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.lietuviai ir žuvys
Ar tai irgi problema? Ką bendro turi lietuviai su žuvimis? Iš 

pirmo požvelgio tai keistas sugretinimas, tačiau jis turi realų pa
grindą.^ Nors lietuviai nėra žvejų tauta, tačiau išeivijoj susidomė
jimas žvejyba, žinoma, mėgėjiška, labai didelis. Tai ypač ryšku 
Kanadoje, kur žvejams — tikras rojus. Čia retas kanadietis nesi
domi žvejyba. Ir kai tik prasideda tam tikras sezonas, mėgėjai bū
riais traukia prie vandenų. Jie važiuoja šimtus mylių j Kanados 
šiaurę, nepaisydami nuovargio. Lietuviai, jau spėję įsijungti i kraš
to gyvenimą, nesudaro išimties. Ir jie, net rizikuodami savo gyvy
be, savaitgaliais traukia prie ežerų. Tai daro ne išimtys, o dauge
lis. Beveik visose didesnėse lietuvių kolonijose yra susiorganizavę 
žvejų ir medžiotojų klubai. Neatsilieka ir mažos apylinkės. Pavyz
džiui, vienoje apylinkėje yra tik 15 lietuvių šeimų, nėra Bendruo
menės vieneto, bet yra žvejų klubas! Taigi, mėgėjiškoji žvejyba, 
bent Kanadoje, tapo jau sąjūdžiu, ir tai organizuotu! Pastaruoju 
metu žvejų bei medžiotojų klubai įsisteigė net ir ten, kur šiaipjau 
organizacinis gyvenimas rieda sunkiai, kur nelengvai sudaromos 
organizacijų valdybos. Tie patys žmonės, kurie gana rezervuotai 
laikosi visuomeninės veiklos atžvilgiu, lengvai Įsitraukia į žvejų ei
les ir jų klubų veiklą. Visa tai verčia stabtelti ties tuo klausimu.

Lietuva neteko vyskupo Maželio

Jeigu žvejų bei medžiotojų sąjūdis taip išsiplėtė, kyla klausi
mas kodėl? Netenka abejoti, kad tokio sąjūdžio pagrinde glūdi 
pramoginis-socialinis motyvas. Lietuvis išeivis, kuris įtemptai dir
ba įmonėje ar versle ištisas penkias ar šešias dienas ir dargi tarp 
svetimtaučių, savaitgaliais nori atsipūsti ir su savo artimais bičiu
liais pabendrauti, gamtoje pailsėti, žuvavimas tam sudaro gerą 
progą. Išvykęs žmogus iš miesto ir atsisėdęs su meškere ant 
kranto ar valtyje, užmiršta Įkyrius rūpesčius, pailsi psichiškai, pa
sidalina mintimis bei įspūdžiais su artimais asmenimis ir grįžta į 
miestą atsigaivinęs. Vykstantieji žvejoti grupėmis — klubais, turi 
progos pabūti savųjų būryje, išsikalbėti ir išeiti iš savotiško vieni
šumo bei vidinės įtampos. Nors jau visa eilė metų, kaip lietuviai 
dirba įmonėse su kanadiečiais ir kitų tautybių žmonėmis, tačiau 
artimo bendravimo su jais nepasiekė, "jei neskaityti išimčių. Užtat 
lietuvį natūraliai traukia savų žmonių draugystė, kur kiekvienas 
pasijunta lyg būtų namie. Toks lietuvių bendravimas, kad ir pra- 
moginio-socialinio pobūdžio, palaiko tarpusavio saitus, stiprina 
bendruomeninį jausmą, sudaro progą padiskutuoti net ir rimtus 
klausimus. Išvykoje, kai nereikia skubėti ir nervintis, susidaro 
ramesnė nuotaika pasvarstyti, pagalvoti ir kitų nuomonės išklau
syti. Tai geroji žvejų sąjūdžio pusė...
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Deja, yra ir kita medalio pusė, žvejų bei medžiotojų sąjūdy
je slypi ir pavojai. Pirmiausia reikia pastebėti, kad mėgėjiškoje 
žvejyboje glūdi kažkoks magnetizmas, kuris gali žmogų pavergti. 
Juk nepaslaptis, kad yra žvejų, kuriems žvejyba nebėra pramoga, 
bet aistra.-Tokiems žuvys yra už viską svarbesnės. Dėl jų apleidžia 
jie ir religines sekmadienio pareigas, ir kultūrinę veiklą, ir šeimą. 
Tai savo aistrai jie negaili nei lėšų, nei energijos, šitokia žvejyba 
yra liga, kuri kyla iš perdidelio žvejinio uolumo. Tiesa, tai dau
giau išimtiniai atvejai, tačiau verti budraus dėmesio. Didesnio 
masto pavojų sudaro gyvenimo vertybių sumaišymas. Su plačiu 
išsišakojimu žvejų bei medžiotojų sąjūdžio iškyla pirmon eilėn 
pramoginis pradas". Kai visų dėmesys nukrypsta į žvejybą ar pana
šias pramogas, nukenčia visuomeninė ir kultūrinė mūsų veikla. 
Pastaroji, atsidūrusi antroje vietoje, neabejotinai turi susilpnėti. 
Juk jeigu savaitgaliais dauguma tautiečių ims važiuoti žvejoti ar 
medžioti, kas bedirbs šeštadieninėse mokyklose, kas bedalyvaus 
pamaldose, kas berengs organizacijų susirinkimus, kas beruoš kul
tūrinius vakarus, minėjimus ir kas į juos eis? Pagaliau užtenka net 
kelių veikėjų pasitraukimo, ir visuomeninė veikla susilpnės. O ji 
neabejotinai "svarbesnė už žuvis. Taigi, žvelgiant į žvejų sąjūdį, 
tenka jį įrikiuoti į antraeilę plotmę. Pramoginė veikla neturi nu
stelbti visuomeninės ir kultūrinės. Tik sveikoje pusiausvyroje ji 
atlieka teigiamą uždavinį. Pr. G.

Žinia apie Telšių vysk. a. a. 
Petro Maželio mirtį pasiekė Romą 
gegužės 23, o Torontą — 25 d. 
Pranešime sakoma, kad vyskupas 
po sunkios ligos mirė gegužės 21 
d., šeštadienį. Jis negalavo jau se
nokai ir dėlto negalėjo dalyvauti 
nė Vatikano santarybos sesijoje. 
Jo sveikata žymiai pablogėjo 
1965 m., bet vis dar galėjo šiek 
tiek darbuotis. Pagaliau 1966 m. 
balandžio mėn. 6 d. buvo privers
tas atvykti Kauno ligoninėn, kur 
balandžio 21 d. buvo padaryta 
operacija. Deja, vos atidarius 
skrandį paaiškėjo, kad medicina 
šiuo atveju bejėgė, nes visas 
skrandis jau buvo apimtas vėžio. 
Vienas lankytojas, matęs vysk. P. 
Maželį ligoninėje gegužės 3 d., ra
šo: “Vakar... aplankiau vyskupą 
Maželį ligoninėj. Liūdnas vaizdas. 
Labai sunykęs, nieko negali val
gyti nei gerti. Veidas kaip žemė. 
Beveik nieko nekalba. Jį vargina 
nuolatinis žaksėjimas. Guli vienas 
erdvioj palatoj. Ateina daug kuni
gų aplankyti. Visuomet besišyp
santis veidas dabar pilnas skaus
mo. Ar tik nebus šis gegužės mė
nuo paskutinis jo gyvenimo? Ge
riausi gydytojai ir seselės teikia 
vyskupui visokią pagalbą bei pa
tarnavimą ir juomi labai rūpinasi, 
bet skrandžio vėžio liga viso to 
nepaisydama daro savo ir nesulai
komai sparčiais žingsniais artina 
mūsų vyskupą prie mirties”.

Vyskupo keliu
Aprašytasis įvykis buvo tikslus 

— vyskupas P. Maželis neužilgo 
ir mirė, palikdamas Telšių vysku
piją be įpėdinio. Kol kas, pagal 
nusistovėjusią tvarką, vyskupijos 
valdymas turėtų atitekti kapituli
niam vikarui. Ą. vysk. P. Ma
želis Telšiuose' kaip Vyskupas dar-' 
bavosi bene nuo 1955 m., kai bu
vo paskirtas tituliniu Celenderi 
vyskupu ir pakonsekruotas 1955 
m. lapkričio 11 d. Panevėžio ka
tedroje. Jo konsekratoriumi buvo 
Panevėžio vyskupas K. Paltaro
kas. Pradžioje vysk. P. Maželis 
Telšių vyskupiją tvarkė kapituli
nio vikaro teisėmis. Savo ramiu 
būdu ir mokėjimu prisitaikyti vie
tos sąlygoms jis sugebėjo išsilai
kyti pareigose ir, kiek aprimus 
sovietiniam persekiojimui, 1964 
m. vasario 20 d. popiežiaus buvo 
paskirtas pilnateisiu Telšių vys
kupu - ordinaru. Kovo 4 d. jis 
kilmingai įžengė į katedrą ka

w , A •• •jos šeimininkas, nors ganytojme 
veikla buvo labai suvaržyta. Tam 
suvaržymui jis negalėjo atsispirti 
nei protestuoti prieš jo vardo pa
naudojimą sovietinei propagan
dai. Ganytojinėje ir administraci
nėje veikloje jam talkino 1965 m. 
gegužės 5 d. sudaryta ir VI. 29 
prisaikdinta katedros kapitula, 
knpai pamažėl rūpesčiai didėjo, 
nes vyskupas ėmė negaluoti. 
Anksčiau skundėsi kepenimis, o 
paskui gan sparčiai ėmė plėstis 
vėžio liga.

Pasiruošimo pastangos
Velionis yra gimęs 1894 m. 

rugsėjo 21 d. Stuobrynėje, Lukš
to parapijoje, Panevėžio vyskupi
joje. Pradžios mokslą ėjo Lietuvo
je, o vidurinį — Estijoj. I D. karo 
metu atliko karo tarnybą ir pasi
baigus karui Įstojo Kauno kunigų 
seminarijon. Kunigu Įšventintas

kapelionavo lenkų progimnazijoj. 
Nuo 1924 iki 1928 m. studijavo 
Vytauto Didžiojo universiteto te
ologijos filosofijos fakultete filo
sofiją ir literatūrą. Baigęs šias 
studijas buvo paskirtas profeso
rium Telšių kunigų seminarijon, 
kur dėstė lietuvių kalbą, literatū
rą ir iškalbą. Kartu ėjo ir kitas 
pareigas: katedros vikaro, kalėji
mo kapeliono. 1935 m. paskirtas 
vyskupijos sinodiniu teisėju ir eg
zaminatoriumi, 1941 m. — kapi
tulos kanauninku. Tos pareigos 
paruošė jį platesniems adminis
traciniams uždaviniams, kurie te
ko jam taip sunkiu Lietuvai me
tu.

Šalia pedagoginio ir adminis
tracinio darbo, Velionis domėjosi 
literatūra ir pats rašė: 1929 m. 
išspausdino leidinį “Žmogus”, 
1930 m. apysaką “Kraujo lašai”, 
1932 m. — “Tarp audrų ir ramy-
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Trys daug iškentėję Lietuvos vyskupai. Iš kairės: vysk. Petras Ma
želis, miręs š. m. gegužės 21 d., vysk. Kazimieras Paltarokas, mi
ręs 1958 m. sausio 3 d., Julijonas Steponavičius, ištremtas iš Vil
niaus arkivyskupijos ir negali eiti pareigų

1923 m. birželio 15 d. Vikaravo bės” ir kt. Kurį laiką redagavo 
Telšių Šv. Antano parapijoj ir Į “Žemaičių Prietelių”.

TURISTU KELIONES j RYGĄ
“The Globe a. Mail” dienraštis 

gegužės 28 d. paskelbė “London 
Observer” korepondento Roland 
Huntford ilgą pranešimą apie pa
lengvintas turistų keliones iš Suo
mijos sostinės-Helsinkio į Latvi
jos sostinę Rygą. Esą pradėtas su
sisiekimas laivu dukart per savai
tę. Tuo būdu plačiau atidaromos 
durys turistams į sovietų okupuo
tą kraštą, iki šiol labai stropiai 
saugotą. Korespondentas pamini, 
kad prieš dvejis metus panaši li
nija buvo atidaryta tarp Helsin
kio ir Tallino. Vėliau suomių ir 
švedų tursitams buvęs atidarytas 
ir Tartu miestas. Tai esąs sovie
tu atsargus ba^jojas įsileisti, Va
lerų turistus, prak ’___ "____
kaimynų suomių, švedų ir norve
gų, kurie sovietams yra artimes
ni. Klausimą, kodėl taip ilgai 
Baltijos valstybės laikomos izo
liuotos, korespondentas aiškina 
sovietiniais pasiteisinimais, esą 
iki šiol ūkinės sąlygos tuose kraš- 
tusoe buvo permenkos, be to, 
trūko viešbučių. Dabar tie daly
kai pagerėjo ir sovietai labai se
ka, kokie bus turistų pirmieji at
siliepimai. Pirmasis laivas iš Hel
sinkio Į Rygą buvo skirtas suomių 
žurnalistams, kurie, savaime su-

prantama, negali rašyti atvirai. 
Jie savo Įspūdžiuose aprašė tai, 
ką rodė Inturistas, būtent, drau
giškus žmones, maisto krautuves, 
rinką ir Lt. Žurnalistai susilaikė 
ir nekomentavo kolchozų būklės, 
tik pastebėjo, kad privačiai ini
ciatyvai yra vietos, kad rinkoje 
matyti gyvas judėjimas, kad par
duotuvėse yra pakankamai mais
to. Eilės matyti tik prie tų maisto 
krautuvių, kur parduodamos grei
tai gendančios daržovės.

Pasak minėto korespondento, 
sovietai planuoja palengvinti su
sisiekimą ir su rytine Karelija 
tarp Kuopio ir Petrazavodsko. Pa
rinkti asmenys iš Norvegijos ir

ėdant nuo savo Švedijos t tą Mttrhiansko sritį bu-
«• • __ *’1*1^* • • V* ’Y’”v Yvo įleidžiami ir anksčiau. Dabar 

galvojama įsileisti į sovietinę ark- 
tiką vakariečius turistus be dides
nių suvaržymų. Ar toks leidimas 
bus duotas, tenka abejoti, nes 
Murmanske ir Archangelske yra 
Įrengtos sovietinio laivyno bazės.

Korespondentas pastebi,, kad 
Latvija buvo nepriklausoma vals
tybė, o dabar “Russian province”, 
prijungta karo metu, kaip Lietu
va ir Estija, nes sovietai siekę iš
siplėsti iki pietinių Baltijos sri
čių.

Vingiai tarp Vatikano ir Maskvos
Dar II D. karas nebuvo pasi

baigęs, kai amerikiečiai, net 
prez. F. D. Rooseveltas, pritaręs 
sovietų įsigalėjimui Pabaltijy, pa
kartotinai priminė J. Džugašvi- 
liui - Stalinui daryti žygius santy
kiams su Vatikanu išlyginti. Bu
vęs ortodoksų seminarijos auklė
tinis, padauža, tapęs proletariato 
diktatoriumi Stalinas pašaipiai 
atkirto: “Kiek divizijų turi Vati
kanas?”

Karo metu ortodoksų Bažny
čiai suteikęs kaikurių laisvių, jo 
pabaigoje Stalinas vėl ėmė ją var
žyti. Lietuvos katalikų Bažnyčia 
įvairiais būdais persekiota, tačiau 
kompartijai nepavyko tikinčiųjų 
palaužti. Maskvos patvarkymu", 
vietos kompartija ėmėsi įvairių 
priemonių kovoti prieš tikėjimą. 
Ji bandė suniekinti dvasiškąją, 
apdėti dideliais mokesčiais baž
nyčias, varžyti dvasiškuos moks
linimą seminarijose, skatino ate
istinę propagandą ir persekiojo 
tikinčiuosius pareigūnus. Tačiau 
lietuviai, ypač kaimas tvirtai lai
kėsi.

Jieškojhnas kelių į Vatikaną
Sovietuose katalikybės bran

duolys yra Lietuvoje, iš dalies 
Latvijoje, šv. Liudviko parapija 
Maskvoje, teturinti 6.000 tikin
čiųjų, yra tik salelė vandenyne.

Stalino patvarkymu, kai raudo
noji armija siautė centrinės Eu
ropos sostinėse, spacialūs parei
gūnai jieškojo kelių i Vatikaną. 
Jie bandė naudotis vienuolynais 
(juos uždraudė pirmosios okupa
cijos metu), ryšiams su Vatikanu 
užmegzti. Vatikano durys buvo 
slaptai pravertos. Buvęs Pijaus 
XII sekretorius mons. Klebens 
net dvejus metus slaptai kalbėjo 
su sovietais. Slapti pokalbiai nu
trūko mons. Kleberiui pasiūlius

GEDIMINAS GALVA

pradėti viešus pasitarimus tikėji
mo klausimais aptarti. Maskva 
pokalbį nutraukė ir staiga viso
mis priemonėmis pradėjo pulti 
Vatikaną, jį vadinti tarptautinio 
šnipinėjimo centru, amerikietiš
kojo imperializmo įrankiu, kapi
talizmo gynėju...

Vatikanas beveik ištisą dešimt
metį laikėsi kietai. Pijus XII į ga
nytoj avimo pabaigą ėmė domėtis 
branduoliniu nusiginklavimu ir 
taikos įgyvendinimu. Šie klausi
mai rūpėjo ir sovietams. Nepri- 
puolamai 1956 m. birželio mėn. 
italų kompartijos dienraščio L’ 
Unitą pirmame puslapyje paskel
biamas Telšių vyskupijos valdy
tojo P. Maželio pareiškimas: “Ar
timoje ateityje taip Sovietų Są
jungos ir Vatikano bus užmegzti 
ryšiai konkordato ar kitu būdu”. 
Trims mėnesiafns praslinkus nuo 
šio įvykio, nuncijui Fietta Romo
je buvo įteiktas sovietų raštas nu
siginklavimo klausimais. Auo me
tu raštas kėlė didelį susidomėji
mą, bet Vatikanas liko santūrus. 
Jis aiškino, kad su sovietais nega
lima pasirašyti konkordato iki ne
bus užtikrinta sąžinės ir tikėji
mo laisvė. Ir vėl atėjo naujas slo
gus tarpsnis iki A. Gromyko pa
reiškimo, kuris tebuvo pagrįstas 
geromis viltimis.

Jonas XXIII ir Vatikano
santaryba
Prieš pat naujo popiežiaus rin

kimus Maskvos radijas prabilo: 
“Nežiūrint ideologinių skirtumų, 
reikia užmegzti santykius tarp 
Vatikano ir sovietinių kraštų tai
kos vilčiai išlaikyti”. Naujasis 
popiežius Jonas XXIII pareiškė, 
kad žmonijos turtas turi būti nau
dojamas ne naikinimui, bet jos 
gerovei kelti. Maskvos radijas ir

užsienio politikos aptarė]ai i 
garsiau bylojo apie santykius 
Vatikanu. Tėvas Messineo, f 
garsaus žurnalo “Civilta Catc 
ca” redaktoriaus, žinomo kon 
nizmo priešo kelionė i Mask 
sukėlė Įvairių gandų, neišskiria 
nei galimybės apie konkordz 
sudarymą. 1960.1. 30 “L’Ossi 
vatore Romano”, Vatikano dit 
raštis, minėtus gandus paneų 
Maskva vėl pradėjo naują puc 
mą. šį kartą Maskvoje sukėlė r 
rimą visuotinė Vatikano santai 
ba, kuri Maskvoje vertinta t 
politiniu požiūriu. Šį kartą Krei 
liui užkliuvo ne tik "savieji, vid 
rio Europos, bet ir Afrikos klau; 
mai. Jo garsiakalbiai ėmė šau 
ti, kad Vatikano pastangomis k 
talikų skaičius Afrikoje per kel 
rius metus pašoko nuo 10 iki 1 
mil. Vatikanui priekaištauja, fc 
jis bando turėti politinės įtak 
Afrikos kraštuose, ypač Belgija 
Konge, kuriame virė aštrios k 
vos. I. Aleksandrovas aštriai pu 
lė Vatikaną 1960. XI. 27 “Pra 
doje”; esą jis remiąs naująjį k 
lonizmą Afrikoje.

Italijos parlamento pirm. E 
mini lankėsi Maskvoje tuo met 
kai propagandos siausmas bm 
pasiekęs viršūnę. Tuo metu Mas 
vos politikos rikiuotojai vėl ėn 
giedoti seną giesmę apie susitai 
mą su Vatikanu. N. S. Chrušči 
vas kiek vėliau užuolankomis d 
rė žygių sušvelninti įtampą. 1961 
m. jis kreipėsi į popiežių prašy
damas paramos tarptautinei tai
kai išlaikyti. Augščiausio sovieto 
pirmininkas sveikino jį sulaukus 
80 metų. “The Saturday Review” 
redaktoriui Norman Cousins, bu
vojusiam Maskvoje, N. S. Chruš
čiovas aiškino, kad 1962 m. įtam
pos metu dėl Kubos Vatikanas bu
vo vienintelis spindulys niūrioje

Ir mes rengiamės važiuoti į jaunimo kongresą ir dainų šventę 
Čikagoje!

tamsoje. Tuo metu enciklika “Ma
ter at Magistrą” buvo šaltai ver
tinta. Santykiai kiek pagerėjo tik 
pačioje Vatikano santarybos pra
džioje, kai buvo pareikšta, kad 
jos metu būsią susilaikyta nuo 
sovietų puolimo.

Japonijoje riaušes kelia stu
dentai dėl amerikiečių atominio 
povandeninio laivo vizito. Egip
tas nepriėmė amerikiečių laivo 
vizito Aleksandrijos uoste dėl S. 
Sąjungos premjero Kosygino

Savaitės įvykiai
P. VIETNAMO RADIKALIEJI BUDISTAI, NEPAISYDAMA 

VYKSTANČIO KARO, TEBEKOVOJA SU PREMJERO KY VADO
VAUJAMA VYRIAUSYBE. Pastaroji, turinti daugumos kariuome
nės pasitikėjimą, numalšino sukilusius dalinius Danang mieste, bet 
dar liko nesutvarkyti kariniai daliniai budistų mieste Hue. Čia te
bevyksta demonstracijos prieš Ky vyriausybę; buvo sudeginta ame
rikiečių biblioteka bei informacijos centras. Viena budistų vienuolė 
susidegino. Saigono mieste įvyko didelės demonstracijos, vadovau
jamos budistų vienuolių, kurie reikalauja Ky vyriausybės atsistaty
dinimo. Ten susidegino jau keturi budistai. Tai yra ta pati budistų 
taktika, kuri buvo naudojama prez. Diem valdžiai nuversti. Premje
ras Ky yra budistas, bet griežtas antikomunistas ir nepakenčia pro
komunistinės vienuolių budistų laikysenos. Vidaus neramumai sun-
kiną P. Vietnamo pastangas ko-e 
voje su Š. Vietnamo komunistų 
agresija. Sumažėjo Š. Vietnamo 
bombardavimas. Pastaruoju metu 
turėta lig šiol didžiausias skaičius 
žuvusių ir sužeistų amerikiečių. 
Praėjusią savaitę žuvo 146 ir su
žeisti 82Q amerit ečįų. Pagal Pen- 
tagano_ ut’o 1961 jn.
JAV neteko 3Į466Varių, Viėtkbn- 
giečiai ir š. vietnamiečiai nuo 
1965 m. pradžios — 51,000.

Lenkijos komunistai, kliudyda
mi krikščionybės sukakties iškil
mes Gdanske (Dancige), pastatė 
didelę propagandinę lentą su įžei
džiančiais antikatalikiškais šū
kiais. Į iškilmes, kuriose dalyva
vo ir kardinolas S. Wyszynski, su
sirinko 150,000 asmenų. Būrys 
maldininkų, pastebėjęs tą lentą, 
ją nugriovė ir sudegino. Atvyku
si policija suėmė keliolika asme
nų, jų tarpe tris užsienio žurna
listus, kurie matė tą įvykį.

Prez. Johnsono ir jo valdžios po
puliarumas ryšium su Vietnamo
karu 4r pragyvenimo kilimu ma
žėja. Kita priežastis — lėtas poli
tikos keitimas Kinijos atžvilgiu. 
Respublikonai ateinančiuose rin
kimuose bandys Vietnamo reika-
lą panaudoti savo laimėjimams. 
Nepasitenkinimo rodo ir senes
nieji demokratų partijos nariai.

Britanijos vyriausybė paskel
bė išimties stovį dėl jūrininkų 
streiko. Kainos bus Įšaldytos, jei 
prasidės pasipelnymas dėl prekių 
trūkumo — pareiškė premjeras 
Wilsonas. Laivų savininkai ir 
unija negali pasiekti susitarimo. 
Streikas ypač kenkia krašto’ eko
nomijai. Jau treti metai britų 
eksportas mažėja, o V. Vokietijos 
ir JAV — didėja. Pagrindinis jū
rininkų reikalavimas — sumažn- 
ti 56 vai. darbo savaitę iki 40 vai. 
nemažinant atlyginimo. Tai laivų 
savininkams kainuotų kasmet 
$110 mil. Londono laikraščiai 
skundžiasi informacijos stoka iš 
vyriausybės ir laivų savininkų pu
sės. Dokai uždaryti viešumai ir 
spaudos atstovams. Iš 65,000 jū
rininkų 17,000 streikuoja. Uos
tuose jau stovi 600 tuščių laivų. 
Jų skaičius kasdien didėja.

Kinija apkaltino amerikiečius, 
esą jų lėktuvai apšaudė kiniečių 
laivus jūroje. Valstybės Dept pa
reiškė, kad įvykis nežinomas.

Taškente vėl įvyko žemės drė
bė] mas. Tūkstančiai namų su
griauta.

Erhardas, V. Vokietijos kanc
leris, grižo labai patenkintas iš 
pasikalbėjimų Londone su prem
jeru Wilsonu. Pasiektas susitari
mas Atlanto<3ąjungos reikalais, 
o taip pat.—"Britanijos įsijungi
mo į’Eurųppą Bendrąją Rinką. 
, <^jai4;^-|^ri^|^ 136 . 
m. britų valdymo pasisželbė ne
priklausoma valstybe. 50,000 gy
ventojų Georgetown sostinėje
džiūgavo, šaukė, verkė, kai buvo 
nuleista britų vėliava, šviesos pa
lydėjo kylančią naująją penkia- 
spalvę valstybinę vėliavą. Gvija- 
na, anksčiau žinoma kaip britų 
Gvijana, yra kaimynė su Brazili
ja, Venecuela ir olandų Surinam. 
Premjeras Bumham perėmė par
eigas iš marksisto Jagan 1964 m. 
po kruvinų neramumų. Burnha- 
mo kongreso partija sudarė ko
aliciją su konservatoriais ir kar
tu valdo kraštą. Gvijana tapo 25- 
ta nepriklausoma valstybe Vaka
rų hemisferoje po 385 m. britų, 
olandų ir prancūzų valdymo. Ji
yra 23-čias Britų Bendruomenės 
narys ir pirmasis pasiskelbęs ne
priklausomu P. Amerikoje. Pa
grindinės krašto pajamos — bok- 
sito eksportas. Kanados Alumini-
jaus b-vė kasmet pagamina dau
giau kaia 2 mil. tonų boksito ir 
kitų gaminių. Taip pat Gvijana 
kasmet išaugina 164.000 t. ryžių 
ir pagamina 305.000 t. cukraus.

Afrikiečių reikalavimas Brita
nijai imtis griežtesnių priemonių 
prieš Rodeziją JT Saugumo Tary
boje nepraėjo. Ypač nepatenkin
tas Zambijos prez. Kaunda. Jis 
teigia, kad premjeras Smith skir
tingai traktuojamas, nes yra bal
tasis. Zambija turi didelių ekono
minių sunkumų dėl Rodezijos 
Įykių. Abu kraštai turi bendrą ge
ležinkelių sistemą. Santykiai taip 
įsitempė," kad Rodezijos geležin
kelių taryba paprašė iš Zambijos 
$3 mil. kas mėnesį pervežimo iš
laidoms padengti. (Visas Zambi
jos vario eksportas į Mozambiko 
uostą vyksta per Rodeziją). Zam
bija reikalavimą atmetė. Tada ge
ležinkelių taryba nusileido ir pa
siūlė, kad važma būtų apmokama 
iš anksto arba paskyrimo vietoje. 
Zambija atmetė ir tai. Tada Ro- 
dezija sustabdė Zambijos vario 
pervežimą. Uostų neturinti Zam
bija kasmet iškasa apie 700,000 
tonų vario, kuris sudaro didžiau
sią eksporto dalį. Atrodo, nete
kus geležinkelių, teks eksportuoti 
varį lėktuvais. * (Nuk. į 10 pslj

Ukrainiečių demonstracija prieš sovietus
Kanados ukrainiečiai gegužės 

28 d. surengė plataus masto de
monstraciją Otavoje, protestuo
dami prieš ukrainiečių rašytojų 
persekiojimą Ukrainoje. Pasta
ruoju metu buvo suimti rašyto
jai Ivan Svitlychny ir Ivan Dziu
ba. Neseniai slaptu būdu buvo 
persiųsti užsienin poeto Vasyl 
Simonenko raštai ir atą>ausdinti. 
Juose atsispindi komunizmo pa

smerkimas. Kanados ukrainiečių 
demonstracijoje dalyvavo apie 
2000 asmenų. Prie parlamento 
rūmų jie įteikė prašymą Kana
dos vyriausybei per min. M. 
Sharp, be to, pražygiavo pro so
vietų ambasadą. Jų žygį paminė
jo radijas, televizija ir didžioji 
spauda. Demonstraciją organiza
vo Kanados Ukrainiečiu Komite
tas.



Tėviškės Žiburiai ~ lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “žiburiai”
Redaktorius: k. dr. Pr. Gaidamavičius; pavaduotojas: A. Rinkūnas
Metinė prenumerata $5, pusmetinė—$3. Rėmėjo metinė prenumerata $10

Adreso pakeitimas — 25 et
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinj redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly
Publ. by Žiburiai (Canadian Lithuanian) R. Catholic Cultural Soc., Inc

Subscription rates: $5 per year, $3 per 6 months.
Deadline for advertisements — Thursday

Authorized as second class mail by the Post Office Department, Ottawa, 
and for payment of postage in cash.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario, Canada 
Tel. 368 - 6813

RAŠYTOJAS SINIAVSKIS TEISME: Z PSL. • Tėviškės žiburiai • 1965. VI. 2 — Nr. 22 (853)

“Mus parašiutais nuleido Amerika

© REGIAME GYVENIME
Duval iš Alžerijos ir arkivysku
pas Wright iš Pittsburgo.

★ Kard. S. Višinskis, kalbėda
mas Silezijos angliakasiams

★ Tikėjimas į Dievą per pas
kutiniuosius 14 metų Ameriko
je esąs sumažėjęs — tvirtina 
George Gallup padarytas ap
klausinėjimas “Catholic Digest” 
žurnalui. 1952 m. 99% visų ap-

Dievą, 97% r- turį tvirtą tikėji
mą, 87% — visiškai tikri Die
vo -buvimu, 10% — beveik tik

keti, kad 'Dievas yra, ir 1% — 
ateistai. Šių metų apklausinėji-

tiki Dievą, 93% tvirtai tiki, 
81% visiškai tikri Dievo buvi
mu, 12% — beveik tikri, 3% 
— nevisai tikri, 1% — nežino, 
2% — ateistai. Konfesiniu pa
siskirstymu, katalikai ir baptis
tai turi didžiausią tikėjimą į 
Dievą. 98% katalikų ir 96% 
baptistų yra visiškai ar beveik 
tikri Dievo buvimu. Didžiausias 
Dievu tikėjimo nuosmukis pasi
reiškęs žydų tarpe: 1952 metais 
70% žydų buvo tikri, o 18% be
veik tikri Dievo buvimu. Dabar 
tik 39% apklausinėtų žydų yra 
tikri, o 31% beveik tikri Dievo 
buvimu. 16% žydų save laiko 
ateistais ar agnostikais, o prieš 
14.metų tokių žydų buvo tik 2%. 
Aplamai, atsižvelgiant į JAV 
gyventojų skaičių, visiškai neti
kinčių Į Dievą gali būti apie 4 
milijonai žmonių virš 18 metų 
amžiaus.

* Šv. Tito kaukolė buvo su
grąžinta iš Venecijos Į Kretos

todoksus su katalikais. Apie 
700,000 žmonių dalyvavo He- 
raklijono miesto aikštėje su sa
vo metropolitu Eugenijum, fpa- 
sitinkaafe Veneciją vyskupa-pa- 
galbininsį GiuSeppe Olivott* su 
relikvija. Turbūt pati reikšmin
giausia šio įvykio dalis — tai 
Atėnų arkiv. Chrizostomo, visų 
graikų ortodoksų galvos, mos
tas. Jis nuvyko į Atėnų aerodro
mą ir, susitikęs iš lėktuvo išli
pusį vyskupą Olivotti pakeliui į 
Heraklijoną su relikvijom, nusi
gabeno į savo katedrą Atėnuose 
ir ten pasakė kalbą, dėkodamas 
popiežiui Pauliui VI ir Veneci
jos kard. Urbani už tokią bran
gią dovaną. Iki šiol, kaip žino
ma, arkiv. Chrizostomas buvo 
vienas didžiausių priešininkų 
betkokiems ryšiams tarp katali
ku ir ortodoksu, o- ±

★ Popiežius Paulius VI, kal
bėdamas Romoje 15.000 darbi
ninkų iš 35 kraštų, pareiškė, jog 
Katalikų Bendrija negalinti pa
laikyti ateistinės marksistų ide
ologijos aklumo, nes pastaroji 
nesiremia “moksliniu pasaulio 
ir civilizacijos supratimu” ir ro
danti “aklumą, už kurį galiau
siai visuomenė ir žmonija turės 
skaudžiai užmokėti”. Šis Šv. Tė
vo pareiškimas apie marksistų 
socialinius, ideologinius bei po
litinius sąjūdžius buvo padary
tas ryšium su 75 m. sukakties 
minėjimu nuo Leono XIII en
ciklikos “Rerum Novarum”. 
Kartu tai buvo ir tam tikras 
kreipimasis i italus, nes jie už 
trejeto savaičių rinks savo mies
tų atstovus. Šios darbininkų 
šventės iškilmių metu su popie
žium Mišias koncelebravo kar
dinolas Cardijn, Belgijos jaunų
jų katalikų darbininkų organi
zacijos steigėjas, kardinolas

sau daugiau pasitarnautų gerb
dama Katalikų Bendrijos teises. 
Ovacijas sukėlė jo pareiškimas, 
kad Lenkijoje “Katalikų Bend
rija išsilaikė ne 15 ar 20, o išti
są 1000 metų”. Gindamas Bend
rijos teises, jis kreipėsi į komu
nistus šiais žodžiais: “Kas gerbs 
šias teises, tą ir mes gerbsime. 
Kas bandys jas pažeisti, į ~tą 
mes kreipsimės nuolankiai: bro
li, nusiramink, mes nuolankiai 
prašome nekelti savo rankų taip 
augštai, negniaužti savo kumš
čių, nes visa tai nieko neduoda, 
neteikia jokios naudos.”

