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Svečiai ir agentai
Ryšium su pasauline paroda Montrealyje iš Sovietų Sąjungos 

ir okupuotų Baltijos kraštų atvyksta daugiau žmonių nei iki šiol. 
Sovietai savo tikslams organizuoja ištikimų partiečių grupes-eks- 
kursijas, prižiūrimas policinės rankos. Maskva tiems reikalams 
turi paruoštus žmones, kurie ne tik rūpestingai atrenka ekskur
santus, bet ir juos seka bei prižiūri. Jie, matyt, prisibijo, kad 
nepasikartotų masinis čekų sportininkų pabėgimas Vienoje. Gal
būt dėlto komunistinės Čekijos pareigūnai prašė Kanados vyriau
sybę neduoti politinės globos teisių pabėgėliams ir paskelbė savo 
krašte, kad Kanada su tuo sutiko. Kaip vėliau paaiškėjo, tai 
buvo apgaulė, nes demokratinis kraštas, kaip Kanada, to padary
ti negali. Savo ekskursantų pabėgimo nemažiau bijosi ir rusai, 
ypač po Stalino duktės atvykimo Amerikon. Nors sovietinės Esti
jos “prezidentas” propagandinėje spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad išvykimas iš Estijos “nevaržomas”, tačiau sovietinės Estijos 
Dienoje rusų paviljone nedaug tų estų, atvykusių iš “laisvo” kraš
to, dalyvavo. Meninio ansamblio sąstatas buvo labai negausus. Be 
to, jo pasirodymas buvo palenktas sovietinei propagandai, kuriai 
toną davė okupuotos Estijos “prezidentas” Muurisepp, nuolankus 
Maskvos tarnas. Aiškiai buvo matyti, kad viskam diriguoja Krem
lius ir jo agentai.

Dr. J. K. Valiūną, VLIKo pirmininką, pasitinka aerodrome Toronto ir Hamiltono lietuvių atstovai. Iš 
kairės: K. Mileris, kun. P. Ažubalis, p-lė Skripkutė, dr. J. K. Valiūnas, St. Banelis ir A. Rinkūnas. Šią 
VLIKo pirmininko kelionę j Kanadą organizavo Tautos Fondo Kanados Atstovybės pirm. St. Banelis

Popiežius kalbėjo milijonui portugalų

Pasaulio įvykiai

Visdėlto Maskva, kad ir labai atsargiai veikdama, negali vers
tis tiktai agentais. Juk nevisi Sovietų Sąjungos' gyventojai yra 
partiečiai, juo labiau Baltijos kraštuose. Net ir pačioje komunistų 
partijoje yra nepartiškų žmonių. Tad netenka abejoti, kad ir tarp 
Kanadon atvykstančių yra ne komunistų, ne partiečių, ne agentų. 
Daugiausia tokių galbūt yra menininkų ir profesijonalų tarpe. Tai 
tylūs žmonės, kurie apsiriboja savo sritimi ir neliečia politinių 
klausimų. Jie leidžiasi panaudojami sovietinei propagandai, neš 
tik tokiu būdu gali iškilti ir savo profesinėje srityje. Pasmilkydami 
Molochui, jie išgelbsti save nuo naikinančio teroro ir atsideda 
kūrybai. Tai tylūs žmonės, kurie galbūt išgyvena vidinę savo tra-. 
gėdiją, bet i viešumą negali jos perkelti. Taigi, tarp atvykstančių 
iš sovietų okupuotų Baltijos kraštų galima skirti dvejopus žnu> 
nes: Maskvos agentus ir ne agentus. Pirmieji negali būti laikomi 
svečiais, nes yra atsiųsti propagandiniams uždaviniams. Jie Į vis
ką žiūri Maskvos akimis, renka medžiagą apie išeivius, kad galėtų 
juos ateityje juodinti, vadinti kriminalistas, fašistais ir t.t. Jie 
yra tik sovietinių pareigūnų Kanadoje svečiai, bet ne lietuvių. 
Kas kita su tais atvykėliais, kurie nėra agentai. Jie gali būti 
lietuvių svečiai, verti dėmesio bei asmeninio susitikimo.

Kiek iki šiol buvo galima patirti, Montrealyje vietos lietuviai 
su atvykėliais iš okupuotos Lietuvos nuo pat pradžios užmezgė pri
vataus pobūdžio ryšius. Vieni atrado savo giminių, kiti pažjstamų, 
treti susitiko pripuolamai. Tai elementaraus humaniškumo pa
diktuoti ryšiai: lietuviui visur norisi susitikti su tautiečiais asme
ninės plotmės ribose bei .prašnekti bendra gimtąja kalba. Bet čia 
glūdi ir pavojus, būtent, neskyrimas agentų nuo svečių. Viena, 
ant kaktos tai neparašyta, antra, agentai yra išmokę maskuotis. 
Čia geros valios išeivis gali suklupti ir būti panaudotas sovietinei 
politikai. Taigi, ir čia prisimintinas posakis: “Timeo danos et 
dona ferentes” — bijau danajų net ir dovanas nešančių. Atsar
gumas ir čia reikalingas. Bijoti, žinoma, nėra ko. Laisvojo pa
saulio lietuvis nuo'baimės jau yra pagijęs. Susitikimą ar nesusi
tikimą turi apspręsti ne baimė, o išmintis ir laisvės kovos dvasia. 
Jeigu asmeninis susitikimas su svečiais yra suprantamas ir patei
sinamas, tai ryšių palaikymas su agentais yra gėdingas. Laisvojo 
pasaulio lietuvis turėtų turėti pakankamai savigarbos ir drąsos 
izoliuoti sovietinius agentus, nekviesti jų i savo namus ir nesu
daryti sąlygų propagandinei ar žvalgybinei jų veiklai. Jų pavar
dės turėtų būti skelbiamos viešumoje, kad visi žinotų kam jie 
tarnauja. Ir aplamai, visi susitikimai su tautiečiais iš anapus ne
turėtų “suminkštinti” lietuviškojo nugarkaulio bei tikrojo nusi
statymo.

KANADOS ĮVYKIAI

Gebužės 13 d. popiežius Pau
lius VI keleiviniu portugalų li
nijos TAP Caravelle lėktuvu at
skrido į Fatimą Portugalijoje, 
kur buvo paminėta Marijos pa
sirodymo trims vaikams 50 me
tų sukaktis. Lėktuvas, apsukęs 
ratą virš garsiosios Fatimos ba
zilikos, nusileido kariniame ae
rodrome — 24 mylios nuo mi
nėtos šventovės. Oras — pasi
taikė labai lietingas ir šaltas, 
bet maldininkai jo nepaisė — 
apie milijoną žmonių laukė at
vykstant vyriausio maldininko 
popiežiaus. Daugelis laukiančių
jų dėl nuovargio ir šalto lietin
go oro nualpo ir skautų tarny
bos turėjo būti išnešti * iš mi
nios. Popiežius atlaikė skaity
tines Mišias ir pasakė 18 mi
nučių pamokslą portugalų kal
ba. Jame pabrėžė reikalą dabar
tiniu metu planuoti ne naikini
mo, o georvės planus: “Negal
vokite apie naikinimo ir mirties 
planus, apie revoliucijas ir jų 
malšinimą. Geriau kurkite tar- 
pusavės paramos ir tvirto bend
radarbiavimo planus. Toliau po
piežius priminė, kad pasaulis 
šiuo metu “yra pilnas baisių, 
mirtinių ginklų, kad jis mora
linėje srityje nepadarė tiek pa-

žangos, kiek mokslinėje ir tech
ninėje.” . «

Popiežiaus vizito metu pamal
dos Fatimoje vyko beveik visą 
laiką nuo penktadienio vakaro. 
Jos prasidėjo vakariniais Miš
parais. Po to buvo kelių valan
dų procesija su žvakėmis, kuri 
pasibaigė gerokai po vidurnak
čio. Sekantį rytą nuo 6.30 vai. 
prasidėjo Mišios, Komunija ir 
kitos pamaldos iki centrinių 
popiežiaus Mišių. Lietus lijo be
veik visą laiką, išskyrus proce
sijos ir popiežiaus laikomų Mi
šių metą. Specialų palaiminimą 
popiežius suteikė * seseriai vie
nuolei karmelitei Liucijai, vie
nintelei dar gyvai liudininkei 
Marijos pasirodymo prieš 50 m.

Nors Paulius SgL Fatimoje iš
buvo tik 9 valandas, suskubo 
priimti audiencijoj daugelį as
menų. Su Portugalijos premje
ru Salazaru popiežius kalbėjosi 

. 9 minutes. Be to, Salazaras su 
prezidentu Americao Rodriguez 
Thomaz pasitiko popiežių aerod
rome. Užsienio korespondentai 
pastebi, kad popiežius atvyko 
Portugalijon kaip maldininkas ir 
kad jo vizitas nebuvo oficialaus 
pobūdžio. Esą tarp Portugali
jos ir Vatikano šiek tiek įtam-

pos dėl 1964 m. popiežiaus vizi
to Indijoj, kuri užėmė Portuga
lijos koloniją Goa. Kad išveng
tų politinio pobūdžio painiavų, 
popiežius apsiriboja grynai reli
gine kelione. Panašią kelionę jis 
planavo ir Lenkijon, bet komu
nistai nedrįso įsileisti

Pažymėtinas Pauliaus VI susi
tikimas Fatimoje su nekatalikų 
atstovais, žinodamas, kad Mari
jos kultas yra vienas tų klausi
mų, kurie yra nepriimtini neka- 
talikams, popiežius pareiškė: 
“Esant dabartiniam krikščionių 
susiskaldymui, jums, broliai*, 
neįmanoma priimti visus mūsų 
įsitikinimus, liečiančius Mariją. 
Visdėlto ji yra mums visiems 
bendras tikėjimo ir nuolanku
mo pavyzdys, kurį mes, kad ir

kelti į Viešpaties tarnybą. Ir 
mes galime tikėtis, Viešpaties 
padedami, kad ta bendra tarny
ba mus suartins.”

Pakeliui į aerodromą popie
žius aplankė Batalha bažnyčią. 
Iš Fatimos išskrido apie 6 v.v. 
Romoje sekmadienio rytą Pau
lius VI savo rūmų lange pasiro
dė jo pasveikinti susirinkusiai 
25.000 miniai ir suteikė palai
minimą.

PLANUOJAMI NAUJI ĮSTATYMAI
Otavoje pradėjo darbą naujo

ji parlamento sesija, kurią tra
dicine sostą kalba atidarė gu
bernatorius R. Michener. Į vy
riausybės planus yra Įtraukta 
eilė sumanymų bei reformų. Jų 
tarpe yra numatoma praplėsti 
gyvenamųjų namų statybą, padi
dinti kovą su vandens teršimu, 
panaikinti mirties bausmę, pa
lengvinti skyrybas, papildyti ne
darbo draudos Įstatymą, teikti 
finansinę paramą darbo jieškan- 
tiems asmenims, kai jie iš vienos 
vietovės būna priversti persikel
ti i kitą. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas naujiems Įstatymams, 
kurie Kanadą Įves Į mokslo ir 
technikos amžių.

Ontario provincinė vyriausybė 
i sveikatos apdraudos planą OM 
ŠIP planuoja Įtraukti dantų gy
dymą. Parlamento nario Neil 
Olde teigimu, nemokamas dantų 
gydymas pirmiausia turėtų būti 
Įvestas vaikams iki 6 m. am
žiaus, o vėliau jis būtų praplės
tas ir jaunuoliams iki 18 m. am
žiaus. Laipsniška plano praplė
timą diktuoja išlaidų padidėji
mas. Vien tik vaikų dantų gydy
mas atsieitu apie $5.800.000 
per metus. Nemokamo dan
tų gydymas visiems gyventojams 
būtų perbrangus.

Kvebeko provincija pareika- bet planuoja dalyvauti rinki- 
lavo, kad Otava nepasirašytų muose Į federacini parlamentą, 
tarptautinių Įsipareigojimų, lie- jeigu nepavyks tapti konservato- 
čiančių Kvebeko žemės turtus, riu vadu, 
švietimo ir kultūros klausimus. F
Premjeras D. Johnsonas nori, riausybė tiria Gerald Clark, viė- 
kad tokiu atveju federacinė vy- 
riausvbė pirmiausia susitartu su raščio redaktorių, kaltinima, 
Kebeko provincine vyriausvbe. kad Kanados atstovai tarotauti- 
I nagalba D. Johnsonui atėjo nėję Vietnamo komisijoje šni- 
Ontario nremieras J. Robarts, ninėia amerikiečių naudai. G. 
nritarda^AS šiai minčiai. .To nuo- Clark, porą mėnesiu praleidęs 
mon* kiekviena orovinciia lie- P. Vietname, naskelbė straips- 
čbmčtos tarotautinės sutartys tu- ni. kuriame įtaigoja, kad kana- 
ri būti iš anksto aptartos su diečiai S. Vietname surinktas ži
los nrovincijos vyriausybe.

Otava nutarė padidinti medi
cinos pagalbą P. Vietnamui. Jos 
vadovą buvo paskirtas dr. Alje 
Vennema iš Burlington©, jau 
trejus metus dirbąs Vietname. 
Kilnojamų ligoninių skaičius iš 
10 bus padidintas iki 20. Kiek
viena jų turi 200 lovų. Į P. Viet
namą žadama pasiųsti daugiau 
gydytojų, praplėsti tuberkulio
zės kliniką Quang Ngai vietovė
je. Pagrindinis dėmesys bus ski
riamas gyventojų skiepijimui 
nuo epideminio pobūdžio ligų. 
Į Kanadą bus Įsileidžiama dau
giau vietnamiečių medicinos stu
dentų, kad jie, tapę gydytojais, 
sumažintų medicinos darbuotojų 
trūkumą savo krašte.

Keturiolika kanadiečių nuo 
1961 m. sausio 1 d. žuvo P. Viet
name. Visi jie priklausė ameri
kiečių kariuomenei — 7 kauty
nių daliniams ir 7 pagalbiniam 
personalui. Jų pavardės buvo 
paskelbtos žuvusių amerikiečių 
sąrašuose, kur yra 7.823 kritę 
kovos lauke ir 1.711 užfrontėje.

Senatorius Wallace McCut
cheon pasiskelbė kandidatuosiąs 
i konservatorių partijos vadus. 
Jis pareiškė, kad dabartinis Ka
nados senatas jau yra savo die
nas atgyvenusi institucija. Pa
naikinti senato jis nepasiūlė,

Premjero L. B. Pearsono vy

no “The Montreal Star” dien-

nias perduoda amerikiečiams.

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas su gen. Lietuvosos konsulu Kanadai dr. J. Žmuidzinu ir torontiečių 
grupe Nuotr. M. Pranevičiaus

Okupuotos EstijosDiena sovietų paviljone
Iš Estijos atgabenti estai so

vietiniame paviljone turėjo net 
keletą pasirodymų. Po propa
gandinės spaudos konferencijos 
meniniai pasirodymai įvyko ge
gužės 4 ir 6 d.d. po du sean
sus: 1 v.p.p. ir 7.30 v.v. Įdomūs 
buvo šeštadienio pasirodymai. 
Mat, tą dieną Montrealio estų 
ansamblis “Vikerlased” taip pat 
turėjo savo pasirodymus lauke 
prie Bandstand A 1 v. 
v.v.. F
tų, sovietiniai estai kvietė an
samblio dalyvius pasirodyti ir 
sovietiniame p a v i 1 j o ne, bet 
montrealiečiai pastatė sąlygą, 
kad pirma jų pasižiūrėti ateitų 
estai iš tėvynės. Šie pasiteisi
no, kad permažai laiko, turį kompozitorių dainos, tarptauti- 
i ' i :, • . . ” ’ ‘
Montrealiečiai tada atsisakė pa- cinio ar rusiško, 
sirodyti sovietiniame paviljone. 
Tačiau po savo pasirodymo didesnė dalis montrealie^u an- ^alio Taline, apie ma vi_uv ________
samblio. apsirengę tautiniais Estijos pažangą žemės ūkyje, būtų trečiadienis, ketvirtadienis 
drabužiais, nuvyko į sovietinį pramonėje, statyboje ir vaizdų ir penktadienis.

paviljoną ir dalyvavo kaip klau- iš Tartu universiteto fizinio 
sytojai. Sovietinių estų pasiro- auklėjimo fakulteto studentų 
dymą stebėjo pilnutėlė salė, ta- gyvenimo. Nedaug propagandos, 

tik akcentas ant valdžios teikia
mų visiems didelių galimybių.

Montrealio estai nejieškojo 
su iš tėvynės atvykusia grupe 
oficialių ryšių, tačiau privačiai 
buvo susitikimų. Estų grupė 
Montrealyje išbuvo savaitę. Gir
dėti, vietos estai nepatenkinti, 
kad jų dainininką T. Kuusik, 
Lenino ordinu apdovanotą ir 
esantį Europinio garso, sovietai 
aogyvendino labai menkame tu
ristiniame kambaryje. P.

Okupuotos Lietuvos meno an
samblis, kuris atliks programą 

Sirgti jungos pagone pa-
‘ • - _ ’ . saulinėje parodoje, į Montrealį

n xx atvyks birželio 19 ar 20 dieną.Buto parodyta fita? « Lietuviu programa bus karto]!-

e Bandstand A 1 v. p.p. ir 5 
.. Žiniomis iš Montrealio es-

čiau estų buvo gal tik apie 50. 
Iš augštųjų svečių dalyvavo 
Montrealio burmistras J. Dra
peau ir Montrealyje reziduojan
čio diplomatinio korpuso apie 
40-50 žmonių. Buvo ir sovieti
nis Estijos “prezidentas” Muu- 
rissepp, šachmatų meisteris P. 
Keres ir kiti, iš viso apie 25 
žmonės. Programoj pasirodė vy
resnės kartos dainininkai: bari
tonas T. Kuusik ir tenoras K. 
Tennussaar, ansamblis “Laine”, 
susidedantis iš 5 muzikantų, 8 
dainininkių grupės ir 4 solistų. 
Programoj — estų liaudies ir

NERVŲ KARAS DĖL VIETNAMO PRASIDĖJO DIPLOMA
TINIAME FRONTE. Suintensyvintas ir gerokai praplėstas S. Viet
namo bombardavimas sukėlė piktą Maskvos reakciją, kuri turi aiš
kų propagandinį tikslą — atbaidyti JAV vyriausybę nuo tolimesnio 
karinių veiksmų stiprinimo. Maskvoje gyvenantiems užsienio kraš
tų diplomatams ir žurnalistams sovietų pareigūnai pradėjo įtai
goti, kad Sov. Sąjunga bus priversta padidinti karinę paramą 
Hanojaus komunistiniam režimui. Jie taipgi ėmė kalbėti apie ga
limą santykių pablogėjimą tarp JAV ir Sov. Sąjungos, šie “atsi- 
tiktiniai” prasitarimai yra skinami prez. L. B. Johnsonui, kuriam 
didžioji amerikiečių tautos dalis daro spaudmą siekti karnės per
galės Vietnamo konflikte, atsisakant dabartinio katės žaidimo su 
pele. Maskvai į pagalbą atsku-#----------------------------------------
bėjo Jungtinių Tautų gen. sekr. Gvatemalos policija suėmė 
U Thant, pareiškęs spaudos kon- vieną žemės ūkio darbininką, 
ferencijoje, jog Vietnamo karas kuris yra panašus į Hitlerio bu- 
veda į trečiąjį pasaulinį karą, vusį pavaduotoją M. Bormanną. 
Pekingas turi savitarpinės pagal- Suimtasis sakosi esąs Juan Fale- 
bos sutartį su Maskva, ir tokiu ro Martinez, 68 m. amžiaus, gi- 
atveju į konfliktą būtų įtrauk- męs Montevideo mieste, Urug- 
ta ir Sov. Sąjunga. Vienintelė vajuje. Jo pirštų nuospaudos bu- 
išeitis esąs sustabdymas Š. Viet- vo išsiųstos į V. Vokietiją. Vi- 
namo bombardavimo. U Thant daus reikalų min. Augusto Cas- 
yra linkęs manyti, jog tada bū- teneda prasidarė, kad suimtojo 
tų galima prišnekinti Hanojaus 
rėžimą pradėti taikos derybas, 
Amerikiečių karo vadas gen. 
W. Westmoreland yra kitokios 
nuomonės. Kongreso nariams 
pasakytoje kalboje jis kaip tik 
pabrėžė visiems gerai žinomą 
faktą, jog bombardavimo nu
traukimą komunistai panaudo
ja ne taikos deryboms pradėti, 
bet savo daliniams P. Vietna
me stiprinti. Tai liudija žurnalų 
puslapius pasiekusios š. Viet
namo kelių ir uostų nuotrau
kos.

Gen. Vo Nguyen Giap, š. Viet
namo vyriausias kariuomenės 
vadas, Hanojuje padarytame 
pranešime paskelbė, kad JAV 
neišvengs pralaimėjimo Vietna
me. Nesvarbu, kiek amerikiečiai 
atsiųstų kariuomenės ir kokių dariusiems politikams. Pasak jo, 
imtųsi priemonių, nes vietna- klaidą padariusio kario laukia 
miečių tauta kariausianti iki ga- karo lauko teismas. Panašus 
lutinėš pergalės, šiuos jo žo- . principas turėtų būti taikomas ir 
džius citavo Š. Vietnamo žinių politikams, 
agentūra, matyt, nė negalvojan
ti apie taiką.

Sovietų naikintojas Japonų jū
roje du kartu vos nesusidūrė 
su amerikiečių naikintoju “Wal
ker”. Incidentas įvyko ameri
kiečių karo laivyno manevrų 
metu apie 200 mylių nuo Vla
divostoko. Abu kartus sovietų 
laivo kapitonas buvo užėmęs 
susidūrimo kursą, priplaukda
mas perarti amerikiečių naikin
tojo, kuriam buvo padaryta ne
žymių sužalojimų, šioje trukdy
mo operacijoje dalyvavo du so
vietų naikintojai. Maskvos ra
dijas kaltę suvertė amerikie
čiams, nors Vašingtonas dvi pro
testo notas yra Įteikęs Maskvai. 
Provokacijos priežastis tebėra 
nežinoma. Kaikas spėja, kad in
cidentas gali turėti ryši su Viet
namo karu. Kiti yra linkę ma
nyti, jog sovietai nenori maty-

veide yra pastebimos operacijos 
žymės. Suimtasis tvirtina, kad 
jis nėra turėjęs jokios operaci
jos savo išvaizdai pakeisti.

Graikijos karinė vyriausybė, 
atleidusi Į pensiją Ortodoksų 
Bendrijos vadą arkivyskupą 
Chrysostomos, jo vieton pasky
rė karaliaus Konstantino asme
ninį kapelioną archimandritą 
Kastoms. Į sinodą buvo paskir
ti 8 vyskupai. Vidaus reikalų 
min. gen. Stylianos Pattakos gra
sina be jokio teismo sušaudyti 
kiekvieną asmenį, kuris bus nu
tvertas platinant komunistų at
sišaukimus ar rašant ant sienų 
prieš dabartinę vyriausybę nu
kreiptus šūkius. Jis gynė kariuo
menės įvykdytą sukilimą, kaltę 
suversdamas perdaug klaidų pa

Švedijos komunistų partija 
pakeitė savo pavadinimą. Dabar 
ji vadinsis radikalų ir komunis
tų partija. Ateityje bus atsisa
kyta žodžio “komunistų”, palie
kant tik radikalų partiją. Šis ma
nevras buvo padarytas strategi
niu tikslu. Pakeitę pavadinimą, 
komunistai tikisi susilaukti kai
riojo sparno socialdemokratų pa
ramos. Dabartiniame 384 vietų 
Švedijos parlamente komunistai 
turi tik 9 atstovus. Kompartijai 
geriau sekasi Norvegijoje ir Da
nijoje, kur ji yra žinoma socia
listų liaudies partijos vardu. 
Suomijos komunistai save vadi
na liaudies demokratais.

Atlanto Sąjungos 14 tautų 
krašto apsaugos ministerial po^ 
sėdžiavo Paryžiuje. Jie nutarė 
planuose numatytą 30 divizijų 
skaičių sumažinti iki 20, nes Sov. 

ti a’merikiečiiT karo *iaivų**'taip T"’
arti Vladivostoko, kuris yra jų ’ 
pagrindinė karo laivyno bazė. "

Adolfo von Thaddeno naujie
ji naciai V. Vokietijoje susilau
kė skaudaus smūgio Nuernber- 
ge, kur NPD partija mėgino su
rengti suvažiavimą. Susirinkę 
2.500 narių suvažiavimui numa
tytą salę rado užrakintą miesto 
tarybos. A. von Thaddenas kal
bą savo pasekėjams buvo pri
verstas pasakyti aikštėje prie 
uždarytos salės. Profesinės uni
jos, studentai ir kitų politinių 
partijų atstovai suorganizavo 
prieš naujuosius nacius nukreip
tas demonstracijas, kuriose daly
vavo 4000 nuembergiečių. Prieš 
porą savaičių Wiesbadeno mies
tas pasielgė dar griežčiau, ne
leisdamas suvažiavimo šaukti sa
vo ribose. Iš NPD išmestas ant
rasis vadas Fritz Thielen įsteigė 
naują politinį sambūrį — tauti
nę liaudies partiją, kuri į savo 
eiles vilioja nuosaikesnius nau
jųjų nacių partijos narius. Von 
Thaddeno planuotas NPD suva
žiavimas turėjo patvirtinti F. 
Thieleno išmetimą ir vadovybės 
atidavimą Thaddenui.

“Hong Kong Star” laikraščio 
pranešimu, Kinijos kompartijos 
vadą Maotsetungą saugo arti
miausiame aerodrome skrydžiui 
narengtų 10 sprausminių nai
kintuvų. Iki smulkiausių deta
lių paruoštas planas taipgi nu
mato priemones išvežti į numa
tytą slėptuvę Maotsetungui, jo džiuosius B-52 bombonešius de- 
žmonai, iį remiantiems partie- vyniolikos tonų bombomis, ku- 
čiams ir karininkams, jeigu kil- rios būtų panaudotos prieš Thai 
tų revoliucija ar prasidėtų neti- Nguyen plieno gamyklą Š. Pel
kėtas karas. name ir plieninius tiltus.

ti gerokai sumažėjusi. JAV iš 
Europos ruošiasi atšaukti 35.000 
karių, Britanija — 6.000. Posė
džio dayyiai taipgi atsisakė ma
sinio atkirčio teorijos, pasirink
dami lankstesnę atitinkamo at
kirčio formą. Pagrindinis dėme
sys bus skiriamas ne karių skai
čiui Europoje, bet didiesiems 
transporto lėktuvams, kurių dė
ka per trumpą laiką Europon 
galima permesti gerai paruoš
tas ir aprūpintas divizijas, jei
gu jos ten būtų reikalingos.

Spalio revoliucijos penkiasde
šimtmetį Maskva ruošiasi švęs
ti kapitalistiniu mastu. Italijo
je ir Britanijoje sovietai užsa
kė 7 milijonus porų batų, mili
joną vyriškų eilučių, milijoną 
suknelių moterims ir didžiulę 
atsarga prancūziško šampano. 
Kapitalistinė apranga ir kapita
listų šampanas padės užmiršti 
kompartijos neįgyvendintus pa
žadus.

Tarptautinės kontrolės komi
sija, kurią sudaro Kanados, In
dijos ir Lenkijos atstovai, pripa
žino, kad §. Vietnamas yra su
laužęs 1954 m. Ženevoje duo
tus Įsipareigojimus nesiųsti sa
vo kariuomenės dalinių į P. 
Vietnamą. Tokias išvadas pada
rė Kanados ir Indijos' atstovai, 
nepaisydami Lenkijos atstovų 
komunistinio protesto.

Amerikiečių aviacijos vadovy
bė svarsto planą aprūpinti d>-
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mą. Seniau reikėdavo ūkio ga- ŽODIS JUMS, TĖVAI! 
kukurūzus. Vėliau, pardavęs da- minitis vežti į pietus ir pakrau- , . . ,
lį savo išauginto derliaus gavo ti i mažesnius laivus, o vėliau , Dažnai ir didelės pareigu o rašmių konkursas — iki rug- 
$400 pajamų, t.y. daug daugiau perkrauti į didesnius ir plukdy- kasdienybės rutinoj esti pamirš- sėjo 30 d.

cuelos ūkininkai uždirbdavo. vo nutiesti sausumos keliai, pr^ daųjų mūsų pareigų yra išauk; apie tai jau senokai paskelbė, 
žemės ūkio reforma įsteigė ^ų gabenimo kaina nukrito per Ietį savo vaikus lietuviškus. Tai Reikia betgi čia ir tėvų pagal-

703 kolonijas įvairiose krašto P0*?- T“0 būdu “campesinos” yr? ne vien tik tautine tėvų pa- bos, būtent, paskatinti vaikus
. , , ,. , vietovėse Netrukus daugelis ne tik uždirbo už savo gaminius reiga, bet ir asmeninis intere- tuose konkursuose dalyvauti irnauų lygi, sutrukdyti komums- naujakurįu Dadarė nemaža5 na- transporto pagerėjimo dėka, bet sas, nes lietuviškai išauklėti vai- ypač nepagailėti nupirkti jiems

tų infiltraciją ir pagerinti varg- fiuZriaK- ir sutaupė pžigų, nes sumažė- kai ir užaugę lieka artimesni, lietuviškų knygų. Deja, iki šiol
u rių kolonijose pakiloUpomidorų, į° perkamųjų prekių kainos, sayi, neatveda svetimtaučių gi- ta tėvų pagalba nelabai jaučia-
lę. Bet visa tai galima pasiekti v. medvilnės ir egzotiniu tunų atgabenimas seniau jas mimų. Deja, šiais laikais skun- ma — tėvai ne tik labai mažai 
tik pakeitus krašto ūkinę struk- eg^mu pabrangindavo> Sakysim džiamasi, kad tėvai nebeturi vaikams lietuviškų knygų per-
turą demokratiniu kebu. Žemes .. x.9___ij3£2 .• . ZP , tokie bealkoholiniai gėrimai; tiek laiko savo vaikams pašvęs- ka, bet yra net tokių, kurie, vai- 

anksčiau už bonką reikėjo mo- ĮL kiek turėjo caristinės Rusi- 
kėti 50 et, dabar gali pirkti tik 
už pusę šios kainos. Tokiu būdu 
ūkininkas, turėdamas savo že
mės sklypą, ėmė kurti sau ge
rovę. Jei jis savo darbštumo dė
ka gauna daugiau derliaus, tai 
daugiau gauna ir pinigų, ku
riuos sutaupęs, jei tik turi pa
kankamai darbo jėgos, gali sa
vo turimą žemės plotą padidin
ti — nusipirkti ir tapti stam
besniu ūkininku. Pastarųjų Ve
necueloje yra apie 20%. Daug 
naujakurių įsirengė dirbtinį 
drėkinimą; nevienas pajėgė įsi
gyti ir nuosavą traktorių. Da 
Us ūkininkų susijungė į koope
ratyvus padarydami keUų metų 
sutartis su konservų fabrikais,, 
kurie nuperka jų turimus gami
nius, atgabenamus pačių ūki
ninku transporto priemonėmis. 
Dėl šios daug žadančios pažan
gos Venecuelos FLN teroristai 
neranda didelio pritarimo, ypač 
ūkininkų tarpe.

Tik per demokratiją 
Demokratinėmis priemonėmis 

atlikta žemės reforma Venecue
loje sukėlė susidomėjimą visoje 
Pietų Amerikoje. Venecuelos 
kaimynė Kolumbija, prieš pra
dėdama savo šalyje žemės re
formą, daug ko mokėsi iš Vene
cuelos. Taip pat Čilė, Peru, 
Meksika ir Bohvija daug dėme
sio kreipė į ūkio derliaus pakė
limą — davė paskolas, kad iki 
šiol nedirbamus žemės plotus 
paverstų dirbamais. Tokie šių 
valstybių valdžių planai žmonių 
mielai priimami.

Šių valstybių vyriausybės aiš
kiai mato, kad krašto tūūnis at
silikimas parengia komunizmui 
dirvą. Jau 1964 m. Venecuelos 
didžiųjų įmonių valdytojai pa
skyrė' 2 milijonus dolerių pa
ruošti ūkiams tvarkyti ins'truk-. 
torių, kurie būtini naujakurių 
ūkių našumui pakelti.

Venecuelos žemės ūkio insti-- 
tuto direktorius Rafael Sanchez 
pareiškė: “Mes turime senas 
blogybes išrauti. Bet kam revo
liucija? Kam gėrį naikinti blo
giu? Mums tol žemės reforma 
buvo neįmanoma, kol viena kla
sė stovėjo prieš kitą. Demokra-, 
tija visus sujungė.”

Aišku, dar netaip greit Pie
tų Amerikoje išnyks neramu
mai dėl žemės, tačiau kiekvie
nas naujas žemės reformos lai
mėjimas sumažina pavoju įsiga
lėti komunizmui. Venecuelos ke
lias parodė, kad šios opios pro
blemos sprendimas yra tikrai 
pribrendęs reikalas.

KAN. V. ZAKARAUSKAS(Tęsinys iš pr. nr.)
, Per žemės reformą j

fjpjyi tj j

Pagaliau Venecueloje imta ju- ^^4. i y. aaug daugiau r; 
dinti žemės reforma reikalą, uždirbo, .negu anksčiau Vene- 
1959 m. valdęs kraštą preziden
tas Romulo Betancourtas buvo 
pasiryžęs pakelti krašto ekono-

tūrą demokratiniu keliu. Žemės 
reformoj, vadinamoj “Reforma 
agraria integral”, Betancourtas

_v ■ ■ ■ ■■ respektavo ir privatinę nuosa-Ištvermingiesiems pergales vainikas
bios šalies ūkiui, paskirstė 60.- 
OOO-čių mažažemių valstybės 

Nuo 1951 metų, kai tremtyje 5). Švenčiant Eucharistijos pas- nusavintų žemių. Be to, daug 
atsidūrę Lietuvos vyskupai su laptį, šios aukos esti atnašauja- . žemvaldžių ėmė savo noru par- 
Kauno metropolitu arkivyskupu mos Tėvui kartu su Viešpaties davinėti savo žemes patogiomis 
J. Skvirecku priešakyje paauko- kūnu. Tokiu būdu ir pasaulie- išsimokėjimo sąlygomis tiems -- - .... . . . . ūkininkams, kurie norėjo padi

dinti savo ūkius. Iki 1960 m. 
pabaigos Venecuelos valdžia jau 
buvo išdalinusi beveik 1,5 mili
jono hektarų žemės 42.000 ma
žažemių.

Venecuelai, kaip ir daugeliui 
kitų Pietų Amerikos kraštų, di
džioji problema — ne vien že
mės reforma, kuri duotų žemės 
jos dar neturintiems, bet ir 
susisiekimo keliai, kurių nebu
vimas sunkina pristatymą trąšų, 
ūkiui pagerinimo priemonių, 
trukdo pakelti ūkio našumą, že
mės derlingumui pakelti Vene
cuelos valdžia investavo jau pir
mais metais $150.000.000. Nau
jakuriai vidutiniškai gavo nuo 6 
iki 10 hektarų žemės, kurios tu
rėjo pakakti šeimai išmaitinti ir 
dar iš gauto derliaus šiek tiek 
turėti pajamų, žinoma, jei že
mė pakankamai rūpestingai dir
bama. Žemę dalinant vyko kar
tu ir žemės ūkio kursai, kuriuo-

VYSK. PR. BRAZYS, MIC

jo mūsų tautą Dievui per ne- čiai, visus savo darbus aukoda- 
kalčiausios širdies Motinos Ma- mi Dievo garbei, konsekruoja 
rijos rankas, kasmet lietuviai vi- Dievui patį pasaulį”.

Šitame aukojime ypatingą vie
tą užima malda, kuri yra pats 

_ ; dvasinis 
darbas. Pats Išganytojas užtikri
no, kad kiekviena mūsų malda, 
jei tik atliekama vienybėje su 
Juo, t.y. Jo vardu, arba “per 
Jį”, per Jo rankas, visuomet bus 
išklausyta: “Iš tikrųjų, iš tikrųjų 
sakau jums: ko tik prašysite Tė
vą mano vardu, jis jums duos ... 
Prašykite ir gausite, kad jūsų 
džiaugsmas būtu pilnas” (Jon. 
16, 23-24).

Yra prietaringų žmonių, ku
rie linkę tikėti, jog Dievas tik
riau išklauso, kai į Jį kreipiama
si tam tikrais žodžiais, tam tik
rose vietose ir tam tikromis die
nomis. Toks tikėjimas panėši į 
magiją, kuri tariasi slaptomis 
formulėmis galinti priversti Die
vą pildyti žmogaus valią. Ne 
ypatingų maldos vietų, dienų ar 
formulių žinojimas, bet mūsų 
nuoširdi vienybė su Kristumi, 
pasiekiama ypačiai sakramenti
nės liturgijos pagalba, ir mūsų 
gyvas tikėjimas užtikrina mums 
Dievo palankumą ir maldos iš
klausymą: “Jei pasiliksite many- 

_ __ je, ir mano žodžiai pasiliks ju- 
Tim. 2,5-6). Kadangi tarpininką- myse, jūs prašysite, ko tik no- 

rėsite, ir bus jums suteikta” 
(Jon. 15, 7). Nuoširdi ir gyvo ti
kėjimo malda visuomet bus pil
na pasitikėjimo ir ištverminga. 
Kristus Alyvų darže tris kartus 
meldė savo dangiškąjį Tėvą, kad 
atitolintų nuo Jo karčią kentė
jimų ir mirties taurę. Būtų gru
bi klaida manyti, kad dangiška
sis tėvas savo dieviškojo Sūnaus 
maldos neišklausė, nes baisio
sios taurės neatitolino. Bet argi 
paties Dievo Sūnaus malda ga
lėjo būti neišklausyta? Niekuo
met! Dangiškasis Tėvas Kristaus 
maldos išklausė, tik vietoj atim
ti kančios taurę, Jis pasiuntė 
Jam angelą ramintoją, kuris Jo 
žmogiškąją prigimtį sustiprino, 
kad nepalūžtų.

