis (997). Jis vyko Mieško įpėdi
nio Boleslovo Drąsiojo siunčiamas ir jo misija, 
žinoma, turėjo tarnauti ir Lenkijos politiniams 
tikslams. Tragiška mirtis kunigaikštikos gi
minės misijonieriaus ir dar žinomo Romos vie
nuolio ir vyskupo buvo krikščionišką pasauli 
sukrečiantis įvykis. Labiausiai jis palietė Len
kiją, ir todėl kunigaikštis kuo skubiausiai la
bai brangiai išpirko jo palaikus iš prūsų. Jie 
buvo palaidoti Gniezne. Lenkijos valstybė ir 
Bažnyčia, dabar didžiojo misijonieriaus palai
kų saugotoja, įgijo staiga didelę garbę krikš
čioniškame pasaulyje. Jos garbę dar padidino 
tuojau sekęs (999 m.) Adalberto paskelbimas 
šventuoju, šventojo garsas padidino ir Romos 
dėmesį Lenkijos Bažnyčiai ir ji nuspręsta or
ganizuoti atskira provincija su arkivyskupu 
priešakyje. Kai tai buvo padaryta, į Lenkiją 
vyko popiežiaus delegacija Bažnyčios hierar
chijai organizuoti ir prie jos prisijungė jaunas 
imperatorius Otonas III. Jis keliavo kaip mal
dininkas aplankyti šventojo kapo ir buvusio 
savo mokytojo ir įkvėpėjo. Iškilmingai priim
tas imperatorius patvirtino Gniezno arkivysku
piją su trimis vyskupijomis ir suteikė Boles
lovui Drąsiajam garbingą patricijaus titulą. 
Tad prūsų kankinys Vaitiekus - Adalbertas sa
vo mirtimi išaugštino Lenkiją. Ji Sclavinia 
vardu įėjo į Otono imperiją jos ketvirtąja da
limi šalia Romos, Galijos ir Germanuos. O 
per imperiją ji tvirtai įsijungė ir į visuotinę 
Bažnyčią.

Lenku santykiai su jotvingiais ir lietuviais
Su vakarine aisčių gimine, jotvingiais, pir

miausia susitiko ne pati Lenkija, bet josios ry
tinė kunigaikštija Mozūrija. Joje apie 1075 m. 
įkurta čersko mieste vyskupija, skirta jotvin
giams ir lietuviams. Po kurio laiko ji Įjungta 
Į Poznanės vyskupiją. Po to neturime jokių ži
nių apie lenkišką krikščionybę jotvingiuose. 

Tik 13 š. viduryje girdime apie lenkų pranciš
konų bandymus misijonieriauti jotvingiams. 
Jų narys 1248 m. įšventintas jotvingių vysku
pu. Popiežius Inocentas IV siūlė išskirti iš 
Krokuvos vyskupijos jos rytinę dalį ir Lukove 
.įsteigti specialią vyskupiją jotvingiams. Grei
čiausiai šių bandymų rėmuose atsirado ir Min
daugo laikais žinomas vyskupas Vitas, negalė
jęs veikti Lietuvoje dėl ordino pasipriešinimo.

Istorijos likimas jau taip lėmė, kad jauna 
Lenkijos krikščionybė užsitarnavo garbę misi- 
jiniu užmoju aisčiuose ir vėlesniais amžiais di
džiavosi tų pačių aisčių kamieno—lietuvių ap
krikštijimu. Atrodo, kad tiesioginė istorinė 
raida vedė lenkų krikščionybę nuo pirmųjų 
bandymų jotvingiuose iki augštaičių ir že
maičiu krikšto.

Lyg paruošiamasis etapas į Lietuvos krikš
tą buvo susidūrimas Lenkijos ir Lietuvos D. 
K. dėl Haličo ir Volynės palikimo XIV š. vidu
ryje. Tada vykusiose lietuvių ir lenkų kovose 
karalius Kazimieras D. sumojo bandyti krikš
tyti lietuvius. Tuo reikalu kreipėsi į popiežių 
ir prasidėjo keleris metus trukęs susirašinėji
mas, kuris paliko be tiesioginių pasekmių. Bet 
jis gal būt pažadino lenkuose dėmesį lietu
viams ir jų krikštui. Galbūt karai dėl Haličo- 
Volynės ir iš jų kilusi krikšto mintis pirmiau
sia palietė Mažosios Lenkijos, artimos Lietu
vai, didikus ir todėl jie pirmieji išėjo su pasiū
lymu Jogailai karališkos karūnos.

Lietuvos vaidmuo rytų centro Europoje
Lietuva krikštu ir unija su Lenkija įnešė 

savo indėlį į rytų centro Europą. Ji padėjo su
sidaryti savaimingam valstybių blokui tarp ry
tų ir vakarų. Žalgirio pergalė buvo pirmasis 
pasaulinio masto to bloko laimėjimas. Po to 
sekęs lietuvių ir lenkų įsikišimas į husistų ko
vas Čekijoje ir dar vėliau Jogailaičių viešpata
vimas Čekijoje ir Vengrijoje aiškiai kūrė tre
čią politinę jėgą Dunojaus erdvėje — rytų 
centro Europą. Jos valdovai Jogailaičiai gynė 
ją nuo paskutinių azijatų — turkų antplūdžio 
ir du jų savo galvas paguldė. Amžių slinktyje 
ta jogailaitiška XV—XVI š. rytų centro Euro
pa žlugo didžiųjų galybių iš vakarų, rytų ir 
pietų spaudžiama. Jų erdvė pasidarė tų ga
lybių grumtynių arena. Pirmasis pasaulinis ka
ras ir po jo sekusios didelės permainos leido 
rytų centro tautoms prisikelti laisvam gyveni
mui. Po laisvo tarpukario laikmečio nelais
vės bei prievartos naktis vėl apgaubė jas. Ma
tydamos savo bendrą istorinį likimą, jos kovo
ja dėl laisvės bendromis jėgomis, susibūrusios 
per savo atstovus į vieną sambūrį — Paverg
tųjų Europos Tautų Seimą. Dabartinis Lenki
jos mileniumas joms kaip tik ir yra proga pa
rodyti pasauliui jų bendrą istorinę paskirtį, 
einančią iš praeities.
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Mann & Martel
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2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

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

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

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

$L900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų angttų mūrini* narrow, dvi vir
tuvės, atskira rieda, arti susisieki
mo ir krautuvių.

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

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

$3.700 {mokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara- 
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.

BLOOR — INDIAN GROVE,
$18.900, mūrinis, 7 dideliu kam

bariu namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna kaina, 8 butu mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, moderniški, 
gražūs butai. 6*4%, ilgalaikis mort
gičius; $9.900 metiniu pajamų.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 24255 Namų tetef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi
me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

©b SPORTAS
Čilės krepšinio penkiasdešimtme-

čiui atžymėti sostinėje Santiago įvy
ko didžiulis krepšinio turnyras, kuria
me dalyvavo iš viso pasaulio geriau
sios rinktinės, baigminėje grupėje su
kūlusios aršiausias kovas. Turnyro nu
galėtoja tapo Jugoslavijos rinktinė, 
palikdama favoritus amerikiečius ir 
rusus sekančiose vietose. Tolimesni 
laimėtojai išsirikiavo sekančiai: 4. Bul
garija, 5. Brazilija, 6. Ispanija, 7. Či
lė. Štai kaikurios aršių rungtynių pa
sekmės: Brazilija — Ispanija 68:66, 
JAV — Bulgarija 79:69 (30:40), Sov. 
S-ga — Jugoslavija 53:49 (20:24), Bul
garija — Brazilija 84:81, Brazilija — 
Sov. S-ga 60:58, Jugoslavija — Brazi
lija 79:73, Juogslavija — JAV 69:59, 
Jugoslavija — Ispanija 68:65, JAV 
— Sov. S-ga 75:73, Bulgarija — Ispa
nija 75:72, JAV — Brazilija 77:61, 
Brazilija — Čilė 87:84 (po pratęsimo). 
Sov. S-gos komandoje vienas geriausių 
žaidikų buvo M. Paulauskas, kuris 
kartu yra ir sovietų rinktinės kapito
nas. Pažymėtina, kad Ispanijos rink
tinėje žaidžia amerikietis C. Lake, ku
ris rungtynėse prieš JAV laimėjo dau
giausia taškų — 23.

Vilniaus boksininkai viešėjo R. Vo
kietijoj ir turėjo porą susitikimų su 
vietinėmis boksininkų rinktinėmis. Er
furte rungtynes laimėjo vilniečiai pa
sekme 8:2, tačiau pralaimėjo Gotoje 
3:6.

— 7,45 m, K. Orentas buvo antras 10.- 
000 m bėgime su pasekme 29:21,4, B. 
Kalėdienė numetė jietį 50,22 m ir V. 
Jaras nusviedė diską 54,40 m.

Maskvoje įvykusiame lauko bėgime 
jaunių grupėje kaunietis A Gedminas 
atbėgo antruoju, R. šemiotaitė mer
gaičių grupėje buvo penkta. Kitiems 
dalyviams sekėsi blogiau.

Kitose lengv. atletikos rungtynėse 
neblogai pasirodė E. Skapas nustūmęs 
rutulį 16,07 m ir T. Stankevičiūtė, nu
sviedusi diską 47,40 m.

