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Trečiasis pasaulio karas?Lietuviu senatas
Lubor J. Zink: "Ponas U Thant pavėlavo 20 metų.. "Politinėje veikloje, kuri sukelia daugiausia ginčų, visdėlto 

turime vadovybę, kuri apjungia visą išeiviją, išskyrus komunistus. 
Visuomeninėje srityje turime Pasaulio Lietuviu Bendruomenės
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Visuomeninėje srityje turime Pasaulio Lietuvi 
seimą ir valdybą. Kultūriniame bare turime ____

, švietimo darbe — švietimo tarybą. Tai vis mūsų šakoto gyvenimo 
viršūnės, kurios savo srityse planuoja, dirba, koordinuoja, kiek 
esamomis sąlygomis pajėgia, žinoma, jų veikla ar neveikia susi
laukia kritikos. Tai natūralu — jos susilaukia ir geriausiai orga
nizuotos vadovybės. Mūsų gyvenime svarbu tai, kad yra viršūnės, 
kurios planuoja visos išeivijos mastu. Tegu jos kalnų nenuvertė 
ir nenuvers, tačiau jų buvimas ir veikimas visdėlto yra vienijanti 
atrama. Jose dirbą žmonės yra įpareigoti žvelgti į visas lietuvišką
sias problemas globaliniu mastu, pastebėti bendrus pavojus, pra
matyti gaires. Tiesa, kartais kyla nepasitenkinimo vienu ar kitu 
viršūnių ėjimu, bet tai ne dėl esminių dalykų. Visi tebejaučiame, 
kad lietuviškosios veiklos gijos telkiasi centruose. Ir juo toliau, 
juo tokių centrų buvimas ir planingas veikimas darosi reikšmin
gesnis jau vien dėlto, kad išeivijoje didėja susmulkėjimas. Kaž
kaip įvairūs mūsų veikėjai pradeda siaurėti savo žvilgsniu, pasi
neria tik į vietinius reikalus ir nebemato viso išeivijos ploto. To
dėl visuotiniai kongresai, seimai, konferencijos yra sujudimai, ku
rie pažadina visumos žvilgsnį ir paskatina proveržį iš susmul
kėjimo.

Yra betgi sritis, kuri tvarkoma visai skirtingai. Tai religinė 
sritis. Išeivijos gyvenime ji užima svarbią vietą. Lietuviškame 
gyvenime ji yra giliai įsiaudusi ir sudaro organišką mūsų išeivi
jos gyvenimo dali. Deja, religinės srities tvarkyme turime ma- 
žiausiai savarankiškumo. Ir katalikai, ir evangelikai priklauso di
desnėms bendrijoms, kurios yra tvarkomos tarptautinių autori
tetų. Ir tai natūralu, nes visi esame nariai didžiojo krikščionijos 
organizmo, turinčio bendrąją vadovybę. Visdėlto ši priklauso
mybė nėra tokia, kuri neigtų tautinį aspektą ir neleistų tam tikro 
savarankiškumo. Laisvose valstybėse tai nesudaro problemos, bet 
išeivijoje tai dygus klausimas. Tautinės išeivių grupės kaip reli
ginės bendruomenės turi įsijungti į vietines vyskupijas ir prisi
taikyti prie jų tvarkos bei reikalavimų, čia ir iškyla nesusipra
timų, nes tautinių grupių nariai yra ne tiktai krikščionys, bet 
ir tautiečiai, kuriems rūpi ne vien Dievas, bet ir tėvynė bei sa
voji tauta. Gerai žinome, kaip per bažnyčias buvo sulenkinta žymi 
dalis Lietuvos. Taip pat matome, kaip svetimos parapijos palengva 
įtraukia savo ratan ir mūsų išeivius. Ypač daug žalos tautiniu at
žvilgiu padaroma ten, kur per bažnyčias bei religines institucijas 
stipriai reiškiasi kuri nors tautybė. Ten, sąmoningai ar nesąmo
ningai, mažesnės tautinės grupes nusmelkiamos, ignoruojamos ir 
paliekamos lėtam sunykimui.

★ ★ +
Tokių rūpesčių akivaizdoje ir kyla mintis, kad atėjo laikas iš 

esmės persvarstyti mūsų religinės srities, tvarkymą. Lietuviai evan
gelikai, turėdami prisitaikyti prie vietinio krašto sąlygų, bando iš
saugoti ir tam tikrą savarankiškumą. Jie turi išeivijos sinodą, -ku
ris nėra be reikšmės jų religinio gyvenimo tvarkyme. Lietuviai 
katalikai turi du vyskupus išeivijoj, bet jų galia tėra patariamojo, 
moralinio pobūdžio. Nėra vyriausio organo, kuris apžvelgtų visą 
lietuvių išeivijos religinio gyvenimo problematiką, ją studijuotų* 
sudarytų bendrus planus ir juos vykdytų. Buvo iškelta mintis or
ganizuoti žygį pas šv. Tėvą ir prašyti leidimo steigti lietuviškas 
vyskupijas, panašias į Rytų*apeigų ukrainiečių. Greitai paaiškėjo, 
kad toks žygis susidurtų su daugybe kliūčių. Be to, maža vilties, 
kad popiežius darytų išimtį vienai tautinei grupei. Vietoje to ver
tėtų pagalvoti apie artimesnę galimybę, būtent, sudaryti vyriausią 
išeivijos katalikų organą esamose bažnytinės teisės ribose. Į tą or
ganą, kurį galbūt galima būtų pavadinti senatu ar kitaip, turėtų 
įeiti mūsų* vyskupai, rinktiniai* kunigai ir pasauliečiai. Toks sena
tas, turėdamas atitinkamus ryšius su Vatikanu bei autoritetą, ga
lėtų dar daug ką išgelbėti ir padaryti religinėje lietuvių srityje, 
kuri taip glaudžiai susijusi su tautine, šiuo metu, kai teritorinėse 
vyskupijose organizuojami senatai, derėtų pagalvoti ir apie lietu
vių senatą, kuris, globaliniu mastu veikdamas, galėtų įnešti reli- 
giriėn sritin didesnio lietuviško atsparumo, savarankiškumo ir di
namiškumo. Pr. G.

Pasaulį sukrėtė Jungtinių Tolimesnį sovietų proveržį nius ginklus, nes jam nesvarbu, 
Tautų generalinio sekr. U Thant Vakarų Europon sustabdė pa- kiek kiniečių gali žūti atomi- 
viešas pareiškimas laikraštinio- skubomis įsteigta š. Atlanto Są- niame kare. Jeigu iš 650 milijo- 
kams, jog Vietnamo konfliktas junga, atominiai JAV ginklai ir nų masės gyvų išliktų 100 mi- 
yra įžanga į trečią pasaulinį ka- Kremliaus vadų įsitikinimas, lijonų, kai tuo tarpu sovietai su 
rą. Šis įspėjimas, galimas daly- kad karas taptų abipuse savižu- amerikiečiais tokiame kare iš
kas, turėjo įtakos Kanados fe- dybe. Užblokuota Europos fron- brauktų vieni kitus iš žemėla- 
deracinio ministerių kabineto te, Sov. Sąjunga dėmesį nukrei- pio, Kinija galėtų organizuoti 
nariui W. Gordonui, kuris To- pė į Tolimuosius Rytus, kur ko- pasaulinę imperiją, savo orbi- 
ronte pasakytoje kalboje per- munistinis režimas į savo ran- ton įtraukdama atominio kon- 
daug griežtai ir neteisingai pa- ' 
smerkė JAV įsivėlimą į Vietna
mo karą. Kyla klausimas — ką 
galvoja kiti kanadiečiai, kuriems 
arčiau širdies yra ne tautinė 
krašto ekonomija, bet didysis 
tarptautinės politikos žaidimas, 
turįs visuotinės reikšmės?

Dienraščio “The Telegram” 
politinis komentatorius Otavoje 
Lubor J. Zink rašo išsamius ir 
gerai pagrįstus straipsnius, ku
rie kasdien yra skelbiami pirmo
sios laikraščio dalies 7 psl. Jau 
eilę metų jis veda sunkią ir ne
lygia kovą kanadinės žurnalisti
kos fronto pirmutinėse linijose, 
demaskuodamas kanadiečių dau
gumos užmirštus sovietinio ko
munizmo tikruosius kėslus.