* šv. Mykolo kolegijos teolo
gijos fakultetas Toronte šiomis 
dienomis oficialiai įsijungė į 
Toronto universiteto bendrą te
ologijos fakultetą “Graduate 
School of Theological Studies”. 
Tai bus pirmas atisitikimas Ka
nadoje, kad katalikai ir protes
tantai teologijos studentai klau
sys tų pačių paskaitų ir bus eg
zaminuojami tų pačių profeso
rių. Kun. John Kelly, šv. Myko
lo kolegijos galva, pareiškė, jog 
šis įsijungimas esąs atsakas į 
šv. Tėvo norą, kad visos kliūtys 
i krikščionių vienybę būtų paša
lintos. Iki šiol “Graduate School 
of Theological Studies” priklau
sė: Emmanuel College (United 
Church), Knox College (presbi- 
terininku), Trinity ir Wycliffe 
College (abi anglikonų).

* Kardinolas Doepfner Miun
chene pareiškė,, >Jog gimimų

. kontrolės probienwine^feliktina 
kiekvieno asmeniniam sąžinės 
baisui, bet turės ateityje susi
laukti aiškaus Katalikų Bendri
jos nurodymo. Kardinolas yra 
popiežiškosios komisijos šiai 
problemai tirti vicepirmininkas.

* Du iš ąštuonių klierikų, ku
rie ryšium su streiku buvo paša
linti iš Bostono katalikų kunigų 
seminarijos, pranešė, kad atei
nantį rudenį stos į Harvard Di
vinity School. Tai D. Kuliesus, 
22 m., ir A. Dooley, 25 m.

* Baptistų dvasininkas dr. J. 
W. McClendon pakviestas pro
fesoriauti į jėzuitų vedamą San 
Francisco universitetą, kuriame 
dėstys protestantų teologiją. Da
bar jis yra sistematinės teologi
jos ir religijos filosofijos profe
sorius Golden Gate baptistų te
ologinėje seminarijoje.

* Čikagos arkiv. Cody, atleis
damas iš pareigų klebonus, per
žengusius 70 m. amžiaus ribą, 
atleido ir arkiv. Bernard J. 
Sheil. 80 m., klebonavusį vieno
je miesto parapijoje.

* Mahometonai pradėjo rody
ti ypatingą susidomėjimą kata
likybe. Pakistano religinių rei
kalų ministerija kreipėsi į Den
ver, JAV, universiteto profeso
rių dr. Sami S. Ahmed, prašyda
ma atsiųsti visų Amerikoje iš
einančių katalikiškų periodinių 
leidinių fotostatines kopijas. Dr. 
Ahmed, manymu, šis susidomėji
mas atsiradęs po dr. Mahdi Ruh- 
ani, mahometonų dvasinio vado, 
lankymosi pas popiežių Paulių 
VI. Kun.’ J. Stš.

Sovietinė propaganda mėgsta 
girtis, kad pas juos literatūra ir 
menas tarnauja liaudžiai. Prakti
koje ši rašytojų ir menininkų tar
nyba liaudžiai yra tapusi papras
čiausiu kompartijos įsakų pertei
kimu. Tenka sutikti, kad po Sta
lino mirties rašytojams buvo duo
ta daugiau laisvės, kurios dėka 
mūsų Jonas Avyžius pokario gy
venimą galėjo atkurti pakanka
mai natūraliomis spalvomis savo 
romane “Kaimas kryžkelėje”. 
Stalino nuvertinimu pasinaudojo 
ir Aleksandras Solženicinas, aš- 
tuonerių metų kančią Sibiro kon
centracijos stovykloje atskleisda
mas “Viena Ivano Denisovičiaus 
gyvenimo diena”. Tai buvo pir
mieji drąsūs žingsniai literatūri
nės laisvės kryptimi.

Atleisdamas vadžias, N. Chruš
čiovas nepanaikino kompartijos 
kontrolės ir jau 1956 m., susikvie
tęs žymiuosius sovietų rašytojus, 
kaltę dėl sukilimo Vengrijoje su
vertė liberalių pažiūrų autoriams. 
Jo nuomone, sukilimo nebūtų bu
vę, jeigu Vengrijos kompartija 
būtų sušaudžiusi tuos rašytojus. 
Sovietinės literatūros kūrėjams 
jis pagrasino: “Mano ranka nesu
drebės...” šio grasinimo Nikitai 
neteko įgyvendinti, bet jį įvykdė 
jo paties duobkasiai — A. Kosy
ginas ir L. Brežnevas, nukreipda
mi visą kompartijos neapykantą 
prieš Andriejų Siniavskį ir Julių 
Danielį š. m. vasario mėn. iškel
toje byloje.

Didvyriai ar išdavikai?
Uždaro teismo eiga sovietinėje 

spaudoje buvo pateikta parinkto
mis bylos ištraukomis, kurios sie
kė sumenkinti kaltinamuosius. 
Tai liudija pvz. “Tiesoje” spaus
dintos nuolatinės įtarpos — “sa
lėje juokas”. Tokia kompartijos 
taktika nebuvo patenkinti netgi ir 
labai geri komunistai užsienio 
kraštuose, kur jų pačių vadinama
jai “antiburžuazinei” veiklai su
daro sąlygas visiška spaudos lais
vė. A. Siniavskio ir J. Danielio 
nusikaltimas — kritinio pobūdžio 
literatūrinės satyros iš Sov. Sąjun
gos gyvenimo, paskelbtos užsienio 
spaudoje. Vakariečiams komunis
tams, kurie kasdien piktais žo
džiais kolioja beveik kiekvieną sa
vo kraštų vyriausybės žingsnį, 
jos, galimas dalykas, priminė 
švelnius paauglių pokštus, kai tuo 
tarpu betkokios kritikos nemėgs
tanti sovietinė kompartiją jas pa
laikė tėvynės išdavimu.

Neseniai laisvąjį Vakarų pasau
lį pasiekė išsamesnis bylos apra
šymas, sovietinės spaudos nutylė
tos vietos, drąsus kaltinamųjų žo
dis savo kaltintojams. Susidaro 
įspūdis, kad kaltinamųjų suole 
buvo atsidūrusi sovietinė kompar
tija ir jos visa diktatūrinė siste
ma. Naujų faktų šviesoje A. Si
niavskis ir J. Danielis iškyla kaip 
dvi tvirtos ir neįtikėtinai drąsios 
asmenybės, užaugusios ir subren
dusios komunizmo įtakoje, bet 
nepraradusios žmogiškojo orumo.

gimę ir augę Sov. Sąjungoje, A. 
Siniavskis ironiškai kreipiasi į tei
sėjus: “Iš kur mes, Danielis ir aš, 
atėjome? Mus parašiutais nuleido 
Amerika. Būdami dideli niekda
riai, tuojau pat sukėlėme chaosą. 
Iš paviršiaus, tiesa, mudu atrodo
me pagarbos vertais žmonėmis, 
bet širdies gelmėse esame didžiau
si fašistai, pasiruošę kelti revoliu
ciją ir svaidyti bombas...” Jis tai
pogi priminė teisėjams, kad lite
ratūra yra tiktai žodžiai, ne veiks
mai ir kad autorius nebūtinai tu
ri būti panašus į savo sukurtuo-

tikinęs, kad teisminis mastas ne
gali būti taikomas literatūrai. Me
ninio kūrinio prigimtis taip 
komplikuota, kad kartais jos ne
gali išaiškinti nė pats autorius.” 
Teisėjams jis metė ir kitą skaudų 
priekaištą: “Kyla klausimas — 
kas yra literatūra ir kas propa
ganda? Kaltintojų nuomone, lite
ratūra yra tik propagandos for
ma, o propaganda tegali būti 
dviejų rūšių — prosovietinė arba 
priešsovietinė. Liūdna, labai liūd
na, jeigu rašytojai vertinami ir 
skirstomi tik tokiu masteliu ...”

Stalinas ir Nikita
J. Danielis drąsiausius žodžius 

tarė gindamas savo satyrą “Kalba 
Maskva”, kurioje jis buvo įvedęs 
naują šventę Sovietų Sąjungoje 
— žmogžudystės Dieną. Jos metu 
viena tautybė žudė kitą, o mažiau
sia entuziazmo viešoms žudynėms 
buvo parodyta Baltijos respubli
kose. Mintį šiai satyrai jam davė 
skaudūs Stalino laikotarpio prisi
minimai ir vis tvirtėjanti Nikitos 
diktatūra: “Stalinas buvo miręs, 
palyginti, dar neseniai. Mūsų at
mintyje tebebuvo gyvi visi socia
listinės teisės pažeidimai. Ir aš 
vės pastebėjau tuos pačius simp
tomus: mes vėl turėjome vieną 
žmogų, kuris tarėsi žinąs viską. 
Vėl vienas žmogus buvo keliamas 
į dangaus augštybes, vėl tas vie
nas žmogus mokė žemės ūkio spe
cialistus, menininkus, diplomatus 
ir rašytojus. Mes visi matėme, 
kaip šio žmogaus pavardė užvaldė 
spaudos puslapius, plakatus, kaip 
jo banalūs ir nereikšmingi prane
šimai buvo sutinkami tarsi di
džiausio apreiškimo dovana...” 
Šią uvertiūrą sekė dar drąsesni J. 
Danielio žodžiai, nutylėti sovieti
nėje spaudoje: “Taigi,-matyda
mas tokius reiškinį^ ir prisimin
damas Stalino laikmečio terorą, 
būdamas iš prigimties dideliu pe
simistu, susidarau išvadą, kad ga
li sugrįžti baisiosios Stalino kulto 
dienos? Kiek prisimenu, anuome
tiniai įvykiai buvo nepalyginamai 
žiauresni už mano sukurtuosius— 
masiniai teismai, trėmimai, ištisų 
tautų naikinimas. Tai, ką aš para
šiau,tėra vaiko žaismas, palyginus 
su anomis dienomis...”

Stalino laikotarpį A. Siniavskis 
buvo palietęs savo rašinyje “Apie 
socialistinį realizmą”, kurio iš
trauką teismui perskaitė kaltinto-

jas: “Stalino mirtis mūsų religi
nei - estetinei sistemai atnešė ne
pataisomą nuostolį. Jo nepakeis 
dabar atgaivinamas Lenino kul
tas, nes Leninas yra perdaug pa
našus į paprastą eilinį žmogų — 
plikas, žemo ūgio, apsirengęs civi
liniais drabužiais. Gi Stalinas 
šiam vaidmeniui atrodė specialiai 
sutvertas — paslaptingas, visaga
lis, tikras gyvasis ano laikotarpio 
paminklas, kuriam iki dievybės 
trūko tik 'nemirtingumo...” Po 
tokio Stalino apibūdinimo sekė 
kompartijai dar skaudesni A. Si
niavskio žodžiai: “Mes įsivedėme 
kankinimus ir iškėlėme naująjį 
carą į tuščią sostą. Kartais netgi 
atrodydavo, kad dėl galutinės ko-, 
munizmo pergalės belieka atsisa
kyti pačios komunizmo idėjos...” 
Siniavskis prisipažino parašęs kal
tintojo perskaitytas ištraukas: 
“Kas gi buvo didžiausias autorite
tas kalbotyroje, ekonomikoje ir 
muzikoje? Argi ne Stalinas?”

Kodėl pasirinko užsienį?
Pagrindinis kaltinimas, be abe

jonės, buvo satyrų slaptas išveži
mas ir jų paskelbimas užsienio 
spaudoje. Ir A. Siniavskis, ir J. 
Danielis pareiškė, kad jie neturė
jo kito pasirinkimo, nes Sov. Są
jungoje jų nebūtų buvę įmanoma 
atspausti. Įsidėmėtini J. Danielio 
žodžiai: “Nuo 1963 m. aš nieko 
daugiau nerašiau ir nesiunčiau į 
užsienį. Tada aš jau buvau prara
dęs savo pirmykščią drąsą. Man 
pritrūko drąsos dėl šeimai gre
siančio pavojaus...” Taigi, ir šiuo 
atveju kompartijos mestas kalti
nimas atsisuko prieš ją pačią — 
jos besaikę cenzūrą, rašytojų 
prievartavimą, represijas. Litera- 
ratūra Sov. Sąjungoje tarnauja 
ne liaudžiai, bet kompartijai.

A. Siniavskis ir J. Danielis bu
vo nubausti, nepaisant kaikurių 
drąsesnių rašytojų protesto rašto 
L. Brežnevui, šiai grupei, atrodo, 
vadovavo bene didžiausias nūdie
nės Sov. Sąjungos poetas Alek
sandras Tvardovskis, tris kartus 
laimėjęs Stalino ir vieną kartą Le
nino premijas. Jo redaguojamas 
žurnalas “Novy Mir” pastaraisiais 1 
metais buvo tapęs liberalių pažiū
rų rašytojų tvirtove. Po interven
cijos Siniavskio ir Danielio nau
dai kompartija jį tyliai išstūmė iš 
centrinio komiteto ir, galimas da
lykas, atleis iš “Novy Mir’ redak
toriaus pareigų. Toronto dienraš
čio “The Telegram” Maskvos ko
respondentui P. Worthington po
etas A. Tvardovskis pareiškė, kad 
jis ir toliau yra pasiryžęs skelbti 
savo žurnale gerus rašytojų kūri
nius, nors tie rašytojai būtų pate
kę į kompartijos nemalonę ir su
silaukę aštrios kritikos. A. Tvar- 
dovskio pašalinimas iš “Novy 
Mir” redaktoriaus kėdės būtų di
delis smūgis kontroversiniams ■ 
poetams — Jevtušenkai, ,Vozne- 
senskiui, rašytojams — Dudince- 
vui, Jašinui ir kitiems, kurie nėra 
linkę perdaug lankstytis kompar- 

; tijai. Vyt. Kastytis

Kanados Liet. Bendruomenės I Krašto Tarybos nariui

a. a. inž. PRANUI ČEPONIUI mirus,

liūdesio prislėgtai jo šeimai reiškiame giliausią užuojautą —

KLB Krašto Valdyba

inž. PRANUI ČEPONIUI mirus,

reiškiame giliausią užuojautą žmonai

ADAI ČEPONIENEI

vaikučiams, broliui ANTANUI

bei visiems giminėms išeivijoje ir Lietuvoje —

P.LP. Karo Mokyklos 
kurso draugai

Mūsų mielam bičiuliui
ti. a. Inž. PRANUI ČEPONIUI mirus,

jo mieliem — žmonai ADAI, sūnums VYTENIUI, 
PETRUI ir mūsų krikštasūniui ZIGMUI 

gilią užuojautą reiškia —
L. M. Gvildžiai ir šeima

inž. PRANUI ČEPONIUI mirus,
jo žmoną ADĄ, vaikučius ir visus gimines 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —
B. V. So u lėno i

Inž. PRANUI ČEPONIUI mirus,
jo žmoną, vaikučius, brolį ir visus gimines 

liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame —
V. Bačėnas
T. VI. Bačėnai ir šeima

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

All PS K I r* 87 East Bay Bd., Osterville,
A į j|jMf j|\IH Cape Cod., Mass., USA. 

'•J LXIWX! XL. TeL (Area 617) 428-8425.
• Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvinių . 

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

Atidaroma vasarojimui nuo biržeflio 18 d. iki rugsėjo 15 <L 
ir jau dabar priima užsakymus.
Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Rosedale St., Boston 24, Mass., USA.
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONĖ — 
Cape Cod, Marija Jansonas.

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

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE

Lietuviai žaliojo aukso krašte

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

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

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

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

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

Krautuvės atidarytos nuo 9 vat ryto fld 9 vai. vakaro.

Bendros pastabos 
apie emigraciją
Nuo antros XIX-to amžiaus pu

sės, kai caristinė Rusija pradėjo 
“medžioti” nepasisekusio 1863-jų 
metų sukilimo dalyvius ir sugau
tuosius trėmė i tolimąjį Sibirą, 
kas tik galėdamas traukė per “ža
liąją” sieną į Prūsus, o iš tenai — 
už jūrių marių.

Tos pirmosios emigracijos nie
kas Lietuvoje nelaikė savanoriš
ka. Rusiškoji grėsmė prievarta 
būti apgyvendintiems kur nors už 
Uralo kalnų, pradžioje ragino tik 
darbui pajėgiausius vyrus bėgti 
užsienin. Bet kur užsienin? Dau
gis, žinoma, galvojo patekti Ame
rikon, bet pasitaikydavo ir pake
liui į Ameriką sustoti, kad ir to
kioje Anglijoje. Kaikurie “pake- 
liuj nubyrėję” Anglijoje ir pasi
liko, kiti gi, kiek susitaupę pini
go, vyko į Kanadą, o treti pasiekė 
net tolimąją Australiją. Bet dau
gumas Amerikon vykusiųjų jon ir 
pateko.

Laiškai ir doleriai
Po metų, kitų, kurie sugebėjo 

prisitaikyti prie svetimo krašto 
darbo ir gyvenimo sąlygų, rašė 
laiškus i namus, atsiųsdavo po ke
lis ar keliolika dolerių saviš
kiams; čia gi juos keičiant, dvigu
bai gaudavo rublių. Jei kuris no
rėdavo atsikviesti savo giminę ar
ba kviesdavosi gražiąją lyti, pri
dėdavo ir savo “portigrapiją”. Ga
vusieji beveik nebeatpažindavo 
savo vaikų ar pažįstamų, pasipuo
šusių juodu drabužiu, su fšusių juodu drabužiu, su skrybėle 
ant galvos ir su laikrodžioretežė- 
liu per visą krutinę. Tai daugelį 
paskatindavo emigruoti, nes nie
kam neateidavo mintis, kad ir 
tie drabužiai, ir skrybėlė bei laik-

DR. PETRAS MAČIULIS
Savanoriais išėjo varyti priešų

rodžio retežėlis būdavo dažno fo
tografo tam kartui paskolinti ap
sivilkti, kad “krajuje” gražiau at
rodytų.

Iki tolimiausių pakraščių!
Argentinon tarnybos reikalais 

nuvykęs 1930 m. pradžioje paty
riau, kad ir tenai būta “senosios 
ateivijos” atstovų net ir tokioje 
prerijų srity kaip Argentinos Pa- 
tagonija! Žinovai man papasako
jo apie tris šeimas, atvykusias čia 
nuo Šeduvos, kurios, augindamos 
po kelis tūkstančius avių, Buenos 
-Aires pirkliams vienu metu par- 
duodavusios vilnų už 3—4 šimtus 
tūkstančių, o 1930 m. už dolerį 
jie mokėjo tik 2,4 pezo. Tai buvo 
pinigas, ne juokai!

Nepasitaikė proga sutikti lietu
vį iš Patagonijos, bet vienas vieti
nis “veteranas” J. Jokūbauskas 
pasipasakojo, kaip jis po 24 m. 
buvimo Londone atsikraustė Ar
gentinon. Jis sakėsi vykęs su ki
tais lietuviais Amerikon, bet lai
vui sustojus anglų uoste, įsigei
dęs pamatyti Londoną, čia jis 
pirmą kartą pamatė požeminį 
traukinį, kurin patekti buvo rei
kalingas dviejų pensų bilietėlis. 
Kartą patekęs į tokį traukinėlį, 
galėjai juo visą dieną važinėti ne- 
išlipdamas. Traukinio palydovas 
jį teiškraustė iš vagono tik trauki
niui sustojus nakčiai. Tada jis su
sigriebė, kad jo laivas jau išplau
kė iš uosto, o pinigo pas jį naujai 
laivokartei nebeužteko, taip ir 
pasiliko Londone, žmonių pade
damas šiaip taip susirado darbo, o 
vėliau, kalbos pramokęs, gavo 
viešbučio sargo vietą. Po 20 metų, 
gerokai susitaupęs pinigo, atsi
kraustė į Buenos Aires, bet čia 
jam nesisekė.

Smėlynų grožio neužteko
Žmonės iš.Lietuvos emigruoda

vo’ į užsienius dėl įvairių priežas
čių. Taip pvz. iš Dzūkijos smėly
nų, iš Vilniaus krašto, iš gražiųjų 
Aukštaitijos paežerių ir žemati- 
jos emigruodavo, tikėdamiesi sve
tur geriau įsikurti, nes turimą že
mę suskaldžius pusvalakiais, treč
daliais ir 1.1., nei naujos šeimos 
sukurti, nei sotesnio valgio išsi
tekti,—žodžiu ateities viltys siau
rutės.

Kas kita buvo Suvalkų krašte, 
kur tebeveikė vadinamasis Napo
leono teisynas, pagal kurį ūkius 
skaldyti buvo draudžiama. Tėvai 
savo ūkį notariniu keliu užrašyda
vo vyriausiajam sūnui, sau užsi
rašydami “išimtinę”, augštaitiš- 
kai tariant ordinariją. Gavęs iš tė
vų ūkį, vyresnysis brolis vesdavo 
žmoną ir iš jos atsineštinės dalies 
privalėdavo kitiems šeimos na
riams “pamokėti”. Nesvarbu, jei 
dėl tokių pamokėjimų paveldėju
siam tekdavo ir skolintis pinigo.

Grįžkime dabar 60—70 metų 
atgal. Lietuvos pramonėje ir ama
tuose nebuvo pilnų 20.000 darbi
ninkų, o ir didesni miestai ir 
miesteliai prigužėję visokiausio 
plauko ir tautybės žmonių — ne- 
beįlysi. Tad gavusieji savo dalį 
dažniausia lengva širdimi vykda
vo į užjūrius — Amerikon.

Taip vadinami politiniai (nepa
tikimi rusų žandaro akyse) emig
ruodavo retai ir ne šimtais. Prieš 
ir po rusų - japonų karo (1902-4) 
sparčiai emigravo mūsų gražiau
sias jaunimas, nes niekas nenorė
jo tarnauti rusų kariuomenėje.

Senieji ateiviai š. Amerikoje 
teigia, kad iki pirmojo pasaulinio 
karo, atseit 1914 m., per 50 metų 
Amerikon atvykusių lietuvių ga-

Įėjęs būti geras pusimilijonis(?) (
Statistiniais duomenimis, žinoma, iš Lietuvos, iš savo gimtojo kraš 
niekas to nepatvirtins, o ir tokia 
statistika nebūtų tiksli, kadangi 
ateivių didžiuma būdavo įtraukia
ma Rusijos skiltin, nors retas ku
ris teturėjo rusišką pasą.

Emigracija iš nepriklausomos 
Lietuvos.
Vyresnio amžiaus žmonės dar 

gerai pamena tuos laikus, kai 
1914-1915 m. vyko Lietuvos že
mėse pirmos didžiosios rusų su 
vokiečiais grumtynės. Mūsų žaliu
kas jaunimas pasitraukti į Vaka
rus nebegalėjo, nes vokiečių ar
mija žygiavo Lietuvos link iš va
karų. Todėl visi, kurie 1915 m. 
nebestojo į rusų mobilizacijos 
punktus, tegalėjo trauktis pačion 
Rusijon. Spėjama, kad pasitrau
kusių į Rusiją žmonių vyrų ir mo
terų su vaikais galėjo būti apie 
20(1000, o kad tokiame skaičiuje 
galėjo rastis koks desėtkas tūks
tančių šaukiamo amžiaus lietuvių 
jaunuolių, gal netektų ginčytis. 
Tiktai šiandie niekas nebepąsa- 
kys, kiek jų rusai aptiko ir “susė- 
mė” į mobilizicijos punktus.

Sunkiausi Lietuvai buvo vokie
čių okupacijos metai (1915-1919). 
Ko pats karas ugnimi nesunaiki
no, vokiečiai susišlavė paskuti
nius likučius. Be to, Lietuva ne
teko ir savo žmonių, išvežtų karo 
ir įvairiems kitiems darbams.

Kai Lietuvos vyriausybė 1919 
m.. pradžioje pašaukė lietuvius 
stoti į Lietuvos kariuomenę sava
noriais, prigužėjo jų. ne vienas 
tūkstantis. Buvo kiemų, iš kurių 
išėjo visi vyrai; kitas ūkininkas, 
kuris sūnaus neturėjo, davė savo 
geriausią arklį, pabalnotą ar pa
kinkytą, aukojo maistą. “Ir išėjo 
visi keturi”... sako A. Miškinis 
g e savanorius, išėjusius iš vieno 

mo...

to, ne vien tiktai ūkininkaičiai, 
bet ir bežemiai, ir darbininkai. 
Grižusiem iš kovų laukų pažadėta 
duoti žemės iš žemės Fondo, ku
ris susidarė iš nusavintų, vadina
mų majoratinių dvarų/ carinės 
vyriausybės išdalintų jų didžpo
niams - pavergėjams. * -

Tesėtas pažadas
1922 m. pavasarį šis pažadas 

buvo tesėtas — išleistas žemės re
formos įstatymas, pagal kurį že
mė buvo dalinama savanoriams, 
bežemiams ir mažažemiams. Iki 
1940 m. buvo sukurta virš 30.000 
naujakurių ūkių!

Turbūt nedaug kam žinoma, 
kad žemės Fondas susidarė iš 7 
tūkstančių dvarų paimtos žemės, 
paliekant savininkams po 80 ha, 
be sodybos, dirbamos žemės lau
ką pasirinktinai.

Jau 1919 m. buvo sudaryta Vy
riausioji žemės Reformai Paruoš
ti Komisija iš J. Tūbelio, M. Kru
pavičiaus ir A. Rimkos. Jos užda
vinys buvo surinkti duomenis, 
koks susidarys fondas iš nusavin
tos žemės bei kiek atsiras norin
čių jos gauti. Lygiagrečiai buvo 
renkami duomenys apie karo me
tu Lietuvos gyventojams padary
tus nuostolius. Pamenu, kad ga
lutinė suma siekė keliolika mili-
jardų vokiečių markių; 1919 m. 
dar nevisai beverčių!

Stambesnės pramonės įmonių 
miestuose anuomet Lietuvoje bu
vo labai nedaug. Kaune ir Šiau
liuose buvo po tris-keturius dides
nius fabrikus ir eilė mažesnių. 
Panevėžys turėjo keturis stambes
nius malūnus, didelį mielių fabri-

suimti.
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Kaip laisvinti pavergtą Lietuvą?
Ryšium su straipsniu “Susi

vienijo ir nutilo”, atspausdintu 
“Tėviškės Žiburiuose” š.m. kovo 
17 d.., redakcijoje buvo gauta 
visa eilė atsiliepimų. Du jų išsi
skiria savo originalumu. Vienas 
jų rašytas jaunuolio iš JAV, ki
tas vyresnės kartos asmens. Pir
masis rašo:

1. Bandyti siųsti pabaltiečių dele
gaciją Maskvon diskutuoti krimina
linių Stalino nusikaltimų užsienio 
reikalų srityje ir jų atitaisymą. Pra
dėti nuo spaudos konferencijų, tele
gramų ir raštų siuntimo į Maskvą. 
Jei pastaroji nesutiktų, būtų laimė
ta bent “publicity”. O gal Maskvai 
nusibostų negatyvus vaidmuo ir su
tiktų pabaltiečių delegaciją priimti. 
Be to, visa tai reikėtų daryti ne kerš
to, o ramios taktikos dvasioje.

2. Taip pat bandyti siųsti pabal
tiečių delegaciją į komunistinę Ki
niją, kuri yra pozicijoje rinktis Sta
liną bei kolonizmą arba dekoloniza- 
vimą ir antisovietizmą.

3. Bandyti siųsti delegaciją Pary
žiun ryšium su De Gaulle kelione į 
Maskvą. Tai būtų gera priemonė pro
pagandai, nes JAV laikraščiai dabar 
jieško medžiagos prieš de Gaulle.

Kitas laiškas rašytas politiko
je patyrusio asmens, budriai se
kančio Lietuvos laisvinimo ei
gą. Jam tos nuomonės, jau ir 
anksčiau keltos jaunimo tarpe, 
žinomos iš seniau. Jis rašo:

Visa beda su mūsų jaunimu, kad 
jis, bręsdamas toj vadinamoj atviroj 
visuomenėj, susidaro labai primity
vų supratimą, kaip laikytis santy
kiuose su “uždara visuomene” ir ap
skritai, kaip laikytis kovos fronte. 
Pirmiausia, ką reiškia “pabaltiečių 
delegacija’*? Kokių pabaltiečių? 
Amerikos ir Kanados piliečių, ar 
Estijos, Latvijos, Lietuvos piliečių? 
Pirmuoju atveju, Amerikos ar Kana
dos pilietis, būdamas lojalus savo 
kraštui, negali imtis jokių tarptauti
nių veiksmų nepavestas savo krašto 
atitinkamų organų. Apskritai, kiek
vieno krašto tarptautinė politika yra 
pavesta tam tikriems pareigūnams 
ir betkurios privačios pastangos ke
lia įtarimą. Antra, jei pvz. JAV ar 
Kanados vyriausybė tokiam JAV ar 
Kanados lietuvių žingsniui ir ne
prieštarautų, tai kas konkrečiai to
kią delegaciją galėtų sudaryti? Tie, 
kurie aktyviai kovoja prieš okupan
tą, Maskvai būt iššūkis, o gi “žalias” 
koks jaunimas Maskvai būtų tik už
kandis. Antra, svetimšalis Maskvoj 
be ruso policininko leidimo negali 
net svetimos valstybės atstovybėn, 
pvz. JAV ar Kanados, užeiti, o apie 
kokį augštą sovietinį pareigūną — 
nė svajoti netenka. Tas pats yra su 
Pekingu.

Jeigu tokie dalykai taip jau pa
prastai vyktų, šimtai visokių delega
cijų jau seniai būtų šturmavę Krem
lių ir Pekingą. Tik visiškas padėties 
nesupratimas gali sudaryti pagrindą 
jaunuoliui galvoti, kad, va, jis pir
mas “Ameriką atradęs”.

Antra, jei tokia “delegacija”, ma
noma, galėtų būti Estijos, Latvijos, 
Lietuvos piliečių, atseit, tremtinių, 
tai tokių Maskva iš viso nepripažįsta. 
Ji težino pabėgusius Sovietų Sąjun
gos piliečius, kuriems ten pasiro
džius gresia minimum 15 metų ka
torgos. Žinoma, visokias išdaigas,

kaip Reisgytė su Paleckio, jaunimas 
gali mėginti ir tuo susilaukti “pub
licity”, bet kiekvienos išdaigos poli
tinė vertė yra tik labai netiesioginė 
ir dažniausiai beveik nejuntama. 
Jos vertė tik ta, kad pats jaunimas 
išdaigomis domisi ir jaučiasi didvy
riškai.

Žinoma, jei lietuviai turėtų atlie
kamo pinigo, galėtų kelis lietuviškus 
“beatnykus” pasiųst į Maskvą, Pe
kingą ir Paryžių, kad anie ten mė
gintų pas Brežnevą, Mao ar De 
Gaulle brautis, būtų suimti ir, ge
riausiu atveju, pasiųsti namo, o blo
gesniu — į Sibiro darbo stovyklą. 
Žinoma, butų “publicity”, bet rea
lios naudos — vargu.

Pagaliau, kaip keista, bet faktas, 
vis dar yra idealistų, tikinčių, kad 
pavandeniui stovįs ėriukas gali vilką 
įtikinti, kad jam vandens nedrums
čia. Jei Amerikoje tokio naivaus jau
nimo ir daugiau yra, sovietinei pro
pagandai tikrai dėkinga dirva. Tarp
tautinėj politikoj apskritai, o sovie
tų politikoje ypatingai vyrauja ci
niška, brutali jėga ir su ėriuko įro
dymais jos siekimų nepakeist O kas 
naudojasi nusikaltimo vaisiais ir 
jam solidarizuoja, tas yra nusikalti
mo bendrininkas ir lygiai atsakingas. 
Stalinas atsakingas už Lietuvos tei
sių trypimą 1940-52, Chruščiovas 
1954-64, Brežnevas ir Kosyginas nuo 
1964. Kodėl smerkiant nusikaltimą 
jau reiškiamas kerštas? Joks teis
mas, smerkdamas žmogžudį, jam ne
keršija, o tik jį izoliuoja. Kai vysk. 
Valančius smerkė girtuoklystę, jis 
jokiu būdu girtuokliui keršto nereiš
kė. Kai mes Amerikoj smerkiam se
gregaciją, taip pat jokio keršto bal
tajam žmogui nereiškiam. Su piktu 
reikia kovoti, o ne prieš jį nusiimti 
kepurę. Nesipriešinimo piktam “mo
ralė” yra geriausias sovietinės ir ko
munistinės ekspansijos talkininkas 
ir reiktų didžiai apgailėti, jei šios 
rūšies “moralistų” pasitaikytų tarp 
lietuvių jaunimo.

Apskritai, tos idėjos dar labai jau
nuoliškos. Jos paremtos labai gra
žiais norais, tik visa bėda, kad tų 
gražių norų atrama nėra sutvirtinta 
atitinkamos srities pažinimo cemen
tu, ir todėl nėra patvaresnė už te
kančio smėlio atramą. Man jos pri
mena taip pat vieno jauno entuzias
to siūlymą, kad geriausia Lietuvą 
laisvinti susitarus su JAV, kad po 
išlaivinimo Lietuva sudarys 51-mą 
“steitą”.

Reikia dižaugtis mūsų jaunimo dė
mesiu lietuviškoms problemoms. Tik 
stačiai graudu, kad jaunimo suprati
mas dar labai su didelėm spragom.

Iš šių dviejų pasisakymų aiš
kėja, kad yra jaunimo,-ateinan
čio į Lietuvos laisvinimo darbą 
su naujomis idėjomis, kurios su
silaukia ir vyresniųjų dėmesio. 
Geras ženklas, kad lietuvių jau
nimas domisi Lietuvos laisvini
mu, tačiau vien domėjimosi ir 
idėjų naujumo neužtenka. Svar
bu, kad tos idėjos būtų išmąsty
tos ir tikrai realios. Pasiūlymai, 
kurie nesiderina su tikrove, ne
išlaiko kritikos — lieka tik sva
jonėmis. Antra vertus, jauni
mas mato, kad reikia judėti ir 
Lietuvos laisvinimo srityje, nes 
šiuo atveju tyla nėra gera byla.

Deklamuoja vyresniųjų poetų kūrybos pynę į mikrofoną, kuris perduoda ją gausiai publikai, 
dalyvavusiai jaunimo poezijos vakare Toronte. Jaunimo atstovės prie gėlėmis papuošto stalo 
vaišina svečius, atvykusius pasiklausyti jaunųjų kūrybos Nuotr. S. Dabkaus

MIELAS JAUNIME,
Labai džiaugiuosi ir didžiuo

juosi Jūsų žygiais, nes matau, 
kad Jumyse atbunda didvyrių 
dvasia. Nežiūrint to, kad daug 
mūsų kaimynų yra pavergtų, 
bet Jūs pirmieji pasibeldėt į 
Jungtinių tautų duris dėl Lietu
vos laisvės. Jūs pirmieji užsibrė- 
žėt tą laisvės reikalavimą pa
remti šimtais tūkstančių para
šų. Tai reikšmingi darbai, kurie 
reikalauja daug valios, pasiau
kojimo, atsisakymo daug pasi
linksminimo progų. Tas daro 
Jus kovotojais. Bet" yra daug ir 
tokių, kurie eina kitu keliu, to
dėl aš noriu šį tą išsiaiškinti ir 
su tais.

Aš giliai tikiu, kad mūsų tau
tai dar atsiras galimybė sukurti 
augštą kultūrą pasaulyje. Lie
tuviai tokios augštos kultūros, 
kaip graikai ir romėnai negalėjo 
sukurti dėlto, kad visą laiką tu
rėjo gintis nuo užplūstančių ki
tų tautų. Jiems buvo atimta ga
limybė mokytis, uždraustas raš
tas. naikinami fiziškai ir prie
varta nutautinami, kilnojant už 
Lietuvos ribų, o į jų vietas atke
liami kitataučiai. Tokiose sąly
gose, žinoma, tauta negalėjo su
kurti kitus pralenkiančios kul
tūros. Daugelis lietuvių pasken
do svetimoje kultūroje ir susi
maišė su svetimomis tautomis.