Sov. Sąjungos bokso pirmenybėse 
Maskvoje, kuriose dalyvauja 80 boksi
ninkų, penki Lietuvos atstovai pasiekė 
pusbaigmius. šiaulietis sunkiasvoris 
J. Čepulis laimėjo susitikimą su Toki
jo olimpijados prizininku V. Jemelja- 
novu, nors trečiame rate jau buvo par
tiestas ant menčių ir atrodė, kad teks 
pralaimėti. Vėliau jis atsigavo ir tuo 
pačiu atsilygino savo priešininkui. 
Staigmena buvo vilniečio Tado Toma- 
ševičiaus pergalė prieš O. Grigorjevą, 
kuris tris kartus yra buvęs Europos 
čempijonu. Vilnietis rusą du kartus 
paguldė ant grindų. Kova buvo nu
traukta dėl aiškios T. Tomaševičiaus 
pergalės. Komandinėje lentelėje Lie-

Leselidzėje įvykusiose lengv.- atleti
kos pirmenybėse lietuviai pasiekė šias 
pasekmes: A. Vaupšas šuolyje į tolį

tuva pusbaigmius pasiekė būdama tre
čioje vietoje. I vieta priklauso Rusijos 
respublikai, į pusbaigmius pravedusiai 
15 boksininkų, H vieta — Maskvai, 
kurios 13 boksininkų dalyvauja pus- 
baigmių kovose. Pirmuosiuose pus- 
baigmių susitikimuose kaunietis V. 
Bingelis įveikė Maskvos boksininką

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-140 ir 440-7

Antr.10-140

Treč. uždarytas

Ketv. 10 -140 Ir 440 • 7

Penkt.l0-140ir440-8

ML9-12

Sekm. 940-1

4%% — 5Y2% (už indėlius)

— 7% (iš skolininkų)

Iki $2 milijonų dar trūksta $150.000

Vienas greičiausiai augančių kredito kooperatyvų 

visoje Kanadoje!

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

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

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

< TORONTO™'1'
Lietuvių studentų žinios

Toronto lietuviai studentai aktyviai 
prisideda prie rinkliavos Pasaulio lie
tuvių jaunimo Konkreso reikalams. 
Numatoma lankytis ir po namus. Ge-

kitas augštąsias mokyklas. Kviečiami

Ateitininkų žinios
Ateitininkų vasaros stovykla bus 

nuo liepos 24 d. iki rugpjūčio 7 d. 
Stovyklautoju amžius: 12—18 m. Bus 
priimami ir neateitininkai. Registra
cija bus pradėta artimiausioje ateity-

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

riausia parašyti čekį ir pasiųsti KLB- 
nės jaunimo sekcijai (G. Rinkūnaitė,
146 Close Ave., Toronto 3, Ont)

Visi studentai, baigę š. m. Toronto 
universitetą ir kitas augštąsias mokyk
las, prašomi “TŽ” redakcijai atsiųsti 
savo fotografijas su trumpu gyvenimo 
aprašymu.

Studentų Rėmėjų Būrelis rengia bir
želio 10 d., penktadienį, T. pranciško
nų naujoj salėj išleistuves visiems š. 
m. baigusiems Toronto universitetą ir

visi iš anksto registruotis tel. RO 
2-9752 arba 233-9917; 7664870. šiemet 
Toronto universitetą baigia 29.

Toronto universiteto bibliotekinin
kystės skyrių baigė: A Česnulienė ir 
M. K. Pakauskaitė. Pagalbinę medici
ną baigė ir gavo bakalauro laipsnį 
(Bachelor of Science in Nursing): B. 
Briedytė ir A M. Žulytė.

Farmacijos fakultetą baigė: p. Nau- 
jokaitė-Augustinavičienė ir Poškaitis.

Ontario Art College: R. Renkauskai- 
tė perėjo į IV kursą, A Vekterytė — 
H, R Juknevičius —- II, R. Malkauskas
— IV, Stonkus — H.

Lietuvių skautų veikia
Mindaugo dr-vės skudutininkai sėk

mingai dalyvavo jaunimo poezijos va
karo programoje. Buvo sugrotos 2 lie
tuviškos liaudies dainos — “Atskrend’ 
sakalėlis” ir “Pasėjau kanapę”. Orkest
re grojo: P. Kudreikis, E. Norkus, M. 
Rusinas, S. Gudavičius, A Zaleskis, A 
Valiūnas, R. Kaknevičius, P. Kripas, 
A Kasperavičius, A ir R. Vanagai, V. 
Sinkevičius ir M. Valadka. Stovyklos 
metu manoma repertuarą žymiai pra-

plėsti išmokstant eilę naujų dainų. 
Bus bandoma paruošti ir vieną kitą 
senųjų lietuvišką sutartinę.Vertinges- 
ni dalykai bus grojami magnetofoni- 
nėn juoston lietuviškoms radijo pro
gramoms. šiuo metu grupė turi virš 
100 skudučių, kurie buvo pagaminti 
vadovų pastangomis iš bambuko me
džio. Skudučiavimas bus stengiamasi 
iš Toronto išplėsti į š. Amerikos skau
tų vienetus.

Kanados gyventoji; surašinėjimas
(Atkelta iš 1 psl.)

Paprastai surašinėjimas vyksta 
kas dešimt metų. Paskutinis vi
suotinis surašinėjimas įvyko 1961 
m. Kadangi krašto augimas vyks
ta sparčiai, būna visokių pasikei
timų, tai norint turėti naujuosius 
duomenis, ateities ekonominiam 
ir socialiniam planavimui daro
mas vad. mažasis surašinėjimas. 
Šios rūšies surašinėjimas bus at
liktas ir šiemet. Jis prasidės bir
želio 1 d. ir truks dvi savaites. Gy
ventojai turės atsakyti į penkis 
klausimus: 1. Pavardė ir vardas; 
2. Santykis su namų galva (gimi
nė, partneris, nuomininkas ir 
pan); 3. Lytis; 4. Amžius; 5. Šei
myninė padėtis (vedęs, nevedęs, 
našlys ir pan.).

Namų galva dar turės atsakyti 
į klausimą, ar namas nuosavas ar 
nuomojamas. Taip pat vyks ir 
verslo Įmonių apklausinėjimas. 
Tik pramonės ir gamybos Įmonės 
paliekamos. Ūkininkai turės atsa
kyti Į daugiau klausimų, todėl 
jiems susipažinti ir pasiruošti at
sakyti i klausimus išsiuntinėjama 
anketa prieš birželio 1 d. Anke
tos nereikia grąžinti paštu, ji bus 
paimta iš namų surašinėtojo.

Būtų gera, kad visi gyventojai 
bendradarbiautų ir nedelsdami 
suteiktu reikalingas žinias. Gy
ventojai Įstatymu yra Įpareigoti 
atsakyti i tuos klausimus.

Gvventojų surašinėjimas yra 
didžiulis darbas, reikalingas dide
lių išteklių ir darbo jėgos. Tačiau 
jis yra itin svarbus. Tik atitinka
mi valdžios, organai, verslų ir pra
monės šakos, turėdamos reikalin
gus duomenis, gali sėkmingai pla-

V. Novičkovą. Baigminėje kovoje jo 
laukia nuolatinis D. Pozniako varžo
vas A. Kiseliovas. Daugiausia ovacijų 
susilaukė ne laimėtojai, bet Lietuvos 
boksininkų auklėtojas ir buvęs čempi- 
jonas Algirdas Šocikas, kuriam varžy
bų dieną sukako 38 m. amžiaus. Jo 
gimtadienis buvo atžymėtas gausiais 
plojimais.

Š. Amerikos lietuvių tinklinio pir
menybės įvyks Čikagoje gegužės 28-29 
d. Rengėjas — Čikagos LSK Neris. 
Dalyvaus suaugusių grupės — vyrų ir 
moterų, jaunių A mergaičių A ir B 
klasės.

WELLAND. Ont.
PAGERBTOS MOTINOS. — Gegu

žės 8 d. buvo paminėta Motinos Diena. 
Po pamaldų salėje gyd. A Stankaitis 
iš Buffalo pasakė turiningą kalbą, po 
jos čepukaitė ir L. Simonaitytė prise
gė kiekvienai motinai po krizantemą. 
Specialiai buvo pagerbtos trys moti
nos: seniausia, gausiausią šeimą turin
ti ir jauniausia. Joms B. Kutkaitė įtei
kė po gėlių puokštę, o T. Barnabas Mi
kalauskas, OFM, — po vokelį. Seniau
sia motina apylinkėje yra p. Mickevi
čienė. Dėl nesveikatos minėjime ji ne
dalyvavo, todėl dovanas jai perdavė 
duktė p. J. Tamulėnienė. Gausiausios 
šeimos motina yra O. Doliebienė, ne
seniai atvykusi iš okup. Lietuvos, o 
jauniausia — D. Gudaitienė. Meninėje 
dalyje St. Catharines šeštad. mokyklos 
mokiniai, vad. mokyt. M. Gverzdienės, 
suvaidino vaizdelį “Mama”. Vaidino N. 
Gverzdytė, B. Statkevičiūtė, J. Zubric- 
kaitė, V. Zubrickaitė, J. Vyšniauskai
tė, D. Dainoraitė, A. Baronas, L. Zub- 
rickas, K. Zubrickas, G. Zubrickas, R. 
Žemaitis, P. Žemaitis ir S. Gverzdys.