Ir mes turime pakartotinai ir 
su pasitikėjimu Dievą maldauti, 
kad atitolintų nuo mūsų tėvy
nės skaudžių bandymų ir perse
kiojimų taurę. Ištverminga mū
sų malda tikrai bus išklausyta. 
Ir jeigu Dievas, kaip Kristui,

same pasaulyje stengiasi prisi
minti tą paaukojimą ir atnau- __
jinti savo pasiryžimą aukotis ir kilniausias 
melstis už Lietuvą. Tas pasiry- - - - — °
žimas ypačiai dera atnaujinti 
metinėje to paaukojimo sukak
tyje, kuri sutampa su gegužės 
mėnesiu, skirtu Kristaus ir mū
sų Motinai Marijai pagerbti.

- * * *
Nereikia daug aiškinti, kodėl 

Lietuva buvo paaukota Dievui 
per nekalčiausios Marijos ran
kas ir kodėl mums ypač dabar 
reikia neužmiršti Lietuvos, rei
kia aukotis ir melstis dėl jos. 
Juk. tik Dievui gali būti auko
jamos aukos, ne. šventiesiems, 
kurie yra tokie pat Dievo tvėri
mai, kaip mes.

Bet kodėl Lietuva buvo pa
aukota Dievui per Marijos ran
kas?

Iš šv. Mišių ir kitų liturginių 
maldų žinome, kad visos Bažny
čios aukos ir maldos yra aukoja
mos Dievui “per Kristų, mūsų 
Viešpatį”. O tai dėl to, kad mū
sų Išganytojas Jėzus Kristus, 
būdamas tikras Dievas ir tikras 
žmogus, yra vienintelis tarpinin
kas tarp Dievo ir žmonių (plg. 1 

vimas tarp Dievo ir žmonių va- 
' dinasi kunigyste, todėl Kristus 

yra vienintelis augščiausiasis 
mūsų kunigas, per kurio rankas 
Dievui yra teikiama visokia gar
bė ir aukos. Tačiau per krikštą 
ir kitus sakramentus mes jun
giamės su Kristumi tarsi į vieną 
asmenį, vadinamą Jo mistiniu 
Kūnu, arba Bažnyčia. Jungda
miesi su Kristumi Išganytoju, 
Tarpininku ir Kunigu, mes ir 
patys neišvengiamai įsijungia
me į Jo išganomąjį darbą, į Jo 
tarpininkavimą ir' kunigystę, 
štai kodėl visi tikintieji Kris
tuje tampa “karališkais kuni
gais” (plg. 1 Petr. 2, 9-10), pa
šauktais dalyvauti Kristaus ku
nigystėje ir aukoti “dvasines 
aukas” (plg. 1 Petr. 2,5). Juo 
kas artimiau yra susivienijęs su 
Kristumi, juo labiau dalyvauja 
Jo kunigystėje. Kunigystės sa
kramento malonė ypatingu bū
du sujungia žmogų su Kristumi 
kaip kunigu. Tačiau Marija, ga- w 
vusi malonės pilnatvę kaip Die- taįpJ mfisu tėvynei, ^ne iš kar- 

vo Sunaus Motina, nors ir ne- - ‘ ■ - ■
turėdama kunigystės sakramen
to, yra artimiausiai susivieniju
si su savo dieviškuoju Sūnumi ir 
todėl tobuliausiu būdu dalyvau
ja Jo karališkoje kunigystėje. 
Čia ir yra tas giliausias pagrin
das, kuriuo remiasi mūsų tau
tos ir tėvynės paaukojimas Die-
• . . . .. .. .. nėFmūsu gvvenimo auka ir mal-
ir musų dvasines Motinos Ma- - ...............
rijos rankas (plg. Vatikano II 
susirinkimo konstituciją apie 
Bažnyčią nr. 62).

Štai kodėl labai dera ir nau
dinga yra per Mariją aukoti 
Viešpačiui Dievui skaudžių ban
dymų ištiktą mūsų tautą su jos 
nersekiojimais ir' pavojais, su 
jos skaudžiais nusivylimais ir 
laisvės ilgesiu. Dera, kad visa
me pasaulyje pasklidę lietuviai 
įsijungtų į savo tautos auką sa
vo visokeriopa gyvenimo auka ir 
maldomis, kad ji skaudžiuose 
bandymuose nepalūžtų, kad jos 
pasitikėjimas Dievu nesusvyruo
tų, kad ji, su Kristumi kentėda
ma, su Juo ir vėl prisikeltų nau
jam, laisvam, pilnutiniam gyve
nimui.

♦ ♦ *
Lietuvos paaukojimas Dievui 

per Marijos rankas neturi būti 
vienkartinis, praeičiai priklausąs 
dvasios polėkis, bet nuolatinis vi
su lietuviu dalyvavimas tėvynės, 
o per ją ir viso pasaulio konse
kracijoj, apie kuria taip dažnai tos naujesnėmis — SA-3. 
kalba neseniai pasibaigęs Baž
nyčios visuotinis susirinkimas.

“B tikrųjų”, kalba Susirin
kimo konstitucija anie Bažnyčią 
(nr. 34). “visi jų (tikinčiuiu) dar
bai. maldos ir anaštališki žygiai, 
vedvbinis ir šeimos gvvenimas. 
kasdieninis darbas, dvasios bei 
kūno noilsis. iei tik atliekamas 
Kristaus Dvasioje, ir net gyve
nimo nemalonumai, jei kantriai 
pakeliami, tampa dvasinėmis 
aukomis, patinkančiomis Dievui

ji žemvaldžiai ėmė investuoti pi
nigus į savo “haciendas” ir jas 
moderninti bei kelti derliaus 
lygi-

Naujakurių švietimas
Žemės reforma taip pat tu

rėjo nugalėti kitą sunkią pro
blemą, būtent, naujakurių anal
fabetizmą. Valdžiai reikėjo suk
ti galvą, kaip juos paruošti mo
derniam ūkininkavimui. Pra
džioje bandyta duoti naujaku
riams sklypus šalia tų ūkinin
kų, kurie buvo iš Europos imi
gravę ir puikiai tvarkė savo 
ūkius. Manyta, kad vietiniai 
naujakuriai, pamatę kaip imi
grantai puikiai veda savo ūkius 
ir daro pažangą, ims jais sekti, 
pasisavins jų ūkininkavimo me
todus. Deja,' vietiniai naujaku
riai į juos nekreipė dėmesio, 
tvarkė savo ūkius senais, atsili
kusiais metodais ir nepasisavi
no naujų. Tada žemės ūkio mi
nisterija ėmėsi naujo plano, bū
tent, paruošti žemės ūkio spe
cialistus, kurie parodytų nauja
kuriams, kaip naudingiau ūki
ninkauti. Ir tikrai rezultatai 
buvo geri. Jaunieji ūkininkai, 
išmokyti tokių specialistų, jau 
1962 m. parodė, kad modernūs 
ūkininkavimo metodai 14.000 
ūkių davė dvigubą kukurūzų 
derlių, nekalbant apie padvigu- 

. . . .... bėjusį kitu javu derliu. Ir šian-se buvo mokomi naujakuriai, dieJną' retasJ kuris naujakuos 
skeptiškai ziun į tokius ūkinin
kauti mokančius specialistus.

Venecuela prieš žemės refor
mą importuodavo kasdieną mi
lijoną kiaušinių. Šiandien jau 
ji pajėgia juos eksportuoti. Taip 
pat būdavo importuojamas di
delis kiekis tabako. Šiandien ta
bakas jau eksportuojamas, kaip 
ir kiti gaminiai. Kukurūzų, ry
žių, bulvių ir mėsos pagamina
mi' kiekiai' beveik jau patenki
na savo krašto žmonių porei
kius.

Ūkio instruktoriai keliauja į 
apleistus ūkius, fodo kaip rei
kia pagerinti žemę. Jie ruošia 
naujakurių jaunimui ūkininka
vimo kursus, moko kaip page
rinti namuose higienos sąlygas, 
kaip tvarkyti net ir namų ruo
šą. Daugelis tokių kursų klau- 
svtojų buvo įsąmoninti, kad ge
riamas vanduo turi būti virina
mas. kad prieš valgį ar ji gami
nant reikia rankas nusiplauti. 
Dabar ten kūdikių mirtingumas 
gerokai sumažėjęs.

Gerovės kilimas
Nauji keliai, kurie sujungė 

naujakurių kolonijas su miesto 
rinkomis, atnešė dvigubą palai-

ką ir kokias parinkti sėklas sė
jai, kaip elgtis su sėklų rūši
mis, nes naujakuriai apie tai 
dažnai neturėjo jokio suprati
mo. Tuo pat laiku valdžia įstei
gė šimtus ūkio mokyklų, pa
samdė specialistus darbininkus, 
kurie 12.000 naujakurių padė
tų statyti ūkio trobesius. Val
džia pravedė 10.000 kilometrų 
naujų kelių ar senus ištaisė, ku
rie anksčiau buvo neišvažiuo
jami. Tokiu būdu ji sujungė to
limiausias naujakurių kolonijas 
su miestų rinkomis. Gerų kelių 
buvimas padėjo 'iš kitų vietų 
pargabenti geresnių sėklų, trą
šų ir kitokių ūkiui reikalingų 
priemonių, šiems dalykams įsi
gyti Venecuelos valdžia pirmą 
kartą ėmė duoti paskolas.

Tiesa, tokios priemonės pra
džioje buvo stipriai kliudomos 
biurokratinio nerangumo ir pa
čių naujakurių daromų klaidų. 
Visdėlto pažanga padaryta. Pvz. 
Leoncio Cordero, 48 metų, bu
vęs mažažemis, buvo, atsižadė
jęs būti žemės darbininku, bet 
gavęs 10 hektarų žemės jodinė
jo ant arklio, kirviu ir peiliu 
kapojo krūmokšnius, tręšė, kaip 
buvo kursuose mokoma, sėjo
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kams patiems prašant, atsisako 
nupirkti. Jei šiais laikais tėvai 
neturi laiko vaikams, tai dole
rių tikrai turi daugiau už anų 
laikų motinas.

Primindami tuos konkursus, 
prašome tėvus savo vaikus ska
tinti juose dalyvauti ir ypač ne
sigailėti nupirkti jiems lietuviš
kų knygų, kaip nesigailima žais-

jos okupacijos metu lietuvė mo
tina, mokydama savo vaikus lie
tuviškai rašyti ir skaityti prie 
ratelio. Todėl KLB švietimo ko
misija, norėdama tėvams pagel
bėti lietuviškai vaikus auklėti, 
paskelbė vaikams iki 16 m. amž. 
imtinai lietuviškų knygų skai
tymo ir rašinių rašymo kon- t _ x ____ ____
kursus, pažadėdama daugiausia lų ir pan. dalykų. Parodykime 
knygų perskaičiusiems ir už ge- tautiškos savigarbos, mokykime 
riausius rašinius pinigines pre- savo vaikus lietuviškai kalbėti, 
mijas. skaityti ir rašyti. Tie konkursai

Knygų skaitymo konkursas kaip tik prie to labai prisidės, 
truks iki š.m. lapkričio 11 d., KLB švietimo komisija

Krašto valdybos pranešimas
1. Kanados šimtmečio lietu

vių leidinio redakcinei komisi
jai darbą baigiant, tolimesniems 
leidinio administraciniams rei
kalams tvarkyti sudaroma admi
nistracinė komisija, angliškai 
vadinama The s Centennial Pu
blication Committee of the Li
thuanian Canadian Community. 
Į komisiją įeina: dr. S. Čepas, —.. —------ _v™
J. Karka ir inž. A. Viskontas. pirm. A. Rinkūnas lankėsi Ota- 
Komisijai rašoma krašto valdy- voje, o vicepirmininkas St. Kal
bos adresu: 941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont., Canada. Dėko
jame apylinkėms, jau paskyru- 
sioms savo atstovus knygos pla
tinimo reikalams. Vieno eg
zemplioriaus prenumerata, kaip 
skelbta, yra $6.

2. KLB jaunimo sekcija Lie
tuvių Dienos proga organizuoja 
vienos savaitės jaunimo stovyk
lą netoli Montrealio. Stovykla 
pradedama rugpjūčio 26 d. ir

truks iki Lietuvių Dienos — 
rugsėjo 3. Lietuvių Dienos sa
vaitgalyje stovyklautojams bus 
parūpinta nakvynė pačiame 
Montrealy. Suinteresuotus kvie
čiame sekti jaunimo sekcijos 
skelbimus spaudoje arba rašyti 
krašto valdybos adresu. .

3. Apylinkių lankymas tęsia
mas toliau, krašto valdybos

rys — Londone, Ont., ir Rod
ney, Ont.

4. Gegužės 19 d. PLB pirmi
ninkas J. Bačiūnas ir Ponia 
švenčia savo vedybų 50 metų 
sukaktį. Kanados Lietuvių Bend
ruomenė sveikina sukaktuvinin
kus, rodančius mums daug nuo
širdumo, ir linki dar daug ilgų 
metų. I iškilmes Čikagoje vyks
ta krašto valdybos atstovai.

KLB krašto valdyba

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMĮĮ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS

Nemokamas į namus pristatymas. 
KRAUTUVES:

Rytume — 2448 OANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444 
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL. 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

to atims tą taurę, tai visuomet 
pasiųs savo angelą ramintoją, 
kuris perskaudžius likimo smū
gius prilaikys ir susilpnins, o jai 
pačiai duos reikiamos stiprybės 
ištverti ir nepalūžti. Silpnus li
kimo dūžiai palaužia, bet stip
rūs išeina iš jų dar labiau su
stiprinti ir užsigrūdinę. Nuolati- 

dos išmelš mūsų tautai ištver
mės ir ryžto, 6 ištvermingie
siems yra pažadėtas pergalės 
vainikas: “Jūs būsite visų ne
kenčiami dėl mano vardo; bet 
kas bus ištvermingas iki galui, 
tas bus išgelbėtas” (Mat. 10,22). 
Kas daugiau su Kristumi ken
tės, tas tikriau su Juo kelsis ir 
triumfuos (plg. Rom. 8,17).

Vietnamo kare kasdien dides
nę problemą sudaro partiza
nams sovietų atvežami stambie
ji ginklai. P. Vietnamo džiung
lėse partizanai vis dažniau ima 
naudoti sovietų, čekoslovakų ir 
kiniečiu gamybos didžiuosius 
minosvaidžius, raketinio princi
po šautuvus ir artileriios pabūk
lus. Snėiama. jog sovietai gali 
pristatyti jau pasenusias ir 
jiems nereikalingas 35 ir 100 
myliu veiklos spindulio raketas. 
§. Vietnamas, nusivvles prieš
lėktuvinėmis sovietu SAM rake
tomis nori, kad jos i'ftfn pakeis-

Amerikiečiu aviaci’a Vietna
me navic’ariios tikslams nradė- 
jo naudoti specialiai i orbita iš
šauta satelitą, kurio dėka lakū
nai tiksliai gali anskaičiuoti lėk
tuvo pozicija ir net nakties me
tu surasti taikinius.

Eginto prezidentas Nasseris 
pareiškė esąs pasiruošęs pripa
žinti Rytu Vokietija. Pasak jo. 
Egiptas tai ketino padaryti, kai 
V. Vokietija užmezgė diploma
tinius santykius su Izraeliu.

Piramidžių romantika ir vasarvietė
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(Tęsinys iš pr. nr.)
Išsaugotos majų knygos

. Tik trys knygos, vadinamos 
“Dresden Codex” ir parašytos 
apie 1000 m. po Kristaus, yra 
išlikusios nuo ispanų užkariau
tojų sunaikinimo. Tos knygos 
pagamintos iš ilgų lakštų popie
riaus — specialiai paruoštos 
medžio žievės. Hieroglifai tose 
knygose nupiešti keliomis spal
vomis. Kiekviena tų trijų knygų 
aprašo religinius dalykus, horo
skopą ir kalendorių. Nei viena 
jų neturi nieko iš istorijos, 
mokslo ar architektūros.

Viena trijų knygų, pavadinta 
“Codex Dresdiensis”, pasirodė 
Vienoje 1739 m., kur, matyt, bu
vo parduota ar pasiųsta vieno 
kurio ispanų kario. Vardą gavo 
iš to, kad buvo atgabenta į ka
rališkąją biblioteką Dresdene. 
šioje knygoje yra matematiški 
laiko apskaičiavimai, kurie rodo 
aštrų majų mokslininkų protą, 
nors jų vardai nėra žinomi.

Išlikęs yra dar vienas kodek
sas, parašytas 692 m. po Kris
taus, apie Mictecs — majų in
dėnų šaką. Kodeksas surašytas 
ant stirnos odos ir apima geneo- 
logiją karališkos šeimos bei 
jos istorinius įvykius. Raštas 
skaitomas nuo viršaus žemyn ir 
parašytas nevisai hieroglifais. 
Tai daugiau vaizdų kombinaci
ja rebuso principu. Įvykiai ir da
tos pateikiamos majų 52 metų 
kalendoriaus apskaičiavimu.

Iš tų išlikusių knygų archeo
logai išmoko ir sužinojo kaip iš
skaityti laiko datas. Kiti hierog
lifų,raštai iki šiol yra neišskai
tyti, nes nerandamas raktas.

Naują vfltį {žiebė 1966 m. dr.

STASYS DALIUS

jo sidabro kasyklas ir susikro
vė didelius , turtus. Kaikurios si
dabro kasyklos, jo surastos, ir 
dabar tebeveikia.

Miestas turi apie 15.000 gy
ventojų, yra 5.500 pėdų augš- 
tyje. Mums įvažiuojant saulėtą 
ir skaisčią dieną, iš kito daubos 
šono kylantieji į dangų bažny
čios bokštai ir kalnų papėdėje 
prisiglaudę įvairaus dydžio na
mai darė ypatingai gražų įspū
di. Atrodė, kaip įrėmuotas pa
veikslas kalnų fone. Nusileidus 
į patį miestą vaizdas pasikeitė: 
tai senoviškas, laiko nepaliestas 
miestas, su nepaprastai siauro
mis gatvelėmis, tiesiai kylančio
mis į kalnus ar staigiais posū
kiais be jokios simetrijos išsi- 
rangiusiomis. Gatvės neasfaltuo
tos, grįstos akmeniniu grindi
niu, tad automobilis šokinėte šo-

Sidabras — miesto 
pasididžiavimas
Kol pasiekėm Taxo miestą, 

teko per ypatingai kalnuotą ir 
vingiuotą plotą raitytis. Daugy
bė staigių posūkių ir apačioje 
kelio slypinčios bedugnės nelei
do greitai važiuoti, bet už tai ne
paprastas kelio įvairumas ir nau
jų vaizdų gausybė. Vos perkopi 
vieną kalną ir nusileidi į slė
nį, truputį pavažiavus iškyla ki
tas kalnagūbris, kurį daugybe 
vingių ir posūkių užkopęs vėl 
turi leistis žemyn. Ir taip visą 
kelią: augštyn, žemyn, posūkis 
dešinėn, kitas staigus kairėn, o 
jau sutikęs automobilį glaudie
si kuo arčiau kalno šlaito, nes 
anas, vengdamas apačioje gulin
čios prarajos, važiuoja pačiu vi
duriu.

Slėniai apaugę vešliais ir tan- .. 
kiais medžiais bei krūmais, bet KineJa- 
kalnai pliki — vien akmenys ir Vėliau sužinojau, kad valdžia 
uolos. Kiek akis pasiekia — vien pavertė šį miestą tautiniu pa
kalnei ir kalnai, net nejučiom minklu, neleisdama statyti mo- 
pagalvoji, kaip čia pajėgsi išva- dernių pastatų, kad išlaikytų se- 
žinoti per tas kalnų viršūnes? ną atmosferą. Todėl ir tiesios, 
Tačiau kelias visur išsivingu- ir vingiuotos gatvelės paliktos

David Pendergast, kuris vykdo užėmė apie 20 kv. mylių plotą 
archeologinius kasinėjimus Bri- (dabartinis Meksikos miestas) ir 
tų Hondūre Royal Ontario Mu- turėjo tais laikais apie 300.000 
seum pavedimu. Kasinėjimus gyventojų, o visa actekų impe- 
vykdo netoli sostinės Belize, rija — apie 11 mil. gyventojų, 
kur yra majų miestas Altum Puiki miesto architektūra, šven- 
Ha. Mieštas yra džiunglėse ir tykios, rūmai buvo ispanų su- 
apleistas jau nuo 700 m. po 
Kristaus. Archeologas viename 
kape, kuriame palaidotas majų 
kunigas, tarp kitų archeologi
nių vertybių surado pirmąją 
majų knygą.' Knyga apgadinta, 
ir užtruko visa savaitė, kol ją 
labai atsargiai išėmė iš kapo. 
Visdėlto nepavyko jos išimti 
viename gabale. Tikrai dar ne
žinoma ar bus raštas išskaitytas, 
nes pirma reikia visus lapų ga
baliukus sudėlioti. Tikimasi, kad 
jis bus išskaitytas arba bus ras
ta daugiau knygų, kurios pa
dės surasti seniai laukiamą iš
skaitymo raktą.

Actekai — imperijos 
kūrėjai
Actekai atėjo iš amžių glūdu

mos ir greit įkopė į valdovų sos- . .. , ------------.v...............  t------- -
tus — užkariavo beveik risą tuo- turėjo 360 dienų, bet buvo su- rą pradeda veikt kaip jūros Ii- ------- -----
laikinę Meksiką. Tai įvyko 12 š. paryti iš 18 menesių — po 20 ga — svaiginančiai. Tad turi dugnės pastatyto. Sėdome į au-
pabaigoje ir jau maždaug 1325 kiekvienas, su penkiomis protarpiais stabtelti ant neper- tobusą ir už kelių minučių atsi-
m. jų gentys, pasidalinusios į dvi ekstra dienomis, kurios buvo lai- plataus kelio, kur matomumas dūrėme vėl miesto centre,
grupes, nusausino pelkes, pasta- *omos nelaimingomis ir pavo- blogas, todėl ilgai negali stovi
te du miestus, kurie davė orą- Jin?ojnis. Tas dienas pridėdavo niuoti. 
džią actekų pirmajai valdžiai. Pat>aig°]e metų. 
Vienas tų miestų buvo Tenoch- 
titlan. Tai dabartinis Mexico Ci
ty, kuris 1519 m. nustebino Cor
tes — ispanų užkariautoją.

Vėliau actekai, kur negalėjo 
jėga nugalėti, vedybų keliu sie
kė vis daugiau valdžios. Didžiau
sias ąctelai imperijos kūrėjas 
buvo ių šeštasis karalius Ahuit- 
zotl viešpatavęs 1486-1502 m.

Actekų sostinė Tenochtitlan

naikinti ir neišliko Meksikos 
mieste; yra išlikusių kitose Mek
sikos vietose.

Actekų imperijoje buvo ketu
rios socialinės grupės: viršūnė
je buvo kilmingieji arba pilli, 
kurie priklausė prie karališkų 
rūmų. Didžioji dalis gyventojų 
buvo macehuales-paprastieji, ku
rie buvo susiorganizavę į atski
ras gentis, turėjo teisę į žemę, 
jei ji buvo dirbama ir neilgiau 
laikoma nedirbama kaip dvejus 
metus. Trečiąją klasę sudarė 
tarnai, kurie prižiūrėjo kilmin
gųjų namus. Paskutinė grupė _ . _
— vergai, kurie buvo negausūs, riuoja, išsisukioja, išsikraipo ar- neasfaltuotos, o tik akmenimis 
...... . . . tėdamas mylia po mylios prie grįstos, kaip buvo prieš šimtus
Kasdieninis actekų gyvenimas sekančios vietovės. Nuofhtinis metų. Vėžlio žingsniu pervažia- 

buvo sutvarkytas kaip mašina posūkių staigumas ir sukinėji- vome per tas gatveles ir susto- 
veikiančiu kalendorium. Metai masis laikant tvirtai įsikibus vai- jom prie artimiausio motelio

• “Lama Linda”, ant stačios be-

300 sidabro krautuvių
Taxo miestas yra pagarsėjęs 

i . Pagaliau priartėjome prie Ta- savo rankų darbo sidabro išdir-
Actekai praktikavo kraujo au- xo miesto, kuris išsistatęs prie (Nukelta į 6-tą psl.)

kas, išlupdami širdį ir aukoda- stačių Sierra Madre kalnų pa- ----------------------------------------
mi dievams. Žiauriausia prakti- šlaičių. Gali būti, kad tai seniau- Kanada ir Belglta pasirašė 
ka buvo masinis aukojimas ma- sias kasyklų miestas visoje Siau- kultūriniu mainų sutarti penke- 
žų vaikų kalnų viršūnėse pra- res Amerikoje, nes čia buvo m- riems metams. Jos tikslas yra 
šant lietaus sausros sezono pa- dėnu kaimas, vadinamas Tlach- — - - —
baigoje. Ispanų nugalėti acte- co. Tada buvo rasti dideli ši
kai krikščionybę priėmė nesi- dabro ištekiai užkariautojo Cor- 
nriešindami, bet senąją savo re- tęs. Tačiau miestas išaugo, tik 
ligiją maišė su naująja pagal kai prancūzas Jose de la Borda, 
savo nuožiūrą. “ “ - - -

nadidinti apsikeitimą meninin
kais, kultūrininkais ir moksli
ninkais, praplečiant bendradar
biavimą šiose srityse. Detales

atvykęs 1716 m., pilnai išnaudo-



Modernioji poezija

Jaunimas šiandien ir rytoj

bar.

“Poezija — ritmiškai ir metriškai sąlygota žodinė kūryba. Siau
resne prasme — eiliuota žodžių kūryba.” Liet. Enc. III L

Poetas — tai žmogus, kuris siteikęs jaunimas daugiau negu 
savo mintis ir jausmus išreiškia betkada yra apsisprendęs iš- 
ritmingais žodžiais, perteikda- reikšti viešai savo idėjas bei 
damas juos vaizdais eilėraščiuo- nuomones. Jie siekia ne tiktai
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Kažkas paklausė: “Kas bus lavimų nepajėgs prisitaikyti. O 
su šių dienų jaunimu?” Atsa- neprisitaikiusieji nenori likti ne- 
kymas buvo: “Kai už keliolikos pastebėti. Užtat atsiranda York- 
ar kelerių metų sukurs savo šei- villės, ilgi plaukai ir kitoki ne
inąs, tada jų didžiausias rūpės- normalumai, kad atkreiptų vi
ris bus jaunoji karta.” Tai tiesa, suomenės dėmesį ir neliktų ne- 
Rūpestis jaunimu eina iš kartos pastebėti.
į kartą. Tas nežinomas rytojus žinoma, gyvenimui einant 
visiem kelią rūpestį. Tiesa, kad priekin, ateitis yra kuriama tik 
prieš keliasdešimt metų tėvai tų, kurie ištveria. Apie juos gir- 
nesirūpino tiek daug, kas atsi- dime mažiau, nes jie žengia 
tiks su jaunąja karta kaip da- priekin tyliai, be triukšmo, 
bar. Publikai patinka sensacijos, to-

Tam rūpesčiui pagrindą su- dėl ir spaudoje pilna žinių apie 
daro milžiniškais šuoliais besi- demonstracijas, apie įvairias 
keičiąs pasaulis, šių dienų stu- jaunuolių, iškrintančių iš rea- 
dentos atsiduria prieš daugelį lauš gyvenimo, grupes. Apie ty- 
problemų, kurių jo tėvai netu- liuosius mažai tekalbama. Todėl 
rėjo. Pažengusi technika ir ap- ir susidaro įspūdis, kad daugu- « • V V* •• A V • 1 1 • ■

Poeziją randame visuose šimt
mečiuose, kiekvienoj epochoj ir 
betkurioj civilizacijoj. Tai kūri
nys, kurio aiškumas ir prasmin
gumas priklauso nuo poeto. Jei 
jis užsidaręs, mistiško nusitei
kimo žmogus, jo žodžių reikš
mė dažniausiai nėra aiški. Ją 
reikia jausti ir “išskaityti tarp 
eilučių.” Kito žodžiuose atrasi 
vaizdus, kuriuose kiekvienas su
pras jo mintis.

Daug žmonių mano, kad šių 
dienų poezija, daugiausia jau
nimo, nėra tikra; esą geras ei- 

,. . . . . .. x . . iii- * • u i u-- on . i/, . . -r • m o • • lėraštis yra tik tas, kuris turiJie sielojasi lietuvių jaunimo reikalais, kuriuos aptarė balandžio 22 d. Klevelande. Tai PLB jaunimo taiwlrlinaa eiliavimą ir rimą 
f-1 i AA I nnL/m iri/iona \J I I ■ i • A + \/ ® r . . *.

lamai žmogaus žinojimas, reika
las turėti daugiau žinių bei di
desnio išsimokslinimo,* tobulė
jančios technikos reikalavimai 
atsistoja prieš kiekvieną jaunuo-

ma yra tokių, kuriem rytojus vi
siškai nerūpi, kurie iš viso šių 
dienų pasaulyje nieko gero ne
mato.

Šiandien nedaug girdime apie 
lį. Jam tenka irtis pirmyn, kad 30 metų nesulaukusius jaunus 
neatsiliktų nuo gyvenimo. Tam žmones, kurie gyvenime daug 
reikia jėgų, ne tik fizinių, bet ’ 
ypač dvasinių, šiandien jauni
mas mokosi tokių dalykų, ku
rių net žodyne nebuvo, kai jų 
tėvai lankė mokyklą.

Nenuostabu tad, kad šių die
nų jaunimas toks margas,* jieš- 
kąs visokių kraštutinumų. Ne
visi juk turi užtektinai jėgų ir 
valios išsilaikyti tame bėgime į 
priekį. Daug kas iškrinta, daug 
kam trūksta pastangų. Už tai 
susidaro įvairios gaujos, srovės, 
atskiri miestų rajonai, kur bu
riasi jaunimas, neturįs užtekti
nai jėgų ir valios blaiviai pa
žiūrėti į rytojaus statomus rei
kalavimus. Kai vieniems ateitis 
yra reali, reikalaujanti darbo, 
tai kiti, nepajėgdami ateitin 
žiūrėti blaiviomis akimis, pra
deda kritikuoti visą pasaulį, ku
riame jie gyvena.

Yra tiesa, kad gana sunku 
plaukti per šių dienų bangas, 
nepaleidžiant vairo, bet juk gy
venime nieko neatsiekiama be 
pastangų. Ir dabartis, ir ateitis 
reikalaus kaskart vis daugiau iš 
ateinančių į gyvenimą. Tuo pa- daug daugiau. Deja, viešuma ne- 
čiu atsiras vis daugiau ir dau- nori ju pastebėti. Pasižvalgyki- 
giau tokių, kurie prie tų reika- me. V. Klč.

sekcijos dalyviai. Iš kairės: M. Lenkauskienė, V. Kamantas, J. Gailiušytė; A. Saulaitis, SJ, V. Kleiza, 
D. Tallat-Kelpšaitė, St. Barzdukas

kad juos pastebėtų, bet kad ir 
pamatytų bei pagautų jų norą 
išplėsti savo akiratį, parodyti 
save koks jis iš tikrųjų yra. 
Taip pat jie siekia pagerinti sa
vo ir kitų pasaulį. Kartais šie 
individualistų mėginimai pakeis
ti seną gyvenimo linkmę pa
kenkia sau ir kitiems, nes pasi
rinkti būdai būna netinkami.

Tačiau poezijoj betkokia for
ma išreikštas mintis kiekvienas 
žmogus gali paskaityti. Jeigu 
skaitytoją žodžiai pagauna, ta
da gėrio ir grožio jausmas ky
la jo pasąmonėje. Jei poetas 
būna nesuprastas, jis palieka
mas rašyti tik savo malonumui.

Gal tai galima buvo sakyti apie Visuose laikotarpiuose buvo 
poeziją praėjusių šimtmečių, ka- labai primityvaus eiliavimo, bū
da žmonės net ir galvojo “pa
gal taisykles”. Tada ir poezija 
buvo tokio stiliaus. Man rodos, 
kad tų laikų poezija iškeldavo 

pratęsti gražų bendradarbiavi- 8. Kokia lietuvių jaunimo kasdieninio gyvenimo paviršuti- 
mą, kurio pagrindu pavyko jau- veikla visame pasaulyje ir kaip 

galima prie užmegztų ryšių pri
sidėti? Toronte įvykusio XVI 
Šiaurės Amerikos lietuvių stu- 
.dentų sąjungos suvažiavimo me
tu paaiškėjo, kad daug asmenų 
susirašinėja su įvairiais kraš
tais. Naudingiausi yra asmeni
niai ir draugiški ryšiai. Atski
rų kraštų Jaunimo Metų komi
tetai pagal sąlygas persitvarkė, 
kad galėtų tęsti savo pradėtus 
ryšius. PLB valdybos vicepirm. 
jaunimo reikalams ir PLB jau
nimo sekcijos pirm. Vytautas 
Kamantas posėdyj’e apibūdino 
pokongresinę jaunimo veiklą ir 
organizacinę struktūrą Bendruo
menės ribose.

Posėdyje dalyvauti negalėjo 
dvi jaunimo sekcijos narės: Ka
nados LB jaunimo sekcijos 
pirm. Giedrė Rinkūnaitė ir Pa
saulio Lietuvių Studentų atsto
vybės narė Rūta Domarkaitė. 
Aptartas sekcijos nuostatų pro
jektas, paremtas jaunimo kon
greso nutarimais, PLB valdybos 
patvirtinimu ir 1967. I. 14-15 
veiksnių konferencijoje priim
tu nutarimu jaunimo veiklos bei 
organizacijos atžvilgiu.

A. Saulaitis, SJ

Astuoni klausimai jaunimui
vo mėgėjų, o taip jpat ir tikrų 
kūrėjų, kurių žodžiai amžinai 
nesensta. Ir tie jaunuoliai, rašy
dami gal kartais nevykusią poe
ziją, buvo ir yra poetai tam tik
ra prasme, nes mėgina savo 
“sielą išlieti” žodžiuose, nors 
jie būtų neritmingi, nerimingi 
ar nesujungti. Tai ir yra vadi
nama “modernioji poezija”...

Ramunė Sakalaitė

išlaidas studentams
U.S.A. Norintieji gauti kelionės 
išlaidų apmokėjimą prašomi 
kreiptis: L. Tamošauskas, 236 
Dovencourt Rd.,Toronto 3, Ont., 
tel. 531-4469, arba į KLB jauni
mo sekciją.

Kursų reikalais kreiptis: Prof. 
A. Vasys, Fordham University, 
Bronx, New York 10458, USA. . 
Tel. 933-2233 Ext. 218.

KLB švietimo komisija

Š. m. balandžio mėn. 22 d. 
Klevelande įvyko trečiasis po 
jaunimo kongreso PLB valdy
bos įsteigtos PLB jaunimo sek
cijos posėdis. Posėdžio metu iš
ryškėjo keli jaunimui ir jauni
mo organizacijų vadovams įdo
mūs bei naudingi dalykai, galį 
pagyvinti veiklą čia ir padedą 
sutvirtinti Jaunimo Metuose už
megztus ryšius su kitais karš
tais.

1. Ar norėtum šią vasarą su 
trisdešimt šiaurės Amerikos 
studentų ekskursija keliauti po 
Europą ir vasarą užbaigti sto
vykloje su Europos lietuviais 
studentais? Tai būtų puiki pro
ga iš arčiau pamatyti lietuvių 
gyvenimą ir vėl susitikti su pa
žįstamais. Registruotis pas Ma-

-rytę Gailiušytę, 1829 Lampson 
Rd., Cleveland, Ohio, 44112, 
USA.

2. Ar norėtum metus ar dve
jus mokytojauti lietuviškoje 
Vasario 16 gimnazijoje Vokie
tijoje? Gimnazijoje reikalingi 
įvairių sričių mokytojai, moką 
veikti* su jaunimu ir jo organi
zacijomis. Užpildę anketas ir at
likę reikalavimus, mokytojai iš
vyktų JAV Peace Corps ir Ka
nados CUSO pavyzdžiu prisidė
ti prie šio Europos lietuvių cent
ro gyvenimo. Kreiptis į Jūrą 
Gailiušytę, 1829 Lampson Rd., 
Cleveland, Ohio, 44112, USA.

3. Ar domiesi ir galėtum tal
kinti lietuvių jaunimui Pietų 
Amerikoje? Kolumbijos lietu
viai šią vasarą, rugpjūčio mė
nesį, ruošia savo kolonijos 20- 
ties* metų sukaktuves ir stovyk
lą, kurion kviečia dalyvius ir 
iš šiaurės Amerikos. Jie prane
ša, kad į abu galus lėktuvo bi
lietas (iš Klevelarido) tėra $225.

