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Ukrainiečiams 75 metai
Sukaktys nėra lietuvių mono

polis. Jų turi visos tautos. Taipgi 
ir minėjimai nėra lietuvių išradi
mas — juos rengia visi, kurie turi 
praeitį. Skirtumas tik tas, kad vie
nų minėjimai yra smulkūs, bana
lūs, neįdomūs, o kitų reikšmingi, 
išjieškoti, rūpestingai paruošti, tu
riningi. Minėdami įvairias sukak
tis savos praeities, prikeliame ją 
trumpalaikiam momentui, perke
liame savo sąmonėn bei atstatome 
ryšį kad ir su tolima praeitimi. 
Yra betgi įvykių, kurie nėra savi, 
nes neliečia nei mūsų asmens, nei 
šeimos, nei tautos, nei valstybės. 
Visdėlto ir jie gali būti mums arti
mi, būtent, tiek, kiek juos priarti
na mums artimi žmonės ar tautos. 
Juk artimos šeimos ar tautos liki
mas neleidžia nuošaliai stovėti ir 
juo nesidomėti, ypač dabartiniais 
laikais, kai visuotinumo idėja

sklinda ne tik religinėje srityje, bet ir politinėje, ir kultūrinėje. 
Sokrato patarimo “pažink pats save” nebeužtenka. Mums reikia 
pažinti ir kitus. Ne tik pažinti, bet ir bendrauti, kartu gyventi, 
bendras problemas spręsti. Tai ypač svarbų mums lietuviams, tu
rintiems, palyginti, nedideles pajėgas, bet dideles problemas. Kai
myninės. tautos mums turi rūpėti ne Vien žmogiškąja, krikščioniš
kąja, bet ir politine prasme. Domėjimasis jų gyvenimu padės 
mums patiems geriau orientuotis savose problemose ir dargi lai
mės joms draugų.

★ ★ ★

Savaitės įvykiai
ATLANTO SĄJUNGOS KONFERENCIJOJE KANADA ATLI

KO TARPININKO VAIDMENĮ. Kad Briuselyje užs. reik, ministe- 
■iai išvengė skilimo, tai nuopelnas kanadiečio Paul Martin. Vienu 
netu jis vienas kovojo prieš A. Sąjungos didžiąsias jėgas — JAV ir 
Britaniją, kurios nori prancūzus nubausti už nebendradarbiavimą. 
?uvo siūloma perkelti ir politinį, ir karinį centrą į Briuselį. Paul 
/lartin įtikino narius sprendimą atidėti iki spalio mėn. Kitaip gre
ta pavojus, kad Prancūzija, visai pasitrauks iš A. Sąjungos. Tada 
iąjunga nustotų prancūzų paramos ir amerikiečių naftotiekio linija 
>er Prancūzijos teritoriją* turėtų užsidaryti. Prez.* De Gaulle galėtų 
iždrausti sąjungininkų lėktuvams skraidyti virš Prancūzijos, ati- 
raukti dalinius iš V. Vokietijos. Dėl jų užs. reik. min. Couve de 
lurville sutinka derėtis. Didieji A. Sąjungos nariai pirmininka
usi P. Martin kritikavo, mažieji jį rėmė. Aštrių sprendimų vengta 
Įėl numatytos birželio 20 d. De 
laulle kelionės į Maskvą. A. Są- 
ungos 15 narių sutarė ir kitu 
laušimu: pasisakė prieš anksty- 
ą Rytų-Vakarų konferenciją dėl 
Europos saugumo. Nežiūrint pa- 
arytų kompromisų su Prancūzi- 
a, visi delegatai sutiko, kad A. 
Sąjungos ateity laukia sunkios

Viena mums iš seno draugiška tauta yra ukrainiečiai. Deja, 
mes permažai dėmesio kreipiame į santykių palaikymą su jais. 
Galbūt turėjo įtakos nebuvimas bendrų sienų su Ukraina. Be to, 
ji, kaip neturėjusi ilgesnį laiką savos nepriklausomybės Lietuvos 
atgimimo laikotarpyje, mums galbūt atrodė mažiau dėmesį trau
kiąs kraštas. Išeivijoj betgi arčiau pažinom ukrainiečius ir pama
tėm, kad jų pajėgumas kovoje už sovietų pavergtų tautų laisvę 
yra vertas atidaus dėmesio. Jų intelektualinės pajėgos laisvame 
pasaulyje yra gana gausios. Ukrainiečių išeivija labai plati. Kova 
už Ukrainos laisvę yra intensyvi. Tai galėjome pastebėti pvz. uk
rainiečių masinėje manifestacijoje Vašingtone, atidengiant poeto 
Ševčenkos paminklą, kur žodį tarė ir buvęs JAV prez. D. Eisen- 
howeris. Dar visai neseniai galėjome stebėti ukrainiečių demonst
raciją Otavoje, kurioje dalyvavo apie 3000 asmęnų, protestuojan
čių prieš kankinimą ukrainiečių rašytojų Sovietą Sąjungoje.*'Ta? 
tik pora faktų, rodančių ukrainiečių pastangas šiaurės Amerikoje. 
Sekant jų anglų kalba leidžiamą spaudą, matyti, kad panašių fak
tų yra daug. Visi jie liudija ukrainiečių tautos nepaprastai ilgą, 
skausmingą ir ištvermingą kovą prieš sovietinę vergiją. Tai tauta, 
kurios šviesieji vadai nuo pat rusų revoliucijos skelbia: “Mes be 
laisvės nenurimsim.”

♦ ★ ♦

Joninių išvakarėse, pagal senus papročius, lietuviai kūrena laužus, rengia programas su dainomis 
šokiais. Mergaitės pina vainikus iš surinktų gėlių, plukdo juos vandenyje: duoda jiems mergaičių 
berniukų vardus; kurių vainikai suplaukia vienas prie kito, tie susituoks. . .

Maskvos nuotaikos Vatikanui
Sovietai padarė mažų nuolaidų Vatikanui • : 
rūmo ledai nepralaužti • Keisti ženklai XXIII kompartijos suvažiavime 

sustabdymas • Ateitis — be prošvaisčių

Kanadoje ukrainiečiai, kurių yra apie pusę milijono, mini 75 
metų sukaktį nuo pirmųjų ateivių įsikūrimo. Vakaruose, kur yra 
susitelkusi jų dauguma, ta sukaktis jau buvo iškilmingai paminė
ta. Kanados rytai minės ją birželio 19 d. Toronte parodų aikštėje. 
Tam reikalui yra sudarytas specialus komitetas, vadovaujamas 
dr. N. Kušpetos. Programos pagrindiniai dalykai jau paskelbti. Iš
kilmės bus pradėtos 2.30 v. p.p. religinėmis apeigomis, vėliavų pa
kėlimu, jaunimo organizacijų paradu, svečių ir seniausių ateivių 
pristatymu. Po to — koncertinė programa ir banketas, kuriame da
lyvaus tūkstančiai svečių. Visos iškilmės bus sutelktos Toronto pa
rodų aikštėje. Pagrindiniu kalbėtoju pakviestas buvęs premjeras, 
dabartinis opozicijos vadas J. G. Diefenbakeris.

Iš pranešimų spaudai matyti, kad ukrainiečiai šia proga pa
geidauja ir kitų tautinių grupių dalyvavimo. Lietuviams derėtų da
lyvauti ne vien per oficialius savo pareigūnus, bet ir gausesniais 
būriais. Ta iškilmė nevienam iš mūsų galbūt primins, kad ir lie
tuviams kartas nuo karto reikia išeiti į platesnę visuomenę didžių
jų sukakčių proga ir parodyti, kad mes taip pat užimame krašto 
gyvenime atitinkamą vietą. Lenkai stipriai pasiskardeno su 1000 
metų krikščionybės sukaktimi, ukrainiečiai — su 75 metų imigra
cijos iškilmėmis. Tomis progomis iškilo jų balsas ir svoris krašto 
gyvenime. Ir mes neturėtume tylėti, kai ateina proga išeiti kraš
to viešumon. Pr. G.

Kelias nuo Maskvos į Vatikaną 
dar aštriais dagiais užžėlęs. Išori
niai ženklai dažnai klaidina. Abi 
šalys siekia savo tikslu, bet iki

VLIKO LAIŠKAS VATIKANUI
VLIKo pirmininkas, vykdyda

mas VLIKo valdybos nutarimą, 
birželio 2 d. išsiuntė tokio turinio 
laišką Vatikano valstybės sekreto
riui kardinolui Amleto Giovanni 
Cicognani:

“Jūsų Eminencija,
Krik ščionybės tūkstantmetis 

Lenkijoje yra didelės reikšmės 
įykis lietuviams tėvynėj ir svetur. 
Jie dalijosi ir tebesidalina su pa
saulio katalikų bendruomene tos 
vienintelės sukakties įkvėpiamo
siomis vertybėmis.

Mūsų entuziazmas tačiau tapo 
apslopintas išleidimu Vatikano 
ženklų, atvaizdavusių Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo Motiną drau
ge su Lenkijos karaliene Jadvyga 
ir Krokuvos miestu, kaip Lenki
jos valstybės simboliu. Kadangi, 
kaip Jūsų Eminencija gerai žino

te, Vilnius yra Lietuvos sostinė 
ir Vilniaus Dievo Motina yra di
džiai garbinama lietuvių tautos, 
jų sutapdinimas Vatikano ženk
luose su Lenkijos tūkstantmečiu 
pažeidžia lietuvių tautos jausmus. 
Mes taip pat nuogąstaujame, kad 
tas nelemtas žingsnis bus išnau
dotas komunistų propagandoj ir 
Lietuvoj esamo komunistinio re
žimo priešreliginėj veikloj. Mes 
tikimės, kad šventasis Sostas ras 
tinkamų būdų ir progų atitaisyti 
ženklų sukeliamas klaidingas 
nuomones ir išlyginti lietuvių tau
tai padarytą skriaudą.

Dar kartą užtikrindamas kata
likiškos Lietuvos ištikimybę šven
tajam sostui, prašau Jūsų Emi
nenciją priimti augščiausios pa
garbos pareiškimą.

V. Sidzikauskas, pirmininkas.”

ŽYGIAVO PRO SOVIETŲ AMBASADĄ
Kanados ukrainiečių komitetas 

praneša, kad jų surengtoje de
monstracijoje Otavoje gegužės 
28 d. dalyvavo 3000 asmenų. Jų 
tarpe buvo lietuvių, slovakų, kro^ 
atų ir vengrų atstovai. Kalbas 
prie parlamento rūmų pasakė uk
rainiečių komiteto atstovai: pirm, 
mons. dr. B. Kushnir, M. Plawiuk 
ir M. Sosnowsky. Kanados vyriau
sybei memorandumas buvo įteik
tas prieš demonstraciją. Jame 
buvo išdėstyti faktai, liečią ukrai

niečių intelektualų persekiojimą 
dabartinėje Ukrainoje. Kanados 
vyriausybės vardu į ukrainiečius 
prabilo min. M. Sharp. Po to 3000 
ukrainiečių pražygiavo pro sovie
tų ambasadą Otavoje su protes
tų plakatais. Ambasados langai 
buvo uždangstyti, tik viename 
augšte buvo matyti foto aparatai, 
nukreipti į publiką. Vienas de
monstrantų pastebėjo: “Ambasa
da šiandien parodo tikrąjį Sovie
tų Sąjungos veidą”

Pasisakė prieš rasinę nelygybę ir 
premjero Verwoerdo vedamą bal
tųjų politiką. Johannesburge jo 
klausėsi 1200 karštai pritarian
čių studentų. Po kalbos Witwat- 
ersrand un-to studentams ploji
mai truko 3 min. Keletas tūkstan
čių klausytojų — jų tarpe studen
tai iš Afrikaans Pretoria un-to — 
Kennedy girdėjo per garsiakal
bius. Užsienio korespondentams 
nebuvo leista svečią lydėti. Iš vi
so P. Afrikos vyriausybė stengė
si boikotuoti jo viešus pasirody
mus. Spauda Kennedy apkaltino 
piršimu liberalinių idėjų komu
nistinei politikai paremti. Kitose 
savo kalbose svečias pranašavo 
krizę, jei nebus keičiama politika 
negrų atžvilgiu. Sen. Kennedy 
matėsi su Ian Robertson, studen
tų unijos prezidentu, ir afrikie
čių vadu Albert Luthuli, Nobelio 
taikos premijos laimėtoju. Abu 
yra netekę Verwoerdo malonės.

Britanijos jūrininkų streikas 
trunka jau visą mėnesį. Bešališ
kųjų komitetas streikui likviduo
ti pasiūlė darbo savaitę sumažin
ti nuo 56 vai. i 48. Unijos taryba 
siūlymą atmetė ir toliau reikalau
ja 40 vai. darbo savaitės. Unijos 
vadai tarėsi su Britanijos Unijų 
Kongresu ir vietoj paramos gavo 
antausį. Kongreso nariai aiškiai 
pasakė ne! Viltis rasti sutarimą 

: sumažėjo. Premjeras Wilsonas 
' paskelbė pakartotinį kvietimą 
[streiką baigti. Unijos karingoji

Maskva reikalauja palikti tris 
aisvas dienas prez. De Gaulle 12 
iienų kelionėje po Sov. Sąjungą. 
Diplomatai spėlioja, kad sovietai 
įer tas 3 dienas nori pagerbti 
>rez. De Gaulle kaip pirmąjį va- 
carietį, leisdami jam stebėti so
vietų erdvės satelito iššovimą.

Politinė padėtis P. Vietname 
dek palengvėjo. Budistai keičia 
savo taktiką. Jų vadai padarytoje 
leklaracijoje sutiko, kad JAV ka
riai būtini P. Vietname, bet aiš
kiai pasisakė prieš premjerą Ky. 
Deklaracija sutapo su pranešimu 
iš Vašingtono, kad šių metų ga- 

ir le papildomai 100.000 amerikie- 
ir čių kovos su vietkongiečiais. Ne

ramumų židinys tebėra senoji 
imperinė sostinė Hue. Jaunieji 
budistai pasirodė gatvėse su ne
šiojamais altoriais, žvakėmis, Bu- 
dos paveikslais ir ginklais ranko- 

Šalių esminiai nusiteikimai nepakitėjo • Santū- se n0,r.®.į° sustabdyti kariuome- 
... , nės judėjimą. Po budistų vado

Ateizmo propagandos ęhan pasitarimų su ambasado
rium Lodge taktika buvo pakeis
ta. Budistų bažnyčia išleistoje 
deklaracijoje paneigė neutralumą 
ir pareiškė, kad derybos šiuo me
tu su š. Vietnamu reikštų kapitu
liaciją. Nepasitenkinimas reiš- pusė reikalavo boikotuoti užsie- 
kiamas ir todėl, kad 10 civilių nio tanklaivius, pristatančius bri- 
tarpe prie karinės tarybos nėra:tams alyvą. Ilgas streikas gali 
nė vieno budisto vienuolio. Hue pakenkti ir taip nestipriai britų 
mieste įvestas karo stovis. Kata-1 ekonomijai. Tada premjerui Wil- 
likai P. Vietname birželio 12 d.! šonui tektų panaudoti parlamento 
surengė demonstracijas, kuriose: suteiktas specialias teises strei- 
dalyvavo 80.000 asmenų. Jie rei- kui užbaigti.

GEDIMINAS GALVA

Sovietų svyravimas
Sovietų kompartija atsidūrė

j e gali žengti, nors Maskva žadė
tų ir kaikurių nuolaidų tikėjimo 
srityje. * *
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“St Pritaikyti prie gyventojų reika- 
lavimų. Ji žada jiems daugiau, ne
gu gali ištesėti. Ateistinė propa
ganda sustabdyta, bet tikėjimas 

? ir toliau persekiojamas. Kompar- 
e tija nenori nukrypti nuo savo 

dogmų, nors jaučia, kad atėjo 
metas naujam posūkiui. Tai ryš
ku ir šiemetiniame kompartijos 
XXIII suvažiavime. Nepripuola- 
mai suvažiavime kalbėjo Italijos 
kompartijos generalinis sekreto
rius Luigi Longo, skatinęs komu
nistus pradėti pokalbį su katali
kais. Sovietai šį pokalbį nori pa
naudoti tik praverti durims į Va
tikaną. Maskvos kompartija pri
taria komunistų-katalikų pokal
biui užsienyje — Italijoje, Pran
cūzijoje ir net Ispanijoje, tačiau 
ji vengia tokio pokalbio savo 
krašte.

Katalikų - komunistų pokalbis 
Vakaruose jau pradėtas uždarose 
intelektualų grupėse, šis klausi
mas vertas dėmesio ir platesnio 
aptarimo, nes jis yra susijęs su 
Maskvos—Vatikano pokalbiu.

Ateities perspektyvos
Sovietu užsienio reikalu minis-

tiaiaiixai tebėra spaudžiami ir net 
persekiojami. Maskva nėra linku
si daryti didesnių nuolaidų, nes 
ji būkštauja, kad tikėjimo laisvės 
priedangoje nesutvirtėtų tautinė

gyvenant ūkinį ir politinį sunk- persekiojimo sušvelninimą Lietu
voje, nes nematyti ženklų, rodan
čių komunistų traukimosi nuo sa
vo dogmų. Laikinio pobūdžio tak
tiniai vingiai tėra politiniai ėji
mai, kurie keičiasi su momento 
reikalavimais.

II Vatikano santarybos pradžio
je Maskva darė kažkurių nuolai
dų. Ji leido vykti į santarybą or
todoksų patriarchato dviem atsto
vams ir Lietuvos dvasiškiams. 
Ukrainietis vysk. Slipy buvo iš
leistas po 17 metų persekiojimo 
ir kalinimo, šie įvykiai sulaukė 
Vatikano tinkamo dėmesio ir pa
skatino Joną XXIII santarybos 
atidarymo kalboj reikšti viltis, 

'kad sovietai atvers kitą santykia
vimo lapą. 4 Įf

Maskvos bandymai
N. S. Chruščiovas pasiuntė sa

vo žentą, tuometinį “Izvestijos” 
redaktorių A. Adžubejų į Romą. 
Vienu žygiu buvo bandyta nu
šauti du zuikius: Adžubejus turė
jo pakviesti Italijos prezidentą 
Gronchi apsilankyti Maskvoje ir 
galbūt paruošti sąlygas konkorda
tams tarp Vatikano, Maskvos ir 
Varšuvos. Italijos prezidentas su-, -------—------------------ ---------

I silaikė nuo kelionės į Maskvą, oįterio pokalbis su Paulium VI pa- 
susitarimas buvo atidėtas. Kom- dėties nepakeitė, šiuo metu nėra 

[partijos dienraštis “Pravda” nė pagrindo konkordato sudarymui, 
[žodeliu nepaminėjo Adžubejaus 
pokalbio su Jonu XXIII.

Jono XXIII enciklika “Pacem 
in terris” susilaukė dėmesio net 
Sov. Sąjungoje. Ji, mažai ką išlei
dus, buvo paskelbta žurnale “Za 
rubežom”. Jono XXIII mirtis ir

įldeologinė bedugnė nesumažėjo 
Daugelis klausimų palikti atvi
rais. Kaikurie jų liečia ir Lietu
vą. Pvz. Vilniaus vyskupas Sawic
ki, įšventintas šiame pokaryje, 
jau senokai laukia galimybės per
sikelti iš Balstogės į arkivyskupi- 

jo įpėdinio Pauliaus VI išrinki- jos centrą Vilnių, kurį šiuo metu 
mas sulaukė ypatingo dėmesio ■ valdo kan. C. Krivaitis.
Maskvoje: ji išreiškė užuojautą Svarbiausia kliūtimi konkorda- 
dėl “taikos ganytojo mirties” ir tui sudaryti yra ne politinė, o re- 
sveikino jo įpėdinį.

Sovietų spauda paskelbė Pau
liaus VI padėkos raštą ir net kai- 
kurias jo kalbų ištraukas, liečian
čias tarptautinę taiką. Vatikano 
santarybos eiga protarpiais buvo 
aptarta sovietinėje spaudoje. 
Straipsniai buvo santūrūs. Tik su
važiavimui pasibaigus jo darbai 
buvo bandyti įsprausti į sovieti
nius rėmus. Net ir dabar dar pa
sitaiko straipsnių, kuriuose san- 
taryba vadinama užsimojimu be 
aiškaus tikslo.

Svarbiausia kliūtimi konkorda-

liginė. Maskva lengva ranka gali 
įsileisti vyskupą Sawicki į Vilnių, 
bet ji nenorės daryti nuolaidų 
laisvai tikėjimą išpažinti. Jai rū
pi ne tikėjimas, o politiniai tiks-

Paulius VI parodė didelių pa
stangų taikai Vietname atstatyti. 
Pastaruoju metu jis atvirai nepri
tarė JAV laikysenai pietrytinėje 
Azijoje. Maskva norėtų, kad Vati
kanas taptų jos politikos talkinin-

Vatikanas žino, kiek toli politiko-

Maginot linija, kadaise turėju
si apginti Prancūziją nuo vokie
čių užpuolimo, taupumo sumeti
mais perleidžiama civiliniams 
reikalams. Prekybos ir pramonės 
įmonės nuomos patalpas pože
miuose sandėliavimo tikslams. 
Pramatoma net ir grybus auginti 
bei patalpas naudoti turizmo 
tikslams.

Sov. Sąjunga atsisakė dalyvau
ti pasaulio rašytojų kongrese, ma
tyt, dėl parodytos aiškios opozici
jos ryšium su vykusiu teismu dėl 
sovietinių rašytojų veikalų pa
skelbimo Vakaruose.

■ kui užbaigti.
kalavn griežtesnės, kovossu ko-’ JAV kongresas svarstys pasiū- 

šiasi rinkimams rugsėjo 11 djnatas jau pasiūlė prekybos min.
munistais. Generolų taryba ruo- tymą įvesti metrinę sistemą. Se- 
šiasi rinkimams rugsėjo 11 d. natas jau pasiūlė prekybos min. 
Parlamentas susidarytų iš 150' pradėti 3 metu studiją. Dėl ne
rinktų narių — po vieną nuo1—™ taw----------j-

100.000 gyventojų. Dvi vietos pa
liktos mažumoms: kambodie- 
čiams, gyvenantiems Vietname, ir 
kalnų gentims. Kariniame fronte 
vyko stiprios kovos; sunaikintas 
raudonųjų batalijonas — 292 už
mušti. Taikliai bombarduotos 
priešo pozicijos. Oro, kovose nu
muštas 1 sovietinis MIGas, kitas 
— sužalotas.

Pietų Afrikos kelionėje sen. 
Robert Kennedy minių ir studen
tų buvo sutiktas triukšmingai.

metrinės sistemos JAV praranda 
daug prekiavimo galimybių. Po 
Anglijos ir Kanados perėjimo į 
m,etrinę sistemą Amerika liktų 
viena su inčais ir pėdomis. Dėl 
prekybos perėjimas į metrinę sis
temą vertas net $10 bil. Didelė 
JAV technologijos dalis, kaiku- 
rios prekybos šakos ir universite
tai jau naudoja metrinę sistemą. 
Visi amerikiečių erdvės tyrimai 
atliekami metrinėje sistemoje ir 
užsakymai firmoms turi būti iš
verčiami į inčus.

Kanados ukrainiečių demonstracijoj Otavoje prie parlamento rūmų kalba prekybos min 
M. Sharp. Ukrainiečiai protestavo prieš ra šytojų persekiojimų Ukrainoj. Sovietams t< 
demonstracija labai nepatiko — jie pagrasino nepirksig kviečių Kanadoje
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★ Popiežius Paulius VI buvo 

sušaukęs 24 asmenų grupę ap
tarti Vatikano sėkretorijato 
veiklai už socialinio teisingumo 
įgyvendinimą pasaulyje. Buvo 
nutarta įsteigti vienetą, kuris 
stovėtų virš tautinių ir tarptau
tinių šalpos organizacijų, būtų 
nepriklausomas nuo Vatikano 
valstybės sekretorijato, tačiau 
su juo bendradarbiautų, lygiai 
kaip su Jungtinėmis Tautomis 
bei kitais pasaulinio masto vie
netais. Susirinkime dalyvavo tik 
šioje srityje pasižymėję asme
nys, kurių tarpe buvo ir ekono
mistė Barbara Ward su kun. 
Louis Lebert, O.P., 1964 m. at
stovavę Šv. Sostui Jungt. Tautų 
prekybos ir kraštų pažangos pa
sitarimuose. Tikimasi, kad šv. 
Tėvas paskelbs naująją organi
zaciją, vadovaudamasis susirin
kusių nutarimu, šv. Petro ir 
Pauliaus šventėje.

★ Vatikano ir Jugoslavijos 
santykiai vėl buvo aptarti. Pri
eita prie šių išvadų: santykiai 
tarp valstybės ir Katalikų Bend
rijos Jugoslavijoje bus tvarko
mi Jugoslavijos dabartinės kons
titucijos bei Įstatymų; nesutari
mai tarp valdžios ir dvasiškuos 
turės būti sprendžiami bendru 
pasitarimu valstybės su krašto 
Katalikų Bendrija; konkordatas 
nebus pasirašomas, o tik duoda
mas sutikimas, kad Vatikanas ir 
visa Bendrija pripažįsta Jugosla
vijos santvarką. Pagal Jugosla
vijos įstatymus, katalikai gali 
turėti kunigų seminarijas, lais
vą spaudą ir laisvę išpažinti ti
kėjimą. Kaikurių manymu, šis 
susitarimas nieko Vatikanui ne
davęs, nes panašiu susitarimu, 
pasirašytu su Vatikanu 1964 m., 
vadovaujasi ir Vengrijos komu
nistai, kurie įsako vyskupams 
komunistinei valdžiai nepaklus
nius kunigus nubausti.

★ Išleistas specialus potvar
kis, liečiąs kunigų drabužius 
Vatikane ir Romoje: įsakyta vi
siems dėvėti sutanas. ,

* Pasauliečiai — katalikų va
dai iš 18 valstybių buvo suvažia
vę Austrijon sudaryti planų Eu
ropos pasauliečių organizacijų 
konfederacijai ir pasiruošti III 
Pasaulinei Pasauliečių Apaštala
vimo Konferencijai, įvyksiančiai 
Romoje 1967 m. Be 120 katali
kų atstovų, pasitarime dalyvavo 
ir Pasaulio Bendrijų Tarybos 
bei Įvairių protestantų Bendrijų 
atstovai.

* Vokiečių katalikų ir protes
tantų bandymas paruošti bendrą 
Šv. Rašto vertimą nepavyko. Vi
suotiniame susirinkime Puido
je ir vieni, ir kiti sutiko projek
tą atidėti. Protestantai pradėjo 
modernų “Liuterio Biblijos” 
vertimą, o katalikai darbuojasi 
pritaikydami modernų.šv. Raš
to vertimą liturginiam naudoji
mui.

* Sov. Sąjungoje du jauni or
todoksų kunigai Nikolaj Ešiman 
ir Gleb Jakunin savo laiške 
Maskvos patrijarchui Aleksie
jui nusiskundžia, jog Rusijos 
vyskupai per visą laiką nesiprie
šinę komunistų valdžiai ir tik 
vykdę jos įsakymus pagal komu
nistų komiteto Ortodoksų Bend
rijos reikalams direktyvas. Jie 
laiške pateikia keletą valdžios
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įvykdytų punktų, dėl kurių 
vyskupams derėjo pakelti balsą. 
1. Prieš pačių komunistų konsti
tuciją Rusijoje buvę uždaryta 
bent 10,000 bažnyčių ir daug 
vienuolynų; 2. dvasiškių parin
kimas Ortodoksų Bendrijai tvar
komas komunistų valdžios; 3. 
civilinės tikinčiųjų teisės pažei
džiamos iki tokio laipsnio, kad 
ir sakramentų priėmimas kont- 
troliuojamas komunistų; 4. litur
ginės apeigos varžomos, reika
laujant leidimo pamaldoms lau
ke; 5.^ sąžinės laisvė varžoma, 
neleidžiant vaikų į bažnyčias.