Pokalbis su ukrainiečiu
Vienas ukrainietis’ man sakė: 

“Jūs nenustebkit, jei pamatysit 
pas kaikurias ukrainiečių gru
pes kalnuose lietuvišką Vytį. 
Kai lietuviai užvaldė Ukrainą, 
jie turėjo ir savo Vytį. Kadangi 
lietuviam valdant ukrainiečių 
kultūra buvo savo didžiausiam 
žydėjime, tai ukrainiečiai di
džiuojasi tuo laikotarpiu ir tą 
Vytį laiko savo valstybės ženk
lu”.’Tai girdėdamas jaučiausi iš
didus, bet labai nusivyliau, kai

Senio laiškas jaunimui
jis pridūrė: “Bet lietuviai pri- tybės jau kelios dešimtys metų 
ėmė ukrainiečių kalbą ir susi- svajoja ir negali įvykdyti, Lie- 
maišė, nes jie buvo žemsenės tuvoje buvo per kelis metus sėk- 
•kultūros už ukrainiečius”. Aš 
pradėjau atsikirsti sakydamas, 
kad tai ukrainiečių aiškinimas, 
kuris nėra įrodytas. Be to, sa
kiau: “Jei aš moku kalbėti tavo 
kalba, o tu nemoki kalbėti ma
no kalba, tai ar tu gali įrodyti, 
kad aš esu žemesnės kultūros už 
tave?” Jis atsakėme. ’’Tai atro
dytų atvirkščiai, bet mūsų isto- 
rija’taip rašo”. Jis būtų galėjęs 
sakyti: “Tu moki mano kalbą, 
bet neužmiršti ir savos kalbos, o 
tai yra skirtumas”. Aš džiau
giausi, kad jis taip man neatsa
kė, tai aš jaučiausi lyg jį nugalė
jęs, tačiau nesijaučiau gerai. Iš 
to mes matom, kad tie, kurie už
miršta savo kalbą, yra laikomi 
žemesnės kultūros žmonėmis.

Kaip jūs atsakytumėt?
Mieli jaunuoliai, kaip jūs rea- 

guotumėt, jei kuriam iš jūsų pa
sakytų svetimtautis: “Tu esi že
mesnės kultūros ir silpnesnis 
protu, todėl reikalingas globos, 
tad eik į mūsų bendruomenę, 
priimk mūsų kįilbą, tai mes tave 
globosim, kaip moteris ir psi
chiškai atsilikusius žmones; pa
rūpinsiu! tau darbą ir pan.” Jūs 
atsakytumėt, kad esat baigę tas 
pačias mokyklas kaip ir jie ir 
jaučiatės tokios pat kultūros, 
kaip ir jie. Dar jie pridėtų: 
“Mes esame augštesnės — val- 

. dančios klasės ir dėlto mes esa
me labiau subrendę, o jūs esate 
vergų kilmės”.

Be abejonės tai būtų įžeidi
mas, ir jūs pradėtumėt jieškoti 
apsigynimui įrodymų. Sakytu
mėte “Tiesa, kad mes vergavom, 
bet mūsų tauta per 22-jų laisvės 
metų laikotarpį kaikuriose srity
se toli pralenkė kitas tautas. 
Pvz.: mūsų žemės ūkio reforma, 
apie kurią Pietų Amerikos vals-

mingai pravesta; mūsų pieno 
nugriebimo punktų tinklas buvo 
taip išvystytas, kad kiekviename 
Lietuvos kampelyje ūkininkas 
galėjo verstis pieno ūkiu, kuris 
tuo metu buvo pelningiausias 
Lietuvoje ir dėl jo mūsų žemės 
ūkis taip augo, kad savo našumu 
pralenkė senas valstybes. Atsi
kūrusi Lietuvos valstybė netu
rėjo jokios pramonės, o po 22-jų 
metų jau apie 40% darbininkų 
dirbo pramonėje. Lietuvoje ir 
depresija nebuvo tokia baisi, 
kaip čia. Mes turėjome “Un
employment Insurance” tik kita 
forma; pvz. miestų savivaldybės 
duodavo bedarbiams darbo mies-

Jaunimo Metai ir pašto ženklai
1966 metai yra paskelbti ti pašto ženklus rinkdami! Juk 

LIETUVIŠKOJO JAUNIMO šių laiku pašto ženkluose atsi
n

tikisi, kad lietuviškasis jausi
ąs laisvame pasaulyje aktyviau 
įjungs į lietuviškąjį veikimą vi
se srityse: literatūroje, mene, 
uzikoje, sporte, organizacijo- 
. Visi gerai žinome, kad tik 
mdromis jėgomis veikdami, 
biau savo veikimą sustiprinsi- 
e, daugiau pasieksime, laimė-

Yra dar viena sritis, kurioje 
būriškasis jaunimas, palygin-

misi — tai FILATELIJA ar- 
. pašto ženklų rinkimas. (Kita- 
učių jaunimas šioje srityje yra 
t>ai veiklus).
Vaikų promoga?

ų, kad filatelija esanti tik vai- 
ų pramoga, žaidimas, nenau- 
angas laiko leidimas ir pana- 
iai. Kad tokie priekaištai yra 
abai nerimti, nesunku įrodyti. 
Tk pažvelkime, kas yra tikrieji

filatelistai. Jų tarpe randame 
karalių, prezidentų ir kitų augš- 
tų valdininkų, dvasininkų, pro
fesorių, daktarų, inžinierių ir vi
sokiausių profesijų rimtų asme
nų — vyrų ir moterų, — kurie, 
tiesa, beveik visi dar jauni bū
dami buvo pradėję ženklus rink
ti, bet niekados nesustojo jai do
mėjęsi.

spindi visas žmonijos gyveni
mas: tautų praeitis, dabartis, 
kūryba ir pažanga visose srity-

Apsiriboti sritimis
Viso pasaulio pašto ženklų 

yra tiek daug, kad juos visus su
rinkti jau neįmanoma. Už tat

rinkdami ar tai kelių valstybių 
ar šiaip kokios mėgiamos srities 
pašto ženklus; pavyzdžiui: vieni 
renka ženklus, kuriuose vaiz
duojamas sportas, kiti renka re
liginius ženklus, treti — istori
nius, ketvirti — skautiškus, oro 
pašto, laivininkystės, Raudono
jo Kryžiaus ir pan. Tačiau kiek
vienas tikras filatelistas papras
tai jaučia pareigą rinkti pirmoj 
eilėj savo valstybės pašto ženk-

Atlieka programą jaunimo poezijos vakare Toronte; viršuje — 
skautų skudučių orkestras, diriguojamas Stepo Kairio, apačioje — 
poeto inscenizacija Nuotrauka S. Dabkaus

Jaunimo ekskursija į kongresą
Iš visų laisvojo pasaulio kraš

tų lietuvių jaunimas rengiasi 
vykti į pirmąjį tokio masto kon
gresą Čikagoje, šiuo metu daug 
kas tvarko savo vizų ir kitus ke
lionės reikalus. Jau dabar yra 
užsiregistravusių atstovų dau
giau kaip 100 iš įvairių pasaulio 
kraštų. Dalį jų kelionės išlaidų 
apmokės kongreso rengėjų ko
mitetas, o likusią dalį patys ke
liauninkai arba jų kraštų Bend
ruomenės. Jie bus apnakvydinti 
Čikagoje pas lietuvius ir galės 
ilgesnį laiką paviešėti š. Ame
rikoje. Taip pat jie dalyvaus ir 
prieškongresinė  j e s t o v yklo j e 
Dainavoje prie Detroito.

JAV gyvenąs jaunimas, žino
ma, kongrese dalyvaus gausiai 
ir stovykoje ir kongrese. Nakvy
nėmis jie pasirūpina patys, iš 
anksto registruodamiesi būstinė
je Lithuanian World Youth Con
gress, 5620 So Claremont, Chi
cago, Ill. 60636, USA. Taipgi 
ir Kanados lietuvių jaunimas tu
ri laiku registruotis, kad galė
tų gauti nakvynes viešbučiuose. 
Į stovyklą iš tolimesnių kraštų 
įsiregistravo 110 jaunuolių.

Iš Kanados rengiasi vykti į

Prezidento dukrę sutuoks lietuvis kunigas
Kanados ir JAV spaudoje daž- Nativity BVM. Korespondentui 

nai pasirodo informacijų apie kun. Kuzinskas papasakojo, esą 
prez. Johnsono dukros Liucijos vaikystėje prižiūrėjęs Patriką,

pats, kaip čia Unemployment In
surance, kurį jūs Įsivedėt tik po 
depresijos? Sukūrėm ligonių ka
są — apdraudą ligoje, kurios 
Jūs dar ligi šio laiko negalite 
įvesti. Kauno miesto klinika bu
vo viena iš geriausių pasaulyje. 
Ar tas viskas rodo mūsų nekul
tūringumą? O ką mes radom Jū
sų kultūroje? — Ištisas organi
zacijas narkotikų, žmogžudžių, 
bankų plėšikų, dirbtinių bank
rotų vykdytojų, kurie apiplėšia 
nekaltus žmones šimtais milijo
nų dolerių i metus; Jūsų studen
tų padaryti dideli nuostoliai 
Bloor - Danforth požeminio 
traukinio Įrengimams ir tūks
tančiams keleivių sugaišinimas 
daug brangaus laiko. Ar tai rodo 
augštesnę kultūrą?

Jūsų pranašumas
Jei pasiginčysit, tai pastebė- 

sit, kad Jūs esat daug pranašes
ni ir kilę iš augštesnės kultūros 
tautos ir jų pasiūlymai atsisaky
ti savos kultūros, savos kalbos 
būtų Jums didelis paniekinimas 
ir dėlto turėtu būti Jūsų atmes
tas. Bet kai Jums to niekas ne
pasako, tai Jūs net nepastebit, 
kad priimate ju panieka, ju glo
bą.

Daugelis dėl menko nepasi
sekimo egzaminus laikant ar ne
galėdami taip gražiai pakalbėti 
kaip kitas, pradeda manyti, kad 
jie yra jau žemesni už kitus, 
krenta Į nusiminimą ir eina i 
svetimą visuomenę užsimaskuo
ti. Tai didelė klaida. Į Jūsų by
lą Įrašyta iš kur ir kokios tautos 
esate kilę. Atsakingos pareigos 
Jums niekad nebus patikėtos, 
nes žino, kad jei kas lengvai pa
meta savo tautą, tas dar leng
viau pames svetimą tautą, jei iš 
to tik matys naudos. Dėlto to
kie žmonės laikomi žemos ver
tės. Jei negali taip gražiai pa
kalbėti, kaip kitas, tai dar ne
reiškia, kad neturi gabumų. Ne
turi gabumų kalbėti, tai gal turi 
gabumų rašyti ar idėjom suras
ti ir jas vykdyti. Visi gabumai 
geri ir visi reikalingi. Sunkiau 
tau sekasi laikyti egzaminus? 
Tai dar nenusimink. Pasistenki 
daugiau prisiversti, padirbėti.

Miniates, graikų kilmės 
gavusi" Princetono

Julija 
kanadietė, 
universiteto augščiausia garbės 
stipendiją "National Fellow
ship". Tai pirmas kartas, kad 
moteris laimėjo toki atžymėjimą 
iš Princetono un-to. Ji Toronto 
universitete studijavo anglų kal
ba ir literatūrą. Woodrow Wilson 
stipendija, duodama tik’gabiau
siems JAV ir Kanados studen
tams, atiteko taipgi Julijai Mi
niates, 22 m. amžiaus mergai
tei. Jos tėvai atvyko Kanadon 
prieš 30 m. ir turi restoraną.

Nuotr. Globe a. Mail

Sakoma, kad filatelija yra po
mėgis (angliškai tariant “hob
by”) ir net patrauklus pomėgis, 
tačiau šiais laikais jau yra ne
mažai filatelistų žinovų ar vers
lininku, kurie iš to “duoną val
go”.

Žiūrint, kaip naudinga!
Apie pašto ženklų rinkimą ir 

jų naudingumą daugybė knygų 
yra prirašyta. Trumpai apta
riant, filatelija mus auklėja, 
moko, duoda tam tikro malonu
mo ir, be visa to, pašto ženklų 
rinkiniai turi nuolat kylančią 
vertę. Pašto ženklų rinkimas ir 
jų tvarkymas ugdo mumyse 
tvarkingumą, kantrybę, pasta
bumą, sąžiningumą, draugišku
mą. O kiek daug galima išmok-

Kad būtų lengviau norimus 
pašto ženklus surinkti, filatelis
tai buriasi į savo srities ratelius, 
draugijas, ’ sąjungas, kur savo 
susirinkimuose ne tik maloniai 
ir kultūringai vieną kitą valan
dą praleidžia, bet ir turi progos 
vieni per kitus savo pašto ženk
lų rinkinius papildyti ar tai mai
nydami ar nusipirkdami vieni iš 
kitų trūkstamus ženklus.

Veikia ir lietuviai!
Ir lietuviai filatelistai Ameri

koje yra susibūrę Į savo draugi
jas, kurių viena yra Čikagoje, o 
kita Niujorke. Čikagos “Filate
listų Draugija LIETUVA”, ši 
rudenį minėdama 20-ties metų 
veiklos sukakti, pagrįstai di
džiuojasi nuveiktais darbais ne 
tik filatelijos, bet ir lietuviškos 
kultūrinės veiklos srityse: per tą 
laikotarpi buvo suruošta vienuo
lika parodų, kuriose lietuviškais 
pašto ženklais buvo garsinamas 
Lietuvos vardas ne tik savųjų, 
bet ir kitataučių tarpe; išleista 
daugybe vokų bei parodinių 
ženklelių įvairioms Lietuvos 
sukaktimis paminėti; išleistas 
pilnas Lietuvos pašto ženklų al
bumas; nuolat leidžiamas drau
gijos biuletenis, kuri nariai gau
na nemokamai ir kuriame ran
dame daug filatelinių ir šiaip 
patrijotinių straipsnių. O svar
biausia — draugijos nariai susi
rinkimuose turi progos papildy
ti savo lietuviškų pašto ženklų 
rinkinius, kuriuos dažnai išstato 
ne tik savose, bet ir kitataučių 
filatelistų parodose.

Laisvės ginklas
Lietuviškas pašto ženklas 

šiais laikais yra ne tik priemonė 
garsinti Lietuvos vardą, bet ir 
savos rūšies ginklas kovoje 
prieš mūsų tautos okupantą. Tik 
laisvos tautos bei valstybės lei
džia savo pašto ženklus ar pini
gus. Su Lietuvos pavergimu nu
trūko ir lietuviškų pašto ženklų 
leidimas. Tad rodydami sveti
miesiems lietuviškus pašto ženk
lus, mes jau savaime jiems pri
mename Lietuvą ištikusią trage
diją.

Mielas jaunuoli, jaunuole, 
“FILATELISTŲ DRAUGIJA 
LIE'fUVA” nuoširdžiai kviečia 
ir ragina tave Įsijungti i draugi
jos narių eiles, pamilti lietuviš
kus pašto ženklus, juos rinkti ir 
branginti, nes lietuviškieji paš
to ženklai jau ir kitataučių yra 
branginami kaip retesnieji paš
to ženklai.

Susidarius pakankamam skai
čiui jaunuolių, bus sudarytas 
jaunųjų filatelistų ratelis, ku
riam bus teikiamos Įvairios 
lengvatos savo veikimui išvysty
ti ir savo tikslams atsiekti. Ap
sispręsk ir rašyk šiuo adresu:

Eug. Petrauskas
7742 So. Troy Str.
Chicago, Ill. 60652, USA.

V. Lesniauskas

kongresą gana daug jaunimo. 
Vieni važiuos paskirai, kiti — 
bendroje grupėje. Iš Toronto 
organizuojama speciali eksursi- 
ja traukiniu, kuris išeis iš To
ronto birželio 30 d., ketvirtadie
nio vakarą. Juo važiuos Toronto 
ir Hamiltono chorai ir visi kiti, 
kurie nori dalyvauti jaunimo 
kongrese ir dainų šventėje. Va
žiuojantieji su ekskursija gauna 
didelę nuolaidą, nes numato pa
imti atskirą vagoną ar vagonus. 
Kelionė iš Toronto į Čikagą ir 
atgal kainuos apie $31.50. Eks
kursija iš Čikagos grįš liepos 2 
d. (sekmadienio naktį). Regist
ruotis reikia jau dabar, nes svar
bu žinoti iš anksto ekskursijos 
dalyvių skaičių. Registruotis 
kviečiami ne tik jaunieji, bet ir 
vyresnieji šiais adresais: G. Rin- 
kūnaitė, 146 Close Ave., Toron
to 3, Ont., arba Vincas Bačėnas 
tel. CR 8-7261. Čikagoje, šalia 
jaunimo kongreso paskaitų ir 
pramogų, bus dailės ir foto pa
roda, kompoz. D. Lapinsko ope
ra, dainų šventė, kurioje daly-

Pažinojau žmogų, kuris turėjo 
stebuklingą atmintį. Jis baigė 
augščiausiais pažymiais du fa
kultetus ir sakėsi: nežinau ką 
pradėti veikti? Gal dar studijuo
siu trečią fakultetą. Pažinojau Londono ir Rodney jaunimo ansamblis,

bus didelio masto pasaulio lietu
vių šventė.

, atlikęs dalį Motinos Dienos 
kitą asmenį, kuris baigė tik rie- programos Rodnėje. čia jis matomos išpildant "Oi, berneli vien- 

vuimaviiv viuAius uiuvijva raiivjovcjc pnuuicjęj raujuvj, ną fakultetą, bet Idėjų pas jį bu- turi Londono scenoje. Is koirės. E. Bliskis, J. Čegys, V. Navickas, 
jungtuves su Patriku Nugentu. nes jų tėvų namai Waukegan, vo tiek daug, kad vienas jų visų J- Bušmaitė, L. Keraitė, V. Petrašiūnaitė ir visa eilė kitų mergaičių. 
“New York Post” sesužės 19 d. III. buvę kaimvnvstėie. Jis buvęs negalėjo įvykdyti ir jas perteik- Nuotrauka S. Keronegalėjo įvykdyti ir jas perteik

davo kitiems.
Daugelis didvyrių nemokėjo 

nė rašyti, bet jie turėjo tėvynės
Vašingtono Nekaltai’Pradėtosios su Liucija Johnson papasakojęs
Mariin« harilikniA Vimicac no. &avn nlamic Tn m Alina Kninici T dvasią. Tai JU gabumai.

New York Post” gegužės 19 d. III. buvę kaimynystėje. Jis buvęs 
rimtas jaunuolis, labai mėgiamas 
draugų ir sugebėjęs jiems vado
vauti. Išauklėtas katalikiškai, pa
sitikįs kunigu, ir kai susipažinęs

laidoj paskelbė korespondento 
pasikalbėjimą su kun. J. Kuzins* 
ku, kuris yra paparašytas sutuok
ti jaunavedžius rugpjūčio 6 d.

Marijos bazilikoje. Kunigas pa
reiškė korespondentui, kad grįžęs Jocius (mergautinė pavardė). Tad siūlau jums turėti tauti- 
iš atostogų rado staigmeną — Ci- Kun. Kuzinskas gaunąs daugiaiš- nę ambiciją ir bendrom jėgom 

t r» v.. —j- i— « ’ietuviškų kultūrą, o tada
ką, kuriuo pranešamas paskyri- tu prašymų parūpinti bilietų į ir svetimtaučiai gerbdami lenks 
rimas į naują parapiją, būtent jungtuvių iškilmes. ’ Jums galvas. Senis

savo planus. Jo motina buvusi T. 
Jocius (mergautinė pavardė).

kagos arkivyskupo J. P. Cody laiš- kų su įvairiais linkėjimais ir kar- kurti Ii

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garp vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL

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

PS.D.R.M.N.PL
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STEPHENS SALĖJE RENGIAMAS J. A. Valstybės
ARCHITEKTU SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje įvyko Lietuvos Architek

tų Sąjungos VI suvažiavimas, kurį 
atidarė vienas seniausių narių — V.

kinti tik vadinamieji “personaliniai 
pensininkai” — senieji partiečiai, 
kuriems kompartija didesnėmis su
momis atsilygina už praeityje atlik
tus patarnavimus ir nuopelnus.

įteikė min. B. K. Balučiui Padėkos 
ordiną, papuoštą rėmėjo kaspinu. Jis

TRADICINIS KARTŪNŲ BALIUS
VYTAUTAS MOCKUS B Brifr iteikte „i

jo nuolatinę paramą ir globą Angli
jos skautiškam lietuvių jaunimui

pranešimą padarė valdybos sekr. J. 
Vaškevičius, paliesdamas visą eilę 
aktualių klausimų, jų tarpe ir patį

chitektus labai jaudina tai, kad be
veik visi mūsų miestai užstatomi 5 
augštų gyvenamaisiais namais. Vie
nodas augštingumas suniveliuoja 
juos, mažesni miestai palengva ne
betenka jiems charakteringų bruo
žų...” Klaidų jis randa ir didžiųjų 
miestų geriau vykstančioje statybo
je: “Neblogas ir Antakalnio rajono 
Vilniuje principinis užstatymas, ta
čiau čia padaryta klaida: ištisiniu 
frontaliniu užstatymu nuo pagrindi
nės Antakalnio gatvės tapo užblo
kuota Neris ir dešiniojo jos kranto 
užstatymas. Palikti tarp atskirų pa
statų grupių tarpai aiškiai per ma- 
*• »»

Pagyrimo už originalius sprendi
mus susilaukė architektų Čekanaus
ko ir Brėdikio darbai Vilniuje, Ba
lėno — Klaipėdoje, Dičiuvienės — 
Kaune. Architektu tarpe jaučiamas 
nepasitenkinimas nutarimu Palango
je statyti 480 vietų 9 augštų pensio
natą. Daug architektų yra pasisakę 
prieš didžiulius pastatus Palangos 
centrinėje dalyje, bet statybos ko
mitetas ir kurortų valdyba yra kito
kios nuomonės. Architektą taipogi 
varžo perdidelis pastatų vienodumas, 
šabloniškumas, stanadartinis augštis. 
Iš šios nedėkingos rutinos išsiskiria 
keli visuomeniniai pastatai: Vilniuje 
— Bareikio suprojektuotas “Gintaro” 
viešbutis, Mačiulio — statybininkų 
rūmai, Kasperavičiaus — kino teat
ras “Lietuva”; Kaune — Sprindžio 
ir Stausko sukurti “Pramprojekto” 
rūmai, Dičiaus — politechnikos ins
tituto statybos fakultetas, Sepkaus ir 
Černiaus — “Žemprojekto” institu
tas. Pastatų vidaus apdailoje nevisa- 
da išvengiama pasikartojimo, trafa
reto, bet dėl to esanti kalta apdailos 
medžiagų stoka. Pastaruoju metu pa
stebimas kaikurių architektų perdi- 
defis susižavėjimas stiklu — auga 
pastatai stiklinėmis sienomis, nors 
jos nepateisinamos nei praktiniu, nei 
estetiniu atžvilgiu- .

DARBO SKUDURAI
Praėjusiais metais kompartija su

galvojo fabrikų darbininkus apreng
ti specialiais darbo apsiaustais, ku
rių projektus paruošė Vilniaus mo
delių namai. Kauno “Silvos” kojinių 
fabriko darbininkėms apsiaustus iš
simokėtinai pasiuvo “Mados” siuvyk
la. Fabriko buhalterija buvo įparei
gota pilną sumą už apsiaustus atskai
tyti šešių mėnesių laikotarpyje iš al
gų. čia ir prasidėjo nenumatytos 
problemos, kurias aprašo “Tiesos” 
koresp. A. Kadžiulis: “Apsiaustėlius 
teko išplauti, o po to jie... tapo ne
atpažįstami. Pirmiausia taip susitrau
kė, kad rankovės tesiekė tik alkūnes, 
o skvernai plevėsavo kažkur... aiš
kiai peraugštai. Tai buvo tik pradžia. 
Netrukus naujieji apsiaustėliai pra
dėjo byrėti — taip, taip, byrėti. Ly
gioje vietoje, pavyzdžiui, ant nuga
ros 
las. 
les 
lyg
Nors tie apsiaustėliai atsidūrė sąšla
vyne, buhalterija tęsė atskaitymus 
iš darbininkių algų. Po ilgų susira
šinėjimų lengvosios pramonės mi- 
nisterio pavaduotojas E. Dilys paga
liau davė įsakymą “Silvos” vadovy
bei atlyginti nuostolius darbinin
kėms. Taigi, nuostolius turėjo pa
dengti pats klientas, o “stebuklingą” 
medžiagą išaudęs Ziberto kombina
tas negavo nė papeikimo ir laukia 
premijos už planų viršijimą.

ima ir iškrinta medžiagos gaba- 
O ką jau bekalbėti apie raukš- 
ir sulenkimus. Medžiaga sulūžo, 

perdžiūvusi medžio žievė..

ŠOKIŲ KONKURSAS
Kauno sporto halėje buvo sureng

tas tarptautinis šokiu konkursas, ku
riame dalyvavo šokėju poros iš R. 
Vokietijos, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Latvijos, Estijos ir Sov. Sąjungos. 
Lietuvai atstovavo viena pora iš Vil
niaus ir keturios iš Kauno. Pirmą 
vietą laimėjo architektas Haas Busch 
iš Leipcigo su žmona Brigita. Kon
kurso metu buvo konstatuotas Lie
tuvos šokėjų gerokas atsilikimas nuo 
tarptautinės klasės. Šį šokių kon
kursą žadama padaryti tradiciniu.

• V. Babecko orkestras.
Piniginės premijos už tris gražiausias 
kartūnų sukneles.

Baliaus karalaitė ir kitokios 
staigmenos.

ton Parko išvyko į JAV aviacijos ba
zę Lakeland, Texas. Po keturių sa
vaičių apmokymo Vytautas, anks
čiau studijavęs De Paul un-te, per
sikels į karininkų kandidatų mo- Australija

VISUS TAUTIEČIUS IŠ ARTI IR TOLI KVIEČIAME DALYVAUTI

WELLANDO MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTOJŲ KLUBAS “LITUANICA”

S HAMILTON*
SUKAKTUVINIS TAUTOS FONDO 

VAKARAS labai gražiai praėjo. Ačiū 
Hamiltono lietuvių visuomenei, kuri 
visados nuoširdžiai mūsų darbą pare
mia. Dėkojame laimės staliukų auko
tojams: “Economy Meat Market” sav. 
VI., Kybartui, statybos firmos “Algo 
Masonry sav. Alf. Žilinskui, viešbučio 
“Colonial House” sav. Ant. Tėveliui 
ir visiems, kurie padėjo atžymėti sky
riaus veiklos 15-kos metų sukaktį. 
Ypatinga padėka priklauso J. Kaže- 
mėkui, kuris nepaprastai daug pasidar
bavo rinkdamas skelbimus mūsų su
kaktuviniam leidinėliui. Malonu mums 
buvo tą vakarą turėti pas save garbin
gus svečius iš Toronto — Tautos F. 
atstovybės Kanadoje v-bos pirm. St. 
Banelį, V. Kazlauską ir J. Preiksaitį.

Tautos Fondo skyriaus valdyba

VYSK. M. VALANČIAUS LIET. 
ŠEŠTAD. MOKYKLA užbaigia moks
lo metus ateinantį šeštadienį, ty. bir
želio 4 d., pamaldomis ir iškilmingu 
aktu. Tad šį šeštad. 9.30 vai. ryto mo
kiniai renkasi prie AV par. bažnyčios, 
kur visi organizuotai dalyvaus Mišio
se. Paskui Jaunimo Centro salėje 
įvyks iškilmingas mokslo metų užbai
gimo aktas ir pažymėjimų įteikimas. 
Po to tėvų komitetas dar žada pavai
šinti mokinius ir mokytojus.

Mokyklos vedėjas

mėnesiui. Ap- 
nėra visiškai 
dydis priklau- 
ir darbo stažo.

LIESOS PENSUOS

Mūsiškė ELTA, pasinaudodama 
gegužės 6 d. “Komjaunimo Tiesoj” 
paskelbtais pensininkų skaičiais ir 
jiems išmokėtomis sumomis, apskai
čiavo pensijų vidurki: miestietis gau
na 21 rb. mėnesiui, kolchozininkas 
— 9 rb., o daugiavaikių motinų pa
šalpa irgi yra 9 rb. 
skaičiavimas galbūt 
tikslus, nes pensijos 
so nuo turėtos algos
Taigi, vieni gauna daugiau, kiti — 
mažiau, bet faktas lieka faktu, kad 
tos kompartijos garbinamos pensi
jos yra skandalingai liesos ir kad 
iš jų eiliniam pensininkui neįmano
ma pragyventi. Miestuose daug pen
sininkų yra priversti spekuliatyvinė
mis kainomis pirkti malkas — kom
partija ligi šiol vis dar neįstengia vi
sų miestiečių aprūpinti kuru norma
liomis kainomis. Nemažą pensijos 
dalį kiekvieną rudenį suryja pana- 

• šių keliu iš kolchozininkų perkamos 
bulvės ir kopūstai. Pensijomis paten-

VASAROTOJAI ZARASUOSE
Žurnalistas ir M. Gorkio literatū

ros instituto studentas neakivaizdi
ninkas Alb. Raudonis “Švyturyje” 
rašo apie Zarasų problemas. Ekono
miniu atžvilgiu silpnas rajonas šie
metiniame biudžete viršijo 3 mil. 
rublių sumą, tačiau Zarasu gyvento
jai kiekvieną vasarą Į kišenes susi
žeria apie 2,5 mil. rublių pajamų. 
Pavasarį ir vasarą Zarasus užplūsta 
vasarotojų banga — gyventojų skai
čius padvigubėja. Kadangi mieste 
yra tik keliolikos vietų viešbutėlis, 
vasarotojai pastogės jieško pas gy
ventojus, kurie vasaros mėnesiais 
išsikrausto į malkines, specialiai įsi
rengtas verandas ir savo butus išnuo
moja vasarotojams. Už kambarį į 
mėnesį imama 40-45 rb., nemaža pa
jamų atneša valčių nuomojimas, va
sarotojų aprūpinimas maisto gami
niais ir kiti patarnavimai, šiuo metu 
Zarasų mieste yra apie 5.000 nuola
tinių gyventojų.

V. Kst.

Amerikos lietuviu atstovai pasisako
JAV LB IV-SIOS TARYBOS III-ČIOS SESIJOS, ĮVYKUSIOS 

1966 M. BALANDŽIO 30 IR GEGUŽĖS 1 DIENOMIS
DETROITE, LIETUVIŲ NAMUOSE, NUTARIMAI

Sveikiname
JAV Prezidentą L. B. Johnson, 

pritardami jo politikai Vietname 
bei prašydami ir toliau nepripa
žinti Lietuvos okupacijos;

Michigan valstijos gubernato
rių George Romney, dėkodami 
už rodomą palankumą lietuviams, 
vildamiesi jo paramos Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo pa
stangoms ir ateityje.

(Pastaba: tokio pačio turinio 
sveikinimai siunčiami 
riams Everett Dirksen, 
Dodd, Frank Laushe ir 
miesto burmistrui.)
Didžiai vertiname

Pasaulio Lietuvių
Kongresą, skatindami lietuvių vi
suomenę jį remti auka, gausiu 
dalyvavimu, ir sveikiname jo or
ganizatorius bei jų talkininkus;

Lapkričio 13 žygio organizato
rių atliktą darbą, dėkodami jiems 
už'gausias finansines aukas ver
tingiems užsimojimams.
Pritariame

Klevelande lietuvių pagrindi
nių vienetų priimtam nutarimui 
dėl bendravimo su pavergtąja 
Lietuva.
Prašome

visuomenę jausti atsakingumą, 
nagrinėjant bendravimo klausi
mus su okupuotu kraštu, ven
giant skaldymosi bei šmeižto, nu
kreipto į asmenis ar organizaci-

senato- 
Thomas 
Detroito

Jaunimo

Kviečiame
lietuvių organizacijas atitinka

mai paminėti prieš 25 metus Įvy-

kusi tautom ginkluotą sukilimą 
prieš okupantą, laisvę ginant;

visuomenę remti ir gausiai da
lyvauti JAV ir Kanados LB vado
vybių organizuojamoje Trečioje 
Dainų šventėje, Įvyksiančioje š. 
m. liepos 3 d. Čikagoje;

visus lietuvius negailėti finan
sinės pagalbos jaunimo leidžia
mam moksliniam - akademiniam 
žurnalui “Lituanus”, ypač šiais 
Jaunimo Metais.
Džiaugiamės

Lietuių Fondo augimu, visus 
lietuvius ragindami tapti jo na
riais, įmokant įnašus;

Rezoliucijų Komiteto pastango
mis šiais metais pravesti rezoliu
ciją JAV senate, prašydami vi
suomenę talkinti;

JAV LB centro valdybos nuta
rimu 1966 m. rugsėjo mėn. finan
sinio vajaus pajamas skirti Kul
tūros Fondo reikalams.
Dėkojame

VLIKui ir ALTai (bei visiems 
kitiems vienetams, besirūpinan
tiems Lietuvos laisve) už atliktus 
darbus, ragindami visuomenę 
remti jų pastangas;

sesijoje dalyvavusiems bei ją 
sveikinusiems, ypač Ekscelencijai 
vysk. V.. Blizgiui, PLB pirm. J. 
Bačiūnų!, VLIKo pirm. pav. B. 
Nemickui, ALTos pirm. A. Ru
džiui, Rezoliucijų Komiteto pirm. 
L. Valiukui, Lietuvių Fondo pirm. 
A. Razmai, Jaunimo Kongreso 
pirm. A. Zaparackui;

JAV LB Detroito apylinkės val
dybai ir jos pirmininkui už rū
pestinga sesijos globą.

JAV LB tarybos prezidiumas

. PAGERBTA M. VUIKIENĖ, sulau
kusi gegužės 22 d. 70 m. amžiaus. Su
sirinko šeima ir artimieji draugai pa
linkėti jai ilgiausių ir laimingiausių 
metų. M. Vuikienė iškeliavo iš Lietu
vos visai jauna mergaitė, bet išsive
žė gilią meilę savam kraštui ir tau
tai. Ilgus metus gyvendama Kanado
je, nežiūrint įvairių sunkių išgyveni
mų, ji nesvyruodama paliko iki šiai 
dienai tauri lietuvė.

Džiaugiamės matydami, kad ir jos 
dukros p. O. Sanevienės šeimoje tebe
žiba stiprus lietuviškas žiburėlis.

A. B.

ljt:<i

SUDBURY, Ont.
TUMO VAIŽGANTO ŠEŠTADIENI- 

NĖ MOKYKLA užbaigė šešioliktuo
sius metus. Mokyklos vedėja M. Vens- 
kevičienė ir kun. A. Sabas ta proga 
mokinius pavaišino. ’

— MOTINOS DIENOS radijo valan
dėlės programą išpildė Aleksas Ku- 
sinskis, Juozas Kručas ir Zita Griško- 
nytė. Išlaidas padengė Petras Jutelis, 
Vladas Kriaučeliūnas ir Jadvyga La- 
buckienė.

PETRAS GURKLYS išskrido į Su
valkų trikampį — į Punską atostogų. 
Linkime jam sėkmingai atostogas pra
leisti ir gerą gyvenimo draugę susi
rasti. Krsp.

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. 
Darba dienos: pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirta dienias 9 vai. ryto 3 vai. 
po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vol. po pietų ir 5 vai. 
— 8 vok vak., šeftadienais 9 vai. ryto — 12 vai.