Laima Simonaitytė pašoko “Tab 
dance”. Ji lanko baleto studiją ir yra 
tik 10 metų amžiaus, š. m. balandžio 
mėn. Kiwanis klubo muzikos festivaly
je Niagara Falls ji laimėjo antrą vie
tą su sidabro medaliu, čia jai teko 
rungtis su amerikietėm ir kanadietėm. 
Taip pat labai gražiai pasirodė ir D. 
Dainoraitė, pašokdama ispanišką šokį. 
Visiems meninės programos dalyviams 
T. Barnabas Mikalauskas įteikė po do
vaną. Minėjimą rengė KLB Wellando 
apyl. valdyba ir parapija.

Po programos įvyko jaukios vaišės, 
parūpintos Tėvų pranciškonų. Vb.

nuoti krašto ir gyventojų ateitį.
Suteiktos asmeninės žinios yra 

laikomos paslapty, kiekvienas su
rašinėtojas ar toje srityje dirbąs 
yra prisaikdintas. Net ir valdžios 
atitinkamos ministerijos negali 
asmens suteiktais duomenimis pa
sinaudoti. Surašinėjimas daro
mas, kad būtų žinoma duomenų

je. Prieš vykstant į stovyklą reikės už
pildyti specialius registracijos blankus.

Tradicinis šių mokslo metų užbai
giamasis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, birželio 12 d., Prisikėlimo par. ma 
žojoje salėje, po 10 vaL Mišių. Susi
rinkime dalyvauja visi būreliai su sa
vo globėjais ir visų ateitininkų tėvai

Daugelis ateitininkų moksleivių da
lyvavo Toronto gimnazijų lengvosios 
atletikos varžybose ir gavo pirmas 
vietas, pasiekę naujus rekordus. Kuo
pos pirm. R. Petrauskas pasiekė nau
jus rekordus šuolyje i augštį su karti
mi ir trišuolyje; S. Kernius laimėjo 
pirmą vietą disko metime.

Ateitininkų kambario naujame pa
rapijos pastate įrengimu rūpinasi sen
draugiai ir ateitininkų tėvų komitetas.

Vykstant nwAyklose egzaminanms 
susirinkimai šaukiami rečiau. Pasibai
gus egzaminams, bus daroma iškyla į 
vieną Toronto apylinkėje esantį parką.

OAKVILLE, Ont.
MUSŲ JAUNIMAS gražiai pasirodė 

Motinos Dienos programoje. Jaunimo 
sekcijos vadovė Elena Sargautienė 
suorganizuoti atžalyną ir paruošė gra
žią programą. Už tai Oakvillės lietu
viai jai yra labai dėkingi.

Po oficialios minėjimo dalies jauni
mas turėjo bendrą pasilinksminimą 
p. Bumelių namuose, kuris praėjo 
labai jaukioje nuotaikoje.

šio minėjimo malonią nuotaiką truk
dė pasigedimas vienos iš vyriausių 
savo amžiumi motinos — Justinos Ra
monienės, kuri vis dar yra ligoninė
je, bet džiugu, kad jau sveiksta, pa
mažu stiprėja ir mes visi tikimės ne
užilgo vėl ją matyti sveiką ir linksmą 
savo tarpe. Kor. V. Ž.

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584

JANE - BLOOR, $10.000 įmokėti, 8 
kambarių per du augštus atski
ras namas, garažas su šoninių 
įvažiavimu, 2 virtuvės.

RUNNYMEDE - BLOOR, $10.000 
ar mažiau įmokėti 10 kambarių 
atskiras namas, 2 virtuvės, vie
na skola balansui

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

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

DURIE—BLOOR, apie $10.000 įmo
kėti, 7 kambarių atskiras mū
rinis namas, dvi prausyklos, už
baigtas rūsys, garažas.

15 BUTŲ apartamentinis nam., mo
derniškas, puikios statybos; 
balkonai,, apie $14.500 metinių 

paj., puikus nuomav. rajonas.
INDIAN RD_BLOOR, apie $5.000 

įmok., 8 kambarių mūr. namas, 
naujas šildymas, dvi prausyk
los, dvigubas garažas; viena at
vira skola balansui.

JANE • ANNETTE, $15.900 pilna 
kaina, 5 kambarių atskiras vie- 
naaugštis (bungalovas) ant 
dvigubo sklypo, galima pasta
tyti du namus.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teULE M1M

RETA PROGA 1

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

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

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

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

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

PASITEIttaŪKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

visuma. St D.

BOMBA KANADOS PARLAMENTE
Reklamai Kanadoje didžiausią 

sumą išleidžia General Motors 
— net $9,2 mil. per metus. Ge
neral Foods, Canadian Brew
eries ir Procter and Gamble iš
leidžia po $5 mil. Nors tai ga
na didelės sumos, tačiau tos pa
čios bendrovės JAV išleidžia 
reklamoms žymiai daugiau.

Iš Toronto į Montrealį bus 
galima nuvažiuoti traukiniu per 
3 valandas. 1967 m. bus Įvestas 
traukinys, važiuojąs 160 mylių 
per valandą. Manoma, kad tuo 
CNR traukiniu pasinaudos ne
maža pasaulinės parodos lanky
tojų.

Laiškanešiai Sarnijoje, Ont., 
grasina streiku, nes laiškam ne
šioti buvo priimta viena mote
ris. Pašto viršininkas pareiškė 
neturėjęs kito pasirinkimo, nes 
vyrų laiškanešių neįmanoma 
gauti.

$6 mil. už paveikslą nori mo
kėti fed. vyriausybės sekretorė 
Judy LaMarsh. Ji pareiškė, kad

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eie&ira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

vyriausybė 1967 m. proga turė
tų nupirkti Leonardo da Vinci 
paveikslą “Jaunos moters port
retas” ir laikyti kokioje nors 

, meno galerijoje. Ji mano, kad 
tas paveikslas pritrauktų dau
giau turistų Kanadon.

Įvairūs lėktuvų modelių klijai 
yra jaunimo vartojami kaip nar
kotikai. Toronte ir kitose vieto
vėse jaunuoliai gali tuos klijus 
laisvai pirkti. Juos uostydami 
jie apsvaigsta ir patiria Įvairias 
haliucinacijas. Vienas 14 metų 
jaunuolis teisme pasakojo, kad 
užtenka įtraukti klijų kvapo 
apie 20-30 kartų ir tada savo 
jausmų nebegalima kotroliuoti. 
Jaunuolis manė visiškai išeisiąs 
iš proto. Policija ir viešosios ge
rovės tarnautojai tuo susirūpinę 
ir j ieško kelių uždrausti tuos 
klijus pardavinėti.

— - ■ ■ — — t—. — ■■ -į

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

A L GARBENS
BEAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU, 9-1543.

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

DUFFERIN - ROGERS, $2.500 įmokėti,, atskiras, 6 kambariai, 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
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

Owners 
entre

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

namns

MOKAME
43/ą% už depozitus
5Y2% numatyta už serus
KAPITALAS SIEKIA DU SU

DUODAME 
mortgičius iš 
asm. paskolas iš 7% 

PUSE MILIJONO DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmK.

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

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

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

f ė

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5 1944.

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

KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p^ išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

L 1 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 
Madžeto ir patarnavimo planai. Išslmokėjlmas 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 BRO

1385 Queen St. W. (prfe Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonai BE. 3-5990

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

atus šoninis įvažiavimas, gara
žas, nauja krosnis.

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

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

$2,500 {MOKĖTI pusiau atskiras, 6 
kamb., nauja krosnis, 2 moder
nios virtuvės, įvažiavimas, Col
lege • Dovercourt rajone.

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

$25,000 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.

Turime krautuvių, namų, vaMrrfečfų, kotelių, motelių |ra$ 
rioee vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. E



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

Būr V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 -4864; namų tel. 277-0814

MANO ATSAKYMAS 
KUN. TITUI NARBUTUI

butu susitinkame spaudoje. Pirmą 
kartą kun. T. Narbutas teisino a. a. 
vyskupo Kazimiero Paltaroko mono
grafijos redaktorių, kai, dešimčiai me
tų praslinkus, aš apie ją “Darbininke”

protestantą dvasininkas. Koresponden
cija tilpo “Drauge”, bet dėl jos niekas 
man priekaištą nepadarė

r.ZT/xS PRISIMINIMAS
Tautos Fondo Toronto skyriaus 

valdyba, įvertindama didelį darbą,

FOUR SEASONS TRAVEL r* .
323 LAKESHORE RD. EAST, "OFT vreOIT

Vd A AĖkl AC Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• DAVCTM/aO |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

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

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

foto aparatai ir Lt

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

8VARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus Įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaHkumą, prašome klausti, tetefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDffe: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto

‘ '■'"‘ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatu*. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LĖ 1-6145. o 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti \ A if su gaminių kokybe ir kainomis.
2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi *«*■»-■>■***
Tel. 532-7733

Taisome visus modelius T.VO Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St W.