* Kun. Burgalassi, religinės 
sociologijos profesorius Angeli- 
eum universitete Romoje, savo 
studijoje apie italus paskelbė 
sekančius duomenis: praktikuo
jančių italų katalikų šiaurės Ita
lijoje' yra 60%, centrinėje — 
28-35%, o pietinėje dalyje — 
30-37%. Romos mieste tik 23% 
esą praktikuoją katalikai. Savo 
studijoje jis prieina išvados, 
kad pusiau pramoninėse apylin
kėse esą daugiau praktikuojan
čių katalikų nei buvo manoma. 
Tai svarbus veiksnys ateičiai, 
turint galvoje, kad Italija dabar 
pergyvena gana staigią socialinę 
evoliuciją. Katalkiškose tradici
jose gyvenę neturtingi žemdir
biai bei kalnų gyventojai atsidu
ria pramonės miestuose. Tokio
je aplinkoje tradiciniai religi
niai pagrindai neatlaiko ir jau
nimui nieko nereiškia, tačiau, 
pasak kun. Burgalassi, daugelis 
jaunuolių lieka ištikimi savo ti
kėjimui vien tik dėl tvirtų as
meniniu įsitikinimu.C-

* Garsusis Liuveno katalikiš
kas universitetas buvo privers
tas savo mokslo metus. užbaigti 
11-dienų anksčiau dėl flamų 
studentų protestų ir demonstra
cijų. Universitete iki šiol buvo 
naudojamos flamų ir prancūzų 
kalbos. Flamai norėjo prancūzų 
kalbą visiškai iš universiteto pa
šalinti. Belgijos vyskupai to pa
daryti nesutiko.

* William Phelps Thomson, 
teisininkas, praeitais metais bu
vęs jungtinės presbiterininkų 
Bendrijos Amerikoje moderato
rium, išrinktas penkeriem me
tam tos Bendrijos galva. Tai 
pirmas kartas, kad pasaulietis 
užimtų tokią vietą. Paskutiniu 
metu presbiterininkams vadova
vo dr. Eugene Carson Blake, ku
ris šių metų pradžioje buvo iš
rinktas Pasaulio Bendrijų Tary
bos generaliniu sekretoriumi.

* Presbiterininkai suredaga
vo naują tikėjimo išpažinimą, 
kuris generaliniame susirinkime 
susilaukė vieningo pritarimo. 
Dabar dokumentas turės būti 
aptartas 188-se Bendrijos pada
liniuose, o po to bus galutinai 
priimtas ir įdėtas į “Išpažinimų 
knygą” greta Nikėjos ir Apaš
talų Išpažinimo. Suredaguotame 
dokumente iškeliamos šiems 
laikams specifinės problemos: 
diskriminacija, taika, neturtas 
ir lytiniu santykiu anarchija.

K. J. Stš.

Airijos prez. De Valera, 83 m.
amžiaus, vos laimėjo rinkimus 
prieš 49 m. advokatą Tom O’Hig- 
gins. Rinkimai praėjo gana ra
miai — airiams neįprastu būdu.
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PRANEŠIMAS /Š VOKIETIJOS

Bonna tarp kūjo ir priekalo a 0*™°° K. KAZ. PATALAVIČIUS

Žinodama Atlanto Sąjungos 
reikšmę, Maskva nuo seno daro 
visa jai išardyti. Kaip įprasta, 
Kremliaus raudonieji ponai daž
nai padaro daug gerų dalykų sau 
svetimomis rankomis. Atlanto S- 
gos reikale jų naudai patarnavo 
De Gaulle, nors ir netiesiogiai. 
Jo išvedimas Prancūzijos iš At
lanto Sąjungos bus didžiausias 
Maskvos laimėjimas nuo antro 
pasaulinio karo pabaigos. Todėl 
džiaugiasi ji, džiaugiasi ir kitų 
kraštų komunistai.

De Gaulle smūgiai
De Gaulle žygis pridarė rūpes

čio ypač V. Vokietijai, nes ji Eu
ropoje yra didžiausias taikinys 
raudonajai Maskvai. Tai žinoda
ma, Bonna dėjo daug vilčių į At
lanto S-gą, nes jos kariuomenė 
yra dar silpna apsiginti nuo ko
munistinės agresijos. Ji buvo pa
tenkinta, kad jos teritorijoje tel
kiasi tam tikri kiekiai ir kaikurių 
Atlanto S-gos narių kariuomenės 
dalinių, jų tarpe ir Prancūzijos. 
Išstojus De Gaulle iš Atlanto S - 
gos, Bonnai atsirado sunkus klau
simas ir dėl Prancūzijos dalinių 
tolimesnio pasilikimo Vokietijo
je.

De Gaulle žygis sudavė smūgį 
ir Vokietijos—Prancūzijos drau
giškumui, sudarytam Adenauerio 
laikais. Tiesa, minint Verduno 
sukaktį De Gaulle kalba įnešė 
kiek prošvaisčių į vokiečių-pran- 
cūzų santykių raidą, bet prieš tai 
pakibę tamsūs šešėliai lieka neiš- 
sklaidyti.

Bonnai kelia rūpesčio ir De 
Gaulle busimoji kelionė į Mask
vą. Kaip praktika rodo, nevisi po
litikai grįžta iš ten neapšviesti 
“saulės spinduliais”. Todėl ir

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE

ietuviai žaliojo aukso krašte

Dr. Petras Mačiulis konsulavimo 
metais Brazilijoj prie savo įstai
gos

(Tęsinys iš pr. numerio)
Tie, kuriems “degė padai”
Kaip minėjau, Brazilijon atvy

ko daugelis viengungių, prie kitų 
šeimų nariais prisirašiusių, kurie 
vėliau nuo jų pasitraukė, bet at
vyko ir tokių, kuriems, kaip sako
ma, “padai degė” Lietuvoje. Ka
dangi laivininkystės kontorų 
agentams iš kiekvieno emigranto 
buvo naudos, tai jie praleisdavo 
vykti su šeimomis ir tokius, kurie 
dar nebuvo atsidūrę “valstybinia
me viešbuty” Mickevičiaus gatvė
je. .. Tai buvo pats sunkiausias 
elementas mūsų emigrantų tar
pe. Su šitais emigrantais Brazili
joje tekdavo dažnai susiremti, nes 
ir čia jie, pastovesnio darbo nesi
imdami, slankiojo agentaudami 
panašioms laivakarčių konto
roms, kurių pridygo visas pustuzi
nis su žydu iš Rokiškio Ziegleriu 
priešakyje. Daugiausia tačiau pa
darė skriaudos mūsų žmonėms iš 
Kauno atsibastęs “didelių žmo
nių” rekomendacijomis apsirūpi
ni Česlovas Buivydas, vieną rytą 
dingęs iš savo kontoros su vienuo
lika tūkstančių svetimų pinigų!

Konsulato steigimas
S. Paulo mieste
1929 m. pradžioje Lietuvių už

sienio reikalų ministerija gavo iš 
prezidentūros perduotą S. Paulo 
lietuvių prašymą vyriausybei, kad 
paskirtų Brazilijon Lietuvos kon
sulą, kaip kad prieš trejetą metų 
buvo paskirtas mūsų konsulas į 
Buenos-Aires Argentinoje. Tas 
lietuvių išeivių Brazilijoje pra
šymas ir šiuo metu turėtų tebebū
ti mūsų buv. konsulato S. Paulo 
archyve, jį ten 1935 m. palikau.

Kodėl mūsų konsulatas trimis 
metais anksčiau buvo atidarytas 
Argentinoje, nesunku suprasti, 
nes Argentinos vyriausybė jau tu-

Be to, turėta žinių apie mūsų 
žmones, kitus net carų laikais, nu
keliavusius Argentinon, o iš Bra-

J. KAIRYS

Bonnai yra svarbu, kad De Gaulle 
savo vizito metu Maskvoje nepa
darytų kokių nors ėjimų, priešin
gų Vokietijos interesams.

Vokiečiai laviruoja
Prancūzijos padaryta spraga 

Atlanto S-goje buvo bene svar
biausia priežastimi vykti Erhar- 
dui į Londoną ir ten rasti Vokie
tijai draugišką nuotaiką. Tiesa, 
finansavimo klausimas Vokietijo
je esančių Britanijos kariuome
nės dalinių yra dar užkliuvęs, bet 
vienaip ar kitaip bus susitarta, 
nors biudžetinių sunkumų turi 
ne vien Londonas, bet ir Bonna.

Bonnai tenka laviruoti tarp 
Prancūzijos ir JAV. Tai nebuvo 
lengva seniau, bet dabar, išstojus 
De Gaulle iš Atlanto S-gos, šis 
reikalas dar pasunkėjo. Abi šios 
valstybės buvo ir yra Vokietijai 
reikalingos: Prancūzija kaip ūkiš
kai ir kariškai stiprus kaimynas, 
be kurio Europa būtų beveik ne
suprantama, o JAV kaip pasauli
nė' galybė, be kurios raudonoji 
lava būtų užliejusi jau ne vien 
Vokietiją, bet gal ir visą likusią 
laisvą Europą. Bet De Gaulle 
šiaušimasis prieš Vašingtoną iš
kėlė priešingumą tarp Prancūzi
jos ir JAV. Tai labai apsunkina 
Bonnos padėtį.

Socialdemokratų pokalbiai
Maskva užsuko Bonnai naują 

plokštelę — tai pasikalbėjimai 
rytų zonos komunistų su vakarie
tiškais socialdemokratais, kurie 
sudaro didžiulę opozicijos parti
ją parlamente. Kanclerio pava
duotojas Mende jau seniau kal
bėdavo apie jieškojimą būdų pa
lengvinti vokiečių padėtį Vokieti

DR. PETRAS MAČIULIS

ko, niekas nesikreipė. Buvo, tie
sa, Kaune žemėms parduoti Bra
zilijoje kontora “Alfa”, bet, kaip 
sakoma, kol sergąs balsiai nede
juoja, niekas gydytojo nekvie
čia... Anas laiškas konkrečiai pri
minė vyriausybe^,' kad mūsų išei
viai Brazilijoj^ atsidūrė' sunkioje 
būklėje, nes neturėjo jokios teisi
nės globos.

Tuo metu užsienio reikalų mi
nisterijos šefu buvo prof. A. Vol
demaras, kuris rimtus klausimus 
spręsdavo negaišuodamas. Pasi
taręs su dr. D. Zaunium ir J. Sa
vickiu, pavedė jiems pristatyti 
kurį nors iš senesnių ministerijos 
tarnautojų kandidatą į konsulus 
Brazilijon.

Vasario gale ar kovo pirmomis 
dienomis į mano darbo kambarį 
atėjo J. Savickis, parodė sanpau- 
liečių prašymą ir čia pat man pa
siūlė pasirinkti iš dviejų vieną 
vietą: pasiuntinybės sekretoriaus 
Romoje arba konsulo — S. Pau
lio. Kadangi užsienio reikalų mi- 
nisteris su dr. D. Zaunium ruošia
si vykti Ženevon, norėtų prieš iš
vykstant kandidatą pranešti pre
zidentui. J. Savickis patarė man 
ilgai nedelsti su atsakymu, iš sa
vo pusės draugiškai patardamas 
priimti konsulo vietą, nes, girdi, 
ką pasiuntinybės sekretorius at
liks, tai ne jo, bet atstovybės ar 
atstovo kreditan eis, o ką pats at
liksi konsulo pareigas eidamas, 
tai eis tavo sąskaiton... Po tokio 
argumento ilgai neteko delsti — 
apsisprendžiau už konsulo tarny
bą.

Mūsų delegacijai grižus iš Že
nevos, berods kovo 23 d., buvo 
gautas iš prezidentūros paskyri
mo raštas, diplomatinėje tarnybo
je vadinamas “brevete”. Prade
dant konsulo vieta ir augštyn, pa
skyrimas jau eina respublikos 
prezidento parašu, todėl jis taip 
greit nededamas, juoba, kad aš 
nemokėjau prisiversti būti val
dančios partijos nariu, ir iš viso 
jokiai politinei partijai nepriklau
siau.

Rinkimų metu į St. Seimą, o ir 
vėliau tekdao vienoj kitoj vietoj 
susitikti su kalbėtojais, kartais ir 
susiremti dėl kokios nors žemės 
reformos, bet tik vieno mitingo 
metu Panevėžyje buvau užpykdęs 
tautininkų atstovą dėl man čia 
pat sumegzto kalambūro, nors tai 
nebuvo demogogija, o greičiau pa
šaipa. Ar ir tokie mano “politiniai 
griekai” buvo kieno užregistruoti 
ir skyrimo proga parodyti, neži
nau, bet delsimo prezidentūroje 
visdėlto būta.

Pasirengimas kelionei
1926 m. viduryje sukūrę šeimą, 

mudu su žmona turtų nesukro- 
vėm, bet šis tas buvo įsigyta, kai- 
kas gauta iš namų, todėl rasti pir
kėją ant greitųjų nelengva, arba 

pirkėją. Sutvarkę šį reikalą, par-
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jos rytinėje zonoje. Psichologiš- Keturios mergaitės plačiai pagarsėjo 
kai imant si nadpfis vicipmc ikv. w ■ ■ M Jkai imant, ši padėtis visiems įky
rėjo. Todėl Bonna, nenorėdama Teko plačiai išsikalbėti su is- 
erzelio iš visuomenės pusės, ši- panų laikraštininku Tico Medina
tiems pasikalbėjimams nesiprie
šino. Ji tik budi, kad iš tokių ir 
panašių susitikimų nesusidarytų 
precedentas, esą visa tai daroma 
tarp dviejų lygiateisių valstybių. 
Kremliaus valdovai V. Vokietijos 
gyventojų psichologines nuotai
kas panaudoja savo reikalams. 
Maskva visą laiką tvirtina, kad 
Vokietijos suvienijimas yra pa
čių vokiečių, kaip dviejų suvere
nių valstybių, reikalas. Rytinė 
Vokietija esą tegalėtų susivienyti 
su V. Vokietija tik tuo atveju, jei 
ir V. Vokietija būtų socialistiška, 
tiksliau pasakius, komunistiška. 
Todėl apie kokį nors susivieniji
mą, esant tiek skirtingų valstybi
nių ir ūkinių sistemų, negali būti 
ir kalbos. Pagaliau laisva valia 
Maskva niekad neatsisakys savo 
senos svajonės paklemžti ir liku
sią Vokietijos dalį. Tai eina ne 
vien iš jos praktikos praeityje, 
bet ir iš komunizmo vyriausio 
“apaštalo” Lenino, kurio žodžiai 
Kremliaus ponams yra nepakei
čiama tiesa. Tai matyti iš Krem
liaus valdovų pareiškimų.

Kad tais pasikalbėjimais Mask
va siekia savo kromelio, matyti 
ir iš rytų zonos ponų siūlomos te
matikos, kaip pvz. Bonnos politi
ka, nusiginklavimas ir t.t. Klau
simas apie Vokietijos susivieniji
mą laisvėje nėra minimas, nors 
jis yra pagrindinis.

Be teorijos dviejų suverenių 
Vokietijų, į artimesnį Maskvos 
kromelį įeina ir V. Vokietijos 
izoliavimas nuo tarptautinės are
nos. Ar minėti pasikalbėjimai 
priartins ją prie šio siekio, pra
klausys nuo daugelio dalykų.

vykome į mano, vėliau ir Į mano 
žmonos tėviškę atsisveikinti su tė
veliais ir kitais giminėmis.

Grįžęs i Kauną pasirūpinau sa
vo busimuoju darbu S. Paulo, to
dėl arčiau išsikalbėjau su emigra
cijos referentu, vėliau apsilankiau 
-pas vidaus reikalų minister!, ku
rio sąmatoje buvo paskirtos su
mos ir emigrantų reikalams. Pa
žadų, kaip paprastai tokiais atve
jais, susilaukiau daug, bet čia 
svarbiausia turėti nuolatinį drau
gą šioje įstaigoje. Tuo būdu ką 
nors realaus gausi — ne vien tuš
čius pažadus. Laimingu būdu pa
sitaikė, kad emigracijos referen
tas buvo puikus žmogus, nemažes
nis žmonių mylėtojas už mane.

Pagaliau išvykstame...
1929 m. bene balandžio 4 d. 

didelis būrys užs. reik, ministeri-. 
jos bendradarbių, su dr. D. Zau
nium ir J. Savickiu priešakyje, bi
čiuliai ir pažįstami susirinko Kau
no stoties perone “palydėti” mū
sų į tolimą, nežinomą kraštą.

Rytojaus dieną keliom valan
dom stabtelėjom Berlyne atlikti 
vieno dr. D. Zauniaus asmeninio 
reikalo ir pakeisti traukinio, ku
ris už keliolikos valandų turėjo 
nuvežti mus iki Paryžiaus. Į vo
kiečių laivą “Cap Arcona” mes 
vėliau įlipome prancūzų uosta
miesty Boulogne-sur-mer.

Turėdami kiek laiko nusipirko
me šiek tiek drabužių, bet čia ir 
buvo mūsų padaryta pirma klai
da: tą patį, tik gal geriau pritai
kytą karštam klimate dėvėti, ga
lėjome įsigyti ir S. Paulo. Balan
džio 12 d. palikome Paryžių ir 
Prancūzijos krantus.

Praplaukus laivui pusiau j į - ek
vatorių, gavau iš S. Paulo radio
gramą konsului sutikti komiteto 
vardu, prašančio pranešti atvyki
mo datą. Tas mane maloniai nu
stebino: reiškia konsulas S. Pau
lo tikrai laukiamas. Deja, aš 
jiems tegalėjau atsakyti iš Rio de 
Janeiro, kadangi norėjau tenai 
sugaišti kelias dienas, kol gausiu 
Brazilijos prezidento pasirašytą 
“exequatur“ — leidimą eiti S. 
Paulo konsulo pareigas.

Rio de Janeiro uoste mus pasi
tiko keletas lietuvių, pasisakiu
sių, kad jiems esą iš S. Paulo pa
vesta mus, išlipusius į krantą, pa
sveikinti kolonijos vardu.

(Bus daugiau)

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE” 

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 •

ir daktaru Perez Ortiz apie iki 
šiol mažai kam pasaulyje žinomus 
ir mažai ištirtus Dievo Motinos 
apsireiškimus šiaurės Ispanijos 
kalnuotame Garabandalo kaime
lyje. Laikraštininkas Tico Medi
na, su kitais dviem ar trimis laik
raštininkais, buvo specialiai prieš 
kiek laiko pasiųstas į Garabanda- 
lą, kur, sakoma, 1962 m. apsireiš
kusi Marija trims mokyklinio am
žiaus mergaitėms. Tico Medina 
šias eilutes rašančiam pasakojo: 
“Į Garabandalo kalnelį, Santan- 
dero provincijoje (sakoma, kad 
Mergelė Marija pasirodžiusi to 
kalnelio pušyne, vadinamame 
“Pinos”) kopiau su skeptiška ir 
šalta šypsena, bet nuo jo nulipau, 
jei dar visai neįsitikinęs, tai bent 
susijaudinęs. Šiuo savo pasakoji
mu nenoriu tvirtinti, kad ten ti
rai Marija pasirodė, bet tik noriu 
pasakyti, kad tame Santanderio 
provincijos kalnelyje tikrai kas 
nors nepaprasto ir antgamtiško 
vyksta. Savo įsitikinimą remiu 
pasakojimais, apklausinėjimais ir 
išvadomis. Mano nuomonė remia
si gydytojų, teologų, kunigų, psi
chiatrų ir šiaip gilaus mokslo, ge
ros valios ir kilnios širdies asme
nų liudijimu.” Tico Medina man 
pastebėjo, kad dėl įvykių. Gara
bandale Bažnyčia dar nieko rim
tesnio nepasakė. Suprantama, nes 
reikia rimtai ir nuodugniai ištir
ti visas smulkmenas, liudininkus 
ir visus faktus įvertinti tikėjimo 
ir mokslo šviesoje. Bažnyčia, šiuo 
atveju atstovaujama Santandero 
vyskupo, tiria ir laukia. Ant Ga
rabandalo kalnelio Įvykę nepa
prasti dalykai dabar laikomi pa
slaptyje. Kaikas jais abejoja ir 
nemano, kad moksliniai Įvykių 
tyrimai duotų daugiau šviesos. 
“Yra tikra, — kalbėjo Tico Me
dina, — kad tūkstančių žmonių, 
regėjusių įvykius Garabandale, 
tikėjimo ir pasakojimų negalima 
paneigti ar melu pavadinti. Iš ki
tos pusės, istorija moko, kad 
Liurdo ir Fatimos apsireiškimai 
irgi taip prasidėjo”.

Yra žinoma, kad ano meto San
tandero vyskupas Eugenijus Be- 
itia Aldazabal yra pasiuntęs Vati
kanui 12 didoko formato ryšulių 
dokumentų apie tariamus ar tik
rus Garabandalo apsireiškimus. 
Jo specialus tribunolas tiria San
tandero vyskupo pasiųstus doku
mentus bei nuotraukas. Jis taip-

Geriausiai pailsesit per savo atostogas 
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje

All k 1 f“ East Bay Rd., Osterville,
ZX i JIJ K C j 1x11 Cape Cod-’Mass-’USA-V-/ LZ IX V-Z I N I- Tel (Area 6n) 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 birželio 18 d. iki rugsėjo 15 d.
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.

LENKIJA STOVI KRYŽKELĖJE
Anglų dienraštis “The Guard

ian” paskelbė platų Geofrey 
Moorhouse straipsnį “Lenkija 
stovi kryžkelėje“. 21-mais metais 
nuo “liaudies respublikos” įstei
gimo ir 10-tais nuo spalio mėn. 
revoliucijos (lenkų sukilimas 
prieš stalinizmą) ekonominė ir 
politinė Lenkijos ateitis tebėra 
su klaustuku — mano G. Moor
house.

Straipsnio pradžioje autorius 
pabrėžia, jog situacija Lenkijoje 
užsienio korespondentui yra sun
ki suprasti. Gal dėlto jis aiškiai 
nepasako savo nuomonės dėl tarp 
valstybės ir Bažnyčios jau 20 me
tų einančio ginčo, iš kurio abu 
partneriai išeina be didesnių 
nuostoliu.

G. Moorhouse daug dėmesio 
skiria neokomunisto prof. Adam 
Schaffo knygai, skelbiančiai, jog 
“komunizmas turi būti pritaiky
tas naujoms, humaniškesnėms 
formoms”. G. Moorhouse stebisi, 
kad nors ta knyga sukėlė aštrią 
kritiką valdiškoj spaudoj ir parti
nių profesoriaus kolegų protes
tus, tačiau Schaff nėra išstumtas 
iš centro komiteto.

Schaffo knyga vadinasi “Mark- 
sizm i jednostka” (marksizmas ir 
individualybė). Lenkijos plačia
jai visuomenei ji nėra žinoma, iš
skyrus literatų ir studentų sluogs- 
nius. Iš to fakto Moorhouse daro 
išvadą, kad pirmą kartą Lenkijos 

gi įpareigojo vietos vyskupą, jei
gu ateityje įvyktų kas nors naujo 
ir nepaprasto, painformuoti Va
tikaną.

Truputis istorijos
1965 m. lapkričio 13 d. buvo 

šalta ir daug lijo, tačiau šimtai 
vietinių kaimų gyventojų kopė į 
pušaitėmis apžėlusį Garabandalo 
kalnelį... Kartu su norinčiais pa
matyti Dievo Motiną ėjo ir Kon- 
čita Gonzalez, svarbiausia iš ke
turių nepaprastus Garabandale 
apsireiškimus regėjusių mergai
čių (kitų trijų vardai: Maria de la 
Cruz, Maria Dolores ir Josefina). 
K o n č i t a dabar yra viename 
Pamplonos miesto vienuolyne. Ji - 

papasakojo apie nuostabius “Pi
nos” kalenelio įvykius. Viskas 
laikraštininkams buvo papasako
ta jos į vienuolyną įstojimo išva
karėse. Garabandale žmonės gi
liai tiki visų keturių mergaičių 
pasakojimais ir liudijimais. Kon- 
čita, nors ir paprastu raštu ir pa
prastame sąsiuvinio popieriuje, 
tačiau tik ji viena — rašytas šal
tinis, iš kurio sužinome apie Ma
rijos pasirodymą ir’ mergaitės 
pastarųjų 3-4 metų gyvenimą.

Gydytojų nuomonės
Dr. Ortiz, parvažiavęs iš Gara- 

bandalo, paskelbė tokias išvadas: 
a. visos keturios Mariją regėjusios 
mergaitės pediatriniu ir psichiat
riniu požiūriu buvo ir yra pilnai 
normalios; b. mergaičių turėtos 
ekstazės jokiu būdu negalima 
priskaityti prie fiziologinių ar pa
tologinių reiškinių; c. šie reiški
niai jau pasikartojo daugelį kar
tų; jeigu jie būtų buvę patologi
nio pobūdžio, būtų išoriniai ženk
lai, nesunkiai pastebimi; d. vaikų 
psichologijoje, tiek normalioje^ 
tiek patologinėje, nematau atsa
ko, kuris galėtų natūraliai išaiš
kinti tokius reiškinius, kurie toli 
pražengia natūralinę plotmę.

Žymus ispanų neurologas dr. 
Ricardo Puncernau, kelis kartus 
stebėjęs ir apklausinėjęs Gara
bandale nepaprastus reiškinius 
mačiusias keturias mergaites, ra
šo: “Reiškiniai nėra hipnozė; neu
rologinis mergaičių tyrimas rodė 
jas esant visiškai normalias. Išva
da: Įvykių aiškinimas negali būti 
grynai medicininis ir nėra leng
vai išaiškinamas, užtat turime ir 
toliau juos atidžiai nagrinėti”.

istorijoje lenkai neteko revoliu
cinės ugnies.

Nors visa lenkų tauta kritiškai 
žiūri į Gomulkos valdžią, tačiau 
negali paneigti fakto, jog režimas 
sumažino bedarbių skaičių, pakė
lė pragyvenimo lygį ir liaudies 
švietimą. Autoriaus nuomone, 
lenkai galį jaustis laimingi, galė
dami būti lenkais savo valstybės 
teritorijoje ir turėti stiprų są
jungininką — Sovietų Sąjungą 
jų valstybės teritorijai ginti.

Moorhouse randa, kad 86% 
Lenkija esanti žemės ūkio kraš
tas, ir kritikuoja pasenusius že
mės ūkio metodus, ypač maisto 
gaminių paskirstymą, kuriame 
viešpataująs “absoliutinis” cha
osas. Jo manymu, nekyla nei 
maisto gaminių kiekybė, nei jų 
kokybė, ypač reikalingiausių ir 
būtiniausių maisto gaminių sri
tyje. Taip pat pramonės kilimas 
einąs vėžlio žingsniu dėl patyri
mo bei kvalifikuotų specialistų 
stokos. Esą vyriausybė priėjusi 
prie “perpetuum mobile” situaci
jos. Reikia gelbėt žemės ūkio 
skaldymąsi, susmulkėjimą ir kai
miečius siųsti į miestus pramo
nės darbui, bet miestuose to
kiems žmonėms nėra butų ir fab
rikuose nėra darbo. J. Gs.

• 1966 m. balandžio 27 d. kar
dinolas Juozapas Beran aplankė 
Gary miestą, Ind. Jis buvo vietos 
vysk. A. Grutkos svečiu. Po iškil
mingos dalies Gary vyskupas ap
rodė svečiui gimnaziją ir valgyk
los virtuvę. Tenai jie rado mote
riškę šluojant grindis. Kardino
las tuojau paėmė šluotą ir iššlavė 
pusę virtuvės. Grąžindamas šluo
tą moteriškei, tarė:

— šito “mokslo” išmokau Da
chau koncentracijos stovykloj, 
kurioj išbuvau trejus metus...
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Nori žod| tarti:

Sudiev, mokykla!
Skamba jau skambutis 
Paskutinį kartą,

— Ei, sudiev, mokykla, 
Knygos ir draugai, 
Vyksiu j stovyklą 
Pailsėt smagiai
Trauksiu sutartinę, 
Net skambės laukai, 
Šoksiu ir suktinį — 
Girdite vaikai?