1968 m. pradžioje Brazilijoje 
įvyks jaunimo stovykla, panaši 
į ką tik pasibaigusią, kurioje 
dalyyių bus iš Brazilijos, Ar
gentinos, Urugvajaus. PLB jau
nimo sekcija numato, pagal ren
gėjų pageidavimus, nusiųsti as
menų, norinčių artimiau susi
pažinti su lietuvių veikla ten ir 
sugebančių perduoti čia įgyto 
organizacinio patyrimo. Pietų 
Amerikos lietuvių veiklą posė
dyje išsamiai aptarė sekcijos 
vicepirm.-iždininkė Milda Len
kauskienė, PLB valdybos vice- 
pirm. Stasys Barzdukas ir vieš
nia Daba Tallat-Kelpšaitė iš Či
kagos.

'Norintieji taip pat Peace 
Corps pavyzdžiu veikti kartu su 
Pietų Amerikos lietuviais metus 
ar dvejus, gali jau dabar kreip
tis anksčiau nurodytu jaunimo 
sekcijos antrašu (per Jūrą Gai
liušytę).

4. Ar jaunimo vasaros stovyk
lose jaustumeis daug geriau bų- 
damas geriau išsilavinęs ir su
sipažinęs su lituanistikos pro
blemomis, metodais ir priemo
nėmis stovyklose? JAV LB švie
timo taryba pedagoginėm žiniom 
pagilinti ir lituanistinėse mo
kyklose darbo našumui pakelti 
organizuoja studijų savaitę mo
kytojams liepos 30 — rugp. 6 
Dainavoje. JAV LB centro val
dybos vicepirm. jaunimo reika
lams Vaclovas Kleiza pranešė, 
kad susitariama kartu kviesti li
tuanistikos žinovus ir instruk
torius, veikiančius jaunimo or
ganizacijose ir ypač stovyklose. 
Kreiptis: Jer. Ignatonis, 6642 S. 
Francisco Ave, Chicago, Ill. 
60629, USA.

Žinoma, geriausias būdas li
tuanistinėm žiniom papildyti bū
tų praleisti gerą vasaros se- 

Visas sienas nuošia meniškai mestrą universitetinėse studijo- išdėstė raišiotos Tentelės se Fordhamo universitete Niu- 
orameStoi ant kuriu vS iorke (Lithuanian Program, 

kas sukabinto ’tvarkingai,* sko- Fordham University, Bronx, N. 
ningai.

Vidury būstinės stovi didelis 
stotos su kėdėmis posėdžiams.

Būstinės medžio dažymo dar
bus atliko patys skautai ir jų 
tėvai. Išlaidoms padengti sudė
to virš 500 dol. “Šatrijos” ir 
“Rambyno” Skautu Tėvų Rėmė- 
iu Komitetas. Prisidėto ir Ka
talikų Vyru Dr-ja 35 dol.

Šiose patalpose malonu skau-

ko jau yra pasiekę mokslinėje 
srityje, literatūroje, poezijoje, 
muzikoje ar kuriose kitose gy
venimo srityse. Deja, esame 
maitinami žiniomis apie pseudo- 
poetus, muzikus, apie Įvairias 
demonstracijas prieš visą gyve
nimo tvarką. Susidaro Įspūdis, 
kad normalaus jaunimo visiškai 
nebeliko. Kas gi tokia informa
cija užsiima? Tik ne jaunimas, 
bet vyresnieji. Mažai girdime 
apie 20 metų karžygį amerikie
ti Vietname, bet puslapiai pri
rašomi apie mobilizacijos kor
telę sudeginusį jaunuoli. Verty
bių rūšiavimas yra sumaišomas 
pačių vyresniųjų.

Atrodo, kad dėl rytojaus ne
reikėtų perdaug sielotis. Pasau
lis nesugriuvo iki šiol, nesugrius 
ir ateityje. Jeigu reikėtų su
skirstyti jaunus žmones i geruo
sius ir bloguosius, tai proporci
ja būtų tikrai nelygi. Stovinčių 
ant tikro kelio, žiūrinčių Į atei
tį realiai, dirbančiu, kad ryto
jus būtų geresnis jiem patiem 
ir visai žmonijai, tikrai yra

nimo kongresas ir platesnė Jau
nimo Metų programa, JAV LB 
centro valdyba kviečia jaunimo 
organizacijų pirmininkų konfe
renciją birželio mėnesį*. Numa
tyta smulkiau pateikti PLB jau
nimo sekcijos veiklos rėmus ir 
plačiau išaiškinti pastangas pa
laikyti artimesnius ryšius su ki
tų kraštų jaunimu.

6. Ar būtų naudingos išsa
mesnės žinios apie vasaros sto
vyklas, kurių laisvajame pasau
lyje kas vasarą būna apie 50 
įvairiuose kraštuose? Lig šiol 
nebūta jokio metraščio ar ap
žvalgos, bet 1966 metų stovyk
las numatoma aprašyti tokiame 
leidinyje, kurį ruošia PLB sto
vyklų skyriaus bendradarbė Jū
ratė čeponkutė (iš Toronto).

7. Koks bendras vaizdas vi
sų Jaunimo Metų, nuo jų pra
džios Kanadoje 1965 metų ru
denį iki jų galo IV Pietų Ame
rikos lietuvių kongrese? šį klau
simą iliustracijomis, trumpais 
įdomiais aprašymais atsakys 
ruošiamas Jaunimo Metų leidi
nys, kurio kongreso ir po jo su
rinktą medžiagą redaguoja An
tanas Saulaitis, SJ (iš Bostono).

is i

iškilmes sktn. Č

f
i

niškas, uniformines, bet tam 
laikui tipingas idėjas apie žmo
gaus gilų, dažnai kilnų, bet ne
suprastą emocinį pasaulį^ 

žmonis ir jo pasaulis keičia
si. Ypač šių dienų meniškai nu-

Apmokės kelionės i
Keliuose JAV universitetuose 

yra dėstoma lituanistika, kurią 
studijuoja, deja, daugiausia sve
timtaučiai. Vasarinis lituanisti
kos kursas lietuviams ir šiemet 
vasarą veiks Fordham universi
tete Niujorke. Jis prasidės lie
pos pradžioje ir baigsis rugpjū
čio viduryje. Tai gera proga Ka
nados jaunimui, tiek baigusiems 
gimnaziją, tiek studentams, pa
gilinti savo žinias lietuvių kal
boj, literatūroj, tautosakoj* Lie
tuvos istorijoj ir kultūros isto
rijoj. Šalia studijų bus įvairių 
pramogų ir ekskursijų. Vardan 
lietuvištoĮ jaunystės idealų ir 
naudos sau kviečiame Kanados 
jaunimą į šiuos kursus.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės švietimo komisija nuta
rė "vykstantiems į šiuos kursus 
apmokėti kelionės išlaidas. Be 
to, tam reikalui yra dvi po 250 
dol. stipendijos. Jų reikalu 
kreiptis į Dr. Vydūno šalpos 
Fondą: V. Mikūnas, 3425 W. 
73rd Street, Chicago, Ill. 60629,

Toronto skautų būstinėje: kalba per atidarymo 
Senkevičius; kairėje: sktn. A. Jonkaitienė ir sktn. L. Gvildienė

Toronto skautų būstinėje apsilankius
Prisikėlimo parapijos vado- Birutės 

vybės dėka Toronto skautai ga- —u’ 
vo naujame pastate didelį gra
žų kambarį. Sujudo visa Toron
to skautų vadovybė, kaip jį 
įrengti. Pirmiausia į talką bu
vo pakviestas archit. *dr. A. Kul- 
pavičius, kuris paruošė planą. 
Jo idėja buvo, kad būstinė tu
ri būti lyg ir tautodailės muzė- 
jus. Neužtenka skautukams kal
bėti apie lietuvybę; reikia paro
dyti pavyzdžius, daiktus, nes 
žodis moko, o pavyzdys patrau
kia, ypač jauną sielą.

Kaip arch. dr. A. Kulpavi- 
čius man išsireiškė: “Aš dir
bau, projektavau, padėjau, kad 
iš šio darbo gimtų Toronte Lie
tuvių tautodailės muzėjus.” Iš 
tikrųjų mes savo vaikams ir sve
timtaučiams giriamės savo tau
tosaka, liaudies išdirbiniais, 
rankdarbiais, audiniais, bet re
tai juos parodome.

Daug skautų prisidėjo prie 
būstinės gražaus įrengimo, bet 
visa sielą įdėjo archit. dr. A. 
Kulpavičius ir jo planu vykdy
toja sk. Aldona Jankaitienė.

Projekto autorius jungė skau- 
tiškuma ir lietuviškumą.

Pagrindinę sieną puošia vė
liavos, gairelės, kryžius ir vy
tis su įrašu: “Dievui, Tėvynei 
ir Artimui” (padaryta sk. L. Ka
linausko). Dešinėj pusėj kabo 
skulptoriaus Dagio kūrinys “Pa
imsim arklą, knyga, lyrą ir ei
sim Lietuvos keliu”.

Dešinioji būstinės siena oada- 
Ivto i 3 dalis: vidurinė — bend
ra. o šoninės skirtos “Šatrijos” 
ir “Rambvno” tuntams.

Vidurinioji dalis naouošto 
skautu įkūrėjo Baden Powellio 
nortretu. visu sričių skautu 
ženklais (L. Kalinausko ir A. 
Empakerio). Aoačioie nortreto 
— skautu įstotai, kuriems iš 
odos raides iškirpo ir ant spe
cialių lentelių suklijavo Kun.

; dr-vė. “Šatrijos” ir 
•Rambyno” tuntai vykusiai iš
dėstė ant sienoje esančių lente
lių skautų kelionės ženklus, maz
gus, stovyklos paveikslus, čia 
daug darbo įdėjo skautai (E. ir 
A. Valiūnams vadovaujant).

Kairioji būstinės siena — tau
tinė. Pirmas skyrelis papuoštas 
Čiurlionio reprodukcijom (pali
ko skautams a.a. kpt. J. Žilys), 
tautinėm juostom (p. Butvilie- 
nės) ir P. Misevičiaus drožiniu 
— rateliu.

Antras skyrelis — tai mūsų 
moterų liaudies audiniai, stal
tiesės, rankšluostis iš Lietuvos 
(dovanojo agr. T. Sekonienė), 
tautinės lėlės su dalgiu ir grėb
liu. čia matome rankšluostinę, 
šaudykles, verpstę, papuoštas 
liaudies motyvais-raštais (P. Mi
sevičiaus drožiniai).

Trečioji dalis sienos papuoš
ta Lietuvos žemėlapiu (paruošė 
sk. G. Stanionis), Sibiro lietu
vaičių maldaknyge, pakelės kop
lytėle (sk. P. Būtėno) ir 1.1.

Ant galinės sienos yra rašo
moji lenta skelbimams, naudo
jama sueigų metu. Iš abiejų pu
sių lenta papuošto tautinėmis 
juostomis (sk. L. Sendžiukie- 
nės) su atitinkamais įrašais.

Kampe kabo dail. Paškausko 
nadarvti Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos herbai.

Moksleiviu 
jubilėjinė 

Kiekvienas moksleivis, kuris 
planuoja važiuoti į jubilėjinė 
stovyklą, užpildo registracijos 
lapą, gauna gydytojo pažymėji
mą (blankai globėjams išsiunti
nėti) ir pridėjęs 5 dol. reg. mo
kesčio siunčia MAS centro val
dybai. Platesnių informacijų na
riai teiraujasi pas savo globėjus 
bei kuopų valdybas ir jeigu dar 
būtų kokių neaiškumų — kreip
tis į MAS centro valdyba: 1000 
Dillewood Rd., Cleveland, Ohio 
44119, USA.

Platesnė informacija dėl reik
menų bei stovyklon atvykimo 
bus pranešta artimiausiu laiku. 

Mieli ateitininkai, 
Šiais metais sueina 40 metų 

nuo reorganizacinės Palangos 
konferencijos. Tai laikas, ver
tas atžymėjimo, prisiminimo. 
Moksl. At-kų S-gos centro val
dyba yra paskelbusi šiuos 1967 
metus — jubilėjiniais metais. 
Juos ypač norime atžymėti “Dai
navoje” nuo birž. 17 iki liepos 
1 moksleivių ateitininkų jubi- 
lėjine stovykla. Į ją susirinks 
Amerikos ir Kanados ateitinin-

ateitininkų 
stovykla

kiškas jaunimas. Nemanome ap
leisti ir kitų mūsų stovyklų, ku
rios bus Rytuose ir Kanadoj, ir 
raginame visą jaunimą gausiai 
tose stovyklose dalyvauti.

Šiais metais, 'gal dar labiau 
nei kitados, yra reikalingos lė
šos. At-kų Sendraugių Sąjunga 
yra paskelbusi piniginį vajų jau
nimo reikalams. Šios lėšos ypač 
bus panaudotos stovyklos reika
lams: stovyklos vadovybės ap
mokėjimui, raštinės bei 
reikmenų papildymui, 
joms (gražaus skaitymo, 
mavimo, sporto ir kt.).

Jubilėjinė stovykla 
Norėtume, kurie dar nėra savo 
auka prisidėję, kad kiek galint 
greičiau tai padarytų. Aukas 
prašome siųsti ASS centro val
dybai c/o P. Narutis (mokslei
vių reikalams) 6441 S. Washte
naw Ave., Chicago, Ill., USA.

Taipgi raginame visus tėve
lius siųsti savo sūnus ir dukras 
į bent vieną ateitininkų vasaros 
stovyklą.

Moksleivių ateitininku 
centro valdyba

sporto 
premi- 
dekla-

artėja.

Y. 10458.)
5. Kokie jaunimo organizaci

ni ir ištaigų planai 1968-tiems, 
Lietuvos nenriklausomvbės na- 
skelbimo 50-tiems metams? Ry
šium su šiuo klausimu ir norint

tams daryti posėdžius, sueitis. 
Be to. ir kiekvienas lietuvis Čia 
ras daug įdomumo.

-

J. Karka Danguolė Domeikaitė, besiskinanti sau kelią i gyvenimą per mokslą

NORITE APLANKYTI PA
SAULINĘ PARODĄ MONT- 
REALYJE? Registruokitės į Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo sekcijos rengiamą sto- I 
vykią netoli Montrealio. Ji pra
sidės rugpjūčio 26 d. ir baigsis 
rugsėjo 3 d. Stovyklos dalyviai 
galės aplankyti ne tiktai pasau
linę parodą, bet ir "dalyvauti Ka
nados Lietuvių Dienoje. Sto
vyklos mokestis, neįskaitant 
maisto ir parodos išlaidų — $10, 
registracija $5. Registruotis šiuo 
adresu: G. Rinkūnaitė, 146 Close 
Ave, Toronto 3, Ont.

Dvi bendrabutietėš Audronė Če
ponytė iš Toronto ir Jonė Šalta- 
nytė iš Montrealio. Putnamo 
bendrabuty susirenka mergaičių 
iš Įvairių vietovių ir dalinasi 
bendruomeniniu gyvenimu. Yra 
lituanistinė programa. Registra
cija moksleivėms — iki birželio 
1 dienos: Bendrabutis I. C. Con
vent Putnam, Connecticut 
06260, USA

Veržlumas lydi jaunatvę
Viena veržliausių Hamiltono 

lietuvaičių yra Danguolė Do
meikaitė. Netekusi mamytės 
dar būdama vaiku, ji augo rū
pestingoje tėvelio Vaclovo Do
meikos globoje, kuris visą savo 
ateitį ir asmeninį gyvenimą pa
skyrė vienturtei dukrelei, išau
gindamas ją gera lietuvaite.

Danguolė Domeikaitė pra
džios ir vidurinį išsimokslinimą 
gavo Hamiltone, 1964 m. baig
dama Cathedral gimnazijos 13- 
tąją klasę. Po to ji įstojo ir da
bar studijuoja Business Admi
nistration, Ryerson Politechni- 
cal Institute Toronte, šios pro
fesijos specialistų ateities gali
mybės yra gana didelės, bet lie
tuviai į ją mažiausiai skverbia
si.

Danguolės nepatenkina užda
ros studijos, tad praeitą vasarą 
ji pasiryžo išvykti į Europą. Pa
sinaudodama Kanados universi
tetų kasmet organizuojamom 
vasaros išvykom į užsienį, vadi
namom “Student Fliet”, ji pr. 
metų vasaros 4 mėnesių atosto
gas praleido Europoje. Toliau 
leiskime kalbėti Danguolei.

“Į Student Fliet organizuoja
mas išvykas yra ilga laukiančių
jų eilė, tad aš tik po ilgesnio 
laukimo patekau. Pirmiausia 
mus nuvežė į Angliją ir paliko. 
Aš turėjau gerą draugę vokie
taitę. Su ja nuvažiavau į Ham
burgą. Pradžioje aplankiau Liu- 
neburge palaidotos mamytės ka-

Šveicarijoje St. Moritz ir dir
bau slidinėjimo vietovėje — pa
čioje kalno viršūnėje. Kasdien 
reikėdavo važiuoti 1 vai. 20 
min. su 3 persėdimais: dviem 
traukiniukais, kurių paskutiny
sis lynu traukiamas.* Dirbau ten 
5 savaites. Šveicarijos valdžia 
neleido užsieniečiams mokėti 
algų, tad mes gaudavome tik ar
batpinigius. Nemokamai gavo
me maistą ir butą, tad “tipsai” 
liko ir jų per 5 savaites susitau
piau 500 šveicariškų frankų ar
ba apie $130. Dirbome nuo 6 
v. 30 min ryto iki 7 v.v. Reikėjo 
dirbti ir laisvalaikio metu (lais
vų dienų visai neturėjome).

Vokietijoje išbuvau vieną mė
nesį. Vokiečiai studentai atro
do vyresni, mandagesni, bet aš 
vistiek džiaugiuosi būdama ka
nadietė, nes ir vokiečių svajo
nė yra Amerika. Baigusi Švei
carijoje nusistatytą laiką, ap
lankiau Italiją, Prancūziją, Is
paniją ir Angliją. Dėlto ir dir
bau Šveicarijoje, kad galėčiau 
daugiau pakeliauti.

šiemet tikiuosi studijas poli
technikume baigti, bet ką toliau 
pasirinksiu, dar neapsisprendusi 

šia proga negaliu praleisti ne» 
paminėjusi mano mylimo tėve
lio, kuris tiek daug man padė
jo ir padeda.”

Lietuviškasis jaunimas, kuris 
interesuotųsi panašiomis atosto
gomis, gali Danguolę Domeikai- 

. tę pasiekti šiuo adresu: 44 Fair- 
pą, kur ir aš esu gimusi. Vėliau, leigh Ave, So., Hamilton, Ont. 
po mėn. laiko, susiradau darbo Sk. St.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininto ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžiM recfctrnota natūralaus jtrdymo Hetovlfta klhtfka. 
įvairūs spinduliai, elektriniai ta* fiziniai ranky masažai, spindulinės ir

B. Naujalis, Ps.D.ILM.N.Pt.

460 Roncemrfles Avė., Toronto Tol. LE 3-8008

Ps.D.ILM.N.Pt


HAMILTON
kompartijos parūpinto kurpalio. LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ KO- A. Baistys (Kitchener) 
Garbes ženklo ordiną gavo Myko- MITETAS mons. dr. Juozo Tadaraus-

las Lasinskas, technikos mokslų kan- ko 30 metų kunigystės jubilėjaus 
didatas, MA energetikos ir elektro- pTOga rengia pagerbimą š.m. birže- 
technikos instituto laboratorijos ve- lio 10 d Mišios _ 6 v v AV par 
dejas; medalį “Už darbo šaunumą” ----- -- -
— Mykolas-Vytautas Petrauskas, M 
A redakcinės-leidybinės f 
mokslinis sekretorius; medalį “Už 
pasižymėjimą darbe” — Sofija Ka- 
nopkaitė, MA botanikos instituto 
sektoriaus vedėja. Oficialiame rašte 
skelbiama, jog ordinai ir medaliai 
buvo paskirti “už laimėjimus, pa
siektus, vystant tarybini mokslą ir 
diegiant mokslo pasiekimus į liau
dies ūkį”. Laimėjimai kažkodėl ne
išvardinami ir neapibūdinami. Jie, 
matyt, labiausiai raudonuoti privers
tų Lenino ordino naująjį “kavalie
rių” J. Žiugždą, susilaukusį didžiau
sio įvertinimo už menkiausią įnašą
— propagandinį.

M. Kalvaitis
A. Garkūnas
D. Juknevičienė
A. Prunskus 
gegužinės pajamos

ATNAUJINS ŠV. JONO 
Lietuviškas kryžius, pastatytas BAŽNYČIĄ 
kryžkelėj Praveniškių kaime, «riesos” nr. 89(7361) buvo pa- 
Rumšiškių valsčiuje. Buvo pasta- stelbtas “premjero” J. Maniušio pa
lytas 1935 m., fotografuotas vaduotojos L. Diržinskaitės-Piliušen- 
1959 m. Iš gautos nuotraukos pa- tos pranešimas apie kultūros ir revo- 
gamintas negatyvas ir padėtas liucijos paminklus, padarytas vieti- 
Lietuvių Foto Archyve Čikogoje nio augščiausio sovieto posėdyje. Jis 

išryškina naujus pasikėsinimus prieš 
Lietuvos šventoves: “Pažaislio archi- 

“ tektūriniame ansamblyje kuriasi Kau
no M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
filialas, šiemet pradedami Vilniaus 
buvusio Jono bažnyčios restauravi
mo darbai. Vilniaus universitetas nu
mato įsteigti joje pažangios minties 
istorijos muziejų...” Kaip L. Dir- 
žinskaitė supranta pažangią istoriją, 
rodo jos pateikiamas 967 istorinių pa
minklų apibūdinimas: “Jų tarpe 270 
istorinių-revoliucinių, 340 — atspin
dinčių Didįjį Tėvynės karą; 377 yra 
memorialinio pobūdžio, susiję su įžy
mių revoliucinio judėjimo, visuome
nės, mokslo, meno, kultūros veikėjų 
gyvenimu ir istoriniais įvykiais...” 
Taigi, beveik visi “paminklai” turi tik 
propagandinę paskirtį. Kaikuriuose 
Lietuvos rajonuose jau yra atstatyti 
sovietų partizanų buvusieji bunke
riai, prie pagrindinių kelių iškabin
tos “išvaduotų” vietovių schemos. 
Spalio revoliucijos sukakties proga 
L. Diržinskaitė praneša “ministerių” 
tarybos nutarimą: “...dar šiais me
tais pradėti statyti paminklus Z. An- 
gariečiui Vilniuje, K. Požėlai — Pa-

MIRĖ 36 KARTUS
“Tiesos” nr. 100(7372) pasakoja

mas įvykis, išgarsinęs lietuvius gy
dytojus. širdimi sunegalavęs pasva
lietis darbininkas Jonas Ožuolas, 65 
m. amžiaus, buvo atvežtas į Vilnių. 
Prof. A. Marcinkevičiaus vadovauja
moje bendrosios chirurgijos kated
roje jam buvo padarytos dvi širdies 
ir kraujagyslių operacijos, kurios 
praėjo sėkmingai, bet gydytojų 
džiaugsmą temdė komplikacijos. Nuo 
1 v.p.p. iki 6 v.v. J. Ožuolo širdis 
net 36 kartus sustojo plakusi. Prof. 
A. Marcinkevičius ir medicinos moks
lų kandidatė A. Lukoševičiūtė, kons
tatavę klinikinę mirtį, imdavosi prie
monių ligoniui atgaivinti. Jos buvo 
sėkmingos — dabar ligonis jau ruo
šiasi grįžti į Pasvalį, šį įvykį žada 
aprašyti britų laikraštis “Medical 
News”. J. Ožuolas pareiškė: “Kada 
apie 16 valandą buvau atgaivintas 36 
kartą, galvojau, kad dar tik rytas 
ir kad aš nubudau po nakties mie
go.” žymiausi širdies ir kraujagys
lių specialistai Lietuvoje yra aka- 
demikas Z.^Januškevičius, Profeso- ^7jyje, J. jlnoritf — Biržuose,’e.

Tičkui — Rokiškyje, J. Uborevičiui 
Utenoje. Kultūros ministerijai paves
ta paruošti pasiūlymus dėl monu
mento tarybinės liaudies žygdarbiams 
įamžinti pastatymo Vilniuje. Projek
tuojami ir ateityje bus statomi pa
minklas žemaitei Vilniuje, Karolio 
Didžiulio biustas Žagarėje, Felikso 
žemaičio — Šiauliuose, Onos Sukac- 
kienės-žemaitytės — Lazdijuose, Sa
lomėjos Nėries ir Liudo Giros — 
Vilniuje. Bus įamžintas Lietuviško
sios 16-osios šaulių divizijos šlovin
gas kovų kelias...”

rial — J. Kupčinskas, L. Laucevi
čius, J. Brėdikis, A. Baubinienė, A. 
Marcinkevičius, J. Dainys, docentai 
— Ch. Kibarskis, J. Blužas, G. Vi- 
tenšteinas, medicinos mokslu dakta
rai — P. šnipas, L Stupelis, medici
nos mokslų kandidatai — A. Luko- 
ševičiūtė ir A. Matulis.

AUGŠČIAUSIAS LIETUVOJE
Elektrėnuose buvo užbaigtas sta

tyti 250 m augščio antrasis dūmtrau
kis, šimtu metrų pralenkęs pirmą- 
jį elektrinės dūmtrauki. Dvejus me
tus trimis pamainomis jį statė: Ni
kolajus Kopička, Jevgenijus čemy- 
chas, Nikolajus Lasinskis, Jerofejus 
Barodulinas, Stasys Toliušis, Piotras 
Novikovas, Nikolajus Samoilo, Ste- 
panas žurkovskis, Jonas Ivaškevi
čius, Juozas Peciukonis ir Alfonsas 
Rimkevičius. Statybai buvo sunau
dota 4.000 kubinių metrų betono. 
Dūmtraukio izoliacijai nuo naikinan
čių rūgščių bus panaudotas vilniečio 
inž. Kęstučio Jaruševičiaus išrastas 
specialus izoliacinis lakas. Dūmtrau
kis tarnaus 300.000 kilovatų galin
gumo penktajam jėgainės blokui, 
kurio garo generatorius esąs dešim
ties augštų namo dydžio, turis 900 
km ilgio vamzdžių ir vamzdelių. Su
virinimo darbams vadovavo inž. Al
gis Mickus. Jėgainės direktorius yra 
inž. Pranas Noreika.

SAVAS ŽMOGUS
Edm. Juškevičius “šluotoje” pa

skelbė satyrą “Savas žmogus”, kuri 
tinka ne tik skaitytojams Lietuvoje, 
bet ir šiapus Atalnto, kai švenčiama 
Motinos Diena:

“Dukrelė ir žentas išėjo Į kiną, 
Mamutė palikus anūką maitina 
Dukrelė ir žentas nuėjo miegoti 
Mamutė paliko lėkštes sumazgoti... 
Namų darbininkė dalyką supranta: 
Tu jai neįtiksi ir
Ji niekam neleis sėst ant savojo 

sprando. 
O motina? Motina — savas 

žmogus!

SUKOSI POROS
Panevėžyje buvo surengtas Lietu

vos pramoginių šokių konkursas, ku
riame dalyvavo 120 šokėjų porų. Lai
mėtojais pripažinti: A klasėje — šo
kio mene tarptautinio pripažinimo 
susilaukę kauniečiai Jūratė ir Česlo
vas Norvaišos; B klasėje — A. Stan
kevičiūtė ir J. Baltaragis, Kauno 
profsąjungų pavyzdinio šokių kolek
tyvo “Sūkurys” nariai; C klasėje — 
to paties “Sūkurio” atstovai R. Bart
kutė ir R. Valys; D klasėje — Plun
gės kultūros namų šokėjai E. Va
lančiūtė ir V. Mastys, miestų gru
pėje — Kauno politechnikos institu
to studentai G. Petrauskaitė ir R. 
Andriuškevičius. Naujuosius lietu
viškus pramoginius šokius “Rid-rito” 
ir “Bangą” geriausiai pašoko vilnie
čiai L Subatnikienė ir A. Gineitis, 
A klasėje laimėję trečią vietą.

ORDINAS ISTORIJOS 
KLASTOTOJUI
Maskvinė augščiausioji taryba Le

nino ordinu apdovanojo Lietuvos 
Mokslų Akademijos istorijos institu
to direktorių Juozą Žiugždą, pagar
sėjus} istorijos klastotoją, kuris Lie
tuvos praeitį stengiasi užtempti ant

DEŠRA IR KARBONADAS
"Tiesos” nr. 101(7373) paskelbto

se “Vyriausybės žiniose” praneša
mas “ministerių” tarybos įsakas, 
įpareigojąs “imtis priemonių, kad 
būtų maksimaliai patenkintos mies
to ir kaimo gyventojų reikmės”. Tos 
nelemtosios reikmės, pasirodo, lie
čia vis dar nepakankamą gyventojų 
aprūpinimą mėsa: “Siekiant page
rinti prekybą dešros gaminiais kai
me, Mėsos ir pieno pramonės mi
nisterija įpareigota daugiau gamin
ti mėsos pusfabrikačių maitinimo 
įmonių ir mažmeninės prekybos reik
mėms, panaudojant tam geriausią 
mėsą. Filė ir karbonado reikia pa
ruošti tiek, kad būtų visiškai paten
kinamos restoranų paraiškos. Ne re
čiau kaip tris kartus per savaitę bū
tina atvežti centralizuotu būdu mė
są ir mėsos produktus į rajonų koo
peratyvų sąjungų bazes, rajoninio 
pavaldumo miestų ir miesto tipo gy
venviečių parduotuves..” Įsakas 
reikalauja “daugiau gaminti produk- 

• cijos, kurios paklausa dar ne visiš- 
; kai patenkinama, o taip pat iš pa

grindų pagerinti gaminamos produk
cijos kokybę ir išplėsti jos asorti
mentą”.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

Kredito Kooperatyve "TALKA" 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL 528-0511.
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Otavoje buvo surengta dailės pa
roda, kurioje su savo kūriniais 
dalyvavo: Jadvyga Marčiukaitie- 
nė iš Pembroke, Aleksas Palilio- 
nis iš Kingstono, Vytautas Pali-

16.00 
14.00 
12.00 
12.00
10.00 
41.61 
20.00 
10.00
10.00 
11.20

bažnyčioje; po jų — vaišės Jaunimo
Centro salėje, 48 Dundurn St. N. H. L. Namų auka 
Mišiose ir pagerbime maloniai suti
ko dalyvauti ir pasakyti pamokslą SLA 72 kuopos auka 
vyskupas V. Brizgys. Komitetas pra- palūkanos už indėlius

Z. Pulianauskas (papildomai) 6.00 
IŠ viso $817.00

H. L Š. Fondo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja talkininkams, kurie, paauko
dami daug valandų savo laisvalaikio, 
padėjo surinkti 1966 m. rinkliavą, ir 
visiems aukotojams.

J. Romikaitis H.L.S. Fondo ižd.

šo iš anksto apsirūpinti pakvietimais: x 
Hamiltone pas p. J. Kšivickį, 491 
Dundum St. So., tel. 529-9022 ir p. 
P. Šiulį, 33 Merle Crt., tel. 389-5112; 
Toronte — pas J. R. Simanavičių, 
111 Roncesvalles Ave., tel. LE 
4-1274; sekmadieniais Hamiltono par. 
salėje po kiekvienų pamaldų.

Rengėjų komitetas 
TORONTIETIS PREKYBININKAS 

J. TUMOSA per mokyt. J. Stanaitį 
paskyrė piniginę premiją šeštad. mo
kyklos parodėlės darbų laimėtojams, 
čia vėl viena iš daugelio J. Tumo- 
sos piniginių aukų lietuviškiems rei
kalams. Malonu turėti tokį mūsų 
prekybininką, kuris savo pasisekimu 
dalinasi ir su kitais.

bankelio “Talka” auka

Nuoširdžiai dėkoju prel. dr. J. Ta- 
darauskui už atlaikytas šv. Mišias ma
no intencija, už lankymą ligoninėj, 
namuose, už moralinę paramą ir do- lionis iš Kingstono; Sigitas Ra- 
vanas. Nuoširdus ačiū mano vyrui monas, Elena Šiumienė, Vytau- 
ir Mamytei už rūpestingą globą Ii- tas Trečiokas ir Kęstutis ViIčins- 
gos metu; sesutei sės. Terezinai ir kas iš Otavos. Nuotraukoje — 
visoms Montrealio seselėms už užpra- 

DAR VIENA JAUNA lietuvių šei- sytas šv. Mišias ir maldas už mano 
ma: R. Petrauskas ir V. Lekavičiū
tė buvo sutuokti mons. dr. J. Tada- 
rausko AV bažnyčioje. Jaunasis yra 
tautinių šokių grupės “Gyvataras” 
šokėjas, o jaunoji gieda par. chore. 
Ta proga per jungtuvių pamaldas, 
janajai padedant gėlių puokštę prie 
Marijos statulos, B. Antanaitienė 
įspūdingai pagiedojo, chorui prita
riant, solo “Marijos varpelis”.

LIUCIJA SKRIPKUTĖ pasitraukė 
iš Tautos Fondo, iš Bendruomenės 
v-bos ir Kanados šimtmečiui pami
nėti lietuvių reikalams pirm, parei
gų. Neatrodo, kad po ilgų Floridos 
atostogų tai galėjo būti sveikatos 
priežastys. Jos toks staigus iš visur 
išėjimas paliko sunkiai užpildomą 
spragą kolonijos lietuviškame dar
be. Ji visur buvo didelio pareigos 
supratimo visuomenininke ir nepa
keičiama lietuvių atstovė pas sve
timtaučius. K. M.

KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 
skyriaus pajamos 1966 
šie asmenys: 
R. Rimkevičienė 
F. Rimkus 
J. Romikaitis 
J. Astas 

Kochanka 
Kuzmickas (Paris) 
Urbaitis 
Pulianauskas 

M. šiūlienė 
Kanopa 
Borusas 
Mikšys 
Kažemėkas 

St. Pilipavičius 
Pilipavičius 
Lukoševičius 
Stungevičius 
Palčiauskas 
Vindašius

nūs neatimti JAV pilietybės iš di
džiojo bedievio ir sovietų komparti
jos garbintojo Antano Bimbos. Apie 
reakciją Vilniuje “Laisvės” red. R. 
Mizara nieko nerašo, nors A. Bim
bos draugystė su metodistų dvasinin
kais, be abejonės, daugiau ar ma
žiau sukrėtė politruką A. Sniečkų, 
kuris jam buvo parūpinęs Vilniaus 
universiteto garbės doktoratą. A 
Bimbos susidėjimą su protestantų 
dvasininkais kaikas aiškina kaip tam 
tikrą atsivertimą. Senam komunistui 
pagaliau prireikė dvasininkų pagal
bos.

CHARLES L MARGULIS, 64 m. 
amžiaus pagarsėjęs trimitininkas, 
mirė Little Falls, Minn. Pavardė įtai
goja, jog jis yra lietuvių kilmės. Ve
lionis yra grojęs pasaulinio garso 
pramoginiuose orkestruose — Tom
my Dorsey, Jimmy Dorsey, Benny 
Goodman, Artie Shaw ir Vincent 
Lopez. Su Paul Whiteman jam yra 
tekę groti Hollywoodo filme “Džia
zo karalius”.

D.

F.
Z.

P.

K.
P.

K.

m. Surinko

$136.00 
94.00 
61.00 
51.00 
50.00 
45.00 
35.00 
34.00 
31.00 
25.00 
25.00 
23.00 
21.00 
21.00 
21.00 
21.00 
21.00 
20.00 
20.00

sveikatą; dr. O. Valaitienei ir dr. D. 
Manu už operaciją ir rūpestingą gy
dymą. Nuoširdžiausia padėka visiems 
mane lankiusiems ligoninėj ir na
muose, už maldas, gėles, dovanas ir 
linkėjimus greitos ir geros sveika
tos: Br. Antanaitienei, G. A. Aušro- 
tams, D. Bobinienei ir katal. mote
rų draugijai, Biekšoms, O. Alf. Bu- 
dininkams, J. Čelkui, St. J. Domei- 
kams, Erštikaičiams, Alg. Grajaus
ko šeimai, Br. Grajauskui, E. Gugie- 
nei, V. Gimžausko šeimai, EI. Gutaus- 
kienei, K. Gudinsko šeimai, Ir. Juod- 
galvienei, V. Jakimavičiui, Br. Juo
zapavičienei ir visiems ateitininkams, 
M. K Kvedarams, D. A. Kamaičiams, 
L. V. Kybartams, Kesiūnui, J. V. 
Kazlauskams, Alf. Lietuvninko šei
mai, Lesčiuvienei, O. K. Mikšiams, 
L. K. Meškauskams, K. L. Meškaus
kams, K Mileriui ir visiems šeštad. 
mokyklos mokytojams, E. K. Nor- 
kams, Pilkauskienei, R. J. Pleiniams, 
E. St. Pusvaškiams, Petrauskams,' 
Steigvilienei, St. D. Slavinskams, E. 
K. Simaičiams, O. J. Stonkams, E. V. 
Sakavičiams, O. J. Stoškams, S. A. 
Sukaičiams, Urbonavičiams, Alf. Vai
nausko šeimai, A. Volungienei, Zur- 
liams, I. N. Zabulioniams, O. P. Ži
linskams.