Atviri žodžiai
Dėmesio vertas yra L. Zink 

atsakymas JT gener. sekr. U 
Thant: “Kai JT gen. sekr. U 
Thant praėjusią savaitę pareiš
kė, kad mes esame trečiojo pa
saulinio karo pradžios liudinin
kai, jis pavėlavo 20 metų, šio 
karo pradžią mes jau stebime iš
tisus du dešimtmečius — nuo

' satino imtis laimėjimų stoka, 
didėjantis atominių užtaisų ir 
raketų arsenalas, kasdien augan
ti įtampa tarp Kremliaus ir Pe
kingo. Suplanuoto atominio šan
tažo šaknis pakirto tvirta' JAV 
ir jų anuometinio prez. J. F. 
Kennedžio laikysena, šiuos karš
takošiškus metodus Kremlius 
buvo priverstas padėti į archyvų 
lentynas, kur juos dabar yra 
apklojęs storas dulkių sluogs- 
nis. Jeigu kada pasikeistų jėgų 
santykis ir psichologinė atmo
sfera, jie vėl galės būti panau
doti naujiems eksperimentams.

Lubor J. Zink yra teisus, pri
mindamas skaitytojams, jok Pe
kingo susidūrimas su Maskva pa
didino komunistinės Kinijos už
sispyrimą Stalino metodais už
valdyti Aziją. Maotsetungas 
daug vilčių deda į savo atomi-

kas buvo paėmęs Kinijos kont- flikto nepaliestą P. Ameriką ir 
rolę. Agresinius bandymus Ko- Vidurinius Rytus.
rėjoje sulaikė Jungtinių Tautų 
vardu JAV kariuomenės dali
niai. Kremlius rėmė komunisti
nės Kinijos įstojimą į Korėjos 
karą, bet vengė tiesioginio susi
kirtimo kovos laukė, kuris būtų 
galėjęs duoti valią atominiams 
ginklams.

Šantažas nepavyko
Po pralaimėjimo Korėjoje,

Lubor J. Zink nuomone, Sov. niai įvykiai Vietname. Ir Pekin- 
Sąjungos žingsnius kurį laiką gas, ir Hanojus tvirtai tiki, jog 
varžė Stalino mirtis, po jos pra- pergalė P. Vietname komuniz- 
sidėjęs vidinis netikrumas, N. 
Chruščiovo atliktas Stalino nu
vertinimas. šiame laikotarpyje 
Kremlius pasitenkino bandy
mais išnaudoti tautinius, socia
linius ir ekonominius nesklan
dumus Viduriniuose Rytuose, 
Afrikoje, P. Amerikoje. Nema
žas dėmesys taipgi buvo skiria
mas š. Atlanto Sąjungos ardy
mui, panaudojant Lenino tai
kaus sugyvenimo atnaujintą 
strateginę versiją.

Šantažinio pobūdžio avantiū
ros su Kubon įvežamais raketi
niais ginklais N. Chruščiovą pa-

Smūgis pasaulinio karo 
daigams
Dabartiniu metu Kiniją nuo 

atominio karo minties atbaido 
permenkas Pekingo atominių 
ginklų arsenalas. Ši priežastis* 
kaip teigia Lubor J. Zink, Kini
ją privertė pradėti vadinamuo
sius “išlaisvinimo karus”, kurių 
geriausias pavyzdys yra dabarti-

VLIKo pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, keliaudamas po Europą, ap
lankė Lietuvos Diplomatijos šefą min. St. Lozoraitį

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

PASITRAUKTI ARBA TYLĖTI

ga pusei Europos prievarta už
krovė komunistinius režimus. 
Nenutrūkstanti kova tarp raudo
nojo totalitarizmo ir demokra
tijų vyksta šaltojo karo rėmuo
se. Europoje ir Artimuosiuose 
Rytuose Kremliaus pradėtas 
konfliktas šiandien jau yra apė
męs visą pasaulį...”

Lubor J. Zink teigimu, mes 
esame linkę užmiršti Vakarų de
mokratijų II D. karo metu ir 
pokaryje padarytas klaidas. Sta
linas buvo apsukęs galvas ne tik 
taikos išsiilgusiems eiliniams pi
liečiams, bet ir prez. F. D. Roo- 
seveltui bei kitiems didiesiems 
politikams. Tai liudija Jaltos ir 
Potsdamo apgailėtinos sutartys, 
kurių dėka Sovietų Sąjunga su
kūrė koloninę imperiją Rytų ir 
Vidurio Europoje.

mui atvers duris Į kitus neturto 
ir skurdo spaudžiamus pietryčių 
Azijos kraštus.

Agresoriaus apetitą ugdo ka
rinėse avantiūrose pasiekiami 
laimėjimai. II D. karas nusiaubė 
Europą, nes niekas laiku ir tvir
tai neišdrįso tarti Hitleriui “ne”. 
JT generaliniam sekretoriui U 
Thant kanadietis komentatorius 
primena skaudžią tiesą: “U 
Thant, išvesdamas paralelę tarp 
šių dienų įvykių pietryčių Azi
joje ir abiejų pasaulinių* karų 
pradžios, nesąmoniningai patvir
tino argumentą, kad yra būtina 
pastoti kelią komunizmo agresi
jai. Jeigu Musolinis būtų buvęs 
sustabdytas Etiopijoje, 6 Hitle
ris Austrijoje ir Čekoslovakijo- 

’ je, pasaulis nebūtų patyręs II D.
karo skaudžiųjų žaizdų ...”

JAV kovos lauke deda visas 
pastangas, kad nepasikartotų 
1939 m. tragiškieji įvykiai, pa
saulį per Miuncheno paktą nu
vedę į II D. karą. Užbaigai ci- 
tuotini Lubor J. Zink reikšmin
gi žodžiai: “Vietnamas yra pas
kutinis labai skaudus mėginimas 
neleisti šaltajam karui tapti pa
saulinio masto ugnies jūra. Būtų 
liūdna, jeigu jis susilauktų pra
laimėjimo dėl ryžto stokos ar 
dėl Čemberlenų ir 1960 m. de
šimtmečio penktosios kolonos 
narių, reikalaujančių nuolaidų 
raudonajam fašizmui.” V. Kst.

EGIPTAS PAREIKALAVO, KAD JUNGTINĖS TAUTOS AT- 
ŠAUKTŲ KARIUOMENĖS DALINIUS, kurie nuo 1956 m- Suezo 
krizės saugojo Izraelio ir Egipto pasienį. JT generalinis sekr. 
U Thant buvo priverstas patenkinti Egipto reikalavimą ir sargybos 
postus perduoti egiptiečių kariams. JT kariuomenę Egipto terito
rijoje sudarė: 432 brazilai,*800 kanadiečių, 3 danai, 978 indiečiai, 72 
norvegai, 538 švedai ir 580 jugoslavų. Virš Artimųjų Rytų vėl tel
kiasi karo grėsmės debesys. Kaire leidžiamas laikraštis “Al Ahram” 
teigia, jog JT kariuomenės iškraustymas turi tikslą paslėpti nuo 
pašalinių akių egiptiečių karinių dalinių judėjimą. Sirijos krašto 
apsaugos ministeris gen. mjr. Haifez Al-Assad atvirai pareiškė, kad 
jau yra atėjęs laikas pradėti išvadavimo kovą. Egipto kariuomenės 
vadas gen. mjr. Abdel Morta-< 
gi buvo dar atviresnis: “Kiek
vienas mano kareivis nori daly
vauti šiame šventajame kare.” 
Jo ugnį kiekvienu momentu gali 
uždegti incidentas Sirijos ir Iz
raelio pasienyje. Ir Sirija, ir 
Egiptas telkia kariuomenę prie 
Izraelio sienos. Galimas daly
kas, prie šių įvykių nagus yra 
prikišusi ir Sovietų Sąjunga, 
ginkluojanti arabų kraštus ir 
siekianti juose didesnės įtakos. 
Karas tarp Jungtinės Arabų 
Respublikos ir Izraelio būtų ne
maža problema JV Valstybėms. 
Viduržemio jūroje yra stiprūs 
amerikiečių karinio laivyno vie
netai, bet karui sustabdyti vien 
tik laivų neužteks.