ŽIBURĖLIAI®
mūsų * maz'ie slėnis

Sveika, vasarėle!
Sveika turtinga vasarėle, 
Tu saulei šildyti liepi, 
Tu išsirpinsi žemuogėlių, 
Medum, agrastais tu kvepi.
Kaitriais saulutės spindulėliais 
Kvieti j mišką stovyklaut, 
Vaikų būry smagu bus vėlei 
Dainuoti, plaukti ir žuvaut.
Skrajosim, lyg drugiai po pievas, 
Įdegę saulėje sveiki,
Aidės daina laukais, papieviais, 
Ak, vasarėle, tu puiki!

A. Abr.

Pamestinukai "Labas" ir "Sudiev"

Dar taip neseniai jie buvo 
namuose mylimi, o dabar Vytas 
ir Onutė juos visai pamiršo. Ne
reikalingi jie ir gana! Guli ap
dulkėję prieangyje prie durų ir 
niekas jais nesidomi. Tai žodžiai 
LABAS ir SUDIEV.

Nusibodo jiems čia būti ir va
kare, kai jau visi saldžiai miego
jo, iškeliavo iš namų. Mėnulio 
šviesos lydimi, pasiekė mišką ir 
ten užlipo ant seno kelmo pail
sėti. Saulei tekant juos apspito 
voveraitės, kiškiai, žvirbliai, 
kregždės ir varnos. Visi nustebę

žiūrėjo į juos, nes dar tokių 
niekuomet nebuvo matę — su
raizgyti, sumazgyti, iš raidžių 
padaryti. Pagaliau kiškis ilga
ausis, nusišluostęs ūsus priėjo 
prie jų arčiau ir paklausė:

— Pasakykite, kas jūs per 
vieni ir kaip vadinatės?

■— Aš vadinuosi LABAS, o aš 
SUDIEV, — atsakė jie.

Traukydamas pečiais kiškis 
tarė:

—; Gražiai skamba tie vardai, 
bet mes jūsų nepažįstame.

Išgirdusi tai varna krankte
lėjo:

— Duokit kelią, duokit kelią, 
aš juos gerai pažįstu!

Ji paaiškino visiems:
— Tai pamestinukai! Juos 

kas nors iš vaikų pametė! Aš 
nunešiu juos į tinkamiausią vie
tą.

Tai pasakiusi, įsikabino juos 
į snapą, nunešė į mokyklos kie
mą, padėjo juos prie laiptų ir 
tarė:

— Nenusiminkite! Jus čia vėl 
atras vaikai! A. Abr.

Kaip jūs sveikinatės grįžę į 
namus ar išeidami iš jų? 6 gal 
kas iš jūsų pametėte tuos žo
džius? Skubėkite šį rytą į mo
kyklą ir parsineškite juos į sa
vo namus!

Ir prancūzai moko savo vaikus prancūzų kalbos! Nuotraukoje: mo
kytoja Nicole Plante trečiajame Toronto prancūzų mokyklos sky
riuje su magnetofono aparatu

Nauja sistema lėšoms telkti
J. DANILEVIČIUS

Bloga turėti slogą
Aš turiu raudoną nosytę ir didelę slogą. 
Didelė sloga, kur yra labai bloga, 
Kur neleidžia eiti ir mokytis mokykloje 
Ir plaukus nusikirpti kirpykloje.
Kaip man patiktų pažaist su Maryte 
Arba su mano sese Onyte!
Bet negaliu! Ta mano sloga — 
Visur yra man bloga.

Vilija Malciutė, 11 mt., Montrealis

Mėgiamiausias mano dalykas
Matematika yra mano mėgia

miausias dalykas. Ji yra kara
lienė visų dalykų. Be matema
tikos mes neturėtume mokyklų, 
bažnyčių, tiltų, namų ir visokių 
gražių pastatų. Matematika rei
kalinga kasdien. Mūsų laikro
džiai neveiktų be jos. Negalėtu
me raketos iššauti. Jeigu mes 
negalėtume skaičiuoti, tai nega
lėtume nusipirkti kasdieninių 
prekių — nebūtų kainos.

Matematika yra būtina visose 
profesijose: gydytojui, inžinie
riui, mokytojui, mokslininkui, 
chemikui. Todėl aš esu labai su
sidomėjęs matematika mokinys 
ir studijuoju kiek tik galiu. Tas, 
kuris žinos daug apie matemati
ką, ras, kad kiti mokslai yra 
lengvesni. Matematika turi daug 
šakų. Aš žinau kaikurias, bet 
noriu išmokti daugiau.

Algis Čepas, 9a skyrius, 
Toronto, Ont.

Mano mėgiamiausias dalykas 
yra skaityti knygas apie atomus 
ir bandyti sužinoti, kiek daugiau 
apie gamtos reiškinius. Aš taip 
pat mėgstu chemiją, kur suži
nau formules, kaip paleisti ra
ketas, nors dar nė karto nepavy
ko. Mėgstu biochemiją, kuri stu
dijuoja gyvybės chemiją.

Buvo daug žmonių, kurie ši
tais dalykais domėjosi ir tuo pa
dėjo pagrindus moderniam pa
sauliui. Einšteinas, naudodamas 
fiziką ir matematiką, sugalvojo 
dvi pagrindines teorijas. Pirmo
ji buvo reliatyvumo teorija, ku
rioje jis įrodė, kad niekas nega
lės greičiau keliauti už šviesos 
greitį 186,000 mylių į sekundę, 
nes įeina į ketvirtąjį matavimą 
— laiką be galo.

Antroji jo teorija yra palygi
nimas tarp energijos ir masės, 
kuris išreiškiamas formule — 
E-MC2.

Buvo kitų garsių mokslinin
kų, kaip Newton, kuris sugalvo

jo pirmąją judesio teoriją. Dar 
buvo M. Curie, kuri surado ele
mentus — polonium ir radium. 
Ji buvo vienintelė, kuri yra ga
vusi dvi Nobelio premijas.

šitokie dalykai mane dau
giausia domina.

Almis Kuolas, 9a skyrius, 
Toronto, Ont.

Mokinių atostogos
Atostogų dienos artėja, 
Mokyklą paliksim visi, 
Pieštukai, knygutės į šalį, 
Ir džiaugsimės saule visi. 
Mus sveikins margieji drugeliai, 
Zuikučiai pažais su mumis, 
Ir ežeras savo bangomis 
Gaivins mus kas dieną visus.

Vilija Malciutė, 11 mt. 
Montrealis

Baisi naktis
Jau saulė pradėjo temti, 
Paukščiai nustojo dainuoti, 
O man per mišką tolyn, tolyn 
Reikėjo vienam važiuoti.
Ar ten žmogus pakrūmėj stovi? 
Ne, tik šešėlis...
Kas ten per mišką bėga?! 
Tiktai lapai, pajudinti vėjo.
“Būk protingas, sakė tėvas, 
J miestą važiuoti tave aš leidžiu.” 
Kas tai? Purto mane vėjas?
Ne, tik šaka nuo medžių.
Arteliui niekas nesvarbu, 
Jis nebijo — nėra jam vargo. 
Ar ten žmogaus akys žibėjo? 
Ne, tik pelėda piktai pažiūrėjo.
Jau miškas baigiasi, 
Jau matosi namai, 
Greitai lovoje būsiu, 
Ir bus gerai, gerai.

Antanas Šileika, . 
Va skyrius, 

Toronto, Ont.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

“Tž” 19 nr. straipsnyje “Reformuo
tinas lėšų telkimas Lituanui” AL Gi- 
mantas pamini tautiečių balsus, kad 
būtų kur kas geriau lietuviškiems rei
kalams duoti metinę duoklę. Tada nie
kas daugiau nevargintų, ramybės ne
drumstų. Toliau rimtai įspėja: “Visi 
gerai žinome, kad be mūsosios aukos 
jokia lietuviška veikla nebus įmano
ma. Tad pinigo, to gyvybės ir energi
jos šaltinio betkųrios veiklos gyslose, 
aišku, reikės ir tos lietuviškos parei
gos neišvengsime. Bet jau dabar yra 
svarbu, kad mūsų veiklos rikiuotojai 
pagaliau imtų visu rimtumu pradėti 
svarstyti, kaip reformuoti visą tą pi
niginę painiavą, į kurią norom neno
rom esame įsivėlę.”

Auka sistema
Piniginė painiava susidarė dėl

to, kad auka, kaip sako Al. Gi- 
mantas, yra nepastovus dalykas 
ir gali nutrūkti betkuriuo metu. 
Aukos, jei renkamos dažnai arba 
tam pačiam tikslui, nuolat mažė
ja. Be to, auką duoti nėra parei
ga — nori duodi, nori ne. Dėlto 
ir girdisi tautiečių balsai, kad bū
tų kur kas geriau lietuviškiems 
reikalams duoti metinę duoklę. 
Duoklę jau yra pareiga atiduoti. 
Bet svarbiausia piniginės painia
vos priežastis yra ta, kad aukos 
renkamos be jokio plano. Kiek
viena organizacija renka aukas 
sau atskirai ir, atrodo, nė viena 
jų nesurenka, kiek jai reikia. To
dėl VLIKas mano sudaryti auko
tojų sąrašus, kurie pasižadėtų 
jam aukoti po $10 kasmet, o Lie
tuvių B-nė deda daug vilčių į Lie
tuvių Fondą, bet šis pasieks nu
matytą sumą gal už 10 metų, o 
pinigo jau dabar reikia. Kanados 
Liet. F-das šiemet paskyrė $1000 
(JAV Liet. Fondas — $10.000), o 
kai pasieks numatytą $100.000 
sumą, galės skirti $5000. Tuo tar
pu nepastebėti 4 Kanados lietu
vių bankeliai šiemet paskyrė lie
tuviškiems reikalams apie $9000.

Kad iš šios piniginės painiavos 
reikia išsivaduoti, visiems aišku. 
Jos reformuoti negalima — ją 
reikia visai atmesti.

Pareigos sistema
Lėšų telkimas bus sėkmingas, 

kai jis bus planingas ir kai jį vyk
dys viena organizacija. O tokia 
organizacija gail būti tik Lietu
vių Bendruomenė. Ji turi savo 
skyrius bei įgaliotinius šiaurės ir 
Pietų Amerikoje, Australijoje, 
Europoje. Ji yra žmonių rinkta ir 
bus visiems priimtina. Be to, ji 
jau turi patyrimo ir pakankamai 
kvalifikuotų žmonių tai užduočiai 
vykdyti. Ji turėtų atsisakyti poli
tinio veikimo. Svarbiausias jos 
rūpestis turi būti — tvarkyti fi
nansinius reikalus. Ji turi tapti 
lietuvių išeivių ‘finansų ministe
rija”. Jai turėtų pristatyti visos 
organizacijos, kurios savo veiki
mui norės gauti lėšų ateinan
tiems metams, išlaidų sąmatas, 
kuriose turės būti nurodyta, kiek 
kiekvienam reikalui atskirai ir 
bendrai reikės išlaidų. Savoms iš
laidoms ir savo skyrių bei įgalio
tinių išlaidoms Lietuvių B-nė su
daro išlaidų sąmatą. O iš visų są
matų Lietuvių B-nė sudaro busi
miesiems metams bendrą išlaidų 
sąmatą. Suradus šią sumą, jau 
bus galima nustatyti mažiausią 
metinę duoklę, kurią tautietis pa
jėgtų sumokėti. Bet ir be to jau 
dabar galime surasti ją. Pvz. gali
me prileisti, kad mažiausia su
ma bus ta, kuriai sutaupyti reikės 
atidėti kas savaitę po 10 centų, 
kurie per 50 savaičių sudarytų 5

dolerius, žinodami mažiausią me
tinę duoklę, jau galime apskai
čiuoti kiek gausime lėšų ateinan
čiais metais visiems lietuviškiems 
reikalams.

Kas atsitiktų...
Jei kas penktas lietuvis šią 

duoklę atiduotų?
Pagal statistines žinias, Kana

doje yra lietuvių apie 30.000. Pa
imkime iš to skaičiaus tik vieną 
penktadalį — 6000, o tai jau duo
tų po $5 sutelktą $30.000 sumą. 
Tiek Kanados Liet. B-nė gautų lė
šų kasmet. Amerikoje lietuvių 
yra dešimt kartų daugiau, tai ir 
lėšų turėtų gauti dešimt kartų 
daugiau, būtent, $300.000. Tiek 
lėšų gavus, jų jau visiems lietu
viškiems reikalams užtektų. Lė
šoms apskaičiuoti aš paėmiau ma
žiausią (5 dol.) duoklę, bet reikė
tų įvesti daugiau uždirbantiems 
ir labiau pasiturintiems bent 10 
dol. duoklę, kurią jie galėtų su
taupyti atidedami po 20 et. kas 
savaitę.

Metinė duoklė
Metinė duoklė nėra auka, o 

kiekvieno lietuvio pareiga parem
ti savo lietuviškos veiklos reika
lams. Ją įmokėjęs tautietis jausis 
savo pareigą atlikęs ir žinos, kad 
jo daugiau niekas tuo reikalu ne
vargins.

O organizacijos, žinodamos, 
kad gaus lėšų, kiek jų veiklai rei
kia, galės, ramiai ir be rūpesčių 
savo tiesioginį darbą dirbti.

Dabar kyla klausimas, kada ta 
duoklė turi būti atiduodama? Ai
riai surenka jiems reikalingą 
duoklę savo globėjo Šv. Patriko 
dieną. Mes galėtume tai padaryti 
mūsų globėjo Šv. Kazimiero die
ną, bet ji gali būti nevisiems pri
imtina. Todėl visiems priimtina 
būtų Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena — Vasario 16. 
Duoklės atidavimo laikas galėtų 
būti nuo vasario 1 iki 16 dienos 
imtinai. Mano išvestoji duoklė 
yra tik provizorinė. Tikrąją duok
lę nustatyu Liet. B-nė, gavusi iš 
visų organizacijų išlaidų sąmatas. 
Bažnyčių ir vienuolynų išlaiky
mas į šią duoklę neįeina, nors jie 
svarbiausius kultūros darbus dir
ba. Bažnyčių statyba ir jų išlaiky
mu valdžia nei Lietuvoje nesirū
pino, nei čia nesirūpina, todėl au
kos jų statybai, išlaikymui ir lab
darai ir toliau bus renkamos, šios 
rūšies aukos sėkmingesnės, nes 
aukotojas tiki už ją gausiąs ver
tingesnę dvasinę vertybę.

Žinoma, lietuvių B-nė neturi 
galios duoklę priversti mokėti, 
bet ji turi teisę į pareigą tokius 
apsileidėlius ar šykštuolius, kurie 
nejaučia pareigos sumokėti savo 
duoklę, įrašyti į juodąjį sąrašą. 
Prie dabartinės piniginės painia
vos jų negalima išvilkti į dienos 
šviesą, todėl jų nesumokėtos 
duoklės buvo padengiamos katu 
aukomis ir iš dalies Lietuvių F- 
do pelnu.

Būtinai reikia iki šiol naudotą 
aukų sistemą pakeisti pareigos 
sistema. Bus tokių, kurie sakys, 
kad niekas iš to neišeis. Tai pesi
mistų kalbos. Reikia pabandyti. 
Nejaugi neatsiras 6000 žmonių, 
kurie panorėtų tą mažiausią (5 
dol.) duoklę kasmet sumokėti? 
Toronto Prisikėlimo parapija su
rado, kad yra parapijoje 1200 
žmonių, pajėgių aukoti parapijos 
namų statybai po $100. Visam To
ronte ir jo apylinkėje, gali atsi
rasti apie 3000 tokių, kurie pasi

Baigiantis II Vatikano santary- 
bai, Lenkijos vyskupai išsiuntinė
jo bent 50 valstybių vyskupams 
laiškus, kviesdami tų valstybių 
vyskupus ir tikinčiuosius drauge 
paminėti Lenkijos krikšto ir vals
tybės įkūrimo 1000 metų sukak
tį. Tai buvo noras Lenkijos Baž
nyčios šventę padaryti visos Ka
talikų Bažnyčios šventės dalimi, 
todėl ir Vokietijos episkopatui 
laiškas buvo logiška būtinybė. Sa
koma, kad ir Šv. Tėvas Paulius 
VI kardinolui Wyszynskiui šitai 
priminė, kai buvo kviečiamas į 
Lenkiją. Iš laiško turinio ir fir
mos aiškiai matoma, kad jis rašy
tas krikščioniškos meilės ir Baž
nyčios santarybos įtakoje. Laiško 
turinys ir forma buvo pirmiau ap
tarti abiejų šalių skirtose komisi
jose. šis laiškas Vokietijos vysku
pams buvo įteiktas 1965 m. lap
kričio pabaigoje ir paskelbtas 
gruodžio 1 d. Iš visų laiškų tik 
Vokietijos vyskupams rašytas 
laiškas sukėlė pasaulinio masto 
susidomėjimo ir atgarsio.

>

Kas jame rašoma?
Visų pirma Lenkijos vysku

pai praneša “artimiausiems vaka
rų kaimynams”, kad 1966 m. len
kų tauta švenčia savo krikšto 
1000 jubilėjų ir kviečia Vokieti
jos vyskupus jame dalyvauti: 
“Broliškai, bet kartu ir iškilmin
giausiu būdu, mes kviečiame Jus 
dalyvauti lenkų tūkstantinio jubi- 
lėjaus bažnytinėje šventėje, kuri 
įvyks 1966 metų gegužės mėnesio 
pradžioje Dievo Motinos, Lenki
jos Karalienės, Jasna Gora šven
tovėje”. Laiško paskirčiai paaiš
kinti vsykupai pridūrė: “Sekantie
ji paaiškinimai tegu patarnauja 
kaip istoriniai, bet ir dabar labai 
aktualūs sukakties komentarai. O 
gal jie, su Dievo pagalba, padės 
mūsų tautas abipusiu dialogu dar 
labiau suartinti”. Trumpai pami
nima lenkų kunigaikščio Mieszko 
I ir jo dvaro krikštas 966 m., kai 
jis vedė Čekijos karalaitę Domb-

T. A. BERNATONIS, OFM Cap. 

vokiečių Reicho sritis ligi Oderio 
ir Neisės linijos, o milijonai vo
kiečių turėjo pasitraukti iš tų 
kraštų (apie 15 milijonų vokiečių 
pabėgėlių ir tremtinių! A. B), šią 
sritį vyskupai laiko Lenkijos eg
zistencijos gyvybiniu reikalu, pa
minėdami, kad Lenkija rytuose 
neteko žemių, iš kur milijonai 
lenkų turėjo pasitraukti. Visa tai 
išsakę, lenkų vyskupai tarsi atsi
prašo vokiečių vyskupus: “Mie
lieji broliai vokiečiai, nepalaiky
kite mums už bloga, kad mes iš
vardinome tai, kas mūsų tūks
tantmečio pabaigoje įvyko. Tai 
yra ne tiek kaltinimas, kiek mūsų 
pačių pasiteisinimas. Mes juk ži
nome, kokia vokiečių tautos dalis 
kentėjo nacių priespaudą, mes ži
nome apie tuometinių Vokietijos 
vyskupų vargus ir apie tūkstan
čius vokiečių, kurie dalinosi tuo 
pačiu likimu su mūsų broliais len
kais koncentracijos stovyklose”. 
Dabar lenkų vyskupai kviečia vo
kiečių vyskupus pradėti pokalbį, 
nežiūrint viso to ir kaip tik dėl to, 
kas įvyko praeityje: “Stenkimės 
užmiršti! Ne polemika, ne šal
tasis karas, bet pokalbis, kuris 
šiandien taip siekiamas santary
bos ir popiežiaus Pauliaus Vl-to- 
jo. Jeigu yra abipusė tikrai gera 
valia, o tuo tikrai negalima net 
abejoti, tai turėtų rimtas dialogas 
būti sėkmingas ir su laiku atneš
ti gerų vaisių, nežiūrint visko, ne
žiūrint “karštos geležies” (Oderio- 
Neisses Unija, A. B.).

“Tiesiame rankas į Jus”
Lenkijos vyskupai pasisako, jog 

didžiąja novena (per devynerius 
metus 1957—1965) jie stengėsi 
Lenkijos tikinčiuosius (Dievo tau
tą) paruošti šiam tūkstančio-metų 
jubilėjui, visą pastoracinį darbą 
nukreipė visapusiškam religinio 
gyvenimo pažinimui ir suaktyvi
nimui. čenstachavos Marijos pa

rovką. Šie metai yra laikomi kri
kščionybės įvedimu visoje Lenki
joje ir drauge Lenkijos valstybės 
įsteigimu. Toliau kalbama apie 
valstybės vystymąsi šimtmečių ei
goje ant krikščioniško, bažnyti
nio, tautinio ir valstybinio pagrin
do. Dėlto ir susiformavusi lenkų 
galvosena, kad būti lenku yra tas 
pats, kaip būti kataliku (polska 
wiara). Apie tai patys vyskupai 
rašo: “Iš to susidarė lenkų religi
nis stilius, kuriame nuo pat pra
džios labai aritmai susipynė ir 
suaugo religiškumas ir tautišku
mas su visomis pozityviomis ir 
negatyviomis problemoms”.

Suniekintas vardas
Toliau laiške dėstomas Lenki

jos Vokietijos santykiavimas per 
istorijos šimtmečius politinėje, 
kultūrinėje ir religinėje plotmė
je. Išskaičiuojami bendri kultūri
ninkai, ypač meno ir mokslo sri
tyje, ir šventieji, kurie lenkų ir 
vokiečių tautoms liks neužmiršta
mi. Politinėje srityje bendradar
biavimą labai sutrukdęs vokiečių 
ordinas, apie kurį vyskupai savo 
laiške sako: “Dar šiandien, po 
daugelio generacijų ir šimtmečių^ 
pavadinimas “Krzyžak (kryžiuo
tis) yra kiekvienam lenkui keiks
mažodis ir pabaisa. Labai gaila, 
kad tai nuo senų laikų labai daž
nai sutapatinama su vokiečiu”, 
čia pat lenkų vyskupai išvardina 
vokiečių tautos atstovus, kurie 
lenkuose suniekino vokiečių var
dą: “Albrechtas (Pirmasis Prūsi
jos hercogas), Friedrichas, vadin. 
Didžiuoju, Bismarckas ir pagaliau 
Hitleris”. Trumpai pamini Lenki
jos padalinimą ir 1918 m. nepri
klausomybės atgavimą. Išsamiau 
pasisako apie antrojo pasaulinio 
karo vokiečių okupaciją, kuri 
Lenkijai buvusi pati sunkiausia ir 
daugiausiai pareikalavusi aukų. 
Beveik visa Lenkijos inteligentija 
buvo sunaikinta, 5 vyskupai, virš 
2.000 kunigų ir apie 6 milijonai 
piliečių žuvo koncentracijos sto
vyklose. Tūkstančiai civilių ir 
šimtai kunigų buvo sušaudyta pir
momis karo dienomis. Vien Kul- 
mo vyskupijoje buvę sušaudyti 
278 kunigai. Visa Lenkija neteko 
48% savo kunigų. Nesą Lenkijo
je šeimos, kuri neturėtų žuvusio.

“Stenkimės užmiršti”
Vyskupai trumpai pamini 1945 

m. Potsdamo sutartį, pagal kurią 
Lenkijos valdžiai atiteko didelė

žadės ir sumokės tą mažiausią 5 
dol. duoklę. O Hamiltonas, Mont
realis ir kitos kolonijos suras ki
tus 3000 žmonių, kurie sutiks tai 
padaryti.

Jei Liet. B-nė imsis šio darbo, 
visuomenė tuo tik džiaugsis, nes 
visokie aukų kaulijimai žodžiu ir 
laiškais jai įgrįso iki gyvo kaulo, 
o organizacijos, gavusios pakan
kamai lėšų savo veiklai, bus pa
tenkintos. ‘ Lietuvių B-nės autori
tetas didės, o turėdama savo ran
kose finansinių reikalų tvarkymą, 
galės sėkmingiau derinti organi
zacijų kultūrinius ir kitus reika
lus.

veikslas keliavo per visas Lenki
jos parapijas. Taipgi ir visa ti
kinčioji tauta su dideliu pasiry
žimu buvo įsijungusi į Vatikano 
santarybos eigą. Sesijų laiku 
kiekvienoje parapijoje buvo lai
komos vakarinės pamaldos, o 
Čenstachavos šventovėje savaičių 
savaitėmis meldėsi visos Lenkijos 
parapijų delegacijos. 1965—pas
kutiniais novenos metais — pasi
aukojo Dievo Motinai: vyskupai, 
kunigai, vienuoliai ir visi tikin
čiosios tautos sluogsniai. “Nuo 
baisių moralinių ir socialinių pa
vojų, kurie gresia mūsų tautos 
sielai ir tautos biologiškai egzis
tencijai, gali mus išgelbėti tik 
mūsų Išganytojo pagalba ir ma
lonė, kurių mes maldaujame per 
Švenčiausiąją Mergelę Mariją, 
Dievo Motiną”, čia laiško auto
riai prašo vokiečių vyskupus, kad 
malda ar ypatinga maldos Diena 
ir Vokietijoje paminėtų šią su
kaktį. Taipgi prašo perduoti jų 
sveikinimus Vokietijos evangeli
kams, kurie stengiasi suprasti 
lenkų vargus ir rūpesčius. Laiš
kas Užbaigiamas: “Krikščioniš
kiausioje, bet drauge labai žmo
niškoje dvasioje mes tiesiame 
rankas į Jus, besibaigiančios san
tarybos suoluose, atleisdami ir 
prašydami atleidimo. Ir jeigu 
Jūs, Vokietijos vyskupai ir santa
rybos Tėvai, mūsų ištiestas ran
kas broliškai priimsite, tada mes 
galėsime ramia sąžine Lenkijoje 
pilnai krikščionišku būdu švęsti 
mūsų tūkstantmetinę sukaktį. 
Tuo tikslu nuoširdžiausiai kvie
čiame Jus į Lenkiją. Teduoda tai 
Gailestingasis Išganytojas ir Mer
gelė Marija, Lenkijos Karalienė, 
Pasaulio Valdovė ir Bažnyčios 
Motina”.

Laišką pasirašė kardinolas Ste
ponas Wyszynskis ir 35 Lenkijos 
vyskupai. Datuotas 1965 m. lap
kričio 18 dieną Romoje. Turi 
apie 4500 žodžių.

(Bus daugiau)

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

STASYS BALZEKAS, kuris lietu-1 
viams iki šiol buvo pažįstamas kaip 
automobilių parduotuvės savininkas, 
yra surinkęs daug lietuviškų ekspona
tų ir žada atidaryti lietuvių kultūros 
muzėjų. šio muzėjaus, oficialiai pava
dinto Balzeko Lietuvių Kultūros Mu- 
zėjumi, oficialus atidarymas Įvyks bir
želio 22 d. Į atidarymą yra pakviesta 
daug žymiųjų svečių: užsienio konsulų, 
amerikiečių pareigūnų, svarbias parei
gas turinčių asmenų.