Teatlygina Jums Dievas savo ma
lonėmis.
Jums dėkinga —Antanina Mikšienė

KLB pirm. A. Rinkūnas, kuris 
atidarė parodą, ir dail. S. Ramo
nas.

OTTAWA, Ont.
LIETUVIAI AKTYVIAI DALY

VAUJA tautinių grupių veikloje, ku
rią organizuoja Ottawa Folk Arts 
Council. Jos valdybon įeina dr. M. Ra
monienė. Ji rūpinasi meno bei rank
darbių sritimi. Buvo priimtas suma
nymas įsteigti vasaros metui europi
nio stiliaus kavinę “Hospitality Hou
se”. Vėliau šis vardas buvo pakeis
tas į “Wave and Tune” ir nutarta or
ganizuoti porą kelionių laivu Rideau 
upe su atitinkamom programom.

“THE SATURDAY CITZEN” šeš
tadienio priede bal. 22 d. laidoj pla
čiai aprašė Otavos tremtinių grupių 
pastangas susiburti į etninio meno 
tarybą. Tarp kelių iliustracijų yra ir 
grupė lietuvių moterų, pasipuošusių 
tautiniais drabužiais.

DR..V. D. KVEDARAS

Dantistas
460 MAIN ST. E. 

Hamilton, Ont 
Telefonas 529 - 4911

EDMONTON, ALTA
KLB EDMONTONO APYLINKĖ 

surinko ir pasiuntė TF Atstovybei 
$178. Aukojo po $10: A. Dudaravi- 
čius, P. Vaitkūnas, J. Karpa, V. Kas
peravičius, J. Karosas, A. Kantau
tas; po $5: P. Gudjurgis, K. Vait
kūnas, A. šepetys, J. Davidėnas, J. 
Pilipavičius, T. Uogintas, M. Zaka
revičius, N. Kardelis, J. Popikaitis, 
K. Žalpys, J. Kynas, V. Suursaar, J. 
Augis, R. Stepelis, Mr. Pals; po $3: 
Jodelis ir E. Jenkus; po $2: W. Za
leckis, T. Jagoldienė, A. Petrauskas, 
W. Dovydaitis, K. Sadauskas, S. Sap- 
kus, P. Balutis, J. Commas, A. 

- šmidtas, G. Nelend ir J. Baronas;
po $1 aukojo 15 asmenų.

Visiems mieliems aukotojams nuo
širdus ačiū.

KLB Edmontono apyL valdyba

- jos nebus

L.
G.

GERIAUSIAS

PRIIMTUVAS

The NORWICK-72720W

$388.88

RANKŲ DARBAS!

Selektyvus, modernaus daniško 
stiliaus, riešuto medžio apdaila, 
kietmedžio atramos, aliejiniai 
dažai. Du 7" priekiniai apvalūs 

garsiakalbiai.

TAI PUIKUS DALYKAS 

KIEKVIENU ATŽVILGIU!

ŠIŲ METŲ 

TELEVIZIJOS

value '67 
onsoleTV

@ LIEU 1VIAIPASAIJIJIE
J. A. Valstybės

PAULIUS ŽYGAS, Lietuvių Stu
dentų S-gos pirmininkas, susižeidė 
automobilio nelaimėje, kuri įvyko 
ant Hartfordo tilto, iš Bostono va
žiuojant į BATUN konferenciją Niu
jorke. Dėl slidaus kelio automobilis 
atsidaužė į šonines užtvaras ir sudu
žo. Bostono ligoninėje P. žygui buvo 
konstatuotas galvos sužeidimas. Nuo 
beveik tikros mirties jį išgelbėjo ap
sauginis diržas, kuriuo P. žygas buvo 
prisirišęs prie vairuotojo sėdynės.

LIETUVĖ MOTERIS buvo pripa
žinta kalta Lietuvių Katalikių Mote
rų S-gos surengtame visuomeninia
me teisme Niujorke. Tribunolą su
darė dr. O. Labanauskaitė, LMKF 
pirm. V. Jonuškaitė-Leskaitienė, jau
nosios kartos visuomenininke N. 
Umbrazaitė; kaltinamąjį aktą per
skaitė teismo sekr. mokyt. A. Mari- 
jošienė. Teisiamą vyresnio ir jau
nesnio amžiaus lietuvę moterį kal
tino mokyt. J. Gerdvilienė ir sociali
nės globos darbuotoja L. Sileikytė,
gynė žurn. E. čekienė su jauna vi- Japonija 
suomenininke S. Gedvilaite. Teisia
moji buvo kaltinama visuomenišku
mo susilpnėjimu, pasyvumu L. Bend
ruomenėje, nedalyvavimu Lietuvos 
laisvinimo vadovybėje, stoka bendri
nės moterų organizacijos, kuri su
jungtų visų ideologijų atstoves, tau
tinės savigarbos susilpnėjimu, nepa
kankamu dėmesiu jaunosios kartos 
lietuviškam auklėjimui ir kitomis 
didžiomis nedorybėmis. Tribunolas, 
išklausęs eilės liudininkių pasisaky
mų, padarė sprendimą: “...išskyrus 
sektiną pavyzdį davusį mažą būrį, di
džioji moterų dalis rasta kaltintina 
ir baustina: a. vyresnioji, jau šeimą 
išsiauginusi — penkeriems metams; 
b. jaunesnioji, bet jau savistoviai be
sireiškianti — dešimčiai metų sun
kiųjų tautinių darbų, visuomeniškai 
dirbamų L. Bendruomenės rėmuo
se...”

AL VAITIS, Čikagos lietuvis, bu
vo pirmasis į pasaulinę parodą Mont
realyje įsileistas lankytojas. Parodos 
komitetas jį apdovanojo rankiniu 
laikrodžiu, o Montrealio laikraščiai 
įsidėjo jo nuotrauką.

PREL. PR. JURAS, Šv. Pranciš
kaus lietuvių par. klebonas Lawren
ce, Mass., visuomenininkas ir lietu
viškų knygų leidimo mecenatas, dėl 
širdies sunegalavimo buvo paguldy
tas ligoninėje, bet jau grįžo namo 
ir baigia sveikti. Dėl amžiaus jis at
sisakė iš klebono pareigų Lawrence, 
Mass.

ALTOS PIRM. A. J. RUDIS lie
tuvių reikalais lankėsi Vašingtone. 
Jis tarėsi su senato mažumos vadu 
E. Dirksenu, kitais senatoriais ir 
atstovų rūmų nariais, iškeldamas 
konsulinės sutarties su Sov. Sąjun
gos silpnąsias puses. Valdžios įstai
gose A. J. Rudis dėjo pastangų, kad 
Amerika išleistų Lietuvos reikalui 
skirta pašto ženklą. *

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
valdybą Los Angeles sudaro: pirm. 
Algis Raulinaitis, vicepirmininkai — 
arch. Edmundas Arbas, Leonardas 
Valiukas, Juozas Kojelis, sekr. Jur
gis Gliaudą, ižd. dr. Zigmas Brinkis. 
Į Los Angeles buvo perkeltas žur
nalas “Į Laisvę”, kuri redaguoja Leo
nardas Valiukas, administruoja Alek
sas Kulnys.

FELIKSAS KUDIRKA, 64 m. am
žiaus, mirė Los Angeles ligoninėje. 
Velionis yra buvęs Telšių gimnazi
jos mokytojas, Raseinių gimnazi
jos direktorius, mokytojavęs Hanau 
gimnazijoje, V. Vokietijoje. Palai
dotas šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se Čikagoje.

KOMUNISTINĖ “LAISVĖ” gegu
žės 2 d. laidoje praneša, kad teisin
gumo departamente balandžio 19 d. 
lankėsi metodistų dvasininkų delega
cija, vadovaujama vyskupo John W. 
Lord, ir prašė atitinkamus pareigū-

JŪRATĖ KAZICKAITĖ, į P. Viet
namą vykstanti lietuvaitė žurnalistė, 
Tokijo mieste buvo susitikusi su 
prancūzų žinių agentūros atstovu 
Leon Prou, kadaise profesoriavusiu 
Kauno universitete. Lietuvos jis nė
ra užmiršęs — visas pokalbis buvo 
skirtas Kaunui. Pasikalbėjimą su J. 
Kazickaite transliavo Tokijo radijas. 
Į P. Vietnamą ji vyksta kaip laisva 
žurnalistė, tikėdamasi savo reporta
žus parduoti JAV laikraščiams pa
gal atskirą susitarimą.

JAPONIJOS KATALIKŲ MET- 
RASCIO duomenimis, dvasinius ja
ponų katalikų reikalus aptarnauja 
1.900 kunigų ir vienuolių, kurių tar
pe yra keli lietuviai — Karalevičius, 
Margevičius, Puišis, šamberis ir Šau-

Australija
DANA VINGRYTĖ, Melburno tau

tinių šokių grupės “Klumpakojis” 
šokėja, Life Savers klubų karnavale 
buvo išrinkta grožio karalaite — 
“Miss Cape Paterson”. Jos nuotrau
kas ir aprašymą paskelbė “Herald” 
laikraštis. “Klumpakojis” dalyvavo 
karnavalo tautinių šokių programo
je.

INŽ. ALGIS KABAILA, N.S.W. 
universiteto dėstytojas, apgynęs di
sertaciją “Gelžbetoninių elementų 
nestabilumas”, gavo filosofijos dak
taro laipsnį. Australijos universite
tai neturi inžinerijos doktorato ir jį 
pakeičia filosofijos doktoratu.

MELBURNO STUDENTAI tradici
nį mokslo metų pradžios savaitgalį 
praleido Buller kalnuose, lietuvių sli- 
dinėtojų klube “Neringa”. A. Zubras 
skaitė paskaitą “Nepriklausomos Lie
tuvos politinės apraiškos”, pravedė 
diskusijas, analizuodamas 1965 m. 
akademinės anketos rezultatus. Va
karienės metu studentų pirm. J. Mei
liūnas jam įteikė dovaną — iš me
džio išdrožtą Don Kichotą. Į naują 
studentų valdybą buvo išrinkti: S. 
Grincevičius, D. Jokubauskaitė ir V. 
Karazija.

KAZIUKO MUGĖ bendromis jau
nimo organizacijų pastangomis buvo 
surengta Bankstown Lietuvių Namuo
se Sidnėjuje. Skautai vyčiai palapi
nėje virė dešreles su kopūstais, o pa
čioje salėje mugės lankytojai galėjo 
paragauti lietuviškų riestainių su pie
nu. Sportininkų stalą puošė laimėtos 
taurės, vėliavėlės, nuotraukos. Dėme
sį traukė lietuviškos staklės ir jo
mis p. Dailidienės išaustos juostos, J. 
Janavičienės molio išdirbiniai, Za
rembos lietuviškų .pinigų rinkinys, 
Lašaičio ir Gudaičio lietuviška sody
ba su kryžiais ir koplytėlėmis. Mu
gės dalyviai turėjo progą išbandyti 
laimę loterijoje. Visas mugės pelnas 
buvo paskirtas sporto salės statybai.

LONDON, Ont

PUIKUS BALDAS!
Pagamintas ii tikro riešutme
džio, aliejiniais dažais užbaig
tas, rinktinio kietmedžio atra
mos.

Jokių fabriko gamybos 
trūkumų, 
viskas pagaminta rankomis. 
Todėl vertas didesnio 
pasitikėjimo!

AUGŠTA ZENITH KOKYBĖ
♦ 22.000 voltų vaizdo stiprumas
♦ Įprastinis "Perma-Set" VHF, 

puikus reguliavimas
♦ Trijų laipsnių IF stiprintuvas
♦ Tono reguliatorius
♦ Automatinis "Fringe-Lock"

TAUTYBIŲ BALIUJE — CANA
DIAN A šiemet programą išpildė tik 
dvi, rengėjų nuomone, stipriausios 
taut, šokių grupės, būtent, lietuviai 
ir vengrai. Trečia stipri grupė — 
lenkai nedalyvavo. Programai vado
vavęs radijo pareigūnas, girdamas 
lietuvių pasirodymą, išsireiškė: 
“Thank you so much. You gave a 
terrific performance. Very well done 
indeed.” Tuo tarpu apibūdindamas 
vengrų šokius, pasitenkino tik “well 
done” fraze. Baliuje dalyvavo pro
vincijos ir federacinio parlamento 
atstovai bei kiti provincijos ir miesto 
pareigūnai.

fe* vi, ii^feaiwi, gauw

LONDONISKIAI PASIUNTĖ LAIS- gaj įmokėtų pinigų. Tai, žinoma, yra 
KUS Britanijos atstovui prie Jung- šioks toks nepatogumas, bet nėra pa- 
tinių Tautų, protestuodami prieš Bri- sirinkimo: jau dabar traukiniai yra 
tanijos vyriausybės numatytas nuo- užsakyti maždaug du mėnesiai j prie
laidas Sov. Sąjungai, pažeidžiančias kį, o kiek vėliau gali būti visai ne- 
neprikl. Lietuvos interesus ir tarp- įmanoma gauti traukiniuos vietos, 
tautinės teisės nuostatus. Informa- Dabartiniai CNR ir ansamblio planai 
cija ir kitais panašiais reikalais pa- gan dar nenumatytai pasikeisti, čia 
sirūpino apyl. pirm. L. Eimantas, pa- skelbiama informacija, kaip reikalai 
laikęs glaudžius ryšius tiek su tam atrodė gegužės 10 d. Suinteresuo- 
tikslui sudarytu centro komitetu, tiems siūloma laiks nuo laiko pasi
tiek ir su latvių bei estų vietine teirauti pas Daniliūną, kuris palai- 
vadovybe. ko nuolatinį ryšį su CNR ir autobusų

NORINTIEJI VAŽIUOTI J EXPO stotimi. D. E.

Sault S. Marle, Ont.
PRIEŠVESTUVINIS POBŪVIS bu- numatytos gegužės 20 d. lenkų par. 

vo surengtas p. Girdzevičių namuo- bažnyčioje, o vestuvinis į 
se gegužės 7 d. Birutei-Marijai Mak-

.t^.1 S Srn^lk, D. cS

kartu su “Baltijos” ansambliu ir pa
sinaudoti papigintais bilietais, prašo
mi iki birželio 1 d. pranešti Daniliū- 
nui. Iš Londono numatoma išvažiuo
ti penktadienio vakarą 8.05 vai., rug
sėjo 1 d., būti Montrealyje šeštadie
nio rytą apie pusę aštuonių ir atgal 
išvykti Londonan iš Montrealio pir
madienio naktį apie 11.30 ir būti 
Londone antradienį apie 12 vai. die
ną. Tai bus ilgąjį Darbo Dienos sa
vaitgalį. Tomis dienomis įvyks Lie
tuvių Diena. Vykstama CNR trau
kiniu. Bus tik vienas grupinis bilie
tas ir todėl, jei kas pakeistų nuo
monę ir nenumatytai norėtų nuo 
grupės atsiskirti, negalėtų gauti at-

Augšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės

Darbo valandos:
* v p -1 fe 5 — 8 v.p.p.

Wt S

i

KOKYBE YRA PRANAŠESNE UŽ JO VARDĄ



R. A. Ulbos

Buvo kalbą, jog pamokslo sakyti 
atvykstantis arkivyskupas bus pike
tuojamas, tačiau jokių nesusipratimų 
neįvyko. Lauke stovėjo du policijos 
autovežimiai, bet jiems nebuvo dar-
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POLEI BUTKIENEI mirus,
jos vyrui JUOZUI, broliui VLADUI RUSUI, jo žmonai
ONAI ir jų sūnui VYTUI reiškiame gilią užuojautą —

M. S. Petruliai
V. L Ubeikiai

V. P. Gudaičiai
J. G. Mockai

PAULINAI BUTKUVIENEI mirus, 
jos broliui VLADUI, ONUTEI ir VYTAUTUI RUSAMS 
reiškiame gilią užuojautą —
J. K. Priščepionkos

Nuoširdžiai dėkoju rengėjoms — ponioms Galinaitie- 
nei, Adomavičienei, Maziliauskienei ir visoms kitoms, ku
rios dalyvavo priešvestuviniame pobūvyje bei įteikė man gra
žią vestuvinę dovaną —•

Elzė Tamulionis

RODNEY, Ont
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 

mokslo metų užbaigos iškilmė ir 
Motinos Dienos minėjimas įvyko pir
mąjį gegužės sekmadienį. Minėjimą 
atidarė apylinkės pirm. J. Statke- 
viČius. Paskaitai buvo pakviestas 
Stp. Kairys iš Toronto — visuomeni
ninkas ir krašto valdybos vicepirmi
ninkas. Nors jo kalba buvo skirta 
daugiau vyr. kartai, bet perduota 
taip, kad buvo įdomiai išklausyta ir 
jaunesniųjų. Ta proga jis pasveikino 
apylinkę krašto valdybos vardu ir

• papasakojo apie jos darbus ir užmo
jus. Vienas jų — leidinys apie Ka
nados lietuvius anglų kalba, antras 
— Lietuvių Diena Montrealyje. Du 
jauniausi mokyklos mokiniai — R. 
Narbutaitė ir P. Jocius eilėraščiais 
pasveikino motinas ir įteikė joms gė
les. Vyr. jaunimui atstovavo H. Kere- 
ševičiūtė rašiniu: “Motina ir drau
gai”, V. Jasinskas: “Lietuvoj pasili
kusiai Motinai-Močiutei”, E. Ciparis: 
“Kuo galim būti dėkingi savo moti
noms” ir V. Nargėlas: “Motina auklė
toja”. Jie, kaip ir jų pirmatakai, 
Įrodė savo rašiniais ir skaitymu, kad 
galima ne tik gerai mokytis, bet ir 
be svetimo akcento savo tėvų kalba 
kalbėti, o iš lotynų kalbos gimnazi
joj augštus pažymius gauti.

Oficialioji dalis baigta sveikini
mais. Sveikino Delhi liet, parapijos 
klebonas kun. J. Gutauskas, .Londo
no apylinkės b-nės pirm. p. Eiman
tas ir jaunimo ansamblio “Baltija” 
adm. p. Daniliūnas.

Meninę dalį pradėjo jaunimo an
samblis “Baltija”, vadovaujamas kun.
B. Pacevičiaus. Dainos sudainuotos 
tvirtai ir skambėjo gerai. Neabejo
tina pažanga. Už tai jie publikos pra
šomi turėjo kartoti. Po to sekė mo
terų ir mišrūs chorai. Labai įtikina-

mai skambėjo: “Nuliūdo kapais apsi
klojusi žemė” mirusių motinų pager
bimui. žmonės išklausė ją atsistoję 
ir gėrėdamiesi. Chorų paruošimui tal
kino E. Bliskis, kuris visur suspėja. 
Akompanavo K. Brazlauskaitė.

Dr. V. Kudirkos šeštad. mokykla, 
vad. V. Ignaičio, padainavo 4 dainas 
ir pašoko 2 šokius. Tautinius šokius 
paruošiant talkino atvykdama iš Lon
dono D. Chainiauskienė. Už tai jai 
priklauso didelė padėka. Lygiai pa
dėka priklauso ir V. Valaičiui, ku
ris atvažiuodavo iš Mt. Brydgas. Už 
tai jam mokyklos mokinės įteikė do
vaną.

“Baltijos” ansamblio tautinių šokių 
grupė buvo numačiusi šokti du šo
kius, o turėjo šokti keturis iš eilės, 
šokiams vadovauja D. ir M. Chai- 
nauskai, groja J. ir V. Valaičiai.

Minėjimas praėjo pakilioj nuotai
koj ir' publika buvo patenkinta mi
nėjimo jaunatviška dvasia, žmonių 
atsilankė iš Londono, Mt. Brydges, 
Delhi, Tillsonburgo, Windsoro. Pro
gramos vadovas J. Statkevičius sve
čiams nuoširdžiai padėkojo, o meni
nės dalies vadovams ir vietos moky
tojui pridėjo po dovaną.
. Minėjimas baigtas Tautos himnu ir 
bendromis vaišėmis.

NAUJA LIETUVIŲ KLUBO VAL
DYBA išrinkta prieš dvi savaites vi
suotiniame narių susirinkime. Jos 
pirm, yra J. Rastapkevičius, vice- 
pirm. A. Kojelaitis, namų adm. Pr. 
Jocius, ižd. H. Jasinskas, sekr. M. 
Kereševičius. Susirinkime paaiškėjo, 
kad dar dveji geri metai ir namai 
bus išmokėti. Už namus mokėti yra 
likę $3.500. Trąšų pardavinėjimas 
vyksta gerai ir tam tikslui gegužės 
20 d. 7 v. v. yra kviečiami nariai pa
sitarimui. Kor.

Niagaros pusiasalis
“ŽALGIRIO” VIETININKUOS 

skautų rėmėjų būrelis š.m. birželio 
24 d. ruošia šaunias Jonines. Jau iš
nuomota graži Merritton salė, tal
pinanti virš 1000 žmonių. Naujovė 
bus ta, kad bus premijuojami šo-

kiai — modernūs ir Jonų polka. Mo
derniuose šokiuose, žinoma, vyraus 
jaunimas. Turėsime progą pasi
džiaugti jaunimo programa, kurią 
atliks Hamiltono “Gyvataras, vado
vaujamas p. Breichmanienės ir To

Ontario vyriausybė įveda geresnę eismo sistemę “GO”

Gegužės 23-čiq dienų bus atidaryta nauja priemiestinių traukinių tar
nyba — moderniausia šios srities naujovė Šiaurės Amerikoje. Tų dienų 

galėsite važiuoti į miestų prabangiame, vėsinamame vagone, sėdėti pa
togioje sėdynėje ir skaityti laikraštį. Tai patogus didmiesčio keliavi

mas rytų — vakarų kryptimi. Būkite pasiruošę keliauti gegužės 23 d. 

Kiekvienų mėnesį bus paleista vis daugiau traukinių, o rugsėjo mėnesj 7
tarnyba veiks pilnai
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TALENTŲ VAKARAS TORONTE 
lis, gražiai atrodąs būrys vaikų ir 
jaunuolių.

Jaunieji vaidintojai, p. Paulikai- 
čiui režisuojant, suvaidino Pypamus 
ir Tisbė “Nesąmonę”. Pjesė išvers
ta kun. A. Žilinsko iš angių kalbos. 
Jos pastatyme, atrodo, daug įtakos 
turėjo A. Landsbergio “Barzda”. 
Publikos ji buvo linksmai priimta, 
nors mažiukai, matydami gauruotus 
žmones ir net mešką scenoje, išsi
gandę glaudėsi prie savo motinų.

Iš vyresniosios kartos p.p. Her
manai, J. Grimas ir E. Juknienė pa
šoko: “Lietuvišką polkutę”, “Noriu 
miego” ir “Reketys”. Daug juoko su
kėlė šaržas “Šiandien ir vakar”. P. 
Sturmienė vaidino naujų pažiūriu 
poniutę su “miniskirt”, “make-up”, 
E. Juknienė, apsirengusi kaip kaimo 
moterėlė, gynė savo dorumą apran
goje ir laikysenoje. Pasikalbėjimas, 
vaidyba ir apranga sukėlė daug juo
ko bei plojimų. Daug katučių susi
laukė ir dr. Jonas Yčas, kuris sce
noje pasirodė su didele gitara ir pa
grojo “Estudio” ir “EI Vito”.

Publiką sudomino Elzės Janku
tės solo. Ji išėjo į sceną ir pranešė: 
“šiais moderniais laikais, kai maši
nos išstumia žmogų, aš irgi nenoriu 
atsilikti. Dėlto dainuosiu ne aš; Jūs 
išgirsite mano į magnetofono juostą

š. m. balandžio 22 d. Ev. liute
ronų “Vilties” parapijos moterų 
draugija suruošė įdomų talentų va
karą. Turėjo progos pasirodyti ir 
mažieji, ir didieji E. štunnienė, 
draugijos pirmininkė, pasveikino 
gausiai susirįnkusius svečius Al- 
hambros bažnyčios auditorijoje. P. O. 
Beresnevičienės diriguojamas mišrus 
parapijos choras padainavo lietuviš
kas dainas: “Kai tylus vakaras atei
na” ir “Aš mačiau, girdėjau”. E. 
Juknienė ir E. štunnienė padainavo 
duetą: “Bėga Dubysa” ir “Ramunę”. 
Ypač įdomūs buvo vaikų pasirody
mai ir jų artistiniai sugebėjimai. 
Trejų ir ketvertų metų šokėjos Ast
ra Bedarfaitė ir Asta šernaitė pub
liką sužavėjo savo šokiu: “Aš ir tu”. 
Panelė Lorenčaitė, baigusi Toronto 
konservatoriją, kuri su pasišventi
mu dirba su mažaisiais, pristatė sa
vo gerai paruoštą vaikų chorą su 
sekančiomis dainelėmis: “Vasara”, 
“Skambėk pavasarėli” ir “Kalvelis”.

Rimas Girdvainis pagrojo akordeo
nu, jo vyr. brolis A. Girdvainis kar
tu su. Novogrodskyte (fleita) ir 
Adamavičium išpildė instrumentų 
trio “Vakar”. Nora Novogrodskyte 
nenaujokė scenoje — jau aštunti
metai mokosi baleto studijoje pas įdainuotas senas lietuviškas dainas, 
Volkovą ir pakartotinai dalyvavo vie- kurias dainavo mano tėvas, o jį iš- 
šuose pasirodymuose. Pianinu skam
bino P. Tarvydas: “Linksmas ūki
ninkas” ir “Tarantela”. Mergaičių 
trio — Joana, Birutė ir Linda Ka
siulytės padainavo: “Pučia vėjas”. J. 
Norvaiša ir D. Lamilla, palydint p. 
Beresnevičienei, su pučiamaisiais 
instrumentais atliko keletą kūrinių. 
Džiugu buvo matyti, kaip per pas
kutinius 10 ir 15 metų išaugo dide-

mokė jo tėvas.” šios dainos savo 
laiku buvo įdainuotos prašant p. Jo- 
nuškaitei-Leskaitienei, kuri uoliai rin
ko senas lietuviškas melodijas. E. 
Jankutė susilaukė smarkaus ploji
mo.

Zita Juknytė gražia lietuviška ta- 
rena darė pranešimus. Po koncerto 
visi dalyviai moterų draugijos buvo 
pavaišinti kava ir pyragais. V. A

Anita Pakalniškytė, 9 m., gyv. 
Hamiltone, Ont., š. m. Kiwanis 
klubo B r a n t for de, Lincoln 
County (St. Catharines) ir Ha
miltone suruoštose muzikos 
varžybose solo dainavime lai
mėjo 4 aukso ir 1 sidabro me
dalius. 1966 m. Kiwanis muzi
kos varžybose ji laimėjo 2 auk
so, 1 bronzos medalius ir Kana
dos parodos C.N.E. Toronte me
tu muzikos varžybose vieną 
aukso medalį.

AČIŪ,
Toronto Lietuvių Chorui "Varpui", suruošusiam mano 

dvigubo 25rmečio proga puotą.

Nuoširdžiai dėkoju viešnioms ir svečiams, iš arti ir toli, 
žodžiu, raštu ar telegramomis sveikinusiems ir neužmiršta
momis dovanomis apdovanojusiems, dalyvių gausumu mane 
nustebinusiems.

Gerb. Nepriklausomos Lietuvos Konsului dr. J. Žmui- 
dzinui, dvasiškiams, senam bičiuliui H. Stepaičiui, J. Šarū
nui ir J. Karasiejui — daugau negu ačiū.

Nesijaučiu nusipelnęs---- bandysiu atsiteisti.

Jurgis Račys

Skulptoriui J. Dagiui už padarytą 
Toronto skautų būklui menišką me
džio raižinį “Paimsim arklą, knygą, 
lyrą ir eisim Lietuvos keliu”, įdėju
siam virš 100 vai. savo kūrybinio 
darbo, tariam nuoširdų skautišką 
ačiū.

Darbas ir meilė, kuriuos Jūs įdė
jote į šitą kūrinį, ras atgarsį visų 
skautų-čių širdyse.

“Šatrijos” ir “Rambyno” 
skautų tuntai

PADĖKA
Labai nuoširdžiai dėkojame: kuni

gui A. Žilinskui, p.p. Pilipavičiams, p. 
Valiuliams ir visiems mūsų draugams 
už suruoštas vaišes ir dovaną mūsų 
vestuvių proga.

B. C. Atkinson

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

$15: Tautos Fondo Toronto 
skyrius; $10: kun. Iz. Grigaitis; 
rėmėjų prenumeratos po $10: 
K. Kazlauskas, K. Daunys, J. 
Juška, V. Grabauskas, E. Ra
kauskienė, J. Karasiejus, J. Ast
rauskas, S., Gaidauskienė, E. 
Račkauskienė, B. Znotinas; $6: 
P. Dabkus; $5: Toronto Pūtvio 
šaulių kuopa, P. Lileikis; $4: J. 
Beilis; $2: J. Jurkus, P. Mala
kauskas, S. Kneitas, J. šapočki- 
nas; $1.50: A. Rudokas; $1: P. 
Dalinda, V. Vingevičius, P. La
pienių V. Bigauskas, J. Bakšys, 
V. Dirsė, V. Dailidė, A. Gailiu- 
šis, B. Dumanski, M. Duliūnas. 
Visiems — nuoširdi padėka.

St. Catharines, Ont.
bes, B. Galinienei, K. J. Janulai- 
čiams, M. Jurkšienei, A. P. Kaize
riams, L. Kalinauskui, J. Kudabai, 
R. J. Kuprevičiams, R. A. Kutkams, 
E. Liormanienei, P. Mačiulaičiui, F. 
Mockui, A. P. Poškams, G. B. Roma
novams, L. V. Sendžikams, F. V. 
Skrinskams, G. P. Šutams, F. A. Tul- 
vik, B. Vrublevičiui, M. Zabulioniui, 
M. B. Žekams.

Ačiū visiems —

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu visiems, 

kurie lankėte mane ligoninėje ir na
muose, pareiškėte linkėjimų žodžiu 
greit pasveikti ir atnešėte dovanų: 
Prisikėlimo parapijos Tėvui Rafae- 
liui, OFM, šv. Jono Kr. parapijos 
Katalikių Moterų Draugijos atsto
vėms p. O. Jonaitienei ir p. E. Gu- 
žauskienei, p.p. S. V. Aušrotams, I.

SLA 278 KUOPA rengia geguži- J. Birštonams, V. Birštonui, C. For- 
nę šeštadienį, gegužės 27 d., prie 
Port Weller ežero Garden City 
Beach. Salė ir baras bus atidaryti 
nuo 3 v. p.p. Tėvai kviečiami atvyk
ti su vaikais. Pastarieji bus. pavai
šinti ledais ir vaisvandeniais. Numa
toma vaikų programa.

Dalyvavusiems programoje bus 
įteiktos dovanėlės. Rengėjai stengia
si, kad te pirmoji pavasarinė išvyka 
visiems būtų maloni bei gaivinanti.

SUDBURY, ONT.
VYTAUTAS LUMBYS išėjo į IN 

CO. pensiją. Ta proga J. Lukšys, St. 
Krivickas, A. Jasiūnas ir P. Krauja- 
lis jam ir žmonai surengė išleistuvių 
pobūvį. Dalyvavo dauguma kolonijos 
lietuvių. Vytautui ir Gertrūdai, taip 
pat Gediminui Lumbiams palinkėta 
geros sėkmės naujame pensininko 
gyvenime. Senieji “maineriai” atsi
sveikino su buvusiu bendradarbiu ka
syklų požemio karalijoje. Vytautas 
ir Gertrūda Lumbiai yra veiklūs lie
tuvių bendruomenės gyvenime. Gert
rūda per eilę metų buvo šeštadieni
nės mokyklos mokytoja, vedėja, vi
suomeninių parengimų organizatorė.

ronto “Gintaras”, vadovaujamas J. 
Karasiejaus. Jonines suruošti nuo
širdžiai rėmėjams padeda “Žalgirio” 
vietininkijos skautų dvasios vadas 
Tėvas Barnabas Mikalauskas — 
skautų rėmėjų būrelio valdybos gar
bės pirmininkas.

Skautų Rėmėjų Būrelio valdyba

MOTINOS DIENA paminėta gegu
žės mėn. pirmąjį šeštadienį ir sek
madienį. Didelę ukrainiečių salę už
pildė lietuviai ir jų svečiai. LB val
dybos rūpesčiu kiekvienai motinai 
įteikta po gėlę. Minėjimą pradėjo LB 
valdybos pirm. Juozas Bataitis, o pa
skaitą skaitė Marija Venskevičienė. 
Tumo-Vaižganto šeštadieninės mo
kyklos mokiniai parodė gyvenimišką 
vaizdelį iš lietuvės motinos gyveni
mo praeities ir lietuvių prisirišimo 
prie motinos. Vaizdelį režisavo Gert
rūda Lumbienė, mokyklos vedėja. J 
minėjimą atsilankė miesto burmist
re Mrs. Grace Hartman ir šimtme
čiui paminėti statomo meno muzė- 
jaus valdybos atstovas Moncini, ku
riems ir buvo įteikta lietuvių auka 
muzėjaus statybai. Lietuvių Bend
ruomenė paaukojo $145 ir čekį įtei
kė poniai Hartman, “Geležinio Vil
ko” sporto klubas paaukojo $50 ir 
čekį įteikė p. Monciniui. Abu sve
čiai už aukas Kanados šimtmečio mu
zėjaus statybai viešai padėkojo, o 
“Sudbury Star” reporteris padarė 
nuotrauką svečių, LB valdybos, “Ge
ležinio Vilko” sporto klubo atstovų 
ir įdėjo į laikraščio sekančios die
nos laidą, kartu paminėdamas apie 
lietuvių parengimą Motinos Dienos 
ir aukas. Loterijoje fantus laimėjo: 
J. Gurklienė ir J. Petrėnas. Bufetą 
ir virtuvę aptarnavo P. Jutelis, A. 
Gatautis ir J. Kulnienė. Sekmadie
nį pamaldas už motinas atlaikė kun. 
A Sabas. Per CHNO radiją "buvo 
transliuotas lietuviškas pusvalandis.

, Jį labai gražiai pravedė Juozas Staš- 
kus, LB v-bos sekretorius, šio gra
žaus pusvalandžio mecenatai-aukoto- 
jai buvo Birutė ir Justas Stankai. 
Malonu, kad radijo valandėlė, įžen
gusi jau į trečiuosius metus, dar lai
kosi ir vis atsiranda naujų mece- siliepė — įdėjo nuotrauką.
natų. B. ir J. Stankams priklauso vi- MOKSLO METŲ UŽBAIGA. Pas- 
suomenės padėka. Radijo valandėlė kutini balandžio šeštadienį buvo Tu- 
ruošiama ir bus transliuojama per mo-Vaižganto šeštadieninės mokyklos 
į Sibirą išvežtųjų minėjimą. Motinos užbaigtuvės. Bendruomenės valdyba 
Dienos organizatoriai-rengėjai buvo 
LB valdyba.

SUSITUOKĖ Petras Gurklys ir Ja
nina Krakauskaitė balandžio 30 d. 
Christ the King bažnyčioje. Iškilmin
gas apeigas atliko kun. A. Sabas. A 
M. Pranskūnų namuose įvyko ves- Gertrūda Lumbienė, kiti mokytojai 
turinės vaišės, kuriose dalyvavo — Nijolė Paulaitienė ir kun. Anta- 
daug jų artimųjų ir svečių. Janina nas Sabas.
Krakauskaitė-Gurklienė prieš mėne- LEONARDAS KASPARICNAS iš- 
sį atvyko iš Suvalkų trikampio. Jau- ėjo i pensiją ir su šeima persikėlė 
navedžiams linkime gyvenimo sėk- gyventi į Edmontoną. Duktė Gražina

GRAŽIAI PASIRODĖ LIETUVAI
TĖS. Balandžio 30 d. lietuvaičių 
kanklininkių grupė, vadovaujama P. 
Semžio, gražiai pasirodė kaimyninia
me Whitefish bažnytkaimyje Kanados 
šimtmečio minėjimo meninėje pro
gramoje. Parengimas turėjo didžiau- 
sią pasisekimą. Nežiūrint lietingo 
oro, erdvi mokyklos salė nepajėgė su
talpinti visų svečių. Džiugu dar pa
stebėti, kad vyriausia minėjimo orga
nizatorė, chorų dirigentė ir tautinių 
šokių vedėja buvo lietuvų Irena Va- 
buolienė. Kanklininkės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, paskambino tris 
liaudies daineles: “Lietuva brangi”, 
“Ant melsvų ežero bangų” ir “Saulu
tė tekėjo”. Kanklėmis skambino: I. 
Glizickaitė, kuri pirmąją dainelę 
skambino ir drauge dainavo, Z. Griš- 
konytė ir D. Kusinskytė. Prie lietu
viškos vėliavos garbės sargybą ėjo E. 
Glizickas ir J. Lukšytė.