Penkios moterys atstovavo lietuviams
FORT WILLIAM, PORT ARTHUR, 

ONT. Senokai bebuvo rašyta iš mūsų 
apylinkės padangės, nors mes irgi kra
tam, dirbam. Minėjome Vasario 16 
Canadian Daughter’s salėj. Neseniai 
turėjome Motinos Dienos pagerbimą 
ukrainiečių salėj Prašvita Fort Wil- 
liame. Svečių buvo daugiau, negu mū
sų pačių. Surengėme labai gražiai pa
sisekusį pasirodymą visų tautybių pa
rengime “Nations on Parade”. Daly
vavo 18 tautybių. Beveik kiekviena jų 
turėjo paruoštą stalą 8 pėdų ilgio sa
vo krašto stiliuje. Dvi šeimininkės 
turėjo aiškinti žmonėms apie savo 
Tautos savybes. Tautiniais drabužiais 
apsirengusios moterys turėjo atsto
vauti savo tautinėms grupėms apie 
kurias aiškino radijo komentatorius.

Mūsų stalas buvo vienas gražiausių 
ir vadovybės buvo išgirtas. Vaišinto
jų pareigas ėjo p. Irena Bagdonienė, 
p. Bagdonų sūnaus žmona, ir p. Rita 
Kalibatienė, mūsų verslininko B. Ka- 
libato žmona. Lietuvių tautinius dra
bužius demonstravo p. Irena Bagdonai
tė - Humby. Labai norėjome turėti 
daugiau lietuviškų taut, drabužių, bet 
negalėjome gauti pasiskolinti. Vidury 
salės buvo visų tautybių stalas su lė
lėmis ir Kanados vėliavomis. Prie šio 
ir prie indėnų stalų sėdėjo miestų 
burmistrai su žmonomis, kurie ir kal
bas pasakė.

Salė buvo permaža (talpino tik 250 
žmonių), todėl teko atlikti programą 
per 2 pamainas — po pietų ir vaka
re. Bilietai buvo parduodaim iš anks
to po $1, bet jų pareikalavimas buvo 
daug didesnis.
’ Gegužės mėn. čia įvyko Kanados ir 
JAV Rotary klubo narių 3 dienų su
važiavimas. Jie pakvietė visus mūsų 
modelius pademonstruoti ir jiems. 
Jie buvo sužavėti ir organizacijai at
siuntė $100. Ir čia lietuvių pasirody
mas buvo vienas geriausių. Bet ar kas 
žino, kas tai atliko? Visa tai padary
ta tik 5 moterų dėka. Jos atstovavo 
Lietuvai ir lietuviams šalia organiza
cijų, turinčių 5.000 — 12.000 narių. 
Be to, reikia neužmiršti, kad tai kai
nuoja ir pinigų. Kas aukoja savo lai
ką bei darbą, turi pridėti savo ir lė
šų. Kiti tautiečiai turėtų tai suprasti 
ir prisidėti prie lietuviškos veiklos — 
darbu ir lėšomis. Gana geras pavyzdys, 
pasak vyskupo V. Brizgio, yra žydai. 
Jie gal tenkinasi silkėmis, kad tik 
išmokytų savo vaikus. Jie dabar turi 
geriausias vietas valstybės gyvenime. 
Jie išblaškyti, bet visur pasiliko žy
dais. Nepamatysi žydo girto nei da
boklėj. Taip pat jie negyvena iš mies
to pašalpų. Manyčiau, kad mūsų KLB 
centras galėtų daugiau padėti ypač

mažoms kolonijoms pvz. kad ir taut, 
drabužių reikalu. Čia, turiu gerą, 
brangu suvalkiečių stiliaus drabužį. 
Pati užsidėjau tik keletą kartų, o jis 
tarnauja reprezentacijoms, parodoms. 
Prieš keletą metų jis buvo panaudo
tas net Toronte visų Kanados miestų 
burmistrų metiniam suvažiavime. Ten 
kanadietė direktorė darė pranešimą 
apie Lietuvos meną apsivilkusi mūsų 
tautiniu drabužiu. Toronto laikraštis 
atspausdino jos nuotrauką. Bet tai vis 
tas pats ir vienas. Nelabai daug vil
ties tėra, kad vyrai nupirktų tautinius 
drabužius nelietuvėms žmonoms. Gal 
reiktų padaryti pagal italų pavyzdį. 
Jų čia yra 12.000. Jie nuomoja ap
rangą iš Toronto italų “Chambers of 
Commerce”.

Didelė padėka p. B. Bagdonienei, 
jos dukrai Mrs. I. Humby, marčiai 
Mrs. Irene Bagdon, Mrs. R. Kaliba- 
tas ir nuolatinei talkininkei p. A. 
Draktenienei talkinusioms tautybių 
pasirodyme, kuris praėjo su dideliu 
pasisekimu. Siūlyčiau surengti čia di
delę gegužinę — pikniką liepos 1 d. 
šventės proga. Tai bus ilgas savaitga
lis — net 3 dienos. Tikiu, kad lietu
viai pasistengtų suvažiuoti iš visur ir 
galėsime daug dalykų atlikti, praleis
ti laiką lietuviškoj nuotaikoj.

KITOS ŽINIOS. — Shirley ir Pet
ras Kajutis susilaukė dukros, sesutės 
dviem broliukam. Mūsų pirm. P. Rad
zevičius su žmona atostogavo visą mė
nesį Toronte. Leonas Druktenis laiki
nai ėjęs admistratoriaus pareigas se
nelių prieglaudoje, išlaikė specialius 
egzaminus labai gerai ir paskirtas ad
ministratorium. Be to, šeimoje jis su
silaukė sūnaus. Nuoširdžiai sveikina
me. Vacys Zujus ir p. Suslavičius tu
rėjo sunkias operacijas. Pasveiko. P. 
Zujus jau dirba, o p. Suslavičius dar 
atostogauja. Abiem linkime geriausios 
sveikatos. Vincas Bružas baigė tarny
bą iš išėjo į pensiją. Abu su žmona 
išvyko atostogų Kalifomijon pas duk
rą Ireną ir žentą. Linkime malonaus 
poilsio gražioje Kalifornijoj,

AUKOJO ŠALPAI, VASARIO 16 
GIMNAZIJAI IR TAUTOS FONDUI: 
J. Dininis $5, agr. VI. žemaitis $10, 
J. Pargauskas $4, P. Radzevičius $9, 
J. Paukštys $2, Lietuvis $2, F. Bag
donas $2, Stukonis $1, dr. E. Jasevi- 
čiūtė $22.10, inl J. Dapkus iš Mont
realio $5, B. Kalibatas $5, H. Paškevi
čius $5, J. Darėnas $2, S. Matulionis 
$1, Druktenis $1, Giedraitis $1, P. Ka
jutis $1, P. Bružas $1. Iš viso $79.10. 
Tai tik dalis aukų. Kas dar neaukojo, 
prašome tai padaryti artimiausiu lai-

WINNIPEG, MAN.
GAUSIAI DALYVAVO tautiečiai 

Motinos Dienos minėjime gegužės 8 
d. parapijos salėje. Paskaitą skaitė 
svečias iš Montrealio dr. Petras Luko
ševičius, buvęs KLB valdybos pirm., 
šį pavasarį aplankęs lietuvių koloni
jas Kanados vakaruose. Ta proga sve
čias pagyrė Winnipeg© jaunimą už pa
sirodymus televizijos programoje. Mū
sų mažieji suvaidino vaizdelį “Tėviš
kės žiburėlis”, kurį režisavo Milda Bu- 
jokaitė. Jai buvo įteikta gėlių puokš
tė, kaip įvertinimo ir padėkos ženk
las. Po paskaitos dr. P. Lukoševičius, 
kaip KLB krašto valdybos įgalioti
nis, kalbėjo apie pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą, dainų šventę, jaunimo 
dailės parodą, stovyklą Dainavoje, lė
šų telkimą kongresui, peticiją Jungti
nėms Tautoms ir kt. Taip pat jis pa
informavo susirinkusius apie būsimą 
pasaulinę parodą 1967 m. Montrealy- 
je ir lietuvių dalyvavimą joje. P. Liau- 
kevičius paklausė svečią apie kaikie- 
no peršamą bendradarbiavimą su Lie
tuvos okupantais. Svečias paaiškino, 
•kad norime bendrauti su tauta, bet 
ne su okupantais, kad esame ne emig
rantai, o politiniai pabėgėliai, pasiry
žę kovoti už Lietuvos išlaisvinimą. Su
sirinkimui sklandžiai vadovavo Eug. 
Kalasauskas, kurį šiam uždaviniui pa
kvietė apylinkės valdybos pirmininkas 
agr. J. Malinauskas. Užbaigai tauti-’ 
nių šokių grupė, vadovaujama J. Kriš- 
čiūnienės, pašoko “Noriu miego”, 
“Lenciūgėlį” ir “Klumpakojį”, akor
deonu palydint D. Januskaitei. V. Ja
nuška parodė filmą apie mūsų jauni
mo pasirodymą televizijoj.

ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ PASI
TARIMAS, dalyvaujant montrealiečiui 
dr. P. Lukoševičiui, įvyko klebonijoje. 
Aptarus eilę klausimų, svečias pasiūlė, 
kad į Winnipego šeštadieninės mo
kyklos jaunimo stovyklą būtų pakvie
čiama keletas jaunuolių iš Edmonto- 
no, Calgary ir kaikurių kitų apylin
kių, siekiant artimesnio susipažinimo 
ir bendradarbiavimo. Tokiems jaunuo
liams winnipegieciai padengtų stovyk
lavimo išlaidas. Tam reikėtų surasti 
vietinių rėmėjų. Vienam, jaunuoliui 
išlaidas sutiko padengti J. Demerec- 
kas, o kitas tuojau įteikė kun. kleb.^ 
J. Bertašiui $20. Tuo būdu dr. P. Lu
koševičiaus pasiūlymas vietoje ir išsi
pildė.

APYLINKĖS VALDYBA gegužės 14 
d. surengė banketą pagerbti daininin
kams'ir šokėjams, pasirodžiusiems te
levizijos programoje. Įteikta daiktinė 
dovana tautinių šokių mokytojai J. 
Kriščiūnienei ir piniginės dovanos: D. 
Januskaitei ir H. Barkauskaitei. Va
karas praėjo jaukioje nuotaikoje. Pa
dėkos žodį tarė pirm. J. Malinauskas.

K. Str.

WELLAND, Ont.
ALINA IR ANTANAS ZINAIČIAI 

atšventė 25 m. vedybinį jubilėjų. Ta 
proga T. Barnabas Mikalauskas, OFM, 
atlaikė specialias pamaldas, o apylin
kės lietuviai surengė jubilėjines pa- 
gerbtuves p. Bieliūnų ūkyje. Įvažiavus 
jiems į kiemą, pasigirdo maršo garsai 
ir gausus rankų plojimas. Prie durų, 
su duona ir druska, juos pasitiko p. 
Bieliūnienė ir Vincas Zinaitis. Pačios 
vaišės praėjo labai tvarkingai. Buvo 
pasakyta daug gražių kalbų su nuošir
džiais linkėjimais bei sveikinimais. Tė
vai pranciškonai jiems įteikė labai 
gražią tą momentą vaizduojančią do
vanėlę. Apylinkės lietuviai taip pat ne
atsiliko — solenizantams įteikė tikrai 
puikią dovanėlę.

P. Zinaičiai per savo keliolikos metų 
gyvenimą Wellande tikrai to užsitar
navo. Antinas — ilgametis Bendruo
menės valdybų narys, ponia talkininkė 
įvairiuose parengmiuose.

P. Zinaičiai išaugino dvi dukreles— 
Vidą ir Nijolę. Pirmoji mokytojauja 
Hamiltone ir ruošiasi šį rugpjūtį ve
dyboms.

Nijolė dar mokosi gimnazijoj ir yra 
labai gera mokinė. Jai pakanka laiko 
būti vienai iš pirmųjų mokinių, dirbti 
su skautais ir padėti visuomeninėje 
veikloje. Be to, ji gražiai reiškiasi ta
pyboje.

Tad geriausios sėkmės Albinai ir 
Antanui jų tolimesniame gyvenime!

Dalyvis
PAPARČIO ŽIEDO JIEŠKOTO- 

JAMS. Joninės — tai sena lietuviška 
šventė. Sabaliausko dainose sakoma: 
“A kur buvai, Jonai? — Rugelių lan
kyti,
gerumo, tik išložėję”.

Lietuvoje būdavo sukuriami laužai, 
ant ilgų karčių iškeliamos uždegtos 
smalinės statinaitės arba ratų stebu
lės, kad apšviestų laukus ir bręstan
čius javus, kad nubaidytų raganas ir 
kitas piktas būtybes, kurios galėtų pa
kenkti derliui ir žmonėms. Jaunimas,

Ar gerus rugeliai? — Gerus

INŽ. ALGIS KAZLAUSKAS, pla
čiai žinomas tarp Australijos jauno
sios kartos lietuvių, atvyko į JAV. 
Paviešėjęs Kalifornijoj, atvyks Či
kagon. Amerikoj žada išbūti viene
rius metus, po to — vyks į Vokieti
ją. Nori specializuotis įmonių ad
ministracijos srityje, o taip pat su
sipažinti su darbininkijos problemo
mis, kylančiomis ryšium su automa
tizacija. 1963 m. jis baigė Melbour- 
no un-tą ir nuo 1964 m. iki išvyki
mo dirbo Melbourne Fordo įmonė
se. 1

STASYS IR ONA PIEŽOS keliau
ja po Europą. Čikagoj jiedu dirba 
laikraščių redakcijose: St&jjs “Chi
cago American”, o Ona — “South
west News” ir “Herald”.

SOFIJA SMETONIENĖ, buv. Lie
tuvos prezidento žmona, turėjo la
bai sunkią inksto operaciją. Ji yra 
įžengusi į devintą dešimtį metų. Po
operacinis laikotarpis fnivo labai 
sunkus. Ji tuo tarpu yra labai silp
na ir reikalinga priežiūros. Gyvena 
pas Julių ir Birutę Smetonas.

AUSTĖ PALIOKAITĖ Urbanos 
un-te išlaikė chemijos doktorato eg
zaminus; beliko tik laboratoriniai 
darbai

NUOLĖ GRYBAUSKAITĖ, baigu
si Ohio State University humanisti
nius mokslus, studijuos teisę.

DALĖ ORANTAITĖ ruošiasi mo
kytojos specialybei Cleveland State 
University.

AVIACIJOS LEITENANTAS 
IMANTES KRINGELIS, Vietname 
pagarsėjęs lakūnas, yra latvis. Jo tė
vai gyvena Lake Zurich, UL Tėvai 
iš Latvijos pabėgo 1940 m., o Ame
riką pasiekė 1947 m. Lakūnas Krin- 
gelis, kartu su majoru Dudley, visiš
kai neseniai numušė -Kinijos lėktu
vą Mig-17.

ANTANAS KĘSMINAS kelinti 
metai lektoriauja Melbourne Kara
liškame Technologijos Institute, 
šiais metais jis ir pats baigė tame 
pačiam institute architektūros moks
lus ir įsigijo diplomą. Jis ne vien 
tik gabus, bet ir veržlus žemaitis. 
A. Kęsminas nežada sudėti rankų ir 
ruošiasi architektūros studijas gi
linti dar Melbourne un-te. Pernai 
jis vedė Audronę Paragytę.

Taip pat baigė socialinius moks
lus Melbourne un-te ir Audronės 
Kęsminienės sesuo Jūratė Paragytė.

DAUG AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
KELIAUJA PO PASAULĮ. Prieš ku- 
rį laiką kelionėn išlydėti Jarembaus- 
kai, dr. G. Danta su žmona, Menso- 
nas ir kt Ruošiasi, o gal jau išvyko 
į platų pasaulį pasižmonėti gydytoja 
ir agronomas Barkai, nekalbant jau 
apie tuos, kurie sparnus pakėlę ir 
netrukus išvyks į Jaunimo Kongre
są ar bent keliaus drauge su kongre- 
sininkų grupe.

Šveicarija
ŠVEICARUOS LIETUVIAMS jau

nimo kongrese atstovaus pats Švei
carijos LB pirmininkas 20 m. am
žiaus med. studentas ir veiklus vi- 
suomeninkas Algimantas Gegeckas. 
Šveicarijos lietuviai jam apmoka pu
sę kelionės išlaidų, kitą pusę — 
PLJK finansų komisija.

Brazilija
BRAZILIJOS LIET. JAUNIMUI 

kongrese atstovauti užsiregistravo 
Vincas Bilevičius, Angelina Dirsyte, 
Rymantė Steponaitytė ir Viktoras 
Tatarimas. Dar nepasiųstos anketos, 
bet žadėjo važiuoti Gražina Bras- 
lauskaitė, Gražina Kubiliūnaitė ir 
Vanda Misiūnaitė. Brazilijos delega-

MATILDA STASAITĖ, baigusi Vii- *4 kelionėms PĮEJK finansų 
la Angele High School, studijuoja 
kalbas Cleveland State University.

KUN. DR. T. NARBUTO vadovau- 
jama šv. Kryžiaus Daytono liet, pa
rapija atžymėjo 1964-65 m. atšvęs
tą parapijos auksinį jubilėjų, kurio 
proga buvo gražiai atnaujinta ir lie
tuviškais motyvais išpuošta parapi
jos bažnyčia, salė ir pastatytas Tri
jų Kryžių paminklas. “Draugo” 
spaustuvėj išleistas gausiai iliustruo
tas anglų kalba leidinėlis, su para
pijos klebono kun. T. Narbuto lie
tuvišku žodžiu į lietuvius. Knygelė 
16 psl. dydžio, su Henry B. Beck fo
tografinėmis iliustracijomis.

ja paskyrė $2.000, kuriuos pažadėjo 
sutelkti Kanados lietuviai Brazili
joj energingai veikia specialus Jau
nimo Metų k-tas, kuris surengė Va
sario 16 minėjimą, organizuoja eks
kursijas ir kt parengimus, kad su
darytų pinigų delegatų kelionėms.

Britariija
LIETUVOS SKAUTŲ S-GOS ANG

LIJOS RAJONO VADAS J. Alkis

Kolumbija
KOLUMBIJAI ATSTOVAUS PLJ 

KONGRESE Algirdas Dyrikis, Ra
mūnas Gaurisas, Janina Kazlauskai
tė, Vytautas Kazlauskas, Gervidas 
Kupstys, Rasa šemaitytė ir Antanas 
Audronis Vilūnas. Vieno Kolumbi
jos atstovo kelionei pinigus Įmokė
jo detroitiškiai Bronė ir Vladas Se- 
leniai, kitų kelionės išlaidoms jaun. 
kongreso finansų k-ja paskyrė $1.500.

Paruošė Pr. AI.

San Francisco apylinkės Lietuvių Bendruomenės valdyba su 
kun. dr. P. Maneliu. Iš kairės: S. Kungys — pirmininkas, G. 
S. Victor — iždininkas, kun. P. Manelis, M. Ilgūnas — sek
retorius, D. Dikinienė — vicepirmininkė ir A. Jazbutis — kul
tūrinių reikalų vedėjas. Nuotrauka I. Bartkaus

San Francisco, Calif
SUSIPAŽINIMO VAKARAS. — Ge- 

gūžės 21 d. Friendship Hall prie Sv. 
Bonifaco bažnyčios įvyko Lietuvių 
Bendruomenės suruoštas susipažini
mo vakaras, kuris praėjo gražioje ir 
lietuviškoje nuotaikoje. Dalyvavo dau
giausia jauni žmonės: kaikurie jų lie
tuviškai kalbėti jau pamiršę arba dar 
nespėję kaip reikiant savo tėvų kal
bos pramokti. Tačiau visus jungė lie
tuviška daina ir daugumas skirstėsi 
pasiryžę savo gimtosios kalbos mokė
jimą patobulinti. O skirstytis nebuvo 
lengva ir daugumas darė tai nenoro
mis. Visi pageidavo kad tokių vakarų 
būtų dažniau daroma ir valdybos pa
stangos organizuojant šį pirmąjį susi
pažinimo vakarą nenuėjo niekais.

LIETUVIŲ KATALIKŲ PAMAL
DOS vyksta Notre Dame kolegijos

koplyčioje, Belmonte, kiekvieno mė- 
nesio paskutinį sekmadienį ir sutrau
kia vis daugiau tautiečių. Po pamaldų 
dažniausia daromos išvykos, kurios 
padeda lietuviams arčiau susipažinti 
ir susidraugauti. Bendruomenės sąra
šuose pastaruoju metu čia yra virš 
pusantro šimto lietuvių šeimų bei pa
vienių asmenų; beveik kas savaitę at
vyksta nauji tautiečiai iŠ įvairių vie
tų ir anksčiau neturėjo progos vieni 
kitų pažinti.

ĮSIKŪRUS DIDOKAM BŪRELIUI 
lietuvių inžinierių, kyla reikalas steig
ti Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos San Francisco skyrių, kuris, 
atrodo, netrukus ir bus įsteigtas. Taip 
pat atrodo neblogos būtų sąlygos Čia 
ir Lietuvos Dukterų draugijai ar ki
tai panašiai organizacijai.

tą dainuodamas ir šokdamas. Tai svei
kos jaunatvės ženklas. Joninės yra bū
dinga lietuvių šventė.

Tokios Joninės, yra ruošiamos šiemet 
Wellande birželio 18 d., kur kiekvie
nas ras kuo pasidžiaugti. Meninė prog
rama bus rinktinė — žavės visus. Or
kestras šokiams — nepaprasto gyvu
mo išjudins ir apstingusį žmogų. Prie 
alučio ir daina tvirčiau skambės.

Visi iš visur renkasi į St Stephen’s 
salę, jau žinomą nuo daugelio metų, 
kur vyksta lietuviški parengimai. Jo-

CHORO STEIGIMO REIKALU ba- 
landžio 23 d. M. Ilgūno bute įvyko pa
sitarimas. Dalyvavo 16 asmenų ir nu
tarė bandyti organizuoti lietuvišką 
chorą. Choro vedėju sutiko būti se
nas lietuviškos dainos ir veikim my
lėtojas Amerikoje gimęs ir augęs ir 
Lietuvos nematęs lietuvis George S. 
Victor, kuris kadaise su a.a. Vanagai-

visas didesnes Amerikos lietuvių ko
lonijas lietuviška daina žadindamas 
tautiečiuose gimtojo krašto meilę.

E. J



Mielai skyriaus narei

ONAI VANAGIENEI mirus,
jos dukterims ir sūnums su šeimomis — PETRAIČIAMS, 
KAKNEVIČIAMS, PETERSONAMS, AKELAIČIAMS, KLE- 
VINAMS ir VANAGAMS reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime —

K.L.K. Moterų Draugijos
šv. Jono Kr. parapijos skyrius

ONAI VANAGIENEI mirus,
sūnų A. VANAGĄ ir dukteris — S. PETERSONIENĘ,

S. PETRAITIENĘ, B. AKELAITIENĘ, J. KAKNEVIČIENĘ 
ir Z. KLEVINIENĘ su šeimomis gilaus liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame —-

E. ir St. Čepai M. ir J. Zubrickai
1. B. ir J. Nacevičiai J. ir Č. Valiukai

AtA
ONAI VANAGIENEI mirus,

jos dukrai ZITAI KLEVINIENEI bei kitoms dukterims, 
sūnui, anūkams, marčiai, žentams ir visiems giminėms 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —
Ona Vėlyvienė
A. ir O. Vindašių šeima 
Jonas Yėlyvis

Liūdintiems dėl
a. a. ONOS VANAGIENĖS mirties, 

dukroms, sūnui ir giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

Vytautas Montvilas

Mylimai Mamytei
a. a. ONAI VANAGIENEI mirus,
jos dukterims, sūnui ir jų šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

Birutė ir Kazys Kareckai

AtA
mylimai Mamytei

ONAI VANAGIENEI mirus,
dukteris — ZITĄ, JANINĄ, BRONĘ, STEFĄ, STASĘ

ir sūnų ADOLFĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame —
B. Galinienė

'* *- r , A. I. Jurcevičiai

AtA

ONAI VANAGIENEI mirus, 
. nuoširdžiausią užuojautą reiškiame sūnui, 
dukterims, anūkams ir visiems artimiesiems —

Aldona ir Petras Dranginiai

Brangiai Mamytei
AtA ONAI VANAGIENEI mirus, 

dukroms — S. PETRAITIENEI, J. KAKNEVIČIENEI, Z. KLE- 
VINIENEI, B. AKELAITIENEI, S. PETERSONIENEI 

ir sūnui A. VANAGUI su šeimomis skausmo valandose 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

E. R. Draudvilai B. J. Maziliauskai
E. A. Underiai T. V. Kobelskiai

A t A

ONAI VANAGIENEI mirus, 
jos vaikus ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame —

J. ir K. Ališauskai

Mielai Mamytei I
ONAI VANAGIENEI mirus, I

sūnų ADOLFĄ, dukteris — STASELĘ, STEPUTĘ, BRONELĘ, I 

JANUTĘ ir ZITELĘ bei jų šeimas giliai užjaučiame — I
Kaunu šeima I

A t A I
ONAI VANAGIENEI mirus, I

sūnų ADOLFĄ VANAGĄ ir jo šeimą I

gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame — I
Bacevičių šeima Į

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 

dukrą EUGENIJĄ KLEVIENĘ ir jos šeimą 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

R. K. Butkevičiai 0. V. Keziai
R. J. Jurgučiai J. A. Gedrimai

Mielai MAMYTEI mirus Lietuvoje,
EUGENIJĄ KLEVIENĘ ir jos šeimą 

giliame liūdesyje nuoširdžiai užjaučiame —
V. Stanaitienė
Z. A. Stanaičiai

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULA
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Vankuverio dienraštis “Sun” atspaude šią nuotrauką, vaizduojan
čią Henriką Tumaitį fizioterapininko darbe. Pasak laikraščio, H. 
Tomaitis dirba Britų Kolumbijos universitete Vankuveryje, gydy
damas pažeistus sportininkų raumenis. Jo kabinetas esąs įrengtas 
prie gimnastikos salės, turi įvairius modernius įrengimus. Kasdien 
į jį kreipiasi apie 30 studentų. Anksčiau H. Tomaitis dirbo Van
kuverio General ligoninėje. J Kanadą jis atvyko prieš 15 metų iš 
Šveicarijos, kur baigė fizioterapijos mokyklą Ziuriche. Ten jis bu
vo žymus futbolo žaidėjas. Laikraštis taip pat mini, kad H. To
maitis yra gimęs Lietuvoje, karo metu pasiekęs Vokietiją ir per

AUŠROS VARTŲ įjungimas Į Len
kijos krikščionybės 1000 metų sukak
čiai paminėti Vatikano išleistą pašto 
ženklų seriją Čikagos lietuvių tarpe 
sukėlė susirūpinimo ir protesto ženk
lų. Apie šį įvykį plačiai rašė abu Čika
gos lietuvių dienraščiai, pasinaudoda
mi “TŽ” nr. 20 tilpusiu nr^n^įimn 
Romos. Lietuvių Bendruomenės centro 
valdyba parašė atitinkamoms įstaigoms 
laiškus, protestuodama dėl Aušros 
Vartų įjungimo Į Lenkijos šventovių 
skaičių. Bendruomenė taip pat sušau
kė šiuo reikalu lietuviškų organizaci-

Jaunimo Centre.
Naujai pasirodę Vatikano pašto 

ženklai, Čikagoje yra sparčiai perka
mi vietos lenkų. Vienas Čikagos lietu
vis, pašto ženklų pardavėjas, tuos paš 
to ženklus išpardavė per kelias dienas. 
Jau dabar jų kainos yra didesnės, ne
gu buvo už juos imama pirmomis die
nomis, nežiūrint, kad ženklai dar ne
seniai pasiekė rinką. Pašto ženklų rin
kėjai informuoja, jog Vatikanas šių 
pašto ženklų tolimesnį spausdinimą 
yra sulaikęs, nes dėl jų protestuoja ne 
tik lietuviai, bet ir vokiečiai

TURBŪT PIRMASIS ATSTOVAS Į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą 
iš užjūrio yra inž. AL Kazlauskas, ku
ris atvažiavo net iš Australijos. Sve
čias apsistojo pas savo pažįstamus, bu
vusius Australijos gyventojus — O. P. 
Petkevičius. Netrukus pradės važiuo-

Kovos Vietnamo 
padangėje

Suintensyvintas šiaurės Viet
namo bombardavimas balandžio 

plaukęs Reiną apsistojo Šveicarijoj. Dabar jis vadinamas “ŪBC pabaigoje iššaukė seniai lauktą 
Muscleman”

AMERIKOS BAIMĖ - MITAS
bendrove neturį nieko bendro,

iną”. Daugelis žinomų verslinin
kų yra direktoriais keliolikoje 
įmonių, kaikurie net iki 30 ar 
40. Daugiausia direktorių turi 
Royal Bank of Canada — net

Streikų banga plečiasi visoje 
Kanadoje. Lėktuvų bendrovės 
“Air Canada” 1500 tarnautojų 
nesusitaria dėl atlyginimų. Šv. 
Lauryno jūrkelio tarnautojai 
taip pat kiekvienu metu gali iš
eiti i streiką. Toronte streikuoja 
net aklųjų institutas, nes aklie
ji darbininkai skundžiasi negalį 
pragyventi iš gaunamo atlygini
mo.

Taip atrodys 1967 m. pasaulinės 
parodos Montrealy patarnautojos. 
Jos parenkamos iš visos Kanados. 
Iki šiol užsiregistravo 1.445. Pra
šymai priimami ir toliau. Nuo š.

komunistų reakciją — amerikie
čių lėktuvus pasitiko sovietinės 
gamybos naikintuvai MIG-17 ir • 
MIG-21. 'Kautynes be didesnio 
vargo laimėjo amerikiečių lakū
nai, kuriems lig šiol nebuvo tekę 
susitikti su sovietiniu naikintuvu 
MIG-21.

Pagrindinis sovietinio MIG-21 
priešas š. Vietnamo padangėje 

iei yra dvimotoris amerikiečių avia
cijos ir karo laivyno naikintuvas 
F4 Phantom, turįs dviejų lakūnų 
įgulą. Jis yra didesnis ir šiek tiek 
greitesnis už sovietinį MIG-21, 
kurio variklis yra viena turbina 
ir kurio įgulą sudaro vienas lakū
nas. Amerikietiškojo F4 Phan
tom variklių sprausminė jėga — 
17.000 svarų, sovietinio MIG-21 
— 13.000 svarų. F4 Phantom gali 
nuskristi 1.400" jūrmylių be kuro 
papildymo, MIG-21 skrydžio riba 
yra apie 1.000 jūrmylių. Dėl ma
žesnio greičio sovietinis MIG-21 
lengviau valdomas ore atliekant 
įvairias augštojo pilotažo “mir
ties” kilpas. Abiejų lėktuvų mak- 
simalinis greitis yra garso dvigu
bo greičio ribose — apie 1.400 
mylių per valandą.

Amerikiečių pilotams pranašu
mą teikia geresnis jų naikintuvo 
apginklavimas — po sparnais pa
kabintos dviejų rūšių raketos. 
“Sparrow” raketa taikinį susiran
da radaro pagalba, o “Sidewind
er” automatiniais prietaisais nu
kreipiama į karščio šaltinį, ku
riuo oro kautynėse yra sprausmi- 
nio lėktuvo variklio užpakalinė 
dalis po lėktuvo uodega. Sovieti
nis MIG-21 taip pat yra ginkluo
tas panašia raketa, bet jos veiki
mo spindulys yra gerokai trum
pesnis. Taigi, amerikietis pilotas 
savo raketas gali iššauti iš toliau, 
kol jo dar neįstengia pasiekti so
vietinės. Tas, atrodo, žinoma 
MIG-21 pilotams, nes jie oro kau
tynėse stengiasi priartėti prie 
amerikiečių naikintuvo, kad rake
tų iššovimas pasidarytų beveik 
neįmanomas. Artima kova yra 
amerikiečių naikintuvo silpnoji 
pusė: jis neturi patrankėlių, ku
riomis apginkluotas MIG-2L šiuo 
atveju amerikiečiui pilotui ateina 
į pagalbą jo lėktuvo beveik 300 
mylių pranašesnis greitis.

Amerikiečių žvalgybai nepavy
ko nustatyti, kas valdė tuos sovie
tinės gamybos naikintuvus — 
vietnamiečiai, kiniečiai ar sovie
tai lakūnai. Pašautų lėktuvų pilo
tai nusileido su parašiutais š. 

’ Vietnamo teritorijoje. Galimas 
___ ___ dalykas, kad sovietams jau seniai

m.* rusėjo 26 fld~spalio~21 d" pa- rūpėjo išbandyti savo naikintuvo 
rodos vadovybės pareigūnai kvies pajėgumą oro kautynėse. Tokiu 
kandidates prisistatyti Kandida- atveju jie galėjo į MIG-21 įsodin- 
tės turi būti 20—35 m. amžiaus, « say<> patyrusius lakūnus, nes 

Kanados ekonominės nepri
klausomybės klausimas paskuti
niu laiku gana plačiai diskutuo
jamas. “Winnipeg Tribune” ra
šo: “Jeigu vakarinės ir Atlanto 
provincijos nori pakelti savo 
gyvenimo lygi, tai užsienio kapi
talas yra būtinai reikalingas. 
Amerikiečių kapitalas įgalina 
išsiplėsti tų provincijų pramo
nę ir žmonėm atsiranda daugiau 
darbų. Nei Kanados vyriausybė, 
nei paskiri kanadiečiai pramo
nininkai to nedaro. Lieka tik 
JAV kapitalas, be kurio kana
diečiai skurstų. Bijojimas JAV 
vyravimo yra tik mitas, kuriuo 
kaikurie kanadiečiai jau serga 
beveik 100 metų.”

Toronto ir Montrealio biržo
se, atrodo, nepageidaujami žy
dų tautybės tarnautojai. Mont
realio biržoje 2 žydų tautybės 
asmepys, atsiliepdami į skelbi
mą, kreipėsi darbo, tačiau jo 
negavo, paaiškėjus, kad prašy
tojai yra žydai. Jie apskundė 
firmą teismui, kuriame firmos 
apklausinėtojas pareiškė nepri- 
ėmęs jų dėlto, kad žydai esą la
bai temperamentingi. Tai biržo
je esą nepriimtina.

Ontario ežeru vanduo yra už
teršiamas įmonių išmatomis. 
Šią vasarą visų didžiųjų ežerų 
— Lake Ontario, Erie ir Huron 
vanduo bus tiriamas įvairių spe
cialistų, kurie naudosis 3 lai
vais ir įvairiomis laboratorijo
mis vandens švarumui nustaty
ti. Tai pirmas tokio masto tyri
mas, kuris kainuos apie $1 mil.

Viktorijos Diena Kanadoje vi
sada yra švenčiama gegužės 
mėn. priešpaskutinį pirmadienį 
karalienės Viktorijos gimtadie
niui prisiminti. Montrealyje tą 
diena jau kelinti metai vyksta 
įvairios demonstracijos prieš tą 
anglosaksišką šventę. Šiemet 
demonstracijoje dalyvavo apie 
1000 jaunuolių, kurių 15 buvo 
suimta už įvairius nuostolius. 
Demonstrantai sudegino Kana
dos vėliavą ir gatvėse kėlė 
triukšmą, daužė langus ir pan. 
Policija su jais turėjo daug var
go.