šiame muzėjuje yra turtingas rinki
nys tikrų lietuviškų senienų, literatū
ros ir kultūros dalykų, apimančių aš
tuonis šimtmečius Lietuvos tautinio 
brendimo ir augimo istorijos. Visa tai 
lietuviams bus prieinama nemokamai. 
Muzėjus yra Įsteigtas šalia Balzeko 
parduotuvės — 4012 Archer Avė (prie 
California Ave). 
• • • •

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ lituanis
tinės mokyklos birželio pradžioje bai
gė mokslo metus. Cicero augšt. litua
nistikos mokykla turėjo užbaigimo va
karą birželio 4 d. šv. Antano par. sa
lėje, o pradžios mokyklos lituanisti
kos klasė — birželio 5 d. toje pačioje 
vietoje. Cicero augšt. lituanistikos mo
kyklą šiemet baigė 12 asmenų, ku
riems gražių linkėjimų išreiškė tos 
mokyklos dir. Česlovas Grincevičius 
ir kiti kalbėtojai. Svečių tarpe buvo 
Čikagos augšt. lituanistikos mokyk
los dir. J. Masilionis, kelios seselės 
vienuolės iš Toronto ir kiti. Taip pat 
buvo ir meninė dalis, kurią atliko dai
nininkų grupė, kuriai vadovavo Al
dona Prapuolenytė, taut, šokių šokė
jai, deklamatoriai.

Cicero pradžios mokyklos lituanis
tikos klasę šiemet baigė 19 vaikų, ku
rių 8 buvo apdovanoti už ypatingai 
gerą mokymąsi. Aštuntojo skyriaus 
vardu atsisveikinimo žodi pasakė Sau
lius Kuprys, kuris mokyklos vedėjui 
mok. J. Kreivėnui Įteikė padėkos do
vanėlę. Išleistuvių metu garbės pre
zidiume sėdėjo pagrindinės mokyklos 
vedėja sesuo Marionetta, LB atstovas 
Stp. Ingaunis, kun. dr. A. Juška, C. 
Grincevičius ir kt.

šios mokyklos mokiniai atliko dvi 
kolektyvines deklamacijas: tėvynės 
pažinimo pamoką ir metų laikų insce
nizavimą. Pabaigai mokyklos choras, 
vad. muz. J. Kreivėno, sudainavo 5 
dainas.• • •

JAV PREZ. JOHNSONO DUKROS 
LUCI ir lietuvių kilmės jaunuolio 
Nugento vardai vis dažniau yra links
niuojami Amerikos spaudoje ryšium 
su artėjančiomis vestuvėmis, ši pora 
buvo atvykusi į Čikagą ir dalyvavo 
jiems gegužės 29 d. suruoštoje prieš- 
vestuvinėje puotoje Nugento gimtinė-

gio liet, parapijos Bridgeporte buvo 
perkeltas i Marquette parko liet, pa
rapiją, jaunuosius sutuoks Vašingto
ne.

Prezidento dukra Luci ir Nugentas 
yra pakviesti ir Į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresą Čikagoje, bet yra 
maža vilčių, kad jie priims šį pakvie
timą. 
• • •

Liūdnųjų birželio įvykių 
minėjimas, kuri šiemet rengia bendrai 
— Čikagos Lietuvių Taryba ir LB Či
kagos apygarda, Įvyks birželio 17 d. 
Jaunimo Centre. Minėjimo metu kal
bės Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis, Amerikos LB centro val
dybos narys V. Kleiza. Meninę dali iš
pildys smuikininkas Povilas Mariukas, 
sol. Mastienė, Cicero augšt. lituanisti
nė mokykla ir kt. Prieš minėjimą, Jau
nimo Centro sodelyje prie paminklo 
bus aukuro uždegimas ir vainiko pa
dėjimas. šias iškilmes tvarkys Petras 
Šeštakauskas.• • •

LIETUVIŲ FUTBOLO KOMANDA 
“Lituanica” birželio 5 d. baigė pavasa
rio rato pirmenybių rungtynes ir žai
dė prieš stipriausiąją Čikagos vienuo
likę — vokiečių “Kickers”. Vokiečiai, 
kurie yra patekę Į Amerikos mėgėjų 
taurės baigmę, buvo aiškūs favoritai, 
tačiau jiems reikėjo pavargti, kol nu
galėjo “Lituanicą” 2:0. Pirmajame kė
linyje vokiečiai, žaisdami pavėjui, ne
įstengė Įmušti Įvarčio, tačiau po per
traukos pasiekė du.

Po pirmo rato, “Major” divizijoje 
“Lituanicą” teturi tik 2 taškus ir sto
vi paskutinėje vietoje pirmenybių 
lentelėje.

Vienas iš artimiausiųjų sporto Įvy
kių Čikagoje bus lietuvių - ukrainie
čių sporto varžybos ryšium su š. Ame
rikos ukrainiečių sporto sąjungos 10 
metų sukaktimi, šios varžybos, kurios 
apims futbolą ir lengv. atletiką, Įvyks 
birželio 25-26 d. d. Winemac stadijo- 
ne. Lietuvių rinktinės bus sudarytos 
ne tik iš Čikagos, bet ir kitų vietovių 
sportininkų (jeigu jie atvyks) .

Jaunimo kongreso proga Marquette 
parko teniso aikštelėse bus pravestos 
š. Amerikos liet, vyrų teniso komandi
nės pirmenybės, čia irgi laukiama 
sportininkų iš įvairių Amerikos ir 
Kanados vietovių. Pirmenybės įvyks 
liepos 2-3 d. Kongreso sportinėje pro
gramoje taip pat žada būti susitiki
mas tarp Niujorko ir Čikagos lietuvių 
jaunių futbolo komandų.

Čikagą pasiekusiomis žiniomis, Ame
rikos vyrų krepšinio rinktinė, kuri šią 
vasarą lankysis Sov. Sąjungoje, viešės 
ir Lietuvoje. Amerikiečiai rugpjūčio 
2—3 d. žais dvejas rungtynes prieš 
Lietuvos rinktinę.

je — Waukegene, Čikagos šiaurinėje 
dalyje, šią puotą surengė Nugento te
ta Navickienė ir jos kaimynė — Ma- 
tulėnienė, kurios sūnus yra pakviestas 
būti pabroliu, šiose vaišėse buvo ir 
daugiau lietuvių, daugiausia giminių iš 
Nugento motinos (ji yra lietuve) pu
ses.

Taip pat spaudoje yra dažnai mini
ma ir kun. John Kuzinsko pavardė, 
šis kunigas, kuris neseniai S šv. Jur-

Abiejų krašto kalbų mokėji
mas daugumai valdžios tarnau
tojų ateityje bus būtinybė. Stei
giami įvairus dvejų metų kursai 
valstybės tarnautojams. Susido
mėjimas yra gana didelis ir 
daug tarnautojų i kursus negali 
patekti dėl vietų trukumo. Pran
cūzų ir anglų kalbų kursam nu
matoma išleisti $3 mH. per me
tas.

PS.D.R.M.N.PL


Visi, visi, visi į

DIDŽIĄJĄ JONINIŲ ŠVENTĘ WELLANDE !!!
BIRŽELIO 18 D., ŠEŠTADIENĮ, ŽINOMOJE ST. STEPHENS SALĖJE,

ROBINSON ROAD, WELLAND, ONT

Programoje:
Iškilmingas Joninių atidarymas

Grandiozinis Toronto, Hamiltono ir 
Ročesterio jaunimo pasirodymas

* Joninių vainiko įnešimas ir Jonų 
pagerbimas

* Turtingos loterijos ir turtingi bufetai
* Šokiams gros vienas geriausių šio krašto 

orkestrų!

Nuoširdžiai kviečiami visi lietuviai šioje šventėje dalyvauti iš visų kraštų 

Palaikykime visi šaunų lietuviškų jaunimų ir jo tautinį darbų 

Svečių patogumui bufetai atidaromi nuo 4 v. p. p.

Pradžia punktualiai 6 valandą vakaro
Rengėjai

® PAVERGTOJE TEVffiJE
SAULĖS UŽTEMIMAS
Dalinis saulės užtemimas gegužės ™jo ^aUs šio plano bus 

20 d. plačia juosta paliete visą Sov. tybinės medžiagos gabenamos iš Lie- 
tuvos, nors jų atvežimas iŠ artimes
nių vietovių, be abejonės, būtų žy
miai pigesnis, šiuo atveju, atrodo, lo
giką nustelbia “broliškosios pagal
bos propagandinis motyvas. Išvyks
tančių statybininkų traukinio virši
ninku paskirtas F. Kudriavcevas.

REVOLIUCIJOS SUKAKČIAI
Lietuvos Dailininkų Sąjunga pra

vedė konkursą 1967 m. dailės paro
dai, kuri atžymės Sov. Sąjungos re
voliucijos 50 m. sukaktį. Pranešime 
skelbiama, kad lietuvių dailininkai 
stengėsi atskleisti revoliucinę lietu
vių tautos kovą ir taikos siekimą. 
Apie atrinktųjų darbų pobūdį daug 
pasako jų pavadinimai: A. Savicko 
triptikas “Leninas Vilniuje — Spa
lis Lietuvoje”, S. Jusionio paveiks
las “Tolimas Spalio aidas”, V. Gra- 
žėno drobė “Vilniaus geležinkelinin
kų streikas”, bareljefai — J. Kali
nausko “Revoliucijos kariai”, “Olim
pinė ugnis”, B. Vyšniausko “Kovų 
keliai”, grafikės V. Gedmantaitės 
raižinys “Taika”, L. šulgaitės kili- 

nis atsiskaitymas pinigais ir žemės mas “Taika” ir M. Žilėvičienės kili- 
ūkio gaminiais vykdomas metų gale. 
Pranešime taipgi kalbama apie likvi
davimą perdidelio skaičiaus valdymo 
ir aptarnavimo personalo. Nepaslap- 
tis, kad kažkurių kolchozų raštinėse 
randama daugiau žmonių, negu dir
bančiųjų laukuose. Fondą mėnesi
niam atlyginimui turi sudaryti pa
tys kolchozai. Silpnesnieji gali gau
ti paskolas penkeriems metams iš 
valstybinio banko, tačiau jų paraiš
kas turi patvirtinti rajonų vykdo
mieji komitetai. Paskolos bus duo
damos padengti skirtumui tarp nu
matyto atlyginimo ir kolchoze turi
mų lėšų.

PREKYBA SU VENGRIJA
Lietuvoje viešėjo Vengrijos preky

bos delegacija, kurios eilėse buvo 
prekybos ministerio pavaduotojas L. 
Poršašas, prekybos ministerijos sky
riaus viršininkas Z. Jucharas, užsie
nio prekybos banko direktorius M. 
Kadaras ir užsienio prekybos atsto
vybės “Konzumeks” pirm. B. Lanto- 
šas. Vilniuje buvo pasirašyta preky
binių mainų sutartis. Lietuva ekspor
tuos į Vengriją kaproninį trikotažą, 
sviestą ir aliejų, o Vengrija į Lietu
vą siųs avalynę, drabužius ir baldus. 
Vengrams ypač patiko lietuviški ki
limai — jie pirktų juos, jeigu į ki
limus būtų įaudžiami vengrų pateik
ti piešiniai. , -

Sąjungą ir Lietuvą. Vilniuje jis bu
vo stebimas nuo 11.41 vaL iki 2.12 
vaL p.p., vakariniuose Lietuvos ra
jonuose užtemimas vyko keliomis mi
nutėmis anksčiau. Lietuvos teritori
jai mėnulis buvo uždengęs apie še
šias dešimtąsias saulės rutulio. Da
linį saulės užtemimą iŠ Vilniaus uni
versiteto astronominės observatori
jos bokšto sekė astrofizikas A. Bog- 
danavičius, prof. P. Slavėnas ir kiti 
astronomai.

ALGOS KOLCHOZININKAMS
Maskva, siekdama paspartinti kol- 

chozminkų darbą, paskelbė praneši
mą apie garantuotą atlyginimą kol- 
chozininkams. Deja, tai nėra įsakas, 
bet tik patarimas, kurį siūloma įgy
vendinti nuo š.m. liepos 1 d. Kol
chozams patariama kiekvieną mėnesį 
rubliais mokėti atlyginimą savo na
riams už atliktus darbus, vertinant 
juos tuo pačiu mastu kaip ir greta 
esančiuose sovehozuose, kur darbi
ninkai jau seniai gauna algas. Darbo 
normos taip pat turi būti įvedamos 
vietinių sovehozų pavyzdžiu. Galuti-

PAGALBA TAŠKENTUI
Iš Vilniaus į žemės drebėjimo nu

siaubtą Taškentą išvyko grupė Lie
tuvos statybininkų, kur jie yra įsi
pareigoję nukentėjusiems gyvento-

Montreolio Prano Dovydaičio kuopos moksleivės atlieka mon
tažą "Lietuva" per ateitininkų šventę. Iš kairės: B. Kunce- 
vičiūtė, D. ir L. Blauzdžiūnaitės, R. Staškevičiūtė, V. Kizers- 
kytė, A. Staškevičiūtė, K. Bendžiūtė ir D. ^tyraitė

VYSK. M. VALANČIAUS ŠEŠTAD. 
MOKYKLA HAMILTONE užbaigė 
mokslo metus birželio 4 d. Mūsų mo
kiniai rinkosi jau nebe į šv. Brigitos

jams duoti 10.000 kv. metrų gyvena- mokyklą pamokoms, bet prie AV. par. 
bažnyčios iškilmingam mokslo metų 
užbaigimui. Čia visi išsirikiavę su sa
vo skyrių mokytojais suėjo į bažnyčią 
šv. Mišioms. Gražų pamokslą pritaiky
tą tai dienai pasakė mokyklos kape
lionas ir jos globėjas mons. dr. J. Ta
darauskas. Po pamaldų mokiniai rin
kosi į Jaunimo Centro salę, kur įvyko 
iškilmingas mokslo metų užbaigimo 
aktas ir pažymėjimų įteikimas. Šiemet 
mokykla išleido jau antrą X skyrių 
baigusių abiturientų laidą. Pernai jų 
buvo 10, šiemet 9: Petras Bulionis, Da
rija Deksnytė, baigusi skyrių trečiąja, 
Ona Erštikaitytė, Andrius Gutauskas, 
baigęs pirmuoju, Birutė Gužaitė, Dalė 
Jonikaitė, Rimas Panavas, Audrė Sa- 
kalaitė ir Vida Urbanavičiūtė, baigusi 
antrąja. Mūsų mokyklos abiturientams 
buvo įteikti pažymėjimai, apdovanoti 
rožėmis ir kiekvienas prisiminimui 
gavo lietuviško kryžiaus drožinėlį su 
atitinkamu įrašu. Apyl. pirm J Kriš
tolaitis palinkėjo, kad jie panaudotų 
savo įgytas lietuviškas žinias, įsijung
dami į Lietuvių Bendruomenės gyve
nimą. Trys pirmieji visų klasių mo
kiniai ir tie, kurie per metus nebuvo 
praleidę pamokų, gavo atsižymėjimo 
kaspinus. Po iškilmių mokiniai tėvų 
komiteto buvo pavaišinti, o mokytojai 
buvo pakviesti į kleboniją arbatėlei. 
Dabartinis tėvų komiteto pirm, yra 
Alf. Juozapavičius.

Mokykla iš viso turėjo 32 darbo šeš
tadienius. Joje šiemet mokėsi 199 . mo
kiniai, dirbo 10 mokytojų. I skyrių mo
kė B. Antanaitienė, II A. Pliurienė, III 
D. Gutauskienė, IV J. šimelaitytė, V 
B. Juozapavičienė, VI D. Balsienė, VII 
J. Krištolaitis, VIII St. Slavinskienė, 
IX K. Mileris ir X A. Volungienė. Mo
kyklą administruoja ilgametis jos ve
dėjas mokyt. J. Mikšys, šiemet buvo 
renkama po $20 nuo šeimos mokyklos 
išlaikymo mokesčio. Mokant kuklų at
lyginimą mokytojams, apmokant už 
šeštad. mokyklos sargui ir turint kitas 
išlaidas, vien šituo mokesčiu mokyk
la niekad negalėjo išsilaikyti. Kiekvie
nais metais pasidaro lėšų trūkumas, 
kurį visada padengia mūsų par. klebo
nas, tos mokyklos įkūrėjas ir visą lai
ką besisielojantis jos reikalais. Mo
kyklą reguliariai remia Hamiltono 
liet, bankelis “Talka”, šiemet pasky
ręs $400, Bendruomenė, davusi $100 ir 
Šalpos Fondas, davęs $50.

SUSIŽIEDAVO JAUNA lietuvių po 
ra: mokyt. J. Šimelaitytė pasidabino 
gražiu sužadėtuvių žiedu, kurį gavo iš 
S. Blekaičio. Sutuoktuvės įvyks padė
kos savaitgalį, spalio 8 d. Jūratė dirba 
kaip mokytoja kanadiečių mokykloje, 
o šeštadieniais ^mokytojauja liet, šeš
tadieninėje mokykloje. Jaunasis Šle
kaitis turi atsakingą darbą vienoje pre
kybinėje firmoje ir yra buvęs aktyvus 
skautas. Paskutiniu laiku pas mus dau
geliui lietuvių sukūrus šeimas su sve
timtaučiais, šitas lietuviškos šeimos 
kūrimas yra gera naujiena mūsų kolo
nijoj.

ALF. ir L. ŠILINSKAI buvo netikė
tai draugų užklupti savo naujame va
sarnamyje. Užpraeitą sekmadienį dide
lis būrys hamiltoniečių suvažiavo į 
Turkey Point, kuri prie Erie p.p. Ži
linskai baigė įsirengti gražų ir erdvų 
vasarnamį. Atvažiavę bičiuliai surengė 
netikėtas įkurtuves. J. Tolys pasveiki
no naujuosius vasarnamio savininkus 
ir nuo visų įteikė dovaną — lauko 
stalą su pavėsine ir kėdžių rinkinį. 
Tik pavakarėjant svečiai pradėjo išva
žinėti, vieną vasarvietės pastatą pa
puošę lietuvišku užrašu — “Vila Ši
las”. K. M.

mas “Šlovė revoliucijai”

VAIKŲ STOVYKLOS
Žemės ūkio darbuotojų profsąjun

gos respublikinio komiteto sekr. F. 
Malašauskas nusiskundžia nepakan- 
mu dėmesiu žemės ūkio ir paruošų 
darbininkų beF tarnautojų vaikų va
saros stovykloms. 1962 m. jų žinioje 
buvo tik viena pijonierių stovykla
vietė, kuria pasinaudojo apie 500 

-moksleivių, šiemet turima 17 stovyk
laviečių, galinčių aptarnauti 5.000 
vaikų. F. Malašauskas prisipažįsta: 
“Tačiau to dar labai maža. Atsižvel
giant Į žemės ūkio sistemoje dirban
čiųjų skaičių, reiktų turėti pionie
rių stovyklas kiekviename rajone, o 
tokiuose rajonuose, kaip Kauno, Ši
lutės, Panevėžio, stambias — 400 — 
500 vietų vienai pamainai. Juk tie 
5000 moksleivių, kurie pailsės pio
nierių stovyklose šią vasarą, tėra 
mažuma.” Jeigu surandama lėšų 
naujoms stovyklavietėms, turima 
vargo su statybinėmis organizacijo
mis — jų paslaugų beveik neįmano
ma prisiprašyti. Buvo mėginta sto
vyklas organizuoti mokyklose-inter- 
natuose, bet tam pasipriešino švieti
mo ministerija. Dvejus metus tokia 
stovykla vyko Merkinės mokykloje, 
o šiemet čia buvo norėta sutelkti 300 
reumatu sergančių moksleivių, kad 
jie galėtų gydytis. Druskininkuose. 
Ministerija sugriovė visus planus, 
oficialiai pareikšdama, kad mokyklą 
reikia remontuoti, kai tuo tarpu iš 
tikrųjų mokyklos patalpos bus pa
naudotos Švietimo darbuotojų vaikų 
stovyklai. V. Kst.

Ateitininkų metinė šventė Hamiltone. Viršuje: mons. dr. J. Tada
rauskas priima moksleivių priesaiką; apačioje: moksleiviai padeda 
vainiko prie lietuviško kryžiaus, pagerbdami žuvusius Lietuvos ko
votojus. Nuotr. A. Juraičio

S HAMILTON
“ŠIRVINTOS” IR NEMUNO” tun

tų skautai-ės, baigia darbo metus iš
kyla į VI. Matukaičio ūkį, netoli Dun- 
ville, Ont. Išvykstama sekmadienį, bir
želio 19 po 9 vai. pamaldų. Kelionė 
užtruks apie 1 valandą. Vienetai išky
lauja atskirai. Smulkesnes informaci
jas suteiks tiesioginiai vadovai. Po va
karienės, 6.30 v.v. įvyks bendra abie
jų tuntų sueiga ir linksmas laužas, va
dovaujamas visų mėgiamos laužavedės 
ps. Linos Verbickaitės. Iškyla baigia
ma 8.15 vai. Apie 9-9.30 vai. numato
ma būti prie AV par. bažnyčios. 
Esant blogam orui, iškyla neįvyks, 
vietoj jos po 9 vai. pamaldų renkama
si sueigai Jaunimo Centre. Iškylos me
tu važiuojantiems į stovyklą skautams- 
ėms bus išdalinami registracijos ir in
formacijos lapai. Tėvai labai prašomi 
painformuoti vaikus, kad žinotų, kas 
į stovyklą vyksta. Svečiai mielai kvie
čiami užbaigimo lauže dalyvauti.
“Širvintos” ir “Nemuno” tuntininkai

ATEITININKŲ VASAROS stovykla 
įvyks liepos 24 — rugpjūčio 7 d. T. 
pranciškonų vasarvietėje New Wasaga. 
Stovyklautojai priimami nuo 12 iki 18 
metų amžiaus. -

IŠVYKA Į PIJONIERIŲ KAIMĄ. 
Hamiltono ateitininkai birželio 25, 
šeštadienį, ruošia išvyką į pijonierių 
kaimą. Jaunimui įdomu pamatyti, kaip 
gyveno pirmieji Kanados ateiviai ir 
praleisti šeštadienį lietuviškoje nuo
taikoje. Sis kaimas yra netoli Toron
to. Vykstama autobusu. Kviečiami vi
si jaunučiai, jaunesnieji ir vyresnieji 
moksleiviai ateitininkai šioje pirmoje 
išvykoje dalyvauti. Taip pat mielai

GAIVINANTI JAUNIMO ŠVENTĖ
Hamilton, Ont. Ateitininkų metinė 

šventė prasidėjo gegužės 21 d. bendru 
vyresniųjų moksleivių susirinkimu, ku
riame kalbėjo kun. J. Staškevičius iš 
Toronto. Po kun. J Staškevičiaus pas
kaitos moksleiviai pasiskirstė Į du bū
relius ir diskutavo, ką jaunimo kong
resas duos lietuviškam jaunimui. Va
kare įvyko jaunimo susipažinimo va
karas - šokiai, kuriame dalyvavo gana 
gražus būrys jaunimo.

Sekmadienį, gegužės 22 d., šventė 
prasidėjo Mišiomis, kurias atnašavo ir 
šventei pritaikytą pamokslą pasakė 
ateitininkų dvasios vadas mons. dr. J. 
Tadarauskas. Po pamaldų ateitininkai, 
dalyvaujant gausiam būriui tautiečių, 
padėjo vainiką prie kryžiaus, prisimin
dami Lietuvos kankinius, kurie žuvo 
už tikėjimą ir tautos laisvę. Prie kry
žiaus žodį tarė visuomenininkas, J. 
Matulionis. Po šių apeigų visi rinkosi į 
Jaunimo Centrą bendriems pietums, 
kuriuos paruošė ateitininkai sendrau
giai ir ateitininkų tėveliai. Pietų me
tu į ateitininkišką jaunimą kalbėjo 
Ročesterio moksleivių globėjas Br. 
Krokys. Kalbėtojas kvietė jaunimą 
būti tvirtais tikėjime, išaugti kilniomis 
asmenybėmis. Pietų metu skambėjo 
lietuviškos dainos, kuriom vadovavo 

ADVOKATO ĮSTAIGAI HAMILTONE REIKALINGA SEKRETORĖ.

PAGEIDAUJAMA TURINTI TOJE SRITYJE PATYRIMO, TAČIAU 
NEBŪTINAI. ALGA PAGAL PATYRIMĄ. RAŠYKITE AR SKAM
BINKITE TEL. 52744%.

James Dodson, Barrister & Solicitor, 

63 John St. S., Hamilton, Ont.

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDINfrEAVESTROUGHING 

Telef. 383-7512 M. L 8340Ū 
1031 Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, namų šonus ir de
dame nuo stogų vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metų 
praktiką. Taip pat šiems reikalams pigesne kaina parduodame medžią-

kviečiami ir nepriklausą ateitininkų 
organizacijai moksleiviai. Kelionės ir 
įėjimo mokestis į šią vietovę ateiti
ninkams — $1.25 asmeniui, o neatei- 
tininkams — $1.75. Prašome visus re
gistruotis pas E. Gudinskienę telef. 
TJ 7-1967 iki birželio 22 d. Nelaukime 
paskutinės minutės, registruokimės iš 
anksto.

JAUNUČIŲ IR JAUNESNIŲJŲ 
MOKSLEIVIŲ ateitininkų paskutinis 
prieš vasaros atostogas susirinkimas 
įvyks birželio 21 d., 6 v.v., parapijos 
salėje. Prašome visus dalyvauti, o tė
velius paraginti" savo prieauglį, kad 
stropiai dalyvautų organizaciniame 
judėjime. Globėjai

PIRMOJI GEGUŽINĖ. — Šį sekma
dienį, birželio 19, 2 vai., ne tik hamil- 
toniečiai, bet ir kitų Paris, Ont., apy
linkių lietuviai renkamės į gražiąją 
A. Podolskio sodybą, Paris, Ont., kur 
bus pirmoji šiemet gegužinė. Iš Ha
miltono reikia į ją važiuoti 2-ju arba 
5-ju keliais. Apie 2 mylias nuo Paris, 
kur keliai sutampa, važiuojantiems 
2-ju reikia kirsti 5-tąjį, o iš 5-tojo, 
privažiavus 2-jį sukti į dešinę ir sek
ti trispalvę. Jei kas paklystų, skambin
kite iš Paris A. Podoslskiui 442-3576 
ir jis paaiškins, kaip jį pasiekti. Esant 
blogam orui, gegužinė bus sekantį 
sekmadienį.

Ši gegužinė bus įdomi ir jaunimui, 
kuris čia laužus galės kūrenti, bulves 
kepti, slėpynėmis žaisti, vandens dvi
račiu pavažinėti ir gražia aplinka pa
sigėrėti.

Važiuokime visi. Įvažiavimas tik 50 
et. už automobilį. Sk. St.

Hamiltono moksleivių ateitininkų pir
mininkė D. Latauskaitė. Moksleivių 
ateitininkų globėjas J. Pleinys prista
tė šventės garbės svečius: mons. dr. 
J. Tadraauską, J. Matulionį, KLB Ha
miltono apylinkės valdybos pirm. J. 
Krištolaitį, Moksleivių Ateitininkų Są
jungos centro valdybos pirm, ir Kle- 
velando moksleivių kuopos globėją Ri
mą Laniauską; MAS centro valdybos 
rytų atstovą, Niujorko moksl. globėją 
ir pagrindinį šventės kalbėtoją A. 
Sabalį; Ročesterio moksleivių globėją 
Br. Krokį, MAS centro valdybos užsie
nio reikalų vedėją stud. Antaną Raz- 
gaitį.

Po trumpos pertraukos įvyko iškil
minga šventės akademija, kurią ati
darė moksleivių kuopos globėjas ir 
ateitininkų sendraugių pirm. J. Plei
nys. Po to sekė Hamiltono jaunučių ir 
moksleivių ateitininkų priesaika, kurią 
priėmė dvasios vadas mons. dr. J. Ta
darauskas, o ženkliukus įsegė ir juos
teles uždėjo MAS centro valdybos pir
mininkas R. Laniauskas. D. Latauskai
tė, kuopos pirmininkė, visus iškvietė 
priesaikai. Sveikino davusius priesaiką 
KLB Hamiltono apyl. pirm. J. Krišto
laitis, MAS Centro valdybos, pirm. R. 
Laniauskas, Toronto moksleivių kuo
pos pirm. R. Petrauskas, Klevelando 
moksleivių kuopos pirm. K. Razgaitis. 
A. Sabalio paskaita savo mintimis bu
vo labai turiningą. Ji tiko mažiesiems 
ir suaugusiems. Pabaigai Hamiltono 
ateitininkiškasis jaunimas išpildė 
trumpą, bet gana gražią meninę pro
gramą. šventė baigta Lietuvos himnu.