IRENA GLIZICKAITĖ technikos 
mokyklos suruoštame vaidinime “Ok
lahoma” puikiai atliko Ado-Annie, 
vieną svarbiausių vaidmenų. Ir vie
tinė spauda apie tai labai gražiai at-

visus mokinius ir mokytojus pavai
šino, o mokytojams dar įteikė ir po 
piniginę dovaną. Mokslo metai pra
ėjo gana sklandžiai — darbingai, nors 
dėl patalpų teko kraustytis net į 
trečią vietą. Vedėja buvo ilgametė

Čikagos vaizdai ir vargai
BULAITIS
kagos arkivyskupijoje yra 41. Arki
vyskupas įgaliojo Marquette Parko 
kleboną preL V. Černiauską sukvies
ti šiuos tremtinius kunigus į susirin
kimą, į kuri pats žadėjo atvykti ir 
pasitarti dėl jų darbo ir gyvenimo

kurie buvo iškabinėti ant įstaigos sie
nų. DaiL Igno 42 kūriniai išdėstyti 
prie bendrovės esančioje salėje, kuri 
visai tinkama ir parodoms, nors gal 
kiek permaža. DaiL Igno parodą ati
darė Lietuvių Dailės Instituto pirm. 
daiL A. Valeška, kuris pažymėjo, jog 
daiL Igno kūryboje galima užčiuop
ti tautinius motyvus, nors žiūrovui 
gal yra sunkiau juos pastebėti. DaiL 
Igno didelė dalis darbų yra tapyti 
aliejumi, nors netrūksta ir grafikos 
kūrinių. Pavadinimai rodo, kad ne
maža kūrinių turėtų būti religinės 
tematikos, bet žiūrovui yra sunku tai 
įžvelgti. Parodą surengė Lietuvių 
Jūrų Skautijos korporacija “Ginta
ras”.

SAVO POBŪDŽIU gerokai skyrėsi 
daiL Antano Petrikonio darbų paro
da, kuri buvo atidaryta gegužės 6 d. 
Čiurlionio galerijoje^ DaiL Petriko- 
nis, kuris Amerikos lietuviams dar 
nėra plačiai pažįstamas kūrėjas, pa
rodoje buvo išstatęs 55 savo dar
bus. Amerikon jis yra atvykęs 1959 
m. iš Britanijos. Per vieną dieną 
buvo parduotas 21 jo paveikslas.

Parodos kataloge šį dailininką ap
taria daiL J. Mieliulis, kuris sako: 
“Tuo tarpu Petrikonį kaip kūrėją 
yra sunku apibūdinti ir jo kūrybą 
priskirti kuriam nors specifiniam 
žanrui. To priežastis yra tame, kad 
jo kūrybinis laukas yra labai platus 
ir apima daugelį stilių ir technikų. 
Tačiau nežiūrint jo kūrybos įvairu
mo, yra aišku, kad Petrikonis yra ro
mantinė asmenybė su aiškiu polin
kiu į simbolizmą”.

DaiL Petrikonio parodos atidary
me kalbėjo Amerikos Lietuvių Dai
lininkų Sąjungos pirm. Antanas 
Rūkštelė, o Čiurlionio galerijos var
du žodį tarė daiL Bronius Murinas. 
Oficialiai parodą atidarė JAV Liet. 
Bendruomenės pirm. Jonas Jasaitis.

EDVARBAS
SENIAU LIETUVIŲ DAILININ

KŲ parodos beveik sutilpdavo Čiur
lionio galerijoje. Dabar jos rengia
mos ir “69” galerijoj, ir Balzeko lie
tuvių kultūros muzėjuje, Ir net lie
tuviškuose “bankeliuose”. Neseniai
Standart Federal taupymo bendro- sąlygų, 
vės patalpose buvo atidaryta dail. 
Dargio iš Ročesterio darbų paroda, o 
gegužės 7 d. Chicago Savings tau
pymo’ bendrovės salėje įvyko daiL 
Vytauto Igno iš Niujorko parodos 
atidarymas, šiai parodai vieta jau bo. Ryšium su nekilnojamo turto par- davėjo J. Bacevičiaus byla lietui 

piketavo miesto burmistro raštinę, 
kur vienas pagrindinių plakatų skel
bė: “Fight Troika — Daley’s (mies
to burmistras) Free Housing, Raby’s 
(negrų vadas) Free Food, Cody’s 
Free Love”, šio plakato žodžius per
davė pietinės Čikagos laikraštis 
“Southwest News Herald” balandžio 
27 d. laidoje pirmame puslapyje ap
rašydamas mūsų tautiečio Bacevi
čiaus bylą.

DAR VIENAS LIETUVIS mirė 
ryšium su Čikagoje siautusia didžiu
le audra — tai David Nork, kuris 
audros metu buvo sunkiai sužeistas 
ir gulėjo Little Company of Mary 
ligoninėje, šis 14 metų jaunuolis, 
šiemet lankęs St. Lawrence rid. mo
kyklą, audros metu buvo užkluptas 
čiuožimo patalpoje, kurią vėtra su
griovė ir daugelį ten buvusių sužei
dė. Jis buvo 31-ji auka, žuvusi dėl 
Oak Lawn vietovę nusiaubusios aud
ros.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. “Lituani
kos” futbolininkai gegužės 7 d. tu
rėjo eilines pirmenybių rungtynes, 
kuriose buvo priversti nusileisti mek
sikiečių “Necaxa” vienuolikei 1:2. 
Pirmame kėlinyje priešininkai vedė 
1:0, bet po pertraukos H. Jenigas iš 
11 m. baudinio išlygino. Baigiantis 
rungtynėms meksikiečiai iš arti įkir
to dar vieną Įvartį. — Cicero jūrų - 
šaulių kuopos vėliava buvo pašven
tinta gegužės 1 d. šv. Antano par. 
bažnyčioje. Apeigas atliko kun. dr. 
A. Juška. Vėliavos kūmais buvo J. 
Gribauskas ir S. Diržienė. — PreL 
Ignas Albavičius, buv. šv. Antano 
par. klebonas ir didelis lietuviškų 
reikalų rėmėjas, bus pagerbtas Lie
tuvių Prekybos Rūmų metiniame ba
liuje gegužės 21 d. — Inž. Eugeni
jus Vilkas, tarnybos reikalais viešė
jęs Japonijoje, grįžta atgal Į Čikagą. 
Prieš tai žada trumpam dar sustoti 
ir keliose kitose valstybėse.

ARKIVYSKUPAS CODY, norėda
mas išsklaidyti gandus ir pagelbėti 
pinigų rinkimo vajui, gegužės 7 d. 
atvyko į didžiausią Čikagos liet, pa
rapiją — Marquette Park. Apie savo 
atvykimą jis painformavo tik prieš 
kelias dienas, pažymėdamas, jog no
rįs pagerbti šios parapijos 40 m. ju- 
bilėjų. Sumos metu kalbėjo 40 mi
nučių ir nurodė, kad pinigai nebus 
naudojami negrų sąjūdžiams remti, 

Aleksas Keršis 5^ namams statyti. Taip pat jis 
prisiminė ir po karo iš Lietuvos at
vykusius lietuvius kunigus, kurių Ci-

Ontario nemokamos teisinės 
pagalbos planu pirmą mėnesį 
pasinaudojo kasdien apie 200 
Toronto gyventojų. Vien tik 
York County nemokamos teisi
nės pagalbos įstaigoje nuo ko
vo 29 iki balandžio 28 d. buvo 
gauti, apsvarstyti ir patenkinti 
2.252 prašymai. Planui didelį 
entuziazmą rodo apie 2.000 ad
vokatų, kuriems Ontario vyriau
sybė sumoka 75% minimalinio 
atlyginimo.

Pavasariniai ir vasariniai siuntiniai 
1967 metams

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasariui 
ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už pigią kainą. Į juos lyra 
įtraukta visa, ko labiausiai reikia jūsų artimiesiems.

Be to, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų siuntinį savo nuožiū
ra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 jd. vilnonės angliškos me

džiagos eilutei, 4 j d. puikios suknelei medžiagos, 1 komplektas nailonininų 
apatinių drabužių, 2 p. geriausios rūšies nailonininų kojinių, 1 šilkinė gė
lėta skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų darbui- ada
tų, 2 ritės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm megztukas.

Kaina $75.00.
VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3% jd. angliškos vil

nonės medžiagos eilutei, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terilino kaklaraištis, 1 
komplektas apatinių drabužių, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 
įvairaus dydžio adatų, 2 ritės labai stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės me* 
džiagos apsiaustui.

Kaina $75.00.
Jungtinis - moteriškas (1967) ir vyriškas (1967) siuntinys kainuoja 

$135.00. ,
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siuntinius dar 

vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias mašinas, svaigina

mus gėralus, tabaką ir maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 
Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.
BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)., 

421 Hackney Rd. London, E. 2, England
Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas pristaty

mas.
Atstovai: A. Kusinskis, 167 College St, Sudbury, Ont, Canada.
L. Radzevičius. 530 Windermere Ave. Toronto 9. Ont. Telef. 762-7845.
Galime pervesti ir pinigus, už kuriuos gavėjas turi teisę pasirinkti tai, 

kas jam patinka iš specialių krautuvių.

Margis Drug Store
JOHN V. HARGIS. PhmJB.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as* 
meniškai užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

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

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI



Julija svabaitė
-GYLIENE

ga.
Mes esame nauji žmonės, mū

sų pažiūros į gyvenimą kitokios 
ir mes norime savo nuomones
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neužgestų LIETUVIS MtSIJONIERIUS ARGENTINOJE

Nenoriu būti atgandus ir įky-

ve

tarpsnis tarp mano pražilusių 
plaukų ir tavo peleninių garba
nų. ‘ j <.

Taipgi žinau, kad turi savo 
nuomonę, net ryškėjančią pasau
lėžiūrą ir nori, kad mokėčiau ją 
išklausyti, suprasti ir, be abe
jonės, pateisinęs priimti.

Ak taip; kiekvienas brangina 
savo nuomonę, laiko ją prana
šia ir niršta, jei ji niekinama, 
atmetama ar net neišklausoma.Tačiau kaip atsirado ta pragarmė tarp mudviejų? Kodėl savo atkaklia laikysena ir karštais pasisakymais, rodos, stengiesi įteigti, kad esu tau atgrisus ir nereikalingas?Ne, nepasakosiu, kaip pavojų metu nešiau tave savo glėbyje’ kaip dengiau sunkiai įperkamu drabužiu ir maitinau nuo savo burnos nutrauktu kąsniu: buvau tavo tėvas ir mano pareiga buvo saugoti, prižiūrėti, auklėti. Net ir laukinis paukštis nepaiso pavojų, o iš paskutiniųjų rūpinasi, kad mažiems rėksniukams maisto ir šilumos nestigtų.Sekančiais metais mažas rėksnys augina savo šeimą, nors nelankė jokios mokyklos ir neklausė pedagoginių paskaitų — visatos Kūrėjas apdovanoja sparnuočius ir keturkojus instinkto . galia, kuri augščiausiai iškelia pareigingumą.Mes, žmonės, esame kitokie — pramaningi, bet ir reiklūs. Paveldėję buvusių kartų atradimus ir laimėjimus’ nenustygstame vietoje, o siekiame naujų proto ir valios atradimų. Mes rūpinamės ne tik savo kūnu, bet ir siela, kad ji pažintų savo Kūrėją, jo nuostatais saistytų visą būti, praturtintą mokslo pastangomis įsigyta Žinija, kad apsišarvuotume plačia pasaulėžiūra, kad susirastume ženklią vietą gyvenimo tekėjime.Mano patirtis, Įsigyta ne tik iš knygų, bet ir iš sunkių pergyvenimų, tau labai praverstų.Kodėl gi tas atstumas tarp mudviejų? Jaunuoliškas nepasitikėjimas? Pasišiaušimas?Kodėl mes negalime kartu aptarti kaikurių reikalų?Kodėl negalime atverti savo širdžių ir patikėti vienas antram savo minčių ir sumanymų?Gal manai, kad aš nebuvau ‘ kartą jaunas? Kad neturėjau savo problemų? Kad pigiai mokėjau, nesulaukdamas vyresniųjų pagalbos ir pasitikėjimo?Noriu, kad tavo gyvenime nepasikartotų mano neramaus jieš- kojimo klaidos ir nusivylimas ...

2 —-------Neseniai kalbėjausi su savo drauge apie tėvus ir vaikus, vyresniuosius ir jaunesniuosius.Mes priėjome išvados, kad kaikurie suaugę supranta ir priima naujus dalykus, o kaikurie eina atgal ir atgal į praeitį ir

UNEMPLOYMENT
INSURANCE
(nedarbo drauda)
dabar apima beveik visus dirbančius

ŪKIUOSE, GYVULININKYSTĖJE,

DAIGYNUOSE, VAISIŲ, DARŽOVIŲ

darbininkai:
Joms svarba sužinoti, ar galite gauti nedarbo 
apdraudos globą, kari jau įvesta žemės ūkio 
ir daržininkystės darbininkams.

darbdaviai:
Jei samdote darbininkus atsiminkite, kad yra 
nuostatai, kurių privalote laikytis.
Jūsų interesas tuojau sužinoti apie visas taisykles, 
liečiančias jūsų darbininkų nedarbo draudą.
Gaukite pilnas informacijas tuoj pat 
jūsų artimiausioj įstaigoj

UNEMPLOYMENT 
INSURANCE 
COMMISSION 
GOVERNMENT OF CANADA

DARŽININKYSTĖJE, ŠILTNAMIUOSE, 1967. IV. 28.
KANADOS ĮVYKIAI

IR GĖLIŲ AUGINTOJUS.

priekaištų ir kartumo.
Mes norėturr

išreikšti.
Tačiau mes nesame vėjo su

neštos nuolūžos ir jaučiame sai
tus, kurie mus tampriai riša su 
vyresniaisiais. Mes žinome, kad 
iš jų galime daug ko išmokti, nes 
jie yra vyresni, ilgiau gyvenę ir 
daugiau patyrę.Klausi mane, kodėl tas atstumas tarp mudviej vadinti jį jaunuol Šimu?Atleisk, tėve, ir pasistenk suprasti, kad mes, jaunoji karta, augame visai kitokiose sąlygose ir aplinkybėse. Jūsų jaunystės metu nebuvo tiek pramogų bei skubos ir jūsų kartą drįsčiau pavadinti namų židinio karta. Atkeliavęs į šitą kraštą, jūs ir toliau trokštate palaikyti namų židinio dvasią: norite, kad sėdėtume su jumis namuose, kad eitume kartu su jumis į minėjimus, kad Įsijungtume į jūsų draugijas, ilgus pobūvius, nuobodžias kalbas. Mes esame kitokie — nauji žmonės. Mūsų šaknys leidžiamos čia, Į šitą žemę. Mes bendraujame su šio krašto jaunimu ir lenktyniaujame su juo. Mes turime lenktyniauti, nes čia mūsų ateitis... Dėl to mes paliekame namus, pramogaujame ir sportuojame, o namo pareiname karčių priekaištų pasiklausyti.Tačiau tarp mūsų neturėtų būti sankiršos-----------mes mylime Lietuvą, apie kurią taip gražiai pasakojate ir rašote, mes norime būti lietuviai, nors išgyvename vidini konfliktą — mums sunku išvengti svetimosios, nelietuviškos įtakos ir dėlto gyvai jaučiame ištautėji- mo pavojų;mes betgi gerai žinome, kad vieną kartą vyresnioji karta pavargs, sunyks ir mes būsime vieninteliai, kurie galėsime išlaikyti gyvą lietuvių tautos kalbą ir jos papročius;mes jaučiame palinkimą, keliems jaunosios kartos jaunuoliams susirinkus, kalbėti anglų kalba, nors gerai nusimanome’ kad turėtume išlaikyti gryną, lietuvišką nuotaiką.Suprasdami tokią būklę, nekaltinkite mūsų, ne savo pastangomis patekusių Į tokias sąlygas. Atneškite mums atgaivos, pra- plėsdami mūsų lietuvišką akirati. pagrįsdami lietuvių tautos istorijos raida mūsų ateities vizija- >. Kalbėkite ir toliau su mumis tik lietuviškai, pratindami būti budriais ir sąmoningais. Parodykite mums lietuviškų dainų, tautodailės lobius. Sudarykite tokias sąlygas, kad mes jaustumėmės laukiami ir reikalingi minėjimuose ir šventėse. įtraukite mus i savo sriautą, sudomindami naujos minties ir idėjų pasikalbėjimais, o kartu ir ’mums leisdami pasakyti savo nuomonę.Visų svarbiausia — nekritikuokite mūsų, bet kantriai išklausykite, nors kartais mūsų jaunuoliškuose žodžiuose atrasi-

ir nori pa- 
u pasišiau-

Mes norėtume jumyse matyti 
asmenybes, ne likimo parplokš- 
tus tremtinius, ir susižavėję sek
ti jūsų geru pavyzdžiu.Matome jus namuose, sekame svečius priimančius. Regime jus viešuose pobūviuose — prie kavutės, alaus ar degtinės. Prie visa kuo apkrautų stalų ir stalelių. Girdime jūsų kalbas ir svaičiojimus, kai kartais, įsikarščiavę, ne proto įtaiga, bet balso garsumu stengiatės kitaip mąstančius įtikinti.Gal tai yra gyvenimo stilius, gal atsitiktinumai. Mes nenorime niekus paistyti, išpūsdami, tartum burbulą, neesminius dalykus. Lygiai nenorime, kad kokios nors pakurstos tuštiems vapaliojimams paklustumėte ir mūsų, jaunųjų, gyvenimo stiliuje ar atsitiktinumuose j ieškotumėte dekadenso pėdsakų.Mes galėtume susikalbėti, jei visi šių dienų mastu tikrovę matuotume ir nekalbėtume nei apie tariamus didvyrius, nei apie vyresniųjų pastangų nesuprantančius.Taip, yra didvyrių, bet apie juos sakmės sekamos, apoteozės deklamuojamos, dainos dainuojamos. ..3------------Tu palietei opą, sūnau, tačiau ji nesrūva krauju, kai ir tavo balsas aistrus, liečiąs pačią širdį-Kai širdis širdžiai kalba, jos šnekta nėra pagieži, nes ji nenori įskaudinti. Širdis kartais stinga mąsliais silogizmais ir tvirtomis prielaidomis paremtų išvadų, tačiau jos šauksmas yra paveikus ir kerintis.Tačiau kas šiandien yra did- lu i pergalę veržiasi? Ar tik tas, kuris žūva nelygioje kovoje savo gyvybę guldydamas?Taip, aš žinau, kad nėra nieko, dėl ko būtų verta gyventi, jei nebūtų nieko, dėl ko nebūtų prasminga net numirti.Tačiau šiandien didvyris ir tas, kuris karo nuplaktoje žemėje nepasiklysta, ir nešasi su savimi savo tautines vertybes, ne- išbarstydamas jų keturių vėjų sankryžoje;kuris lietuviškos sąmonės pats nepraranda ir, tarsi sultingo vaisiaus sėklą, Įdiegia Į savo atžalyno širdį;kuris jaučia ir supranta savo tautos kančią ir nieku būdu jos palaima nevadina;kuri laisvės Įvaizdis Įkvepia kovoti dėl tautinių vertybių savo šeimos, draugijų, visos bendruomenės akivaizdoje;kuris, tartum bėgikas Įtemptai bėgęs, šviesią kovos dėl laisvės krivulę rūškaname gyvenimo saulėleidyje savo sūnui ar dukrai perduoda;kuris dėl stilingos ar prašmatniais atsitiktinumais nuaustos dabarties laisve saistomos ateities neišduoda.šiandien didvyris yra tas, kuris gyvena dėl tų lietuviškos buities vertybių, dėl kurių, reikalui ištikus, prasminga būtų ir numirti.Geiste geidžiu, kad, visa širdimi tave mylėdamas, nebūčiau tos meilės apakintas ir atskir- čiau esmę nuo pripuolamybių; kad, pajėgęs taip kruopščiai saugotą ir neužgesintą šauklio krivulę buities saulėleidy tau Į tvirtas ir ryžtingas rankas Įspausti, galėčiau tau pakartoti mirusio partizano testamentą:Palieku jus, nubalusios mano vaikų galvelės,paskendusios rugiuose, pilnos vasaros glamonėjimų.Anapus šilo didelė laisvės saulė teka...Ne man ji patekės, ne man, tik gal jums, mano numylėti, sapnuose išlinguoti mažyčiai... Saonuokite laisvas vasaras ... Iki pasimatymo, brangiausieji...Mano... (Myk. Viltis)

Jonas Gailius

Toronto uosto vadovybė ruo
šia planus praplėsti salos aerod
romui, kad jo pakilimo ir nusi
leidimo takais galėtų pasinaudo
ti vidutiniu nuotolių modernieji 
keleiviniai lėktuvai. Tai suma
žintų dabartinį lėktuvų susigrū
dimą Maltono aerodrome, o ke
leiviams iš salos būtų labai leng
va pasiekti Toronto centrą. Dėl 
aerodromo praplėtimo sala ne
nukentėtų, nes nusileidimo ir 
pakilimo takai būtų pailginti į 
ežerą suverstomis žemėmis, pa
naudojant tokį pat metodą, kuris 
Montrealiui parūpino vietą pa
saulinei parodai.

Kvebeko premjeras D. John- 
sonas lankysi Paryžiuje gegužės 
18-22 d.d. ir susitiks su prezi
dentu De Gaulle. Finansų min. 
Paul Dozois įjungimas i delega
cija verčia spėlioti, jog Kvebeko 
provincija nori gauti paskolą iš
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Otavos lietuvės, dalyvaujančios tautinių grupių veikloje. Iš kairės: 
V. Radžiuvienė, N. Trečiokienė — K. L. Katalikių Moterų Dr-jos 
atstovė prie Otavos Folk Arts Council, Dr. M. Ramūnienė — Folk 
Arts Council rankdarbių skyriaus vadovė, D. Danienė, T. Ramūnai- 
tė, D. Vilčinskaitė (sėdi) Nuotr. United Press International

NARKOTIKAI IR SVAIGALAINarkotikai arba svaigalai, žinomi nuo seniausių laikų, ribotą laiką vienaip ar kitaip daro įtakos į žmogaus psichiką, tam tikru būdu užgauna žmogaus sąmonę.Bet kokia yra narkotikų vartojimo prasmė? Tikro atsakymo į šitą klausimą nėra. Manoma, kad žmogus bando tam tikram laikui ištrūkti iš kasdienybės realybės. Kitaip pasakius, žmogus nori kuriam laikui palikti savo “aš” ir iš eiti “už savęs” ribų.Opiumo rūkymas prasidėjo 17 šimtmety. Tabakas užkariavo Va-! karų pasauli po Amerikos atradi-! ,mo. Baltasis Vakarų žmogus tąl paprotį perėmė iš indėnų. Opiumo rūkymas, daugiausia išplitęs tarp Azijos tautų, prasidėjo nuo tabako rūkymo; anksčiau Azijos tautos opiumą ne rūkydavo, bet valgydavo. Įpratimas opiumą rūkyti išplito Kinijoj, Indijoj, Persijoj ir daugelyje kitų kraštų. Tai mėgstamiausias Azijos tautų svaigalas, panašiai, kaip alkoholis Va- > karuose.Opiumo rūkymas, kaip ir stip-! rios arbatos gėrimas, yra dvasinės orientalinio žmogaus struktūros išdava:, jis nori išvengti individualinių sunkumų bei viską užmiršti.Indijos garstyčių (Cannabis indi- ca) ekstraktas hašišas yra mėgstamiausias mahometonų pasaulio svaigalas, nors arabų ir persų literatūra jo beveik nemini. Priežastis: hašišas yra gyvenimo kasdienybė, kiekvienas hašišą pažįsta.
Atkelta iš 2-ro psl.biniais, kurie yra individualiai kiekvieno meistro išgražinti. Mat, čia kiekviena dirbtuvė vie-Jo veikimo išdavos atsispindi net no žmogaus meistro vedama, mene ir literatūroje. Prancūzų ra-, Taxo mieste yra apie 2.000 si- šytojas ir svaigalu tyrinėtojas dabro meistrų, aptarnaujančių Henri Michaux mano, kad net is- 300 krautuvių, šie meistrai su- lamo menas išaugęs iš hašišo vizi- Naudoja apie 1.500 kilogramų jų. Žinomas vokiečių orientalis- S1dabr° kiekvieną menesi.tas Georg Jacob tarp hašišo ir Ii-1 Aplankę vieną tokią dirbtu- teratūros irgi randa tam tikrą vę, Įrengtą apačioje krautuves, santyki: “žmonės nuo hašišo pra- jnateme kaip tas darbas atlie- randa laiko ir erdvės pajautimąJkamasv $a sidabras buvo kalą- Džinai neša žmogų iš miesto į keliamas, lydomas ir ki- miestą. Milžiniški paukščiai skremda su žmogumi į tolimas salas. H J aJ “gražiausių rūmų išeina pasipuosu-1 sios mergaitės. Po hašišo naudojimo miegalis atsibunda kaip kalifas. Bet šitie sapnai greitai išsisklaido, ir žmogus grįžta į realų gyvenimą. Prie šitokių pasakojimų priklauso 10001 naktis”.Tarp mokslininkų vyksta gyvos diskusijos už ir prieš vadinamą psichotomimetiką (psicholitika, fantastika, halucinogenai ir kt). Psichotomimetiką minėtais svaigalais žmogų pastato už erdvės ir laiko ribų; išorė pasidaro sielos veidrodis, kasdienybės pajautimas dingsta, abstraktus galvojimas nyksta, laiko tėkmė nutrūksta. Nėra nei praeities, nei ateities. Atsiminimai virsta dabartimi. Tada žmogus verkia, kai reikia juoktis, juokiasi, kai reikia verkti, kalbasi su savimi kaip su svetimu — žmogaus “aš” praranda tikrovę.Svarbiausias iš šiandien žinomų psichotomimetikos svaigalų yra hašišas arba marijuana — Indijos garstyčių ekstraktas. Be to, maskalinas — Meksikos kaktusų ekstraktas, psilocybinas — gaunamas iš Indijos grybų, ir D-Lyser rūgšties dietylamidas (LS D) arba delysidas. Žmogaus organizmas tiems svaigalams neįgauna didelio palinkimo. LSD 1943 m. atrado šveicarų chemikas Hofmann. Tas pats chemikas 1958 m. iš tam tikrų grybų izoliavo psi- locybiną.

Prancūzijos. Kvebekas šiemet 
yra numatęs pasiskolinti $450 
milijonų. Lig šiol tokios pasko
los būdavo gaunamos iš finan
sinių centrų Niujorke.

Alkoholis yra Vakarų pasaulio_______ ______narkotikas, hašišas ir opiumas užsiprašyti Mišias už" savo ini- svaigina Rytų pasaulį, meskalinas rusins.ir psilocybinas yra Meksikos indė- Seselės N. S. de Huerto man nų nusiraminmo priemonė. Al- pačiam sakė: “Tėve, mes nuste- deus Huxley manymu, psichoto- bintos lietuvių uolumu. Tai gar- mimetika iš lengvo gali pakeisti bė tautai turėti tokius sūnus ir alkoholį. Bet Rytų šalies narkoti- dukras. O kaip jie gražiai gie- kai gali sukelti sunkią Vakarų pa- da! Mes, seserys, dažnai susi- saulio krizę. Dr. V. Litas maišome begiedodamos melo-

Baigiant mokslą šeštadieninėje mokykloje. Nuotr. S. Dabkaus

Piramidžių romantika ir vasarvietė

Rekordinės misijosTemperley ir apylinkių lietu- dingas giesmes!” Tad seselių žo- viai Argentinoj, turbūt, sukirto džiai. Tikrai, garbė mūsų tau- rekordą savo uolumu belanky- tiečiams!darni mano vedamas misijas Misijos pasibaigė sekmadienį, nuo bal. 16 iki 23 d. vienuo- bal. 23, Mišiomis toj pačioj sėlių seserų koplyčioje Temper- sėlių koplyčioje. Gaili ašarėlė ley, Buenos Aires. riedėjo veidais tėvams ir vai-Kaikas sakė: “Tėve, be reika- kams, kai šeimomis artinosi lo rytais paskelbei misijų pa- prie Dievo stalo. Įspūdis neišmoksiąs; vakarais ateis, bet ry- dildomas! tais nieko nebus.”Ketvirtadienio rytą pradėjo smarkiai lyti. Nustebintas žiūriu: tik eina ir eina, kas laikraščiu, kas lietsargiu, kas lietpalčiu prisidengęs. Susirinko vyrų ir moterų didelis būrys. Tai tau neskelbk rytais pamokslų.Visą dieną lijo, vakare dar labiau. Visvien prigužėjo dar daugiau tautiečių, nors tamsi naktis, bjaurus oras labai trukdė.Iki ašarų mane sugraudino ir neturėjau tinkamų žodžių žmones pagirti už tokį pasiaukojimą.Lietus tęsėsi, nors sumažėjęs, dar keletą dienų, bet žmonių neatbaidė. O žinau ir mačiau, kaip sunku išbristi per purvyną, pvz. Villa Sastre ir kitur, kur nėra gerų kelių, o limpančio purvyno — pilnos gatvės.Susitvarkė viena kita santuoka. Daug atliko išpažinti, o paraginti vyrai ir moterys net kasdien artinosi prie Dievo stalo.Laikiau rytais ir vakarais šv. Mišias, žmonės turėjo progos

Meno turtai bažnyčiojeAplankome Santa Prisca parapijinę bažnyčią, kuri stovi miesto aikštės viduryje su dviem šaunančiais į dangų bokštais, turinčiais po 136 pėdas augščio. Bažnyčia pastatyta iš akmens, meksikietiško barokinio stiliaus. Pastatė Jose de la Borda 1751 m. atsidėkodamas už pasisekimą bei laimę kasyklų srityje. Viduje yra 12 altorių. Kai tik Įžengi Į bažnyčią, tai aki iš karto pagauna didžiojo altoriaus puošnumas ir didumas. Altorius užima visą galą bažnyčios ir nuo žemės iki pat lubų spindi vien tik auksu. Čia dailininkas turėjo neišsemiamą vaizduotę ir sugebėjimus. Visi ornamentai ir figūros yra padengti gryno aukso lapais, todėl ir žėri, spinduliuoja Įvairiausiomis varsomis.Nuo didžiojo altoriaus veda durelės Į zakristiją, kuri yra didelė patalpa, atrodanti kaip meno galerija, išpuošta didžiuliais dailininkų paveikslais. Kaikurie jų — kelių šimtų metų senumo. Pasieniais sustatyti senoviniai baldai. Išeini laukan nustebintas gigantiško dydžio meno turtų ir kartu nuostabos, kaip seniau žmonės atsidėkodavo Dievui už pasisekimą gyvenime.Tas pats bažnyčios fundatorius padovanojo aukso monstranciją — 3 pėdų augščio 44,6 svarų. Joje yra 5872 deimantai, 2653 emeraldai, 544 rubinai, 106 ametistai ir 28 safirai. Jos kaina tuo laiku buvo 110.000 pe- zų, bet po šimto metų buvo parduota už 180.000 dol. ir padovanota Notre Daine katedrai Paryžiuje.Prie bažnyčios šventoriuje meksikiečiai dailininkai siūlo savo kūrinius. Nors ir neperki, bet vistiek turi apžiūrėti, pasigrožėti ir padėkoti. Tada jie patenkinti pasitraukia, nors ir nieko nepardavę. Atseit, buvo įvertintas jų darbas.Netoli bažnyčios iškabintas

daromi Įvairūs piešiniai bei ornamentai. Baigus darbą, gaminys valomas ir blizginamas, kol Įgauna sidabro spindėjimą.Krautuvėse pilna sidabro gaminių: auskarų, apyrankių, žiedų, kryželių, suvenyrinių ’dalykėlių, žvakidžių, virtuvės ir valgomojo Įvairių reikmenų. Einant per tų krautuvių, eiles net galva svaigsta: kiek čia sidabro sukrauta ir paruošta pardavimui!Nors sidabras čia iškasamas ir apdirbamas, bet sidabro išdirbinių kainos augštos. žinoma, palyginus su Kanados kainomis, tą patį dalyką galima už pusę kainos gauti. Baimintis, kad gali nupirkti tik pasidabruotą gaminį, nėra pagrindo, nes viskas valstybės griežtai kontroliuojama. Visos dirbtuvės sidabrą gauna tiesiai iš Meksikos banko 99,9% grynumo. Po to jis ištirpinamas pridedant 7,5% vario ir turi gryno sidabro 92,5% ir yra vadinamas “sterling” su įmuštu ženklu.
Graži moteriška apyrankė su 

originaliu raštu ir gana masyvi 
kainuoja iki 10 dol. Sidabrinės 
mažos peleninės — pradedant 
nuo vieno dolerio. Padėklai 
— pradedant nuo 10 dol. Juo 
daiktas masyvesnis, sunkesnis, 
juo kaina augštesnė. Matėme 
gausybę turistų, bevaikščiojan- 
čių po krautuves ir besigrožin- skelbimas ispanų ir anglų kalbo- 
čių sidabro originaliais išdirbi- mis, kad turistai nepaikintų vai- 
niais. O kratuvės viena prie ki- kų duodami pinigus ar saldai- 
tos. Atrodo, kad nieko daugiau nius. Jei kas nori, gali palikti 
šiame mieste nėra, kaio tiktai tam tikslui auką parapijoje — 
sidabras, sidabras... Bereiktų, bus sušelpti reikalingiausi, šia- 
kad gatvės būtų sidabru grįš- me mieste nebuvo matyti įkyriai 
tos... pinigaujančių vaikų. (B. d.)

Po misijų ir toliau bus lietuviškos pamaldos su pamokslu ir giesmėmis kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį 10 valandą toj pačioj seselių koplyčioj calle 9 de Julio 82.Kaip, būtų gražu, jei lietuviai iš plačiausių apylinkių rinktųsi į savo lietuviškas pamaldas. Tokiu būdu ilgai išsilaikys tikėjimas, bet kartu ir lietuvybė. O ir kitataučiuose turėsime gerą vardą.Po misijų tuojau rinkosi žmonės Į senelių prieglaudą Ad- rogue miestelyje, kur laukė stalai, apkrauti valgiais. Gardžiai pasivaišinome, prakalbų pasiklausėme ir atsisveikinome, nes reikėjo tą pačią dieną išvykti pas Cordobos lietuvius vesti misijų. Jonas Bružikas, SJ.
Antipartiniai juokai 

- nusikaltimasSovietų pavyzdžiu Bulgarijos “liaudies respublika” paskelbė įstatymą, kuriuo bus baudžiami juokų krėtėjai ir nepalankių anekdotų pasakotojai. Tuo įstatymu kiekvienas Bulgarijos “socialistinės respublikos” gyventojas, sukakęs 16 metų amžiaus, bus baudžiamas kalėjimu iki trejų -metų, jei bus Įrodyta, kad jis platina antipartinius ir antivyriausybinius juokus bei anekdotus. Tie nusikaltimai įeina į įstatymą, kuris liečia chuliganizmą ir skiria bausmes už tokius nusikaltimus, kaip “tinginiavimas, melagingų žinių ir šmeižtų skleidimas”. Tas įstatymas grindžiamas tuo, kad minėti nusikaltimai sudaro kapitalistinės praeities atgyvenas, kurių sutelkimas kaip tik ir sudaro’ sunkų nusikaltimą. Tuos nusikaltimus esą daro tinginiai, dykaduoniai, sugalvodami nebūtas pasakėles, piktus prasimanymus. Pavyzdžiui: “Ar yra biologijos istorijoj garbingesnių mokslininkų už sovietinį Mičuriną ir Lisenko, kurie įsigijo nemirštamą garbę naujų augalų atmainų sukūrimu?” Atsakymas: “Savaime suprantama. Toks biologas buvo živkovo tėvas (živkov — Bulgarijos diktatorius), kuris sukūrė kopūsto galvą, sugebančią kalbėti.”Kitoj pasakėlėj porinama, esą nereikia sakyti “Dėkui Dievui”, o “Dėkui draugui živkovui”. Sudraustas pilietis, išklausęs pamokymo, pagalvojo ir paklausė: “Gerai, bet kaip bus, kai draugas živkovas mirs?” Paaiškino jam: “Kai numirs, tada galima bus vėl sakyti “Dėkui Dievui”.
SIŲSKITE PINI
GUS I LIETUVA

PINIGAI, SIŲSTI PER

GRAMERCY 
įteikiami gavėjui kaip PINIGAI 
per Bank For Foreign Trade

Maskvoje
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU 
FIRMA, TURINČIA LEIDIMĄ. 
JOKIŲ TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIAVŲ. MŪ
SŲ 20 METŲ VEIKLA VERSLE 
GARANTUOJA JUMS TINKA-

| MĄ PATARNAVIMĄ.
■Visos perlaidos pilnai garantuo- I tos ir apdraustos.
■ Turi Bankų Dept. leidimą ir
S apdraudą.
I Apsidraudę $20.000.00- 
■Oficialūs SSSR kvitai pasirašy-
I ti gavėjo.
I Pristatoma per 2 savaites.
i Jokių atskaitymų.
■Kursas:
i . 9 rubliai už $101X1
! Iki $30.00 — $2.75
I Virš $30.00 — 10%
I GRAMERCY SHIPPING, INC.
I 744 Broad St, Newark, N. J.
I NAUJIENA NAUJIENA
Į NAUJIENA
I GALITE GAUTI DOVANŲ PA-
■ ŽYMĖJIMĄ ĮSIGYTI BUTUI
I Visos kainos apytikrės. Įsikraus- 
I tyti galima maždaug per 18 mė- 
I nėšių. Visi butai turi virtuvę, 
I prausyklą, sanitarinius įrengi- I mus, foyer ir sandėliuką.
I Apytikrės kainos:I vienas kambarys: $2550.00
I du kambariai  ----------.$4235.00
I trys kambariai: $8050.00

GRAMERCY
I (Įsteigta IMS)I 118 E. 28 St. New York, N.Y.
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ALBINAS BARANAUSKAS

Gaisro spalvos, su dideliais 
Plieno ir vėliavų atspindžiais — 
Kaip greita upė. 
Temstančiomis lygumomis pro langus, 
Per sėjimą, akėjimą ir kapines 
Senų vaiduokliškų 
Pats viską lengvai 
Laužo pelenų 
Kilęs atsitiktinis mitas.
Didelis, didelis gyvenimas jo tokioje akivaizdoje 
Kiekvieną žodį pakartoja aidas 
Kitame krante netilsiančio ošimo.

senol

Knyga apie Kanados ukrainiečius
Jau išėjo iš spaudos senato- zų dienraštis “La Presse” ba

riaus Paul Yuzyk parašyta kny- landžio 22 d. laidoj paskelbė 
ga apie Kanados ukrainiečius; pirmajame “Panorama” sekci- 
nedidelio formato, 104 pusią- jos puslapyje ilgą straipsnį apie 
pių, su keliolika iliustracijų. Pa- Kanados ukrainiečius ir keletą 
vadinta — “Ukrainian Cana- nuotraukų. Straipsnį parašė M. 
dians: Their Place and Role in Giroux, kuris dalyvavo 60 pran- 
Canadian Life”. Taip pat ren- cūzų žurnalistų ekskursijoje į 
giama prancūziškoji knygos lai- Ontario provinciją ir Kanados 
da. Angliškąją laidą finansavo vakarus. Jis plačiai cituoja P. 
ukrainiečių verslininkų ir prof e- Yuzyko knygos duomenis apie 
sijonalų federacija. Autorius — ukrainiečius Kanadoje.
Paul Yuzik yra. gimęs Saskače- 
vane; mokslus ėjo Saskatoon 
mieste; istorijos mokslų dakta
ro laipsnį gavo Minnesotos uni
versitete. Manitobos un-te jis 
dėstė Rytų ir Vidurio Europos 
istoriją 1951—1963 m. Gavęs 
paskyrimą į senatą, iš profesū-
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C KULTMEJE veikioje

Minimos knygos tikslas, kaip 
įžangoje sako autorius, yra in
formuoti kanadiečius ir pasauli
nės parodos proga Kanadą lan
kančius svečius apie ukrainie
čių gyvenimą Kanadoje.