“Argi tie jaunuoliai neturi 
tėvų?” — klausia policijos par
eigūnai, Toronte Viktorijos Die
ną suėmę 30 jaunų nusikaltėlių. 
Tarp suimtųjų buvo 2 berniu
kai 7 ir 8 metų amžiaus, įsilau
žę į prekių sandėlį, 12 ir 13 me
tų vaikai, pavogę automobilį, ke
letas 14 ir 15 metų — padarę 
kitokių nusikaltimų. ' ______ ___ — -------------------- ,

Kvebeko provincijos parla- mokėti anglų ir prancūzų kalbas pralaimėjimo atveju yisvien nej- 
mento rinkimai įvyks sekmadie- (jei m°ka daugiau kalbų, turi pir- Įmanoma nustatyti lakūno tapaty- 
ni. birželio 5 d. Iš viso pasisiūlė menybę), turėti gimnazijos baigi- bes «* JO tautybes.
419 kandidatų, o reikia išrinkti mo diplomą, Imti Kanados pilie- Į P. Vietnamą amerikiečiai pa- 
108 atstovus. Rinkiminis vajus * ■ * *“
eina pilnu tempu. Dabartinis 
premjeras liberalas J. Lesage . - - - -
tikisi rinkimus vėl laimėti. Di- specialiam kursui. Negyvenan- iššautų raketų pralekia pro taiki-

tės, inteligentiškos ir patrauklios, siuntė keletą aviacijos specialis- 
Turinčios minėtas savybes bus tu. kurių uždavinys yra ištirti, ko- 
pakviestos 1967 m. sausio mėn. dėl gana daug amerikiečių pilotų 

čioms Montrealy bus apmokėtos ni jo nepaliesdamos. Atrodo, kad 
kelionės išlaidos. Svetimų valsty- MIG-21, kaip ir amerikiečių F4 
bių pavilijonams taip pat reikės 
patarnautojų. Parodos vadovybė, 
turėdama jų sąrašą, galės pasiū
lyti, jeigu jos mokės atitinkamą 
kalbą. Patarnautojos svetimųjų 
kraštų paviljonuose nebūtinai tu
ri būti Kanados pilietės.

džiausią opozicinė partija yra 
Union National, kuri prieš libe
ralus valdė Kvebeką daugelį 
metu. Kvebeko provinciniuose 
rinkimuose gali balsuoti visi, 
sulaukė 18 m. amžiaus.

Kiekviena didesnė įmonė ar 
finansinė institucija Kanadoje 
privalo turėti keletą direktorių,
kurie sudaro vadinama “Board Parodos vadovybės adresas: Ca- 
of Directors”. Tie direktoriai nadfan Corporation For the 
dažnai yra įvairūs verlininkai World Exhibition, Place Ville-Ma- 
ar

Phantom, yra aprūpintas specia
liais įtaisais trukdyti raketų tiks
lumui. V. Kst.

politikai, dažnai su pačia rie, Montreal, Canada

Kas septintas Kanados pilie
tis klaidingai užpildė pajamų 
mokesčių formas. Klaidos buvo 
atrastos skaitytuvo, kuris per 
valanda patikrina tiek formų, 
kiek vienas tarnautojas galėtų 
patikrinti per 668 dienas.

tl atstovai ir iš kitų šalių. Iš užjūrio 
valstybių kongresan žada atvykti dau
giau kaip 100 atstovų. Juos visus nori
ma apgyvendinti lietuvių šeimose. To
dėl yra jieškomi globėjai, kurie at
vykstančius sutiktų pas save priglaus
ti. Iki šiol jau atsirado apie 40 tau
tiečių, kurie sutiko pagloboti po vieną 
ar kelis atstovus. Yra laukiama ir dau
giau lietuvių, sutinkančių pagloboti iš 
kitų kraštų atvykstančius jaunuolius.

šiuo ir kitais jaunimo kongreso rei
kalais reikia kreiptis į kongreso būsti
nę: 5620 S. Claremont Ave., (Jaunimo 
Centro patalpos); telefonas 7764577.

Iš jaunimo veiklos, nors ir neturin
čios tiesioginio ryšio su kongresu, yra 
paminėtinas 1966 m. JAV Lietuvių 
Studentų Sąjungos metraščio išleidi
mas. šis leidinys žada pasirodyti prieš 
kongresą. Metraščio redaktoriumi yra 
Mykolas Dranga; redakcijos bendra
darbiai: Uosis Juodvalkis, Algis Lap- 
šys, Milda Pakalniškytė, Irena Rušė- 
naltė.

pė birželio 4 d. vakare Jaunimo Cent
re pradės bendras katalikų ir evange
likų Šv. Rašto studijas. Iš katalikų pu
sės prelegentu bus kun. dr. Vytautas 
Bagdanavičius, MIC, o iš evengelikų 
— kun. dr. Algirdas Jurėnas šiam va- 

— Georgijus valstijos. Šiose paskaito
se bus liečiami klausimai: kas yra šv. 
Raštas teologiniu, istoriniu, antropolo
giniu požiūriais; kaip skelbti Evange
liją moderniam žmogui ir kt.

KUN. M. TAMOŠIŪNAS, salezietis, 
dirbantis Medelline, Kolumbijoje, at
važiavo paviešėti Į Čikagą. Iš čia žada 
važiuoti į Detroitą, Ročesterį, Kleve- 
landą, Bostoną, Niujorką. Prieš jau
nimo kongresą jis sugrįš atgal Į Čikagą 
ir jame dalyvaus. Svečias pranešė, jog 
iš Kolumbijos Į kongresą atvažiuos 
dar septyni žmonės. Kun. M. Tamošiū
no rūpesčiu Medellino mieste buvo 
pastatyti Lietuvių Namai, nors ten yra 
tik apie 100 tautiečių. Anksčiau kun. 
M. Tamošiūnas yra dirbęs raupsuotų
jų kolonijoje, o dabar yra vienos mer
gaičių kolegijos kapelionas.

LIETUVIŠKŲJŲ MOKYKLŲ MOKI- 
NIAI turėjo savo pavasarinę šventę 
gegužės 22 d. Bučo darže. Šį kartą bu
vo apie 800 dalyvių, kurie šoko ir dai
navo. Esant gražiam orui, susirinko 
nemaža ir vyresniųjų.

Programos dainų dalį išpildė dvi 
grupės: jaunesniųjų ir vyresniųjų mo
kinių jungtiniai chorai. Pirmąjį diri
gavo Amerikos lietuvaitė P. Zapolienė, 
o antrąjį — Faustas Strolia. Dainos 
nuskambėjo neblogai, nors dėl garsia
kalbių nesklandumo ir tikrai piknikiš- 
kos atmosferos, žinoma, buvo sunku 
gauti ryškesnį vaizdą. Buvo nepaten
kintų, kad repertuaran įtraukta daina 
“Kiškelis”, kuriai žodžius parašė* oku
puotoje Lietuvoje gyvenęs ir miręs K. 
Kubilinskas. Kaikurie už tai siūlė bar
ti repertuaro komisiją. Taut šokius at
liko jaunesniųjų, vyresniųjų grupės ir 
atskiri vienetai. Programai vadovavo 
P. Gramontienė. šį kartą dalyvavo ir 
Donelaičio mokyklos mokiniai, kurie 
anksčiau turėdavo savo atskirą pasiro
dymą. Šventę surengė LB Čikagos apy
gardos valdyba.

PIRMASIS GARSINIS LIETUVIŲ 
FILMAS išeivijoje bus dar kartą ro
domas Čikagoje, čia pirmą kartą ek
raną išvydusi “Aukso žąsis”, vėliau 
apskraidžiusi daugelį lietuvių kolonijų 
Amerikoje ir Kanadoje, vėl nutupia 
Čikagoje.

šio filmo seansai įvyks McCormick 
Place pastato Mažajame Teatre birže
lio 5 d., 2.30 ir 5 v. p.p. Pastatas yra 
gražioje vietoje, prie pat Mičigano 
ežero.

LIETUVIAI KATALIKAI IR EVAN
GELIKAI pradėjo jieškoti tarpusavio 
dialogo ir rengiasi bendrai diskutuo-

DR. MYKOLAS DEVENIS ir jo žmo
na Alena, plačiai lietuviu veikloje be- 
sireiškią lietuviai, buvo pagerbti jų 
dukros Dalios ir žento dr. Kazio Bobe
lių namuose, Elgin miestelyje prie 
Čikagos, čia buvo susirinkę nemaža 
lietuvių politikos, visuomenės, mokslo 
ir kitų sričių darbuotojų iš Čikagos 
bei tolimų vietovių. Dalyvavo VLIK o 
pirm. V. Sidzikauskas, gen. konsulas 
dr. P. Daužvardis, dr. P. Vileišis iš 
Waterburio, inž . A. Rudis, dr. P. Gri
gaitis, evangefikų kunigas Noimanas, 
kun. A. Spurgis, MIC, L. šimutis, dr. 
V. Sruogienė, preL J. Končius ir kt. 
Pagerbimas Įvyko dr. M. Devenio 75 
m. amžiaus sukakties proga. Svečių 
tarpe buvo Įvairių politinių pažiūrų 
bei religijų žmonės.

TORONTO IR LEASIDE 
NAMU 

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

385

HYDRO
7966

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

BACKS*

DEC

(Natūralaus dydžio)

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

Jeigu kas nors sakytųsi esąs Toronto Hydro tarnau
tojas ar norėtų Toronto Hydro reikalais įeiti į jūsų 
namus, turite prašyti parodyti šį oficialų ženklą, 
prieš {leidžiant į savo namus.

Šis skelbimas spausdinamas 
jūsų apsaugai

Toronto Hydro-EIectric System
14 CARLTON STREET

toronto hydro
Gyvenkite geriau naudodami 
elektrą — bus saugu, švaru, 

modernu



Pagalba Pietų Amerikos lietuviams
Susirūpinusi lietuvybės išlaiky

mu užsieniuose bei kaikur jau 
blėstančia kultūrine veikla, gau
sėjančiomis mišriomis vedybo
mis bei kitais reikalais, Kanados 
Liet. Bendruomenės taryba kelia

REGINA KUTKA
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tinkamo atsako. Netolimoje pra
eityje pasisakius spaudoje valdy
bų nariams bei šiaip kultūrinin
kams, visuomenininkams, prieita 
bendros išvados: mažoms liet, ko
lonijoms ne tiek reikalinga ma
terialinė pagalba, kiek kultūrinė, 
nes minėjimus praveda vis tie pa
tys asmenys. Pastarieji jaučiasi 
išsisėmę, mato, kad jaunajai kar
tai sudominti reikia naujų meto
dų, įvairumo bei daugiau pajėgų. 
Jie su širdgėla stebi visuomenės 
nuobodulį, abejingumą.

Taigi, jei kultūrinė pagalba 
reikalinga mažosioms Kanados 
lietuvių kolonijoms, jei mūsų 
žmonės negali keltis į didesnius 
centrus, kur esama daugiau lie
tuvių ir geresnių pajėgų bei są
lygų išlaižyti lietuvybei, kaip sa
kysim į Montreal), Torontą, Ha
miltoną, nes juos riša šioks toks 
sukrautas turtas, namai bei dar
bas, — tai lygiai tą patį būtų ga
lima pasakyti ir apie P. Ameri
kos lietuvius. Kažkodėl Kanados 
Liet. Bendruomenės taryba nu
sprendė padėti P. Amerikos lie
tuviams imigraciniu būdu, tai 
yra, sudaryti galimybes jiems 
persikelti gyventi Kanadon ar Š. 
Amerikon.

100.006 lietuvių
Didžioji lietuvių imigracija P. 

Amerikon prasidėjo tarp 1925-27 
m. ir vien Brazilijon imigravo 
40.000 lietuvių. Toks pat skaičius 
pateko Argentinon; 'kiek mažes
nis — Urugvajun ir gerokai ma
žesni skaičiai pasklido po kitas 
P. Amerikos valstybes. Taigi, ga-

gas dėl sunkių sąlygų ir silpnos 
sveikatos nesiėmė net pastoraci
nio darbo, ką ir bekalbėti apie vi
suomeninį.

Atvažiavus pirmajam lietuvių 
konsului dr. Petrui Mačiuliui, be
rods 1928 m., pagyvėjo ir lietuvių 
gyvenimas. Jo pastangomis buvo 
išleistas pirmas lietuviškas laik
raštis “Lietuvis Brazilijoj”, pasta
tydintos penkios lietuviškos mo
kyklos, įsteigta keletas lietuviškų 
organizacijų. Jo žmonos E. Ma
čiulienės iniciatyva buvo sušauk
tas pirmasis moterų posėdis 1932 
m., į kurį atsilankė tik 5 mote
rys: pati konsulienė, mokytoja L. 
Majienė, Jieva Kutkienė, S. Če- 
markienė ir dar viena moteris. 
Ponia konsulienė siūlė organizuo
ti moterų draugiją, kad esąs rei
kalas moterims būti organizuo
toms svetimame krašte ir pan. 
Siūlymas buvo nuoširdžiai priim
tas, ir šios pirmosios moterys 
ėmėsi organizuoti Lietuvių Mote
rų Draugiją.

Moterų Draugija
Per mokyklos vaikus moterys 

buvo kviečiamos sekančiam sek
madieniui į pirmąjį steigiamąjį

pakeisti vardą į “Lietuvių Katali
kių Moterų Draugiją”. Taip ir 
buvo padaryta. Draugija tebegy
vuoja iki šių dienų. Nuo jos įsi
kūrimo mano mama tebėra jos 
narė; paskutiniuosius septynis 
metus iš eilės dirbo valdyboje ir 
kitus septynis iš eilės buvo jos 
pirmininke. Pastaruoju metu val
dybos pirmininkė yra I. Seliokie- 
nė, o p. Sinkevičienė (taip pat 
nuo įsikūrimo draugijos narė) — 
sekretorė.

Prieš porą metų S. Paulo mies
tan Moocos priemiestyje atvažia
vo Tėvai jėzuitai — Giedrys ir 
J. Kydikas. Jie daug dirba gaivin
dami lietuviškąją koloniją: išre- 
montavo buvusią Dr. Vinco Ku
dirkos mokyklą, įrengė koplyčią 
ir t.t. Tik gaila, kad jų kilnius 
darbus bando griauti kaikurie 
tautiečiai.

Buvo 1000 mokinių
D. L. Kunigaikščio Vytauto 

mokykla buvo V. Belos rajone. 
Ji buvo ne tik viena gražiausių 
lietuvių mokyklų, bet ir didžiau
sių. Ten vienu laiku mokėsi arti 
1.000 lietuviukų. Kitos mokyklos 
irgi buvo pilnos vaikų. Mes galė
jome didžiuotis 3 chorais, orgaai-

apie 100.000 lietuvių. Matome, 
jog tai esama gana didelio skai
čiaus. Visi, žinoma, nevažiuos. 
Jaunesnieji, ten baigę mokslus

raujančios netvarkos, menkaver
tės valiutos bei žymiai mažesnių 
uždarbių, tai ateities ir galimy
bių kraštas. Nors ten mūsų žmo
nės gyvena žymiai kukliau už 
mus bei mažiau uždirba, tačiau jų 
socialinis aprūpinimas yra geres
nis už mūsąjį. Ten žmonės gyven- 
na nerūpestingiau ir linksmiau. 
Be to, vietiniai žmonės yra gana 
malonūs, simpatiški ir netokie

nėra karo matę, žodžiu, nėra taip 
“mėtyti ir vėtyti” bei gyvenimo 
užgrūdinti, kaip dipukai, todėl 
jiems prisitaikyti gyventi kitur 
po tokio ilgo sėslaus gyvenimo 
laikotarpio būtų žymiai sunkiau. 
Tikėčiau i masinę imigraciją, jei
gu ta būtų vykdoma pagal prof. 
K. Pakšto idėją — visų lietuvių 
vienon vieton. Tačiau šiai idėjai 

. netapus kūnu, imigracija iš P.
Amerikos nepatartina. Būtų, ma
no nuomone, stačiai žiauru, jei

140 moterų. Jos visos įsirašė na
rėmis ir tą pačią dieną išsirinko 
valdybą, kurią sudarė: E. Mačiu
lienė — garbės pirmininkė; L. 
Majienė — pirm.; J. Kutkienė — 
vicepirm.; Aniulienė — sekr.; 
Petravičienė — iždininkė; Sinke
vičienė — revizorė. Draugijos 
vardas parinktas “'Lietuvė Mote
ris Brazilijoje”. Organizacija šiuo 
vardu veikė apie 10 meti) ir bu
vo įregistruota į valstybės Kata
likių Moterų Draugiją, į kurią bu
vo priimamos visos svetimtaučių 
draugijos narės su teisėmis nau
dotis nemokamu gydymu moti
noms ir vaikams.

Pasikeitus lietuvių konsulams 
Brazilijoje, į draugiją įstojo ir 
trečiojo konsulo žmona E. Poli- 
šaitienė taip pat garbės pirminin
ke (antrais konsulas P. Gaučys 
buvo nevedęs).

Bažnyčios statytojai 
ir veikėjai
1932 m. pabaigoje į S. Paulo 

atvažiavo kun. B. Sugintas ir pa
statė lietuvišką bažnyčią V. Zeli- 
noj, S. Paulo priemiesty, šis įvy
kis lietuvius dar labiau subūrė į 
vieną vietą. Kur buvo lietuviška 
bažnyčia ar mokykla, ten iš visur 
kėlėsi lietuviai ir susidarė stip
ri lietuviška kolonija, šios vieto
vės buvo taip tirštai lietuvių ap
gyventos, kad neretai , tiktai vie
noje gatvėje .gyveno 10-20 liet, 
šeimų. Kun. B. Sugintas daug pa
sidarbavo statydamas bažnyčią ir 
daug lietuvių vaikučių prirengė 
lietuviškai pirmajai Komunijai.

Daugausia ten yra pasidarba
vęs dabartinis tos parapijos kle
bonas prel. Pijus Ragažinskas, at
vykęs dar jaunas iš Lietuvos 
1938 m. Jis rado bažnyčią pasta
tytą, bet neįrengtą — tik sienas.

Okupuotos Lietuvos kunigai Romoje
Vysk. V. Brizgys, aprašydamas savo įspūdžius iŠ Vatikano san- 

tarybos “Laive” 1966. V. 14. nr. 20, užsimena ir apie okupuotos 
Lietuvos kunigus, atvykusius dalyvauti santaryboje. Jis rašo:

llCUdUll Lillet. DULU, Ulei- .V . . - “ ...
no nuomone, stačiai žiauru, jei ^e^jo bažnyčią ne tik užbaigti 
pvz. emigruoti susigundytu, šaky- statyti, bet ir išpuošti. Dabarti- 
kim. kad ir mūsų Kanados negau- ms ^ebonas myli savo žmones, 
sūs visuomenininkai, kultūrinto- me?sįa f sugeba dirbti visuome- 
kai, vadai. Ju neteke, netektu- darbą. Jis steige orgamzaci-
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paVimete^rpalmerkti greitam sus visuomeninius^ jarengimus. 
tautiniam išnykimui. O mūsų tau
tai kiekvienas lietuvis brangus ir 
reikalingas. Taigi, panaši imig- 
racja iš P. Amerikos būtų vien 
skaldymas pajėgų.

žvilgsnis atgal
Rašydama apie P. Amerikos 

lietuvius kalbu apie Braziliją, ku
rioj augau ir mūsų žmonių prob
lemas žinau, juo labiau, kad nuo 
mažens teko aktyviai dirbti bei 
dalyvauti lietuviškoj veikloj. Ma
nau. kad ir kitų mūsų kaimynų 
brolių padėtis mažai kuo skiriasi 
nuo mūsiškių, atseit, Brazilijos 
lietuvių. Tad savo kukliu rašiniu 
bandysiu galimai aiškiau aprašy
ti mūsų žmonių kūrimąsi tenai, 
mūsų praeities veiklos barus, kad 
tokiu būdu skaitytojai suprastų

kim, kad ir mūsų Kanados negau nis klebonas myli savo žmones,

vaidinimus, koncertus, minėji
mus, gegužines. Nors visi buvo 
neturtingi, tačiau lietuvybė žydė
to žydėjo, žmonės buvo vieningi 
ir visur gausiai dalyvaudavo. Gy
vendami vieni kitų artumoje, da
lyvaudavome visur, jautėmės 
kaip viena galinga organizuota 
šeima ir buvome laimingi. Mūsų 
kolonija buvo tokia stipri, kad 
jokie svetimtaučiai to neturėjo, 
ką turėjome mes. Su mumis te
galėjo konkuruoti vien turtingie
ji vokiečiai, tačiau ir tai ne S. 
Paulo valstijoj. Už tai mus vieti
niai žmonės gerbė ir skaitėsi kaip 
su kultūringa tauta.

Iš mokyklos į fabriką
Vaikai, kurie ganė Lietuvoje 

ar jau Brazilijoje ir turėjo laimę 
baigti lietuvišką pradžios mokyk
lą, dabar turi arti 50, o jaunes
nieji — 33 metus. Jie beveik visi 
turėjo pasitenkinti tik pradiniu 
mokslu, nes laikai, kaip minėjau, 
buvo sunkūs — matėsi mūsų mo
kyklose nemaža vaikų su basom 
kojytėm. Taigi, augštesnis moks
las buvo prieinamas tik pasitu
rintiems. Be to, augštesniųjų mo
kyklų tokiame V. Belos ir Želinos 
priemiestyje net nebuvo, reikėjo 
važiuoti miestan, o susisiekimas 
buvo prastas — didelę kelio dalį 
reikėjo atlikti pėsčiom negrįsto
mis gatvėmis. Todėl retas kuris 
tėvų verčiamas arba savo noru 
ryžosi tokiam pasiaukojimui juo 
labiau, kad reikėjo dirbti dienom, 
o vakarais mokytis. Į fabrikus 
ėmė vaikus nuo 14 m. amžiaus. 
Tėvai džiaugėsi, kad jų sūnus ar! 
duktė stoja į darbininkų eiles — 
juk dar viena algelė prisideda pa
gerinti jų varganai būklei.

Šios grupės vyresn ieji 
bei vyresniųjų vaikai 
šiuo atžvilgiu buvo laimingesni _____ o__ _ _________
— dauguma jų galėjo mokytis to-jtį tautiečių duris, bet į jas pasi- pažintų su pačiu žurnalu ir jo to
liau, nes atsirado daugiau mokyk-1 jjeistu karta per metus, yra ver- riniu, lietuviškomis problemo- hi nacrprpin p Irimas npi , __ •_ m •  t  

Tai prelatas Jonas Balkūnas, gegužės 29 d. Maspethe atšven
tęs 40 metų kunigystės sukaktį. Jis yra gimęs Swoyersville, 
Pa., 1902 m. spalio 21 d. Į Lietuvą išvyko 1912 m. ir mokėsi 
Marijampolės gimnazijoj. 1919 m. įstojo į kunigų seminariją 
Zypliuose, vėliau Gižuose, baigė filosofijos kursą ir 1922 m. 
grįžo į JAV. čia tęsė studijas Niagara universitete, Niagara 
Falls, N. Y., ir 1926 m. gegužės 29 d. buvo įšventintas kuni
gu. Vikaravo keliose parapijose. 1933 m. rugsėjo 30 d. buvo 
paskirtas klebonu į Maspeth, kur ir šiandieną sėkmingai kle
bonauja. Atvykęs į šią parapiją jis rado sąrašuose tik 72 pa
rapijiečius. Dabar jis turi 400 lietuvių šeimų ir apie 500 ne
lietuvių. Pamaldos laikomos lietuvių ir anglų kalbomis. Jo 
statydinta šventovė yra viena moderniausių ir kartu labai lie
tuviška savo stiliumi.

Šalia savo parapinio darbo, prel. J. Balkūnas plačiai reiš
kiasi visuomeninėje veikloje. Be jo vadovavimo ar talkos nė
ra apsiėjęs nė vienas didesnio masto lietuvių sujudimas Ame
rikoje. Jis yra puikus kalbėtojas, pamokslininkas, organiza
torius, fondų teikėjas bei tvarkytojas, labdaros judintojas, pa
žinęs ir redakcinį darbą. Jam ypač rūpi Lietuvos laisvinimo 
reikalai. Įvairiomis progomis jis judina Lietuvos laisvės by
lą Amerikoje ir Jungtinėse Tautose, šiuo metu prelato dė
mesys sutelktas į religinį lietuvių kongresą Vašingtone ry
šium su lietuvių koplyčios pašventinimu š. m. rugsėjo 3—5 
dienomis. Neabejotinai visa lietuvių visuomenė linki prel. J. 
Balkūnui ir toliau ištvermingai kalbėti, kovoti ir laimėti.

v

Saukiame: duokite aukų I V 
0 kur prenumeratos?

Al. Gimantas “Tėviškės Žibu- nius fondus ir panašiai. Argi ne
rių” gegužės 12 d. nr. padarė būtų gera, kad pirmoje vietoje 
konkrečių pastabų “Lituanus” “Lituanus” stengiamasi būtų pa- 
rėikalu lėšų telkimo vajaus pro- skleisti platesniu tiražu? Iš to bū- 
ga. Jo sugestija, jog mūsų aukų!tų dvejopa nauda: atsirastų dau- 
rinkėjai neturėtų kasdien varsty- giau lėšų ir daugiau žmonių susi-

“Keliomis dienomis prieš ant
rosios sesijos pradžią atvyko vėl 
tie patys: kan. J. Stankevičius, 
kan. P. Bakšys, kan. C. Krivaitis, 
kun. S. Mažeika ir kun. R. Krikš
čiūnas. Su jais kartu atvyko ir du 
pasauliečiai “žurnalistai”, kuriuo
du kunigus labai stropiai prižiū
rėjo. Maskvos patvarkymu šį kar
tą jie neapsigyveno mūsų namuo
se, o buvo apgyvendinti sename 
menkame Lux viešbutyje, kuris 
yra Rusijos ambasados žinioje. 
Kambarėlyje buvo po dviaukštę 
lovelę. Viename kambaryje tokio
je lovoje gulėjo du kunigai, ki
tuose dvejuose — po vieną ir po 
vieną pasaulietį. Vienas kunigas 
apsigyveno pas Tėvus marijonus.

Lux viešbutyje kambariai ne
turėjo vandens; buvo bendras 
prausyklos kambarys. Nebuvo jo
kio stalelio. Tad laišką rašydavo 
atsiklaupę prie lovos, valizą ant 
lovos pasidėję. Nebuvo nė valgyk
los. Tad valgyti reikėjo eiti kur 
kitur. Nepratusiems prie triukš
mo, nesisekė ir miegoti, nes vieš
butis buvo labai triukšmingoje 
vietoje. Buvo ar ne, bet gyvento
jai tikėjo, kad kiekviename kam
baryje yra mikrofonas. Tokiose 
sąlygose pakako kelių dienų, kad 
pavargtų iki nervų netekimo. Ne
trukus paaiškėjo dar vienas jų rū
pestis. Vykstant jiems į Romą, 
buvo įsakyta gauti pas šv. Tėvą 
privačią ar nors specialią audien
ciją delegacijai iš Lietuvos, kuri 
turėjo atvežti Šventajam Tėvui 
“Lietuvos katalikų prašymą” ir 
dovaną. Nebuvo 'aiškus, kokius

“katalikus” ta delegacija turėjo 
atstovauti, nes iš trijų Lietuvoj 
esančių vyskupų tos delegacijos 
nė vienas nesiuntė.

Suprantama, kad tokią audien
ciją gauti nėra labai paprasta. 
Draugai, ypatingai vienas, kaltino 
kan. J. Stankevičių, o tas galėjo 
tiek, kiek ir kiti.

Sesijos pradžioje tik kan. Stan
kevičius galėjo dalyvauti sesijos 
sueigose. Po kelių savaičių buvo 
duotas leidimas svečių titulu kan. 
P. Bakšiui ir-kan. Č. Krivaičiui, 
bet jie visi turėjo išeiti iš rusų 
ambasados viešbučio. Tada buvo 
apgyvendinti naujame Giulio Ce
sare viešbutyje, kur gyveno ke
liolika vyskupų.

Kelias dienas prieš sesijos pa
baigą atvyko ir seniai laukta “de
legacija” iš Lietuvos: penki kuni
gai ir keli pasauliečiai. Visokiais 
būdais stengtasi gauti audienciją, 
tačiau ir anksčiau atvykusieji ir 
“delegacija” gavo dalyvauti au
diencijoje su vienos mokyklos 
mokiniais ir mokytojais. Taigi ir 
ypatingo dėmesio nepatyrė. Pra
šymą įdavė vienam Šventąjį Tėvą 
lydėjusių Vatikano paprastų pa
reigūnų, o dovaną paliko toje sa
lėje ant stalo.

Spėjama, kad visą kaltę drau
gai sukrovė ant kan. J. Stankevi-

“neteko loskos” pas raudonuo
sius ponus, nebuvo daugiau iš
leistas į Romą ir Maskvos įsaky
tas 1965 m. vasarą atsisakė iš 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų 
valdytojų pareigų“.

Komunistai apie Lietuvos kaimą
RIMAS GINTAUTAS

Lituanus” stengiamasi butų pa-

mėm lietuviškųjų gairių, liktume ias *r .u0^a^ lankėsi i beveik vi-

Jis yra pasakęs nemaža patrijo- 
tiškų pamokslų, kurie giliai pasi
liko mūsų jaunutėse tuo laiku šir
delėse. Buvo ir daugiau kunigų 
šioje parapijoje, bet jie po kurio 
laiko išvyko kitur. Gal apie de
šimti metų talkino prel. P. Raga- 
žinskui jaunas ir energingas kun.

lų, pagerėjo susisiekimas bei 
materialinė padėtis. Bet, kaip pa
matysime toliau, jie augo be lie
tuviškosios knygos ir mokyklos. 
Jų tėvai pradžiamoksliai, vieni 
matę, o kiti nematę Lietuvos, 
mažai ką galėjo duoti savo vai
kams. Jų žinių bei kultūros baga
žas buvo menkas. Tačiau reikia 
pastebėti, kad to laiko jaunimas 
labai gražiai kalbėjo lietuviškai, 
ir mišrios vedybos buvo reteny-0***0 I 11 lllldllvd VvUVuVd UUVU 1 CXVzlljr

Šeškevičius, kuris irgi buvo labai j bė. Deja, ju skaičius paskutiniuo- 
veiklus organizaciniame darbe, j ju metu yra stačiai aliarmuojan- 
Jis daug dirbo su jaunimu — su- tis!Jis daug dirbo su jaunimu — su
organizavo ateitininkus, bet da
bar klebonauja vietinėj brazilų 
parapijoj.

Vienuolės ir vienuoliai
Maždaug prieš 25 metus i Bra

ziliją atvyko iš Š. Amerikos pir
mosios seselės pranciškietės. Jos 
dabar turi savo vienuolyną, pra
džios mokyklą ir gimnaziją. Be-

sus daugiau)

bei įsitikintu, kodėl ta kultūrinė!je' ^?lės ™o pat pradžios Jankė- itu. ic S1 Moterų Draugijoje ir patarėpagalba ten taip reikalinga.
Didžiausia lietuvių imigracija 

Brazilijon prasidėjo 1925-27 m. 
Pirmieji lietuviai imigrantai bu
vo vežami Brazilijon valdžios lėšo
mis i plantacijas, kur jų laukė ap
verktinos darbo ir gyvenimo są
lygos. Jų dalia tikrai buvo nepap- 
prastai sunki ir net skaudi. Tie 
kurie atvažiavo savo lėšomis, galė
jo apsigyventi kur jiems patiko ir 
verstis pagal savo norą ir sugebė
jimus. Pastarieji spietėsi mies
tuose arčiau fabrikų. Daugiausia 
lietuvių imigrantu apsigyveno 
Sao Paulo priemiesčiuose arti 
vieni kitų. Materialinė padėtis vi
sur buvo skurdi, buvo daug var
go, bet tarpusavyje sugyveno dar
niai, nors nebuvo organizuoti. 
Pradžioje lietuviai neturėjo savo 
spaudos, nebuvo vadų nei kuni
gu-

Pirmas kunigas ir konsulas
Pirmas lietuvis kunigas S. Pau

lo mieste buvo kun. Jeronimas 
Valaitis, kuris apsigyveno brazilų 
Sv. Antano vienuolyne, šis kuni-

* Anglikonų vyskupo John 
Phillips duktė Judith susižieda
vo su kataliku Timothy Melhu- 
ish. Jie nori susituokti ir vienos, 
ir kitos konfesijos apeigomis, 
ši reikalą buvo iškėlęs angliko
nų primas arkiv. Ramsey, lan- 
kvdamasis pas popiežių Pauliu 
VI Vatikane.

Nuotr. Š. Dobkous
Smogu mokytis tautinių šokių! Tai Toronto šeštadieninės mokyklos vyresniųjų skyrių mokiniai 
repeticijos metu. Viduryje — mokytoja D. Augaitytė. h*e

ta dėmesio. Turėti vieną bendrą mis. Netiek reikėtų pabrėžti jo 
fondą, iš kurio -galėtų būti ski- rėmimą, netiek reikėtų ranką at- 
riamos lėšos visiems mūsų pa- kišus vaikščioti, kiek piršti savo 
grindiniams užsimojimams, būtų'prekę — šiuo atveju “Lituanus” 
idealu. Tačiau, dalyką imant iš!žurnalą. Dirva “Lituanus” žurna- 
praktiškos pusės, tai atrodo nėra'lui yra plati: vien tik Amerikoje 
lietuviškam judėjime įgyvendina
mas dalykas, kadangi gyvenimo 
praktika parodė, jog jokių bend
rų užsimojimų, kurie apjungtų 
visų srovių ir įsitikinimų žmones, 
nesame atlikę ir vargu atliksime. 
Todėl tenka ir pasitenkinti vien
kartiniais vajais.

Prieš 10 metų, kai pradėjome 
organizuoti pirmuosius vajus “Li- 
tuanui” paremti, mes ne tiek mu
šėmės į aukas “Litoanui”, kiek i 
prenumeratorių žurnalui suradi
mą. Tai juk irgi yra didelė para
ma. Dabar jau kuris laikas apie 
prenumeratorius nieko nekalba
ma, o tik šaukiama: duokite aukų!

Amerikoje daugelis leidinių 
verčiasi verslo pagrindu, nors ne
vienas iš jų turi Įvairius pridėti-

turime milijoną lietuvių kilmės 
žmonių (taip bent statistika kal
ba). Iš to milijono gal bent 5.000 
galėtų žurnalą skaityti, jeigu bū
tų sugebama su juo žmonės supa
žindinti. Daug lietuvių kilmės 
amerikiečių yra augštai moksle 
pažengę, daug augštas vietas už
ima — jie yra potencialūs “Li
tuanus” skaitytojai.

Taip pat ir amerikiečiai galė
tų būti plačiau “Lituanus” prenu
meravimu sudominti. Juk įvai
rios bibliotekos, mokslo Įstaigos 
prenumeruoja leidinius, jeigu 
juos laiko vertingais ir žino apie 
jų buvimą. Kaikuriems įtakin
giems amerikiečiams galėtų žur
nalą užsakyti pavieniai asmenys 
ar grupės.

Tad dar kartą norisi pabrėžti 
— ne aukų žurnalui reikėtų pra
šyti. bet prenumeratorius rinkti. 
Jeigu “Lituanus” pripažįstame 
naudingu ir vertingu leidiniu, tai 
jis turėtų bent trimis ketvirtada
liais pats save apsimokėti.

Edvardas Šulaitis

Tarybos ir jų vykdomieji komi
tetai yra svarbiausi kompartijos 
ramsčiai kraštui valdyti. Tary
boms numatyti dideli uždaviniai. 
Jos rūpinasi vietos statyba, pra
mone, prekyba ir kultūros sriti
mi.

Kaip jos atlieka skirtus uždavi
nius Lietuvoje? Atsakymas trum
pas— nepatenkinamai,© dažniau
siai blogai. Dėl jų apsileidimo 
kenčia miestai, o ypač kaimai. 
Žemdirbiai yra 'kompartijos posū
niais, nors seniai šnekama apie 
kaimo buities sulyginimą su mies
to.