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

Sav. R. STASIULIS

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St, • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbabs

NEPAMIRS Kilt, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti Ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Auto rite Garage das kRcouegeh^reL53i-i305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu! visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PA3KEVICIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI Ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

pasiteiravau. Pasirodo, kad kun. J. 
Petrėnui nelauktai mirus, jo surinkta 
medžiaga monografijai buvo perduota 
kun. T. Narbutui, kuris ją perdavė ku
nigui Gasiūnui, bet ir šiandien apie 
monografiją nieko naujo negirdėt

Savo korespondencijoje apie ligonią 
nelankymą ligoninėse, aišku, kalbu ne 
apie Ameriką, bet apie lietuvius kuni
gus, kurie ligoninėse savo parapijie- 
čią nelanko. O tokią korespondenciją 
parašyti mane paskatino a. a. Popie
riaus Jono XXin-jo pirmas atsilanky
mas, Kalėdą metu vaiką ligoninėje Ro
moje ir pas kalinius.

Kadangi priminiau savo pusmetinę 
ligą, apie kurią “Draugas” nekartą ra
šė, be to, per tuos penkerius metus ne 
tik Čikagoje, bet ir Kenošoj, ir Wau- 
kygane, ir Milwauke, ir East Čikagoje, 
ir Springfielde važinėjau kviečiamas 
su paskaitomis, todėl man nebuvo rei
kalo dar kitaip garsintis.

Iš ligoninės sugrįžęs aprašiau savo 
įspūdžius, kaip jaučiasi krikščionis 
valstybinėse ligoninėse. Aš tose kores
pondencijose atvirai pasisakiau, kaip

Iš Toronto Lietuvią Kredito Koope
ratyvo “ Paramos” gautas šis pareiš
kimas:

S.m. balandžio 14 d. V. Matis “TŽ” 
parašė straipsnį “Lietuvią kooperaci- 
niai bankai Kanadoje”, kuriame yra 
paskelbti “Paramos” netkslūs balanso 
duomenys ir dar su prierašu prie apy
vartos pelno, kad “priskaitytos ir ne
gautos palūkanos, kurios priklausė už 
1965 m. paskolas $6.092.00.” Turime 
pareikšti, kad už paskolas nėra pri- 
skaityta negautą palūkaną nei vieno 
cento.

GERB. REDAKTORIAU,
Sį kartą rašau jūsų vedamojo “Tž” 

19 nr. proga. Negaliu neparašyti ir 
negaliu nepasidžiaugti. “Lietuva šei
moje” yra'tikrovė, atitinkanti mūsą 
padėtį čia ir Lietuvoj. Tai mūsą tvirto
vė, bet kartu ir labai jautri vieta. Sei
mą, lietuviška šeima, yra svarbiausias 
lietuvybės * narelis. Gerais laikais ji 
primirštama, bet bėdoj — reikale ji 
iškyla visu savo svoriu. Už to vedamo
jo tokį tinkamą pavadinimą ačiū!

V. Ignaitis

raštis, propaguodamas Tautos Fon
do tikslus, skiria savo nors ir kuklią 
$15 auką laikraščiui paremti.

Priimkite Pone Redaktoriau, mūsų 
nuoširdų pagarbos pareiškimą —

P. Morkūnas, pirm.
Red. prierašas. “Tž” leidėjai ir re

dakcija dėkoja TF Toronto skyriui 
už įvertinimą laikraščio paslaugų. 
Būtų gera, kad panašaus įvertinimo 
sulauktume ir iš kitų organizacijų,

gomis. Ją pranešimai spausdinami 
iki šiol nemokamai, vet visiems turi 
būti aišku, kad laikraštis turi pa
dengti nemažas išlaidas. Tad tiki
mės ir iš kitą atitinkamos paramos.

MEILĖS LAIŠKAI GLENN’UI
John H. Glenn, kurs 1962 m. 

skraidė tolimoj erdvėj kaipo pir
mas Amerikos astronautas, nuo 
to laiko yra gavęs 8.000 laiškų iš 
merginų ir moterų. Tuose laiš
kuose Glenn’ui reiškiami nuošir
dūs komplimentai, admiracija ir 
meilė. Glenn rengiasi išleisti 
knygą, kurioje bus įdėta tų laiškų 
dalis. Dauguma laiškų autorių 
mano, kad ta Glenn’o knyga bū
sianti ‘^bestseller”, ir susiorgani
zavo į specialų komitetą, kurių 
tikslas ginti jų autorines teises.

BUKITE REGISTRUOTI KANADAI
Birželio l-jq ar tuoj po jos, Dominijos Statistikos Biuro surašinėtojas 
apsilankys j jūsų namus ir pateiks penkis paprastus klausimus 1966 m. 
Kanados statistiniam surašinėjimui. Surašinėtojai aplankys visus na
mus, neišskiriant ir tų, kurie dar nėra tapę Kanados piliečiais. Visi 
jūs esate augančios Kanados dalis.

Jūsų atsakymai į tuos klausimus drauge su atsakymais milijonų kitų 
kanadiečių pateiks pagrindinius faktus apie Kanados, kaip valstybės, 
augimų bei raidų. Patikimi faktai apie Kanados gyventojus yra reika
lingi planavimui būsimų mokyklų, kelių, ligoninių bei kitų viešųjų tar
nybų, prekybos ir tyrimo įstaigų.

TIK 5 PAPRASTI KLAUSIMAI

1, Asmens pavardė?
2, Giminystės ryšys su šeimos galva?
3, Vyras ar moteris? -
4, Amžius praėjus; paskutinį gimtadienį?
5, Nevedęs, vedęs, našlys ar ištuoktas?

Informacija, kurią suteiksite surašinėtojui, bus taikoma visiškoje pa
slaptyje. Tai yra užtikrinta federacinio jstatymo — "Statistics Act". 
Jei kiltų abejonė, ar prisistatęs asmuo yra oficialus surašinėtojas, ne
sivaržykite paklausti jį pažymėjimo. Būkite malonūs padėti jam, kai 
jis ateis j jūsų namus.

Būkite registruoti Kanadai.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
Walter E. Duffett Hon. Robert H. Winters
Dominion Statistician Minister of Trade & Commerce

ČIKAGOS.
Atkelta iš 4-to psl. 

lietuvių, nei amerikiečių, nei intelek
tualu, nei plačiosios visuomenės”.

VILNIAUS VYT. DIDŽ. GIMNAZI
JOS 50 metų sukaktis bus paminėta 
gegužės 28-29 d. Čikagoje. Pirmosios 
dienos vakare Jaunimo Centro pastate 
bus akademija ir vakarienė. Antrąją 
dieną, sekmadieni, 12 vai. Įvyks pa
maldos Jėzuitų koplyčioje. I šias iš
kilmes yra kviečiami ne tik tos gim
nazijos buvę mokiniai bei mokytojai, 
bet ir kiti tautiečiai. Į akademiją Įėji
mas nemokamas, tik vakarienė yra su 
bilietais ir į ją vietas reikia rezervuo
ti iš anksto. Į ši minėjimą žmonių lau
kiama ir iš tolimųjų vietų, net ir iš 
Kanados.

AGOTA ŠIDLAUSKAITĖ, 63 metų 
moteris, balandžio antroje pusėje at
vyko iš Šiaulių gyventi pas savo sūnų 
Justiną Šidlauską. Karo metu ji buvo 
pasitraukusi Vokietijon, tačiau tą dalį

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodjdusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimą institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemoroją susi
traukimas.

Tačiau visą svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesią.

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

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

užėmė sovietai ir ji buvo grąžinta Lie
tuvon, kur gyveno jos vienas sūnus. 
Atvykusioj! dar turi vieną sūnų Aust
ralijoje. Motinos Dienos proga naujai 
atvažiavusiai į ši kraštą buvo sureng
tas pagerbimas, dalyvaujant apie 40 
giminių bei draugų.

BIRŽELIO ŽIAURIŲJŲ ĮVYKIŲ 
paminėjimas šiemet yra rengiamas 
birželio 17 d., penktadieni, Jaunimo 
Centro patalpose. Minėjimą rengia Či
kagos Lietuvių Taryba, kuri apie šį 
minėjimą plačiau tarėsi kovo 25 d. po
sėdyje.

Lietuviškoje televizijos programoje 
“Lietuviai televizijoje”, kuri duodama 
per 26-jį kanalą, irgi Įvyks šių Įvykių 
paminėjimas. Apie tai painformavo 
tų programų vadovas Anatolijus Siu
tas.

ALFONSAS MILUKAS, buvęs Sibi
ro tremtinys, 1965 m. kovo mėn. ga
vęs leidimą atvykti Amerikon, savo įs
pūdžius iš okup. Lietuvos ir Sibiro pa
sakojo gegužės 14 d. Čikagos Jaunimo 
Centre. Sis Amerikoje gimęs * vyras ir 
1920 m. išvažiavęs Į Lietuvą, klausyto
jams pateikė nemaža pergyvenimų. Jo 
pasakojimai nebuvo labai nauji, nes 
apie tai jau daugelis yra anksčiau 
kalbėjęs ir rašęs. Rengėjai ir daugelis 
klausytojų, kaip atrodo, tikėjosi ašt
resnių vaizdų ir kietesnių žodžių so
vietų atžvilgiu.