Leidinys yra siauros apimties 
ir paliečia tik svarbiausius uk- 

ros pasitraukė. Dabar jis dau- rainiečių gyvenimo bruožus bei 
giau domisi politiniais Kanados 
klausimais. Pastaruoju metu P. 
Yuzik ypač kelia trečiojo Ka
nados gyventojų elemento 
reikšmę viešajame gyvenime. 
Ryšium su jo naująja knyga di
delio tiražo Montrealio prancū-

asmenis, kuriuos autorius atrin
kęs pagal reprezentacinę reikš
mę. Daugelio dalykų ir asmenų 
nepaminėjimas esą nereiškia jų 
nuvertinimo. Leidinio gale pri
dėtas platus sąrašas knygų ang
lų kalba apie ukrainiečius.

Atsiusta paminėti
Kazys Bradūnas, SONATOS IR 

FUGOS. Susitikimai su Čiurlioniu. 
Eilėraščiai Išleido Mykolas Morkū
nas 1967 m. Čikagoje. Rinkinys su
skirstytas į skyrius: Pirmasis pasi
matymas, Saulės sonata, Pirmoji fu
ga, Pavasario sonata, Antroji fuga, 
Jūros sonata, Atsisveikinant. Nau
juos eilėraščiuos poetas mezga dia
logą su Čiurlioniu ir jo pasauliu, 
liesdamas esmines būties ir lietu
viškos dvasios gelmių problemas. Tai 
liuksusinis, didelio formato leidi
nys, estetiškai įrištas į drobės vir
šelius ir papuoštas dviejų spalvų Ap
lanku, pieštu dail. Vytauto O. Vir- 
kau, kuris Čiurlionio paveikslų de
talėmis yra padaręs ir iliustracines 
puslapių kompozicijas. Dėl savo 
puošnaus išleidimo knyga yra puiki 
dovana įvairiomis progomis. Leidi
nio tiražas — 1000 egz., gaunamas 
“Drauge” 4545 W 63rd. St., Chicago 
Ill. 60629, USA, ir pas knygų pla
tintojus. Kaina $5.

Vytis nr. 3, kovas. Lietuvos vyčių 
žurnalas lietuvių ir anglų kalbomis. 
Red. Irene K. Šankus, 2520 W. 68th 
St., Chicago, Ill. 60629, USA.

Juozas Audėnas, PASKUTINIS 
POSĖDIS. Atsiminimai, 278 psl., 
minkštuose apdairuose. Viršelis dail. 
Prano Lapės. Autorius šiuos savo at
siminimus skiria 25 metų masinei 
lietuvių tremčiai į rusiškąjį Sibirą 
paminėti. “Romuvos” leidinys nr. 7, 
kaina $4. Knyga gaunama “Romu
voj”, 84-20 Jamaica Ave., Woodha
ven, N.Y. 11421, USA.

The Baltic Review No. 33, Janua
ry 1967. Baltijos kraštų reikalams 
skirtas žurnalas anglų kalba, leidžia
mas triskart į metus. Adr.: The Bal
tic Review, 29 West 57th St., New 
York, N.Y. 10019, USA.

Lietuvių Dienos nr. 3(172), kovas. 
Gausiai iliustruotas žurnalas lietuvių 
ir anglų kalbomis. Vyr. red. — Bem. 
Brazdžionis, leidėjas — Anthony F. 
Skirius, 4364 Sunset Blvd., Holly
wood, Calif. 90029, USA.

Lituanus, Volume Twelve, Num
ber Four, Winter 1966. Jaunosios 
kartos intelektualų redaguojamas 
kultūros žurnalas anglų kalba. Lei
dėjas — Lithuanus Foundation, Ine. 
Metinė prenumerata — $3 už keturis 
numerius. Adresas: Lituanus, P. O. 
Box 9318, Chicago, 111. 60690, USA.

Laiškai Lietuviams nr. 3, 1967 m. 
kovas. Tėvų jėzuitų leidžiamas reli
ginės ir tautinės kultūros mėnesinis 
žurnalas. Adresas: 2345 West 56th

St., Chicago, Ill. 60636, USA.
Akėčios nr. 1(10), kovas. Humoro, 

satyros, sarkazmo, ironijos ir poilsio 
pluoštas, redaguojamas Balio Varū- 
no, leidžiamas Sprout, Inc. Adr.: 122 
Wyckoff Ave., Brooklyn, N.Y. 11337, 
USA.

Evangelijos Šviesa nr. 1, sausis-va
saris. Redaktorius — kun. K. Burbu- 
lys, 656 West 35th St., Chicago 16, 
Ill., USA.

Į Laisvę nr. 39(76), kovas. Lietu
vių Fronto Bičiulių politikos žurna
las. Redaguoja Leonardas Valiukas, 
administruoja Aleksas Kulnys, 1510 
East Merced Ave., West Covina, Ca
lif. 91790, USA. Prenumeratų vajaus 
pareiškime skelbiama, kad žurnalas 
eis 3 kartus per metus. Metinė pre
numerata JAV ir Kanadoje — $5, 
kituose kraštuose — $3.

Ateitis nr. 3, kovas. Lietuvių ka
talikiškojo jaunimo žurnalas, leidžia
mas Moksleivių Ateitininkų S-gos. 
Administracijos adr.: Kazys Vainius, 
64-09 56th. Rd., Maspeth, New York 
11378, USA.

Mylėkim Lietuvą iš tolo. Šv. An
tano gimnazijos skautų leidinys At
lanto rajono vadovų suvažiavimui, 
skautų ir skaučių sąskrydžiui atžy
mėti. šis susibūrimas įvyko balan
džio 29-30 dienomis gimnazijos pa
talpose Kennebunkport, Maine, USA.

Karys nr. 3(1430), kovas. Pasau
lio lietuvių karių-veteranų mėnesi
nis žurnalas. Adresas: “Karys”, 916 
Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221, USA.

The Marian, No. 193, April, 
1967. Tėvų marijonų anglų kalba lei
džiamas religinės minties žurnalas. 
Red. V. Bagdanavičius, MIC. Adr.: 
The Marian, 4545 West 63rd St., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

Aidai nr, 4(199), balandis. Mėnesi
nis kultūros žurnalas, redaguojamas 
dr. J. Girniaus, leidžiamas Tėvų pran
ciškonų, 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N.Y. 11221, USA. šiame nume
ryje: Feliksas Jucevičius, Tarp mir
ties ir mito; Juozas Girnius, Tarp 
heroizmo ir realizmo (pratęsiant po
kalbį su F. Jucevičiumi); Danguolės 
Sadūnaitės eilėraščiai; Darius Lapins
kas, Susitikimai su Jeronimu Ka
činsku; Andrius Sietynas, Pulgiui 
Andriušiui 60 metų; Benedikto Rut- 
kūno eilėraščiai; Antanas Rukša, Hu
manizmo skleidimasis XVI a. Lietu
voje; dr. V. Mar., Tautiškumo klau
simas sovietinėj teorijoj; eilė kitų 
apžvalginio pobūdžio straipsnių, kny
gų recenzijų.

Montrealio lietuviško radijo pusvalandžio vedėjas L Stankevičius ir

rant JAV paviljonų

Vieną išlydint, kitą sutinkant: Toronto "Varpo" choro naujoji dirigentė D. Skrinskaitė ir buvęs di
rigentas muz. St. Gailevičius ___ _________Nuotr. M. Pranevičiaus

Pavasarinis
—"S.

Pavasario koncertas, sureng
tas Toronto lietuvių “Varpo” 
choro Bickford Park gimnazi
jos auditorijoje gegužės 6 d., 
buvo geriausias šio sezono pa
rengimas.

Puiki salė, rūpestingai paruoš
ta programa ir beveik pilnutėlė 
salė dainos entuziastų šį kon
certą išskyrė iš kitų šio sezono 
parengimų.

Be to, šis koncertas buvo įdo
mus tuo, kad jame pasirodė pir
mą kartą Toronto lietuvių sce
noje dvi naujos meninės pajė
gos: muz. D. Skrinskaitė, debiu
tavusi kaip choro dirigentė bei 
jo paruošėja, ir sol. D. Mongir
daitė — sopranas, gero išsilavi
nimo ir puikaus skonio daini
ninkė.

Per keliolika metų “Varpo” 
chorui entuziastiškai" vadovavo 
muz. St. Gailevičius. Jam pasi
traukus iš “Varpo” vadovo pa
reigų, vadovu buvo pakviesta 
muz. D. Skrinskaitė. Ji yra ne- 
naujokė chorų vadovavimo sri
tyje — dirba su augštesniųjų 
mokyklų mokinių chorais jau 
keletas metų ir taikina įvairiems 
chorams kaip jų akompaniato- 
rė. Visdėlto buvo įdomu pasek
ti, ar ji bus taip pat sėkminga 
su suaugusių choru. Stebėjus ją 
scenoje, sekus jos dirigavimą, 
klausius choro interpretacijos, 
stebėjus choristų išraiškas, neli
ko jokios abejonės, kad ji ne 
tik sugebėjo chorą sutvarkyti, 
jam vadovauti bei įžiebti naujo 
entuziazmo, bet ir pajėgė chorą 
palenkti į naują vagą, padaryti 
jo dainavimą subtilesni, daugiau 
niuansuotą, išbaigtą. “Varpas” 
pastaruoju laiku lyg buvo ir pa
vargęs. Naujo repertuaro trūku
mas darė jį nuobodoką. Dabar 
atsirado daugiau naujų veidų, o 
ir vyresnieji su jais atjaunėjo.

“Varpo” koncerto programa 
buvo gan sudėtinga. Be senųjų 
dainų, kaip “Laisvės varpas”, 
“Rambynas”, “čigonų daina” ir 
“Vergų daina” iš Nabucco, cho
ras padainavo gan sudėtingą Br. 
Budriūno kantatą “Tėviškės na
mai”, kuri praskambėjo tiksliai 
su visais niuansais ir geroje in
tonacijoje. šią kantatą chorui 
baigus dainuoti neliko jokios 
abejonės, jog D. Skrinskaitė 
chorą laiko savo rankose ir 
“Varpas” yra pajėgus betko- 
kiems reikalavimams. Antras 
stambesnis kūrinys — dabarti
niu laiku parašytas Lietuvoje 
veikalas “Jūratė ir Kastytis”. Jo 
autorius muz. K. Kaveckas, se-

Varpo” choro koncertas
nas vilkas tradicinės harmoni
jos srityje, sukūrė Maironio žo
džiams muzikinį veikalą, kuris 
muzikiniu atžvilgiu nėra stiprus, 
bet chorams stato nemažus rei
kalavimus, ypač audros scenoje, 
kur reikia nemažos chorinės jė
gos. “Varpas” šį dalyką padai
navo taip pat stipriai. Kiek silp
niau praskambėjo ištrauka iš Si
belijaus toninės poemos “Fin- 
landija” ir vyrų choro “Tėvynės 
atradimas” (Griego). Čia buvo 
kalta ne dirigentė, bet tas nelai
mingas vyriškų balsų trūkumas, 
ypač tenorų eilėse. Buvo pasi
gesta taip pat ir tikslesnės into
nacijos.

Br. Budriūno kantatoje solo 
dalis atliko sol. V. Verikaitis ir 
sol. D. Mongjrdaitė.

Geram dainininkui vien balso 
neužtenka. Jis turi būti malo
nus, gerai pastatytas ir naudoja
mas muzikaliai. -Tik tada jis gali 
išpildyti veikalo kūrėjo reikala
vimus ir sužadinti estetinį klau
sytojų jausmą. Solistė D. Mon- 
girdaitė mūsų neapvylė. Jos bal
sas stiprus ir malonus. Itališko
ji “bei canto” mokykla gera ir 
balsas naudojamas muzikaliai. 
Nebuvo girdėti forsavimo, into
nacija puiki. Jos išpildyti A. Va
nagaičio kūriniai: “Ilgėjimasis” 
ir “Rods prapulčiau”, Dalios 
arija iš D. Lapinsko “Lokio” 
operos, Br. Budriūno “šauks- les.

mas” ir Eglės arija iš V. Klovos 
“Pilėnų” buvo išjieškoti ir pra
skambėjo įtikinamai. Verdi ari
jos iš “Traviatos” ir G. Puccini 
— iš “Bohemos” davė pajusti 
draminį įsijautimą ir balso žais
mingumą. Dėl dainų tempo gali
ma nevisuomet sutikti, bet čia 
jau temperamento reikalas.

Koncerto pradžioje “Varpo” 
krikšto tėvai bei jo nuolatiniai 
globėjai — J. Strazdas, O. Ind- 
relienė, J. Matulionis ir P. Ra
dzevičiūtė įteikė senajam choro 
dirigentui gėlių ir pakvietė jau
nąją dirigentę" D. Skrinskaitę 
vadovauti šiam koncertui. Tai 
buvo oficialus muz. St. Gailevi- 
čiaus atsisveikinimas su savo 
vadovautu choru. Jis padirigavo 
“Varpo” teminę dainą “Laisvės 
varpas” ir atsisveikino su choru, 
su kuriuo dirbo keturiolika me
tų. Tai buvo jaudinantis mo
mentas. Antras jaudinantis mo
mentas buvo koncerto pabaigo
je, kai dirigentė, gavusi gėles, 
įteikė jas savo motinai, kuri dai
nuoja šiame chore.

Chorui ir solistams akompa
navo muz. David Walder, kuris 
buvo be priekaištų. Programą 
pranešinėjo V. Tamulaitytė..

Baigiant tenka palinkėti “Var
pui” augti ir stiprėti, ypač tel- 

• kiant daugiau jaunimo į savo ei-
J. Panerys

Menininkų trijulė: D. Skrinskaitė — "Varpo" choro dirigentė, sol. 
V. Verikaitis ir sol. D. Mongirdaitė. Jie dalyvavo "Varpo" choro 
koncerte Toronte. Nuotr. M. Pranevičiaus

PASIKALBĖJIMAS SU MONTREALIO RADIJO DEDE
Kas nežino Montrealio lietu

vių programos vedėjo Liudo 
Stankevičiaus? Savo iniciatyva 
jis įsteigė lietuviškąjį radijo 
pusvalandį, jį paruošia ir finan
suoja. Pasitaikius progai, pa
klausiau jį:

— Kaip laikotės su savo radi
jo programa?

— Šiaip taip suvedu galą su 
galu.

— Ar galėtumėt truputėlį 
daugiau papasakoti apie save ir 
lietuviškąjį radiją? Pavyzdžiui, 
kaip atsiradote Kanadoje?

— Kaip ir daugelis mano tau
tiečių, gimiau ir augau Lietu
voje," Kaune. Tuoj po II D. karo 
šešis metus gyvenau ir mokiau
si Prancūzijos sostinėje Pary
žiuje. Kanadon atvykau iš Pran
cūzijos 1951 m. su tėvais.

— O kaip gimė lietuviškos ra
dijo programos idėja?

— Atvažiavęs į Montreal), ma
no tėvas vis galvojo apie lietu
viškos radijo programos įsteigi
mą. Deja, jo planai neišsipildė
— mirtis jį išskyrė iš mūsų tar
po. Tą idėją aš vis galvojau įgy
vendinti. Ir pagaliau, kai suži
nojau. kad atsidarė nauja stotis, ___
kurioje bus transliuojamos įvai- 1944 "m. pasitraukė iš Lietuvos

pagalvojau: kodėl ir lietuviai ne
galėtų turėti Montrealyje savo 
programos? Dar žmonos paska
tintas, nutariau pradėti ši lie
tuvišką pusvalandį, kuris jau 
veikia nuo 1963 m. spalio 6 d.

— Minėjote savo tėvą. Kodėl 
gi jis galvojo apie lietuviškos 
radijo programos įsteigimą? Ar 
jis buvo susipažinęs su radiofo
no darbu?

— Su mano a.a. Tėvu istorija 
tokia. Pradėsiu nuo lopšio. Alek
sandras Stankevičius gimė 1905 
VI. 30 Kaune, mirė 1952. IV. 
10 Montrealyje. 1924 m. baigė 
Paryžiaus universitetą radijo in
žinieriaus laipsniu. Pradėjęs 
dirbti prancūzų firmoj S.F.R., 
1925 m. grįžo Lietuvon statyti 
Kauno radijo stoties. Būdamas 
Kauno radijo stoties vyriausiu 
inžinierium, gavo komandiruotę 
į Paryžių, kur gavo inžinieriaus- 
radijo telegrafisto diploma. 1933 
m. paskirtas Kauno radijo sto
ties viršininku. Kasmet atsto
vaudavo Lietuvai įvairiose tarp
tautinėse radijo konferencijose. 
1935 m. už nuooelnus Lietuvai 
aodovanotas Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordinu.

senojoj S.F.R. firmoj. 1951 m. 
emigravo Kanadon, kur dirbo 
Canadian Marconi firmoj.

— Reiškia, meilę radijui Jūs 
paveldėjote iš savo tėvo. O ar 
tos “meilės” užtenka išlaikyti 
lietuviškajai radijo programai 
Montrealyje?

— Jau išsilaikiau ketverius 
metus, bet finansiniai reikalai 
negerėja. Kitaip sakant, gyvena
me su šia diena. Vis netikėtai 
pasiseka surasti vieną kitą rėmė
ją. Tokiu būdu ir stumiamės.

— Kaip sekasi su radijo pro
gramos bendradarbiais? Ar čia 
neturite sunkumų?

— Programas ir bendradar
bius nėra sunku suorganizuoti. 
Jeigu žmogus dirbtum tik tą 
darbą, tai galėtum padaryti dar 
įdomesnes programas, bet atlie
kamu laiku vos suspėji paruošti 
programą.

— Ar neplanuojate nlėsti lie
tuviškojo radijo pusvalandžio?

— Ne. Bus labai gerai, jei 
najėgsiu turimąjį pusvalandį 
tinkamai paruošti ir išlaikyti. 
Apie praplėtimą nėra ko gal
voti.

— Ka planuojate ateičiai?
— Padaryti programą kiek 

galima įvairesnę.

PIANISTO ANTANO SMETONOS 
koncertas balandžio 18 d. įvyko gar
siojoje Wigmore salėje Londone, 
Britanijoje. I programą jis buvo 
įtraukęs Beethoveno “Alia inghare- 
se quasi un capriccio”, E-dur sona
tą, Schuberto pomirtinę C-moll so
natą, Chopin E-dur noktumą, B-moll 
sonatą ir G-moll baladę. Koncerto 
dalyviai jaunąjį lietuvį pianistą su
tiko entuziastingai. Tai liudijo vi
siška tyla tarp atskirų kūrinių dalių 
ir spontaniška plojimų banga pabai
goje. “Times” ir “Daily Telegraph” 
dienraščių muzikiniai kritikai A. 
Smetonai nepašykštėjo pagyrimų, 
padarydami tik švelnių ir neesmi
nių priekaištų, kai tuo tarpu kitus 
debiutojančius menininkus jų negai
lestinga kritika dažnai sumala į mil
tus. Yra vilties, kad A. Smetonai šis 
pavykęs koncertas bus pirmoji stam
besnė pakopa į tarptautinį pripaži
nimą koncertų scenose. Koncertą 
rengė klevelandietis P. J. Nasvytįs 
ir D. Britanijos Lietuvių S-gos val
dyba.

INFORMACIJOS SEMINARĄ su
organizavo naujai įsteigtas informa
cijos centras, kurio būstinė yra Jau
nimo Centre. Pirmąją paskaitą ang
lų kalba skaitė gegužės 13 d. “Chi
cago Sun-Times” laikraštininkas An
thony Stelmok tema “Kaip paruošti 
laikraščiui reportažą”. Paskaitinin
kas yra lietuvių kilmės.

PULGIO ANDRIUSIO 60 m. am
žiaus sukaktis buvo atžymėta litera
tūros vakaru-koncertu ir pagerbtu- 
vių vakariene Adelaidėje, Australijo
je. Plačią Pulgio gyvenimo apybrai
žą skaitė VI. Radzevičius, ištrauką iš 
knygos “Anoj pusėj ežero” — Ant 
Serelis ir Daina Maželytė. Koncerti
nę programos dalį atliko sol. Genė 
Vasiliauskienė, dainavimą studijuojąs 
baritonas Augis Zamoiskis ir jauna 
pianistė Nemira Masiulytė. Po gau
sių sveikinimų žodžiu ir raštu P. And
riušiui organizacijų vardu buvo įteik
ta bendra dovana — dail. Leono Žy- 
go paveikslas ir keletas atskirų do
vanų. Sveikinimai ir linkėjimai bu
vo tęsiami pagerbtuvių vakarienėje. 
Sukaktuvininkui didžiausia staigmena 
buvo netikėtas pokalbis telefonu su 
Antanu Gustaičiu ir Stasiu Santvarų 
JAV-se, “dypukinių” literatūros va
karų bendradarbiais.

CRAFTSMAN ’67 PARODOJE Fi
ladelfijoje dalyvavo 24 dailininkai, jų 
tarpe ir lietuvis skulptorius Petras 
Vaškys, išstatęs 27 keramikos darbus.

ČEKOSLOVAKŲ KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ anglų kalba leidžia
mas biuletenis “The Ambassador” 
balandžio laidoje paskelbė LKDS ck 
vicepirm. Pr. Razgaičio paruoštą pla
čią informaciją apie Lietuvos vargus 
sovietinėje vergijoje — “The Plight 
of Lithuania”. Biuletenis pasiekia 
plačius angliškai kalbančios visuome
nės sluogsnius įvairiuose kraštuose.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS Čikagoje jau išleido 
lietuvių kalbos fonetinę plokštelę — 
“Lietuvių kalbos garsai ir priegai
dės” (Sounds and Intonation in Li
thuanian). Tekstą paruošė lietuvių 
kalbos lektorius Domas Velička, įkal
bėjo PL Instituto stud. Romas Sa- 
kadolskis. Garsų ir priegaidžių tari
mą prižiūrėjo lietuvių kalbos lekto
rius prof. dr. Petras Jonikas. Plokš
telės turinys: balsių tarimas, dvibal
sių tarimas, ilgųjų balsių tarimas, 
priebalsių kietumas ir minkštumas, 
supanašėjusių priebalsių tarimas, su
siliejusių į vieną garsą priebalsių ta
rimas, dvibalsių priegaidė, mišriųjų 
dvigarsių priegaidė, ilgųjų balsių 
priegaidė, priegaidžių rūšys. Plokš
telė yra ilgo grojimo (33%), 10 co
lių. Gamino John B. Ralis Custom 
Recording, Chicago, Illinois. Išleista 
Lietuvių Fondo lėšomis. Kaina $5 (su 
pasiuntimu). Dėl mažo kiekio plokš
telė knygynuose nebus pardavinėja
ma. Norintieji ją įsigyti prašomi 
kreiptis Instituto adresu: PL Insti
tutas, 5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, Illinois 60636, USA. Kas no
rėtų, galėtų įsigyti ir to paties tu
rinio magnetofoninę juostą, tik už
sakant reikėtų nurodyti, kelių takų
— dviejų (2 track), keturių (4 track)
— juosta gamintina. Kaina $8 (su 
pasiuntimu). Kurie jau anksčiau yra 
pareiškę norą vieną kurią tų priemo
nių įsigyti, dabar prašomi tiksliai 
pranešti, kuri priemonė kam siųsti- 
na. Atsisakyti galima ir siuntinį ga
vus. šios garsinės priemonės, pirmoj

biniu, ir vokaliniu atžvilgiu jam bū
tų buvęs žymiai dėkingesnis žudiko 
Sparafučilės vaidmuo. V. Daunoras 
yra dalyvavęs Turine ir kituose Ita
lijos miestuose surengtuose koncer
tuose.

NAUJI KŪRINIAI buvo atlikti 
Kompozitorių Sąjungos nariams Vil
niuje. V. Jurgutis pateikė keturių 
romansų ciklą balsui ir fortepijo
nui “Vaikas su duonos rieke”, kurį 
sudaro romansai: “žvaigždžių lopši- * 
nė”, ž. J. Ratniko, “Vaikai miega”, 
ž. D. Balsienės, “Hirošimos berniu
kas”, ž. A Bukonto, ir “Vaikas su 
duonos rieke”, ž. V. Karaliaus. Vi
sas ciklas esąs pagrįstas laipsnišku 
pagrindinės minties plėtojimu. V. 
Montvila klausytojus supažindino su 
“Pavasario eskizais” birbynei ir for
tepijonui, balade “Amžininkai (L J. 
Marcinkevičiaus). J. Bašinskas pri
statė naują romansą “Aš dabar su
prantu”, kurio teksto autorius yra 
A. Baltakis.

LIETUVIŲ PANTOMIMOS pirmą- 
jį spektaklį pateikė Vilniuje susi
spietusi jaunųjų šio žanro mėgėjų 
grupė: Z. Banevičius, L Keruckytė, 
D. Kunickis, G. Mackevičius, S. Pau- 
liukonis, V. Petruškevičius, E. Sa- 
vukynaitė ir R. Zabulėnas. Spektak
lyje taipgi dalyvavo grupės vadovas 
ir rež. Modris Tenisonas. Pirmoji 
dalįs žiūrovus supažindino su studi
jiniu darbu ir įvairiais pantomimos 
žanrais, antroji išryškino grupės 
jieškojimus pantomimoje “štai žmo
gus!”, kurią sudarė scenos — “Pla
katas”, “Robotas”, Gėlė” “Lietsar
gis”, . “šnabždesys”, “Tikėjimas”. 
Dail. S. Kanaverskytė, atsisakiusi 
scenovaizdžių, rėmėsi išraiškingu ap
švietimu. Muziką šiam pantomimos 
spektakliui sukūrė kompoz. F. Bajo
ras.

LIETUVOS GAMTOS APSAUGOS 
DRAUGIJA, talkinama botanikos, 
zoologijos ir parazitologijos institu
tų, Vilniuje buvo sušaukusi konfe
renciją, kurios pagrindinė tema bu
vo — “Chemija liaudies ūkyje ir 
gamtos apsauga”. Gamtos apsaugos 
klausimais buvo padaryta 13 prane
šimų, jų tarpe P. Lazutkos “Naujų 
pesticidų, naudojamų žemės ūkyje, 
poveikis žmogaus sveikatai”, J. Star
ko “Higieninės priemonės išorės ap
linkos teršimui cheminėmis medžia
gomis sumažinti Lietuvos TSR”, A. 
Sirkevičiaus “Herbicidų įtaka bičių 
orientacijai”, maskviečio V. Ščerba
kovo “Nuodingų cheminių, medžiagų 
poveikis paveldimumui”.
PRAHOJE VIEŠĖJO grupė Lietuvos 

teatralų: Lietuvos Teatro Draugijos 
pirm, aktorius J. Kavaliauskas, Kau
no dramos rež. S. Motiejūnas, Vil
niaus jaunimo teatro rež. V. Čibiras, 
LTD teatrologų sekcijos pirm. V. Ma
žeika ir LTD prezidiumo pirmininko 
pavad. A. Guobys.

CENTRINĖJE PARODŲ SALĖJE 
Maskvoje buvo išstatytos vertintojų 
komisijos pernai atrinktos penkių 
skulptorių konkursinės Lenino statu
los paminklui Kremliuje. Jų tarpe 
yra ir Gedimino Jokūbonio sukurta 
kelių metrų augščio gipsinė Lenino 
figūra. Paminklo apipavidalinimą jis 
yra paruošęs su architektu V. Čeka
nausku. Parodą papildo komisijos ne
atrinktų penkių skulptorių individua
lūs darbai, bendrąjį projektų skai
čių padidindami iki 10. Po poros mė
nesių vertintojų komisija turės tar
ti galutinį žodį. Pirmąja premija at
žymėtoji Lenino skulptūra bus pa
naudota centriniam paminklui Krem
liuje, o kitos bus išdalintos Sovie
tų Sąjungos miestams.

LIETUVIŲ POETŲ KŪRYBAI 
latviai rodo nemažą dėmesį, žurna
las “Liesma” po puslapį yra skyręs 
A. Maldonio ir V. Palčinskaitės kū
rybai, “Zvaigzne” — A. Baltakio ir 
A. Bernoto poezijai. J. Vaičiūnaitės 
V. Palčinskaitės, E. Mieželaičio, E. 
Matuzevičiaus, M. Martinaičio, J. 
Marcinkevičiaus, A. Maldonio, J. Ma
cevičiaus, A. Drilingos, A. Baltakio 
ir A. Bernoto eilėraščių yra paskel
bę žurnalai — “Karuogs”, “Skuola 
un ginienė”, laikraščiai — “Cynia”, 
“Padomju jaunatne” ir “Literatūra 
un maksla”. Į latvių kalbą juos iš
vertė poetai: A. Avuotinia, M. Čak- 
lajis, M. Hempė, O. Lisovska, V. Liu- 
denas, B. Saulytis, G. Selga, J. Sirm- 
bardis, J. Stulpanas, O. Yacietis ir 
A. Vėjanis. V. Kst

eilėj skiriamos neakivaizdiniam mo
kymui, turėtų būti naudingos kiek
vienam, kuris rūpinasi lietuviškojo 
žodžio taisyklingumu, o ypač viešojo 
žodžio sakytojui: kalbėtojui, vaidin
tojui, deklamatoriui, radiofono pra
nešėjui. PLI

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VACLOVAS DAUNORAS, į Mila

no “Teatro- alia Scala” išsiųstas Vil
niaus operos bosas, pusės metų to
bulinimosi kursą užbaigė grafo Mon- 
teronės vaidmeniu G. Verdi operoje 
“Rigoletto”. Jis yra trečias lietuvis, 
turėjęs progą dainuoti šiame pasau
linio garso operos teatre. Pirmuo
sius ledus prieš daugelį metų pra
laužė Kipras Petrauskas, su rusų 
trupe gastroliavęs Italijoje. Antrasis 
buvo Vilniaus operos tenoras Virgi
lijus Noreika, atlikęs Pinkertono 
vaidmenį G. Puccini operoje “Mada
me Butterfly”. Iš Šios trijulės V. 
Daunorui teko menkiausias epizodi
nis vaidmuo, kurio atlikėjui sunku 
atkreipti žiūrovo dėmesį. Ir vaidy-

Dail. Žibunto Mikšio "Ranka Ir 
rožė", ofortas. Jo darbų paroda 
įvyko Toronto Prisikėlimo paro
dų salėje



Mann & Martel
REAL

320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

$1960 įmokėti, 6 kambariu, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

Į10JM įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2J00 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, atominiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7300 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
18.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

B. SAI

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
39.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po a miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO, 
$15.000 įmokėti, 6 butų apartment!- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor . In
dian Grove, $7.000 įmcftėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410
PJS. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN&MARTEL
REALTORS

1928 Weston Rd. Tel. 249-7691
BATHURST — WILSON
$19.000. atskiras. 5 kambariai, ga
ražas. sklypas 42’xl50’. $5.000 įmo
kėti.
JANE —LAMBTON,
$12.000 pilna kaina, medinis priva
tus įvažiavimas, vieta garažui, skly
pas 30’x90’.
MIMICO — ROYAL YORK Rd., 
šešiabutis (6-plex), prašoma kaina 
$61.000 su $20.000 įmokėjimu, 8 au
tomobiliams parkinimas, 5-ki butai 
2-jų miegamųjų, geros pajamos.
ROYAL YORK RD.—LAWRENCE, 
$23.900, 9 kambariai, atskiras mū 
rinis namas su garažu, dideli 
kambariai, 3 prausyklos, įmokėti 
$5—7.000; didelei šeimai, tinka nuo- 
mojimui.

ISLINGTON — THE KINGSWAY, 
$36.900, ideali vieta gydytojui arba 
dantistui, dvigubas garažas ir įva
žiavimas, sklypas 90’xl40’.
DUNDAS — VARSITY,
$22.900, 6 kambariai per du augš- 
tu, 2 virtuvės, 2 prausyklos. 9 me
tų senumo.
LAKESHORE — KIPLING, 
$26.000, visiškai atnaujintas na
mas iš vidaus, naujas plasteris ir 
medžio darbas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, garažas, arti susisiekimo, 
krautuvių ir viešbučio.
EAST DR. — SCARLETT RD., 
$25.000, atskiras 1% augšto plytų 
namas, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 2 
virtuvės, 2 prausyklos, švarus na
mas; savininkas išsikelia.

Darbe teL 249-7691
St. Vaupšas

Namų teL 244-3519
Turime taip pat daug kitų nuosavybių parduoti.

Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVASi

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-130 ir 430-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 430 - 7
Penkt. 10 -130 ir 430 - 8
Sešt. 9-12
Sekm. 930 -1

1966 M. GRUODŽIO 31 .
BALANSAS — $2,344,396. 
1966 M. PELNAS — $41,286.
5V2% UŽ ŠERUS, 
434% UŽ DEPOZITUS 
100% SAUGUMAS

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W.
SUNNYSIDE - CONSTANCE Ave. 
$8.000 įmokėti, šviesių plytų, atski
ras, 10 kambarių; 2 virtuvės, 2 vo
nios, 4 kamb. pirmame augšte, 
įrengtas rūsys; garažas ir privatus 
įvažiavimas. Namas be skolų. Ideali 
vieta — retai pasitaikantis pirkinys.
BLOOR - ROYAL YORK. $10.000 
įmokėti - 6 kambariai, atskiras, gra
žus mūrinis namas, ekstra kambarys 
rūsyje; garažas ir platus privatus 
įvažiavimas. Parduos už $27.000.
JANE - ANNETE. $8.000 įmokėti - 
8 kambariai per tris augštus, 2 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu - alyva šil
domas, kambarys rūsyje, garažas ir 
geras įvažiavimas.

Tel. 534-9286
SUNNYSIDE-GARDEN Avė, $8.000
įmokėti - mūrinis 8 kambarių, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
namas naujai išdekoruotas ir gali
mas tuojau užimti. Prašo apie 
$21.000.
WEST TORONTO - SCARLETT Rd. 
$8.000 įmokėti - 10 kambarių, nau
jos statybos, trijų butų, (7 metų se
numo), garažas su privačiu įvažia
vimu.
ANNETTE - RUNNYMEDE $3.000 
įmokėti - mūrinis, atskiras 8 dide
lių kambarių su nauja virtuve ir vo
nia pirmame augšte; naujas šildy-, 
mas, dvigubas garažas, geras - pla
tus įvažiavimas. Prašo apie $24.500.

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL. LE 1-1161 

BLOOR • RUNNYMEDE $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 didelių kam
barių per du augštus (tikras dvibutis - dupleksas), 2 garažai, privatus įva
žiavimas. Liks viena skola balansui.
DUNDAS & St. JOHN $3.000 įmokėti, mūro, 6 kambariai per du augštus, 
2 mod. virtuvės, alyva vandeniu apšildomas, remonto nereikia, kaina 
$15.900.
INDIAN RD. - BLOOR $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 kambarių, pirma
me augšte 4 kambariai, vandeniu - alyva apšildomas, rūsys baigtas, 2 gara
žai, 10 pėdų šoninis įvažiavimas, prašoma $33.000; liks viena skola balansui 
10 metų atdara.
ISLINGTON - DUNDAS $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 miegamųjų, 8 
metų senumo, garažas, privatus įvažiavimas, prašoma $33.000.
BATHURST • EGUNTON $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kambarių dvi- 
butis-dupleksas, vandeniu-alyva apšildomas, garažas, privatus įvažiavimas, 
gražus, didelis kiemas. Liks viena skola balansui 10 metų atdara.