Vietnamo kare naujų kompli
kacijų gali sukelti amerikiečių 
kariuomenės įsiveržimas į demi
litarizuotą zoną. Toji šešių my
lių pločio juosta yra išvesta pa
gal 17-tą paralelę. Vašingtone 
skelbiama, kad amerikiečių da
liniai užims tik trijų mylių ruo
žą, kuris priklauso P. Vietna
mo teritorijai. Visa operacija 
esanti grynai defenzyvinio pobū
džio, nes demilitarizuotoje zo
noje š. Vietnamas buvo įsiren
gęs pagrindines karines bazes. 
Prie zonos sutrauktos sovietų ga
mybos priešlėktuvinės raketos 
jau buvo pradėjusios šaudyti į 
amerikiečių lėktuvus. Sovietinės 
žinių agentūros “Tass” politinis 
komentatorius V. Chorkovas šį 
amerikiečių žingsnį pavadino 
“rimta ir pavojinga provokaci
ja”. Amerikiečių aviacija bom
bardavo elektros jėgainę, kuri 
yra mylios atstume nuo Hano
jaus centro. Paskutiniųjų dvie
jų savaičių laikotarpyje ameri
kiečių naikintuvai oro kautynė
se numušė virš 20 sovietinės ga
mybos MIGų.

Ženevoje įvykusioje konferen
cijoje 54 kraštų atstovai pasira
šė sutartį, kuri 32-35% suma
žins muitą įvežamiems žemės 
ūkio ir pramonės gaminiams. 
Pasaulinėje prekybos rinkoje ši 
sutartis palies apie 40 bilijonų 
dolerių vertės apsikeitimą gami
niais. Sutaupytas pinigas pasieks 
gamintojus, prekybininkus ir 
darbininkus. Muito sumažinimas 
Kanadai leis gerokai padidinti 
prekybą su JAV. Pernai Kana
da eksportavo $10 bilijonų ver
tės žaliavų ir gaminių, kurių 
JAV nupirko už $6 bilijonus*. 
Muito sumažinimas pasauliniu 
mastu buvo velionies prez. J. 
F. Kennedžio idėja. Konferen
cijoje buvo padidintos kviečių 
kainos, sudarant 500 milijonų 
bušelių fondą badaujantiems 
kraštams. Išlaidas padengs tur
tingieji pasaulio kraštai, jų tar
pe ir Kanada, sutikusi sumokė
ti 11% bendros sąskaitos.

Hong Kongą sukrėtė maišta
vimo banga, prasidėjusi dėl ne
sutarimų tarp savininku ir dar
bininku vienoje dirbtiniu gėlių ningai, bet be pykčio ir neapy- 
gamvkloje. Maotsetungo šalinin- kantos žymių, kurios yra būdin-

niečių pasiųsdami į gatves. Po
licija* suėmė virš 400 demonst
rantų. Hong Kongo gubernato
riui D. Trench statomas reika
lavimas paleisti suimtuosius ir 
uždaryti uostą amerikiečių lai
vams, kurie Į Hong Kongą atve
ža karius kelių dienų, poilsiui.

Pekinge Hong Kongo įvykiai 
buvo sutikti demonstracijomis 
prieš britus. Viešojo saugumo 
ministeris Hsieng Fu-chih prem
jero čuenlai akivaizdoje Brita
niją pavadino imperializmo žiur
ke. Demonstracijų metu pirmą 
kartą nukentėjo ir kanadietis 
žurnalistas David Oancia, Toron
to dienraščio “The Globe and 
Mail” korespondentas. Minia bu
vo apgulusi jo automobilį prie 
namo, kuriame gyvena britų 
Reuterio žinių agentūros atstok 
vas. šį kartą nieko nepadėjo to- 
rontiečio aiškinimas, kad jis yra 
kanadietis, neturįs nieko bendro 
su britišku imperializmu. Ap
gulimas truko ištisą pusvalan
dį. Kaip skelbia kiti laikraštinin
kai, D. Oancia, sėdėdamas kumš
čiais daužomame automobilyje, 
rūkė cigaretę po cigaretės. Pe
kingo triukšmas dėl Hong Kon
go neturi didesnės reikšmės. Ko
munistinė Kinija šią britų kolo
niją galėtų užimti per keletą va
landų, bet* tokiu atveju ji pra
rastų kasmet po $700 milijonų, 
kuriuos dabar gauna prekybos 
ir investacijų keliu.

Slaptosios sovietų milicijos 
KGB naujuoju vadu 
skirtas kompartijos 
Jurijus Andropovas, buvęs am
basadorius Budapešte, kai ten 
1956 m. vyko aritisovietinė revo
liucija. NuO i960 m. KGB če
kistams vadovavo Vladimiras 
Semičastny, kuriam dabar buvo 
paskirtos kitos pareigos, čekistų 
vadų palyginti dažnas kaitalioji
mas perša mintį, jog kompartija 
šią instituciją yra pasiryžusi lai
kyti griežtoje kontrolėje, neleis
dama perdaug įsigalėti nė vie
nam asmeniui.

Politinės globos pasiprašė 
Vengrijos ambasados Vašingto
ne charge d’affaires Janos Rad- 
vanyi, ėjęs ambasadoriaus pa
reigas. Jis yra pirmas komunis
tiniu kraštu ambasadorius, nu
traukęs ryšius su komunizmu. 
Prieš II D. karą J. Radvanyi 
buvo paprastas darbininkas, ei
linis nelegaliai veikusios kom
partijos narys. Diplomatinę kar
jerą pradėjo 1947 m. Ankaroje, 
vėliau dirbo Vengrijos atstovy
bėse Paryžiuje, Berne ir Damas
ke. Valstybės departamento pa
reigūno R. J. McCloskey prane
šimu, J. Radvanyi pasiuntė at
sistatydinimo raštą Vengrijos 
vyriausybei. Pasitraukimo prie
žastis neskelbiamai Diplomatų 
teigimu. J. Radvanyi esąs drau
giškas žmogus, kuris Vengrijos 
reikalavimus perduodavęs sąži-

Opera ir neoficialūs pasitarimai
J. M. Bačiūnų pagerbimas • Veiksnių vadovybių pasitarimas

Gegužės 19-21 d. savaitgalį 
lietuviškojo gyvenimo prožek
toriai vėl nukrypo į Čikagą, kur, 
pradedant penktadienio vakaru, 
vyko neeiliniai įvykiai.

Pasaulio Liet. Bendruomenės 
pirm. J. Bačiūnas ir Ponia la
bai puošniame klube atšventė 
savo vedybinio gyvenimo 50 me. 
tų sukaktį. Pagerbime dalyva
vo keli šimtai lietuvių ir nema
žai amerikiečių, p. Bačiūnų šei
mos draugų. Pokyliui vadovavo 
inž. V. Adamkavičius, kuris pa
sakė pagrindinę kalbą lietuviš
kai ir angliškai. Po to visų var
du ilgesniu žodžiu sukaktuvi
ninkus sveikino Lietuvos atsto
vas Vašingtone J. Rajeckas, 
įteikdamas visų dalyvių pasira
šytą adresą. Garbės svečiu tar
ne, be minėto atstovo J. Rajec
ko, buvo VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnas ir Ponia, ALTo pirm, 
inž. A. Rudis ir Ponia, Lietuvos 
konsulas dr. Daužvardis ir Po
nia. p. Olienė ir eilė kitų. Ka
nados lietuviams atstovavo KLB 
pirm. A. Rinkūnas, įteikęs su-

"Gražinos" premjera 
akimis žiūrint, šis veikalas 
darė daugiau misterijos vaizdą, 
nes jame vyravo ne solistai, o 
masinės scenos-chorai, kurie 
buvo puikūs ir didingi karių 
dainomis, ypač raudomis pasku
tiniame veiksme. Sakoma, kad 
“Gražinos” autorius komp. J. 
Karnavičius ją rašęs vienam 
Kipro Petrausko jubilėjui. Ne
nuostabu tad, kad Liūtavaras, 
kurį Lietuvoje dainavo K. Pet
rauskas, turėjo išimtinę padė
ti — jam buvo skirta didelė ari
jų dalis. Liūtavarą per abu spek
taklius labai puikiai dainavo S. 
Baras. Gražinos rolei kompozi
torius teikė permažai dėmesio,

(Nukelta Į 6-tą psl.)

su-esančiomis Lietuvoje ar laisva
me pasaulyje. Visi tautiečiai 
kviečiami tų nutarimų laikytis ir 
nedaryti nieko, kas kenktų mū
sų laisvės kovai bei Lietuvos ne
priklausomybės tęstinumui. Be 
to, plačiai aptarti jau pradėti 
vykdyti jubilėjinių 1968 m. pla
nai. Jie vykdomi pagal Niujorke 
Įvykusio veiksnių pasitarimo pri
imtą schemą, šiuo metu prade
damas piniginis vajus, nes visam 
planui Įvykdyti reikės apie 
$200.000.