Ateitininkai nuoširdžiai dėkoja dva
sios vadui mons. dr. J. Tadarauskui už 
visokeriopą paramą, už leidimą pasi
naudoti nemokamai Jaunimo centro 
sale. Didelė padėka ateitininkų tėve
liams už parodytą nuoširdų bendradra- 
biavimą ruošiant šią šventę. Ačiū vi
siems garbės svečiams už dalyvavimą 
ir sveikinimus šios šventės proga. Jū
sų visų parodytas nuoširdus prisidėji
mas prie šios šventės globėjams teikia 
naujos energijos ir ryžto toliau dirbti 
su lietuviškų jaunimu — Ateitininkas
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e III'ĮIIVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

KUN. J. ŽUROMSKIS, Lowell, 
Mass., Šv. Juozapo par. klebonas, ge
gužės 15 d. paminėjo savo kunigys
tės 25 metų sukaktį.

MYKOLAS SAULIUS, violenčelis- 
tas, Denveryje, Colorado, yra simfo
nijos orkestro koncertmeisteris, pro
fesorius, turi dar trio, kuris šią va
sarą vyksta ganstrofiuoti į Europą.

VYTAUTAS BOČKUS Denveryje, 
Colorado, yra miesto planavimo de
partment© direktoriumi, turi arti
mus ryšius su valstijos senatoriais. 
Jis yra ir pirmininkas vietinės Lie
tuvių B-nės, kurios narių sąraše yra 
apie 500 pavardžių. Pagal gyvento
jų surašymą, Colorado valstijoje lie- 
tuivų esama apie 800.

“DARBININKAS” pr. metų lie
pos 21 d. įsidėjo Vyt. Maželio nuo
trauką, kurioje prel. J. Balkūnas, 
Pavergtų Tautų Savaitės iškilmėse, 
rodydamas ranka į Jungtines Tautas, 
tarė: “Ten yra mūsų vieta!” Tą 
“Darbininko” nuotrauką pakartojo 
Lietuvoje leidžiamas sovietinės saty
ros žurnalas “šluota”, nepažymėda
mas šaltinio, iš kur nuotrauka paim
ta, bet papildydamas sovietinio sti
liaus “ornamentika” — nuotraukos 
du kraštu apvedė kartuvėmis.

LAPKRIČIO 13-TOSIOS MANI
FESTACIJOS organizatorių paskelb
tą laiškų rašymo rezoliucijos senate 
pravedimo reikalu konkursą laimė
jo: Niujorko A. S. D. draugovė, Los 
Angeles ateitininkų moksleivių kuo
pa ir Waterbury jaunimo metų k-to 
speciali grupė. Premijas po $100 
paskyrė LNA k-tas, o laimėtojus nu
statė rezoliucijoms remti k-ts. Ver
tintojų komisiją sudarė: pirm. dr. P. 
Pamataitis, E. Arbas ir J. A. Petraus
kas.

DR. A. GRIGAITIS, duodamas pa
tarimus išėjusiems į pensiją ir cituo
damas rusų rašyt, gyd. Versajevą, 
rašo: “... gyvenimas be darbo — 
sunki problema. Be darbo galima su
sirgti, uždusti iš nuobodumo ir, ži
noma, negali būti kalbos apie pasi
tenkinimą, laimę, džiaugsmą.” Ne
darbas — tai liga, žmogus be fizinio 
judėjimo senstąs — atsirandanti ne
miga, nervuotumas, bloga savijauta, 
nutukimas. Pakitimai, atsiradę krau
jo induose, širdy, maisto apykaitoj, 
atsiliepia į viso organizmo veikla.

ANTANAS DIČMONAS, 75 metu 
amžiaus, vienas iš audinių fabriko 
“Drobė” steigėjų ir tos bendrovės 
pirmininkas, bolševikams viską nu
savinus ir visą turtą atėmus, dabar 
kaip pensininkas gyvena Amerikoj, 
po keletą mėnesių žiemomis ir pava
sariais praleisdamas Miami. Kas ry
tą nuvažiuoja į bažnyčią. Jis yra pa
reiškęs: “Gilus tikėjimas man yra 
geros nuotaikos neišsemiamas balza
mo šaltinis”. Nors Lietuvos litais 

WINDSOR, ONT.
MOTINOS ' DIENOS minėjimas, 

ruoštas bendruomenės valdybos, įvyko 
gegužės 8 d. šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje buvo atlaikytos pamaldos 
už gyvas ir mirusias motinas. Kroatų 
salėje įvyko minėjimas.. Visos dalyva
vusios motinos buvo papuoštos labai 
skoningai paruoštom gėlytėm. Bend
ruomenės vald. pirm. R. Dumčius skai
tė paskaitą apie motinos reikšmę šei
moje ir tautoje. Po paskaitos lietuvių 
šeštad. mokyklos vaikučiai ir priau
gančioji karta pasirodė su savo labai 
vykusia programa. Deklamavo: R. Nai- 
kauskaitė ir D. Giedriūnaitė. Dialogą 
atliko L. Tautkevčiiūtė ir V. Giedriū
naitė. Pianinu skambino A. Kraniaus- 
kaitė. Akordeonu grojo Rūta ir Aud
rius Čerškai. Akordeono ir piano kom
binaciją atliko B. R. Januškaitės. Dvi
gubą duetą dainavo: Nijolė, Virga, Da
na ir Vida Giedriūnaitės. Duetą daina
vo N. Giedriūnaitė ir A. Tautkevičiū- 
tė. Trio dainavo: Aldona, Edis ir Lai
mutė Tautkevičiai. Tautinį šokį šoko: 
R. Naikauskaitė, L. Tautkevičiūtė, L. 
Dumčiūtė, V. Giedriūnaitė ir R. Čerš- 
kutė, A. Kraniauskaitė, D. Giedriūnai
tė, C. Mikelskaitė, G. Kazlauskas, R. 
Kraniauskas, Ed. Tautkevičius ir E. 
Grušas. Pabaigai visi programos daly
viai — choras padainavo dvi daineles. 
Tautiniai šokiui grojo ir chorui gražiai 
akordeonu pritarė Andrius Čerškus. 
Dainas, deklamacijas ir tautinį šokį 
puikiai paruošė Valė Tautkevičienė. 
Programa buvo labai įvairi ir įdomi. 
Programai pasibaigus, Valei Tautkevi- 
čienei, kaipo padėką ir įvertinimą jos

LONDON, ONT.
LONDONAS - RODNEY KREPŠI

NIO RUNGTYNĖS baigėsi 107:50 Lon
dono “Tauro” naudai. Buvo galima 
jausti, kad mūsų vyrai daro pažangą. 
Pirmyn pažengusiais šiose rungtynėse 
ypač pasirodė V. Navickas ir E. Blis- 
kis. Pirmasis sustiprintoje formoje pa
kartojo savo gerąsias savybes, kaip 
vienas stipriausių komandos gynėjų. 
Antrasis žiūrovus nustebino savo stai
giais, greitais prasiveržimais ir sėk
mingais metimais. Pačioje pradžioje E. 
Bliskio taškų skaičius viršijo net I* 
Butkaus metimus. Tačiau galutinius 
rezultatus paėmus, L. Butkus ir šj 
kartą pasirodė komandos ribose kol 
kas nenugalimas metikas, šj kartą 
buvo duota proga pasireikšti ir mūsų

skaitant buvo milijonierius, bet Vo
kietijos tremtinių stovyklose teko į 
duoną išmainyti net auksinį jungtu
vių žiedą. Žmona ten ir mirė.

DR. G. ŽIDONYTĖ - VEBRIENĖ, 
profesoriaujanti New Haven, Conn., 
pakelta į ekstraordinarinio profeso
riaus laipsnį.

Australija
“MUSŲ PASTOGĖ” pateikia bū

dingų smulkmenų iš lietuvių pasikal
bėjimo su J. Paleckiu, besilankiusiu 
Australijoj. Priekaištaujant dėl iš
vežimų į Sibirą, Paleckis pasakė, 
kad išvežtieji visi jau grąžinti (ne
tiesa — Pr. AL).

Vienas arčiau jo stovintis lietuvis 
neatlyžtamai šaukė:

— Bet kam reikėjo vežti? Ir už 
ką? Kad jie buvo lietuviai patrio
tai?

Paleckis į tai:
— Ne vien lietuvius vežė. Vežė ir 

rusus, lenkus, žydus...
— Bet tavęs tai nevežė, — buvo 

jam taiklus atsakymas. — Matyt, bu
vai nusipelnęs rusams!

Paleckis neturėjo ko atsakyti, nu
sisuko ir išėjo.

ALEKSAS BERNOTAS, kaip Aust
ralijos kareivis ir bene pirmas lietu
vis iš Australijos, išvyko į Vietnamą 
su Australijos kariuomenės dali
niais.

MIRĖ SENUTĖ JUZEFĄ JARMA- 
LAVIČIENĖ, 102 m. amžiaus; po 
jos — Jonas Inkarta, 85 m. amžiaus, 
kilęs nuo Kybartų. Velionies sūnūs 
Jonas ir Vitas, duktė Danutė, o taip 
pat žmona Marija gyvena Australi
joj, o duktė Marija — Kanadoj.

Britanija
VYSK. PRANAS BRAZYS lankė 

lietuvių kolonijas Anglijoj, vedė ke
letą rekolekcijų, dalyvavo Motinos 
Dienos minėjimuose ir Lt. Garbinga
sis svečias visur buvo labai iškilmin
gai ir gražiai sutinkamas.

PETRAS VTRŽINTAS, išgėręsper- 
didelį kiekį vaistų, apsinuodijo ir, 
nuvežtas ligoninėn, po keleto valan
dų mirė. Gyveno Rochdale mieste. 
Velionies palaikai, dalyvaujant gau
siam lietuvių būriui, buvo palydėti 
į St. Patrick bažnyčią, kur kun. V. 
Kamaitis atlaikė gedulingas Mišias. 
Palaidotas Rochdale kapinėse, kur 
ilsisi ir jo žmona Anelė. A.a. P. Vir- 
žintas paliko 14 m. amžiaus sūnų, ku
ris mokosi Italijoj — saleziečių gim
nazijoj. Velionis giminių Anglijoj 
neturėjo, todėl našlaičiui yra reika
linga svetimųjų globa ir materialinė 
parama, kad jis galėtų tęsti mokslą. 
Jei kas galėtų našlaičiui pagelbėti, 
rašyti DBLS Rochdales skyriaus pir
mininkui D. Banaičiui, 31 Selby St., 
Rochdale, Lancs. G. Britain.

Paruošė Pr. Al.

nuoširdaus darbo ir kruopštaus prog
ramos paruošimo, A. Kraniauskaitė 
įteikė raudonų rožių puokštę.

PARAPIJA DARO PAŽANGĄ.—Ne
seniai bažnyčios priekyje, vietoj senų 
apipuvusių laiptų, išmūryti puikūs ce
mentiniai laiptai, naujos laiptų grote
lės ir nauji šaligatviai. Įdėtos naujos 
puikios durys ir virš durų lietuviškas 
įrašas: “švento Kazimiero bažnyčia”. 
Darbu visi džiaugiasi, tik klebonas su
sirūpinęs, kaip už visa tai užmokėti.

Gegužės 29 d. Šv. Kazimiero bažny
čioje parapijos vaikučiai priėmė pir
mąją komuniją. Nors nedidelis jų skai
čius, bet vis naujas įnašas į parapiją. 
Ta proga “Lido Cleaners” savininkas 
Viktoras Pundzius apdovanojo vaiku
čius pinigine dovana. Reikia pastebėti, 
kad V. Pundzius yra labai duosnus vi- 
visiems lietuviškiems reikalams. Tą 
sekmadienį įvyko šv. Kazimiero para
pijos atstovo rinkimai į Londono vys
kupijos sinodą. Atstovauti šv. Kazimie
ro parapijai išrinktas Stasys Naikaus- 
kas.

ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 
mokslo metų užbaigimas įvyko sekma
dienį, gegužės 29 d. po pietų. Vaikai 
ir jų tėveliai susirinko J. Giedrumo 
ūkyje. Buvo puiki gegužinė, pilna 
džiaugsmo jauniesiems ir suaugusiems. 
Mokyklos vaikučiai, atsidėkodami kle
bonui kun. D. Lengvinui už jų moky
mą lietuviškai, įteikė puikią lietuviš
ką dovanėlę. Visi dalyviai nuoširdžiai 
dėkingi J. O. Giedriūnams už suteiktą 
progą pasilinksminti mokyklos vaiku
čiams. Windsorietis.

jauniesiems žaidėjams. Pirmyn žen
giančiais pasirodė ir Rodnės vyrai. Jų 
komandoje neabejotinai pirmavo bro
liai R. ir G. Jociai. Londonui taškų 
laimėjo: L. Butkus 46, E. Bliskis 25, 
E. Daniliūnas jr. (pradėjo žaisti antra
me puslaikyje) 14, V. Navickas 10, J. 
čegys 4, B. žemaitis 4, V. Albrechtas 
2, R. Bliumas 2, J. Misius 0, M. Chai- 
nauskas 0. Rodnės komandos taškų 
proporcija šitaip atrodo: R. Jocius 29, 
G. Jocius 16, Z. Mockus 2, E. Ciparis 
2, V. Nargėlas 1. Rodnės komandai 
buvo sunkiau žaisti jau vien ir dėlto, 
kad jie neturėjo atsarginių žaidėjų pa
keitimui. Taigi, netrukus Londonas 
gali susilaukti rimto konkurento iš sa
vo gerųjų kaimynų - rodniškių pusės.
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Mielą ELYTĘ, brangiam vyrui
JULIUI RAČKAUSKUI mirus, I

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
H. G. Chvedukai
E. A. čižikai

Mielai ELYTEI RAČKAUSKIENEI, 

jos vyrui JULIUI mirus, 
gilią užuojautą reiškia —

B. L. Zabulionių šeima

At A

JULIUI RAČKAUSKUI tragiškai žuvus, 
likusią giliame skausme jo žmoną ELYTE 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime — 

A. B. Arūnai O. J. Juodikiai J. K. Ožalai

Mūsų skyriaus narei EUGENIJAI KLEVIENEI, 

jos mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —
K.L. Katalikių Moterų Draugijos 
Hamiltono skyrius

Liūdinčiai dukrai EUGENIJAI KLEVIENEI, i
žentui LEONUI, anūkams MARGARITAI ir RIMUI, 

jų mylimai MAMYTEI, uošvei ir senelei Lietuvoje mirus, | 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

S. S. Rakščiai ir
Fruitland, Ont. L. K. Kriaučiūnai

Mielai MAMYTEI mirus Lietuvoje, 
dukrą EUGENIJĄ KLEVIENĘ ir jos šeimą, 

gilaus liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame —

A. ir A. Pilipavičiai
A. ir Z. Pulianauskai

Lietuvoje mirus mylimai MAMYTEI,

Hamiltone liūdinčią dukrą EUGENIJĄ KLEVIENE

ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Viktorija ir Stasys Burdinavičiai 
<■ . .     . 11 ■" ■ <*1 . -
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Brangiai Mamytei
a. a. ONAI VANAGIENEI mirus, 

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

ir sūnui ADOLFUI bei jų šeimoms —
J. A. Aleliūnai

-------- t------------i— 
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Mielai MAMYTEI Brazilijoje mirus,

ELENĄ JUODVALKĮENE ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame —

Pranė ir Paulius Remeikos ir 
Rukšių šeima

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus,

VLADĄ KAZLAUSKĄ ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

A. Kančaitienė ir sūnus

Mūsų skyriaus narei HALINAI KŠIVICKIENEI, 

jos mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

K.L. Katalikių Moterų Draugijos 
Hamiltono skyrius

ALB. BARANAUSKAS

Margas paukštis
Margas paukštis atsigėrė iš upelio ant kelio
Ir debesis viršūnės žaliai užsegiojo.
Kankinystės veidai ilsisi ant tėvo kelių,
Sudrumstė po karklais kūdros stiklą liesos angelo kojos.
Be saulėleidžio, kaip į dangų ėmimas, ir be aušros, kaip įsikūnijimas. t^ėtų būti Tavo didžioji šven-
Mintinai išmokytos psalmės
Lyja ant skaidrių stogų. Giliai giriose pirmoji perkūnija.
Iš sunkvežimio tylėdami atneša palmes.
Kiek šimtmečių, kiek baimės, kiek abejonių!
Ar kartais dar apie mus pagalvoji?
Paukščiai, užversdami snapus, geria po ilgų klajonių, 
Ir duoda ženklą kūdra, šilta basoms berniuko kojoms.

Kad rasčiau taka
Po egle žiburys smėlio atilsio, plataus kaip jūra, 
Vidudienio, tekėjimo, krantelių ir duburių, kur laukas, 
Niekad nejautęs rudens, meta sau į plaukus pūrą po pūro, 
It klumpes nusiavęs ir į aruodą įsikoręs vaikas.
Po egle žiburys. Numalšink, numalšink vėją, 
Nes man jį nuolat paslepia juodos šakos. 
Jieškančiam radinį prižadėjęs, 
Atsidaryk langą ir šūktelk iš tolo, kad rasčiau pas tave taką.

Jos premjera įvyks Čikagoje lie
pos 1 d., 7.30 v.v., Maria High 
School auditorijoje, Marquette 
Rd. ir California Ave. Bilietai 
gaunami asmeniškai arba paštu 
Marginių krautuvėje, 2511 W. 
69th St., Chicago, Illinois 60629, 
tel. Area 312, PR 8-4585. Bilietų 
kainos — $7, 6, 5. Mecenatų bi
lietai — $25. Jaunimo kongreso 
dalybai gaus papigintus bilietus 
re^stracijos metu. Iš kitų kraštų, 

Toronto Danforth Technical gimnazijos mokinių choras, kuriam vadovauja mokyt. V. Verikaitis. Jis išskyrus Kanadą,^ atvykstantis 
taipgi diriguoja ir mišriam mokinių chorui
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Kanados muzėjus susidomėjo lietuviais
UŽRAŠOMOS ATEIVIŲ LIAUDIES DAINOS, RENKAMI TAUTODAILĖS DIRBINIAI 

čias būtų bandoma pasiekti kiek 
įmanoma daugiau žmonių. Kiek
vienoje lietuvių bažnyčioje bus 
palikta dėžutė su užrašu “Tauto
saka”, kurion prašau pamaldų da
lyvius įmesti savo pavardes, adre
sus ir telefono numerius, kad ga
lėčiau su ikiekvienu asmeniškai 
susirišti.

Visų organizacijų vadus prašau 
pristatyti šio reikalo svarbumą 
savo organizacijose. Tebūnie ski
riamos šios vasaros laisvesnės va
landos mūsų tautosakai ir papro
čiams prisiminti.

Iki šiol didžiausią įnašą Toron
te padarė ir maloniai nustebino 
muzėjaus atstovą šios tautietės:

1. Elzė Jankutė, kuri tik po 
sunkios ligos ir visiškai užkimusi 
padainavo nuostabiai puikių, ne
girdėtų dainų.

2. Stefa čeponienė taip pat pa
dainavo labai įdomių žemaitiškų 
dainų.

3. Kotryna Rukšienė prisimi
nė savo mamytės iš Lietuvos į 
siją nusivežtas dainas.

4. Ponia Vilimienė padainavo 
bendrai žinomas lietuviškas dai
nas.

Toms tautietėms labai nuošir
džiai dėkoju! Maloniai prašau at
siliepti visus — senus ir jaunus, 
vyrus ir moteris, su balsu ir vi
sai be balso, kad galėtumėm su
rinkti medžiagą apie save. Tai 
bus įrodymas, kad mes nesame 
bespalviai svieto perėjūnai, o kul
tūringos tautos palikuonys.

Tikėdama, kad kiekvienas lie
tuvis Toronte ir kitur pajus par
eigą savo tautą pastatyti tinkamo
je šviesoje, sutikau, muzėjaus 
vadovybės kviečiama, imtis dar
bo. Visus pranešimus bei turimą 
tinkamą medžiagą maloniai pra
šau siųsti mano adresu:

Danutė Rautinš 
179 Keele St. 
Toronto 9, Ont. 
Tel. RO 2-5186

Kanados valstybinio muzėjaus 
žmonijos istorijos skyrius Otavo
je pradeda labai platų tyrimą, 
kurio tikslas yra nustatyti, kokios 
kultūros yra suplaukusios Kana- 
don. Renkamos žinios apie kiek
vieną tautą, ypatingą dėmesį nu
kreipiant į tautinę muziką bei jos 
instrumentus, dainas, dailę, pa
pročius, valgius ir t.t. Žinodamas 
mūsų tautos kilmę, muzėjus yra 
ypatingai susidomėjęs mūsų dai
nomis ir papročiais.

Iki š.m. gruodžio 1 d. esu įpar
eigota Otavai pristatyti visas ži
nias apie turimus šaltinius. Ka
dangi muzėjus domisi tik tuo, kas 
tebėra gyva žmonėse, atpuola 
betkokios literatūros ar ekspertų 
žinių naudojimas. Darbas yra la
bai didelis ir atsakomingas. Kiek
vienam turi būti aišku, kad be la
bai glaudaus bendradarbiavimo 
su lietuviškąja visuomene, jis 
yra praktiškai neįmanomas. Ka
nados muzėjus nori surinkti tiek 
žinių, kiek įmanoma, ir viską do
kumentuoti. Kiekviena daina bus 
įrašoma į juosteles tiesiog iš žmo
gaus lūpų. Kiekvienas dailės eks
ponatas (tautiniai drabužiai, mu
zikos instrumentai, medžio droži
niai, gintaro išdirbiniai, įvairūs 
audiniai bei rankdarbiai) bus mu
zėjaus nufotografuojamas ar, sa
vininkui pasiūlius, nuperkamas.

Tai puiki proga pademonstruo
ti, ką atsivežėm su savimi. Arba 
mes surinksime tiek medžiagos, 
kad (kaip muzėjaus yra pažada
ma) apie mus bus išleista knyga, 
arba ... mes būsime laikomi tau
ta be jokio kultūrinio įnašo. Vis
kas priklausys nuo to, kokią pa
galbą suteiks mūsų visuomenė. 
Dėlto labai prašau nedelsiant su
teikti šias žinias:

1. Kas moka lietuvių liaudies 
dainų ir sutinka jas Įdainuoti?

Dainos reikalingos visokios, 
pradedant lopšine ir baigiant lai-

dotuvių giesmėmis ar raudomis. 
Dainuoti yra labai lengva! At
vykstama Į namus (pas sutikusius 
padainuoti bent vieną dainą) su 
tokiu geru aparatu, kad ir silp
niausias, drebantis balsas yra pui
kiai pagaunamas. Balso grožis ne
turi jokios reikšmės. Ar nebūtų 
jums malonu savo branginamas 
dainas ar giesmes Įdainuoti muzė- 
jui, kuriame jos visados jūsų vai
kų ar kitų suinteresuotų žmonių 
galės būti išgirstos? Būsiu dėkin
ga už kiekvieną trumpiausią dai
nelę!

2. Prašau atsiliepti, kas turėtų 
lietuviškų muzikos instrumentų 
— kanklių, skudučių ir pan.

3. Kas turi lietuviškų audinių, 
rankdarbių, gintaro ar medžio 
drožinių ir t.t.

4. Kas žino lietuviškų papro
čių kurie yra aiškiai pagoniškos 
kilmės? (Prisiminkime jaunave
džių atsilankymą prie Rambyno 
kalno, nuotakos pirmąjį ugnies 
Įžiebimą savo vyro namuose, ug
nies gerbimą, ją gesinant tik šva
riu vandeniu ir t.t.)

5. Kas gali papasakoti vestuvi
nių ir kitokių papročių, pokštų ar 
net pajuokos priemonių?

6. Kas prisimena burtų ar kai
miškų gydymo priemonių (rožės 
užkalbėjimų ir t.t.).

7. Prisiminkite valgius, kuriuos 
tik pas lietuvius esate valgę, ir 
papasakokite apie juos. Svarbu 
yra viskas — nuo paprasčiausios 
sriubos ar košės iki vestuvinių 
pyragų.

Jokiomis knygomis ir jokių 
ekspertų pagalbą negaliu pasi
naudoti, nes kiekviena žinutė tu
ri būti užrašyta su ją pateikusio 
žmogaus pavarde. Žmonės, sutei
kę tas žinias, turi būti ilgesnį lai
ką išgyvenę Kanadoje (tik dabar 
atvykusių, atrodo, neapklausinė- 
sime!)

Kreipiuosi i gerbiamus visų ti
kybų dvasiškius, kad per bažny-

Kanados lietuvių laukia Čikaga
Birželio pabaigoje ir liepos pra

džioje Čikaga taps visų laisvojo 
pasaulio lietuvių dėmesio centru. 
Tomis dienomis* i ją iš viso lais
vojo pasaulio rinksis jaunimas i 
savo kongresą ir š. Amerikos lie
tuviai skubės i dainų šventę. Abu 
šie Įvykiai neeiliniai — jie savy
je telkia mūsų ateities viltis ir 
kultūrinio gyvenimo vertybes. 
Jaunimo kongresas savo progra
ma panašus i gilių studijų ir pla
čių planų ruošimo instituciją, ku
ri veiks labai trumpai, bet jos 
lankytojai išeis i gyvenimą su pla
čia patirtimi, šiame jaunimo 
kongrese laisvojo pasaulio jauni
mo atstovai pasvers savąsias, jau
nimo, ir ateities lietuviškojo gy
venimo problemas ir stipriai pa
lies šių dienų Lietuvos laisvinimo 
reikalus* ir nuties kelius Į tolimą 
veiklos ateitį, šis jaunimo kong
resas apima visą lietuvių jauni
mą, ar jis gyventų JAV, Kanado
je, Australijoje, Pietų Amerikoje 
ar Europos valstybėse. Todėl Į 
Jaunimo kongresą turėtų rinktis 
ne vien delegatai, bet, kiek sąly
gos leidžia, iš visur jaunimo ma
sė. Kongreso salėse norėtume 
matyti žydinčio mūsų jaunimo 
minias. O jo mes turime. Ypač 
JAV ir Kanados jaunimas Į šį 
kongresą turėtų skubėti pats pir
masis. Kongresas, mielas jauni
me, yra Tavo jaunystės polėkių ir 
pasiruošimo gyveniman išdava ir

Jaunimo kongreso darbų baig
mę vainikuos kultūrinio gyveni
mo vainikas — Didžioji dainų 
šventė, kurią ruošia Kanados ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės. 
Dainų šventė — džiaugsmo šven
tė! Lietuviškoji daina dainuojama 
JAV ir Kanados lietuvių jungti
nio choro, tebūnie mūsų visų nuo
širdžiausias sveikinimas paverg
tos tėvynės broliams ir seserims, 
kurie taip laukia laisvės pavasa- 

tanti liepos 3 d. Čikagoje, ir bus 
mūsų visų pati gražioji tautinė 
manifestacija.

Tais rūpesčiais ir tomis minti
mis dabar nuolatos gyvena Lietu-

JURGIS JANUŠAITIS

Stasys Šiaučiūnas, Lietuvių Bend
ruomenės Čikagos apygardos pir
mininkas ir dainų šventės vykdo
mojo komiteto sekretorius

gardos valdyba, kuri yra drauge 
ir dainų šventės šeimininkė. Vie
no pokalbio metu su tos apygar
dos pirmininku Stasiu Šiaučiūnu 
nuoširdžiai dalinomės dainų 
šventės paruošimo problemomis. 
Jų yra daug ir jos reikalauja nuo
širdžios visų lietuvių talkos.