Neradus šiame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne- 
judamą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar
navimą.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys. 

LE 1-1161, namų 783-2105

TORONTO^
W- j

S. VLADĄ RUSĄ ir artimuosius, mirus jo seseriai 
PAULINAI BUTKIENEI , RUSAITEI, broliškai 
užjaučia — '

Rambyno tuntas Šatrijos tuntas
Tėvų komitetas Romuvos valdyba

Toronto skautininkai ir skautininkės

Lietuviu skautų veikla
• Lietuvių Skaučių Seserijos ak

tyviųjų vadovių sąskrydis gegužės 6- 
7 d. St. Catharines, Ont., praėjo dar
bingai, dalyvaujant vyr. skautinin- 
kei v. s. M. Jonikienei ir dideliam 
būriui vadovių iš Niujorko, Eliza
beth©, Bostono, Klevelando, Ročes- 
terio, Detroito, Čikagos, Montrealio, 
Hamiltono, Delhi ir Toronto. Suva
žiavimą globojo T. Barnabas, OFM, 
organizacinius reikalus tvarkė s. A. 
Gverzdienė.

• Toronto skautininkių dr-vės su
eigoje nauja seniūne išrinkta s. D. 
Keršienė; pavaduotoja liko ps. R.

Studentų žinios
Finis sejnestri. Toronto lietuvių 

studentų pavasarinis pobūvis įvyko 
gegužės 10 d. p. Blusių ūkyje prie 
Bells ežero. Dalyvavo iš Toronto apie 
30 studentų. Buvo lietuviškai padai
nuota, pasivaišinta. Labai linksmai 
užbaigti mokslo metai. Studentų val
dyba dėkoja p. Blusiams už suren
gimą vaišių.

Toronto lietuvių studentų valdy
bos pirmininkė Nijolė Šemaitė vasa
rai išvyksta į Montrealį ir dirbs pas 
vieną dantų gydytoją. Nijolė studi
juoja odontologiją Toronto univer
sitete.

Dauguma studentų jau baigė lai
kyti egzaminus ir įieško vasaros 
darbų. Lengviausia susirasti darbus 
vyr. kurso inžinerijos studentams. 
Jie beveik visi.gauna darbus savo
specialybėje. Kitiems tenka imti sun
kius fizinius darbus. Mergaitės leng
viau gauna darbo raštinėse. Aplamai 
šiais metais studentai neturės dide
lių sunkumų gauti darbus. Daug kas 
vyksta į Montrealį laimės jieškoti.

E. Latvaitis, baigė inžineriją To
ronto universitete ir išvyks dirbti į 
Otavą.

Prof. A. Ramūnas Otavoje at
laikė sunkią operaciją ir plau
čių uždegimą. Iš laiško matyti, 
kad profesorius sėkmingai 
sveiksta ir ruošiasi grįžti į dar
bą.

Žilinskienė. Nutarta paaukoti LSS 
socialiniam skyriui ir finansiškai pa
remti vykstančias į vadovių stovyk
lą seses. Prisijungus vyr. skautėm, 
įdomų pašnekesį tema “Gyvenimas 
ir mes” skaitė v. s. O. Gailiūnaitė.

• Romuvos stovyklavietės pavasa
rio darbams bus kviečiamos tėvų 
bei skautų bičiulių talkos. Bus pra
platinami rajonai, aptvarkoma vil- 
kiukų-paukštyčių namukų aplinka ir 
atliekami kiti būtini priešstovykli- 
niai darbai. Visi yra prašomi į. va
dovų kvietimus talkon atsiliepti tei
giamai. Č. S. .

Ateitininkų žinios
Jubilėjinė moksleivių ateitininkų 

stovykla “Dainavoje” prasideda bir
želio 17 d. Patartina vyr. mokslei
viams šia stovykla susidomėti. Re
gistruotis dar galima šią savaitę, o 
paskui jau bus pervėlu. Reikia už
pildyti atskirus blankus, kurie turi 
būti tuoj pat išsiųsti. Skambinti V. 
Kolyčiui tel. 534-5586.

Visų ateitininkų ir tėvų iškyla 
įvyks sekmadienį, gegužės 28, Wa- 
sagoje Tėvų pranciškonų stovykla
vietėje. Tai bus bendras užbaigia
masis susirinkimas ir kartu malo
ni pramoga. Kas gali, važiuoja sa
vais automobiliais. Jų neturintieji ga
lės vykti samdytu autobusu, kainuos 
$2.50 asmeniui. Išvyksim 8 v.r. nuo 
Prisikėlimo bažnyčios. Norį važiuo
ti autobusu būtinai privalo užsire
gistruoti jau šią savaitę iki sekma
dienio, gegužės 21, pas savo globė
jus, o vyresnieji — pas A. Paškaus- 
ką. Pamaldos bus Wasagoje.

Katalikiškų gimnazijų mokiniams 
bus prasidėję egzaminai, tad prašom 
mokytis šeštadienį, o sekmadienį 
skirti išvykai.

Kepsnių išpardavimas praėjo sėk
mingai. Tėvų komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visom mamytėm, kepusiom ir 
paaukojusiom tortus, taip pat po
niom, talkinusiom išpardavimo metu. 
Ačiū!

Smagu šeštadieninėje mokykloje — yra laiko ir nusišypsoti. . .
Nuotr. S. Dabkaus

Protestai prieš baltiečių turto pasisavinimą
Baltiečių organizacija BAT 

UN (Baltic Appeal To United Na
tions) ^organizuoja protesto laiš
kus ir demonstracijas prieš bri
tų vyriausybės užsimojimą pa
naudoti Baltijos valstybių auksą 
savo sąskaitoms su sovietais iš
lyginti. Toronte yra sudaryta 
baltiečių grupė, kurioje veik
liausiai reiškiasi estai. Ji pasi
vadino Committee for Interna

tional Justice ir paskelbė atsi
šaukimą, protestuojanti prieš 
neteisėtą Baltijos valstybių tur
to panaudojimą. Jame sakoma:

Baltų bendruomenė visame 
pasaulyje pradėjo masiškai pro
testuoti prieš miglotą praneši
mą, paskelbtą po Sovietų Sąjun
gos premjero A. N. Kosygino vi
zito Didžiojoj Britanijoj š. m. 
vasario 13 dieną ...
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

PR. KERBERIS
2232 Bloor St. West

prie pat Runnymede Rd.
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
PALIKIMAS, 7 kambarių atskiras 

namas, kvadratinis planas, šoninis 
įvažiavimas, pilna kaina $25.900, 
Rannymede - Bloor.

WINDERMERE - BLOOR, $10.000 
įmokėti, originalus 12 kambarių 
dvibutis - dupleksas, vandeniu - 
alyvos šildymas, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu.

BABY POINT - JANE, $13.000 įmo
kėti, rupių plytų, 7 kambarių na
mas, užbaigtas rūsys, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

MIMICO, atskiras mūrinis šešiabu- 
tis-sikspleksas, garažai, vandens- 
alyvos šildymas, pilna kaina tik 

$65.000, duoda 10 procentų gryno 
pelno.

RUNNYMEDE-GLENLAKE, 8 kam
barių atskiras namas, garažas su 
labai plačiu šoniniu įvažiavimu, 
poilsio kambarys, prašoma kaina 

$29.000.
RONCESVALLES - HIGH PARK, 

apie $15.000 įmokėti, originalus, 
keletos metų senumo triburis — 
tripleksas, 3 garažai, puiki vieta.

$15.000 įmokėti, puikus, vos keletos 
metų senumo 14 kambarių per du 
augštus dvibutis-dupleksas, 4 vo
nios, atskiri šildymai, garažai su 
privačiu įvažiavimu.

GEORGIAN BAY, $5.000 įmokėti 
apie 30 akru žemės su maždaug 
1000 pėdų privataus ežero kranto 
viena skola balansui, labai graži 
vieta, 85 mylios nuo Toronto.

J. RUKŠA
527 Bloor St. West

Nemę tel. LE 6-9165

LE 2-4404
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo 

18 butų su balkonais. Tik pusė 
bloko nuo tramvajaus. Matyti On
tario ežeras. Visi butai išnuomoti 
ir duoda virš $25.000 metinių pa
jamų. Prašoma kaina $160.000.

KINGSWAY RAJONE: gražus 22 
butų pastatas, visi butai turi bal
konus. Didelė auto aikštė; 11 ga
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 5% %. Rei
kalingas geras įmokėjimas gry
nais, bet gali būti dalis grynais, o 
kiti nekilnojamo turto ar mortgi- 
čių formoje. Prašo $210.000.

KINGSWAY RAJONE: $50.000 įmo
kėti, gražus 21 buto pastatas. 
$27.400 metinių pajamų. Pirmi 
mortgičiai iš 4%%. Prašoma kai
na $215.000.

RYTŲ TORONTE: $70.000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) nuomininką ne
pasikeitė ir visi turi nuomos su
tartis. Virš 10% už investuotus pi
nigus, apmokėjus mortgičius ir 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina 
$200.000.

RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto 
apartamentinis pastatas. $55.000 
metinių pajamų. Dideli vieno ir 
dviejų miegamųjų butai. Balko
nai, keltuvas, kilimai. Pastatas la
bai gerame stovyje. Didelis kie
mas automašinoms. Reikia nema
žai įmokėti, bet dalis gali būti 
grynais pinigais, o kita dalis ne
kilnojamo turto arba mortgičių 
formoje (trade-in).Kaina$280.000.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6J£% 
asm. paskolas iš 7%

^SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Sov. Sąjungos futbolo pirmenybių 

antroje lygoje Vilniaus Žalgiris nu
galėjo Batumio Dinamo 2:0. Įvarčiai 
buvo pasiekti tik antrame puslaiky- 
je — A. Žilinsko ir R. Biliūno. Iš
vakarėse įvykęs tų pačių komandų 
susitikimas baigėsi lygiomis 2:2. Abu 
įvarčiai — Laurinavičiaus.

Lietuvos vyrų tinklinio rinktinė 
įveikė lenkų komandą 3:2. Moterų 
tinklinio rinktinė pralaimėjo Lenki
jos mergaičių rinktinei 3:1.

Kaunas — Vilnius lengvosios at
letikos rungtynėse Vilnius įveikė 
Kauną 254:234. šiose rungtynėse Z. 
Vizbaraitė pasiekė naują Lietuvos 
rekordą 200 m. bėgime — 24,7 pa
sekmė.

Lietuvos krepšinio rinktinė vieši 
Lenkijoje, kur žais draugiškas rung
tynes su Lenkijos vyrų rinktine. 
Tai bene penktas šių rinktinių su
sitikimas. Iki šiol Lietuva yra lai
mėjusi 3 sustitikimus, Lenkija 2.

fesijonalus; nesilaikantieji praras 
medalius. Taip pat bus tikrinama 
sveikata. Pernai prieš Europos pir
menybes kelios rusės po panašaus 
paskelbimo atsisakė tose pirmeny
bėse dalyvauti. Bus griežtai prižiū
rimas įvairių vaistų naudojimas.

❖ ❖
Nuoširdžiai dėkojam Pasaulio Lietu

vių Architektų ir Inžinierių Sąjungos 
Toronto skyriaus valdybai už finan
savimą pereinamosios taurės šiaurės 
Amerikos lietuvių metinių žaidynių 
jaunių A klasės krepšinio pirmeny
bių nugalėtojui. Pirmasis šios tau
rės laimėtojas yra š.m. jaunių A 
klasės meisteris Cicero “Ateitis”.

ŠALFASS centro valdyba
Toronto Aušros klubo pavasario 

golfo turnyras įvyks gegužės 22 d., 
10 vai., King Golf Course. Kviečia
me dalyvauti visus golfo mėgėjus. 
Važiuoti 400 plentu iki Aurora Rd., 
nuo ten į šiaurę apie % mylios. 
Sekti ženklus.

Svarbiausioji pranešimo im
plikacija, kuri buvo aštriai kri
tikuota britų spaudoje, yra bri
tų vyriausybės sutikimas pasi
savinti trijų Baltijos respubli
kų indėlius Anglijos Banke ir 
panaudoti juos savo sąskaitoms 
su Sovietų Sąjunga išlyginti. In
dėlių sumos, siekiančios septy
nis su puse milijono svarų ster
lingų. buvo Įneštos trijų respub
likų bankų. Jos priklauso paski
riems asmenims, privačioms 
bendrovėms. Be to, tai yra ir 
Baltijos valstybių valiutos at
sargos. Užsimotas britu žygis 
reikštu neabejotiną pažeidimą 
privačios nuosavybės neliečia
mumo principo, kurio britu vy
riausybė iki šiol laikėsi. Nei bri
tų. nei sovietu premjerai neturi 
teisės pasisavinti tų fondų be 
teisėtų savininkų sutikimo.

Protesto raštas buvo Įteiktas 
gegužės 15 d. Niujorke Britani
jos atstovui prie Jungtinių Tau
tų. Nuorašai išsiuntinėti Jungti
niu Tautu nariams, kurių dau
gelis turi indėlius Anglijos 
Banke.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m a n A A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PA f? M <VlM 
KREDITO KOOPERATYVE

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

AL. GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543
GLENLAKE - DUNDAS, $22.500 pilna kaina, švarus, plytinis pusiau atski
ras namas, 2 virtuvės, garažui vieta, arti susisiekimo. Įmokėti apie $5.000.. 
INDIAN RD. - GLENLAKE, $24.500 prašoma kaina; atskiras plytų namas, 
7 kambariai per 2 augštus, nauja apšildymo sistema, garažui vieta; įmokėti 
apie $6.000.
BERESFORD - BLOOR, $25.000 pilna kaina; atskiras plytų namas, 6 kam
bariai, plius žaidimo kambarys rūsy, garažas; arti Bloor, įmokėti $10.000. 
BLOOR • RUNNYMEDE, $46.900; moderniškas dvibutis (dupleksas), 11 
kambarių per 2 augštu, rupių plytų, vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas 
18 pėdų, 2 mūriniai garažai, įmokėti apie $15.000.
BLOOR - ALHAMBRA, $48.000; 14 kambarių tributis (tripleksas) vandeniu 
šildomas, 2 garažai, geroj vietoj, įmokėti apie $20.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI
Antrųjų Europos krepšinio pirme
nybių metu 1937 m. Rygoje Lietu
va įveikė Lenkiją 32:25. 1939 m. tre
čiose Europos pirmenybėse Kaune 
Lietuva laimėjo 46:18. Po II D. Ka
ro pirmas susitikimas įvyko 1958 m. 
Kaune ir jį laimėjo Lenkija 56:49. 
Po to 1959 m. Varšuvoje Lietuva 
vėl pralaimėjo 72:78, bet kitą dieną 
Lodzėje tą pačią rinktinę įveikė 
80:65.

SPORTAS VISUR
Davis taurės lauko teniso zoninė

se pirmenybėse Kanada pralaimėjo 
Britanijai 4:1. Nors pasekmė atrodo 
vienašališka, tačiau britai turėjo ge
rokai pasitempti, kad nugalėtų ka
nadiečius. šiose rungtynėse gerai pa
sirodė jaunas montrealietis M. Bel
kin.

Sensaciją sukėlė trylikmetė M. 
Wilton, kuri Toronte įvykusiame ma
ratono bėgime atbėgo šeštąja. Jos pa
sekmė 3.15:22.8 yra geriausia pasau
lyje moterų grupėje, šis sensacin
gas įvykis sukėlė daug priekaištų, 
tačiau jaunoji bėgikė jautėsi daug 
geriau po bėgimo nei daugelis vyrų.

Pasaulinės parodos meta Montrea- 
lyje įvyks didelis futbolo turnyras 
nuo gegužės 31 d. iki birželio 11 d. 
šešios dalyvaujančios komandos bus 
padalytos į dvi grupes: I grupėje 
žais Britanijos rinktinė, Austrijos 
Viena ir Meksikos Leon; II Maskvos 
rinktinė, Belgijos de Liege, Dort- 
mundo Borussia iš V. Vokietijos.

Artėjant pasaulinei olhnpijadai 
Meksikoje numatoma įvesti taisyk
lę, kad dalyviai po olimpiados tik 
po vienerhi metų galės pereiti į pro-

TORONTO MIESTAS
j

Viešas pranešimas šiukšlių 
išvežimo rekalu

1967 m. gegužės 22, pirmadienį, |
nebus išvežamos šiukšlės. Į

Jos bus išvežamos sekančią i
reguliarią surinkimo dieną. I

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

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

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 
Btadžeto 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
BEAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

$3.500 ĮMOKĖTI, gerų plytų, 6 dideli ir šviesūs kambariai su veranda, 2 
virtuvėm ir 2 prausyklom, nauja krosnis. College - Dufferin rajone.
$3.000 (MOKĖTI vienaaugštis New Toronte, 6 kambariai, alyva apšildomas, 
gerų plytų, užpakalinė gatvelė; prašo $18.900.
$7.000 ĮMOKĖTI, Queen - Lansdowne, gerų plyta, atskiras, 9 dideli kam
bariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, nauja krosnis, platus privat įvažiavimas, 
dvigubas garažas.
$31.900, Bloor - Jane, 6 dideli — šviesūs kambariai, nauja krosnis, užbaig
ta rūsy svetainė; atskiras garažas. ...
MOTELIS — labai gerai pastatytas ir moderniai įrengtas, 10 vienetų, su 
apartamentu, 50 mylių nuo Toronto, prie didelio plento, 3 metų senumo; 
parduodamas dėl savininko mirties savikaina (apie $62.000). Įmokėti apie 
$10.000; gražioj vietoj. Nuoširdžiai rekomenduotinas jaunai porai ar pen-

1082 BLOOR St Wn Toronto 4,
, Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
rioje vieton ir Įvairia kaina. Prašome ak kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm tųĮjrfsm paskala—MOrtgKių.

Vyt. Morkk I. KaSceMt A. BNudUa* Ahr. (MteMažukt) WMotki
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APDRAUDA
GYVYBtS • AUTOMOBILIU • N<MŲ 
VASARVIEČIŲ ♦ BALDU • VAGYSČIŲ
8ONAL0 IB DAIKTU (BONDS) e NELAIMINGU ATSITI
KIMU e MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS o MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

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

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

foto aparatai ir tX

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRABOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

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

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

kymus siųsti mums paštą 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 ĮSTAIGA

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
tki 1 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

4 "tIK4SAtFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti \ A 4 J su gaminių kokybe ir kainomis.
2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. IE 2-2289 

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO, 
K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • sav. p. uzbaus

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

A 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Aurorire (j a ra 9 e das u- couege). TeL 5311305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6106 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau j 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinins žiedus ir kt. Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas tortas pilnai apdraustas.

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

International
Driving School

WALDI
Centrinė jsteięo 491 

Tol. R0 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
Tol. LE 2*5461

Mokome bu Btaiidurtliitvjlis,

© SKAITYTOJAI PASISAKO
naudotume termitų ėdamą medį. Juk Jonas XXIII ir jo broliai Teisme

už nepriklausomybę. Tačiau pasipilė- A yyttt 
šintišitai įsisėduįai tironijai be veik 
neturime pijcmierių. tulus

Juk taip daug lengviau yra eiti __ ‘ Kokį]
bendrai priimtu “mulkinimo” keliu, jiems šutei 
Vienas bijosi žmonos, antras gali ne- __ r

LAIŠKAS MOTINAI GAIVINANTIS “VARPAS”
Miela Motinėle, nors tavęs jau se- Kaip auštančio pavasario žiedai 

niai gyvųjų tarpe nebėra, bet mano pažadina miegojusią gamtą, gegužy- 
atmintyje tu esi gyva ir spindi kaip j® prabilęs Toronto “Varpas” atgal- 
saulės spindulys. Rašant šiuos žo- vino alkstančią dvasią. Gegužės šeš- 
džius, kuriais savo jaunųjų dienų U M**8 ^9 au«što operinio 
svarbesnes akimirkas čia vaizduoju, lygio koncertas įgalino ^klausytoją ir 
Tu mano mintyse iškyli ir stovi gy
va. Tu man buvai nepaprastu sargu 
ir savo globa bei patarimais mane 
sergėjai ir nevieną kartą pavojui iš
tikus gelbėjai. _______ _______________ _ _____ ___

Miela pastoge! Jauki prisiminimo byną, nemirtinai paliks savo vardą įjojusi, kad nesugebate jau surasti 
vieta! Daugelis pažįsta tą jaukumą, Lietuvos muzikos istorijoje. Ta idl- 
kurį jaučiu savo tėviškę minėdamas. niai užtarnauta garbė priklauso

ižkas kai m no savo tėlj, žinodamas, kad jis yra ti- 
afcti kilmingųjų ti- kintis. Norėdamas jį paveikti 

klausia:
i titulus turėčiau — Džimi, jei meluosi, kur ei-

d?
Šventasis Tėve, grafo, mar- — l pragarą.

tekti tarnybos, trečiam rūpi sociali- jcįz0) priųco .;. ' — O jei sakysi teisybę?
nė padėtis, ketvirtas neapdairiai yra Jonas XXIII tarė: — Į kalėjimą...
pasirašęs ant sukreivinto biznio. _ — Įsivaizduokite mano bro- Kas yra automobilis?

žiūrovą pakilti iš kasdienybės dul- Mūsų tačiau šaukia: taisy- liūs kilmingųjų rūbuose ir dar — Automobilis yra daiktas, 
iriu ir dvynio tnrtn palis ir kite sukreivintus kelius! Ir nepra- dekoruotus! Argi nebūtų juo- kuris pirma panaikino arklius, 
Yertę vardžiuokite žmonių, kurie su ju- kinga? o dabar naikina žmones...

mis dabar neina. Jie neina dėl vie-
"Varpas”, skambėdamas Tėvynės nos priežasties — dėl šitos klastos, ■

garbei ir praturtinęs jos dainų lo- kuri taip jus kaikuriuos yra supan- ŠYPSENOS

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

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

automatinės transmisijoe

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuota*. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST, 
teL WA 1-3225 arba WA 44001

Vargų ir visokeriopų nemalonumų 
spiriamas basčiausi ir dabar bastau
si po pasaulį. Kovojau prieš priespau
dą ir už tautos laisvę. Suardžiau svei
katą ir gerą atmintį, tačiau iš galvos 
neišdilo, kaip aš prie tavęs, Motinė
le, laimingai gyvenau. Tada aš į vis
ką nekaltybės akimis žiūrėjau. 
Tik paaugęs patyriau, kad neviskas 
pasaulyje yra gera ir gražu, kaip vai
ko akims atrodė. Turtus visi mėgs- 
ta, bet kodėl turingų tiek mažai? Ko- ______ _______
dėl vargšų neturtingų tiek daug? pavasario gėlės, jaunimo gretos džiu-

Nežinau, kodėl man šitokie klau- gina stebėtojo akį ir guodžia širdį 
simai ateidavo galvon. Aš jų negalė- jaučiant, kad “Varpo” jėgos vis stip- 
davau išspręsti ir klausdavau tave, rėja ir kad jis skambės kartų kar-

tiesos nei gyvųjų, nei mirusiųjų pa
liktame jums testamente.

Ko jūs bijotės, broliai kovotojai?
Ar jūsų kraujas pavirto į vandenį? 
Kaip jūs išmesite apgavystės žaltį iš
toli esančio krašto, jeigu keistai ntf-’ vairuotojas.

— Aklas? — užsigavęs 
kerta antrasis. — O ką, ar 
pataikiau...?

Motinėle. O Tu, kaip kiekviena savo 
vaikus mylinti motina, atsakydavai: 
“Palauk, vaikeli, dar permažas esi 
tokius dalykus žinoti. Kai užaugsi, 
pramoksi rašto, tada pats iš knygų 
pasiskaitysi ir geriau už mane žino
si.”

Laimingas jaunystės amžius! Dar 
ir šiandien jaučiu malonumą tuos 
laikus prisimindamas. Nekaltas tų 
dienų tikėjimas tik tada išnyko, kai 
pradėjau kasdieninį gyvenimą labiau 

i pažinti, kai pradėjau knygas ir lai
kraščius skaityti. Tada išnyko ir ma
no vaikiškas sielos ramumas. Jo vie
tą užėmė nauji tikslai, kiti siekiai ir 
idealai. Tik tu viena, Motinėle, širdy
je likai tuo pačiu paveikslu. Dažnai 
visai kitu keliu eidamas, negu Tu 
ėjai, aš niekados nepamiršau tavo 
žodžių.

Vieną tamsią rudens naktį, iš buto 
išleisdama į užsienį, pro ašaras man 
sakei: “Mano sūneli, tu išeini, palie
ki mane sergančią, bet eik ... Tik iš
ėjęs būk atsargus, su blogais žmo 
nėmis nesusidėk, saugok savo sveika
tą, būk visuomet teisingas ir manęs 
nepamiršk.” Tai buvo tavo 
niai patarimai ir motiniški 
nimai...

Dabar tu ilsies Pilviškių
je ant Šešupės kranto. Tavo kapas 
apiręs, tvorelė baigia trūnyti. Ce
mento paminklėlis jau pasviręs. Ta
vo dukterį, vienintelę Tavo kapo pri
žiūrėtoją, raudonarmietis' kareivis 
sunkiai sužeidė ir ji mirė neatgavus 
sąmonės. O aš, miela Motinėle, esu 
karo audros toli nuo tavęs nublokš- 

' tas, ir todėl nei tavęs aplankyti nėf* 
tavo kapelio aptvarkyti negaliu. Aš 
tačiau mintimis dažnai esu prie ta
vęs ir, kol gyvas būsiu, tavęs nepa 
miršiu.

paskuti- 
palaimi-

kalnely-

J. Kapsas

ATVIRAS LAIŠKAS MOKYTOJAI 
ANSKYTEI

Miela Vida,
Ruošdamos Tau priešvestuvinį po

būvį stengėmės įdėti kuo daugiau 
širdies, kad Tu pajustum įvertinimą 
Tavo kuklumo ir nuoširdumo. Tu esi 
viena tų darbščiųjų Toronto lietuvai
čių, kurios visuomet pasiruošusios 
padėti. Tave matome dedant lietu
vių vardu vainiką prie žuvusiųjų pa
minklo Toronte per mūsų Nepri* 
klausomybės šventę; Tu vasarą tai* 
kini Gerojo Ganytojo stovykloje, dir
bi su ateitininkais, mokai vaikus ka* 
tekizmo, esi aktyvi lietuvių bendruo
menėje, kiek leidžia Tavo jėgos ir 
laikas. Mokytojaudama gimnazijoj 
Niagara Falls, skubi kas savaitgalį j 
Torontą, kad šeštadienio priešpietę 
galėtumei dirbti mūsų vaikų lietu
viškoje mokykloje, nes Tau brangi 
yra tėvų kalba.

Būdama jauna abiturientė, Tu 
garsinai Lietuvos vardą tolimoje 
Britų Kolumbijoje, kur beveik be 
atlyginimo vienerius metus mokei 
beturčius vaikus katalikių seselių 
mokykloje, kur pažinai vargą 
kartu pasiaukojimo džiaugsmą.

Didelė pagarba Tavo tėvams, 
gebėjusiems įdiegti Tavyje tiek 
timo ir Tėvynės meilės.

Mes tikime, kad visi, kurie prisi
dėjo prie Tavo priešvestuvinio pobū
vio, žinojo ir įvertino Tavo darbš
tumą, o vedybinio gyvenimo pra
džiai. sudovanoti reikmenys tepri
mena Tau lietuvišką dėkingumą ir 
tepaskatina Tave nenuleisti rankų 
ir ateityje. Linkime Tau, miela Vi
da, ir Tavo busimam gyvenimo drau
gui Alfonsui Stanevičiui Augščiau-

tiems, kurie suorganizavo šį taip 
pasigėrėtiną chorą ir kurių balsai 
įgalino “Varpo” skambėjimą. Dau
gybė atvertų širdžių spinduliuoja dė
kingumą ir pagarbą visiems daini
ninkams, kurie, nugalėdami kasdie
ninio gyvenimo nuovargius, įsijungė 
“Varpo” eilėsna ir per eilę metų ne
nuilstamai džiugino bei gaivino kiek
vieną dainą mylinčią sielą. Kaip jau- 
dtaanaal miela yra matya, kad ..Daily star. riena skaitytoja, pa- 
Varpo pijomerų e.les jau yra iš- , klau.

puoštos naujais Sodais. Lyg naujos mūjų kaMdiaasls štat.

mečio simbolis atrodąs kaip žydų 
Dovydo žvaigždė? Paklausėjai nuro
doma, jog kuriant simbolio projek
tą, anaiptol, neturėta galvoj “Dovy
do žvaigždė”. Esą, oficialusis šimtme
čio simbolis vaizduoja stilizuotą kle
vo lapą ir vienuolika ekvatorinių 
kampų, kurie vaizduoja 10 provin
cijų ir kanadiškąjį šiaurės kraštą 
(Canadian northland). Tas ženklas 
buvęs šimtmečio komisijos parinktas 
iš konkursui atsiųstųjų 496 projek
tų. Pr. Alšėnas

, NEPILNAMEČIAI IR 
AUTOMOBILIAI

Kanadoje ligi šiol gali laikyti eg
zaminus, turėti savą automobilį arba 
vairuoti ne savo (kad ir tėvų) maši
ną jaunuoliai, vos sulaukę 16 m. am
žiaus. Deja, tai visdėlto, permažas 
metų skaičius.

“Toronto Daily Star” dienraštyje 
viena motina su pasibaisėjimu klau
sia, ar galima leisti jos sūnui, tu
rinčiam 17 m. amžiaus, 12 skyriaus 
mokiniui, pirkti automobilį jo paties 
sutaupytais pinigais? Tam skyriui 
“What should I do?” atsakymus pa
ruošia Sidney Katz, pasitaręs su įvai
riais specialistais. Jis nurodo, jog 
saugumo ekspertai diskutuoja šį 
klausimą, nes paaugliai vairuotojai 
turį daug didesnį susisiekimo nelai
mių nuošimtį, negu suaugusieji.

Vaughan Lyon, iš Vankuverio, ma
no, jog jaunuolis 16 ar 17 m. am
žiaus nepasiruošęs vairuoti, nes jis, 
dažniausiai naudoja automobilį kaip 
“emotional catharsis”, t.y. jis važiuo
damas nori išreikšti savo nesubrendi
mą, pasipriešinimą, neramumą ir t.t.

Prityręs susisiekimo valdininkas 
taip pat mano, jog legalią automo
bilių vairavimo amžiaus ribą reikė
tų pakelti iki 21 m. amžiaus. “In
surance Agents Association”, palai
kanti 16 ar 17 m. amžiaus ribą tik 
su ta sąlyga, kad tokiems jaunuo
liams būtų leidžiama vairuoti tik ta
da, jei kartu važiuoja bent vienas iš 
jų tėvų.

Turintieji automobilius jaunuoliai 
esą važinėja kasdien ir neturi laiko 
pamokoms ruošti. Jų pažymiai daug 
žemesni, negu neturinčių automobi
lių. Be to, perankstyvas automobilių 
turėjimas didina mokslą metančių 
skaičių, nes reikia uždirbti lėšų auto
mobiliui išmokėti. Pr. Alšėnas

toms!
“Varpo” dirigentė Dalia Skrins- 

kaitė, jauna ir talentinga vadovė, 
jau spėjo pavergti stebėtojų širdis 
ir laimėti taip gausiai užsitarnautą 
pagarbą. Džiugu matant, kad “Var
pas” pateko į tokias pajėgias ir ta
lentingas rankas.

A. Sutkaitis

“LIŪDNOS SUKAKTIES 
LIŪDNI APMĄSTYMAI”

Ar tikrai į liūdnąją pusę mes 
krypstame, žvelgdami į mūsų tautos 
minėjimus, o ypač juodojo Birželio? 
Bet turbūt ir didžiausi graudenimai 
masių nebeišjudins — dauguma jau 
“atsivalgė”. O gal mato, kad jau ne
besudaro jokio įspūdžio svetimie
siems ir nebepasiekia savo tikslo. 
Šiame krašte yra įprasta matyti pro
testuojančių žmonių gatvėse su pla
katais: štai demonstruoja prieš Viet
namo karą ir už, tačiau Vašingto
nas varo savo politiką. JAV ir kitos 
didžiosios valstybės gerai žinojo, ko
kios žiaurios deportacijos vyko mū
sų bejėgėje tėvynėje. Taip pat skai
tome knygose apie mūsų pokario 
partizanus, kurie buvo likviduoti ir 
kurie ėjo į mišką su viltimi, kad 
Amerika padės. Deja ... Išsiblaškę 
po platųjį pasauli, pradėjome švęsti 
savo tautos šventes ir, kad būtų iš
kilmingiau, kvietėme gyvenamojo 
krašto augštuosius pareigūnus, iki 
kurių tik galėjome prieiti. O šie už
burti publikai (žinoma, ir savo po
puliarumui) prabildavo į mus ir po
ra lietuvišku žodžių, už kuriuos mes 
jiems sukeldavom ovacijas, čia ir 

*4)uvo tas magiškas kabliukas, ant 
kurio jie vėliau meškeriodavo bal
sus savo naudai. Savos žaizdos skau
da tik mums ir niekam kitam. Mes 
turėjome šimtus progų tuo įsitikinti.

Dabar, kai Vašingtonas pradeda 
burkuoti prie Maskvos palangės, mes 
jiems jau trukdom. Naudojami dip
lomatiniai triukai, kad daugiau ne- 
bevarstytume jų durų. Ir paprasčiau
sias žmogelis gali suprasti, kuo 
kvepia. Jei kada nors susipjaus 
didieji tarp savęs, tada ir mes 
būsime reikalingi. Gal tada jie 
kvies mūsų kokį atstovą 
ti”

tai 
tie 
gal 
pa-

apšvies- 
jų senato ar jų ministerių? O 

dabar, jei ir leidžiasi “bendrauti” su 
mumis, tai tik pagal stilių — “pa
žaiskim kareivėliais”. Mūsų reikalai 
kitiems rūpi kuo mažiausiai; nebent 
mes būsime jiem “pakeliui”. A. P.

Aklas?
Susidūrė du taksiai.

šaukia

silenkiate jam, kai jis įsikuria jūsų 
tarpe?

Izabelei nutilus, aš turiu jums tai 
pasakyti. S. B.

KANADOS ŠIMTMEČIO SIMBOLIS Neperspėjo.

at- 
ne-

šoferis išgelbėjo
Kai popiežius Jonas XXIII 

buvo nuncijumi Paryžiuje, jo 
broliai ūkininkai Alfredo ir Se
vero nusipirko juodus drabu
žius, kad galėtų dalyvauti ofi
cialiose iškilmėse. Tačiau nė vie
nas jų nemokėjo užsirišti kakla
raiščių. Kreipėsi pagalbos į nun
cijų, kuris taip pat nemokėjo 
šio meno. Tada nuncijus pasi- W M • V * _ A * 9 B • V •Du draugai eina gatve, kurioj __ ____ ___________r______

matosi iškaba: “Dėmesio — pa- šaukė savo sekretorių, bet ir šis 
vojus!” nieko nenusimanė^ apie tokius

— Kaip tik šitoj vietoj susi- dalykus. Pagaliau šį darbą atli- 
pažinau su savo žmona, — sako nuncijaus šoferis ir visus išgenąs, bet tada šios iškabos dar gelbėjo iš bėdos... 
nebuvo... Parinko Pr. Al.

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
Sav. J. Šarūnas ir J. Dambrauskas 

295 Roncesvalles Avė., teL 586-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

P. BARAUSKO AGENTŪRA

arba
233-3323

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 betkuriu verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas. mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue • Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas. 

gijimas iš Howard Park Avenue)
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

Įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

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

(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.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. OJ).

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

(prie Dundas>

Telefonas LE. 24103

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keek:
Priėmimo valandos: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vai p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Protestas prieš 
melo filmą

Prancūzų filmų žurnalui “Ci
ne Monde” išspausdinus eilę 
nuotraukų iš V. žalakevičiaus 
propagandinio filmo “Niekas ne
norėjo mirti”, kartu su bjau
riausią melą skleidžiančiais pa
rašais,' niekinančiais šventos ir 
garbingos atminties miško bro- 
lius-partizanus, Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjungos 
spaudos ir informacijos skyrius 
reagavo griežtu protesto laišku.

Rašte išreiškiamas nustebi
mas, kaip gali žurnalas būti tiek 
nekritiškas ir leistis panaudoja
mas tokiam aiškiam tarptautinio 
komunizmo melui? Griežčiausiai 
atmetami visi šlykščiausi dar gy
vos istorijos faktų iškraipymai. 
KDI toliau klausia: “Nuo kada 
betkokios tautos laisvės kovoto
jai yra pravardžiuojami bandi
tais ir žmogžudžiais? Pasaulis ir 
lietuviai žavėjosi bei lenkė gal
vas prieš tuos prancūzus, kurie 
nacių pavergtoje tėvynėje ko
vojo laisvės kovą ir žuvo didvy
rių mirtimi. Dabar gi prancūzų 

siojo palaimos bei stiprybės žengiant kių “laimėjimų” po kojomis samin- žurnalas suniekina Lietuvos lais- 
į naują gyvenimą. doma tiesa ir teisingumas. Tai lyg vės kovotojus načiu negtažiau-

Rengėjos statydami naują namą, tyčiomis pa- siu būdu.” (KDI)

AMERIKĄ SURADĘ...
Kaip žiūrėdamas gerą filmą gailie

si, kad pasibaigė, taip atsitiko ir su 
“Ameriką suradę jieškom Europos” 
kelionių aprašymu, parašytu sklan
džia ir gyva kalba. Ir kas svarbiau
sia, autorius matė tai, kas buvo bū
dingiausia, sujungdamas j tą bendrą 
vaizdą istoriją, politiką, meną, tech
niką ir daug kitų plonybių. Tai ir 
sudarė malonumą drauge “keliauti” 
su autoriumi. A. P.