“Gražinos” opera Įvyko šešta
dienio ir sekmadienio vakarą. 
Abu kartu didžiulis Civic Ope
ra teatras, talpinantis 3000 žiū
rovų, buvo pilnas. Nespecialisto

Walteris Gordonas, federaci
nio ministerių kabineto narys, 
Toronte pasakytoje kalboje puo
lė dabartinę JAV vyriausybės 
politiką Vietnamo klausimu. Di
džiausią triukšmą sukėlė jo tei
gimas: “JAV įsivėlė į kruviną 
pilietinį karą,* kurio negalima 
pateisinti nei moraliniu, nei 
strateginiu atžvilgiu.” Opozici
jos vadas J. Diefenbakeris ap
kaltino W. Gordoną, kad jis to
kiu neatsargiu pareiškimu tei
kia vilties komunistams. W. Gor- 
dono kalba buvo skaudus smū
gis L B. Pearsonui ir užsienio 
reikalų min. P. Martinui, nes 
jie Vietnamo konflikte stengia
si laikytis neutralumo, jieško- 
dami kelių taikai atstatyti. Spau- 
doie ir parlamente pasigirdo 
balsu, reikalaujančių pašalinti 
W. Gordona iš ministerių kabi
neto. W. Gordono pasiteisini
mas, kad jis Ameriką puolė ne 
kaip vvriausybės atstovas, bet 
kaip eilinis Kanados pilietis, nė
ra pakankamas, nes visi kabine
to nariai yra įsipareigoję laiky
tis solidarumo ir bendros lirii- 
ios. Premjeras L. B. Pearsonas 
buvo sušaukęs specialu ministe- 
riu kabineto posėdi, kuris nuta- susilaukė Olandijos karalienė tykiu su Lietuva ir su iš ten at- 
rė W. Gordona palikti dabar- Julijona ir jos vyras princas vykstančiais tautiečiais oroble- 
tinėse Priw Council prezidento Bernardas. Kanadiečiai nėra už- ma. Po ilgesniu diskusijų nu- 
nareteose. ieigu iis atsisakys pa
naša”*? turinio kalbu ateityje. L. 
R. Pearsonas tarnyj nabrėžė. 
kad Kanados oolitinė linija Viet
namo karo klausimu nėra pasi
keitusi. W. Gordonas pasižadėjo 
tylėti.

■KVCUCWV .1^.11*. mm lYanaua WUTV uuiua- aiiayuo UMaauįvo, va- . . . . j v l • VZ XZ—L;
sonas buvo iškilmingai sutiktas .čiusi turėti 45 tokius svečius, čiau Griežtai nasisakoma prieš Baltuos valstybių atstovai, dalyvavę buyusioV. Vokieti 
prez. De Gaulle Parvžiuje. Eli- Parodos pasisekimas jų skaičių santykius su oficialiais pareirū- f" K

ėmime prez. De Gaulle džiau
gėsi, kad yra pašalinami lig šiol 
egzistavę nesutarimai ir kad 
ateityje pagerės santykiai tarp 
Prancūzijos ir Kvebeko. Prem
jeras D. Johnsonas pabrėžė, jog 
prez. De Gaulle drąsi laikysena 
Kvebekui teikia naujų jėgų. To
limesniuose pokalbiuose bus pa
liesti mokslinio ir techninio 
bendradarbiavimo reikalai, pa
skolų Kvebekui klausimas.

Ontario premjeras J. Robarts 
pranešė provincinio parlamento 
nariams, kad jis yra pasiryžęs 
sušaukti federacinės ir provin
cinių vyriausybių atstovu kon
ferenciją, kurios pagrindinė te
ma bus “Federacijos rytdiena”, 
ši jo planą remia ne tik Onta
rio konservatoriai, bet ir libe
ralu vadas R. Nixonas su NPD 
vadu D. MacDonaldu. Premje
rui L. B. Pearsonui nuraminti ____ ___________ r ___
J. Robarts garantavo, kad kon- kaktuvininkams atskirą adresą 
ferenciia netaps eiline provin- įr rankšluostį su įaustu Lietuvos 
ciju skundu platforma, kalti- himnu
nančia Otavą netobulu finansi- Gegužės 20 d. ALTos patalpo- 
nes paramos paskirstymu pro- se įyyk0 veiksniu vadovybių ne- 
vincijoms. oficialus pasitarimas, kuriame

Iškilmingo sutikimo Otavoje dar kartą peržvelgta mūsų san-

miršę jos kovas prieš hitlerinę sistatyta. kad prieš pusantrų me- 
Olandijos okupaciją, kai Julijo- tu Klevelande tuo reikalu pada- 
na oolitinės elobos buvo privers- ryti nutarimai pilnai ir bekom- 
ta jieškoti Kanadoje. Vyriausy- nromisiškai tebegalioja ir šian- 
bės vadu priėmimui numatyto dien. Kaip žinome, tais nutari- 
$1.577.000 biudžeto neužteks, ši mais nedraudžiami tautiečiu as
sume buvo paskirta praėjusi ru-

Kvebeko premjeras D. John- deni, kai Kanada buvo numa-
meniniai santvkiai su lietuviais 
’5 anaous geležinės uždangos, ta-

zėjaus rūmuose surengtame pri- padidino iki 60. nėrns riaušėms, tūkstančius H- kraštų ambasadoriui.

buvo pa- 
ideologas

I



Teritoriniai Kinijos apetitaiLeidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai”

DR. V. LITAS PADĖKA15.000 kilo-Kinijos sienospavaduotojas A. Rinkimas; redakcijos narys Vyt Kastytis.

Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų
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Esu nuoširdžiai dėkinga už man surengtą priešvestuvi- 
nį pobūvį, dovanas ir malonius linkėjimus visoms dalyvėms. 
Ypač esu dėkinga rūpestingosioms pobūvio rengėjoms: p. 
Onai Gotaveckienei, p. E. Hagedornienei, p. Poškienei, p. 
Endzelienei, Anelei Gotaveckienei, p. Kavaliauskienei, Onai 
Guobienei, p. Karasiejienei, p. Garkūnienei, p. Mueller, p. 
Germann, p. Kybartienei, p. Clendennmg, p. Grossman, p. 
Kolodziejczyk, p. Willigar, p. Lukasik, p. O. Hagedorn, p. 
Parwicki.

Visas dėkingai prisimindama —
Laimutė Marija Slekytė

E. Gotceitas, I. E. Ehlers, G. Mau- 
ražaitis, A. Mikšienė, A. Sungailie- 
nė, A. Augustinavičienė, J. Viltra- 
kis, S. B. Vaitiekūnai, O. M. Yčai,

Nauji nariai ir įnašai:
192. Riauka M.
193. Iz. Matusevičiūtės at- w.

minimui $100 s. Ulozienė; po $3: A. Liubinskienė,
Prie Matusevičiūtės vardu at- J- J- Smolskiai, O. Teseckienė ir $1 

siųsto įnašo gauta dar 15 dol. v- Žilinskienė. Visiems aukotojams 
aukų. Fondas nuoširdžiai dėkoja. Fondo

įregistravimo reikalas žymiai pasistū-

* Apeigyno II ir II tomas jau 
atspausdintas okupuotoje Lietu
voje. Nemažas leidinio kiekis 
gautas užsienyje ir išsiuntinėja
mas užsisakiusiems I tomą. Abu 
tomai gražiai išleisti, kietais vir
šeliais. II tomas yra beveik dvi
gubai didesnis už I-jį. Jame yra 
laidotuvių apeigos, litanijos ir

. . .. * . ........ v turėjomokėtiduoklę.DarMan- 
ja ir šiaurės Vietnamas. Kiti as- džu dinastijos laikais, iki 19 
tuoni yra - Afganistanas Pa- šimtmečio pradžios, Kinijos ri- 
kistanas, Nepalas, Burma, Lao- hoc siekė Balchach ežerą cent- 
sas, Indija, Butanas ir Sikkim, rinėie Aziiok Korėia ^Sacha- pastumti jį jTarp Kinijos ir kaikurių kai- Ung tadf kgTp^Xfl^os 