— Dainų šventę, kaip žinote, 
ruošia JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės. Jos praėjusiais 
metais įpareigojo Čikagos LB. 
apygardą rūpintis technišku šven
tės paruošimu. Dar senosios apy
gardos valdyba, kuriai pirminin
kavo darbštusis inž. Br. Nainys, 
sudarė šventės vykdomąjį ko
mitetą, kuriam pirmininkauja se
nosios kartos įžymus veikėjas dr. 
St Biežis. Taigi apygardos valdy
ba ir dainų šventės vykdomasis 
komitetas dalinasi darbo atsako
mybe bendrai. Man dainų šventės 
komitete atiteko sekretoraius pa
reigos ir dabar turiu progos visus 
reikalus sekti iš arti. Turiu pa
žymėti, kad repertuaro komisija, 
pirmininkaujama komp. J. Zda- 
niaus, atliko didelį darbą parink
dama šventės repertuarui vertin
gus kūrinius. Vykdomojo komite-
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I Ruošiamasi lietuviškai “Lokio” operai

jaunimas operos bilietus gaus ne
mokamai.

“Lokio” libretto paruošė V. Bo- 
gutaitė-Keblienė, pasinaudodama 
prancūzų rašytojo Merimee to 
vardo novele. Pagrindines roles 
atliks: S. Baras — grafas Meškys, 
D. Mongirdaitė — Dalia, A. Stem- 
pužienė — Medeinė, J. Lueck —

Pasaulio Lietuvių Jaunimo ordinatorė — D. Bartkuvienė. 
Kongreso metu statoma kompoz. Ryšininkas su PLJK Komitetu — 
Dariaus Lapinsko opera “Lokys”. Vacį. Kleiza.

Jaunasis kompozitorius Darius 
Lapinskas ilgai brandino šio vei
kalo muziką ir galutinai ją pa
ruošė Pirmajam Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresui. Opera 
yra parašyta modernios muzikos 
stiliuje, įjungiant ir lietuvių liau
dies dainų motyvus.

Pasaulio Liet. Jaunimo Kon
greso Komitetas pasirinko šią 
operą, norėdamas kongreso daly
viams iškelti bent vieną naują 
mūsų jaiunimo kūrybinį momen
tą. Tautos kultūra suklesti tik per 
jos kūrėjus ir menininkus. Jauno
ji karta ypatingai vertina mūsų 
kultūrinius pasireiškimus, jiems 
skiria daug dėmesio.

Šis pirmosios lietuviškos ope
ros, sukurtos tremtyje, pastaty
mas bus ne tik vienas iškiliausių 
kongreso programos momentų, 
bet taip pat ir nepaprastos svar
bos įvykis mūsų kultūriniame gy
venime. PLJK Komitetas

P.L.J. Kongreso banketas įvyks 
š.m. liepos 2 d., 7 v.v., Conrad 
Hilton viešbučio “Grand Ball
room” salėje. Visa lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama daly
vauti. Bankete, kuriame bus me
ninė programa ir šokiai, dalyvaus 
kongreso jaunimas ir daug gar
bingų lietuvių ir amerikiečių.

Danyla, L. Barauskas — daktaras 
pasakotojas. Specialų chorą Kle- 
velande ruošia muz. A. Mikuls
kis. Kalbančiam chorui vadovaus 
B. Prapuolenis. Režisorius — 
Robert D’Attilio. Dekoracijų es
kizai ir išpildymas — dail. V. Vir- 
kau. Choreografija — Jaunutis 
Puodžiūnas. Baletą išpildo J. Puo
džiūnas ir G. Giedraitienė. Tech
niškas pastatymo vadovas — A. 
Giedraitis. Operos pastatymo ko-

administratorius ir Dainų šventės 
paruošimo naštą neša kantriai ir 
sumaniai. Jam nuoširdžiai talki
na komiteto vicepirmininkai — J. 
Paštukas ir A. šantaras. Inž. K. 
Dočkus, kaip iždininkas, rūpinasi 
finansiniais reikalais. Savo darbą 
gerai atlieka ryšininkas inž. J. 
Jurkūnas ir LB Kanados atstovas 
Tėvas J. Kubilius, S.J. Taip pat 
pasigėrėtinai darbą atlieka ir vyk
domojo komiteto sudarytos spe
cialios komisijos. Džiaugiuose ir 
labai vertinu ir visų lietuvių cho
rų darbą. Jie tiek JAV, tiek Kana
doje su nepaprastu entuziazmu 
šiai dainų šventei ruošiasi, negai
lėdami nei laiko ir iš dalies lėšų. 
Dainų šventė savo meniniu lygiu 
bus pranaši. Dainuos 28 chorai, 
turi apie 1200 dainininkų. Be to, 
jungtini vaikų chorą sudarys apie 
1000 dainininkų. Šventėje organi
zuotai pasižadėjo dalyvauti ir visi 
jaunimo kongreso dalyviai, kurių 
bus gal iki 2000.

Tad, mūsų, kaip apygardos val
dybos ir dainų šventės komiteto, 
rūpestis yra, kad ši šventė pasi
sektų. O jos pasisekimas priklau
sys nuo dalyvių ir nuo kiekvieno 
lietuvio jai skirto dėmesio.

Šia proga ypatingą prašymą, 
kaip šios šventės globos šeiminin
kas, turiu mieliems Kanados lie
tuviams. Mes džiaugiamės jūsų 
šauniais chorais, kurie dalyvaus 
šventėje. Drauge mes norėtume 
matyti ir tūkstančius Kanados lie
tuvių tomis dienomis Čikagoje. 
Jūs būsite mieli mūsų svečiai. Iš 
savo pusės parodysime jums lie
tuvišką svetingumą. Ši šventė te- 
jungia mus visus bendram kultū
riniam darbui ir gražiam bendra
darbiavimui. Kanados lietuviai 
jau nekartą įrodė savo pasiauko
jimą bendriems tikslams, todėl ti
kimės, kad ir šios gražiosios pro
gos dienomis jus visus iš Kanados 
vieškeliai ves į lietuviškąją Čika
gą

Norėčiau priminti, kad norin
tieji iš anksto į dainų šventę bi
lietus užsisakyti (o tai labai svar-

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
XXXIV TOMAS jau pasiekė skaityto
jus. Dviem žodžiam — Vilnius ir Vy
tautas paskirtas net visas penktada
lis tomo — 140 puslapių. Tai puiki 
istorinė medžiaga. Šį tomą redagavo 
Pr. Čepėnas

“DRAUGO” LITERATŪRINIS 
PRIEDAS savo Kertinėj paraštėj pa
stebi: “Širdis turi šoktelti kiekvie
nam pamačius Jaunimo Centre, Čika
goje, Pedagoginio Lituanistikos Insti
tuto rūpesčiu įrengtą lietuviškųjų lei
dinių vitriną, kur akivaizdžiai į praei
vį kalba kiekviena nauja lietuviška 
knyga; kur, literatūrinius faktus pa
sekant, net spaudos iškarpomis ilius
truojama premijų paskyrimai, rašyto
jų nuotraukos ir kt.”

DR. J. GUTAS “Laive” rašo apie 
kenčiančią, bet gyvą Bažnyčią Sibi
ro glūdumoj ir apie į Friedlando pe
reinamąją stovyklą neseniai atvyku
sią iš tenai 79 m. amžiaus moterį. Ji 
išbuvusi Sibire 20 metų ir ten dirbu
si misijonierės darbą — pakrikštijo 
500 vaikų, sutvarkė 200 santuokų. 
Moters pavardė neminima — vadina
ma tik raide M.

ŽILVINO TAUTINIŲ ŠOKIŲ grupė 
Filadelfijoje, gražiai pasirodžiusi ke
liuose tarptautiniuose parengimuose, 
po pasirodymo Folk Fair gavo pakvie
timą pašokti Malūną spalvotame fil
me, kuris bus rodomas JAV mokyklo
se. Grupei vadovauja Viltė Puzinienė, 
globoja Jonas Skladąitis.

KUN. A. KEZYS, SJ, buvo gražiai" 
aprašytas kaip foto menininkas “The 
Catholic Review” gegužės 5 d. laidoj.

RAŠYTOJO EMILIO SKUJENIE- 
KO mirties metines (mirė 1965.V.ll. 
Klevelande) minėdami latviai išleido 
specialų Latvių-Lietuvių Vienybės 
biuletenį, kuriame aptariama velionės 
kūrybinė veikla latvių ir lietuvių kal
bomis. Toks pat biuletenis bus išleis
tas ir lietuvių kalba. Pr. Al.

“DIEVO AVINĖLIS”, naujausioji 
prof. A. Maceinos parašyta knyga, jau 
atspausdinta. Ją išleido prel. P. Ju
ras, spausdino Immaculata Press, Put- 
name, Conn. Knyga dedikuota “Di
džiai gerbiamam ir brangiam tolimo 
krašto Geradariui ir Bičiuliui Apašta
liškajam Protonotarui Prelatui Pran
ciškui M. Jurui garbingai jo 75-rių 
amžiaus metų sukakčiai paminėti.” Su 
šiuo veikalu prof. A. Maceina užbaigė 
jau senokai suplanuotą savo religinę 
trilogiją, kurią pradėjo “Saulės gies
me”, tęsė “Didžiąją Padėjėja”, vedu
sia į “Dievo Avinei”. Naujausias au
toriaus veikalas apima 267 psl., gra
žiai išleistas ir lengvai skaitomas. Tai mirtis. Recenzente V. Zaborskaitė ra- 
vertinga autoriaus ir leidėjo dovana šo:
lietuviškajai visuomenei, besidomin- nėra daiktų, o tik gamta — stebima 
čiai gilesne religine mintimi. Knygoje 
nagrinėjama ypač Rytų krikščionybė, 
šiuo metu, kai vyksta Vakarų-Rytų po
kalbis, ta tema yra aktuali.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LEOPOLDO SURGAILIO tapybos 

darbų paroda buvo surengta Vilniaus 
rašytojų klube. Dailininkas buvo iš
statęs 13 tempera atliktų darbų iš cik
lo “Mitologija”, kuriam jis yra panau
dojęs lietuvių liaudies skulptūros mo
tyvus. Parodos apžiūroje dalyvavę dai
lininkai, rašytojai ir dailės kritikai kė
lė L. Surgailio originalų požiūrį į kai- 
kurias tapybines problemas.

JAUNIMO TEATRAS pradėjo dar
bą Vilniaus profsąjungų rūmuose. 
Pirmajai premjerai buvo pasirinkta 
Šekspyro tragedija “Romeo ir Džiul
jeta”, kurią režisavo Aurelija Ragaus
kaitė, apipavidalino dail. I. Ivanovas, 
o muziką šiam spektakliui sukūrė 
kompoz. F. Bajoras. Pagrindinius vaid
menis atliko jau anksčiau teatruose 
dirbęs A. Šurna ir debiutuojanti jau
na aktorė L. Kuodienė. Naujojo pro
fesinio teatro direktorium yra Jonas 
Didžiariekis. Sekančiai premjerai nu
matoma paruošti vakarą-pokalbį “Gin
taro paukštė”, kurio pagrindu pasi
rinkta E. Mieželaičio knyga “Duona 
ir žodis”. Į bendrą kompoziciją bus 
įjungta K. Donelaičio ir kitų poetų kū
ryba. Repertuaro planuose taipogi yra 
M. Sluckio ir V. Miliūno pasaka “Du 
maži žmogeliukai dideliame mieste”.

ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS SUVA- 
ŽIAVIME išrinkta nauja valdyba: 
pirm. J. Vaškevičius, pavaduotojai — 
A. Rasteika ir S. Abramauskas, sekr. 
A Mačiulis, revizijos komisijos pirm. 
V. Beiga.

LIETUVOS DAILĖS PARODA su
rengta Lvive, Ukrainoje. Jos ekspona
tai buvo atrinkti ir atvežti iš Maskvoje 
vykusios Pabaltijo dailės parodos. Uk
rainiečių dailininkai ir meno kritikai 
suorganizavo parodos aptarimą, kuria
me dalyvavo ir lietuviai — Dailininkų 
Sąjungos valdybos pirm. prof. J. Kuz- 
minskis, Kauno skyriaus valdybos 
pirm, tapytojas P. Stauskas, skulpto
rius Br. Vyšniauskas, Vilniaus dailės 
muzėjaus direktorius P. Gudynas. Dis
kusijų metu buvo išreikštas bendras 
pageidavimas dažniau keistis parodo
mis. Iš Lvivo paroda perkeliama į 
Moldavijos sostinę Kišiniovą.

TARTU UNIVERSITETAS Estijoje, 
kuriame kadaise yra studijavęs rašy
tojas J. Biliūnas, ruošia leidinį “Tartu 
universitetas amžininkų prisiminimuo
se”. Ta proga paskelbtas pranešimas 
“Liter, ir Mene”, kuriame rašoma: 
“Ryšium su tuo mes kreipiamės į vi
sus universiteto auklėtinius, prašyda
mi pasidalinti savo prisiminimais apie 
mokymosi ir darbo metus Tartu mies
te. Rinkinio parengimo komisija taip 
pat prašo perduoti ar bent pranešti 
jai apie šeimų archyvuose saugomus 
nepaskelbtus memuarus ir kitą me
džiagą, susijusią su Tartu universite
to istorija.”

J. DEGUTYTĖS naujausioji poezi
jos knyga “šiaurės vasaros” tęsia po
etės tradicinį vidinės patirties dieno
raštį. Pagrindinės temos yra žemė ir 

‘Čia beveik nėra miestų, beveik

detalėse, intymi, dažnai poetizuojama. 
Dėmesį patraukia tai, kas toje žemė
je pastovu, išliekama. Ne tik regimi 
jos bruožai, bet ir neregimi pėdsakai, 
kuriuos palieka visa, kas buvo ir bus: 
tautos istorija, kuri realizavosi seno
vės kovomis, Pirčiupio liepsna ir krau
ju...” Poetinio paprastumo skaidra 
dvelkia cituojamos ‘‘Natiurmorto” ei
lutės:

“Raudonos braškės. Puodynėj 
šviežias pienas putoja,

Priraikyta duona kvapni
su pagruzdusia pluta.”

bos Namai, 2715 West 71 St Chi
cago, Ill. Telefonas 471-1424. Bi-

dami bilietus iš anksto, daug pri
sidėsite prie organizacinių darbų 
palengvinimo ir svečiams neteks 
vargti paskutinėmis valandomis 
prie kasos langelių.

Baigdamas sveikinu visus mie
lus Kanados lietuvius su viltimi 
visus Jus namatvti dainų šventė-

KAUNO DAILININKŲ pavasarinė 
paroda buvo surengta M. K. Čiurlionio 
muzėjuje. Dėmesio centre buvo V. 
Povilaičio, O. Ostrauskienės, A. Kriš- 
topaičio, V. Juškienės, P. Poručio, 
M. Kulikauskienės drobės ir P. Staus-

apyg-
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Mann & Martel
REALTORS

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

13.000 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,

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

310.000 Įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
aiigštų gražus namaa su- garažu ir 
plačiu Įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
DUNDAS — BROCK

31.900 Įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atskira skola, arti susisieki
mo ir krautuvių.

BAIGUSIEJI AUGŠTUOSIUS 
MOKSLUS -

MAGISTRO LAIPSNĮ gavo: J. čirū- 
nas (chemijos;) D. Kvietytė (psicholo
gijos, Carlton un-te); V. Šernas (inži
nerijos).

TEISĖS MOKSLUS (Osgood Hall) 
baigė ir advokato teises gavo Ger. Bal- 
čiūnas.

HUMANITARINIUS IR GAMTOS 
MOKSLUS baigė: J. Balsaitė, Vikt. 
Juška, L. Mažeikytė, M. Pakauskaitė 
(bibliotekos skyrių), V. Pusvaškytė, 
Eug. Sadauskaitė, G. Skrinskas, Ž. šie- 
kytė, H, Stepaitis, E. Vaičeliūnaitė, R. 
Strimaitytė. St. Šalkauskis (biol. me
diciną), Jul. Treigys (fiziką - matema
tiką).

INŽINERIJĄ: S. Masionis.
FARMACIJĄ: E. Naujokaitė - Au- 

gustinavičienė, V. Poškaitis.
ODONTOLOGIJĄ: R. Karka (dakta

ro laipsniu).
ONTARIO PEDAGOGIKOS KOLE

SWANSEA
34.900 Įmokėti; atskiras, mūrinis 

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

$3.700 Įmokėti, atskiras, 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; reikaliagas didesnis įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

EKSPORTAS

Kanados rajono tremties skautų va
dų pirmąją sueigą sušaukė lenkų skau
tų Kanados rajono vadas s. K. Z. Sto- 
handel savo bute. Dalyvavo latvių, es
tų, vengrų ir (negalint dalyvauti mū
sų rajono vadui v. s. V. Skrinskui) s. 
F. Mockus ir ps. L. Gvildienė Šatrijos 
tuntininkė. Rajonų vadai apibūdino 
savo veiklą ir kiekvienas kvietė apsi
lankyti šios vasaros stovyklose. Lenkų 
skautai š. m. ruošia su nepaprastom 
iškilmėm stovyklą 1000 metų krikš
čionybės įvedimo proga. Džiamborė 
prasidės liepos 16 ir truks dvi savai
tes. Oficialus atidarymas įvyks liepos 
23 d.

Lenkų, rajono vadas supažindino su 
džiamborės viršininku bei kitais pa-

VYČIO ŽINIOS
M. Ignatavičius buvęs Vyčio krepši

ninkas, Fordo įmonės golfo turnyre 
antroje grupėje laimėjo I vietą.

S. Kernius katalikiškų mokyklų lng. 
atletikos pirmenybėse disko metime 
laimėjo I vieta pasekme 116-8. A. S.

Vyčio golfo turnyras liepos 10 d., 12 
vai. Varžomasi Glen Eagles Kurse (50 
kelias, 3 mylios į šiaurę nuo Bolton).

Sekcijoje registruotam nariui (sek
cijos mokestis $1.00), laimėjusiam 
turnyrą, skiriama pereinamoji taurė.

Kviečiami dalyvauti ir kiti golfo mė
gėjai.

Informacija gaunama ir registruoja
mas! pas J. Balsį tel. 485-1488. J. B.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusi, šeštadienį įvykusiose AAU 

lengvosios atletikos pirmenybėse, ku
riose dalyvavo virš 400 lengvaatlečių, 
Viktoras Radžiūnas išsikovojo I v. šo
kime į augštį 4’2”, III v. į tolį 13’8”, 
IV v. trišuolyje ir IV v. 220 j. bėgime 
29.9 sek. Gaila, kad kiti lengvaatle
čiai negalėjo dalyvauti.

Lengvosios atletikos treniruotėms 
gautas vienas moderniausių Toronto 
gimnazijų stadijonų, būtent, naujai 
pertvarkytas Parkdale stadijonas — 
Dunn Avė prie Lansdowne ir Queen. 
Treniruotės pradedamos šią savaitę ir 
vyks kiekvieną pirmadienį ir trečiadie
nį nuo 5.30 v.v. Treniruos žinomas 
lengvaatletis — treneris Algis Mali
nauskas, padedamas buvusio Kanados 
čempijono šokime į tolį Algio Žaliaus

ko. Paskutiniame oficialiame Kanados 
AAU leidinyje A. Žaliauskas šiuo me
tu yra skaitomas 13-tu geriausiu šo
kiku į tolį visoje Kanadoje.

Lauko teniso treniruotės nuo šiol 
vy ks pirmadieniais ir ketvirtadieniais. 
Visi'lengvaatlečiai ir lauko tenisinin
kai prašomi reguliariai lankyti treni
ruotes.

TAURO KLUBO VEIKLA
Visi nariai ir prijaučiantieji kvie

čiami į birželio 18 ir 19 d. rengiamą 
išvyką į nuosavą ūkį. Programoje: 
muskulų išbandymas prie pradėto ke
lio kirtimo savos Debows ežero pa
krantės link, prizinis “kalakutų” šau
dymas ir individuali žvejyba. Pasiim-' 
ti: atitinkamą aprangą, tepalus ir vei
dui tinklą nuo moskitų, kirvį arba mo
torinį pjūklą. Maršrutas: važiuoti 400, 
103 ir 69 keliais iki Parry Sound, po 
to į šiaurę 124 keliu ir į vakarus nuo 
Dunchurch vietovės 520 keliu Ardbeg 
link. Pastatas yra prie pat kelio deši
nėj pusėj, 2 mylias pravažiavus Whi
testone vietovę.

Liepos 9 ir 10 d. ŠALFASS ruošia 
Ancaster šaudykloj — Hamiltono apy
linkėj Kanados lietuvių medžiotojų ir 
šaulių klubų “trap” ir 22 kalibro šau- - 
dymo varžybas, kuriose dalyvaus To
ronto, Hamiltono, St. Catharines ir 
Delhi sportininkai. Varžybų metu bus 
atrinkta ekipos rungtynėms Hamiltone 
prieš latvius ir estus Lietuvių Dienos 
metu.

reigūnais bei kvietė kiekvieną tauty
bę atsiųsti bent po skiltį, kaip atsto
vus. Negalint to, atvykti nors į iškil
mingą atidarymą. Sekančią tokią suei
gą šauks latvių rajono vadas rudenį.

Stovyklos vadovai, dalyvaujantieji š. 
m. Romuvos stovykloje, kviečiami į 
priešstovyklinį pasitarimą šeštadienį, 
birželio 18 d., 9 v. r. Prisikėlimo mu
zikos studijoje.

Vienetų vadovai, prieš vykdami į šį 
suvažiavimą, prašomi surinkti žinias

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

JAU PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS — 

1011 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

V. Nešukaitytės laimėjimai Ameri
kos stalo teniso pirmenybėse paminė
ti ir okupuotos Lietuvos sportinėje 
spaudoje. z

Rygoje gerai pasirodė lietuvių jau
niai boksininkai, dalyvavę Pabaltijo 
bokso pirmenybėse. J. Dubauskas, R. 
Žitkus ir A. Baltrimavičius tapo Pa- 
baftijos meisteriais. Kiti keturi bok
sininkai laimėjo antras vietas.

Pabaltijo lengv. atletikos pirmenybė
se vyrai šiais metais liko IV vietoje, o 
moterys — III. J. Danauskaitė laimėjo 
I vietą pasekme 53,10 m ir B. Balė- 
dienė II su 51,92 m. pasekme.

Keletas lietuvių lengvaatlečių vieši 
R. Vokietijoje ir dalyvavo keliose 
rungtynėse. Iki šiol geriausiai yra pa
sirodęs V. Jaras, numetęs diską 56.64 
m. ir laimėjęs II vietą.

Kitose lengv. atletikos rungtynėse 
R. Vokietijoj J. Mazūra laimėjo I vie
tą jieties metime rezultatu 78.16 m. A. 
Vaupšas laimėjo I v. šuolyje į tolį nu
šokęs 7.62 m. Rungtynėse dalyvavo 
įvairių tautybių lengvaatlečiai.

Žalgirio irkluotojai vieši Lenkijoje 
ir dalyvavo eilėje rungtynių. Krusvi- 
cos regatoje jie laimėjo 4 pirmas vel
tas. Be to, F. Sidagytė vienvietėje irgi 
laimėjo I vietą.

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-L30 ir 4.30-7 
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas 
Ketv.10-lAOir4.30-7 

Penkt 10 -1.30 ir 4 A0 - 8 

SoSt.9-12
Sekm. 9.30-1

GREIČIAUSIAI AUGĄS

Jau pasiektas 
$2,000,000 

kapitalas.

> LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

780 Queen St. W. _____
prie Gore Vale —i"'<•"7*1iDlV
Tel EM 17W, ^c PhOTO s ‘u ukDT I *’2-'-'—'—" Vestuvinės nuotraukos

-----  —' Meniškos vaikų nuotraukos
--------------- Portretai ir kt.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

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

HIGH PARK • ANNETTE, $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 didelių kam
barių, pirmame augšte 4 dideli kambariai ir prausykla, 3 modernios vir
tuvės, 3 garažai. Skubus pardavimas.
NETOLI OAKVIEW BEACH Springhurst, Ont., dviejų miegamųjų vasar
namis. Įvestas miesto vanduo. Sklypas 300x150 pėdų. Daržovėms auginti 
žemė. Prašoma kaina $2.000.
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 šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė Ir 
kaina, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

U TORONTO’
Lietuvių studentų žinios

Lietuvių skautų veikla

GIJĄ (Ontario College of Education): 
N. Balčiūnienė, D. Pacevičiūtė, K. Poš
kus, G. Rinkūnaitė, V. Staniutė, V. Če- 
gytė, J. Vaitkutė, Telesf. Valius.

MUZIKOS FAKULTETĄ: C. Stri- 
mas.

TORONTO UNIVERSITETO medici
nos fakultete A. Sadauskas perėjo į 
II paruošiamąjį medicinos kursą su I 
laipsnio pagyrimu; D. A. Balaišis — į 
H medicinos kursą; R. Staškevičius — 
į H, A. T. Lingytė — IV, A. Balsys — 
IH.

Ateinančiais metais G. Skrinskas, 
baigęs humanitarinį fakultetą baka
lauro laipsniu, tęs,studijas medicinos 
fakultete. SL Šalkauskis, baigęs hu
manitarinį — gamtos mokslų fakul
tetą bakalauro laipsniu B. Sc. ateinan
čiais metais studijuos mediciną.

G. Janušonis baigė architektūros 
fakultetą.

Mokytojų kolegiją baigė: Burdulis 
ir Kelertas.

Ateitininkų žinios
Užbaigiamasis visų ateitininkų susi

rinkimas įvyko birželio 12 d. Mažoji 
Prisikėlimo salė prisirinko pilna jau
nimo ir tėvų. Daug kam teko net sto
vėti, nes salė visų nesutalpino. Kiek
vienas būrelis pasirodė atskirai su 
trumpa programa ir trumpai apibūdi
no praėjusių mokslo metų veiklą. Di
delė padėka tenka visiems globėjams, 
kurie nuoširdžiai dirbo su savo būre
liais. Su jaunutėm mergaitėm dirbo 
seselė Jonė, jaunučius berniukus glo
bojo Vida Tamulaitytė, jaunesnes 
mergaites Vaidilutes — seselė Vikto
rija, Gintarės — seselė Paulė. Su jau
nesniaisiais berniukais dirbo Aloyzas 
Kuolas, vyresnieji moksleiviai turėjo 
keletą globėjų, iš kurių daugiausia 
darbo įdėjo seselė Paulė, Aid. Bu- 
šinskaitė ir Živ. šlekytė. Ypatinga pa
dėka tenka tėvų komitetui, vadovauja
mam V. Dalindienės.

Ateitininkų vasaros stovykla prasi
deda liepos 24 d. ir truks iki rugpjū
čio 7 d. Stovyklautojų amžius: 12-18 
m. Mokestis: už dvi savaites — $35; 
dviem iš vienos šeimos — $60, trim 
— $75. Be to, stovyklos metu bus 
rengiama ekskursija autobusais į 
Stratfordo Šekspyro festivalį, kur yra

apie stovyklautojų ir palapinių skai
čių. Stovyklos viršininkai

Romuvoje birželio 11 ir 12 d. išky
lavo L.K. Mindaugo draugovės skautų 
dalis ir Dariaus ir Girėno draugovės 
oro šautai, vad. s. E. Kazakevičiaus 
ir ps. A. Valiūno. Stovyklos rajone 
skautai pasodino tūkstantį jaunų pu
šaičių, praplatino savo pastovyklės ra* 
joną, išbandė naujus laivelius ežere. 
Stovyklon buvo nuvežti vandens rezer
vuarai ir visų talkininkų jėgomis už
tempti ant kalno. Pataisyti keliai ir 
tilteliai, prijungtas vandens tiekimas 
ir atlikta eilė kitų darbų. Talkoje da
lyvavo iš Hamiltono: D. Stukas, ,Z. 
Stonkus ir . R. Kairys; iš Toronto: p. 
Adomavičiai, J. Baltaduonis, E. Em-

rezervuoti bilietai į “Twelfth Night” 
spektaklį. Bilietų kaina — $2.50, ke
lionė irgi $2.50. Vyresniems patartina 
važiuoti. Visi, registruodamiesi stovyk
lon, privalės užpildyti specialius blan
kus. Šiais metais stovyklon registraci
ja pravedama iš anksto. Stovyklauto
jų skaičius ribotas. Iš anksto žinant 
stovyklautojų skaičių, galima geriau 
pasiruošti stovyklai. Registruotis iki 
birželio 30 d. pas T. Rafaelį 533-0621 
arba V. Kolyčių 534-5586.