K. Kairys, ministerių tarybos 
pirmininko pavaduotojas, patvir
tina mūsų teigimus. Straipsnyje 
“Tarybų darbo barai”, paskelbta
me “Tiesoje” IV. 13, nr. 86, jis 
rašo:

“Deja, ne visi mūsų respublikos ta
rybų vykdomieji komitetai su visujbiau ir ryžtingiau imtųsi konkrečių 
rimtumu žiūri į gyvenamųjų ir kultū- 
rinių-buitinių objektų statybą. Pernai 
neįvykdė objektų atidavimo naudotis 
planų Kelmės. Molėtų, Plungės, Prie
nų, Raseinių ir kai kurie kiti rajonų 
vykdomieji komitetai...

Ypatingas dėmesys nuolat turi būti 
skiriamas statybos kokybei. Eeilėje 
statybų iki šiol žema gamybos kultūra, 
naudojamos blogai pagamintos staty
binės detalės, blogai vykdomi apdai
los darbai. Vis dėlto kai kurie vieti- 

inių tarybų vykdomieji komitetai pri
ima iš statybininkų objektus su trū
kumais ir neužbaigtais darbais.' Tokius . 
pažeidimus darė Vilniaus, Šiaulių Į ma, viskas gražiai atrodo.

miestų vykdomieji komitetai, o taip 
pat Ukmergės ir kitų rajonų tarybos.”

“Bet yra vykdomųjų komitetų, ku
rie silpnai domisi gamyba, nepakanka
mai kontroliuoja, kaip kolūkiai ir ta
rybiniai ūkiai vykdo savo gamybinius - 
finansinius planus. Kartais nesigilina
ma į kolūkių reikalus netgi tada, kai 
ten grubiai pažeidžiami įstatymai, že
mės ūkio artelės įstatai...

Prekybos ir visuomeninio maitinimo 
srityje yra rimtų trūkumų. Dažnai kai
mų parduotuvėse trūksta pirmojo rei
kalingumo prekių, kurių pakankamai 
yra respublikos prekybos įmonių san
dėliuose ir bazėse. Prekybos ministe
rija, Lietkoopsąjunga, miestų ir rajo
nų vykdomieji komitetai nepakanka
mai kovoja su tarybinės prekybos tai
syklių pažeidimais. Beveik pusėje visų 
pernai patikrintų prekybos įmonių bu- . 
vo nustatyti pažeidimai. Susidariusi pa
dėtis reikalauja, kad tarybos kuo sku-

priemonių šiam darbo barui gerinti, 
sustiprintų kontrolę.

Respublikoje nemaža nuveikta, tvar
kant miestus, gyvenvietes, kolūkių ir 
tarybinių ūkių gamybinius centrus 
bei pramonės Įmonių teritorijas. Ta
čiau, galima sakyti, tai tik pirmieji 
žingsniai. Eilėje miestų ir rajonų vie
tinės tarybos, Įmonių ir ūkių vadovai 
šiam darbui neteikia reikiamos reikš
mės.”

Taip rašo ministerių tarybos 
narys okupuotos Lietuvos žmo
nėms skirtame laikraštyje. Užsie
niui skirtuose leidiniuose, žino-

MILIJONIERIŲ SKAIČIUS 
AUGA

Milijonierių skaičius pastoviai 
auga JAV-se. Internal Revenue 
Service pranešimu, 371 asmuo 
pareiškė: kad 1963 m. turėjo pa
jamų per milijoną dolerių. 1962 
m. tokiu milijonierių tebuvo 355. 
Tie 371 laimingieji bendrai turė
jo pajamų 808 milijonus dolerių 
ir iš tų pajamų sumokėjo valsty
bei 327 milijonus dolerių. Tad 
vidutiniškai kiekvienam iš tų mi
lijonierių sumokėjus valstybei 
mokesčius, liko 930.134 dol. me
tinių pajamų.

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. medi. trims eilutėms už 55 
dol.; P-3 — 9 j. trims apsiaustams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; 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, Hl, tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Vemor, Detroit, Mich.;
A. Kusinskis, 124 Park Str., Sudbury, Ont, Canada.

Vilų pirkimo, nuornojimo. taip pat ir visais kitais reikalais; Ispanijoje pra
šome kreiptis į mūsų atstovą:

PALANGA PROPERTIES LTD., 24 Calle Monasterio de PoMet, 
Comarruga. Prov. de Tarragona, Espana.



Toronto šeštadieninės mokyklos mokiniai, šį pavasarį baigę dešimtąjį skyrių, su savo mokytojais 
Nuotrauka S. Dabkaus
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Toronto šeštadieninės mokyklos mokytojai, užbaigę 1965-66 mokslo metus Nuotr. S. Dabkaus

614 MOKINIŲ, 32 MOKYTOJAI

Ir vėl užbaigėm mokslo metus KULTMfiJE VEIKIOJE

Lietuviška gimnazija Čikagoje A. TYRUOLIS

Gana ilgais išvedžiojimais B. 
Babrauskas stengėsi lietuvišką 
visuomenę įtikinti, kad Čikagoje 
lietuviams būtina turėti savą pil-

mis, svetimiems atiduodamomis, 
pajėgtume išlaikyti ir t.t. Bet 
jam ir kitiems šį klausimą judi
nantiems nepritarė tie, kurie ga
lėtų reikalą įgyvendinti. Rytinia
me Amerikos pakrašty juk turi
me net dvi tokias progimnazijas: 
Tėvų pranciškonų, kurios moki
niai beveik visi lietuviai, ir Tėvų 
marijonų Marianapoly, kur lietu
vių berniukų tik 5-6%. Kažką 
buvo bebandą Tėvai saleziečiai 
kurti, bet viskas praskydo, kaž
kas kitas “perėmė” visą reikalą. 
T. jėzuitai tos iniciatyvos imtis 
negali, kadangi Čikagoje anks
čiau už juos čia ne tik augštes- 
nioji mokykla, bet ir vienas pir
maujančių Loyolos vardu univer
sitetų jiems priklauso, todėl kitų, 
tautų jėzuitams lygiagrečiai to
kias mokyklas steigti vargu ar 
leistu.

Tėvai pranciškonai Kenne- 
bunkporte čiemet jau turi virš 
šimto mokinių, tad prileistina, 
kad ji išsilaikys lietuviškoj dva
sioj. To negali tikėtis progimna
zija Marianapoly. Apgailėtinas

neplaningas mokyklų išdėsymas 
— vietos nuošalumas, dviejų vie
nodų mokyklų nukėlimas tan pa- 
čian pakraštin. Čikaga, nors tam 
ir sklypas buvo įgjdas, lietuviš
kos gimnazijos taip ir nesusilau
kė.

Ar šis reikalas nesileistų išlygi
namas? Kad ir nesu 'kviestas pa
tarėju, bet, manding, kodėl Tė
vai marijonai savo buvusios ma
žosios seminarijos Hinsdaly nega
lėtų pritaikyti lietuviškai gimna
zijai su bendrabučiu berniukams? 
Kandidatų susilauktų trigubai — 
daugiau nei galėtų sutalpinti. 
Tuo būdu Čikagoje išsispręstų 
lietuviškos gimnazijos berniu
kams klausimas, o ir patys Tėvai 
marijonai gražiai pasitarnautų 
lietuyvbės puoselėjimo idėjai. 
Jiems atkristų reikalas skirstyti 
stipendijas, kad daugiau atitrauk
tų berniukų į Marianapolį.

Nemanau, kad dvi lietuviškos 
progimnazijos berniukams ryti
niame Amerikos pakrašty galės 
išsilaikyti. Tad reikia ne tiktai 
pradėt intensyviai kalbėt apie 
tai, bet ir neatlaidžiai veikti Tė
vų marijonų vadovybę, kad Hins
daly jau nuo rudens pradėtų veik
ti lietuviška gimnazija berniu
kams. Dr. P. Mačiulis

Subrendo saulėje kviečiai — 
Auksinio derliaus duoną žada. 
Anksti dar iš rudens mačiau, 
Kaip meilė saulėn diegą veda.

Pro pilko varpučio klastas, 
Pro žolę prastą, apgaulingą 
Iškilo jis augštai, augštai, 
Kur oro, laisvės jam nestinga.

Kada pražydo jis nakčia, 
Pasaulis skendėjo it monuos — 
Darnos gražesnės nemačiau, 
Kaip kviečio ir aguonos.

Dabar subrendo jau kviečiai 
Auksinei šventai meilės duonai: 
Pareina derlius Viešpačiui 
Į Jojo didį amžių kluoną.

ITALIJOS LIET. JAUNIMUI (taip 
pat ir saleziečių gimnazijai) jauni
mo kongrese atstovaus Hermanas Jo
nas Šulcas. Su juo kartu vyksta kaip 
atstovas ir Jonas Longas. Jie pa
tys su Italijos lietuvių parama apsi
moka didesnę dalį kelionės išlaidų. 
Iš PLJK finansų komisijos jiems 
pasiųsta $400.

Baigti ginčai dėl Čiurlionio galerijos
Steigiamasis Čiurlionio Galeri

jos Aktas, skirtas daugiau istori
nio įvykio paminėjimui, negu ju
ridinės padėties apibūdinimui, 
nepramatė problemų, kurios ga
lėtų iškilti Galeriją administruo
jant. Jis taip pat tiksliai neapibrė
žė globos ir nuosavybės sąvokų. 
Dėl šių ir panašių priežasčių pas
kutinių ketverių metų laikotarpy
je susidarė padėtis, kuri nepadė
jo Čiurlionio Galerijos veiklai ir 
jos sėkmingam augimui.

Todėl tiek L.A. Menininkų Klu
bas, tiek Galerijos steigėjau tiek 
buvusioji jos direkcija bendrame 
posėdyje Tėvų Jėzuitų Namuose 
1966 m. balandžio 16 d., dalyvau
jant generaliniam konsului dr. 
Petrui Daužvardžiui, JAV Bend
ruomenės pirmininkui Jonui Ja
saičiui, L.A. Menininkų Klubo 
pirmininkui Povilui Gaučiui, Lie
tuvių Jėzuitų provincijolui Bruno 
Markaičiui, tėvui Broniui Krišta- 
navičiui, p.p. prof. Adomui Var
nui, prof. Mečiui Mackevičiui, Ze
nonui Kolbai ir Antanui Nakui, 
remdamiesi arbitražo komisijos 
sprendimu, galutinai priėjo bend
ros išvados, kad susidariusiai

Čiurlionio Gelerijos situacijai su
tvarkyti šiandien, balandžio 16, 
sudaromas globos komitetas iš šių 
asmenų: 1. dr. Petro Daužvardžio^ 
2. Jono Jasaičio, 3. T. Bruno Mar- 
kaičio, pridedant po vieną atsto
vą iš L.A. Menininkų Klubo ir 
buvusios Čiurlionio Galerijos di
rekcijos. Pastarųjų dviejų atsto
vų kadencija baigsis su Globos 
Komiteto naujo statuto Įsigalioji
mu 1966 m. spalio 30 d.

Šis Globos Komitetas nuo šian
dien, balandžio 16 d., pasiima va
dovauti dabartinės Čiurlionio Ga
lerijos situacijos tvarkymui, to
limesniam Čiurlionio Galerijos ir 
joje esančių meno kūrinių Fondo 
globojimui.*

L.A. Menininkų Klubas prašo
mas sutinka administruoti Čiur
lionio Galeriją iki 1966 m. spalio 
30 d., kol bus sudarytas ir abso
liutine šio Globos Komiteto na
rių balsų dauguma priimtas nau
jas statutas.

Pasirašė: P. P. Daužvardis, J. 
Jasaitis, A. Varnas, P. Gaučys, 
Z. Kolba, A. Nakas, Br. Krištana- 
vičius, S.J., Br. Markaitis, S.J.

Atsiųsta paminėti
Eglutė, nr. 5. 1966 m. gegužės mėn. 

Leidžia Lietuvių Kultūros Institutas. 
Redaguoja ir admistruoja Nekaltai 
Pradėtosios Marijos Seserys. Adresas: 
Immaculate Conception Convent, R.F. 
D. 2, Putnam, Connecticut 06260, USA.

Tautos Fondas Hamiltone 1951-1966 
m. — 15 metų skyriaus įsteigimo su
kakčiai paminėti. Išleido: Tautos Fon
do Atstovybės Hamiltono skyriaus 
valdyba 1966 m. Hamiltone, Ont., Ca
nada. Spausdino “Rūta” Hamiltone.

THE BALTIC REVIEW, 1965 m. ba
landžio mėn. nr. 31. Vyr. šio nr. red. 
Bronius Nemickas; kiti red. nariai: 
Alfredas Berzins, Leonard Vahtėr. Ad
ministratorius Ilmar Raamot. Adresas: 
29 West 57th Street, New York, N.Y. 
10019, USA.

Moteris, lietuvių moterų žurnalas, 
nr. 2, kovo - balandžio mėn., 1966 m. 
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija. Adresas: 57 Sylvan 
Ave.. Toronto 4, Ont. Prenumerata me
tams $4.00, atskiras nr. 75 et

Pasaulio Lietuvis — informacinis 
biuletenis, nr. 21, 1966 m., kovo — 
balandžio mėn. Leidžia Pasaulio Lie-

tuvių Bendruomenės Valdyba. Vyr. 
red. Stasys Barzdukas. Administra
cija: Ed. Kamėnas, 1118 Rutherford 
Rd., Cleveland Hts., Ohio 44112, U 
SA Prenumerata — nemažiau kaip 
$2, atskiras nr. 30 et.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS 
DIENOS, 1944—1950 m. atsiminimai. 
Išleido Čikagos Lietuvių Literatūros 
Draugija 1965 m. Adresas: 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Hl. 60608, USA. 
Surinko “Naujienos”, spaudė M. Mor
kūno spaustuvė, 6051 Sauth Ashland 
Ave., Chicago. Ill. 60636, USA.

Lietuvių Dienos — mėnesinis gau
siai iliustruotas žurnalas, nr. 4, 1966 
m., balandžio mėn. Vyr. red. Bernar
das Brazdžionis. Adresas: 4364 Sunset 
Boulevard, Hollywood, California 
90029. USA. Prenumerata metams $6, 
atskiras nr. 65 et., garbės prenumera
ta $10.

Lietuvos atsiminimų radijo sidabri
nio jubilėjaus iškilmių programa ba
landžio 23—24 d., 1966 m. Radijo va
landai vadovauja dr. prof. Jokūbas J. 
Stukas. Adresas: 1016 Schleffer Road, 
Hillside, N. J. 07205, USA.

Toronto Maironio šeštadieninė 
mokykla yra dar stipriai auganti 
savo mokinių skaičiumi. Mokyk
lą šiemet lankė 614 mokinių, ku
rie buvo suskirstyti į 22 klases. 
Mokyklos administracinį ir moko
mąjį personalą sudarė 32 asme
nys. Praėjusiais metais mokykla 
naudojosi erdviomis Šv. Cecili
jos mokyklos patalpomis, kurias 
išrūpino mokyklos tarybos pirm.

J. RIMANTAS knygoje “Petras 
lektyviai, naudodamasi JAV ir Rimša pasakoja” taip rašo: “Jau paau- 
Kanadoje išleistomis programo
mis, paruošė Kanados lietuvių 
mokykloms programą, kurią pri
ėmė neseniai įvykęs mokytojų 
suvažiavimas Toronte. Taigi, atei
nančiais mokslo metais turėsime 
naują programą.

Pataisų egzaminai
Teko nesykį nugirsti, kad To-

Tėvas Placidas, OFM, Prisikėli- ro^o šeštadieninėje mokykloje, 
mo parapijos klebonas. Patalpų j nežiūrint mokinių pažangumo, yi- 
tinkamumas labai teigiamai atsi-Į^1 perkeliami j augstesrų skyrių, 
liepė ir į patį mokyklos darbą. meko ^utų maloniau kaip 

. z ___ . vien c rwirkplfi i sAkanti skvnilGausios mokinių grupės buvo su
skirstytos mažomis ir mokytojai 
galėjo džiaugtis normaliomis dar
bo sąlygomis bei atsiekti geres
nių mokymo rezultatų. Patalpos 
taip pat įgalino įvesti tautinių šo
kių mokymą. Tautinius šokius 
mokiniai labai mėgsta, ir todėl 
yra patraukli tautinio auklėjimo 
priemonė.

Vieši pasirodymai
Mokykla paruošė Kalėdų eg- 

tei, Šv. Kazimiero ir mokslo me
tų užbaigimo programas. Pagrin
dinį vaidmenį atliko mokyklos 
chorai — žemesniųjų ir augštes- 
niųjų skyrių, kuriems vadovavo 
L. Stosiūnas ir V. Verikaitis, ir 
tautinių šokių grupės, kurias pa
ruošė D. Augaitytė.

Pirmą kartą mokykla suruošė 
mokinių darbų parodėlę, kuri bu
vo turtinga savo eksponatų skai
čiumi ir įvairumu. Parodėle do
mėjosi patys mokiniai ir tėvai. 
Atrodo, tokia p-arodėlė turėtų bū
ti ruošiama kiekvienais metais. 
Parodėlei suruošti mintį davė 
A. Abromaitienės visa eilė pa
ruoštų vaizdinių priemonių, ku
rios pradėtos naudoti mokykloje 
nuo I-jo iki V-jo skyriaus. Jų nau
dojimas labai ir labai praturtina 
pamokų pravedimą. Dalis tokių 
priemonių, tarpininkaujant mo- 
kytojui A. Rinkimui buvo nupirk
ta. Jos naudojamos vietinėse ka
nadiečių mokyklose, bet tinkamos 
ir mūsų mokyklai, žinoma, pa
grindinė mokymo priemonė yra 
vadovėliai’ Mūsų mokykloje nuo 
I-jo iki VII-jo skyriaus naudoja
mos A. Rinkūno “Kregždutės” 
I, II ir III dalys; nuo VII-jo iki 
X-jo naudojami JAV išleisti va
dovėliai: J. Jonynienės “Tėvų 
Šalis”, J. Plačo “Gintaras” ir J. 
Masilionio “Lietuvių Literatūros” 
III ir IV dalys. Tag) pat naudoja
mas V. Matulaičio pratybinis še- 
mėlapis “Kur bėga Šešupė”.

Nauja programa
Iki šiol naudotasi prieš 10 me

tų išleistomis programomis, ku
rios buvo reikalingos pataisų. 
Švietimo komisijai pavedus, To
ronto šeštadieninė mokykla ko-i

kiekvieno skyriaus vienas kitas 
mokinys buvo paliktas tame pa
čiame skyriuje, kurių minimali- 
nis žinių pasisavinimas nebuvo 
pakankamas. Mokytojai labai pra
šo tokių mokinių tėvus, kad jie 
labiau susirūpintų savo vaikų — 
mokinių pažangumu ir juos na
muose geriau paruoštų. Kurie li
ko tame pačiame skyriuje, jei 
per vasarą pasiruoš, rudenį galės 
laikyti egzaminus. . Išlaikiusieji 
pereis į augštesnį skyrių.

šiemet—14, kitais metais—36
Mokyklą baigė 14 mokinių. Iš 

bendro skaičiaus atrodo nedaug. 
Anksčiau Toronto šeštadieninėje 
mokykloje išleidžiamieji skyriai 
buvo VHI-sis ir X-sis. Baigę VIII 
skyrių buvo raginami dar baigti
IX- jį ir X-jį. Dauguma pasiten
kindavo tik aštuoniais skyriais. 
Prieš dvejus metus ta tvarka bu
vo panaikinta. Dabar mokykloje 
išleidžiamasis yra tik vienas —
X- sis skyrius. 'Kitais metais X-jį 
skyrių baigs 36 mokiniai.

Trisdešimt du mokytojai.
Mokykloje dirbo šie mokyto

jai: I-ji skyriai — sesuo Celina, 
sesuo Jonė; II-ji skyriai — A. Ab- 
romaitienė, A. Bušinskaitė; III
— A. Sapijonytė, D. Mockutė; 
IV — J. Rinkūnienė, V. Staske
vičiūtė, sesuo Viktorija; V — M. 
Gudaitienė, P. Besąsparis; VI — 
Z. Didžbalienė, L. Strumilienė, 
E. Mardosienė; VII — V. Kecio- 
rienė, P. Kušlikis, P. Jurėnas; 
VIII — sesuo Paulė, P. Urbonie
nė, L. Senkevičienė; IX — St. 
Lauimienė, A. Kuolienė; X — V. 
Taseckas, J. Jankaitis.

Katalikų tikybą dėstė — Tėvas 
Ambrozijus Prakapas, OFM ir 
kun. J. Staškevičius; evangelikų
— kun. A. Žilinskas; dainavimą
— L. Stosiūnas ir V. Verikaitis; 
tautinius šokius *— V. Tamulai- 
tytė ir D. Augaitytė. Mokyklos 
sekretorė buvo J. Kulikauskienė.

Gražiai materialiniais mokyk
los reikalais rūpinosi tėvų komi- 

į tetas: L. šeškus — pirm., J. Em- 
(Nukelta į 8 psl.)

LIONGINAS VYTAUTAS RAGAI
ŠIS, chorinio meno propaguotojas ir 
J. Tallat-Kelpšos muzikos technikumo 
dėstytojas, mirė Vilniuje. Velionis bu
vo tik 39 m. amžiaus, kilęs nuo Bir
žų, Vilniaus konservatoriją baigęs 
1957 m. Jis į geriausiųjų eiles iškėlė 
Vilniaus Mokytojų Namų chorą ir 
daug padėjo kitiems Vilniaus miesto 
chorams.

JOANA TAUJANSKIENE, Šiaulių 
dramos teatro dailininkė, surengė es
kizų parodą. Teatro patalpose išstaty
ta apie 300 guašu, akvarele ir spalvo
tais pieštukais atliktų eskizų. Ji yra 
apipavidalinusi 70 spektaklių ir Šiau
liuose dirba nuo 1955 m. Žymiausi 
šios srities jos darbai — F. Schillerio 
“Don Karlas”, Šekspyro “Dvyliktoji 
naktis”, A Ostrovskio “Bekraitė”, V. 
Krėvės “Žentas” ir neseniai rampos 
šviesą išvydęs “Šarūnas”. Pastarojo 
scenovaizdžiui panadotos pilkos ir juo
dos spalvos, veikėjų apranga puošni 
ir iškilmingai santūri, šis vykęs api
pavidalinimas, recenzentų nuomone, 
gerokai pakelia visą spektaklio lygį. 
Dailininkės fantazija plačiausiai yra 
pasireiškusi 1953 m. sukurtuose eski
zuose K. Inčiūros pasakai “Eglė žalčių 
karalienė” bei vėlesniuose personažų 
aprangos variantuose.

KOMPOZ. JUOZO KAROSO kūrybi
niai vakarai įvyko Šiauliuose ir Klai
pėdoje. Programose dalyvavo vieti
niai chorai, muzikos mokyklų moki
niai, svečiai — pianistė R. Karosaitė, 
dainininkai R. Marijošius ir J. Leo- 
naitė.

“PRAHOS PAVASARIO” tarptauti
niame muzikiniame festivalyje neda
lyvauja Lietuvos muzikai. Kažkodėl 
šį kartą buvo pasitenkinta tik žiūrovo 
ir klausytojo vaidmeniu. Į Prahą iš
vyko Vilniaus konservatorijos dėstyto
jai L. Digrys, A. Budrys ir muzikos 
kritikas R. Gučas. Svečių eilėse taipgi 
yra muzikinių mokyklų mokytojų ir 
16 Vilniaus konservatorijos studentų.

IDĖJA IŠVERSTI K. DONELAIČIO 
“METUS” į vokiečių kalbą gimė 1964 
m. birželio 16 d., kai prof. dr. Her
mann Budensieg Berlyne susitiko su 
“Tiesos” korespondentu Leonu Stepa
nausku. Vertimas, kaip žinome, buvo 
paskelbtas “Mickiewicz Blaetter” žur
nale. Už paramą H. Budensieg dėkoja 
Lietuvos Mokslų Akademijai, K. Kor
sakui ir pažodinio kruopštaus vertimo 
autoriui vilniečiui E. Astramskut Pas
tarasis H. Budensieg redaguojamam 
žurnalui “Mickiewicz Blaetter” yra iš
vertęs Maironio “Jūratę ir Kastytį”, 
eilę S. Nėries, J. Degutytės ir kitų, 
poetų eilėraščių. H. Budensieg žurna-

kurios nariai tik keiktis ir kramtyti gumą te
mokėjo. Trejus metus stovėjau šalia jaunuo
lio, kuris-tik iš manęs sužinojo, kad Vašingto
nas yra JAV sostinė. Mane ėmė neapsakoma 
baimė prarasti save, darbo valandomis jau
čiausi esąs tam tikras mechanizmas, reikalin
gas fabriko produkcijai kelti... Užtat pilnas 
savos lietuviškos gyvybės liedavausi vakarais 
savųjų tarpe. Ten vėl aš buvau grįžęs žmo
gus, buvau suprastas, įvertintas, pripažintas. 
Lietuviškoji veikla tapo mano pašaukimu ir 
tarsi pirmuoju darbu, į fabriką težiūrint kaip 
į priverstinę vergovę pinigams užsidirbti. To
kia išvada man buvo kaip sparnai, kurie vis 
kėlė ir kėlė nuo tamsios kasdienybės...”

Mykolas Bevardis vis dar nenuleidžia akių 
nuo tų gražiųjų aitvarų. Girdėti draugų pa
sipasakojimai dar labiau verčia jį žiūrėti 
augštyn. Kuriais gi aitvarais tie du vyrai da
bar pakilę? Ar jie dideli, spalvingi ir aiškiai 
visų matomi? Ar jie nori tokiais būti ir kyla 
tik dėlto, kad visi matytų? ..

Iš po praeivio kojų staiga purpteli žvirb
liukas. Mykolos krūpteli ir vos spėja akimis 
pasekti, kaip pilkaspamis išnyksta kažkur 
augštai virš sula pritvinkusių beržų. O ait
varai vis siūbuoja lėtai ir vienodai...

Mykolas papurto galvą. Kuris gi tuo pil
kuoju paukšteliu ten pakilo ir dingo tarp 
spalvingų ir didelių aitvarų. Kuris gi norėtų, 
kad ir aitvarus pralenkti, bet būti nemato
mu? Kuris gi galėtų? Kuo geriau būti — di
deliu ir spalvingu aitvaru be gyvybės ir šir
dies, ar nematomu pilkuoju paukšteliu? Su- 
rizgęs vaiko rankutėse plonas siūlelis kiek
vieną akimirką gali trūkti, ir gražusis aitva
ras nukris, atsitrenkęs į aną supuvusį stuob
rį. Laimingas tas, kuris veržiasi, kyla ir plas
noja kraujo ir širdies varomas...

Jis nuleidžia akis, ir tuo tarpu prieš jį sė
dėję vyrai atsistoja ir palengva ima eiti. My
kolas pažįsta juos — tai neeiliniai kolonijos 
žmonės. Kvaila baimė jį suima, baimė, kad 
jie jo nepastebėtų. Juk gali kartais atsitikti, e J • • _ • • • • • _ • • * « 

Ar nenuostabu? Ar nekontrastinga? Ar 
pagaliau negražu, kai tyliame mėlyno vakaro 
danguje blaškosi augštai, augštai pakibęs 
oranžinis aitvaras? .. Kitoje pusėje besiruo
šianti leistis saulė artėja prie aitvaro spalvos 
ir augščio. Ir, štai, daugiau aitvarų pakyla — 
baltų ir margų. Tarsi pašauti balandžiai mė
tosi mėlyname skliaute, O vaikai laimingi 
kiekvienas su savo siūlu parko pakrašty: kurio 
augščiau pakils, kuris gražiau judės?...

* Mykolas Bevardis sustoja ir, galvą pakėlęs, 
žiūri. Akių nenuleidžia. Aitvarai mirguliuoja 
pavakario danguje, ir laimingų vaikų balseliai 
aidi aname upės šlaite.

Jis nė nepastebi, kai ateina du vyrai ir at
sisėda ant netoliese stovinčio žalio suolo. Tuš
čio parko tylumoje jis tegirdi vyrus šnekant...

“ ... ir, tiesą pasakius, nemanau, kad man 
šiame krašte ko nors daugiau bereikėtų. ži
nai, kad mano profesijos žmonės čia daugiau
sia uždirba. Pinigai plaukia iš visų pusių ir 
kartais nebežinai nė kur juos dėti: statai mo- 
demiškiausius namus, perki geriausių daili
ninkų originalus kambariams puošti, šiltose 
salose Kalėdų atostogas praleidi, moki tarnai
tei gerą atlyginimą, keiti abu automobilius 
kasmet, investuoji į žemę, į vasarnamius, ruo
ši pokylius, žmonai perki brangiausias dova
nas, aukoji bažnyčioms ir šalpai — vistiek pi
nigas kaip vanduo vamzdyje: kiek jo nuleidi, 
tiek vėl prisirenka... Ir jei nejudėtum, žūtum 
po tuo gyvenimo gerovės akmeniu. Jis tave 
sutraiškytų, kaip netyčia pakliuvusį kirminą. 
Niekas tavęs nesigailėtų ir daugiau niekada 
nematytų. Tik, sakau, judėjimas ir veikla grū
dina tavo pečius, kurių niekas taip greitai ne
prilenks prie žemės. Niekas — neturtas. Tik
rai sakau — niekas! Sakiau tau, kad visi tau
tiečiai manęs nori ir laukia, ir aš galiu tapti 
kiekvienos jų organizacijos pirmininku ar gar
bės nariu. Mano profesija ir titulas skina ke
lią ne tik į turtus, bet ir į garbę... Atsimeni, 
tavęs tada nesupratau, nueinančio humanita
ro keliais...”

Mykolas girdi, kaip prislopintu balsu pra- ------- . — -7—. , z
byla antrasis vyras: r r r kad į jo pasveikinimą ame visai neatsakys,

“Pasirinkau kelią, kuris man anuomet at- nuduodami, kad nepamatė. O jis nenori ant 
rodė pats gražiausias, ir ėjau širdies šauksmo pykti, jis nenori blogai apie juos galvoti, 
klausydamas... Tik šiame krašte pamačiau Ir pašnekovai siūbuoja tolyn vingiuotu 
praeities dienų troškimo beprasmiškumą, kai parko takučiu. Aitvarai vis dar blaškosi 
atsistojau tarsi ant bedugnės krašto. Kas ma- danguje, aitvarai siūbuoja, ir vakaro vėjelis
no buvo išmokta, studijuota, kam visą jaunys
tę paaukojau, liko dabar tartum laisvalaikių 
praleidimui siaurame savų tautiečių ratelyje. 
O gyventi reikėjo, ir niekas neužjautė, kad 
tam gyvenimui buvau visiškai nepasiruošęs. 
Jokiose darbovietėse niekas nepaisė, kad ma
no rankos baltos ir minkštos. Pasijutau kiek
vieną dieną vis giliau grimstąs į tamsią masę,

rimsta. Saulė vis ilgesniais spinduliais skro
džia tamsėjantį dangaus skliautą...

Nerdamas pro ilgėjančius vakaro šešė
lius, Mykolas Bevardis džiaugiasi. Jam daro
si ramu ir gerą, kai pagalvoja, kad jo žings
niai derinasi su bendruoju visos gyvybės rit
mu, su amžinuoju, niekada nesibaigiančiu ir 
niekada neprasidėjusiu...

gus ir man besidomint bažnyčių me
nu, apylinkėje plačiai buvo kalbama 
apie altorių meistrą ir dašytoją Kazį 
Krikščiukaitį, rašytojo Aišbės brolį, iš 
gretimo Būgnų kaimo. Šnekėjo, kad 
jis gyvena Vilniuje ir turi dideles 
dirbtuves, kur gaminąs ne tik altorius, 
bet ir kitus daiktus bažnyčioms išpuoš
ti. Kaimo žmonės Krikščiukaičio pa
veikslą piešdavo kaip kokio pusdievio. 
Atsimenu, kartą pasakojo apie didelį 
pokylį pas kažkokį apylinkės šimta
margį. Buvę suvažiavę daug kunigų, 
kanauninkų, prelatų. Net ir vyskupas 
buvęs. Puotoje dalyvavęs ir Krikščiu
kaitis. Įsiūžus jis paėmęs minkštos 
duonos gabalą ir pradėjęs maigyti. Su- 
maigęs ją į gumulą, ėmęs lipdyti žmo
gų, vis pasižiūrėdamas į vyskupą. Štai 
netrukus visi maloniai ir nustebę, ant 
lėkštės pamatę mažą vyskupo statulė
lę. Panašumas niekam nekėlęs abejo
nių”.

GEOLOGO K. J. KEMĖŽIO, gyv. 
Australijoj, neseniai svetimtaučių 
mokslo žurnaluose buvo išspausdinti 
du moksliniai rašiniai iš geologijos 
srities. K. J. Kemėžys yra baigęs Syd- 
nėjaus un-tą su augščiausiu garbės 
laipsniu. Jis kilęs iš Kauno. Amerikoj 
mokslo žurnale “Journal of Paleonto
logy” tilpo straipsnis “New Criteria 
for an Order of Brachiopods”, o Ang
lijoj — “Geąlogical Magazine” išspaus
dintas straipsnis “Significence of 
Punctae and Pustules in Brachiopods”.

“ŠALTINIS” leidžiamas Anglijoj, 
Nottinghame, išeinąs kartą per du mė
nesius, — sukaktuvininkas. Jį leidžia 
Anglijos liet. Tėvai marijonai. Redak
torius — S. Matulis, MIC, jo talkinin
kai — J. Budzeika, MIC, ir rašytojas 
V. šlaitas. Jaunimui skirtą “šaltinėlį” 
redaguoja kun. J. Kuzmickis. Dabar
tinis “šaltinis” nori atsiremti į tradi
cijas to “šaltinio”, kuris buvo leidžia
mas Seinuose, turėjusiuose tada tik 
5.000 gyventojų, bet tapusiais lietuvių 
kultūriniu centru Pirmajam “Šalti
niui” suėjo 60 metų nuo išleidimo ir 
40 metų nuo mirimo, “šaltinis” buvo 
atgaivintas nepr. Lietuvoj, Marijam
polėje, 1926 m. Trečią kartą “šalti
nis” pasirodė 1961 m. Londone.

NUO PRANO VAIČAIČIO gimimo 
šiemet'suėjo 90 metų. Jis buvo gimęs 
1876 m., mirė 1901 m. Pr. AL

LAISVES ŽYGIO į Jungtines Tau
tas filmas jau pagamintas Kazio Mo
tuzo. Filmas yra spalvotas, su įrekor- 
duota muzika ir kalbomis. Jame ma
tyti vaizdai ir žygio į Vašingtoną, ma
nifestacija Square , Garden Niiyorke j pagrindinis uždavinys yra
ir pats žygis Niujorko gatvėmis. Filmą 
režisavo, komentarus paruošė ir įkal
bėjo Juozas Bolevičius. Filmo rody
mą organizuoja “Laisvės žiburio” ra
dijo štabas. Pirmasis jo rodymas įvyks 
Maspeth lietuvių parapijos salėje bir
želio 5 d. 4 ir 7 v.v. Įvadinį žodį tars 
buv. lapkričio 13 žygio garbės pirm, 
prel. J. Balkūnas. Norintieji filmą ro
dyti kitose vietovėse, prašomi kreiptis 
į V. Padvarietį 24% Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N.Y., USA. Rodymas už
trunka apie dvi valandas. Priedo duo
dami filmai iš lietuvių pasirodymų 
pasaulinės parodos 1939 ir 1964 m.