’ imperijai. Bet Mandžu dinastija

★ Kun. Daniel Flaherty, SJ, 
keliavo Sov. Rusijoje 15 dienų. 
Grįžęs pareiškė, kad krikščionių 
bendrijos atgyja, o žydų — kri
tiškoje padėtyje. O r t o d o k s ų 
Bendrija kovoja už savo gyvy- plėtėsi už dabartinės Kinijos sie- 
bę. Rusijoj yra trys milijonai nų jos kultūros pavėsy gyveno 
žydų, o tik trys rabinai: Yehu- Kįrėja> Vietnamas ir Japonija, 
da Leib Levin, 74 m., Maskvo- jik pastaroji iš šių kraštų nie-

mynų vyksta nuolatiniai kon
fliktai. Su Indija buvo prieita įTš" ridur?Vradėjo7od^friip“ 
net prie ginkluoto susirėmimo. nėjimą ir Europos tautos ėmė 
Pnezastis — nepasitenkinimas skverbtis į rytinę Aziją. Kinija 
turimomis sienomis. Maotsetun- ««« “ ‘ ‘
C 1 A. * imperija ėmė irti/Snow pasakė: “Kinijos uzdavi- •;
nys yra atgauti prarastas sritis. Naujieji žemėlapiai 
Mūsų suverenumas anapus di
džiosios Kinijos sienos turi būti 
vėl atstatytas.”

Senovės plotai
Senoji Kinijos karalystė toli

1911 m. Mandžu dinastija bu
vo nuversta, Kinija tapo respub
lika, o Mongolija ir Tibetas at
siskyrė iš jos imperijos. Tada 
kinietiškasis imperializmas atsi
suko į šiaurę ir vakarus, kur gy
vena stepių tautos, kurios nė 
vienam jų imperatoriui nesida
vė pilnai kontroliuojamos.

t.t. su gaidomis. III tomas yra jo; Lubanov, 86 m., Lenipgra- įaja nebuvo patekusi Kinijos 
valdžion. Kinijos karalyste Han 
dinastijos laikais (210 pr. ir 220 
po Kr.) pietuose apėmė dabarti
nį Vietnamą, šiaurės rytuose 
šiaurinę Korėją, vakaruose ji 
tęsėsi į Tarim slėnį. Ekspansij’a 
į vakarus užtikrino centrinės 
Azijos prekybos kelius ir paša
lino pavojų iš stepių pusės.

Per tūkstantį metų po Kris
taus gimimo Kinijos karalystė 
išaugo į pasaulinę galybę, kurią 
pripažino visa pietinė ir centri
nė Azija. Augščiausią galybės 
laipsnį ji pasiekė Tang dinasti
jos laikais (618-907 m.): Kambo-

de; Izrail švartsblat, 54 m., Ode
soje.

★ Brazilijoje Minas Gerais 
universiteto profesorius Alfon
sas dos Santos, 74 metų amžiaus, 
vienuolikos vaikų tėvas, š.m. ba
landžio 25 d. įšventintas kunigu.

* Gabone, Afrikoje, Katalikų

mažesnis — 120 psl., lyg ir II- 
jo priedas. Jame atspaustos lie
tuviškos Mišios keturiem bal
sam, keletas giesmių, tinkamų 
giedoti skaitytinių Mišių metu. 
Viskas su gaidomis. Abiejų tomų 
kaina su persiuntimu — $10. Vi
sų trijų tomų kaina — $15 su _____ _ _________ __ ....
persiuntimu oro paštu. ^Užsisa- Bendrija jau turi dvi vyskupijas: 

Libreville MOuna su 230.000 
katalikų. Prieš 20 metų buvo tik 
90.000 katalikų. Jau turi 58 vie
tinius kunigus.'

* Indėnams Kanadoje prie 
Winnipego atidaryta kunigų se
minarija, vienintelė Š. Ameriko
je. Jos užuomazga padaryta 1952 
m. Fort Alexandre misijoje. 
Šiuo metu yra tik dešimt klie
rikų.

* Katalikų universitetas Japo
nijoj, Tokijo mieste, turi 6000 
studentų, kurių 679 katalikai. 
Universitetą įsteigė jėzuitai 
1905 m.

* Baltimorės arkivyskupijoj 
kunigų senatas įvedė pakeitimų, 
būtent: klebonų skyrime griež
tai laikomasi pirmenybės; kuni
gų perkėlimo atveju į kitą pa
rapiją pranešama bent prieš tris 
savaites; klebonai bent kartą į 
mėnesį įpareigojami padaryti 
posėdį su vikarais ir aptarti pa
rapijos problemas bei administ
racija.

* Armėnų Krikščionių Bend
rija, įsteigta'Azijoj ir turinti du 
milijonus narių, jieško susivie
nijimo su Katalikų Bendrija. Ar
mėnų Bendrijos galva Katholi- 
kos Khoren I gegužės 8-11 d. 
lankėsi Romoje ir tarėsi su po
piežium Pauliu VI.

* Vengrijos kunigas Tibor 
Meszaros, kalintas Sibire 7 me
tus, atvyko į Ameriką ir nori 
įsteigti centrą kovai prieš Veng
rijos raudonuosius. Jis buvo ar
timas kardinolo M i n d s z e n ty 
draugas ir dalyvavo vengrų su
kilime prieš komunistus.

* Sovietų Rusijos ateizmo va
dai buvo suvažiavę Kieve ba
landžio 27 d. Jie rado, kad dau
guma Rusijos moterų yra tikin
čios ir daro didelę įtaką vai
kams. Nutarė sustiprinti kovą 
prieš moterų religingumą.

* Katalikų, protestantų, orto
doksų ir žydų draugija JAV iš
sirinko pirmininku katalikų ku
nigą negrą — Tėvą Elmer Po
wer^ S.V.D.

* Liurdo šventovę 1966 m. 
aplankė 3,220,033 maldininkai. 
Buvo 613 specialių traukinių. 
Lėktuvais buvo atskridę 124,477 
maldininkai.

* Didžiausia visame pasauly 
metinė premija už humanitari
nius mokslus — $30.000 įteikta 
Brazilijos istorikui Gilberto de 
Mello Freyre. Šią žinią pranešė 
Apsen, Colorado, instituto rek
torius Alin Eurich.

* Čekoslovakijos komunistinė 
valdžia išleido įstatymą, drau
džiantį jaunimui lankyti bažny
čias Prahoje. Komunistai paste
bėjo, kad tai sukelia religinius 
jausmus. B. M.

kyti galima “Draugo” administ
racijoje 4545 W. 63rd. St., Chi
cago 29, Ill., USA. Lietuvoje 
Apeigyno naudojimas įsigaliojo 
nuo š.m. Sekminių dienos — ge
gužės 14-sios. Išeivijoje jau 
daug kur naudojamas I-sis Apei
gyno tomas, kuriame liturginiai 
tekstai sklandžiai išversti. Kai 
tik bus gauti ir kiti tomai, jų 
vartojimas dar plačiau pasklis^ 
Tai kartu vienijantis ryšys su 
okupuotos Lietuvos tikinčiai
siais.