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieka įvairius namą vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

sako mažasis Jo-
nukas, — ar duosi man dar vieną 
riekutę torto, jei aš būsiu geras ir 
tavęs neprašysiu torto?..

Irgi pasiteisinimas
Ponia Rossi gerokai stuktelėjo 

į gatvėje stovintį automobilį, no
rėdama pastatyti savąjį. Apie ne
laimę pranešdama draudimo 
agentui ji aiškinasi, o agentas tei
raujasi:
. — Bet ar nebuo kokios nors 
galimybės nelaimei išvengti?

Ponia Rossi, kiek pagalvojusi, 
atsako:

— Būti, tai buvo. Juk tas žmo
gus būtų galėjęs savo automobilį 
kokioj nors kitoj gatvėj pasta
tyti, o ne čia, kur aš panorėjau 
pasistatyti...

Komunizmas — tai bandymas 
užrištomis akimis pagauti juodą 
katiną tamsiame kambaryje. Visi 
žino, kad tame kambaryje katino 
nėra ir todėl 'neįmanoma pagauti; 
tačiau reikia jį gaudyti iki nuo
vargio, o tada sakyti, kad sugau-

LĖTUVIŲ VEIKLA ROMOJE
Atkelta iš 2-ro psl.

SOLISTAS LEONAS BARTKUS va- 
sario-balandžio mėn. tobulinosi daina
vimo mene Romoje pas žymų daina
vimo profesorių Alfredo Lataro. Pa
gal profesoriaus teigimą, Leonas Bart
kus turįs daug žadanti tenoro balsą 
su lyriniais ir dramatiniais atspal
viais. Per palyginti neilgą trijų mė
nesių tobulinimosi praktiką L. Bart
kus padarė dainavime ir savo balso at
radime milžinišką pažangą. Balandžio 
17 d. Romos Jaunųjų Lyrinių Daini
ninkų Centro studijos surengtame 
koncerte L. Bartkus su dideliu pasise
kimu išpildė dvi lietuviškas dainas: 
Žilevičiaus “Mano deimantas” ir Ta- 
Hat-Kelpšos “Ne margi sakalėliai”. Ta
me koncerte dainavo ir antras lietu
vis solistas Robertas Andrulonis, ku
ris taip pat tobulinasi dainavimo me
ne Romoje.

L. Bartkus, būdamas Romoje, susi
pažino ir su garsiuoju Romos operos 
dirigentu Ferdinando Privatelli. Pas 
jį lankydamasis dainavo keletaą arijų 
iš “Toscos” ir “Wallkuere” operų ir 
buvo gerai F. Privatelli Įvertintas. 
Balandžio men. pabaigoj L. Bartkus 
išvyko į Angliją, kur gyvena jo šei
ma, bet žadėjo netrukus grįžti vėl Į 
Romą tęsti dainavimo studijų.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė ištaiga 691 Z...-ette St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

Ir Volkswagenais.

munizmu įmanoma ne tiktai ko
egzistencija, bet ir bendradarbia
vimas. Takiems Leninas jau se
niai yra davęs atsakymą: “Su
prantama, kad mes galime bend
radarbiauti su Anglija — taip, 
kaip kartuvių virvę bendradar
biauja su kariamuoju...”

Taiklus atsakymas
— Nepatikėsi, bet taip yra, 

kad kvailystę padaręs aš pats iš 
savęs paskui juokiuosi.

— Dabar man aišku, dėl ko vi
sus metus toks linksmas esi.

Pavergtoj Lietuvoj
Vakarų pasaulio koresponden

tas rašo iš Vilniaus savam laik
raščiui:

— Tikiu, kad šis laiškas visdėl- 
to pasieks jus, nors čia cenzūra

Po keleto dienų tas laiškas bu
vo gautas atgal su pašto įstaigos 
oficialiu raštu:

— (Jūsų laiškas nebuvo pasiųs
tas adresatui, nes jame skelbiate 
melus apie mūsų kraštą. Tarybų 
Lietuvoj laiškams 'nėra jokios 

’ cenzūros. Parinko Pr. Al.

231 -2661 Ž3Sr-SD323

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

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

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

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
1677 BLOOR ST. WfSt

(^ie Dundas>

Telefonai LE. 241M

įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6186

W. A. LENCKI

Teisininkas- 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

DR. J. MATULIONYTR 
DANTŲ GYDYTOJA '

17M BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priamino valanda*:

alrmaditniai* ir tražiadlanlab 2—9 v. v« 
antradieniai*, katvMadianiei* Ir 
panktadieniab 9—S40 vaL p-p.

TelefoMs RO. g-1372

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 

Telefonas LE 4-8431
S

STANLEY WM. FROUCK, BJL

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

Pritaiko akinius visiems akiu de
fektams. Ištiria akią nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavą kalbomis.

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namą CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

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

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKiS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronte 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

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

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

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

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

769-4612
769 - 4131
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šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Nuoširdžią užuojautą reiš
kiame p. Stočkienei, mirus jos 
mamytei; p. Jankaitienei, mirus 
jos tėveliui. Mirus a.a. O. Vana
gienei, jos plačią šeimą taip pat 
giliai užjaučiame.

— Nuoširdžiai sveikiname gar- 
bingąjį svečią J.E. vysk. V. Briz- 
3, šį sekmad. atvykstantį mūsų 
parapijon teikti Sutvirtinimo 
sakramento. Ekscelencija laikys 
Mišias ir sakys pamokslą 10 vai. 
ryto.

— Praėjusį sekmadienį, mal
dos ir atgailos už Lietuvą dieną, 
buvo atliktas metinis tėvynės pa
aukojimas D. Motinai.

— šį šeštadienį, 7 v.r., p. Stoč- 
kienės užpr. Mišios už a.a. V. Pet
rauskienę; 7.30 v. — p. Slapšie- 
nės užpr. už a.a. A. Šimkų; 9 v.r.
— p. Vaitiekūnaitės užpr. už a.
а. K. Vaitiekūnienę.

— šį sekmadienį per visas Mi
šias daroma antra rinkliava pa
saulinėje parodoje, Montrealyje, 
tarpkonfesiniam paviljonui įreng
ti. Vartojami specialūs vokeliai. 
Kviečiame duosniai prisidėti.

— Šį sekmad., 2 v. p.p., teikia
mas Sutvirtinimo sakramentas. 
Visi sutvirtinamieji su savo kū
mais 1.45 vai. renkasi į par. sa
lę, rikiuojasi ir procesijoje vyks
ta iškilmėms Į bažnyčią. Būkime 
punktualūs!

— Sutv. sakramentui pasiruoš
ti paskutinė pamoka — šį antrad., 
7 v.v., pas seseles. Generalinės 
repeticijos bažnyčioje — šį ket- 
virtad., 6.30 v.v., ir šį šeštad., 
2.45 v. p.p. Bent vienoje iš repe
ticijų, specialiai šeštad., taip pat 
prašome dalyvauti Sutvirtinimo 
sakr. tėvus, t. vad. kūmus. Išpa
žintys atliekamos po šeštad. repe
ticijos arba per gegužines pamal
das. Jokiu būdu prašom neatidėti 
išpažinčių sekmadieniui.

— Gegužinės pamaldos šiokia
dieniais — 8 v. vak.,’sekmad. — 
po Sumos.

— Motinos Dienos novenos Mi
šios —- kasdien 8 v.r.

— Chorų repeticijos: suaugu
sių bendra — šį ketvirtad., 7.30 
v.v. Bus svarbus pasitarimas; pra
šom visus dalyvauti; studenčių 
choro repeticijos atidėtos iki ru
dens; vaikučių — ši penktad.,
б. 30 v.v. Vaikų choro ekskursija
— birželio 11 d.

Tėvu pranciškonų stovyklavie
tei pagerinti komitetas prašo vi
sus, kurie gavo laiškus, neatidė
lioti ir juos su savo auka grąžinti. 
Stovykla jau pradėta tvarkyti ir 
lėšos reikalingos kaip tik dabar. 
Negavę laiškų ir gali prie stovyk
lavietės pagerinimo prisidėti sa
vo auka' prašomi kreiptis pas S. 
Vaitiekūną, 498 Glenlake Avė., 
tel. 763-1919.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų (PLIAS) Toronto sky
riaus visuotinis narių susirinki
mas Įvyko gegužės 13 d. Liet. Na
muose. Dalyvavo gausus būrys 
nariu ir svečiu iš Hamiltono.

Buvo diskutuota Įvairūs sky
riaus einamieji reikalai. Susirin
kimas, valdybai pasiūlius, nutarė 
pagyvinti veiklą profesinėje srity
je, kartu aktyviai Įsijungiant į vi
suomeninį gyvenimą, šiais metais 
aukos buvo paskirtos sekančioms 
organizacijoms bei spaudai: 1. Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresui 
$100, 2. Toronto šeštadieninei 
mokyklai $50, 3. Skautų stovykla
vietei “Romuva” $50, 4. “Techni
kos žodžiui” $ 50, 5. “Lituanus” 
žurnalui $30, 6. Sporto klubui 
“Aušra” $20, 7. Sporto klubui 
“Vytis” $20.

Buvo išrinkta nauja valdyba, 
kuri pasiskirstė pareigomis: pirm, 
inž. B. Baranauskas, vicepirm. 
inž. V. Balsys, sekr. inž. V. Matu
levičius, ižd. inž. V. Liuima, na
riai: archit. dr. A. Kulpavičius, 
inž. S. Masionis.