Dėkojame dr. A. Užupienei-Lukosie- 
nei už pakvietimą Gintarių į savo pa
talpas, naudingą pasikalbėjimą, vai
šes ir labai malonų priėmimą. Jei 
daugiau vyresniųjų panašiai priimtų 
pas save jaunimo būrelius, tai ir visa 
veikla būtų daug sėkmingesnė.

Sportas Lietuvoje
Žalgirio futbolininkai, nugalėję Ta

lino Dinamo 3:2, Sov. S-gos futbolo 
pirmenybių antroje grupėje iškopė į 
I vietą. Grupėje žaidžia 17 komandų.

Po krepšinio turnyro Sofijoje Žal
girio krepšininkai Bulgarijoje įvairino 
se miestuose žaidė 4 rungtynes ir vi
sas laimėjo.

Kaune viešėjo Švedijos rankinio ko
manda, kuri pralaimėjo Žalgiriui 22: 
14.

pakeris, p. Pšezdzeckiai, V. Sendžikas, 
Jonas ir Antanas Svirpliai, p. Kazake
vičienė, G. Stanionis ir dr. J. Yčas.

Birželio 18 d. valdyba talkos Romu- 
von neorganizuoja. Iš Čikagos atvyks
ta LSS tarybos pirmijos pirm. sk. E. 
Korzonas ir Brolijos vyr. sk. jūr, sk. 
Br. Juodelis. Specialioje sueigoje bus 
svarstoma Romuvos stovyklavietės le
galizavimo klausimas, čarteris, statu
tas, skautų ir jų tėvų teisių į stovyk
lavietę užtikrinimas. Ši sueiga, LSS ta
rybos pirmijos pirm. sk. E. Korzono 
pageidavimu, yra šaukiama Romuvos 
valdybos, į kurią yra kviečiami visi Ro
muvos tarybos nariai, patikėtiniai, 
skautų-čių vienetų vadovai, skautinin- 
kų-kių Ramovių nariai ir tėvų komite
to atstovai iš Toronto, Hamiltono ir 
St. Catharines. Sueiga įvyks šeštadie
nį, birželio 18 d., 2 v. p.p. Prisikėlimo 
muzikos studijoje.

Romuvos valdyba

PAD ĖKA
Už mums suruoštą 25 metų vedybinio gyvenimo sukaktuvių pa

minėjimą - pobūvį nuoširdžiai dėkojame: K. L. K. Moterų Draugijos 
Šv. Jono Kr. parapijos skyriaus narėms su pirmininke p. O. Jonaitie
ne už užprašytas švL Mišias mūsų intencija; už pastangas sukviečiant 
virš pusės šimto mūsų draugų ir pažįstamų, už sveikinimą žodžiu ir 
linkėjimus.

Dėkojame rengėjoms: ponioms O. Jonaitienei, O. Deim-antavičie- 
nei, J. Dubilevičienei, B. čirūnienei, E. Girėnienei, M. Norkienei, K. 
Maculevičienei, S. Petraitienei, A. šimkevičienei, M. žėkienei, kurios 
mums nežinant ir netikėtai “įsiveržė” į mūsų namus ir savo skaniai 
paruoštais valgiais padengė taip turtingai vaišių stalą. Dėkojame p. 
J. Žėkui nenuilstamai vaišinusiam mus ir mūsų svečius gaivinan
čiais gėrimais.

Dėkojame Šv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui už 
pagerbimą mūsų savo maloniu atsilankymu, už sveikinimą ir nuošir
džius linkėjimus: kun. J. Staškevičiui už atsilankymą ir už pašventini
mą mums įteiktos dovanos — p. B. Šimkaus medžio drožinio “Kris
tus Alyvų Kalne”.

Dėkojame B.C.G. Lemieux, Nellie Matushkiewiz, Frances Ko- 
sak, J. J. Guozdz už taip gražias gėles: p. E. N. Juknevičiams už svei
kinimą raštu; krikšto dukrai R. Seniūnaitei ir p. E. V. Girdauskams 
už dovanas. Dėkojame panelei G. Rinkūnaitei ir G. Skrinskui už pa
darytas nuotraukas.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame mūsų mielam sūnui Henrikui už 
25 gražias raudonas rožes, už sveikinimą ir linkėjimus.

Didžiai dėkojame krikšto sūnui Tomukui, jo sesutei Lindai, tė
veliams Antanui ir Irenai Rekščiams už sveikinimą mūsų per lietu
višką radijo valandėlę ir už pagrotą gražią lietuvišką plokštelę.

Didžiausia ir nuoširdžiausia padėka visiems mieliems svečiams, 
draugams ir giminėms už atsilankymą į mūsų šeimos šventę, už do
vanas, už sveikinimus ir už geriausius linkėjimus. Visa tai primins 
mums visada Jūsų nuoširdumą.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems tiems, kurie prie mūsų 
šeimos šventės prisidėjo bet negalėjo dalyvauti.

Liekame dėkingi visiems —
B. V. Steponaičiai

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus,
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 pruc. garantuotai.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

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

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St W., prie Gladstone 
535*9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

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

Kvalifikuoti mechanikai.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West 
prie pat Bunnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų tel. LE 5-1584
SWANSEA, $10.000 įmokėti, 8 kam

barių per du augštu/5, labai pui
kus namas, gražiai įrengtas rū
sys, beveik 3 prausyklos, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
vertas pažiūrėti.

HIGH PARK - GLENLAKE, $6 000 
įmokėti, 10 kambarių atskiras 
namas, 2 prausyklos, 2 virtu
vės, viena atvira skola 10-čiai 
metų;

BLOOR - JANE, $6.000 įmokėti, 
gražus 6 kambarių atskiras na
mas, naujas šildymas, garažas 
su šoniniu įvažiavimu, namas 
be skolų.

SWANSEA, $5.000 įmokėti, 6 kam
šų privačiu įvažiavimu, gražus 
su privačiu įvažiavimu, kražus 
kiemas; pilna kaina $19.900. „ 

HIGH PARK - DUPLEKSAS, 
$12.000 įmokėti, du butai po 6 
kambarius ir 2 saulės kamba
riai, atskiras šildymas, 3 gara
žai su privačiu įvažiavimu.

BLOOR - RUNNYMEDE, apie $7- 
8.000 įmokėti, 7 kambarių at
skiras namas, kvadratinis pla
nas, garažas, gražioje ramio
je gatvėje, netoli Bloor.

ROYAL YORK ■ BLOOR, $10.000 
įmokėti, gražus, didžiulis 7 
kambarių “Split-level” viena- 
augštis, užbaigtas rūsys, 2 
prausyklos,' dvigubas garažas 

‘su privačiu įvažiavimu, viena 
atvira skola 10-čiai metų.

P. S. Turiu didelį pasirinkimą įvai
raus dydžio apartamentų.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA

, LE 2-4404
Namų teL LE 6-91M

RETA PROGA !
KEELE — LAWRENCE, $18.000 

Įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius. Šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 574 % pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

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

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

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

PASITEUlaUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais HU, 9-1543.

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 sklypas, garažas, įmokėti-tarp $6.000—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 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE -_____________—

MOKAME
434% už depozitus 
5Y2% 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 GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį 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).
BŪSTINE: 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 

Btndžeto 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. (prf* Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas/ BE. 3-5996

$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. 
mėnesinių pajamų.

$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 
528,680, prie Queen - Landsdow
ne. Savininkas dėl ligos privers
tas parduoti.

Turime krautuvių, namų, vasarriečtų, beteHų, motelių Įvai
riose vietose Ir Įvairia kaina. Praiome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliūdžiu s į
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GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

FOUR SEASONS TRAVEL r> . f*
323 LAKESHORE RD. EAST, r O IT VreOlT

V n a Aėkl AC visais kelionių reikalais, visame pasau-
• DALtlNAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

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

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289 
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
Res. teL LE 6-5363 Res. teL 536 - 7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

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

Sav. R. STASIULIS

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

' ""'“ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

TELEVISION-RADIO-Hi..pj Service — Dirbtuvė

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

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 das kRC^geh^eL^l-B05

Lietuvis LAIKRODININKAS
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.

531-1432
(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

A. B. Beresnevičius

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate-

ui: nr#- 
daodme

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI Ir kt

patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Vežamas turtas pilnai apdraustas. 
Skambinti teL LE 4 • 1403

PAREIŠKIMAS DĖL JŪRŲ 
SKAUTUOS TORONTE

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

foto aparatai ir Lt.

LJS Neringos tunto vadija ir Tėvų 
Rėmėjų Komitetas savo posėdy, įvy
kusiame š. m. birželio 7 d., sušaukta
me apsvarstyti dr. M. Anyso pareiški
mo, padaryto viešumai “TŽ” nr. 22, 
priėjo sekančių išvadų:

1. Tėvų komiteto nariai, dalyvavę 
dr. M. Anyso minėtame geg. 8 d. įvy
kusiame posėdy, jam nedavė jokių įga
liojimų posėdžio metu vykusias vi
daus reikalų diskusijas skelbti spau
doje.

2. Dr. M. Anyso padarytas neigia
mas tunto (jo vadinamo “skyriumi”) 
veiklos apibūdinimas neatitinka tikro
sios padėties. Nuo pat tunto įsikūrimo 
dienos 1963 m. geg. 2, nežiūrint iš ša
lies dedamų pastangų jį sugriauti bei 
narius atitraukti, jo veikla yra pakan
kamai aktyvi ir skautiška ne tik atsi
laikyti, bet ir su jaunatvišku pasitikė
jimu žvelgti į ateitį.

3. Dr. M. Anyso minimas vadovų 
“pasitraukimas” yra normalus reiški
nys kiekvienoj organizacijoj, vyresnie
siems vadovams pasitraukiant ir savo 
pareigas perduodant jaunesniesiems. 
To nedarant prieinama prie labai abe
jotinos vertės “įsisenėjimo teisių” įgy
vendinimo. Reikėtų atskirti vadovų 
pasikeitimo sąvoką nuo pasitraukimo 
iš veiklos sąvokos.

4. Svarstant jo laiške išreikštą nuo
monę ir tvirtinimą kad Skautų Sąjun
ga “yra pasiryžusi juos vėl priimti”, 
prieita išvados, kad bendradarbiavimo 
reikalų sprendimas priklauso vyriau
siam LJS organui Inkaro Tarybai LJS 
statuto rėmuose. Neringos tunto vadi
ja yra pakankamai pajėgi kiekvieną 
bendradarbiavimo pasiūlymą priimti 
taip, kaip jis yra pateikiamas, jį tin
kamai įvertinti bei į jį reaguoti.

5. Minėtas dr. A. Anyso laiškas ne
atstovauja Neringos tunto vadijos ir 
tėvų komiteto narių daugumos nuomo
nės. Posėdy prieita išvados, kad jo as
meninės nuomonės, liečiančios tunto 
bei tėvų kom. veiklą perdaug skiriasi 
nuo daugumos nuomonių ir todėl, dau
gumos sprendimu, skaitoma, kad jis, 
savo spaudoje padarytu pareiškimu, 
nesutikdamas su rimto bei tėvų komi
teto veikla iš jos pasitraukė ir šiem or
ganam nebeatstovauja.

Taipgi pareiškiama, kad LJS Ne
ringos tunto vadovų bei tėvų komiteto 
pastangos yra skiriamos lietuviškojo 
jaunimo gerovei ir jie nemtao reikalo 
laiką tuščiai gaišinti diskusijoms spau
doje. Norint išvengti bereikalingos 
gaišaties, į galimus ateityje priekaiš
tus jau dabar galima atsakyti, kad jū
reiviai audras ir vėjus priima.su šyp
sena, nuo jų stiprėja ir neranda reika
lo su jais ginčytis.

LJS Neringos tunto vadija ir 
Tėvų-Rėmėjų Komitetas

PRAGAIŠTINGA UNIJŲ VEIKLA
JAV ir Kanados sunkioje pramonėje 

vyrauja dvi žymesnės darbininkų uni
jos: Steel Workers ir Mine Mill. Prieš 
keletą metų Steel Workers unija smar
kiai kovojo prieš Mine Mill uniją 
kaip prieš komunistinę. Dabar Steel 
Workers unija kviečia Mine Mill uni
ją susijungti (“Miners Voice” 1966 m. 
nr. 61). Ar dabar Mine Mill unija jau 
nebekomunistinė?

Kad unijų vadovybėse sėdi komunis
tai ar prokomunistai, būtų pusė bėdos. 
Ir Lietuvoje laisvės laikais net vals
tybinėse tarnybose sėdėjo komunistai: 
Žiugžda, Venclova ir kiti. Lietuvos vy
riausybė jų nepersekiojo tik dėl jų pa
žiūrų; baudė tik aktyviai veikiančius 
komunistus. Deja, minėtų unijų va
dai nepasitenkina tik būti komunistais 
ar prokomunistais — jie labai aktyviai 
veikia komunistų naudai. Pagal nepri
klausomos Lietuvos konstituciją, tokie 
veikėjai turėtų eiti už grotų, o čia jie 
laisvai veikia prieš valstybę ir net gau
na gerus atlyginimus iš darbininkų su
rinktų pinigų.

Steel Workers unija tą prokomunis
tinę propagandą varo ne tik žodžiu, 
bet ir per kelis jų leidžiamus laikraš
tukus: “Steel Labor”, “Miners Voice”, 
“The Searcher” ir kitus. Tuos laikraš
tukus jie siuntinėja unijos nariams ir 
nenariams — darbininkams, nes iš jų 
per metus gauna po $60. Jei Steel 
Workers unija turi per milijoną narių 
ir nenarių, kurie moka tuos mokes
čius, tai per metus surenka 60 milijo
nų dolerių. Ateityje numatomas tas 
mokestis padidniti iki $72 per metus. 
Tas mokesčio padidinimas vyksta be 
narių atsiklausimo — be balsavimo.

Nors daugumas darbininkų yra an
tikomunistinio nusistatymo, bet nie
kas iš jų nepareiškia protesto unijos 
vadovybei dėl jos prokomunistinės 
veiklos. Argi visi unijos nariai pritar
tų unijos vadovybės varomai komunis
tinei propagandai?
- .... .. ■ ■■ I į '

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

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

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus. 

Automatinu eteacra varymas. Šatai-

30 Dewson St., Toronto, Ont.
Skambinkite LE. 3-4912.

Steel Workers unija labai remia Ka
nados NDP partiją. Apie tai ji net 
viešai pasisako: mes duodame NDP tą 
paramą be jokių sąlygų, nes mes pri
imame tos partijos programą ir jos so
cialistinę filosofiją”. (“Miners Voice” 
1965, nr. 53). Tie “mes” yra unijos va
dovai, ne darbininkai; o “socialistinės 
filosofijos” vyriausia būstinė yra S. 
Sąjungoje, o ne Kanadoje.

NDP vadas T. Douglas, Kanados 
parlamento atstovas, gina komunistus, 
įtariamus Maskvos šnipus (Spencer), 
puola JAV vyriausybę už tai, kad ji 
kovoja prieš komunistus Vietname ir 
t. t. Jei komunistinės ar prokomunisti
nės partijos kovoja už savo įsitikini
mus — jų reikalas. Bet netikslu į ko-, 
munistinę propagandą kištis darbinin
kų unijoms, nes jos nėra politinės par
tijos. Tokiu savo elgesiu — komuniz
mo propagavimu — tos unijos atlieka 
pragaištingą veiklą darbininkų tarpe.

Ispanija reikalauja 
Gibraltaro

Jungtinės Tautos pasiūlė Ispa
nijai pasitraukti iš savo kolonijų 
Afrikoje. Ispanija Afrikos vaka
ruose turi 118.800 kvadratinių 
mylių dykumos, kurioje gyvena 
tik 23.700 žmonių. Ta Saharos dy
kumos dalis vadinama Rio de 
Oro. Į tą dykumą pretenduoja Ma
rokas ir Mauritanija. Per tas dis
kusijas Ispanijos delegatas Jai
me de Pinies pareiškė, jo kraštas 
pageidauja, kad Anglija išsižadė
tų savo kolonijos Ispanijos terito
rijoje ir grąžintų Ispanijai Gibral
tarą, kuriame sėdi anglai kolonis
tai.

Tai nebepirmas Ispanijos rei
kalavimų pareiškimas. 1965 m. 
gegužės 4 d. Ispanijos vyriausybė 
išleido Madride “Raudonąją kny
gą”, kurios 545 puslapiuose mo
tyvuoja savo teisę į Gibraltarą. Iš 
tos knygos matyti: kad 1704 m. 
jungtinis Britanijos ir Olandijos 
laivynas užėmė Gibraltarą, o pra
ėjus 10 metų Gibraltaras tapo 
Britanijos nuosavybe pagal Ut
rechto sutartį ir nuo to laiko Gib
raltaras yra Britanijos valdžioje. 
Išnaudodami naminį karą Ispani
joje, anglai 1918 m. Įsirengė aero
dromą vadinamoj “neutralioj zo
noj” už Gibraltaro ribų ir tuo bū
du nelegaliai padidino Gibraltaro 
teritoriją. Norėdamas pasunkinti 
gyvenimą Gibraltaro kolonijai, Is
panijos šefas Franco suvaržė ko
lonistams judėjimą už kolonijos 
ribų ir panaudojo ekonominę blo
kadą. Gibraltaro teritorijoje tegy
vena 28-30.000 žmonių, o jos plo
tas — tik 21Z> kv. mylių, bet Gib
raltaras yra Britanijai svarbi lai
vyno bazė ir kol kas neatrodo, 
kad britai norėtų išsikraustyti iš 
tos “kišeninės”, bet svarbios ko
lonijos. J. Gs.

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

tingai gerus ir praktiškus siuntinius, kurie pristatomi j 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 Mergužėles ir Bernužėlio siuntinys kainuoja tik $120.00.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji,' didelio pasisekimo turėju

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

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

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

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

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Ave., Chicago, Ill., tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.;
A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Vilų pirkimo, nuomojimo, taip pat ir visais Kitais reikalais Ispanijoje pra
šome kreiptis j mūsų atstovą:

PALANGA PROPERTIES LTD., 24 Calle Monasterio de Poblet, 
Cotnarruga, Prov. de Tarragona, Espana.

International 
Driving School

WALDI
Centrini {staiga 691 Z_wette St., 

Tel. RO 2.2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
ToL LE 2*5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagonais.

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 TeLLE. 2-5191
A , , __ ______ ________________

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

PARTIZANŲ TUNELIAI
Vietname beveik kiekvienas 

miestas yra apsuptas požeminių 
tunelių, kuriuose slepiasi raudo
nieji partizanai. Ten jie turi san
dėlius, ligonines su elektra ir bė
gančiu vandeniu. Tuneliai kasami 
paprastais kastuvais dieną ir nak
tį. Sudaromos trijų žmonių gru
pės (kaimo vyrai ir merginos), 
kurie turi iškasti 3 jardus per 
vieną dieną. Prie Cu Chi 25-toji 
amerikiečių divizija užtiko 3-jų 
augštų tunelį, kuris buvo išsiran
gęs 15 pėdų gilumoje ir tęsėsi 
daugiau kaip 200 jardų. Tunelio 
šonai paramstyti bambuko me
džiais. Kvėpavimui padaromos 
skylės tunelio paviršiuje. Ten yra 
įrengtos ir aliarmo sistemos oro 
puolimų atveju.

VANCOUVER, B.C.
ĮSKYLA, šių metų lietuviškos mo- 

kyklos užbaigimui apyl. valdyba su 
ruošė vaikams iškylą gegužės 22 d. 
gražiame O. Macijauskienės ūkyje, 
Port Quoquitlam. Į iškylą buvo kviesti 
visi vaikai, kurie lanko ar nelanko lie
tuvišką mokyklą. Nors oras nebuvo la
bai šiltas, bet suvažiavo nemažas skai
čius vaikų ir tėvelių. įvyko įvairios 
rungtynės ir žaidimai. Vaikai parodė 
daug energijos ir nušvitusiais veidais 
rodė laimėtus kaspinėlius savo tėve
liams. Reikia pasidžiaugti, kad dau
gumas tėvų patys įsijungė į žaidimus 
ir juos pravedė. Atrodo, iškyla praėjo 
su pasisekimu. Visi, pasivaišinę Ellos 
Hermanienės prie lauko virtuvės pa
ruošta vakariene, sotūs ir pavargę iš- 
sikirstė namo.

KONST. SMILGIĘNEI gegužės 10 d. 
General ligoninėj buvo padaryta sun
ki operacija. Ligonė jau sveiksta na
muose. Linkime jai kuo greičiau su
stiprėti ir vėl įsijungti į lietuvišką 
veiklą.

JAUNIMO ATSTOVAS Vancouvery 
je, Eugenijus Kaulius, išvyko į jauni
mo stovyklą Detroit’e, o vėliau vyks 
į jaunimo kongresą Čikagoje. Linki
me jam laimingos kelionės ir parsivež
ti naujų veikimo gairių. A. š.

AD. VILEUTENĖ buvo išvykusi į 
Omaha, Nebr., kur aplankė savo ser
gantį tėvelį ir pasisvečiavo pas gimi
nes.

SUDBURY, ONT.
PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ lietuvių baž

nyčioje per Sekmines priėmė Rita 
Kusinskytė ir Vilija Remeikytė.

POBŪVIS laukiant “gandro” atskri- 
dimo į Bronės ir Vlado Skvereckų na
mus buvo suruoštas Agotos ir Mykolo 
Pranckūnų vaišingoj pastogėj. Krsp.

“GELEŽINIO VILKO” medžiotojų ir 
žūklauto jų klubo valdyba birželio 19 
d., sekmadienį. 1 vai. p.p., Petro ir Po
vilo Jutelių vasarvietėje prie French 
River įlankos rengia linksmą geguži
nę. Visi Sudburio ir kaimyninių kolo
nijų lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti ir pasikviesti draugų:

Khibo valdyba

ŠYPSENOS
Nuomonės apie vedybinį 

gyvenimą
Danguje nępraktikuojamos ve

dybos. Mat, vedybiniame gyveni
me sunku užtikti dangų.

Vertinga lėkštė
Per mažą miestelį važiavo tu

ristas ir pastebėjo katę lakant 
pieną iš labai senos lėkštės. Jis 
nutarė tą suvenyrą nupirkti. Įėjęs 
tarė šeimininkui:

— Aš norėčiau pirkti jūsų ka
tę, nes mano namuose yra pelių. 
Duodu du dolerius.

— O, ne, — atsakė savininkas,
— aš katės neparduodu.

— Tai duosiu dešimt dolerių,
— pasiūlė turistas.

Kai buvo pinigai sumokėti, tu
ristas paprašė prie katės pridėti 
ir lėkštę.

— O, ne, ne, — atsakė jam sa
vininkas, — tai mano laimingoji 
lėkštė, su ja aš jau pardaviau 68 
kates.

Knygų vertė
Viena smalsi ponia paklausė 

Mark Twainą, kuriuo būdu gali
ma nustatyti knygų vertę.

— Labai paprastai, gerbiamoji, 
— atsakė garsus humoristas, —

DRAUDIMAI

231 -266 1 23 3r-3323

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

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

(Įėjimos iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

penktadieniais nuo 6—8 v.v.
Įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 0-6166

W. A. LENCKI,
B.A., LJLtaB.

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. FROLICK, BJL 

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 WA 1-3 924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

dvaudima,!
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

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

769 - 4612 
769-4131

iš knygų išorinių savybių. Įrištos 
į odą knygos tinka skustuvams 
galąsti, stori leksikonai — įsilau
žėliams mušti, didelio formato at
lasai — langams užkišti, o plonos 
knygos, pakištos po stalo koja, 
grąžina tam keturkojui pusiau
svyrą.

Išmintingas skolininkas
— Žinai, sunku būtų rasti ant

rą tokį išmintingą žmogų, kaip 
Baltrus.

— Kodėl taip manai?
— Tik įsivaizduok! Vakar pa

siskolino iš savo kaimyno 2.000 
dolerių, o šiandien pasimirė.

Trys dalykai
Yra trys dalykai, kuriuos mote

ris gali padaryti beveik iš nieko: 
sriubą, skrybėlaitę ir vyrui galvo
sūkį.

Pesimisto skundas
— Dangus augštai — neįlipsi, 

žemė kieta — neįlįsi; reikia ant 
žemės gyventi ir vargti...

Mandagus vyras
— Sakyk, brangusis, kaip tau 

patinka mano virimas? — klau
sia žmona.

— Ak, tikroji meilė viską nu
gali! Parinko Pr. Al.

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTI 
DANTŲ GYDYTOJA

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

pirmodieniois ir trečiadienio is 2—9 
antradieniu is, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas BO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENt
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vaL vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St.)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą 

Tel 633-1167

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

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

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

priima.su


MTORONT©"',
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— šį sekmadienį, birželio 19 
d., pradedamos pamaldos Spiing- 
hurste Gerojo Ganytojo stovykla
vietėje. Tuo tarpu pamaldos sek
madienį bus 11 v.r.

— Parapijos bažnyčioje nuo šio 
sekmadienio vasaros metu nebus 
12 vai. pamaldų, o tik 10 ir 11 
vai.

— Praėjusį sekmadienį pamal
dose prisiminta ir pasimelsta už 
Lietuvos kankinius, žuvusius ar 
nukentėjusius prieš 25 metus 
trėmimų laikotarpyje. Skatiname 
visus dalyvauti šį trečiadienį 
bendrame deportacijų paminėji
me prie parlamento rūmų.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse 
artimoje ateityje vėl bus liejami 
antkapiams pamatai. Taip pat nu
matomi į lietuvių kapines keturi 
perkėlimui iš kitų kapinių. Vie
nas jų — iš Sudbury.

— šį šeštadienį 9 vai. gedulin
gos pamaldos už a.a. Kazimierą 
ir Vytautą Ivanauskus, palaidotus 
liet, kapinėse.

— Sutuokta: Ramūnas Dunda 
ir Gaila Kalvaitytė.

Šv. Jono Kr. par, globojama 
Gerojo Ganytojo stovykla šią va
sarą veiks nuo liepos 9 iki rug
pjūčio 6 d. Ryšium su jaunimo 
kongresu, šiais metais pradeda
ma vėliau. Šiuo metu stovyklavie
tėje talkos būdu vykdomi stovyk
los paruošiamieji darbai: valo
mos patalpos, praplečiamos aikš
tės. Stovyklavietės pastatų prie
žiūrą vasaros metu yra perėmęs 
Stasys Banelis, kuris gretimai tu
ri ir savo vasarnamį.

Stovyklai globoti yra sudaryta 
komisija, šiuo metu sudaromas 
stovyklos vadovų ir virtuvės per
sonalas. šios vasaros stovyklos 
sezonui Gerojo Ganytojo stovyk- 
lon sutiko atvykti iš JAV žymi 
stovyklų vadovė p. Kotryna Ma- 
rijošienė, vasaros stovyklas orga
nizavusi mokytojams neprikl. 
Lietuvoj ir aktyviai dirbusi mer
gaičių stovykloj Putname pas N. 
Pr. M. seseris. Ponia K. Marijo- 
šienė mūs stovykloje sutiko būti 
programų planuotojos bei vedė
jos pareigose.