* Lietuviu Evangelikų Liute
ronų Bažnyčios sinodas išeivijo
je posėdžiavo balandžio 21-24 
dienomis Bad Godesberge, V. Vo
kietijoj. Dalyvavo 27 atstovai su 
balsavimo teise (vienas nuo 50 
parapijiečių). Trylika atstovų 
balsavo korespondentiniu būdu' 
Sinodą atidarė senjoras kun. A. 
Keleris. Į prezidiumą išrinkti: 
pirm. kun. A. Gelžinius, vice- 
pirm. kun. A. Putcė, sėta:, mo-

t kyt. Fr. Skėrys. Sveikino: latvių 
atstovas kun. Berzinš, MLT var
du— E. Simonaitis, Fr. Skėrys, 
buvęs majoras A. Gintautas. Vi
sa eilė sveikinimų gauta raštu. 
Kun. J. Stanaitis skaitė biblinio 
turinio referatą, o kun. J. Urdzė 
— paskaitą tema “Krikščioniš
kas. lajų (pasauliečių. Red.) dar
bas”. Išsamų pranešimą apie 
evangelikų veiklą per 20 metų 
išeivijoj padarė senjoras A. Ke
lelis. Į vyriausią Bažnyčios ta
rybą išrinkti 25 nariai: kun. A. 
Žilinskas ir M. šulmistras iš Ka
nados; M. Nauburas, dr. Alg. 
Kelertas, J. Kasparaitis, K. Ki
kutis, Vyt. Glažė, inž. E. Mano- 
maitis, kun. dr. M. Kavolis, M. 
Purvinas iš JAV; J. Reisgys ir 
V. Zaikauskas iš Australijos; 
kun. A. Putcė ir E. Gložaitis iš 
Anglijos; kun. A. Gelžinius, kun. 
J. Urdzė, kun. J. Stanaitis, M. 
Kilienė, dr. A. Gintautas, E. ži
lius, J. Pareigis, M. Posingis, J. 
Rupkalvis, Fr. Skėrys ir Fr. 
Šlenteris iš Vokietijos. Revizijos 
komisiją sudaro: J. Sedaitis iš 
Bremeno, O. Lungas iš Olden- 
burgo, R. Baliulis iš Hamburgo.

* Pirmasis vienuolių seserų 
senatas sudarytas Klevelande. 
Posėdyje dalyvavo 67 atstovės 
(viena nuo 75 seserų). Jos ren
kamos trejiem metam.. Senato 
iniciatorius — vyskupas C. Isse- 
man.

* Britanijos anglikonų arki
vyskupas dr. M. Ramsey buvo 
nuvykęs į Paryžių, lankėsi Notre 
Dame katedroje; arkivyskupo 
Pierre Veuillot lydimas, padėjo 
gėlių vainiką prie Sv. Joanos 
Arkietės statulos. Jis pareiš
kė įsitikinimą, kad Katalikų ir 
anglikonų Bendrijos “stovi ant 
susivienijimo kelio”.

ratoriui duoklę. Didžiausias Kį-
kZSSdLMala- ko 13 šimtmety mongolų viešpa- j B Assamą, dalį Indi- 

S' K Sikkim ’ir Nepalą, 
penjos ribos sieke Europą. Ta Pekingas lig šiol nekėlė rei
dą net Šventasis miestas Mekka yaiayįmų komunistiniam Viet

namu!. Teritorinių reikalavimų 
Vietnamu! turbūt ir nekels, nes 
nenori eiti prieš Azijos komunis
tę solidarumą bei pastumti jį į 

jos ir buvusios prancūzų Indoki- 
nijos yra nustatytos praeito 
šimtmečio gale. Tarp šiaurinės 
Korėjos ir Kinijos tuo tarpu 
taip pat nėra “sienų klausimo”, 
nors Kinijos žemėlapiai rodo ne 
tas pačias sienas, kaip Korėjos 
žemėlapiai.

Santykiai su Mongolija
Su Mongolų Liaudies Res

publika Kinija turi 3800 kilo
metrų sausumos sieną. Išorinė 
Mongolija ilgą laiką priklausė 
Kinijos imperijai ir tik 1911 m. 
ji paskelbė nepriklausomybę, 
nors pripažino Kinijos įtaką bei 
globą. 1924 m., Maskvos pade- 

Kiniečiai savo imperatorių lai- dama, Mongolija pasiskelbė ne- 
kė “dangaus sūnumi”, ir todėl —n-1--------- «i.-—------ u
jam turėjo priklausyti visa, kas 
“yra po dangumi”, kitaip pasa
kius, visas anais laikais žinomas 
pasaulis. Bet ko dabar siekia Ki
nijos komunistai? Ar jie nori 
eiti Kinijos imperatorių keliais? 
Tikro atsakymo nėra. Bet viena 
yra aišku: jie nori atgauti se- 

. niai prarastas Kinijos imperijos 
žemes.

Kinijos komunistai 1954 m. iš
leido knygą: “Trumpa moder
niosios Kinijos istorija”. Ten yra 
pridėtas žemėlapis, į kurį 
įtrauktos visos sritys, kadaise 

dija, Laosas, Malaj'ai, Java, Su- priklausiusios Kinijos valdžiai, 
matra, Šulu salos ir pietinė In- Kiniečiai istorinėmis savo žemė- 
dija tada atsidūrė Kinijos vai- mis laiko Kazachstaną, Kirgizi- 
džioje arba turėjo mokėti impe- ją, Tadžikiją, Išorinę Mongoli-

priklausoma “liaudies respub
lika”. Tautinė Kinija Jaltos kon
ferencijoje pripažino Išorinės 
Mongolijos nepriklausomybę, 
bet Maotsetungas 1937 m. žur
nalistui Edgar Snow pareiškė: 
“Išorinė Mongolija po revoliu
cijos laimėjimo prisijungs kaip 
laisva žemė prie Kinijos”.

Tarp komunistinės Kinijos 
ir komunistinės Mongolijos lig 
šiol dar nebuvo ginčų dėl sie
nų. Mongolijos min. pirminin
kas 1962 m. Pekinge su Kini
ja pasirašė sienų sutartį, kuria 
kiniečiai parodė tam tikro pa
lankumo mongolams, nes norė
jo Mongolijoje išlaikyti -kinie- 
tiškąjį komunizmą.

(Bus daugiau)

Martynas Riauka yra buvęs mėjo ir tuo. reikalu gautas iš atitin- 
Sault i Ste Marie apylinkės pir- karnos įstaigos patikinantis laiškas. 

Visi lietuviai kviečiami aktyviau 
jungtis j Lietuvių Fondą, kurio pa
grindinis tikslas yra remti Lietu
vių Bendruomenės pastangas išlai
kyti lietuvybę.

Londono, Ont., lietuvių bend
ruomenė, parapija ir organizaci
jos, pagerbdamos tragiškai žuvu
sius a. a. Emiliją ir Juozą Ordus, 
sudėjo Lietuviu Fondui įnašą 
$200.

mininku ir nemažai pasidarba
vęs tos kolonijos bendruomeniš
kame gyvenime. A.a. Iz. Matuse
vičiūtės vardu įnašą ir aukas su
dėjo buvę Kybartų gimnazijos 
mokytojai ir mokiniai vieton gė
lių ir vainiko.

Aukojo $10: S. S. Treigiai; po $5: 
L. Matulevičienė, L. Senkevičienė, J. 
Rimienė, O. Rinkevičienė, P. Abro- 
maitienė, V. Judzentavičiūtė, V. Auš
rotas, G. Balčiūnienė, A. Jucienė, L..
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Piramidžių romantika ir vasarvietė
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uostas susisiekimui su Kinija.
Kadangi miestas prisiglaudęs 

prie Įlankos pakrančių, plačiai 
neišsi'driekęs, lengvai susiranda
me viešbuti. Nors buvo dar žie
mos sezonas, bet kambarį gauti 
niekur nebuvo sunku, nors re-

(Tęsinys iš pr. nr.)
Acapulco vasarvietė
Nuo Taxo iki Acapulco 

garsėjusios vasarvietės prie
miojo vandenyno yra apie pora 
šimtų mylių. Asfaltuotas kelias 
visą laiką leidžiasi žemyn kol zervacija iš aukšto nebuvo pa- 
pasiekiamas vandenynas. Pake- daryta. Tačiau vaizdas pasikeitė, 
lėse matyti indėnų kaimeliai su kai vieną pirmadienį buvo Mek- 
visais gyvuliais, ramiausiai be- sikos tautinė šventė. Tada tiek

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU 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.

— kad vos gali prasiskverbti 
pro žmonių masę iki vandens. 
Dauguma tik įbridę pakrantėje 
murdosi, tad turi paplaukti to
liau nuo kranto, kad galėtum 
laisvai jaustis. Nėra jokių van
dens sargų ar budėtojų.' Iška
bintos taisyklės švarai palaikyti 
yra vykdomos, ir paplūdimiai 
švarūs.