Dr. Br. B. Vaškelis, anksčiau 
gyvenęs ir studijavęs Toronte, 
dėsto rusų kalbą ir literatūrą La
fayette kolegijoj JiAV. Vienas 
“Tž” skaitytojas atsiuntė ameri
kinio laikraščio atkarpą, kurioje 
gana plačiai rašoma apie dr. Vaš
kelį jo paaugštinimo proga. Mat, 
nuo š.m. rugsėjo 1 d. jis taps fi
lologijos departamento vedėju ir 
turės “associate professor” laips
nį. Laikraštis pažymi, kad dr. 
Vaškelis yra žurnalo “Lituanus” 
redakcijos narys ir Lietuvių En
ciklopedijos bendradarbis. Taip 
pat ten pateikta profesoriaus bio
grafija ir Įdėta fotografija. Jis 
yra parašęs disertaciją apie po
etą Jurgį Baltrušaitį, o dabar 
renka medžiagą apie rusų poetą 
B. Bugajevą-A. Bely.

Senelių prieglaudų problemą 
metropoliniame Toronte tyrinėjo 
Tarptautinis Institutas (Toronte) 
ir rado, kad prieglaudose gyvena 
tiktai 348 arba 9% neanglosaksų 
kilmės asmenų. Daugiausia prie
glaudomis naudojasi anglosaksai, 
kurių rasta 3464. Daugumą prieg
laudų turi įvairių tautybių žmo
nės: tik aštuoniose jų gyvena vien 
anglai. Atskiras prieglaudas turi 
tik žydai ir ukrainiečiai — lietu
vių rasta tiktai 3 trijose prieglau
dose.

— Šį sekmadienį Sekminės — 
Šv. Dvasios atsiuntimo šventė. 11 
vai. pamaldos už visus lietuvių 
kapinėse palaidotus.

— šį sekmadienį, 4 v. p. p., tra
dicinis kapinių lankymas. Gausiai 
dalyvaukime mirusiųjų prisimini
me ir visi įsijunkime į pamaldų 
eigą.

— Praėjusį sekmadienį gausus 
būrys lietuvių dalyvavo pamaldo
se Springhurste Gerojo Ganytojo 
koplyčioje. Pamaldos Springhurs
te prasidės nuo birželio 12 d.

— šį penktadienį, 7.30 v. vak., 
Mišios ir gegužinės pamaldos.

— Parapijos kunigai savaitei 
rekolekcijoms išvyksta: kun. J. 
Staškevičius į JAV gegužės 29 d. 
ir kun. P. Ažubalis šv. Augustino 
kunigų seminarijon nuo birželio 6 
dienos.

— Šį šeštadienį, 10 v. r., gedu
lingos pamaldos už a-a. Izidorių 
Kavaliauską, A. Bajorinienės tė
velį, velionies mirties metinių 
proga.

— Pakrikštyta: Rima Patricija 
Zavytė.

Kapinių lankymo šventė — šį 
sekmadienį, gegužės 29 d., 4 v. 
p.p., šv. Jono lietuvių kapinėse 
Port Credit, Ont. Kapinių aikštėj 
bus gegužinės pamaldos, kun. B. 
Pacevičiaus žodis ir maldos už 
mirusius. Po to bus šventinami 
■nauji paminklai. Kapinių lanky
mo išvakarėse, šeštadienį nuo 10 
vai. ryto, bus tvarkomi kapai. Tu
rį valandėlę atliekamo laiko, ma
loniai kviečiami į talką. Kadangi 
kapinių lankymosi dieną tikima
si daug žmonių, automobilių vai
ruotojai prašomi sekti tvarkdarių 
nurodymus pastatant autoveži- 
mius, kad būtų išvengta užbloka- 
vimo.

A.a. Ona Vanagienė, 76 m., 
mirė gegužės 20 d. vakare. Ji bu
vo pasiruošusi su sūnumi važiuoti 
į Čikagą aplankyti savo dukros; 
Įsėdo automobiliu ir čia staiga su
kniubo; bevežant į šv. Juozapo 
ligoninę, mirė. Palaidota gegužės 
23 d. lietuvių kapinėse po iškil
mingų gedulo pamaldų šv.’Jono 
•Kr. bažnyčioje. Rožinio maldose 
ir laidotuvėse dalyvavo visi, arti
mieji ir šiaip labai daug tautiečių. 
Velionė yra kilusi nuo Kvėdar
nos. Ji išaugino 10 vaikų, kurių 
7 tebegyvena. Jos sūnus Bene
diktas išėjo Į kunigus ir bolševi
kų buvo nukankintas Lietuvoje. 
Velionė buvo giliai pamaldi lie
tuvė motina, visą savo gyvenimą 
atidavusi šeimai. Jos nuopelnus 
Įvertino ne tiktai artimieji, bet 
ir gausi Toronto lietuvių visuo
menė.

V. Kolyčius baigė Toronto uni
versitete (extension) ketvertų me
tų pramoninės administracijos 
kursą, išlaikė egzaminus ir gavo 
atitinkamą diplomą. Angliškai 
tas kursas vadinasi “Industrial 
Management and Administra
tion”. šalia studijų, V. Kolyčius 
ne tik tęsė savo tarnybini darbą, 
bet ir aktyviai dalyvavo visuome
niniame veiltime. Jis ypač uoliai 
rūpinasi moksleiviais ateitinin
kais — yra jų kuopos globėjas.

Aivos sodyba, kurią Įsigijo dr. 
A. Lukošienė (buv. p. Užupienė) 
ir p. Lukošius, buvo pašventinta 
gegužės 22 d. Ta proga Įvyko jau
kus priėmimas. Sodyba yra apie 
40 mylių nuo Toronto.

Apie solistų Janinos Liustikai- 
tės ir Ben. Povilavičaus koncertą 
gražiai atsiliepė St. S. (Santvaras) 
gegužės 16 d. “Dirvoje”. Be kitko 
jis rašo: “... J. Liustikaitė turi 
balsą, kurį italai vadina lirico 
spinto ... Tokią balsinę medžia
gą turėdama, J. Liustikaitė pasi
rinktus kūrinius dainuoja dau
giau juos dramatizuodama, o ne 
tyrindama. Jos mene švyti talen
tas, geri mokyklos pradai ir mu
zikinė kultūra. Tačiau šitokis dai
navimo būdas neviską aprėpia ir 
nevisiems kūriniams interpretuo
ti tinka... Aplamai, jos pasiro
dymas pavasariniame koncerte 
Bostone buvo malonus ir šiltas 
pragiedrutys.”

V. Judzentavičiūtė, KLB kraš
to valdybos narė ir Pabaltiečių 
Moterų Tarybos pirmininkė, bir
želio mėn. išvyks ilgesnei atosto
gų kelionei į Europą.

šaunios vestuvės praėjusi sa
vaitgalį buvo surengtos jaunave
džiams — Gražinai šlekytei ir 
Liudui Matukui, kurie susituokė 
Prisikėlimo bažnyčioje. Vestuvi
niame pokylyje dalyvavo apie 
250 asmenų iš Kanados ir JAV. 
Aldona Pundziūtė, senųjų ateivių 
dukra, ištekėjo už F. Talio. Jų iš
kilmėje taip pat dalyvavo daug 
svečiu iš abiejų pusių.

ORT moterų organizacija (Or
ganization for Rehabilitation 
through Training) rengia savo 
metinį bazarą ir senienų išparda- 
vima gegužės 31 d. Leaside Me
morial Gardens nuo 10 v.r. iki 
12 v.v.
PARDUODAMI 2 GRAŽŪS SKLYPAI 
Salia Pranciškonų stovyklos Wasaga 
Beach. Teirautis vietoje pas A. Bunti

ng arba Toronte, teL Ro 94)686.

Sibirinių deportacijų 25-toji su
kaktis bus paminėta nauju būdu: 
specialia demonstracija prie On
tario provincijos parlamento rū
mų birželio 15 d., trečiadienį, 8 
v. v. Jau gautas leidimas. Baltie- 
čių Federacijos valdyba, kuri or
ganizuoja šią sukaktuvinę de
monstraciją, iš anksto kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti. Numatyta 
speciali eisena gedulingai apsi
rengusių moterų su žvakėmis, 
grojant orkestrui. Kiekviena tau
tybė yra paprašyta suorganizuoti 
bent po 50 moterų, galinčių daly
vauti eisenoje. Tuo būdu norima 
atkreipti plačiosios visuomenės 
dėmesį ne tiktai į skaudų depor
tacijų įvykį, bet ir tebetrunkan
čią sovietinę vergiją. Prie parla
mento rūmų laiptų bus viena pa
grindinė kalba, kuriai pakviestas 
žymus kanadietis. Svarbu, kad 
demonstracijoj dalyvautų kiek ga
lint daugiau tautiečių ir išreikštų 
viešą protestą prieš sovietų vergi
ją-

Radijo programa “Tėvynės pri
siminimai” trumpina savo pro
gramą Niagara Falls, N.Y., stoty
je ir dalį jos perkelia į Torontą. 
Nuo gegužės 29 d., t.y. Sekminių, 
iš Niagara Falls, N.Y., banga 
1270 liet, programa bus trans
liuojama 2—2.30 v. p.p. Toronte 
lietuviškos programos pusvalan
dis transliuojamas iš stoties 
CKFM banga 1430 kiekvieną pir
madienį 9.30 v. vak. iki 10 v.v.