Į stovyklą registruojami mo
kyklinio ir gimnazijos amžiaus 
berniukai ir mergaitės. Mokestis: 
už 1 vaiką savaitei — $17.50, už 
dvi savaites — $35, už tris savai
tes — $50 ir už 4 savaites — 
$62.50. Už du vaikus: 1 sav. — 
$30, 2 sav. — $60, 3 sav. — $85 
ir 4 sav. — $105. Už tris ar dau
giau vaikus: 1 sav. — $35, 2 sav.
— $70, 3 sav. — $100 ir 4 šav.
— $120. Registracija jau pradė
ta. Prašome skambinti į kleboni
ją arba asmeniškai užregistruoti 
stovyklautojus pas parapijos ku
nigus.

šį savaitgalį, šeštadienį, stovyk
lavietėje organizuojama talka. 
Praėjusį savaitgalį gražios inicia
tyvos talkoje parodė Toronto 
sporto klubo “Vytis” nariai.

Vadovybė

3 lenkiški filmai: 
“Wraki”

— nacių evakuavimas iš (Mynios. 
Antras pilno ilgumo filmas.

“Milionerzy”
Trečias — spalvotas, 

kinemaskopinis

“Krakowskie 
wesele”

BRIGHTON 
kino teatre

127 Roncesvalles Avė., 
birželio 12, 20, 21, 22 

kasdien 6.30 v. v. sekm. 2 v. p.p. 
Kaina: $1.00, 75 et., 50 et

PARDUODAMAS

6 KAMBARIŲ NAMAS, 

naujai dekoruotas, moderni virtu
vė, garažas su plačiu Įvažiavimu, 

270 Windermere Ave., 
Swansea, Ont

BE JOKIO VARGO GALITE UŽSAKYTI SIUNTINIUS I LIETUVĄ 
IR KITUR PER “TAURO” ATSTOVYBĘ KANADOJE,

Skambinkite ar rašykite: 
ST. PRAKAPAS — 
tel. 767-9088, 
18 Brookside Ave, 
Toronto 9, Ont.

Paskambinus, atvažiuoju Į namus su pavyzdžiais, o Į provinciją pasiunčiu 
pavyzdžius ir kainoraščius. • Didelis pasirinkimas eilutėms, suknelėms ir 
kt Taipgi pasiūti drabužiai, akordeonai, motociklai, mašinos, šaldytuvai 
ir kit. • SIUNČIU VAISTUS I LENKIJĄ. • Lietuviškos Ilgo grojimo 
plokštelės; siunčiu betkur. • VISKAS APDRAUSTA.

— šį šeštad., 9 v.r., p. Gu- 
mauskų užpr. Mišios už a.a. O. 
Vanagienę; ateinantį sekmad., 10 
v.r. — p. Roževičių užpr. už a.a. 
Vikt. Roževičių ir Vincentą Ka
lbišką; taip pat at. sekmad., 11.15 
vj. — vaikučių užpr.-už a.a. A. 
Slapšį.

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

— Bendra par. choro repetici
ja — šį ketvirtad., 7.30 v.v. mz. 
studijoje. Iki dainų šventės liko 
tik 5 repeticijos. Visus choristus 
maloniai prašome repeticijas uo
liai lankyti.

— Par. vaikučių choras paleis
tas atostogų ir repeticijos iki ru
dens nutrauktos.

— Įvertinant vaikučių choro ir 
Mišių tarnautojų uolumą, pr. šeš
tadienį parapija jiems suruošė iš
kylą. Puikus oras, didelis ir gra
žus laivas, įdomi 4 vai. kelionė 
žaviais Muskokos ežerais visus 
žavėjo. Nuoširdžiai dėkojame p.p. 
I. Kondrotienei, O. Krasauskie
nei, Ks. Laurušaitienei ir A. 
šiugšdinienei (iš Edmontono!) už 
gardžių užkandžių paruošimą ir 
vaikučių globojimą kelionės me
tu. Ta pačia proga gilią pagarbą 
ir padėką reiškiame kun. B. Jurk- 
šui už vaikučių choro mokymą ir 
tėvišką globą.'

— Stovylavietės platinimo ir 
gerinimo darbai, vadovaujant A. 
Baltrušaičiui, sparčiai varomi pir
myn ir, padedant didesniam tal
kininkų skaičiui, tikimasi užbaigti 
prieš stovyklų sezoną. Galį pagel
bėti savaitės metu arba savaitga
liais, maloniai prašomi susisiekti 
su T. Pauliumi arba p. A. Baltru
šaičiu. Praėjusią savaitę talkino: 
A. Baltrušaitis, J. Bukšaitis, P. 
Grigas, č. Javas, E. Javienė, Z. 
Rėvas, M. šostakas ir J. Tamo
šiūnas. Nuoširdus ačiū!

— Stovykla vaikams nuo 7 iki 
13 m. amžiaus jau čia pat—liepos 
9 d. Registruolame vaikučius tuoj 
pat. Stovyklos vadovybė turi iš 
anksto žinoti tikslų vaikučių skai
čių, nes tik tada Įmanoma tinka
mai pasiruošti ir ją tvarkingai 
pravesti. Registraciją galima at
likti telefonu 533-0621 ir 553-j 
0977 arba laišku (Franciscan 
Fathers, 1011 College St., Toron
to 4, Ont.) Gyveną Hamiltone re-| 
gistruojasi pas p. Gudinskienę 
tel. LI 7-1967; gyveną kitose vie
tovėse — laiškais.

— Pakrikštyta Algio ir Rūtos 
Simanavičių dukrelė Lina Tere
sė^ Sveikinimai!

— Atitaisytinas anksčiau klai-Į 
dingai atspausdintas vardas p. j 
Šaltmirų dukrelės; turėjo būti: 
Mirga Marcelė. ■
AR VAŽIUOSI I STOVYKLA?
Kiekvienas jaunuolis-ė, turįs 

laiko tarp birželio 25 ir 30 d., bū
tinai turėtų atvažiuoti į jaunimo 
stovyklą. Jaunimas iš kitų kraš
tų jau renkasi Amerikoje. Sto
vykloje bus 130 jaunimo iš kitų 
kraštų. Stovykloje bus įdomi pro
grama su studijos būreliais, pa
skaitom, diskusijom. Gal įdo
miausias dalykas bus susipažini
mas su lietuvių jaunimu, susirin
kusiu iš viso pasaulio.

Stovykla įvyks Dainavoje prie 
Detroito. Iš stovyklos visi va
žiuos į jaunimo kongresą Čikago
je, kuris prasidės birželio 30 d.

“žiburių” spaustuvėje spaus
dinamos bei gaunamos kortelės 
— sveikinimų, vestuvių, padėkų, 
vardadienio ir pan. Norintieji jų 
pirkti kreipiasi į St. Prakapą, o 
norintieji jų atsispausdinti — pas 
spaustuvės vedėją.

. Mašinistai - mechanikai
(machinists and bench fitters) 

reikalingi mašinų įmonei 
vakarų Toronte.

Skambinti tel. 233-3265.

VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIS Įieš
ko kambario ir virtuvės su baldais.
Skambinti OX 44878 po 5 vai. v.

JIEŠKOMA MOTERIS namu ruo
šos darbui vieną dieną savaitėje — 
penktadieni. Skambinti tel. 767-8711 

po 5 v. v.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ 25 m. 
sukakties proga Pabaltiečių Fe
deracija rengia šį šeštadienį, bir
želio 15 d., 8 vai. vak„ prie Onta
rio parlamento rūmų didelę ma
nifestaciją su specialia gedulo 
programa. Visi kviečiami daly
vauti.

Ekskursiją traukiniu jaunimo 
kongresan rengia KLB jaunimo 
sekcija. Kaina vienam asmeniui 
$31.50, vaikams — $19.85. Trau
kinys išvažiuos ketvirtadienį, bir
želio 30 d., vakare ir grįš pirma
dienį anksti rytą (liepos 4). Užsi
registruoti reikia būtinai iki bir
želio 19 d. pas V. Bačėną, 323 
Lakeshore Rd. East; įstaigos tel. 
CR 8-7261, namu — LE 6-4681.

Jaunimo Metų vadovų stovykla 
įvyks Dainavoje nuo birželio 18 
iki 25 d. Iš Toronto važiuos D. 
Skrinskaitė, G. Skrinskas, G. Rin- 
kūnaitė, iš Hamiltono — D. Vo- 
lungytė. Penktadienis bus šioje 
stovykloje Bendruomenės diena. 
Dr. J. Sungaila yra jau sutikęs 
dalyvauti šią dieną su paskaita.

Ateitininkų stovykla įvyks lie
pos 24 — rugpjūčio 9 d. Regist
ruotis iki birželio 30 d. Smulkes
nės informacijos — ateitininkų 
žiniose.

. z

Inž. Bernardas Buntinas stai
giai mirė nuo širdies smūgio bir
želio 13 d., 2 vai. ryto Čikagoje, 
kur buvo nuvykęs su savo šeima 
dalyvauti giminaičio vestuvėse. 
Velionis atgabentas laidotu
vėms į Torontą. Jis paliko liūdin
čią žmoną, sūnų, seserį ir du bro
lius. Velionies netekimą apgaili 
ne tik jo šeima, bet ir evangeli
kų-liuteronų “Vilties” parapija, 
ir visa Toronto lietuvių kolonija. 
Velionis buvo “Vilties”' parapijos 
pirmininkas ir daug dirbo evan
gelikų visuomeninėje veikloje. 
Jis pašarvotas Turner a. Porter 
laidotuvių namuose (436 Ronces
valles Avė.). Budėtuvės — šį tre
čiadienį, birželio 15, 8 vai. vak. 
Laidotuvių pamaldos — “Vilties” 
parapijos bažnyčioje (Bloor ir Al
hambra gt. sankryžoje) šį ketvir
tadienį, birželio 16, 1 vai. p.p. 
Laidojamas Sv. Jono lietuvių ka
pinėse. Apeigas atliks vicesėnjo- 
ras kun. Ansas Trakis ir kun. A.

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANT ir CHRYSLER.
Vartoti: garantuotai geros kokybės 

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

711 St. Clair Ave. West 
Leonard Dodge — Chry

Ontario provincijos sekretorius ir pilietybės ministeris J. Yaremko perkerpa kaspiną prie įėjimo 
į Toronto Prisikėlimo parapijos bankelį iškilmingo atidarymo proga. Iš kairės: p. B. Vaitiekū
nienė, p. A. Kuolienė, bankelio pirm. dr. S. Čepas, inž. St. Vaitiekūnas, J. Dvilaitis, Prisikėlimo par. 
komiteto, pirm. dr. J. Sungaila, min. J. Yaremko, Prisikėlimo parapijos klebonas T. Placidas Ba
rius, OFM, bankelio advokatas S. Wm. Frolick ir KLB krašto valdybos pirm. A. Rinkūnas.

Nuotr. S. Dabkaus

Žilinskas.

Kanados Lietuvių Dienos leidi
nio komisija kartu'su apyl. val
dybos nariais kviečia pasitarimą 
leidinio reikalu. Salės jau užsa
kytos. Meninės programos plana
vimu rūpinasi sol. V. Verikaitis, 
o sporto reikalais — Sigitas Kra- 
šauskas.

Kanados Lietuvių Fondo Tary
bos posėdis, dalyvaujant 7 iš 12 
tarybos nariams ir KLB pirm. A. 
Rinkūnui, birželio 12. d. svarstė 
Lietuvių Fondo statuto reikalus. 
Labai darbingame posėdyje, ap
svarsčius gautus atsiliepimus, nu
tarta j ieškoti derinio tarp KL 
Bendruomenės čarterio ir Liet. 
Fondo statuto. Tuo reikalu Fon
do ir Bendruomenės atstovai to
liau kalbėsis su advokatu.

Kun. dr. P. Bačinskas iš Aust
ralijos sutiko būti Vasario 16 
gimnazijos direktoriumi, šiuo me
tu jis yra atvykęs į’JAV ir liepos 
mėn. ketina atvykti į Torontą ir 
kitas lietuvių kolonijas.

Sol. L. Šukytė birželio 11 d. 
dainavo per CBC radijo tinklą 
“Opera Time” programoje. Radi
jo pranešėja ta proga turėjo su 
ja pasikalbėjimą. Solistė papasa
kojo įspūdžius iš Stratfordo fes
tivalio, savo kelią Į Metropolitan 
Operą, kur nuo ateinančio rudens 
įsigalios jos sutartis. Pastarojoj 
numatyta jai 20-30 vaidmenų, bet 
kokių, dar nėra žinoma, šiuo me
tu ji dar studijuojanti Metropoli
tan Operos studijoje, kur gerų 
dirigentų priežiūroje ruošia kai- 
kurių operų vaidmenis. Solistė 
taipgi pareiškė ketinanti su savo 
mama apsigyventi Niujorke.

Artėja jaunimo kongresas ir 
“Miss Lithuania” rinkimai. Kiek 
teko pastebėti spaudoje, kiti 
miestai jau turi kandidates išrin
kę, o mūsų Torontas vis dar mie.- 
ga Tuo reikalu turėtų susirūpinti 
jaunimo sekcija. Nenoriu tikėti, 
kad ji nesugebėtų tai suorgani
zuoti. Jei patys nesuspėja, tegul 
pasikviečia talkon kitus, kurie 
mielai jiems padės ir už juos pa
darys. Tam tinkamų žmonių 
mums netrūksta. ‘

Nep. Torontietis
Kazys Pajaujis išvyko atosto

gų pas gimines Į Lenkiją. Jis yra 
kilęs nuo Punsko; Kanadon atvy
ko prieš 5 metus.

Mielą narę GRYTĄ BUNTINIENĘ ir sūnų, 
staigiai netekusius brangaus vyro ir tėvo, 
nuoširdžiausiai užjaučia ir kartu liūdi —

Evangelikų "Vilties" parapijos
Moterų Ratelis

DAUG ŽADANTI VIETA
JAUNAI MOTERIAI DIDELĖJE KANADIŠKOS BENDRO
VĖS ĮSTAIGOJE, GAMINANČIOJE MOTERIŠKUS SPOR

TINIUS DRABUŽIUS.

Teirautis: MISS SUN VALLEY LIMITED,
8 Floor, 96 Spadina Avė. Toronto 2B, Ont.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
ra klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
.172 RLOOR ST. W. (prie RsthursO 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331
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1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.
— Lankėsi T. jėzuitų provinci

jolas T. Br. Markaitis. T. G. Ki- 
jauskas išvyko į JAV rekolekci
joms. • -

— AV choras užbaigia savo 
metinę veiklą birželio 19 d. Var
gonininkei M. Roch, A. Kebliu! 
ir visiems, taip nuoširdžiai prisi- 
dėjusiems prie šio darbo, dėkoja
me ir linkime gero poilsio.

— Gautas Mokyklų Komisijos 
raštas, kad ji ir toliau sutinka 
globoti mūsų šeštadienines mo
kyklas.

Skaudžių jų birželio trėmimų 
minėjimas įvyko pr. sekmadienį 
A.V. bažnyčioje. Minėjimą rengė 
Seimelio Prezidiumas, dalyvau
jant visų trijų Pabaltijos tautų 
atstovams. Tai jau nusistovėjusi 
tvarka ir kasmet minėjimus ruo
šia vis kita tautybė. Minėjimų for
ma taip pat jau laikytina nusisto
vėjusia: visų trijų tautybių dva-. 
siškiai ar bendruomenės atstovai 
paskaito maldas, po to seka trum
pa meninė programa chorui ir so
listams sugiedant keletą giesmių 
ir užbaigiama tautos himnais. Jo
kio išėjimo į kanadiečių visuome
nę nebandoma jieškoti. Lietuvius 
šių metų minėjime atstovavo pa
rapijos kleb. Tėv. K. Pečkys, S.J. 
ir parapijos choras, v.

Stovyklavietės komitetas nuta
rė paskelbti garbės fundatoriais 
visus tuos, kurie stovyklavietei 
yra paaukoję $500 ar daugiau. 
Numatoma tai padaryti “Baltijos” 
stovyklavietės gegužinės metu 
rugpjūčio 21 d. Šiuo metu tokiais 
rėmėjais yra “Litas”, Tėvai jėzui
tai, A V parapija ir Skautų S-ga.

A. Vazalinskas ir J. Šiaučiulis 
paprašyti paruošti visom stovyk
lavietės rėmėjų grupėm garbės 
lentas, i kurias bus Įrašytos jų 
pavardės. Šiuo metu “Baltija” tu
ri keturis garbės fundatorius 
($500 ar daugiau), 42 fundatorius 
($100 ar daugiau), 23 garbės rė
mėjus ($50 ar daugiau) ir 46 rė
mėjus ($25 ar daugiau). Pavardės 
bus užrašytos ant nuimamų plokš
telių, kad paramos sumai padidė
jus nebūtų sunkumų garbės len
tas pertvarkyti.

Tėvas G. Kijauskas, S.J., bend-' 
radarbiaudamas su skautų ir ki
tų organizacijų vadovais, sutiko 
paruošti stovyklavietės naudoji
mo taisykles.

“Baltijos” stovyklavietę parėmė 
R. Lapinas $10, V. Šipelis $6, K. 
Lukas $5.30 ir D. Norkeliūnas 
$5.

Stovyklavietės komitetas išreiš
kė padėką P. Adamoniui, J. La- 
dygai ir Pr. Rudinskui už sutiki
mą garantuoti stovyklai $5000 
paskolą iš “Lito”, kuri įgalino 
numatytas statybas laiku užbaig
ti. Pr. R.

SKAUTIŠKOJI INFORMACIJA
Stovyklinio amžiaus vaikų tėvai yra 

skatinami registruoti vaikus Į skautų-

TORONTO
“Tėviškės Žiburių” 

aukotojai
Rėmėjo prenumeratą — $10 

atsiuntė dr. J. J. Vingilis; $10 au
kojo: A. Šeputis; $5: J. Šeputis; 
po $3: L. Vyšniauskas, P. Krila- 
vičius, V. Melnykas; po $2: F. 
Barzdžius, K. Balčiūnas, A. Pet- 
rašiūnas, L H. Stasiulis, A. Visoc- 
kienė, J. Tinginys, P. Vėžauskas; 
po $1: M. Gvildys, E. Vaitkūnie- 
nė, J. Sližys, J. Drabutis, P. Pa
jaujis, V. žmuidzinas, H. Vėlius.

A. Šeputis, dirbąs Kitimat, B. 
C., yra uolus lietuviškos spaudos 
rėmėjas, šiais metais jis ne tik 
laiku atnaujino “TŽ” prenumera
tą už dvejus metus priekin, bet ir 
pridėjo $10 auką. Sėkmės jam ir 
kitiems tautiečiams, ten dirban
tiems.

Toronto policija suėmė 11 jau
nuolių, kurie buvo sudarę krimi
nalistų grupę. Jų amžius: 12-15 
metų. Jie jau buvo padarę 69 
įvairius nusikaltimus, daugiausia 
— vagystes. Kaikurie iš jaunuo
lių jau buvo tikri tos rūšies “spe
cialistai”.

Jaukios baigusiųjų 
išleistuvės

Birželio 10 d. naujojoj Prisikė
limo salėj Studentų Rėmėjų Bū
relis, vadovaujamas J. Karkos, su
rengė tradicines išleistuves. Iš 
pirmininko pranešimo paaiškėjo, 
kad šiemet Toronto universitetą 
ir kitas augštąsias.mokyklas bai
gė, pagal spaudoje paskelbtus 
duomenis, 32 lietuviai. Gaila, kad 
išleistuvėse nevisi galėjo dalyvau-, 
ti: vieni jau išvykę atostogų, kiti 
dar negavę baigimo diplomų, tre
ti — matyt, nenorėjo. Prie gar
bės stalo susėdo devyni akademi
kai: J. Treigys, Jūr. Balsaitė, R. 
Strimaitytė, D. Pacevičiūtė, G. 
Skrinskas, ž. šlekytė, R. Karka, 
G. Rinkūnaitė, E. Naujokaitė-Au- 
gustinavičienė. Prie gražiai pa
puoštų stalų vaišinosi ne tik bai
gusieji, bet ir jų draugai, tėvai ir 
svečiai. Sveikino baigusius: gen. 
kons. dr. J. Žmuidzinas, KLB pir
mininkas A. Rinkūnas, “TŽ” red. 
kun. Pr. Gaida, Šv. Jono Kr. par. 
vardu.— kun. J. Staškevičius, gy
dytojų — dr. Vingilis, inžinierių
— inž. Baranauskas, KLB Toron
to apylinkės pirm. Aug. Kuolas, 
akademikų dr-jos — inž. E. Čup- 
linskas, studentų — p-lė Dvilaity- 
tė, Prisikėlimo par. klebonas T. 
Placidas Barius, OFM, tėvų vardu
— p. Balsas iš Niagara Falls, Ont. 
Kons. dr. J. žmuidzinas įteikė vi
siems baigusiems Studentams 
Remti Būrelio parūpintas dova
nas — po lietuviško stiliaus dro
žinį, sukurtą p. Misevičiaus. Bai
gusiųjų vardu padėkos žodį tarė 
G. Skrinskas. Visi susirinkusieji 
dar ilgokai vaišinosi ir džiaugėsi 
baigusiųjų akademiniais laimėji
mais. Vis dėlto ateityje mūsų vi
suomenė turėtų skirti daugiau dė
mesio baigusiųjų pagerbimui bei 
jų darbo įvertinimui.

Šv. Juozapo ligoninėje Aldonai 
Petrauskienei padaryta operaci
ja. Petras Dambrauskas paguldy
tas Šv. Mykolo ligoninėje.

Lankėsi “TŽ” redakcijoj ir ki
tose lietuvių institucijose: kun. J. 
Margis, MIC, iš Argentinos ir Al
gis Kazlauskas iš Australijos. Juo
du jau pasiruošę dalyvauti jauni
mo kongrese Čikagoje. Iš Austra
lijos Į kongresą atvyksta 22 jau
nimo atstovai, o iš Argentinos
— 25. Argentiniečių delegacija 
buvo pasitikta Miami aerodrome 
birželio 11 d. Kun. J. Margis yra 
gimęs JAV, bet gerai kalba lietu
viškai ir Buenos Aires mieste kle
bonauja lietuvių parapijoj. Pasak 
jo, Argentinos lietuvių jaunimas 
gana lietuviškas, ypač III-ji kar
ta. Lietuvybės entuziazmą ypač 
pakėlę P. Amerikos lietuvių kong
resai. Minimus svečius Toronte 
globojo dr. J. Sungaila, kuris su
darė progą jiems susitikti ir su 
Toronto jaunimo grupe.

Atlantic restorano savininkams 
J. S. Valatkoms, ryšium su nekul
tūringų kanadiečių jaunuolių el
gesiu, buvo iškelta byla, kurioje 
jie buvo kaltinami nelegaliai par
davę cigarečių. Teismas birželio 
13 d. restorano savininkus rado 
nekaltus ir išteisino.

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai gaunami "Lite". 

Didžiausia nuolaida tik iki 1966. VII. 31.

“LITAS"
MOKA už:

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

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, 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 v.

čių stovyklą, kuri tęsis nuo liepos 23 
d. iki rugpjūčio 7 d. Registracijas pri
ima A. Lukoševičiūtė, PO 00322, ir J. 
Piečaitis, RA 5-3482, iki birželio 25 d. 
Vadovams svarbu žinoti iš anksto sto
vyklautojų skaičių, kad atitinkamai ga
lėtų paruošti programą, užsakyti mais
tą ir t.t.

Šią vasarą jaunieji stovyklautojai 
gyvens nameliuose, kurie jau yra pa
statyti. Taip pat yra pastatytos išvie
tės ir prausyklos. Gi virtuvė ir val
gykla jau buvo pernai užbaigta.

Stovyklos vadovybė šiais metais yra 
ypatingai stipri ir tikimės, kad su 
šiais vadovais ir su pilnai įrengta sto
vyklaviete bus galima stovyklauti taip, 
kaip dar niekada Montrealis nestovyk
lavo.

Skautų-čių vadovybes sudaro: I. Kli- 
čienė, I. Lukoševičienė, I. Gražytė, A. 
Lukoševičiūtė, D. Kudžmaitė, D. 
Skrinskaitė iš Toronto, Tėv. G. Kijaus
kas, A. Kličius, V. Piečaitis, E. Teku- 
tis, J. Piečaitis ir kiti.

Stovyklos mokestis: $35 vienam sto- 
vykloutojui iš šeimos, $55 dviems, $75 
trims ar daugiau. Registravimo mokes
tis yra $2 asmeniui ir ši suma padengs 
nelaimės draudimą, kuris bus įsigytas 
kiekvienam stovyklautojui. D. Z.

Montrealio lietuvių organizaci
jos prie “Baltijos” stovyklavietės 
statybos per visus trejus metus 
prisidėjo sekančiomis sumomis:

1. “Litas”_________________$1,700
2. Tėvai jėzuitai -------------  500
3. Aušros Vartų parapija------ 500
4. “Neringos” skaučių tuntas — 200
5. “Geležinio Vilko” sk. tuntas 200
6. Skautų Rėmėjų Būrelis -----  200
7. šv. Kazimiero parapija------ : 200
8. KLB seimelio prezidiumas — 150
9. KLB krašto valdyba----------- 100

10. L. K. Mindaugo šaulių kuopa 40
11. KLB Kultūros Fondas -------- 25
12. “Vytauto” Klubas--------------- 25
13. Liet. Kat. Moterų Draugija — 25 .
14. šv. Kazimiero jaunimo klubas 20

Iš viso $3,885
Būtų gražu, kad jų pavyzdžiu 

pasektų ir kitos Montrealio lietu
vių organizacijos. Atžymėkime 
Jaunimo Metus Montrealyje pa
stoviu paminklu — užbaigta “Bal
tijos” stovyklaviete. Ji tarnaus 
ne tik mums, bet ir kitoms kar
toms. Ypač prašomos šį klausimą 
pasvarstyti tos organizacijos, ku
rios jaunimo globą laiko vienu iš 
pagrindinių savo uždavinių, ta
čiau lig šiol šiam svarbiam pro
jektui yra davusios labai mažai 
arba visai nieko. Antra vertus, ar 
gali būti lietuviškų organizacijų, 
kurioms jaunimo reikalai nerū
pėtų. Kiekvienas doleris “Balti
jai” labai reikalingas, nes kas
dien ateina naujos sąskaitos. Už
tat kas duoda laiku, duoda dvi-\ 
gubai. p. Rudinskas,

Stovyklavietės komiteo pirm.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS

— Geg. 13 d. Įvyko Neringos tunto 
vadijos posėdis, kuriame aptarta eina
mieji reikalai bei vasaros darbai.

— Geg. 14 d. pastatas-škūneris tun
to bazėje nuleistas į vandeni ir dabar 
baigiamas ruošti vasaros buriavimui 
Ontario ežere.

— Geg. 19 d. gintarių Audrų įgula 
turėjo sueigą.

— Birželio 7 d. bendrame Neringos 
tunto vadijos ir Tėvų-Rėm. Komiteto 
posėdy buvo svarstomi veiklos reikalai 
bei su tuo susijusios problemos. Įžen
giant į 4-tuosius tunto veiklos metus, 
j. skautės-ai yra raginami įtraukti bent 
po vieną jaunuolę-į į Jūrų Skautijos 
veiklą.

— Jūrų budžių vienetas padidėjo į 
jo veiklą įsijungus naujiems j. b. kan
didatams.

— L. J. Skautijos suvažiavimas Či
kagoje geg. 28-30 d. praėjo darbingoje 
nuotaikoje. Žuvusiųjų pagerbimui 
ežere nuleidžiant vainiką dalyvavo 
skautai akademikai, korp. Giedra, jū
rų šauliai ir kt.; kalbą pasakė Liet. 
Bendruomenės pirm. J. Jasaitis.

— Liepos 1—3 d. numatyta padaryti 
iškylą laiveliais Algonquin parke. 
Kiekvienas vykstąs į šią iškylą privalo 
turėti tinkamą gelbėjimosi liemenę.

— Gintarės jau gali įsigyti naujas 
uniformines skrybėlaites pagal jų va
dovių Toronte parouštą projektą. Jūrų 
Skautijai projektą pripažinus, jų siun
tinys buvo pasiųstas į JAV.

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

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