Po pietų dauguma eina į Hor- 
nos paplūdimį — beveik įlankos 
centre. Tai ilgas, gal poros my- 

gelis nakvojo automobiliuose ar lių, smėlėtas paplūdimys. Ban
gų beveik nėra, nors čia jūra 
kartais atritina nedideles ban
geles. Čia vasarotojai toli nuo 
viens kito išsimėtę. Tik kartas 
nuo karto pamatai baltąjį. Indė
nės moterys ir vyrai visu pajū
riu vaikštinėja nešiodami įvai
rias prekes ir niekad neaplen
kia su pasiūlymu. Kai nieko ne
perki, nusivylę pasitraukia, kad 
po ’ keliolikos minučių prisista
tytų. Prie šio paplūdimio prisi
glaudęs žvejų uostas, tad tame 
krašte stipriai jaučiamas žuvų 
kvapas.

Čia vieną dieną besimaudant 
prisistatė jaunas indėnas, kuris 
nepasiūlė nieko pirkti, bet tik 
norėjo pasikalbėti angliškai. Jis 
jau neblogai angliškai kalbėjo 
ir teiravosi apie Amerikos ir 
Kanados gyvenimą. Pasakojo, 
kiek yra vargo ir skurdo tuose 
indėnų kaimeliuose, ypač ato
kesnėse nuo kelių kalnų vieto
vėse. Tokie indėnai tebevarto
ja savo kalbą, gyvena vargin
gai, kaip ir ispanų kolonizmo 
laikais.

Trečias populiarus paplūdi
mys, ypač mėgiamas jaunimo, 
yra Playa Condesa rytinėje įlan
kos pusėje, kur jau siaučia stip
rios povandeninės bangos. Čia 
jau reikia mokėti plaukti, nes 
pabraidžioti nedaug vietos — 
tuojau gilu, bet malonu bangų 
mėtomam pasigalinėti. Kadangi 
daugiau jaunimo spiečiasi šiame 
paplūdimyje, tai aplinkui resto
ranai su muzika ir platformo
mis šokiams. Kai muzikos gar
sai per garsiakalbius sklinda 
iki pat šniokščiančios jūros, kai- 
kurie ant paplūdimio kranto 
raito rumbą ar kurį kitą šokį. 
Čionai beveik visą dieną gyvais 
judėjimas — paplūdimys pilnas 
žmonių. Sutikome keletą turis
tu, atvykusiu iš V. Vokietijos, 

dūkais,- gana bariais nestora- pa'
nais, kurie išsirikiavę visai prie slteirW 1S Kur atvyKęs.
paplūdimio kranto palmių pavė- Netoli stovi prabangiškas Hil- 
syje. Staliukai sustatyti lauke po ton viešbutis, apsuptas gražiai 
medžių šešėliu, anderigti balto- prižiūrimais tropikiniais me- 
mis staltiesėmis. Čia teko išban- džiais, palmėmis ir krūmais, 
dyti visokiausius meksikietiškus Mylios ilgio maudymosi basei- 
patiekalus, pradedant įvairiomis nas pusračiu supa salelę, kurios

daryta. Tačiau vaizdas pasikeitė,

Rytuos _ 2448 DANFCNTH AVE. - TEL OX 9-4444 
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. - TEL 537-1442 

Krautuvės atidarytos auo 9 vol. ryto iki 9 vol. vakaro.

gurnui”. Sutartyje su Praha to
kių teiginių nėra.

Taip pat' nėra Prahos sutar
tyje su R. Vokietija garantijos, 
kad R. Vokietijos sienos rytuo
se neliečiamos, o Varšuvos su
tartyje tai ypatingai pabrėžta: 
“Lenkija niekad nesutiks, kad 
vokiečiai militaristai būtų jos 
vakarų kaimynais” — pareiškė 
Gomulka, pasirašęs tą sutartį. 
Be to, Gomulka pareikalavo, kad 
V. Vokietija atsisakytų savo pre
tenzijų atstovauti visai Vokieti
jai.

Vakarų diplomatai pastebėjo, 
jog Bulgarija įsijungė į diploma
tinę kontraofenzyvą prieš V. Vo
kietiją, prieš Kiesfngerio ir W. 
Brandto vadovaujamą vokiečių 
politiką R. Europoje. Dar nese
niai Bulgarija rengėsi pasekti 
savo šiaurės kaimynės Rumuni
jos pavyzdžiu ir užmegzti diplo
matinius santykius su Bonna. 
Vengrija buvo jau visai netoli 
nuo diplomatinių santykių už
mezgimo su V. Vokietija, bet tu
rėjo atsisakyti.

Daugelis diplomatų abiejose 
“geležinės uždangos” pusėse 
reiškia "nuomonę, jog kanclerio 
Kiesingerio vyriausybė iš dalies 
pati yra kalta, kad sustiprėjo 
opozicija prieš jos diplomatinį 
“Drang nach Osten” — veržimą
si į rytus; peranksti buvo pra
dėta garsintis savo laimėjimais 
vos užmezgus diplomatinius san
tykius su Rumunija ir per stip
riai buvo pabrėžtas visos Vokie
tijos atstovavimas. Jo nepripa
žįsta Maskva, kuri paveikė tuos 
savo satelitus, kurie jai yra iš
tikimesni už Rumunija. Lenkija 
šiuo atžvilgiu yra Maskvai iš
tikimiausias satelitas. J. Gbs.

Lenkų spauda didžiuojasi, 
kad Varšuvos vyriausybė, suda
rydama savitarpio pagalbos su
tartį su Čekoslovakija ir Rytų 
Vokietija, sulaikė Vakarų Vo
kietijos “ofenzyvą į rytus”. Kai 
Kiesmgerio vyriausybė užmezgė 
normalius diplomatinius santy
kius su Rumunija, atrodė, jog 
Rumunijos pavyzdžiu paseks 
Bulgarija ir Vengrija. Pastaro
ji jau buvo pradėjus megzti dip
lomatinius ryšius su Bonna, bet 
dar susilaikė. Lenkija turi pa
grindo labiau bijoti vieningos 
Vokietijos, negu kitos Rytų Eu
ropos valstybės, nes V. Vokie
tija nepripažįsta Oderio-Neissės 
sienos. Rusija taip pat bijo Vo
kietijos, o Rytų Vokietijos val
dytojas Ulbrichtas vengia Vo
kietijos suvienijimo, nes tuo at
veju jis netektų valdžios ir .dar 
ko gero galėtų atsidurti teis
me, kaip kvislingas... Todėl 
Lenkija, R. Vokietija ir Sovie
tų Rusija sustojo į vieną eilę 
ir sulaikė V. Vokietijos diplo
matinę ofenzyvą į rytus. Tą fak
tą patvirtina žinia, jog Lenkija 
ir Bulgarija š.m. balandžio mėn. 
pradžioje pasirašė draugystės, 
bendradarbiavimo ir. savitarpės 
pagalbos sutarti, panašią i Len
kijos sutartį su Čekoslovakija 
ir R. Vokietija.

Ryšium su tų sutarčių pasi
rašymu Walter Ulbricht lankė
si Varšuvoj ir Prahoj. Abiejų 
sutarčių tekstas panašus, bet ja
me yra ir skirtumų. Pvz. Varšu
voj pasirašytoj su R. Vokietija 
sutartyje yra tokia klauzulė: 
sutartis “sudaro svarbų veiksnį 
taikai užtikrinti Europoje” ir 
“pastovią sistemą Europos sau

visais gyvuliais, ramiausiai be- sikos tautinė šventė. Tada tiek 
vaikščiojančiais po plentą. Kai- privažiavo meksikiečių, ypač iš 
mėlių namai visi yra vienodai sostinės,, kad visi viešbučiai ir 
bespalviai, pastatyti iš purvo 
plytų, džiovintų saulėje. Indė
nai vaikščioja užsimaukšlinę pla
čias skrybėles, o moterys — 
apsigaubusios skaromis. Pusnuo
giai vaikai sustoję prie kelio ste
bi pravažiuojančius’ automobi
lius, tačiau, jei sustoji, labai re
tai ištiesia rankutę prašydami 
pinigo — daugiausia laikosi ato
kiai. čia nėra to įkyraus elgeta
vimo; gal dėlto, kad pravažiuo
ja daug turistų ir yra išmokyti 
neprašyti.