- - •

Brangiai Mamytei

A t A ONAI VANAGIENEI mirus,

sūnų A. VANAGĄ su šeima ir dukteris — S. PETERSONIENĘ,

S. PETRAITIENĘ, B. AKELAITIENĘ, J. KAKNEVIČ1ENĘ,

AtA
ONAI VANAGIENEI mirus, .

nuoširdžią užuojautą reiškiame dukroms —
BRONEI, JONEI, STEFAI, STASEI, ZITAI ir sūnui 

ADOLFU! bei jų šeimoms —
J. ir E. Gudai

Mylimai Mamytei A. A. ONAI VANAGIENEI mirus, 

dukteris — ZITĄ, JANINĄ, BRONĘ, STEFĄ, STASĘ, 

sūnų ADOLFĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame — .

J. G. Kaknevičiai

TORONTO MIESTO
VERSLO MOKESČIAI

VERSLO MOKESČIŲ SĄSKAITOS JAU YRA PASIŲSTOS 
VISOMS VERSLO ĮMONĖMS UŽ 1966 METUS

Pagal turto įvertinimo Įstatymą, laikantis miesto tarybos 
nutarimo nr. 22851, priimto 1966 m. gegužės 11 d., 

ANTRADIENIS, GEGUŽĖS 31-oji, 1966 m., 
yra paskutinė be pabaudos mokėjimo diena.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAS
Mokesčiai gali būti sumokami pilnoje sumoje kiekviename 
banko skyriuje metropolinio Toronto srityje paskutinę mo
kėjimo dieną arba prieš tai. (Bankai ima mažą mokestį už 
patarnavimą).
ĮMOKĖJIMAI Iš ANKSTO, SUSIJĘ SU PAŽYMĖJIMO IŠDAVI
MU, PRIIMAMI TIK MESTO ROTUŠĖJE ASMENIŠKAI ARBA 
PAŠTU. .

čekiai ar pašto perlaidos — pilna jų verte Toronte — gali būti siun
čiami į miesto rotušę. Prašome perskaityti instrukcijas, atsiųstas 
kartu su mokesčių sąskaita.

Įstaigos darbo valandos: 8.30 v. r. iki 4.30 v. p. p.
Šeštadieniais uždaryta.

W3f. CAMPBELL, 
City Treasurer.

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

Z. KLEVINI ENĘ su šeimom isg i lauš liūdesio valandose 

nuoširdžiai užjaučiu —

J. Šulcas

VASAROTOJU DĖMESIUI
Lietuviška JANSONŲ vasarvietė Cape Cod Mass., USA vila

RŪTA
— sunkvežimių tarnyba. 

Perkraustymas bei 
pervežimas. 

ŽEMIAUSIOS KAINOS.
Skambinkite JOE 

tel. 248-8217 .

MK

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

Užsakymai priimami ir paštu.

nepamirškite nžsnkti dovanų, suvenirų 
ir Įvairių reikmenų krantuvėn

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

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

Kanados lietuvių jaunimo dai
lės paroda atidaroma sekmadienį, 
gegužės 29 d., 11 vai. ryto, Toron
to Prisikėlimo parapijos naujojo
je salėje. Įėjimas — iš College 
Str., pirmos durys iš kairės. Sek
madienį paroda bus atidaryta iki 
6 vai. vak., o pirmadienį ir antra
dienį (gegužės 30 ir 31 d.) vaka
rais 7—9 vai. Visi lietuviai kvie
čiami savo atsilankymu pagerbti 
jaunuosius menininkus.

Įėjimas — laisva auka.
KLB kultūros skyrius

“Alkos” sambūrio paskutinis 
šio sezono seansas — šį sekma
dienį, gegužės 29 d., 8 v.v. šv. Jo
no Kr. par. salėje.

Akademikų Draugijos metinis 
narių susirinkimas — gegužės 30, 
pirmadienį, 8 v.v., Prisikėlimo 
muzikos studijoj.

Lietuvių dainas ir giesmes už
rašinėja muz. K. Peacock, Kana
dos muzėjaus pareigūnas. Jis lan
kėsi Toronte, kur keletas asmenų 
Įdainavo į magnetofono juostą 
lietuvių liaudies dainų bei gies
mių. Tą darbą organizuoja muzi
kė D. Rautinš, pasikviesdama į 
talką D. Skrinskaitę, E. Jankutę 
ir kt. asmenis. Užrašytoji tauto
saka yra išverčiama Į anglų kalbą 
ir bus laikoma muzėjuje. Taip pat 
renkami lietuvių bei kitų tautinių 
grupių Kanadoje būdingi muzi
kos instrumentai.

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

Ontario parlamente gegužės 
18 d. įvyko ypatingos iškilmės at
žymėti Pilietybės Savaitei ir 20 
metų Kanados pilietybės įstatymo 
paskelbimui. Kalbėjo Ontario 
premjeras J. Robarts, Kanados 
feder. vyriausybės min. Judy La- 
Marsh ir Ontario pilietybės min. 
J. Yaremko. Meninę programą 
atliko airių choras. Ta proga iš
kilmingame viešame posėdyje, 
kuriam pirmininkavo teisėjas W. 
M. Cory, buvo suteikta Kanados 
pilietybė 30 naujųjų kanadiečių, 
jų tarpe vienai lietuvių šeimai — 
p.p. Linkūnaičiams. Pabaigoje 
Ontario gubernatorius Hon. W. 
E. Rowe ir Ponia suruošė priėmi
mą, kuriame lietuviams atstova
vo krašto valdybos pirm. A. Rin
ktinas ir sekr. V. Judzentavičiūtė.

Priešvestuvinis pobūvis gegu
žės 18 d. Šv. Jono Kr. salėje buvo 
surengtas Danutei Pacevičiūtei, 
besiruošiančiai ištekėti už inž. Sa
kaus - Sakevičiaus. Ta proga nuo
taka susilaukė daug dovanų ir 
nuoširdžių sveikinimų. Jos mama 
Įteikė jai gražius tautinius drabu
žius, kaip simbolį lietuviškosios 
tradicijos, kurią tęsti linki savo 
dukrai. D. Pacevičiūtė visoms pa
dėkojo nuoširdžiu žodžiu.

Stasys Plučas su sūnumi Juozu 
gegužės 16 d. atskrido iš Vokieti
jos i Torontą kaip nauji imigran
tai. Tautiečių padedami, jie tuo
jau gavo darbą ir pradėjo rūpin
tis atgabenimu likusių šeimos 
narių, kurių liko dar 9. Du sūnūs 
mokosi Tėvų saleziečių gimnazi
joje. Šeimos" galva Stasys Plučas 
yra tarnavęs amerikiečių darbo 
kuopose; pastaruoju metu dirbo 
metalo fabrike. Jo šeimos imig
racija rūpinosi ir KLB šalpos 
Fondas.

Vytas Grabauskas gegužės 19 
d. sunkiai sužeistas Oakvillėje, 
Fordo fabrike. Paliesta galva, su
laužyta kojos letena ir sužalotas 
visas kūnas, šeštadieni padaryta 
operacija, ir ligonis dabar jaučia
si daug geriau. V. Grabauskas su 
šeima gyvena Oakvillėje.

Toronto vengrai norėjo pado
vanoti vienam miesto parkui gra
žią skulptūrą ir tas parkas turėjo 
būti pavadintas “Budapest 1956” 
prisiminti vengrų sukilimui. Dau
gelis vietinių gyventojų tam pasi
priešino ir vargu ar parko pavadi
nimas bus pakeistas.

Kanados komunistu partijos 
suvažiavimas įvyko Toronte per 
ilgąjį savaitgalį. Dalyvavo apie 
250 atstovų ir stebėtojų. Iš užsie

nio galėjo dalyvauti tiktai iš JAV 
ir Čilės. Sovietinių kraštų atsto
vams Kanados vyriausybė nedavė 
vizų. Kanados kompartijos vadas 
Kashtan kreipėsi užtarimo į opo
zicines partijas. Atsiliepė tik 
nauj. demokratų vadas Douglas, 
kuris bandė užtarti komunistus 
imigracijos ministerijoje. Kom
partijos suvažiavimą piketavo 
Progressive Workers grupė, kuri 
dalino antikomunistines brošiū
ras.