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

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

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

ir

su-
ar-

APIE TEISINGUMĄ
i

Keista, kai tikintiesiems reikia ra
šyti apie teisingumą, apie ištiesinimą 
susuktų, sukreivintų kelių, kurių liu
dininkais esame. Mes žinome visi, 
kad tarpe mūsų yra naudojamas ver
tybių metras, kurio ilgis nevisuomet 
yra 100 cm., ir kilogramas nevisuo
met turi 1000 gr.

Kas su mumis yra nutikę šito gy
venimo eigoje? Tie iš mūsų, kurie 
nesame lietuviškos intrigos vidury
je, stebime besikuliančias ambicijas, 
interesus bei metodus, naudojamus 
pasiekti materialinei naudai ar gar
sui; matome kaip dėl šitų trumpalai-

J.-----  ------- 1---------- ------- - --

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

Savininkas V. BACtNAS
• teW patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių Ir kt. reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais ___

atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
o agentūros Hduoti bilietai galioja visame pasaulyje o patarnauja atrikvieNant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1 - 3 9 2 4

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 
“TĖVIŠKES ŽIBURIUOSE”

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieatra valymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

Kabineto telefonas LE. 4-44*1

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronto 

(į rytu* nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTI
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-U67

DR. N. NOVOSICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampe* Bloor A Bctfiarat) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

NAM V.AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ
769-4612
749-4131
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Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Pirmosios Komunijos iškilmėse 
dalyvavo 18 vaikučių. Po pamaldų 
bažnyčioje sekė bendri pusryčiai pa
rapijos salėje, dalyvaujant vaikams, 
jų tėveliams ir dideliam būriui gi
minių bei bičiulių. Pirmajai Komu
nijai prisiminti paveiksliukai išdali
nami šį sekmadienį po 10 vaL pa
maldų.

— Padėka visiems, prisidėjusiems 
prie vaikų paruošimo pirmajai Ko
munijai ir dienos iškilmių praturti
nimo: N. Pr. Marijos seselėms, ypač 
seselei Jonei, už vaikučių parengi
mą; jaunimo chorui ir sol. V. Ve- 
rikaičiui už giedojimą; agr. Vladui 
Bačėnui už skoningai papuoštą baž
nyčią gėlėmis. Gili pagarba vaikų 
tėvams, kurie suprato reikalą savo 
vaikus paruošti pirmajai Komunijai 
lietuviškai, nors kartais tekdavo 
jiems patiems sugaišti daug laiko 
atvežant vaikus iš Toronto tolimų 
priemiesčių.

— šį sekmadienį pamaldų tvarka 
kaip ir kiekvieną sekmadienį.. Atsi
žvelgiant į ilgąjį savaitgalį ir nema
žą tautiečių skaičių, vykstančių į 
Springhurst, pamaldos sekmadienį 
Gerojo Ganytojo stovyklavietės sa
lėje įvyks 4 v.p.p.

— Šią savaitę lankoma šeimos Ja- 
ne-Runnymede rajone, prieš tai su
sitarus telefonu.

— šį šeštadienį 12 vai. bažnyčio
je — jungtuvės Vaidučio Lukoše
vičiaus iš Montrealio ir torontiškės 
Aldonos Smilgytės. Pamaldų metu 
solo giedos sol. E. Kardelienė.

— Šį šeštadienį metinės gedulingos 
pamaldos už a.a. Oną Vanagienę.

Lietuvių kapinėse šį antradie
nį ir trečiadienį išliejami pama
tai; kitoje šios savaitės pusėje 
galima bus statyti paminklus. 
Prieš kapinių puošimo ir lanky
mo dieną, gegužės 28, 3 v.p.p., 
numatoma pastatyti 12 naujų 
paminklų. Savaitės pradžioje su
tvarkytas vandens tiekimas, ku
ris po žiemos buvo užsiblokavęs. 
Maloniai prašoma prieš kapinių 
lankymo dieną sutvarkyti kapus: 
nuimti dirbtinių gėlių vainikus 
ir, kurie patys tvarko savo ar
timųjų kapus, nupjauti žolę.

Kapinių administracija
Kelionė j Midland o kankinių 

šventovę prie lietuviško kry
žiaus bus rugsėjo 17 d., sekma
dienį. Mišios — 12.30 v., Kry
žiaus Keliai — 2.30 v.

Kat. Federacija 
ŠV. JONO KR. PAR. KNYGYNE 

gauti nauji leidiniai:

— Nuoširdžiai užjaučiame VI. Ru- 
šą ir jo šeimą, mirus jo seseriai.

— Sekmadienio 10 v. Mišiomis 
baigti šeštad. mokyklos mokslo me
tai. Sveikiname abiturientus ir lin
kime aktyviai įsijungti į visuomeni
nę veiklą.

— Mišios: antrad., 7 v. — už a.a. 
A. Dausą; užpr. O. Gataveckienė; ket- 
virtad., 7.30 v. — už a.a. O. Ripke- 
vičienę; užpr. O. Gataveckienė; šeš
tad., 8.30 v. už J. A. Vaškevičius; 
užpr. jų vedybinės sukakties staig
menos dalyviai; šį sekmad., 10 v. — 
už a.a. J. Dambrauską; užpr. p. 
Dambrauskienė ir p.p. Birštonu bei 
Puzerių šeimos; 11.15 v. — už a.a. M. 
Baranauskienę; užpr. p. Tamulioniai.

— šį sekmadienį — maldos ir Lie
tuvos pasiaukojimo diena. Visus ra
giname į nuoširdžią maldą, asmeni
nę auką ir gausią Komuniją. Specia
lios pamaldos — po Sumos.

— šį sekmad. — speciali vyskupi
jos rinkliava šv. Tėvui.

— Motinos Dienos novenos Mišios
— kasdien 8 vai. ryto.

— Gegužinės pamaldos — šiokiad. 
po 8 v. Mišių rytą; trečiad., 7.30 v. 
v.; sekmad. — po Sumos.

— Studentų choro repeticijos, ry
šium su egzaminais, nutraukiamos. 
Jos vėl prasidės anksti rudenį. Vai
kučių choras ir toliau gieda per 10 
v. Mišias sekmadieniais ir po to pa
lieka prie vargonų trumpai repeti
cijai. Tradicinė vaikučių choro iš
vyka iš birželio 10 d. nukeliama į 
birž. 24 d. Registruotis pas T. Amb
rozijų arba kun. Jurkšą; suaugusių 
choro repeticija, paskutinė šį sezoną
— šį ketvirtad., 7.30 v.v. muz. studi
joje. Chorų vadovui kun. B. Jurk- 
šui ir visų chorų choristams — nuo
širdus ačiū ir gražių atostogų!

— šį savaitgalį pranciškonų vie
nuolyną ir Prisikėlimo parapiją lan
kys Romos paskirtas generalinis vi
zitatorius Tėv. Sylvanus Becker, 
OFM. Tradiciniai vizitatoriai skiria
mi iš svetimų provincijų, todėl ir 
šis atvyksta iš JAV. Svečias yra ilga
metis pastoracijos darbininkas did
miesčiuose ir indėnų rezervatuose 
Arizonoje, buvęs provincijolu ir ką 
tik užbaigęs savo 6 metų kadenciją, 
o dabar, vėl grįžęs į pastoraciją, yra 
klebonas šv. Jurgio parapijoje, Cin
cinnati, Ohio. Toronte bus 3 dienas. 
Pasibaigus visos lietuvių provincijos 
vizitacijai, Ordino vyriausybė Romo
je paliks buvusį ar paskirs naują liet, 
provincijolą ir jo patarėjus, kurie 
apie birželio mėn. pabaigą darys vi
sos lietuviškosios provincijos, taigi 
ir Toronto vienuolyno, paskirstymus.

grupė etninės ir pran 
cūzų spaudos dar
buotojų su Toronto 
miesto burmistru W. 
Dennison Royal York 
viešbutyje; a p ačioje 
min. Grossman ir kt. 
— Ontario vyriausy
bės surengtame pri
ėmime kalba Ontario 
tautinių grupių laik
raščių sąjungos pirm, 
dr. J. Kirschbaum.
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Kanados prancūziš- 
kosįos spaudos žur
nalistai visą savaitę 
važinėjo po Kanados 
vakarus. Jie buvo Et
ninės Spaudos Fede
racijos svečiai. Nuot
raukoje matyti du 
vaizdai iš o f i c ialių 
priėmimų. Viršuje—

Sv. Kazimiero par. žinios
3426 Parthenais St. Montreal 24, P.Q.

— Gegužės 6 d. Moterystės sakra
mentą priėmė Aleksandras Abraitis 
su Marie-Ann Pedley. T Judin inkais 
buvo Teodor Malek ir Charles Ped
ley. Vestuviniai pietūs buvo viena
me geresnių viešbučių.

— šeštinių dienos rinkliava — 
$42.37.

— Sutvirtinimo proga gegužės 7 
d. po pamaldų buvo pietūs, iš kurių 
pajamų, apmokėjus visas išlaidas, 
dar liko parapijai pelno $111.

— Kun. J. Gaudzė gegužės 11 d. 
išvyko j Romą. Savo kelionėje jis 
aplankys garsiąsias Marijos švento
ves. Grįš į Montreal} birželio 16 d.

— Gegužės 14 d., Sekminių proga, 
buvo iškilmingas Montrealio lietu
vių šeštadieninių mokyklų šių metų 
darbo užbaigimas.

Aušros Vartų par. žinios
1465 rue de Sėvė, Montreal 20, P.Q.

pasak “Tiesos” 9 nr., pareiškė, 
kad didžiuliai vitražai iš Lietu
vos į Montrealį buvo nugabenti 
“Biriuzos” laivo. Dėžės, kuriose 
buvo sudėti vitražai, italų krovi
kų buvo apdaužytos, bet vitražai 
nenukentėjo, išskyrus porą ski
limų, kuriuos buvo galima sukli
juoti. Sovietų pavilijono direk
torius B. Borisovas ir yyr. dail. 
R. Kliksas buvo patenkinti lietu
vių darbais. Toliau dail. A. Stoš
kus pareiškė:

“Lietuvos dailininkų indėlis pavil
jone tikrai nemažas. Okeanografijos 
salėje kabo didelis TSRS vandens ke
lių žemėlapis, kurį iš metaloplastiko 
sukūrė dailininkas K Valaitis. Vyr. 
dailininko R. Klikso nuomone, šis už
sakymas su kaupu pateisino dedamas 
viltis ir ta proga prašė perduoti vil
niečiui geriausius linkėjimus.

G. ir T. Baginskai pavilijonui sukū
rė dekoratyvinę metalo sienelę gau
siai mineralų kolekcijai, o jo resto
ranui — stiklo ir metalo dekoratyvi-

Maironio mokykla užbaigė metus
nutė, Ulbaitė Ramunė, Urbonaitytė 
Gunda, Vadauskas Vytautas, Zenke- 
vičiūtė Virginija, žabas Algis, žuly- 
tė Donata.

“Į Laisvę” nr. 39(76), 1967 m. kovo 
mėn., kaina $2.

Lietuvių Dienos, 1967 kovo mėn. Kai
na $0.70.

Moteris, 1967, kovas-balandis, nr. 2. 
kaina $1.

G. Banaitytė-Ivaškienė, “Baltasis 
stumbras”; premijuota istorinė apy- 

. saka jaunimui; iliustravo — Jani
na Mrks. Kaina $3.60.

Pr. Naujokaitis, “žydinčios Dienos”, 
premijuotas romanas, $3.50.

VL Ramojus “Kritusieji už laisvę”, 
$2.50.
šiuos ir kitus leidinius galima gau

ti paštu. Užsisakyti: V. Aušrotas, 
485 Windermere Ave., Toronto 9, 
Ont.

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

REIKALINGA MOTERIS ar mergai
tė, sugebanti dirbti krautuvėje prie 
kasos (cash register) nuolatinai ar 

laikinai. Skambanti tek 461-9906.

SIŲSTI LIETUVON — arba turė
ti sau — labai gerom sąlygom ra
šomoji mašinėlė su lietuvišku ar 
kitu raidynu, transistoriniai radi
jo aparatai ir kt Galite siųsti į 
Lietuvą tiesiai iš JAV. Katalogų 

ir informacijų teiraukitės:
J. L. GIEDRAITIS, 10 BARRY
DR., E. NORTHPORT, N.Y.,

11731, USA.

“TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimo* 
du kartu* per Mvaitg — 

šeštadienį: 3 JO — 4.38 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 
Oakville, Ont, Kanada;

Sekmadienį: 2 — 230 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programos ved.—J. R. Simanavičių*, 
111 RoncecvaNet Avė., Toronto 3, 
©nt. LE 4-1274. Ta* pat* adresai ir 

"Daina*" dovanų ir plokštelių 
krautuvė*.

— Šiais metais kalėdojimas, nors 
dar ir nebaigtas, nutraukiamas. La
bai atsiprašome. Kiek sąlygos leis, 
paskelbtos, bet dar nelankytos gat
vės bus aplankytos, pirma telefonu 
ar asmeniškai susitarus. Rudenį lan
kymas bus pradėtas nuo šiais me
tais nelankytų.

— T. pranciškonų stovyklavietėje 
didieji stovykloms pasiruošiamieji 
darbai jau baigti, bet dar yra dau
gybė smulkmenų, kurioms išbaigti sa
vaitės dienomis ar savaitgaliais pra
šome talkos. Galį padėti prašomi 
skambinti T. Pauliui. Didžiai dėko
jame St. Catharines pranciškonų vie
nuolynui, ypač T. Barnabui, už $1.000 
auką dviem naujiem nameliam pa
statyti. Šią vasarą stovyklaviete nau
dosis 3 grupės: vaikučiai, ateitinin
kai ir Jūros Skautija.

Toronto viešojoj bibliotekoj 
1303 Queen St. W. yra ir lietu
viškų knygų skyrius. Svetimų 
kalbu skyriaus direktorius L. 
Wertheimer atsiuntė “Tž” re
dakcijai naują ilgą sąrašą lietu
viškų knygų, gautų š. m. sau
sio-kovo laikotarpyje. Su nuste
bimu tenka konstatuoti,, tame 
saraše yra visa eilė komunisti
nės propagandos knygų, parašy
tų tokiu autorių, kaip A. Bim
ba. S. Markoms, J. Paleckis.- A. 
Petriką, J. Ragauskas ir kitų. 
Taipgi sąrašan įtraukta ir ma
žoji “tarybinė enciklonediia”. 
Jau anksčiau teko pastebėti, kad 
minėtoje bibliotekoje randą 
prieglaudą komunistinės propa
gandos knygos. Ta pati istorija 
kartojasi toliau. Tai turėtų rū
pėti ir KLB Toronto apyl. val
dybai.

Kazimieras Daunys iš Conis- 
ton. Ont. lankėsi Toronte ir 
“Tž” redakcijoj.

Gegužės 14-toji Torontu! bu
vo iškilmių diena: Sekminės, pir
moji Komunija, Motinos Diena 
ir šeštad. mokyklos mokslo me
tų užbaiga. Prisikėlimo salėn 3 
v.p.p. susirinko apie tūkstantį 
žmonių — vaikų, jaunimo ir se
nimo. čia buvo sujungtos dvi 
iškilmės — Motinos Dienos ir 
šeštad. mokyklos. Programą pra
dėjo apylinkės pirm. adv. G. Bal
čiūnas,, kuris, paskaičius invoka- 
ciją T. Rafaeliui, OFM, trumpu 
žodžiu išreiškė pagarbą gyvo
sioms ir mirusioms motinoms. 
J. Andrulis m-los vedėjas, va
dovavęs pažymėjimų įteikimui, 
pasveikino scenoje* sėdinčius 
abiturientus. Ypač įspūdingai 
atrodė mokinės, kurios viąos bu
vo apsirengusios taut, drabu
žiais. Sveikino: kons. J. Žmūi- 
dzinas, mokyklos tarybos pirm, 
kun. P. Ažubalis, tėvų k-to pirm. 
L. šeškus, o atsisveikinimo jau
dinantį žodį tarė mokyt. A. Kuo
lienė, kuri išleidžiamiesiems lin
kėjo grįžti Maironio mokyklon 
mokytojais. Atsisveikinimo žodį 
mokinių vardu gražia tarena pa
skaitė R. Kolyčiūtė. Be to, išlei
džiamųjų vardu vedėjui ir X sk. 
mokytojams įteiktos dovanos bei 
gėlės: J. Andruliui, L. Nekrošie
nei, A. Kuolienei ir p. Tesec- 
kui. Pažymėjimus iš Lietuvos 
gen. kons. J. žmuidzino rankų 
gavo šie baigusieji X skyrių:

Alksnytė Birutė, Baltaduonytė Ire
na, Baltrūnas Kazys, Čepas Algis, 
Daulenskaitė Virginija, Didžbalis Jo
nas, Jurevičiūtė Vaidilutė, Jurėnas 
Algis, Kaknevičius Simas, Kaknevi
čius Viktoras, Kasperavičius Arūnas, 
Kazlauskaitė Nijolė, Kobelskis Algis, 
Kolyčius Paulius, Kolyčiūtė Rita, 
Krašauskaitė Giedrė, Krikščiūnaitė 
Loreta, Krikščiūnas Eugenijus, Kuo
las Alinis, Liuimaitė Rūta, Niūne- 
vaitė Violeta, Paškauskas Andrius, 
Pranaitis Rimas, Radžiūnaitė Rita, 
Ramanauskaitė Vitalija, Simanavičiū
tė Dalia, Stankus Algis, Stulgytė Da-

Antroji iškilmių dalis buvo 
skirta Motinos Dienos paminėji
mui, kurio programą pranešinė
jo p-lė Čeponkutė. Trumpą, ak
tualią paskaitą apie lietuvės mo
tinos uždavinius angliškoje ap
linkoje skaitė dr. J. čuplinskie- 
nė-Matulionytė. Labai turtinga 
buvo meninė dalis, kurią atliko 
Maironio mokyklos mokiniai. Jie 
deklamavo, šoko, grojo, daina
vo. Tautinius šokius šoko berods 
net 4 grupės. Dainų programą 
atliko du chorai — jaunesniųjų 
ir vyresniųjų; abiem vadovavo 
sol. V. Vėrikaitis, akompanavo 
J. Govėdas. Skautų skudučių vie
netas, vad. Stp. Kairio, pagrojo 
porą lietuviškų melodijų. Mo
kyklos pasirodymas baigtas 
jungtiniu “Kalveliu”: choras 
dainavo, akordeonistas Dimskis 
grojo, o miklus šokėjai gyvai šo
ko. Dirigavo V. Vėrikaitis. Už
baigai pasirodė su puikiai pa
ruošta programa Z. Orentienės 
baleto studijos jaunųjų ir vyres
niųjų grupės, kuriose dalyvauja 
gana daug lietuvaičių. Visiems 
padėkojo apyl. pirm. G. Balčiū
nas ir pakvietė jaunimą pasivai
šinti. Vakare šv. Jono Kr. par. 
salėje įvyko tėvų komiteto tra
dicinė vakarienė* mokytojams. 
Ta proga komiteto pirm. L. 
šeškus išdalino mokytojams po 
simbolinę dovaną — čekį; m-los 
vedėjas J. Andrulis pasitrau
kiančioms iš mokyklos — po 
knygą, o ištekančioms — mokyt. 
Anskytei ir mokyt. Dambraus
kaitei įteikė po kraitinę skry
nelę. Vakarienės metu m-los ta
rybos pirm. kun. P. Ažubalis 
savo pareigas perdavė kun. Pla
cidui Bariui, OFM. Mokytojai, 
užbaigę mokslo metus, išsiskirs
tė su pasiryžimu tęsti darbą nau
jaisiais mokslo metais. Kr.

Estų, latvių ir lietuvių grupė 
gegužės 15 d. vakare demonstra
vo prie Britanijos konsulato To
ronte. Jų,tikslas buvo — atkreip
ti Britanijos vyriausybės ir pla
čiosios visuomenės dėmesį į bri
tų - sovietų sutartį, kuria nusavi
namas Baltijos respublikų tur
tas Britanijos bankuose (žiūr. 8 
psl.) Sekantį rytą dienraštis “The 
Globe and Mail” įdėjo porą de
monstracijos nuotraukų, kuriose 
aiškiai matyti plakatų įrašai: 
“London Feb. 13, 19*67. The 
Great Baltic Gold Robbery. Mos
cow, May 19, 1967”; “Gold Lust 
Turned to Dust Baltic Trust”; 
“Who Is The Kremlin Gremlin 
in the Bank of England?”

Knyga “Lithuanians in Cana
da” yra jau renkama “Žiburių” 
spaustuvėje. Rūpintis jos finan
siniais bei platinimo reikalais 
KLB krašto valdyba pavedė nau
jai sudarytai administracinei ko
misijai, kurion įeina: pirm. dr. 
S. Čepas, sekr. J. Karka, iždi
ninkas inž. A. Viskontas. Ji jau 
telkia lėšas, jieško naujų mece
natų bei rėmėjų. Nuo šiol dr. 
J. Šungailos pirmininkaujama 
komisija rūpinasi tik redakci
niais leidinio reikalais. Per ją 
minėtą leidinį užsisakiusių as
menų sąrašas perduotas admi
nistracinei komisijai. Prenume
ratorių telkimas tęsiamas toliau. 
Tautiečiai kviečiami iš anksto 
užsisakyti minimą leidinį ir tuo 
prisidėti prie- jo išleidimo. Už
sakymus su čekiais ar pašto 
perlaidomis siųsti administraci
nės komisijos vardu šiuo adre
su: 941 Dundas St. W., Toronto 
3, Ont. Knygos kaina prenume
ratoriams $6.

Neseniai iš Lietuvos atvyku
siai mok. Pr. Paškovičienei ir 
jos sūnui stud. Vytautui gegu
žės 28 d., 5.30 v.v., Šv. Jono Kr. 
salėje rengiamas pagerbimas. Jo 
iniciatorės yra ponios: Abromai- 
tienė, Bakevičienė, Jankaitienė, 
R. ir Ž. Gvildytės, V. Kalend-

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAWiTA 

Ontario Safety Leagae. Nemokami 
nurodymai Jūsų namuose arta mū- 
*ų klasėje turintiems laikiniu lei
dimu. Ir jau grifam pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm matinėm.

1078 BARBURST ST.
Tel LE 24858. Rytuose HO 8-1231

EXPO 67 MONTREALYJE 
15 min. nuo EXPO, išnuomo
jami privačiai dideli patogūs 
kambariai su virtuve — gru
pėms ir pavieniams asmenims. 
Vasarnamiai, Laurentidų kal
nuose, prie didelio gražaus 
ežero. Užsisakyti iš anksto: 

A. Gaurys, 7730 Broadway, 
LaSalle, Montreal, Que., 

Canada. Tel. 366-8528
DO VERCOURT • COLLEGE išnuo

mojamas trečiame angšte didelis 
kambarys vyresnio amžiaus vyrui ar 
moteriai. Pačiam apsitvarkyti. Gali- 
ma virtis. TeL LE 4-8112.

EXPO 67 NAKVYNtS
Montrealio centra, moderniškame name, išnamnojami atskiri kambariai 
Alenam ar savaitėm pradedant gegulės mėnesiu. Informacija siunčiama

ReiyH: P.O. Box 41, Station *T*. Moetrool 20, Quo.

“Paramos” įstaiga gegužės 22 
d. bus uždaryta; gegužės 23 d. 
veiks nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p. ir 
vakare nuo 4 iki 8 v. Vedėjas

Gegužės 22-26 dienomis, ry
šium su Kanados šimtmečiu, 
rengiama “Canadiana Week”. 
Rotušės aikštėje bus įvairių tau
tų pasirodymai. Lietuvių tauti
nių šokių grupė “Gyvataras” iš 
Hamiltono pasirodys trečiadie
nio vakare gegužės 24 d., o To
ronto “Gintaras” — penktadienį 
— geg. 26 d. Kviečiami visi lie
tuviai dalyvauti.

V. ir M. Vaitkevičių 10 metų 
vedybinės sukaktis atšvęsta ge
gužės 13 d. šią staigmeną jiem 
suruošė bičiuliai neseniai įsigy
tuose namuose Etobicoke.

Baigę K. L. K. Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo par. skyriaus ruoš
tus pirmosios pagalbos kursus ir 
išlaikę egzaminus kviečiami ge
gužės 24 d., 7.30 v.v., atsiimti 
diplomus 5145 Young St. (kam
pas Empress), Willowdale.

Valdyba

— šį šeštadienį, gegužės 20, at
vyksta į Montrealį organizuotai To
ronto Vlado Pūtvio šaulių kuopos 
apie 40 narių, jų tarpe keli iš Ha
miltono. Sekmadienį, gegužės 21, 11 
v.r., kuopos su vėliavomis dalyvauja 
iškilmingose pamaldose. 12.30 vai. 
trumpa kavutė. 8 v.v. bus oficialioji 
dalis ir vaišės su muzika bei šokiais 
AV salėje. Svečiai išvyks pirmadie
nį, gegužės 22.

— Gegužės 25 d., Dievo Kūno šven
tėje, keturios mūsų apylinkės para
pijos organizuoja pamaldas Clifford 
Parke. Pradžia maždaug 8 v. vakaro. 
Kas gab, kviečiame dalyvauti.

— Montrealio ateitininkų šventė 
— prof St. Šalkauskio minėjimas bus 
birželio 4, sekmadienį. Dr. Petras Lu
koševičius skaitys paskaita, jaunimas 
atliks meninę programą.

— Arūnas Ališauskas, po 6 mė
nesių mokymosi vargonuoti, jau pra
dėjo groti per 9 ir 10 vai. Mišias 
mūsų bažnyčioje. Tai bus gera pa
galba prie Raimundo Kličiaus, kuris 
per eilę metų sėkmingai ir nuošir
džiai padeda bažnyčioje. Šiuo metu 
jis yra išvykęs į JAV studijuoti iki 
rudens.

— Tėvas Juozas Venckus, SJ, yra 
išvykęs į JAV, Peterson, NJ, pava
duoti vieno kunigo. Pas mus yra at
vykęs svečias iš Čikagos T. Algiman
tas Kezys, SJ.

— Sveikiname G. ir M. čapkaus- 
kus, švenčiančius 15 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

— Užsakai: Robert Cole su Shir
ley Rugenius, St. Nazaire, LaSalle.

— Rinkliavos: Dangun žengimo 
šventėje: $85; užpraeito sekmadie
nio: $282;

— Šį sekmadienį, švč Trejybės 
šventėje, šv. Petro skatiko II-ji rink
liava šv. Tėvo reikalams.

— Aukos bažnyčios fondui: $10 — 
J. Budrevičius; $7 — M. Mažeikie
nė; $12 — E. Aleksiejūnaitė; $15 — 
O. C. Januškevičiai; $14 — D. Rup
šys.

Lietuviai dailininkai, grįžę iš 
Montrealio okupuoton Lietuvon, 
papasakojo savo įspūdžius. Ar 
sovietinė “Tiesa” tiksliai juos at
pasakojo, kol kas neįmanoma 
patikrinti. Dail. K. Stoškus,

nį dirbinį, ir jų darbai sukelia malo
nų pasididžiavimo jausmą mūsų dai
le.

Nemaža lietuvių dailininkų darbų 
rodoma jau minėtame kultūros sky
riuje. Vienas stiklinių stendų čia 
skirtas Pabaltijui, kuriame galime 
pamatyti suvenyrines lėles nacionali
niais kostiumais, gintaro gaminius. 
Gausūs lankytojai susidomėję apžiū
rinėja J. Adomonio, A. Ličkutės, M. 
Vrubliausko, A. Lauciaus keramiki
nes vazas, J. Kėdainio metalo žvaki
des, M. Švažienės spalvingą kilimą 
“Muzikantai”. Neatsilieka ir Lietu
vos vaikučiai — vaikų skyriuje kele
tas jų piešinių. Grafikai atstovauja A. 
Skirutytė ir S. Krasauskas, architek
tūrai — Antakalnio naujojo rajono 
nuotrauka. Gaila, kad mūsų senieji 
architektūros paminklai dėl nepakan
kamos spalvinės kokybės neįsijungė 
į stendus, pasakojančius apie senovės 
paminklų apsaugą TSRS.

Viena parodos aikščių paskirta ge
riausių pasaulio skulptorių darbams. 
Tarybinei skulptūrai čia atstovauja 
du menininkai — šadras ir J. Mikė
nas. “Pirmosios kregždės”, atlietos iš 
metalo, sprogstančių pumpurų fone 
palieka širdžiai malonų ir jaudinantį 
įspūdį”.

Taip, lietuviai dailininkai pra
turtino sovietinį paviljoną, ati
duodami savo duoklę pavergėjui. 
Lietuvių darbai jo paviljone yra 
verti pasigėrėjijmo kaip meno 
kūriniai, bet jie kartu primena 
smerktiną sovietinę okupaciją, 
kuri visose srityse išnaudoja sa
vo reikalams bei prestižui Lietu
vos turtus ir pajėgas. Kr.

Dail. Leonas Urbonas su žmo
na, grįždami Australijon po il
gesnės kelionės JAV ir Kanado
je, sustojo trejetui dienų Mont- 
realyje apžiūrėti pasaulinės pa
rodos. Ta proga jie susipažino 
su vietiniais lietuvių dailinin
kais. Iš Montrealio jiedu išskri
do Australijon, š.-Amerikoj dail. 
L. Urbonas surengė keletą paro
dų, kuriose daugelis jo paveiks
lų buvo išpirkti. Dar keletas jo 
paveikslų yra palikta Toronte W 
a. W Yonge galerijoje. Besido
mintieji gali juos įsigyti (830 
Yonge St., Toronto, Ont.).

TORONTO, ONT.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir 
virtuvė be baldų dviem asmenim. 
Runnymede-BIoor rajonas. Tel. RO 
74750. Skambinti po 6 v.v.

rienė, M. Kuolienė, J. Pilipavi
čienė, D. Reginienė, V. Rukšie- 
nė, V. Saulėnienė, Slapšienė, 
Stepaitienė, M. Vaitkevičienė. 
Tikimasi, kad į pobūvį įsijungs 
ir liet, organizacijos.

Teologinius vasaros kursus 
rengia Toronto universiteto Šv.

Stasys Norvaišas iš Klevelan- Mykolo kolegija. Šiai vasarai nu- 
do lankėsi “TŽ” administraci- matytos temos: “Dievas ir žmo- 
joj, paliko auką, sutvarkė pre
numeratą ir užsakė “TŽ” kaip 
dovaną savo draugui. Simcoe, 
Ont., jis yra nupirkęs viešbutį ir 
netrukus ketina persikelti tenai 
gyventi.

Toronto gimnazijų chorai ir 
orkestrai, minėdami Kanados 
šimtmetinę sukaktį, s u r engė 
bendrą koncertą miesto rotušės 
aikštėje gegužės 11 d.- Masinio 
choro dirigentų tarpe buvo ir V. 
Vėrikaitis, dėstąs muziką Dan
forth Technical School.

ATVYKSTANTIEMS Į EXPO 67
išnuomojami kambariai po $5.00 asmeniui. Yra vietos au

tomobiliui. Globojami vaikai (baby-sitter).
>

Kava. Dešimt minučių nuo parodos.

H. BURAČAS, 169 Chombly Rd., Longueuil-Montreoi, P.Q. 

Tel. 677-8232

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

▲ I irsr^/*"\K ir* CT East Bay Rd^ Ostervme, AIjIjRCjNl C«P«Cod., Mass., 02655 USA 
TeL (Area 617) 428-8425.

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

Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Rosedale St, Boston, Mastų 82124, USA. 
TeL 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai i vilą AUDRON* — 
Cape Cod, Marija Jansonas.

gus 19 bei 20 šimtmečio rusų li
teratūroje” — kun. A. Gibson; 
“Krikščioniškoji žmogaus sam
prata” — kun. G. Baum; “Hu
manizmas išminties literatūro
je” — kun. J. E. Bruns. Pirmo
sios temos bus 16 paskaitų, ki
tų — po 8. Kursų pradžia — 
liepos 3 d. Šv. Mykolo kolegi
jos Carr Hali, užbaiga — lie
pos 23 d. Pilno kurso — 16 pa
skaitų kaina $30. Baigusiems 
pilną kursą duodami pažymėji
mai ir dinlomai. Informacijų tei
rautis: University of St. * Mi
chael’s College, ,50 St. Joseph 
St., Toronto 5, Ont., Rev. Law
rence J. Elmer, C. S. B.

Vidai Anskytei, besirengian
čiai ištekėti už Alfonso Stanevi
čiaus, gegužės 7 d. buvo sureng
tas šaunus priešvestuvinis pobū
vis šv. Jono Kr. par. salėje. Gau
sus ponių būrys pagerbė nuota
ką gražiomis dovanomis, šiuo 
metu V. Anskytė dirba kaip mo
kytoja Niagara Falls gimnazijoj. 
Rudeniop ji numato persikelti į 
Windsorą, kur studijuoja ir jos 
sužadėtinis.

William Brigaitis, sunkiai su
muštas Yorkvillėje, mirė gegu
žės 10 d. Jis yra lietuviu kilmės, 
senųjų ateivių sūnus, gimęs Ka
nadoje. Gyveno: 2 Treewood 
Ave, Scarboro. Kurį laiką dirbo 
Kalifornijoj. Grįžęs Kanadon 
tarnavo Central Mutual Insuran
ce Co. Buvo vedęs, paliko žmo
ną ir 4 vaikus. Tragiška Brigai- 
čio mirti plačiai aprašė vietos 
dienraščiai. Miesto savivaldybės 
tarvbos posėdyje H. Orliffe pa
siūlė Yorkvillės palaidiems jau
nuoliams įsteigti darbo stovyklą 
arba amatų mokyklą.

“Toronto Daily Star” gegužės 
8 d. paskelbė E. O’Brien laišką, 
kuriame primena, kad Wiesen
thal kaltinimai buvo skirti lat
viams. “TŽ” redakcija patyrė, 
jog autoriaus laiškas buvo 
“Star” redakcijos ištaisytas — 
lietuvių vardas išbrauktas ir 
įrašytas latvių. Esą, redakcijos 
žiniomis, Wiesenthal kalbėjo ne 
apie lietuvius.

Iš Lietuvos pas seserį M. Yo- 
kubynienę lėktuvu atskrido Ona 
Stankevičiūtė ir žada paviešėti 
pusę metų. Lietuvoje ji dainavo 
Vilniaus radijofono chore. Da
bar gauna pensiją ir dirba bu
halterės darbą. Praėjusį sekma
dienį viešnia dalyvavo pamaldo
se ir Motinos Dienos iškilmėse.

Dail. Dagio kūrinių albumas- 
knyga jau paruošta spaudai. Nu
matoma išleisti birželio mėn.

P. šimutis, “Draugo” redakto
riaus brolis, gydosi Wellesley 
ligoninėje — III a., 351 kamba
ryje.

“The Globe a. Mail”, kuria
me buvo atspaustas J. Gellnerio 
straipsnis, kaltinąs lietuvių 
bendruomenę slėpimu ar nuty
lėjimu karo nusikaltėlių, paskel
bė KLB krašto valdybos pirm. 
A. Rinkūno laišką gegužės 12 d. 
laidoje. Jame paaiškinama: lie
tuvių bendruomenė neturinti jo
kios intencijos nutylėti ar slėp
ti karo nusikaltėlius; žydai Lie
tuvoje nepriklausomybės laikais 
turėjo pilną kultūrinę ir ekono
minę laisvę; Lietuva nebuvo po
gromų kraštas; daugelis lietuvių 
gelbėjo žydus nuo nacionalso
cialistų persekiojimo; imigrantai 
Kanadon buvo RCMP rūpestin
gai ištiriami.

A. NORKELIŪNAS
Commitroner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS 

6695 > 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotiqua) 
Montreal, 36 Que. Tai. RAymond 7-3120
ra , llW, - , ra  ■- ,■ , ,,

iif fTA Adresas: 1485 De Seve Street <
Lil n W Montreal 29, Que^ teL 766-5827

EXPO 67 PASŲ AGENTŪRA.
MOKA už:

Depozitus 4.4% 
Numatyta šėrus 514% . 
Nemokanas gyvybės draudimas 
Dd $2.808 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekfln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.8% 
Investaeines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas W 
910.000.

Kasos valanda*: 1485 De Seve 9L, sekmadieniais nuo 10 JO Iki 12.30 y, 
darbo dienomis — nuo 10 Iki 3 v^ itekiriant pirmadienlua Ir ieitadie- 

nhu; vakarai* — trečiadienais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL 
3987 Reeemmnst RN€, M. 722*8545 dieną—penktadieniai* nuo 1 iki 8 v. 
ir vakarais—pirmadieniai*, trečiadieniai* ir penktadieniai* nuo 7 iki 9 v.