RAŠYTOJO O. MILAŠIAUS BIČIU
LIŲ DRAUGIJA — Association des 
Amis de Milosz įsteigta Paryžiuje šį 
pavasarį. Jos valdybos pirmininku iš
rinktas poetas Jean Audard. Milašiui 
gyvam esant, jis buvo vienas jaunųjų 
prancūzų poetų, draugavusių su ve
lioniu. Kitų valdybos narių tarpe yra 
Milašiaus knygų-veikalų leidėjas And
rė Silvaire, poetas Jacques Buge, ap
gynęs Sorbonoje tezę apie Milašių, 
Bellemin-Noel, rašąs dabar tezę apie 
Milašiaus kūrybą ir kiti. Kartu suda
rytas tos Draugijos ir garbės komite
tas. Jo pirmininku yra rašytojas, Mi
lašiaus draugas, Jean Cassou. Kiti gar
bės komiteto nariai yra — rašytojas 
Gerard Bauer (Goncourt Akademijos 
narys), rašytojas-kritikas Tėvas A. 
Blanchet, SJ, Sorbonos literatūros pro
fesorė Mme Durry, rašytojas Stanis
las Fumet, Mme J. Grumbach-Vogt, 
prof. Andrė Lebois, artistas Jean Lo
uis Barrault ir kt. Garbės komiteto 
nariais pakviesti *taip pat — dr. S. A. 
Bačkis ir prof. dr. J. Baltrušaitis. Vi
sais Draugijos reikalais rūpinasi And
rė Silvaire, 6, rue Jose Maria de He
redia, Paris-Vile, France.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ĮDOMŲ KONCERTĄ Vilniaus fil

harmonijos salėje surengė pianistė 
Aldona Dvarionaitė ir smuikininkas 
Jurgis Dvarionas. Jaunasis smuikinin
kas atliko J. S. Bacho sonatą, K. ši- 
manovskio koncertą ir B. Dvariono 
sonatą smuikui. Pianistė, be akompo- 
navimo, solo paskambino M. Ravelio 
valsų bei kitų kūrinių. Kompoz. K. 
Kaveckas apie jaunųjų Dvarionų kon
certą rašo: “A. Dvarionaitė pradeda 
vis tvirčiau įžengti į koncertuojančių 
pianistų eiles. Ji turi gerą techniką, 
platų muzikinį supratimą ir įgimtą 
meilę muzikavimui. J. Dvarionas smui
kuoja su jaunatvišku polėkiu. Jo tech
nika vis labiau tobulėja.”

RAŠYTOJAMS ATMINTI “Mintis” 
išleido du S. Ramanauskienės sudary
tus atvirukų rinkinius — “Lietuvių 
rašytojų gimtinės” ir “Paminklai lie
tuvių rašytojams”. Pirmajame patei
kiami rašytojų gimtieji pastatai, pra
dedant šiaudiniastogėmis trobomis ir 
baigiant rašytojų atminimui įrengtais 
muzėjais, antrajame — paminklų ir 
antkapių nuotraukos.

polonistikos skelbimas vokiečių kal
ba, mini pirmąjį dešimtmetį. Jis lei
džiamas tris kartus per metus stam
biais 80-90 psl. sąsiuviniais.

LIAUDIES PASAKŲ RINKINYS — 
“Die Tanne und ihre Kinder” (“Eglė 
žalčių karalienė”) išleistas Rytų Ber
lyne. Ši trečioji laida yra pakeista ir 
papildyta naujomis pasakomis, kurias 
į vokiečių kalbą išvertė L. Groszer ir 
E. Ehler.

VYTAUTAS SIRIJOS GIRA “Liter, 
ir Meno” anketoje rašo, kad gydytojo 
profesija jam duoda naujų temų, bet 
turi ir minusų: “Tačiau darbas ligoni
nėje ir kliudo. Kliudo, nes atima daug 
psichinės energijos ir nemaža laiko, 
ypač todėl, kad dar neatsipalaidavo
me nuo nesibaigiančių popieriaus 
pluoštų. Jei aš tiek prirašyčiau lite
ratūrinės medžiagos, kiek prirašau 
medicininės dokumentacijos, tai bū
čiau pralenkęs pačius produktyviau
sius mūsų prozininkus'...” Pastaruo
ju metu jis plačiai reiškiasi recenzi
jos srityje: “Nuostabiausia, kad žmo
nės jas skaito, o toks nuolatinis ryšys 
su skaitytoju mane skatina dirbti. Pa
galiau recenzija kartais geriau už blo
gą romaną, o literatūros kritika, savo 
laiku pakrikštijusi mane bulvarinio 
romano autorium, iš dalies apslopino 
mano entuziazmą tam žanrui...”

ALFONSO UZĖLOS vadovaujamas 
Kapsuko (Marijampolės) berniukų 
choras penkmečio sukakties proga pa
vadintas “Vyturėliu”. Savo repertuare 
jis turi eilę J. S. Bacho, V. Mocarto, 
D. šostakovičiaus, M. K. Čiurlionio, St. 
Šimkaus, B. Dvariono bei kitų kompo
zitorių kūrinių. Penkerių metų laiko
tarpyje “Vyturėlis” yra davęs 60 kon
certų.

APIE VYSK. M. VALANČIAUS įra
šus 1864 m. išleistame “Directorium 
horarum canonicarum et missarum” 
kalendoriuje žemaičių diecezijos kuni
gams vėl rašo V. Vanagas “Liter, ir 
Mene”. Jis atitaiso kitų autorių anks
čiau padarytą klaidą, kuri jau buvo 
kelta “Tž”, pabrėždamas, kad minėta
sis leidinys nėra mišiolas, bet kalen- 
dorelis. V. Vanago nuomone, vysk. 
M. Valančius, įrašydamas caro bude
lių nužudytų sukilimo vadų kunigų 
pavardes ir už juos atlaikydamas Mi
šias, atliko kanoninę ir moralinę par
eigą. Iš to, girdi, negalima spręsti, ko
kia iš tikrųjų buvo vyskupo pažiūra 
paties sukilimo atžvilgiu, nes tame pa
čiame kalendorėlyje kunigai raginami 
melstis ir už carą bei jo giminę. O tai, 
savaime suprantama, dar nereiškia, 
kad vysk. M. Valančius buvo caro ger
bėjas.

KOMPOZ. KONRADO KAVECKO 
kūrinių koncertas moksleiviams ir dar
bininkams buvo suruoštas Vilniuje. 
Programą atliko pats autorius ir Vil
niaus operos solistės M. Aleškevičiū- 
tė, R. Tumalevičiūtė.
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Mann & Martel
REALTORS

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

$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- 
^siekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

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

$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atskira skola, arti susisieki
mo ir krautuvių.

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvėj gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

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

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

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

Kanados pilietybės 20 metų sukaktis buvo iškilmingai prisiminta 
Ontario parlamento rūmuose. Ta proga buvo įteikti pilietybės pa
žymėjimai 30 naujųjų ateivių. Nuotraukoje iš kairės: teisėjas W. 
Čory, Ontario premjeras J. Robarts, naujųjų ateivių atstovė olan
dė ir J. Yaremko, pilietybės min. ir valst. sekretorius.

Ateitininkų žinios
Jaunučių mergaičių ateitininkių su

sirinkimas įvyks birželio 3 d., penkta
dienį, 5 v. vakare L. Vaikų Namuose. 
Prašome kiek galima gausiau dalyvau
ti — bus ruošiamasi veiklos metų už
baigimo programai.

“Gintarių” susirinkimas — šeštadie
nį, birželio 4 d., 3 v. p.p. L. Vaikų 
Namuose.

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną nauji} nuosavybių.

Jaunimo kongreso peticiją 
Jungtinėms Tautoms pasirašė: 
High Parko atstovas Ontario par
lamente A. J. P. Cemeron; Onta
rio Grey South atstovas Ontario 
parlamente ir buvęs min. F. R. 
Oliver; High Parko kandidatas 
Paul Staniszewski ir aldermanas 
Ben Grys.

Jaunųjų dailininkų meno paro
da buvo surengta gegužės 29 d. 
Toronte, Prisikėlimo par. naujo
joje salėje. Ją organizavo KLB 
krašto valdybos kultūros skyrius, 
vad. Stp. Kairio ir talkinamas: 
dail. D. Gruodienės, R. Juknevi
čiaus, A. Malkausko ir J. Gatavec- 
ko. Savo darbus išstatė šie jaunie
ji mūsų dailininkai iš Toronto, 
Montrealio ir St. Catharines: D. 
Aneliūnaitė, J. Batūraitė, J. Gra- 
bošas, R. Juknevičius, V. Mal-

SPORTAS
TORONTO"
Lietuvių studentų žinios

Pabaltijo stalo teniso meisteriais 
šiais metais tapo Lietuvos rinktinė. 
Individualinėse varžybose A. Skarulie
nė irgi išsikovojo meisterystę. Pirme
nybės įvyko Rygoje.

Panevėžyje Įvyko lengv. atletikos 
rungtynės Lietuva — š. Lenkija, ku
rias laimėjo lenkai 170:138.

Sov. Sąjungos krepšinio rinktinė, 
kurioje žaidžia M. Paulauskas, po pir
menybių Čilėje, aplankė Argentina, 
Urugvajų ir Meksiką. Sovietai laimė
jo visus susitikimus, išskyrus du. Jie 
pralaimėjo Urugvajaus rinktinei 67-69 
ir taip pat Meksikos rinktinei 62:65.

Į geriausių Sov. S-gos krepšinio žai
dėjų sąrašą pateko 3 lietuviai. Gynė
jas V. Sarpalius, puolėjas M. Paulaus
kas ir puolėjas R. Vensbergas.

Sov. Sąjungos boksininkai, šalia 
amerikiečių, yra vieni stipriausių pa
saulyje. Lietuviai boksininkai labai 
pasireiškia Sov. Sąjungos bokso pir
menybėse, iškildami į geriausių pa
saulyje boksininkų eiles, štai lietu
vių laimėjimai Sov. Sąjungos pirme
nybėse: A. Šocikas 6 kartus meisteris, 
R. Tamulis 4 kartus meisteris, R. Mu
rauskas 1 kartą meisteris, V. Binge
lis — antras, R. Juškėnas — meiste
ris4, J. Čepulis — antras ir trečias, 
A. Zurza — antras, L. Rugys du kar
tus trečias; S. Uosis, D. Navickas ir 
T. Tomaševičius išsikovojo trečias vie
tas.

Į Bulgariją išvyko Žalgirio vyrų 
krepšinio rinktinė, kuri Sofijoj daly
vaus tarptautiniame krepšinio turnyre.

AUŠROS ŽINIOS
Lauko teniso treniruotės — kiekvie

ną pirmadienį ir trečiadienį nuo 7 iki 
9 v.v. Dufferin parko aikštelėse. Tre
niruoja p. O. Rautinš.

Toronto CYO plaukimo pirmenybė
se A. Kučinskaitė išsikovojo I v. 25 j. 
l.s. (14.1 sek.), I v. 25 j. nugara (16.5 
sek.) ir II v. 25 j. krūtine (19.2 sek.) 
bei gavo individualinės čempijonės 
taurę.

Toronto ir apylinkės gimnazijų leng
vosios atletikos pirmenybėse R. Pet
rauskas išsikovojo I v. šokime į augš- 
tį (5’8”), I v. su kartim (10’6”) ir I v. 
trišuolyje (39’1.5”); K. Tamašauskas 
— Iv. 450 j. bėgime; J. Astrauskas — 
I v. šokime į augštį (5’9”).

Tarptautinės lietuvių — ukrainiečių 
lengvosios atletikos pirmenybės įvyks 
Čikagoje birželio 25-26 d.

Š. Amerikos lietuvių ir pabaltiečių 
lengvosios atletikos pirmenybės suau
gusiųjų klasėje įvyks Klevelande lie
pos 23-24 d.d. Taip pat tuo laiku bus 
pravestos ir plaukimo pirmenybės vi
sose klasėse.

Aušros stovykloje liepos 16-23 d.d. 
įvyks specialūs vadovų kursai. Juos 
organizuoja ŠALFASS-gos centro val
dyba.

Praėjusį šeštadieni buvo pagerbti 
Toronto CYO iškilieji sportininkai-ės. 
Jų tarpe buvo ir 27 Aušros krepšinin
kės, išsikovojusios 1965-66 m. čempijo- 
natus, ir A. Kučinskaitė, plaukikė. Šia 
proga nuoširdus ačiū komnadų vado
vams ir globėjams — A. Sapijonytei, 
A. Grigaitei, A. štuopiui, K. Sapočki- 
nui už jų gražų ir pasišventusį darbą.

STUDENTAI TORONTO 
UNIVERSITETE

Tadas Gurevičius perėjo į III kursą 
muzikos fakultete; C. Stomas baigė 3 
kursus muzikos fakulteto, Stasys Ažu
balis, anksčiau baigęs humanitarinį fa
kultetą, šį pavasarį baigė skaitytuvų 
(kompiuterių) dvejų metų kursą ir jau 
gavo tarnybą Toronte; SL Šalkauskis 
baigė humanitariniame gamtos moks
lų fakultete 4 metų (biologinės medi
cinos skyrių) kursą su II laipsnio pa
gyrimu; Virginija Pusvaškytė baigė 
hnm. fakulteto 3 metų kursą; Julius 
Treigys baigė branduolinės fizikos 
skyrių ir yra tos srities inžinierius;^ 
Henrikas Steponaitis baigė hum. fakul
tetą 3 m. kursą; R. Strimaitytė baigė 
hum. f. 3 m. kursą; E. M. Sadauskaitė 
— humanitarinio f. 3 m. kursą; Gailius 
Skrinskas — hum. f. 3 m. kursą su I 
laipsnio pagyrimu, Živilė šlekytė — 
humanitario fakulteto 3 metų 
kursą su II laipsnio pagyrimu; J. Bal-

saitė — hum. f. 4 m. kalbų skyrių; E. 
Vaičeliūnaitė — hum. f. 4 m. kursą 
kalbų skyrių; E. D. Mažeikyytė II — 
hum. f. 33 m. k. su 11 L pagyrimu; D. 
E. Manglicienė — hum. f. (extension) 
kursą; V. I. Priščepionka — hunm. f. 
(extension) kursą.

Giedrė Rinkūnaitė baigė pedagogi
nę kolegiją — Ontario College of Edu
cation, gavo gimnazijos mokytojos 
teises ir jau pradėjo darbą vienoj To
ronto gimnazijoje.

Inž. S. Masionis, š. m. pavasarį bai
gęs Toronto universiteto cheminės in
žinerijos skyrių, yra išrinktas į inži
nierių ir architektų s-gos Toronto sky
riaus valdybą, šiuo metu jis atostogau
ja Europoje.

Odontologijos studentė Nijolė šer- 
naitė iš Delhi išskrido gegužės 22 d. į 
Londoną. Iš ten ji žada aplankyti visą 
eilę kraštų — Vokietiją, Italiją, Švedi
ją, Daniją ir Prancūziją. Grįš Kanadon 
tik rudenį.

Lietuviu skautu veikla
C 4,

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

V

JAU PERSIKĖLĘ Į NAUJAS PATALPAS — 
1011 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:

Pina. 10-130 ir 4.30-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv.10-130ir4.30-7
Penkt. 10 -130 ir 4 JO - 8 
gošt.9-12
Sekm. 930 -1

Jau pasiektas 

$2,000,000 
kapitalas.

A.a. inž. sktn. Pranas Čeponis po il
gesnės ligos mirė gegužės 26 d. Buvo 
pašarvotas Turner & Porter laidotu
vių namuose, kur prie velionies karsto 
vakarais stovėjo inžinierių ir skauti
ninkų garbės. sargyba. Iškilmingai pa
laidotas Sekminių išvakarėse šv. Jono 
Kr. lietuvių kapinėse, kur atsisveikini
mo su velioniu kalbas pasakė v.s. Stp. 
Kairys, inž. B. Baranauskas, Z. Lauga- 
lys ir v.s. V. Skrinskas. Velionis LS 
Brolijoje kurį laiką buvo ūkio sky
riaus vedėju ir vyr. skautininko pa
vaduotoju. Organizuojantis skautams 
Toronte, buvo aktyvus skautų vyčių 
eilėse. C. S.

LSS tarybos pirmijos nutarimu, yra 
šaukiama jaunimo kongreso metu 
skautų ir skaučių sueiga Jaunimo 
Centre liepos 3 d., sekmadienį, nuo 11 
vai. ryto iki 1 v.p.p. Jai ruošti yra pa
skirta komisija: v.s. J. Vaišnys, SJ. — 
pirm.; v.s. F. Kurgonienė — seserijos 
atstovė; s. V. Kasniūnas —brolijos 
atstovas; v. s. V. Statkus — Akademi
nio Skautų Sąjūdžio atstovas. Sueiga 
bus pramoginio ir informacinio pabū- 
džio. Užkandžiaujant bus galima vi
siems, atvykusiems iš kitų kraštų, pa
sikalbėti su skautų vadovybe, plačiau 
susipažinti su LSS veikla ir gauti įvai
rių informacijų. Bus taip pat galima 
įsigyti ženkliukų, įvairių leidinių ir kt. 
Į šią sueigą yra kviečiami visi iš kitur 
atvykusieji skautai ir skautės, o iš Či
kagos — visi vadovai, pradedant drau
gininkais, skautininkai, vyr. skautės, 
skautai vyčiai ir akademikai. Visais 
sueigos reikalais kreiptis į pirmininką 
— 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 
60636; tel. 737-8400.

Šatrijos tuntas paaukojo S30 už ge
ležinės uždangos sergančiom buvusiom 
skaučių vadovėm paremti.

Dainos draugovė turėjo iškylą pas 
draugininkę Rūtą Gvildytę, Scarboro, 
gražioje gamtoje.

Prie Humber upės paukštytės su ps. 
Stanioniene taip pat turėjo labai gra
žią iškylą. Gavusios leidimą, susikūrė 
laužą, padainavo, pažaidė. Paukštytės 
taip buvo iškyla patenkintos, kad nu
tarė net ir žiemą dar kartą atkeliauti 
prie Humber upės pakrančių.

Jūrų skautės birželio 29 d. ruošiasi 
vykti iškylauti į Romuvos stovykla
vietę.

Pavasaris Romuvoje. Gegužės 21 d. 
Romuvon buvo nuvykę inž. G. šernas 
su G. Stanioniu projektuojamų van
dens rezervuarų reikalais. Stovykla
vietėje per ižemą jokių didesnių nuos
tolių nepadaryta. Pastatai gerai išsilai
kę, aikštės neišplautos ir jose žaliuoja 
žolė. Vietos savivaldybė jau taiso ke
lius ir žadėjo ateinančią savaitę ištai
syti žiemos apgadintą stovyklavietės 
kelią vasaros naudojimui. Su Bell Te
lephone Co. yra pasirašyta sutartis 
dėl telefono įvedimo Romuvon iki šios 
vasaros stovyklos pradžios. Romuvos 
valdyba yra užpirkusi tūkstantį jau
nų pušaičių apsodinti ir pagražinti sto
vyklos rajonui. Medelių sodinimui ir 
kitiems būtiniems darbams atlikti 
kviečiamos visos skautiškos šeimos ir 
rėmėjai talkon. Labai prašome visus 
vieną ar kitą savaitgalį prieš stovyk
los pradžią nuvykti padirbėti savo vai
kų labui. Visais talkos reikalais prašo
me skambinti G. Stanioniui tel. 781- 
7861. Romuvos valdyba

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

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

SKUBIAI SKAMBINKITE
HIGH PARK - ANNETTE, $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 didelių kam
barių, pirmame augšte 4 dideli kambariao ir prausykla, 3 modernios vir
tuvės, 3 garažai. Skubus pardavimas.
BLOOR - KENNEDY Ave, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai per 
du augštus ir didelis saulės kambarys, 10 pėdų šoninis įvažiavimas ir du 
garažai. ,
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 Siame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bos surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina, čia gausite rimtų Ir sąžiningų patarimų.

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

Ontario tautinių grupių laikraš
čių sąjunga metiniame susirinki
me išrinko naują valdybą: pirm, 
dr. J. Kirschbaum, slovakas; I vi
cepirmininkas D. lanuzzi, italas; 
II vicepirm. P. Havlik; III vice- 
pirm. Ken Moži, japonas; sekreto
rius VI. Mauko, slovėnas; iždinin
kė M. Brodzki. Naujoji valdyba 
organizuoja laikraštininkų eks
kursiją i Ontario šiaurę birželio 
20-25 d. Rudeniop numatyta eks
kursiją į Kvebeko provinc., pas 
tarosios laikraštininkai vėliau 
lankysis Ontario ir kitose provin
cijose. Šią ekskursiją organizuos

B. V. Steponaičių vedybinio gy
venimo 25 m. sukaktis buvo pa
minėta gegužės 28 d. pobūviu jų 
pačių namuose. Keliasdešimt 
draugų ir bičiulių, vadovaujami 
Sv. Jono Kr. par. katalikių Mote
rų Dr-jos skyr. pirm. O. Jonaitie
nės, prisiminė gražią p.p. Stepo
naičių veiklą labdaros srityje, pa
linkėjo gražios ateities ir įteikė 
dovanų, jų tarpe B. Šimkaus me
nišką drožinį. Pabaigoje p. Stepo
naitis- padėkojo už viską, ypač pa
sidžiaugdamas sūnaus Henriko 
dovana, būtent, jo universiteto 
baigimo diplomu.

kauskas, R. Paulionis, R. Piešina, 
R. Renkauskaitė ir A. Vekterytė. 
Parodos atidarymas įvyko sekma
dienį. Kalbėjo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirm. A. 
Rinkūnas, svečias vysk. V. Briz- 
gys, kons. dr. J. Žmuidzinas, To
ronto apyl. pirm. A. Kuolas ir pa
rodos organizatorius Stp. Kairys. 
Dalis parinktų šios parodos dar
bų bus siunčiama į Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso meno 
parodą Čikagoje. Toronto visuo
menė parodė šia paroda gražų su
sidomėjimą.

Toronto Lietuvių Kredito Ko
operatyvo “Parama” kapitalas di
dėja ir jau turi 2253 narius. Nuo 
š.m. pradžios taupomosios są
skaitos padidėjo $214.000, o as
meninės ir nekilnojamo turto pa
skolos padidėjo $62.000. Pelnas 
per penkis mėnesius sudaro apie 
$20.000. Šie skaičiai rodo, kad 
“Parama” auga ir artinasi prie 
trijų milijonų balanso, o jos vei
kimas prilygsta didelėms finansi
nėms įstaigoms. Taupytojų pato
gumui kas ketvirtį metų iki 10 d. 
įneštos sumos į einamą — depozi
tų sąskaitą palūkanos užskaito
mos už visą ketvirtį. Kaip tik lie
pos mėn. prasideda trečias ket
virtis, tai kiekvienas taupytojas 
turi progos savo santaupas pa
tvarkyti pagal šias palankiausias 
sąlygas. Naujai įstojusiems na
riams palūkanos mokamos visai 
neatsižvelgiant į ketvirčius, bet 
nuo sekančio mėn. 1 d. (Pr.)

J. Karka su Ponia gegužės 28 
d. surengė savo sūnui dr. R. Kar
kai mokslo pabaigtuves. Dalyvavo 
gausus būrys šeimos bičiulių bei 
giminių iš/Kanados ir JAV. Visi 
išreiškė naujam dantų gydytojui 
geriausios sėkmės linkėjmus-. 
Kalbėjo tėvai, giminių atstovai, 
A. Šileika (studentų vardu) ir T. 
Placidas, OFM.

Grupė kanadiečių, kuriai vado
vauja Charles Wittenberg ir Nor
man Gunn, kreipėsi į Kanados vy
riausybę, prašydami ištirti bylą 
latvio Harolds Puntulio, kuris 
sovietų teismo Rygoje buvo nu
teistas mirti. Esą jis, karo metu 
tarnaudamas vokiečių kariuome
nėje, vadovavęs žydų, čigonų ir 
latvių partizanų naikinimui. Pa
sak grupės, pasivadinusios “N3 
Fighters Against Racial Hatred”, 
minėtasis Puntulis (ir dar vie
nas estas) turėtų būti teisiamas 
Kanadoje, dalyvaujant liudinin
kams iš Latvijos arba perduotas 
sovietiniam.teismui Latvijoje. H. 
Puntulis visus kaltinimus panei
gė. Kanados vyriausybė mano, 
kad ir šiuo atveju tėra nepagrįs
tas kaltinimas propagandiniu 
tikslu.

Kaikurie senieji ateiviai lietu
viai, užpildydami blankus pensi
joms gauti ar kitiems reikalams, 
pažymi, kad jie gimę Rusijoj ar 
Lenkijoj, nors iš tikrųjų jų gim
tinė yra Lietuvoje. Tai suklaidin
ti ar reikalo nesuprantą žmonės. 
Kai jie išvyko iš Lietuvos, kraštą 
valdė rusai, bet tai nereiškia, kad 
Lietuva yra Rusijoje. Rusai, te
buvo okupantai, kaip ir šiuo me
tu. Būtų klaidinga rašyti Kana
dos įstaigoms, kad Lietuva yra 
Sov. Sąjungoje. Kas yra gimęs 
Lietuvoje, visur turi taip ir rašy
ti. Patirta, kad senosios ateivijos 
žydai, užpildydami blankus pen
sijoms ir pan., visada savo gimi
mo vietą pažymi “Lithuania”.

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

paj., puikus nuomav. rajonas.
KENNEDY Ave. - BLOOR, apie 

$10.000 ar mažiau įmokėti, gra
žus 7 kambarių atskiras namas; 
2 virtuvės, vandens-alyvos šil
dymas, garažas. Namas be sko
lų-

SWANSEA - BLOOR, apie $8.000 
įmokėti 6 kambarių atskiras 
namas, garažas su privačiu įva
žiavimu; viena atvira skola 10 
čiai metų.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE *9165
RETA PROGA !

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
C* nokėti; gražus mūrinis 11 

utų 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- 

keti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5% % pirmi morrgi- 
čiai. Prašo $140.000.

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

BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 
tūkst įmokėti; puikus 29 Im
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.

PASITEKlaUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Beal Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
BLOOR - DUNDAS, $21.900, pusiau atskiras, 8 kambariai, oru apšildomas, 

dvi prausyklos, garažas; įmokėti apie $5.000.
BLOOR - PRIE SUBWAY STOTIES. $22.900, geras 8 kambarių namas, van

deniu - alyva apšildomas, prausykla pirmame ir antrame augšte, 3 virtu
vės, geras skiepas, garažas, įmokėti tarp $6 ir 8.000.

ST. CLAIR - CASA LOMA 16 kambarių, per du augštus, gražus pajamų na
mas, su visais baldais, pajamos virš $100 į savaitę; įmokėti apie $15.000, 
vienas mortgičius balansui. Prašoma $50.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6^/2% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE ‘ 

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

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

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

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
tttadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE * MORTGAGE BROKER

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

Kanados tautinių grupių laikraš
čių federacija, kurios valdyba 
šiuo metu yra Winnipege.

IR VĖL UŽBAIGĖM 
MOKSLO METUS 
Atkelta iš 7-to psl. 

pakerienė, A. Jagelienė, J. Kuli
kauskienė, T. Zaleckienė, A. 
Bumbulis, H. Chvedukas, Z. Gir- 
dauskas, J. Tumosa.

Baigiant tenka pažymėti, kad 
praėjusieji mokslo metai pasižy
mėjo darbingumu ir geresniais 
rezultatais visame mokyklos dar
be. J. Andrulis

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

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

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

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

$2,500 ĮMOKĖTI 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.mėnesinių pajamų.

į



APDRAUDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER- 
SONALO IB DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IB KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

FOUR SEASONS TRAVEL . r* J Z*
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT V red IT

Vn i Arki AC ^isais kelionių reikalais, visame pasau-
• DAttilAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

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

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

foto aparatai ir ti.

BE MUITO 
{VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ. '
o Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus (vairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
o Turime pardavimui (vairiu medžiagų ir kitų prekių.
o Gyvenine Toronte, prašomi savo sudarytus mantinius bei užsa

kymus mįMž-mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti,

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

‘ "•'“ ALFA RAD/O & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Talsom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

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

■ 2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Rss. teL LE 6-5363 Bes. tel. 536 - 7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus,
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, 
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

Bloor Autorite Garage las k^c^ge^reL^sinos

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)' 

531-1432

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dyrim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
8av. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

sąžiningai ir nebrangiai atlieka-

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

Sav. R. STASIULIS

A. B. Beresnevičius

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4-1403
30 Dewson St, Toronto, Ont

® SKAITYTOJAI PASISAKO
KOVA SU LIETUVIŲ FONDO 

IDĖJOS NAIKINIMU
S. m. “TŽ” 18 nr. savo straipsnio pa

baigoje paminėjau Liet F-do įstatų 
§33, bet nepasakiau kas jis yra. Bet 
pirma negu pasakysiu kas jis yra, no
riu priminti, kad Liet. F-das dar nėra 
savistovi organizacija, kad ji yra Lie
tuvių B-nės satelitas, kuriam Bend
ruomenė paruošė ir balsavimu patvir
tino (§31) L. Fondo įstatus. Tuo §33 
yra numatyta LF likvidacija, kurią aš 
“Tž” 1964 m. 26 nr. pavadinau L. F- 
dui numatyta savižudybe, o tų pat me-

naikina L. F-do neliečiamybę, jo idėją 
ir paverčia jį ketvirtuoju aukų krep
šiu. Po to tylėjau, nes tikėjau, kad L. 
Fondo valdyba, pertvarkydama įstatus, 
§33 išbrauks. Bet kai š^m. visuotinia
me susirinkime sužinojau, kad tas LF 
idėjos žudikas manoma palikti, tai ne
iškenčiau ir parašiau augščiau minėtą 
straipsnį.

Pirmiau aš vis dar netikėjau, kad 
LF steigėjai neturėjo jokios idėjos jį 
steigdami, bet dabar jau įsitikinau, 
kad taip buvo. Jie paėmę iš Nobelio 
idėjos tik tą materialinę nuostato da
lį, kur sakoma, kad priaugusios metų 
laikotarpyje už kapitalą palūkanos 
kasmet išmokamos, o visa kita atme
tė. Todėl LF neturi idėjos ir negali jos 
turėti, kol §33 nebus iš įstatų išmes
tas. Jo tikslas: gauti pajamų ir būti au
kų krepšiu, kad padengtų tremtinių 
bendruomenės kultūros išlaidas, ku
rias Liet. B-nė iš solidarumo mokesčių 
nepajėgia padengti.

A. Nobelio fondas buvo jo dovana 
žmonijai, o Liet. Fondas turi būti mū
sų dovana Lietuvai. Aš tai tvirtinau 
1964 m. “TŽ” 26 nr., kartojau 36 nr. 
ir š.m. 18 nr. Matyt, Liet F-do stei
gėjai nelaikė Nobelio fondo dovana 
žmonijai arba nepagalvojo apie tai. Jei 
būtų pagalvoję apie tai, tai esu tikras, 
kad pagal dedikaciją ar kokį kitą stei
gėjų sudarytą dokumentą, būtų į LF 
statutą įrašę kad LF bus dovana Lie
tuvai, o statutą LF visuotiniam susi
rinkimui patvirtinus, LF būtų tapęs 
dovana Lietuvai. Tada jo nemarumo 
idėja nebūtų pažeista, o jis pats, tapęs 
dovana Lietuvai, būtų daug patrauk
lesnis. Bet dar nevėlu ir dabar tą pa
daryti, ko nepadarė LF kūrėjai. Mano 
dedikacijos projektas yra apeliacija į 
Liet. Fondo narių sąžines. Nuo jų 
sprendimo priklausys, ar Lietuvių 
Fondas bus dovana Lietuvai, ar jis ir 
toliau paliks tik aukų krepšys.

J. Danilevičius

VIENI TAISO, KITI GADINA
Malonu buvo skaityti apie pasiseku

sią mokytojų konferenciją Toronte. 
-Džiugu, kad lietuviai mokytojai rūpi
nasi ir galvoja kaip pagerinti mokslą 
šeštadieninėse mokyklose ir mūsų at
žalyną išmokyti savo tėvų kalbos.

BUKITE REGISTRUOTI KANADAI
Birželio l-jq ar tuoj po jos, Dominijos Statistikos Biuro surašinėtojas 
apsilankys į 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 j 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 praėjusį paskutinį gimtadienį?
5, Nevedęs, vedęs, našlys ar ištuoktas?

Informacija, kuriq suteiksite surašinėtojui, bus laikoma visiškoje pa
slaptyje. Tai yra užtikrinta federacinio įstatymo — "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
Dominion Statistician

Hon. Robert H. Winters
Minister of Trade & Commerce

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinu eteatra valymas. Sutai-

Skambinkite LE. 34912.

Visi tie mokiniai lanko 5 dienas ang
liškas mokyklas. Jų visų draugai turi 
šeštadienius laisvus, o mūsų jaunimas 
eina į mokyklą ir šeštadienį. Jeigu 
lanko klasę, kur mokytojas moka elg
tis ir sudmninti vaikus, jie mielai sku
ba į mokyklą, noriai atlieka užduotas 
jiems pamokas ir džiaugiasi, kad vėl 
šeštadienis — vėl išgirs lietuvišką pa
saką ar pasikalbės apie savo tėvų gim
tąjį kraštą. Bet yra mokytojų, kurie 
užmiršta, kad daugeliui vaikų lietuvių 
kalba yra “svetima kalba”, nes daug 
šeimų ir namuose kalba angliškai. Tad 
ar galima lyginti pajėgumą moksle 4 
—5 skyriaus mokinių su tokiais, ku
rie gerai kalba lietuviškai? Kartais 
mokinys moka asmenuoti ar links
niuoti, bet negražiai ar netvarkingai 
rašo. Rašydamas diktantą, nenugirdęs 
praleidžia kokį žodį ar nespėja nuo 
lentos nurašyti. Dar blogiau, jeigu 
mokytojas turi 'kokių asmeninių sąs
kaitų su mokinio tėvais ir baudžia vai
kus dvejetukais. Mokiniui pažymys 
daugiau reiškia kaip mokytojui, o juk 
dvejetukais lietuvių kalbos neišmoky
sime. Teko nugirsti pasikalbėjimą 
moksleivių, girdi, ar mokysies, ar ne, 
vistiek parašys ”2”!

Neabejotina, kad yra visokių vaikų 
— gerų, mandagių, gabių, gal daugiau 
blogų, akiplėšų. Ar negeriau būtų 
reikalui ištikus pakviesti blogo vaiko 
tėvus ir su jais išsiaiškinti? Manau, 
tai geriau padėtų, negu dvejetukai. 
Aišku, su' patarimais visi greiti, bet 
visdėlto prie gerų norų daug galima 
pagerinti ir pakeisti. I. P.

PAREIŠKIMAS DEL JŪRŲ 
SKAUTUOS TORONTE

Prieš dvejetą su viršum metų jūrų 
skautų atsiskyrimas Toronte nedavė 
lauktų rezultatų, nors ir buvo sudary
ta nauja Jūrų Skautijos organizacija. 
Atsiskyrusių jūrų skautų ir skaučių 
skaičius buvo mažesnis nei iš anksto 
buvo tikėtasi. Atsiskyrusieji vadai jau 
iš pat pradžių neparodė pakankamos 
energijos savo vienetui stiprinti, jo 
veiklai tinkamai išvystyti ir pradėjo 
rodyti pailsimo žymių. Dėl to per pas
kutinį laikotarpį visas Jūrų Skautijos 
(Toronto skyriaus) judėjimas gerokai 
apmirė, net skautų bei skaučių skai
čius pradėjo mažėti.

Be to, keli atsiskyrimo metu atsa
kingi Toronto skyriaus vadai pereitais 
ir šiais metais pasitraukė iš savo pa
reigų ir visą veiklą paliko kitiems, ku
rie varo tą pačią, bet dar silpnesnę va
gą. Pamažu įsitikinome, kad Jūrų 
Skautijos Toronto skyrius yra perdaug 
silpnas savo pajėgomis ir negali pri
lygti Skautų Sąjungos veiklai. Ir pati 
tėvų komiteto narių dauguma mažai 
renkasi į šaukiamus posėdžius ir nero
do jokio pasiryžimo veiklai pagyvinti.