Lietuvio mediko 
projektas

Kanados ir JAV spaudoje buvo 
paskelbta AP žinių agentūros in
formacija apie dr. Jono Valaičio 
projektą pritaikyti būdą surasti 
vos prasidėjusiai vėžio ligai. Jis 
panaudojo dr. G. Papanicolaou 
1928 m. išrastą procesą — mikro
skopinį skreplių tyrimą. Tuo bū
du surandamos-nenormalios ląs
telės plaučiuose, kurios rodo be
prasidedantį vėžį, rentgeno spin
dulių dar nepasiekiamą. Dr. J. 
Valaitis, 43 m. medikas, kreipėsi 
į Čikagos priemiesčio Park Ridge, 
Ill., gyventojus pasinaudoti ne
mokamu laboratoriniu tyrimu. 
Atsiliepė 2000 asmenų. Iš 1500 
rūkančių rasti 44 amenys su anor- 
maliomis plaučių ląstelėmis, iš 
500 nerūkančių — 2. šioje stadi
joje vėžys gali būti sulaikytas 
metus rūkymą. Kai rentgenas pa
rodo plaučių pažeidimus, pasak 
dr. Valaičio, nedaug ką tegalima 
padaryti. Plaučių vėžys esą kas
met nuvaro į kapus 47.000 asme
nų. 95% vėžio atvejų esą fatališ
ki. Dr. Valaičio projektų finan
suoja American Cancer Society, 
kuri tam reikalui paskyrė $22.- 
500. Dr. Valaitis mano, kad jo 
panaudotas būdas plaučių vėžiui 
laiku atrasti taps masiniu ir atei
tyje bus plačiai naudojamas.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

8 PSL. ♦ Tėviškės Žiburiai » 1966. V. 26 — Nr. 21 (852)

® MONTREAL®
Šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

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

— Gegužės 21 d., 2 v. įvyko 
jungtuvinės apeigos Leonardo 
Fylerio ir Genovaitės Skripkutės. 
Vestuviniai pietūs buvo Lietuvių 
Klubo salėje; dalyvavo apie 250 
asmenų.

— Geužės 29 d. — Sekminės. 
Kas dar nėra atlikęs velykinės iš
pažinties, bus paskutinė proga tai 
padaryti; bus svečias lietuvis ku
nigas - vienuolis.

— Gegužės 15 d. pakrikštytas 
sūnus Jorio Millerio ir Lorraine 
Summerfield vardais Scott ir 
Aleksandras.

— Gegužės 22 d. dr. Giriūnų 
bažnyčioje 10 vai. Mišios Montre- 
alio ateitininkams, o po jų pas N. 
Pr. M. seseles bus tolimesnė šven
tės dalis su programa ir vaišėmis.

— Mirė Juozas Janušaitis, 82 
m. amžiaus; palaidotas gegužės 23 
d. Cote dės Neiges kapinėse.

— Gegužės 22 d. dr. Giriūnų 
naujuose namuose įvyko abiejų 
parapijų moksleivių ateitininkų 
valdybų bendras posėdis. Aptarti 
bėgamieji reikalai, ypač svarsty
ta, kaip geriau suorganizuoti visų 
ateitininkų šventę.

— Jonas Girdauskas jau sugrį
žo į namus po tulžies operacijos 
S. Cabrini ligoninėje. Malvina Ju- 
rėnienė taipgi jau sveiksta.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $98.03; šeštiniu rinklia
va — $42. K. J. G.

“Litas” rengia jauniesiems sa
vo nariams (nuo 6 iki 14 m.) eks
kursiją į Granby Zoologijos sodą 
birželio 18 d. Išvykstama autobu
sais nuo abiejų “Lito” skyrių 9 v. 
r. ir grįžtama 4 v. p.p. Maisto, gė
rimų ir transporto išlaidas apmo
ka “Litas”. Jauniesiems nariams 
anketos tuo reikalu jau išsiunti
nėtos. Visi tėvai, kurių vaikai dar 
nėra “Lito” nariais,* kviečiami 
iki šio mėnesio galo juos įrašyti 
ir užpildyti ekskursijos anketą.

“Baltijos” stovyklaviete šią 
vasarą ruošiasi pasinaudoti: Lac 
Sylvere Association savo meti
niam susirinkimui birželio 18 d., 
Akademinis Sambūris — Joninių 
šventei, moksleiviai ir studentai 
ateitininkai — liepos 16-23 d. ir 
skaučių ir skautų tuntai liepos 
23 —- rugpjūčio 7 d. Netrukus 
bus paskelbtos sąlygos naudotis 
stovyklaviete pavieniams asme
nims ir šeimoms.

Statyba ■“Baltijos” stovyklavie
tėje vyksta pilnu tempu. Mergai
čių sekcijos pastatai jau baigia
mi, o berniukų — pradedami. Pu
sė numatytų miško valymo darbų 
jau atlikti. Visiems tiems dar
bams skubiai reikalingos lėšos. 
Šiais metais “Baltijos” statybą 
parėmė: “Litas” $500, AV para
pija $250, Neringos skaučių tun
tas $100, “Geležinio Vilko” skau
tų tuntas $100, KLB Montrealio 
seimelio prezidiumas $50 ir šau
lių kuopa $20; iš viso $1,020. Di
delis dėkui. Pr. R.

Per Viktorijos Dienos ilgąjį sa
vaitgalį Kanadoje žuvo 117 asme
nų; 78 — ant vieškelių. Tai di
džiausias skaičius nuo *1952 m., 
kai per Viktorijos savaitgalį žuvo 
100 asmenų. Vieškelių saugumo 
taryba buvo prnašavusi šiems me
tams 56 mirtines nelaimes.<

“LITAS"

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai gaunami "Lite".
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P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker

3907 ROSEMONT BLVD.

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

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

Kasos valandos: 1465 De Sere SU, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 Iki 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 ▼.

— Lietuvių pagamintas filmas 
“Aukso žąsis” bus rodomas AV 
par. salėje: I seansas: gegužės 28 
d., šeštadienį, 8 v. v. Filmas ir po
būvis, dalyvaujant B. Pūkelevi- 
čiūtei ir aktoriams. Įėjimas $3. II 
seansas: gegužės 29 d., sekmadie
nį, 12.15 p.p. III — 5 v. v. Įėjimas 
suaugusiems — $2, moksleiviams 
— $1. Bilietai pardavinėjami sek
madienį po 10 ir 11 vai. Mišių pa
rapijos salėje.

— Montrealio ateitininkų pava
sario šventė — šį sekmadienį, ge
gužės 29 d. Programa: Mišios 10 
vai. ryto AV par. bažnyčioje. Pas
kaita, meninė dalis ir vaišės bus 
seselių namų apatinėje salėje. 
Šventėje kviečiami dalyvauti sen
draugiai, studentai ir moksleiviai 
ateitininkai bei visi ateitininkų tė
veliai. Programą baigsime prieš 
filmo pradžią.

— Birželio skaudžiųjų įvykių 
paminėjimas planuojamas birže
lio 12 d., 7.30 v. v. AV par. baž
nyčioje. šiemet sukanka 25 metai 
nuo pirmojo masinio lietuvių trė
mimo į Sibirą.

— Jau pradėta registracija į se
selių vedamą vaikų darželį 1966- 
1967 metams.^ Į parengiamąjį 
skyrių priiriiariu vaikai 5 metų. 
Taip pat globojami ir mokomi 
vaikai dirbančių tėvų nuo. 3 m. 
amžiaus.

— Rengiasi tuoktis: Sandra 
Mary Lubis su Nelson Jalbert. 
Susituokė: J. Adakauskas ir R. 
Kazlauskienė.

— Mirus a. a. Juozui Janušai- 
čiui iš Rosemounto, jo seseriai p. 
Ilgūnienei ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą.

— Gauta žinia? -kad Lietuvoje 
mirė kun. Klemensas Kačergius, 
marijonas.- Jo broliui V. Kačer- 
giui, gyvenančiam Montrealyje, 
reiškiame gilią užuojautą.

— Rinkliava užpraeitą sekma
dienį — $382.50.

“BALTIJOS” STOVYKLAVIETĖS 
VAKARAS buvo gražus jaunųjų vie
tinių meninių jėgų pasirodymas. Di
delė padėka priklauso Birutei Nagie- 
nei ir jos modernaus šokio grupei, 
pianistui Raimundui Piešinai, skautų 
vyčių šokėjų grupei, jos vadovams E. 
Mikalajūnaitei ir A. Mažeikai bei 
akordeonistui A. Staškevičiui, kurie 
savo dalyvavimu tikrai pasitarnavo 
ne tik “Baltijos” stovyklavietei, bet 
ir visiems vakaro dalyviams. Fįnansi- 
nj vakaro pasisekimą užtikrino daili
ninkai Vyt. Remeika, O. šablauskienė, 
G. Vazalinskas ir D. Aneliūnaitė, pa
dovanoję loterijai savo paveikslus. Lo
terijai fantus taip pat įteikė V. Dau- 
gelavičienė ir J. Gabrusevičienė, kurie 
palikti sekančiai loterijai. Visiems 
jiems didelis ačiū.

Stovyklavietės komitetas taip pat 
labai dėkingas T. K. Pečkiui, S.J., lei
dusiam be atlyginimo pasinaudoti sa
le, T. G. Kijauskui, S.J., programos 
organizatoriams S. Baršauskui ir I. 
Lukoševičienei, valgių bufeto vadovei 
J. Blauzdžiūnaitei, gėrimų bufeto va
dovui P. Adamoniui, loterijos vado
vui J. šiaučiuliui, įėjimo ir salės 
tvarkytojams H. Lapinienei, dr. I. Gra
žytei, J. Ladygai, S. Pocauskui ir vi
soms ponioms, prisidėjusioms darbu ir 
valgiais, bei kitiems vakaro talkinin
kams, kurių visų suminėti neįmanoma.

Stovyklavietės komitetas

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

IMA už:
Nekfln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.