Toronto visuomenės dauguma buvo 
priešinga atsiskyrimui ir žiūri į jį kaip

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815 

j Skautų Sąjungos suskaldymą ir nepa
geidaujamą reiškinį. Veikiant dviem 
organizacijom toje pačioje srityje ir 
pats Jūrų Skautijai dar priklausąs jau
nimas yra neigiamai paveikiamas. Kai 
kurie iš jų jau yra pasitraukę. Nėra 
vilties jų skaičių padidinti.

Tėvų komitetas savo š. m. gegužės 8 
d. posėdyje visą reikalą apsvarstęs pri
ėjo išvados, kad dėl visų minėtų prie
žasčių joks veiklos pagyvėjimas nėra 
įmanomas ir todėl pasiūlė dabartiniam 
Toronto skyriaus tuntininkui susižino
ti su savo pareigūnais ir apsvarstyti 
grįžimo klausimą atgal į Skautų Są
jungą; kuri yra pasiryžusi juos vėl pri
imti į savo eiles.

Dr. M. Anysas, 
tėvų komiteto pirmininkas 

Toronto, 1966 m. gegužės 15 <L

VANCOUVER, B.C.
MIŠIOS LIETUVIŠKAI. — Mus, to

li vakaruose gyvenančius, aplankė Tė
vas V. Gutauskas, SJ, iš Čikagos ir 
kovo mėn. atlaikė Mišias pirmą kar
tą lietuviškai, čia jis lankėsi trumpai, 
grįždamas iš Vašingtono valstijos.

MOTINOS DIENĄ vietos lietuviai 
paminėjo gegužės 10 d. Minėjimą ati
darė Bendruomenės pirm. J. Šmitas. 
Dienai pritaikytą kalbą pasakė V. 
Skabeikis, iškeldamas motinos meilę 
ir pasiaukojimą vaikui. Meninę dalį at
liko sekmadieninės mokyklos vaikai: 
padeklamavo, pašoko Kalvelį ir stili
zuotą suktinį. Pianinu labai gražiai 
paskambino. Jurginą Vileitaitė, o du
etą skambino liet sekmadieninės mo
kyklos mokinės Vida šmitaitė ir Mil
da Katiliūtė. Eilėraštį padeklamavo 
Gėris Skabeikis ir Viktoras Kaulius. 
Turbūt labiausiai susirinkusiems pa
tiko mokyklos dainos: “Sakė žmonės 
šiaip, sakė žmonės taip”. Nevienam 
ašarą išspaudė vyresniųjų daina 
“Kaip obelis, mamyt, palinkus”. Bu
vo pagerbtos gausiausių šeimų moti
nos: O. Macijauskienė ir Z. Katilienė. 
Po programos visus skaniai pavaiši
no kavute, sumuštiniais ir pyragais 
E. Hermanienė. Tėveliai patarnavo 
svečiams ir paskui sutvarkė indus.

MOKYKLOS IŠVYKA. — Gegužės 
21 d. įvyko sekmadieninės mokyklos 
išvyka — užbaigtuvės. Nors oras bu
vo neperšilčiausias, bet vaikai ir tėve
liai prakaitavo lenktynėse, o p. Šmi
tienė ir p. Hermanienė prie ugnies 
kepdamos “hamburgers”. Išvyka pra
ėjo labai gražioje nuotaikoje ir vai
kai nelabai noriai skirstėsi namo.

Kor.

Pajieškojimai
Zigmo Alimo (ieško Adelė Rainie

nė, Miller Ave., Brooklyn, N.Y. 11207, 
USA. žinantieji prašomi jai tuojau 
parašyti.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Z—wette St., 

Tol. R0 2-2100

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

Mokome tu standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir ^^olksvra^enais.

Š Y PS
Darbovietėje

Bosas į darbininką:
— Ar tamstai nežinoma, kad 

dirbant negalima rūkyti?
Darbininkas:
— Taip. Bet kai aš rūkau, tai 

nedirbu.
Smėlis ir cementas

Trys airiai nusiminę sėdi smuk
lėje. Ateina ketvirtasis ir klau
sia:

— Ko gi jūs taip nosis nuleidę 
sėdite?

Jie ėmė skųstis, kad jau trys 
mėnesiai visi trys neturi darbo 
ir laukia, kol prasidės statybos.

— Vyrai, ar norite važiuoti į 
Afriką? Ten bus pakankamai dar
bo!

Visi trys susitvarkė, sėdo į lėk
tuvą, kuris sugedo ir nusileido 
Saharos smėlynuose. Vienas jų 
apsidairė ir išsigandęs tarė:

— Vyrai, bėgam! Dar gerai, kad 
nėra atgabenta cemento, o kai at
gabens, tai su šitiek smėlio čia 
niekada nebaigsime darbo!

Apie medžiotojus
Lordas Pinter pasakoja klube, 

kad jis rengiasi išvykti Afrikon 
medžioti.

DRAUDIMAI 

231-2661 ?3Sr.3»3 

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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Mamų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
493 RoncesvaHes Avenue • Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

H Howard Pork Avonue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

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

W. A. LENCK1,
B«A*y LoLoBe

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W^ Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FSOLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJD.

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

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

di'a.udima.i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ JR KITŲ

draudimo įstaiga

769-4612
769-4131ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 

IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

E N O S
— Kodėl gi būtinai į Afriką?
— Aš esu trumparegis, ir gy

dytojas įsakė man medžioti tik 
dramblius.

Medžiotojų pokalbis
— Atrodo, kad šovei perdaug į

— Ne, šoviau gerai, tik antis 
skrido perdaug į dešinę.

Gyvenimas Lietuvoj
Amerikietis turistas klausia 

Vilniaus gyventoją:
— Kaip čia gyvenimas pas jus?
— O, kaip elektros srovė!
— Kaip tai suprasti?
— Augšta įtampa... stipri re

zistencija ir... vargas tam, kuris 
paliečia laidą!

Jeigu būtų žinojęs...
Kaune vieno fabriko profsąjun

gos pareigūnas kritikuoja narį už 
nelankymą susirinkimų:

— Kodėl jūs nedalyvavote pas
kutiniajame susirinkime?

— Jeigu aš būčiau žinojęs, kad 
tas susirinkimas paskutinis, tikrai 
būčiau dalyvavęs...

Parinko Pr. Al.

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

(prie Dundaa>

Telefonas LE. 241PS

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

pirmadieniais ir traiiadlaniais 2—9 ▼. 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—5J0 vaL p.p. 

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(j 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

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

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

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



TORONTO1
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Maldos ir susikaupimo ženk- Į 
nroėin Vardiniu rūtinei m r* ir lan.le praėjo kapinių puošimo ir lan

kymo diena. Dėkojame kun. B. 
Pacevičiui, Londono liet. par.

— Šio mėnesio pirmojo penk
tadienio vakarą Mišios — 7.30 v.

— Kun. J. Staškevičiui išvykus 
rekolekcijų į JAV, rytinės pamal
dos šį penktadienį — 7.45 vai., 
o kit. dienomis rytais: 7.30 ir 8 v.

— Šį sekmadienį antroji rink
liava — krikščioniškojo paviljo
no pasaulinėje parodoje įrengimo 
išlaidoms.

— Praėjusį sekmadienį pirmą
ją Komuniją priėmė Arūnas Ab- 
romonis, kuris dėl ligos negalėjo 
dalyvauti bendrose iškilmėse.

— Nuoširdi užuojauta A. čepo- 
nienės šeimai ir E. Račkauskie
nei, mirus jų brangiems šeimos 
nariams

— Labai iškilmingai palaidota 
a.a. Ona Vanagienė. Daug širdies 
ir krikščioniškos iniciatyvos paro
dė velionės gausi šeima: dukros, 
sūnus, žentai ir anūkai. Velionės 
kapas suskubta skoningai papuoš
ti kapų lankymo dienai.

— šį penktadienį 7.30 v. vaka
ro pamaldose prisimenama Mang- 
licų šeimos mirusieji.

Kapinių lankymo iškilmės ge
gužės 29 d. buvo pradėtos gegu
žinėmis pamaldomis. Jas sekė 
kun. B. Pacevičiaus pamokslas, 
maldos už mirusius, giesmė “Ma
rija Marija” ir Lietuvos himnas. 
Buvo pašventinta 14 naujų pa
minklų. Lietuvių kapinės įsteig
tos prieš 6 metus (pašventintos 
gegužės 29 d.), šiuo metu jose pa
laidotas 201 asmuo, įskaitant 14 
perkėlimų iš kitų kapinių. Paste
bėta, kad dalis kapų yra likę be 
jokios priežiūros, matyt, mirusie
ji neturi giminių ar pažįstamų. 
Dalis kapų yra labai rūpestingai 
tvarkomi.' Praktika rodo, kad 
tiksliausias būdas kapines tvarky
ti yra, pastačius paminklą, ant 
kapo auginti pjaunamą žolę. Ka
pų papuošimas rėmais, ypač ge
rokai iškilusiais virš žemės, labai 
trukdo žolės pjovimą ir priveži- 
mą cementinių dėžių bei pamink
lų prie kaimyninių kapaviečių.

Iš okupuotos Lietuvos atvyko 
į Torontą p. Karaliūnienė pas sa
vo vyrą Petrą Karaliūną.

Laikraščio “Tėvynė” redakto
rius A. Sodaitis lankėsi Toronte 
pas savo gimines ir bičiulius.

“Alkos” sambūris gegužės 29 
d. užbaigė šio sezono paskaitas ir 
filmų rodymą. Ta proga kalbėjo 
prof. R. Vaštokas ir buvo paro
dytas spalvotas filmas apie Niu
jorke įvykusią pasaulinę parodą. 
Sambūrio pirm. R. Vaštokas vi
siems padėkojo už talką. Trim 
savaitėm su studentų grupe jis iš
vyko į archeologinius tyrinėjimo 
derbus.

Irena ir Vyt. Macikūnai gau
saus būrio giminių ir draugų tar
pe atšventė 10-ties metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Svečių tar
pe matėsi p. Irenos tėvai ir sesuo 

■ iš Montrealio, giminės iš Detroi
to, Niagara Falls, Hamiltono, St., 
Catharines ir pabroliai iš Ročes-: 
teno. šalia gausių-sveikinimų ir i^n^B^VrublwiSk K. žeb- 
linkejimu. sukaktuvininkai gavo rauskas. Visiems nuoširdus ačiū! 
daug gražiu ir vertingu dovanu. A v .

. Z • \ . v ‘ — Ausros stovvkla jaunesnioDu jauni kehaumnkai inz. S. | amžiaus jaunimui 743 m.) _ iie. 
Masionis ir J. Lelis gegužes 20 pos 9 iki 23 d Registracija jau 
d. išskrido Europon. Jie is anks-: pradėta ir tėveliai yra maloniai 
to nusisamdę Paryžiuje Citroen prašomi registruoti jaunimą jau 
automobili, su kuriuo apkeliaus dabar visi stovyklautojai, prieš 

. daugeli V Europos kraštų. Lais- vykstant į stovyklą, yra prašomi
ke iš Londono rašo, kad ten juos 
sutikę lietuviai, gražiai pavaišinę, 
apgyvendinę, aprodę miestą, kur 
jie praleido visą savaitę.

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

$25 aukojo K.L.K. Moterų Dr - 
jos Delhi skyrius; po $5: dr. J. 
Yčas, A. Tarvydas, P. Raščius; 
$3: A. Šileikis; po $2:' F. Dauba
ris, J. žagūnas, A. Sarpalienė, K. 
Puodžiūnas, G. Evans, A. Maciū
nas, V. Sakas, J. Pilipavičius; po 
$1: J. Žaldokas, A. Vinskas, J.

* Suslavičius, J. Pačepavičius, J.> 
Bieliūnas, A. Bušma.

IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS 
Springhurst vasarvietėje netoli ežero 

nuo liepos 16 iki 30 d. Skambinti 
Toronte RO 2-3738.

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

tišką ir populiarią muziką. 
Skambinti 763-2924.

IŠNUOMOJAMA High Park rajone, 
l-e augšte, 3 kambariai ir virtuvė su 
atskiru prausyklos kambariu nuo bir
želio 4 dL; taip pat Il-e augšte — 3 
kambariai, virtuvė, šildomas saulės 
kambarys su atskira prausykla nuo 
birželio 11 d. Telef. 534-3442.

IŠNUOMOJAMAS GERAS KAMBA
RYS High Park — Indian Rd. rajone. 

Tel. 766-7915. Skambinti vakarais.

PARDUODAMI 2 GRAŽŪS SKLYPAI 
- šalia Pranciškoną stovyklos Wasaga

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. inž. Pr. Čeponiui, 

nuoširdžiai užjaučiame p. A. Če- 
ponienę, sūnus, brolį Antaną ir 
visus artimuosius. Mirus a.a. Ju
liui Račkauskui taip pat giliai už
jaučiame p. E. Račkauskienę. 
Abiejų velonių palaikai iškilmin
gai palaidoti gegužės 28 d. lietu
vių kapinėse.

— Praėjusį sekmad. 173 asme
nys priėmė Sutvirtinimo sakra
mentą. Taip pat tų pačių iškilmių 
metu iš Jo Ekscelencijos rankų 
pirmąją Komuniją priėmė nese
niai iš Lietuvos su mamyte at
vykusi Danguolė Salkauskaitė. 
Gili padėka Ekscelencijai už ap
eigų atlikimą ir gerb. Nek. Pr. 
M. seserims už gražų jaunimo pa
ruošimą.

— Sį sekmad. per visas Mišias 
daroma speciali mėnesinė rinklia
va statybai. Kurie iki šiol dar ne
galėjo savo duoklės įteikti, malo
niai prašomi tai dabar padaryti 
arba bent šiek tide daugiau paau
koti, nes dar nesumokėtų staty
bos sąskaitų yra nemaža, o par. 
ištekliai yra likę labai maži. Iki 
šiol statybai prašytą auką $100 
nuo vidutiniškai uždirbančio as
mens yra Įteikę tik 154 asmenys. 
Labai laukiame nuoširdaus atsi
liepimo.

— Birželinės pamaldos — kas
dien rytais po 8 vai. Mišių.

— Sis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios, išpažintys ir 
Komunija — 7, 7.30 ir 8 v. ryto ir 
8 vai. vak. Logoniai sakramen
tais aprūpinami iš anksto susita
rus.

— Chorų repeticijos: šį ketvir- 
tad. 7.30 v.v. — vyrų balsams; šį 
penktad. 6.30 v.v. vaikučiams. Po 
repeticijos vaikai gieda per va
karinės pirmojo mėnesio penkta
dienio Mišias.

— Šį sekmad., 11.15 v., specia
lios Mišios už Prisikėlimo par. 
bankelio mirusius narius. Po Mi
šių — oficialus naujųjų bankelio 
patalpų atidarymas Visi nariai, 
kaip viena didelė šeima, prašo
mi gausiai dalyvauti savo Mišiose 
ir atidarymo iškilmėse. Sveikina
me bankelio valdomuosius org- 
nus, tarnautojus ir visus narius, 
įkopus į tretįjį milijoną!

— šį sekmad. po Sumos bus 
tretininkų mėn. susirinkimas. Mi
šios — 9 vai.

— Kat. Vyrų Dr-jos susirinki
mas, turėjęs įvykti šį sekmad., 
nukeliamas vėlesniam laikui.

— Susituokė: Liudas Matukas* 
ir Gražina Šlekytė; Stephen Tal
io ir Aldona Pundžiūtė. Linkime 
laimingo gyvenimo!

— Pakrikštyta Stasio ir Adelės 
Gineičių dukrelė Kristina Jani
na. Sveikinimai!

— T. pranciškonų stovyklavie
tės pagerinimo darbai pasistūmė
jo gerokai į priekį. Galį pagelbė
ti prašom paskambinti į kleboni
ją. Praėjusią savaitę taikino: Br. 
Putna, A. Baltrušaitis, VI. Ben
derius, V. Dubinskas, V. Gavelis, 
J. Puteris, J. Raškauskas, A. Raš- 
kauskienė, M. Razgaitienė, A. 
Radžiūnas, P. Skrupskas, V. Ur-

— Aušros stovykla jaunesnio 

pasitikrinti sveikatą. To reikalau
ja Kanados sveikatos departa
mentas. Stovyklavimo mokestis: 
1 stovyklautojui už 2 savaites — 
$35, už 1 savaitę — $20; 2 stovyk
lautojams už 2 savaites — $60, 
už 1 savaitę — $35; 3 ar daugiau- 
iš tos pačios šeimos už 2 savaites 
— $75, už 1 savaitę — $40.

Prisikėlimo par. bankelio kapi
talas pasiekė $2 milijonus. Br. ir 
Ig. (Jonynų įnašu pradėtas trečias 
milijonas. Pagal Kredito Koope
ratyvų Sąjungos statistiką, tai 
vienas greičiausiai augančių kre
dito kooperatyvų visoje Kanado
je, nes per 3V£ metų pasiektas 
$2 mil. kapitalas. Bankelis jau 
veikia naujose patalpose, kurios 
yra didesnės ir patogesnės. šį 
sekmadienį, birželio 5, įvyks ofi
cialus patalpų atidarymas, daly
vaujant Ontario prov. min. J. Ya- 
remko ir kitiems pareigūnams. 
Mišios 11.15 vai. už visus miru
sius bankelio narius. Kviečiame 
visus dalyvauti šiose specialiose 
Mišiose ir patalpų atidaryme.

Valdyba

.A

Inž. sktn. PRANUI ČEPONIUI mirus,

jo šeimą, gimines ir artimuosius užjaučia -

Toronto skautininkų ir 

ir skautininkių Ramovės

Mirus inž. sktn. PRANUI ČEPONIUI, 

jo šeimai, giminėms k artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

Toronto Šatrijos ir Rambyno tuntai

Korp! "Vytis" filisteriui
sktn. PRANUI ČEPONIUI mirus, 

jo žmonai ADAI, sūnums ir artimiesiems 
užuojautą reiškia —

LSS Akademinis Skautų Sąjūdis

inž. PRANUI ČEPONIUI mirus,
jo žmoną ADĄ ir sūnelius VYTENĮ, ZIGMĄ ir PETRUKĄ

jų giliame skausme nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

O. M. Yčai
A. A. Ketvirčiai

I. R. Raškauskai
V. V. Stukai F. V. Urbonai

Inž. PRANUI ČEPONIUI mirus, 
jo žmonai ir šeimai reiškiame gilią užuojautą —

M. Traskevičienė
A. ir A. Kocėnai

Mielam vyrui ir tėveliui 
inž. PRANUI ČEPONIUI mirus,

liūdinčiai jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia —

A. ir N. Kuipavičiai

PADĖKA
Man savo namuose pjaunant medžio šakas, ištiko nelaimė — nukritau 

ant cemento, susilaužiau ranką, porą šonkaulių ir visas labai susižeidžiau.
Savo ilgoje ligoje patyriau daug nuoširdumo ir artimo meilės iš dauge

lio tautiečių, kuriems norėčiau išreikšti gilią padėką.
Pirmiausia dėkoju kun. P. Ažubaliui ir jo brolio žmonai O. Ažubalie- 

nei, kurie pirmieji ligoninėn atvežė man drabužius ir perėmė namų ad
ministravimą.

Dėkoju už lankymą dr. J. Yčui, dr. A. Valadkai, dr. Žabo - Girdaus- 
kaitei ir Prisikėlimo parapijos Tėvui Tarcizijui, OFM.

Nuoširdžiai dėkoju už gėles, knygas ir kitas dovanas bei laiškais pa
reikštas užuojautas: p. Pranckūnams, dr. Zabo-Girdauskaitei, p. Girdaus- 
kienei, p. O. Ažubalienei, p. Daukšoms, p. A. Rickevičienei, p. Sagevi- 
čiams, P. Mickams, kurie parvežė iš ligoninės, p. P. Karaliūnui už namų 
prižiūrėjimą.

Nuoširdi padėka už lankymą ir prisiminimą:
B. Čepaičiui, A. Čepaičiui, p. Šidarui, V. Mikalainiui, J. Kairiui, p. Va

nagams, p. Aušrotams, p. Jonaitienei, M. Jankui ir jo broliui, p. Dauba
rui, V. Kobelskiui, p. Norkams, p. Nekrošiui, dr. Zoleriui, R. žiogariui, 
J. Matuliauskui, p. Brakui, p. Dragūnui, p. Garbačiauskui, A. Bumbuliui.

Pagaliau dėkoju visiems ir atsiprašau tuos, kurių nebeatmenu.
Jūsų parodytas nuoširdumas ir užuojauta mano sunkiose dienose liks 

man neužmirštami — Vladas Giedrikas

PADĖKA
Už man suruoštą pobūvį 60 metų gimtadienio proga nuoširdžiai 

dėkoju: iniciatoriui Antanui Štuikiui, rengėjams, kurie įdėjo taip 
daug darbo bei rūpesčio — p. p. Nekrošiams, Mazaliauskams, Sage- 
vičiams, Uršulei žvirblytei, Juozui žiūrinskui, Juozui Šarūnui ir Al
binui Lajukui. < .

Dėkoju Sv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui už atsi
lankymą ir tartą žodį. Prisikėlimo parapijos atstovui T. Rafaeliui, 
OFM, už atsilankymą ir tartą žodį; Antanui Štuikiui, už pobūvio 
pravedimą, Albinui Lajukui už taip jautru žodį, Juozui Šarūnui, svei
kinusiam “Varpo” choro vardu.

Taip pat dėkoju sveikinusiems: ilgamečiui bendradarbiui Lietu
voje Pranui Sukevičiui, senam kaimynui iš Vokietijos laikų Juozui 
Česėkui, pirmam sutiktam bičiuliui Kanadoje Petrui Polgrimui iš St. 
Catharines.

Dėkoju sveikinusiems raštu: p.p. Pulianauskams iš Hamiltono, 
Januliams iš Čikagos ir Jonui Cituliui iš Klevelando.

Gili padėka visiems mieliems svečiams už atsilankymą ir gra
žią bei vertingą dovaną, kuri primins man visuomet jūsų nuoširdu
mą. Taip pat labai nuoširdus ačiū visiems tiems, kurie prie parengi
mo prisidėjo, bet negalėjo dalyvauti.

Lieku visuomet dėkingas —
Jonas Maniuška

AUKOKITE TAUTOS FONDUI

RŪTA
— sunkvežimių tarnyba. 

Perkrausimas bei 
pervežimas.

ŽEMIAUSIOS KAINOS. 
Skambinkite JOE 

tel. 248-8217

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANT ir CHRYSLER. 
Vartoti: garantuotai geros kokybės 

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

711 St. Clair Ave. West 
Leonard Dodge — Chry

IšNUOMOJAMAS naujai įrengtas VX 
SARNAMIS, Springhunt vasarvietėje 
prie pat ežero. Viduj šiltas ir šaltas 

vanduo. Tel. RO 2-9156. Toronto.

PARDUODAME ARBA IŠNUOMOJA
ME dvieją šeimą talpos vasarnamį 
Springhurste, netoli Gerojo Ganytojo 
koplyčios. Vasarnamyje yra visi pato
gumai ir po du miegamuosius kamba
rius kiekvienai šeimai. Rašvti arba 
skambinti: Jonas Liauta, 137 Gibb St., 

Oshawa, Ont. TeL 725-8752.

MK

nepamirškite užsukti dovaną, suvenyrą 
ir fvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 81. 
Namą telefonas AM 1-0537.

fluoti pirmą pamoką sra standarti
nėm ar automatinėm maltam. 
572 BLOOR ST. W. (prie Bathunt) 
TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jfisą namuose arta mfr

Kanados Lietuvių 
Fondo žinios

Delhi įgaliotinis P. Augutis, 
prisiuntęs mažos savo apylinkės 
trečią šimtinę, savo laiške rašo: 
“Naujų narių ir įnašų telkimas 
eina gana sunkiai. Trūksta pavyz
džio iš vadovaujančių didesnių 
lietuvių centrų ir iš viso entu
ziazmas prigesęs. Kaip jį pagy
vinti, deja, recepto negaliu nuro
dyti.” Toji Delhi šimtinė ir su
daro “visos Kanados” įnašą Liet. 
Fondui už gegužės mėn.

Negalime gyventi tik prisimi
nimais, reikia žiūrėti į ateitį re
aliai: mes nepajėgūs pakreipti 
lietuvybės likimo Tėvynėj, bet 
mes pajėgūs stiprinti lietuvybę 
emigracijoj. Tam reikia ne liū
liuojančių žodžių, bet darbų ir 
lėšų. Gegužės mėn. įvyko PLIAS 
Toronto skyr. susirinkimas, kur 
dalyvavo 20 inžinierių, jų tarpe 
7 Fondo nariai. Inž. Dragašius ir 
kiti Fondo nariai aiškino Fondo 
reikalą, bet, deja, Fondo idėja 
jaunesnių kolegų širdyse dar ne
turi vietos. Iš 70 Toronto lietuvių 
inžinierių tik 10 yra Fondo na- 

P. Lelis
Informaciją apie sol. L,. Šuky

tę išsiuntinėjo visiems tautinių 
giųpių laikraščiams speciali spau
dos agentūra Canadian Scene. 
Informacijoje atpasakojamas so
listės nueitas kelias dainavimo 
srityje ir pranešama, kad ji šiuo 
metu ruošiasi operai “Lokys”, pa
rašytai pagal Prosper Merimėe 
.to vardo apysaką. Cape Cod esąs 
rengiamas solistės rečitalis, kurį 
globoja Jacqueline Kennedy.

Atitaisymas. “TŽ” 21 nr. Mont- 
realio žiniose įvyko korektūrinė 
klaida, liečianti ateitininkų šven
tės datą ir vietą. Turėjo būti: 
“Gegužės 29 d. Aušros Vartų baž
nyčioje”.

Dr. H. Solys iš Toledo, Ohio, 
su šeima, praėjusį savaitgalį sve
čiavosi pas savo gimines Toronte.

riai.

Mielam Tėveliui

PETRUI ČEPONIUI mirus, 
dukrą PETRĄ ir žentą VLADĄ JANKAIČIUS 

nuoširdžiai užjaučiame —
G.
E.

S. Kuzmai
S. Kuzmickai

S. B. Yokubynai

Mylimai ŽMONAI staigiai mirus, 

gerb. ANTANĄ MAŽEIKĄ ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiu —

M. Račys

Mielai ELYTEI RAČKAUSKIENEI, 
Jos vyrui JULIUKUI mirus, 
gilią užuojautą reiškia —

T. A. Sekoniai ir 
Kaunu šeima

Indonezijos užsienio reik. min.

(Atkelta iš 1 psl.)
JT sekretoriui U Thant Wind- J- Marchand kol kas sulaikė de- 

soro un-tas suteikė garbės dakta- ■ portacijos vykdymą.
ro laipsnį. Jis viešėjo pas Kana-' įteikė protesto notąJAV 
dos užs. reik. min. Martin, o tele- ♦ ... — .T. v. ,. , .... . . . .. tanamo kannes amerikiečiu ba-
T°nn ir su nun. pirm. ■ protestas Valstyės Departa-
L. B. Pearsonu. mento atmestas. F. Castro paskel-

Lenkija pareikalvo, kad trys bė dalinę mobilizaciją.
JAV kariniai atstovai paliktų
kraštą. Esą jie šnipinėja. Panašu A. Malik tarėsi su Malezijos 
reikalavimą įteikė ir Valstybės de- Prem3er0 pavaduotoju Abdul Ra-
partamentas Vašingtone Lenkijos 
karo atstovui.

Atbėgėliai jūrininkai kroatai 
Ante Ivancev ir Slavko Smoljan, 
kurie pabėgo nuo Jugoslavijos 
laivo Montrealyje, turėjo būti de
portuoti. Prieš tokį vyriausybės 
potvarkį pasisakė kroatų organi
zacijos ir kitos tautinės grupės, 
remiamos adv. A. Maloney. Į tai 
atsižvelgdamas imigracijos min.

MASINISTAIMECHANIKAI (machi
nists and bench fitters) riekaHngi ma

šinų {monei vakaru Toronte. 
Skambinti tel. 233-3285.

“LITAS"
MOKA už:

Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.
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M MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios 

3426 Parthenais St Montreal 24, Que 1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.
— Gegužės 24 d. skubiai nuvež

ta į Jean Talon ligoninę J. Mor
kūnienė.

— Visai savaitei atostogauti į 
savo vasarnamį išvyko Juozas 
Paznokaitis. Jis daug dirba prie 
bažnyčios, eidamas pavyzdingai 
zakristijono pareigas.

— Pirmasis mėnesio penkta
dienis — birželio 3 d. Mišios — 
vakare 8 vai. Išpažinčių bus klau
soma iš vakaro nuo 7 vai. •

— Sekminių šventė praėjo gra
žiai. Svečias Tėvas J. Venckus, S. 
(J. pasakė gražų pamokslą ir atna
šavo 11 vai. Mišias; giedojo šešta
dieninės mokyklos jaunimo cho
ras.

— Kun. J. Gaudzė išvyko atos
togauti į Kennebunkport pas tė
vus pranciškonus.

—^Parapijos išvyka - piknikas 
p. Vekterio vasarvietėje numaty
tas birželio 26 d.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava $99.02. Bažnyčiai aukojo: 
Viktorija Lazaūskienė $100 ir L. 
Gudas $14. K.J.G._

Penktadienį, birželio 3 d., 7.30 
vai., AV parapijos salėje įvyks 
peticijos veiklai suaktyvinti po
sėdis, į kurį kviečiami visų Mont- 
realio organizacijų atstovai.

KLB seimelio prezidiumas
R. Blauzdžiūnas, praėjusią žie

mą įstojęs į amerikiečių kariuo
menę, praleidęs atostogas pas tė
vus šį savaitgalį grįžo į savo dali
nį. Nuoširdžių mūsų kolonijos vi
suomenininkų sūnus Rimgidas 
rengiasi būti amerikiečių naujos 
ginklo rūšies - raketų specialistu 
ir dabar išvyko į specialią raketų 
mokyklą Ohio. Sėkmės, v.

— Šis penktadienis yra mėne
sio pirmasis. Mišios rytą 7 vai., 
vakare — 7.30.

— Prisimenant 25 metų sukak
tį nuo pirmojo masinio lietuvių 
trėmimo į Sibirą 1941 m., ruošia
mas tų skaudžiųjų birželio įvykių 
paminėjimas birželio 12 d., sek
madienį, 7.30 vai. AV parapijos 
bažnyčioje.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $225.

“Aukso žąsis” žavėjo Montreal} 
pr. savaitgalį. AV parap. salėje 

, įvyko 3 rodymai ir visi sutraukė 
daug žiūrovų, šeštadienio vakare 
įvyko jaukus pobūvis pagerbti fil
mo režisorei B. Pūkelevičiūtei, 
kuri kartu su aktorium A. Vesel
ka buvo atvykę iš Čikagos. Spau
doje skaičius šio filmo įvertini
mus, buvo malonu konstatuoti, 
kad filmas paliko daug geresnį įs
pūdį, negu buvome susidarę iš 
aprašymų. O gal savame lizde ne 
tik garso perdavimas buvo be 
priekaištų, bet ir scenų spalvin
gumas buvo ryškesnis? Gal tikrai 
“Aukso žąsis” perdaug ilgai 
skraidė svetimom padangėm, ap
lenkdama savo gimtąjį lizdą — A. 
V. parap. salę ir montreafiečius, 
kaip vienas žiūrovas išsireiškė? 
Džiaugiamės išvydę filmą ekrane, 
linkime B. Pūkelevičiūtei geriau
sios sėkmės toliau ir pagrįstai ga
lim didžiuotis, kad mūsų koloni
joj šis didžiulis filmas buvo pa
ruoštas. v.

: dėl nušauto sargybinio prie Gvan- 
tanamo karinės amerikiečiu ba-*

žak dėl abiejų kraštų santykių iš
lyginimo.

Kubos gynybos ministerija pa
skelbė pranešimą, kad buvo nu
šauti du asmenys, bandę slaptai 
išsikelti netoli Havanos. Laivelis, 
kuriuo jie plaukė, buvo išsprog
dintas.

Amerikiečių erdvėlaivis “Sur
veyor I” išautas iš Cape Kennedy 
gegužės 30 d. ir turėtų nesudužęs 
nusileisti ant mėnulio VI.2.

Ateitininkų pavasario šventė 
prasidėjo praeitą sekmadienį A. 
Vartų bažnyčioje. Po pamaldų 
ir jaunųjų pasirodymų buvo T. G. 
Kijausko paskaita ir vaišės N. Pr. 
M. seserų salėje. Pamaldose jaun. 
ateitininkai dalyvavo organizuo
tai su vėliavomis. Mišias laikė ir 
pamokslą pasakė šv. Kazimiero 
parap. vikaras kun. J. Gaudzė. 
Salėje pas seseles paskaitos pa
klausyti ir jaunųjų pasirodymų 
pamatyti dalyvavo daug sendrau
gių ir tėvų. Tėv. Kijausko paskai
ta buvo ir įdomi ir aktuali, skati
nanti ne tik jaunuosius, bet ir se
nius pabusti iš pasyvumo. Paša
liečiui klausantis ir stebint, susi
daro įspūdis, kad mūsų kolonijoj 
dar vienas jaunimo sambūris išei
na į aktyvų gyvenimą. “Atsistokit 
ir pasirodykit” — kvietė ateiti
ninkus mūsų jaunieji korespon
dentai Algis ir Kazys “Neprikl. 
Lietuvos” puslapiuose. Girdėti, 
kad ateitininkai šią vasarą jau 
rengia pirmąją savo stovyklą Bal
tijos stovyklavietėje, v.

“Baltijos” stovyklavietės staty
bą parėmė: (skliausteliuose para
mos suma, įskaitant praeitus dve
jus mteus): L. Gureckas, Keating' 
Ford Sales Assistent Manager 
$25(75), A. Ptašinskas $10(25), S. 
Zemlickienė $10(20), A. Kudžma 
$5(15).

“Lito” ekskursijoje į Granby 
zoologijos sodą gali dalyvauti ir 
vyresni kaip 14 m. “Lito” jaunie
ji nariai. Eskuršija įvyks šešta
dienį, birželio 18, 9 v.r. Išvyksta
ma nuo abiejų “Lito” skyrių tuo 
pat laiku atskirais autobusais. 
Dalyvių registracija ryšium su 
šiuo pakeitimu pratęsiama iki 
birželio 7 d. Pratęsimas galioja ir 
naujai įstojantiems nariams. Re
gistracijos anketas ir informaci
ją galima gauti “Lite” arba pa
skambinus tel. 766-5827. Pr. R.

“Litas” šio mėnesio pabaigoje 
prirašo trijų mėnesių palūkanas 
už depozitus, todėl labai patogu 
šiuo metu Tamstų judomas san
taupas iš kitų bankų perkelti į 
“Litą”. Už depozitus “Litas” mo 
ka 4%, duoda nemokamą gyvybės 
draudimą ir grąžina apmokėtus 
čekius. Taip pat primename, kad 
“Litas” duoda beprocentines gy
vybės apdraudos paskolas iki 
$2000. “Lito” nuo sekančio mėne
sio paimtas akcidentinis draudi
mas galioja ir šioms paskoloms 
be jokio papildomo atlyginimo.

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai gaunami "Lite". 

Didžiausia nuolaida tik iki 1966. VII. 31.

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

Nekfln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investadnes paskolas 8.4% 
Pigus paskolą draudimas iki 
$10.000.

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