Juo žemiau leidžiamės nuo 
kalnų, juo darosi tvankiau: ir 
automobilio atviri langai mažai 
gelbsti — tenka prakaitą brauk
ti. Pakelėse vis daugiau žaliuo
jančių palmių ir kitų tropikinių 
augalų, žvalgomės, kada pama
tysime Ramųjį vandenyną, bet 
priešakyje dar vis nemaži kal
nai, o pagal atvažiuotas mylias 
jau turėtumėm būti visai arti. 
Tiktai užkopus ant paskutinio 
kalno atsiveria reginys į Acaoul- 
co miestą. įlanką ir pačią jūrą. 
Iš tolo atšviečia didžiųjų vieš
bučių pastatai, lenktyniaują sa
vo aiigščiu su įlankos uolėtais 
kalnais. Ant stačių uolu baltuo
ja vilos ir gyvenamieji namu
kai. Ivg bijodami, kad nenusi
ristų į jūrą.

Nusileidę į miestą patenkame 
į maskaradą. Gatvėmis žygiuo
ja juokdariai, įvairios kaukėtos 
figūros, orkestrai ir vežimai. 
Gatvės užtvenktos žygiuojančios 
kolonos, ir sustojus tenka lauk
ti, kol jie praeina. Tai ispaniš
ka “fiesta” su triukšmu, mar
gaspalviais drabužiais ir pompa.

Didelė ir plati dviguba gatvė, 
perskirta per vidurį žalios vejos . - - ,
ruoželiu, veda prie vandens rai- • n.an?a į Caleta papludimp vaka- 
tvdamasi pagal įlankos krantus. 
Tai didžiausia ir gražiausia gat
vė, apsodinta palmėmis, o prie 
ios — viešbučiai, moteliai ir 
krautuvės. Pirmas įspūdis visai 
geras ir su pakilia nuotaika žval
gaisi aolink. stebėdamas gyvą 
automobilių ir žmonių judėjimą.

Acapulco miestas su 50.000 
gyventojų yra pasaulyje pagar
sėjusi jūros vasarvietė, žiemą ir 
vasara čia temperatūra beveik 
vienoda, o vandens temperatūra 
vra tokia pat kaip oro. Mėgėjai 
žuvauti turi didžiausias galimy
bes atviroje jūroje ar Rankos M „ ---------- .... .---------- „ B
vandenyse, kur yra gausybė ivai- austrėmis, kurias tik po didelio mu čia apsilankyti ir pamatyti kia mintį perša miestą supančios
riausios žuvies. Miestas vien iš masinimo prisiverčiau nuryti... ta visą prašmatnią aplinkumą naujosios statybos su didėjan-
vasarotoiu ir tegvvena. nes jo- Turistų ir vietinių žmonių taip puošniai ir su skoniu ireng- čiu rusiškos architektūros ak-
kios pramonės, išskvrus žvejy- šiokiadieniais šiame paplūdimy- ta. kur turtuoliai moka iki 40 centu, rusu meno atspindys nar- _____      _
ba. nėra. Senais laikais ispanų je neperdaugiausia. bet užtat dol. už kambarį vienai dienai, kų paminkluose, ypač didžiojo- pasaulio akivaizdos, bet dabar
valdžioj Acapulco buvo svarbus sekmadienį buvo tiesiog tiršta (Bus daugiau) je Lenino statuloje, kuriai fo- jau vėl sugrįžtantiems.”

viešbutėliai buvo užpildyti. Dau- 

pasistatę mažas palapines ant pa
plūdimio kranto. Ir į mūsų vieš
butį, kuriame buvome apsistoję, 
žmonės plūdo vienas po kito, 
jieškodami nakvynės, bet nusi
vylę turėjo eiti kitur.

Rytmetinis ir popietinis 
paplūdimys
Atvykusieji į Acapulco 

minusia skuba prie jūros, 
patogūs smėlėti paplūdimiai lau
kia vasarotojų. Tačiau reikia at
siminti, kad čia yra atogrąžinis 
klimatas ir saulė negailestingai 
kaitina. Temperatūra tuo laiku 
nei vieną dieną nebuvo žemiau 
80° F, tad pradžioje,, pabuvus 
keliolika minučių saulėje, oda 
tučtuojau paraudonuoja kaip 
vėžio. Prie jūros, kur dvelkia 
vėjelis, pasipūškinus vaiskiam 
vandenyje malonu sėdėti kėdė
je bambukinės pašiūrės pavėsy
je. Čia nešiojami visokiausi gė
rimai — užtenka pirštu mostel
ti, ir skubiai būsi pagirdytas. 
Labai populiarus pajūryje koko
so riešuto gėrimas, kuris daž
niausiai dar yra pastiprintas 
“lašeliais”.

Iš paplūdimio grįžus į viešbu
tį, kur nėra vėsinimo, tenka ge
rokai prakaituoti, nes dieną ir 
naktį tvanku. Nežiūrint to ne
patogumo, Acapulco turistus 
vistiek traukia bei masina savo 
gražia aplinka, skaidriu vande
niu. Ten nėra vėsesnio metų 
laiko, kad galėtum karščių iš
vengti.

Paplūdimių yra keletas. Tu
ristai naudojasi jais pagal die
nos laiką. Iš ryto paprastai ei-

pir- 
kur

rinėje įlankos dalyje. Vanduo 
karališkas: šiltas, skaidriai mė
lynas, smėlis švarus ir smulku
tėlis, tik vėliau taip įkaista, kad 
basas negali eiti, nors vietiniai 
ramiausiai vaikščioja. '

Išalkęs gali pasinaudoti nedi- 
' įkais, gana svariais restora-

Vilnius-labiausiai europietiškas miestas
Amerikiečių žurnalas “Tra

vel” gegužės laidoje paskelbė 
būsimiems turistams skirtus 
John Bowen įspūdžius iš Tali
no, Rygos ir Vilniaus. Autorius 
primena skaitytojams, jog Esti
ja, Latvija ir Lietuva kadaise 
buvo nepriklausomos valstybės, 
kurios šiandien saldžia kava su 
pyragaičiais papildo turistui 
įprastus sovietinius barščius ir 
kaviarą. Jos buvo įjungtos į So
vietų Sąjungą II D. karo pabai
goje,' bet to įjungimo nepripa
žįsta JAV vyriausybė. Šie trys 
maži kraštai buvo kontinentinės 
Europos kampas, staiga per tvo
rą permestas į rytietiškai nusi
teikusią Rusiją.

Turistams leidžiama lankytis 
tik šių trijų kraštų sostinėse — 
Taline, Rygoje ir Vilniuje. Ori
nis susisiekimas esąs neįtikėti
nai pigus, kelionė geležinkeliu 
— dar pigesnė, bet gana lėta. 
Pvz. 225 mylių atstumui tarp 
Leningrado ir Talino reikia net 
6 valandų, nes greitasis trauki
nys sustoja 12-koj stočių. Vizi
to detalės iš anksto turistui nė
ra žinomos, bet jį kiekvienoj 
sustojimo vietoj pasitinka “In- 
turisto” palydovai, nuveža vieŠ- 
butin ir juo rūpinasi viešnagės 
metu.

Iš visų trijų miestų, J. Bo
wen teigimu, Vilniuje labiausiai 
jaučiama kontinentinės Europos 
jtaka ne tik senuosiuose, bet ir 
dalyje naujųjų pastatu, šiaipjau 
visi Vilniaus projektai pergyve
na pereinamąjį laikotarpi. To-

ną sudaro uždaryta bažnyčia. 
Amerikietį domino Šv. Stanis
lovo katedra: “Šis klasikinis pa
statas paverstas meno muzėju- 
mi' bet jo vidus yra įdomesnis 
už meno kūrinius, kabančius ant 
sienų..

Labiausiai J. Bowenui patiko 
mažoji šv. Onos bažnyčia, kuri 
ir šiandien tebėra dievnamis, ir 
jos kaimynė Bernardinų bažny
čia, taipgi priklausanti šešiolik
tam šimtmečiui. Už 11 centų jis 
turėjo progos įkopti į Gedimino 
bokšto viršutinį augštą, iš ku
rio atsiskleidžia plati Vilniaus 
panorama, žemesniuosiuose 
augštuose esą įrengti muzėjai.

Pabrėžęs, kad Vilniaus uni
versitetas yra vienas seniausių
jų Europoje, J. Bowen gėrisi jo 
barokiniais pastatais, auditori
jomis, kuriose “juntamas ištisų 
kartų kvapas”, čia taipgi yra 
viena pirmųjų observatorijų Eu
ropoje, turtinga biblioteka su 
daugeliu vertingų knygų ir 
rankraščių, ypač iš geografijos 
srities. Jų tarpe saugomas kara
liaus Zigmanto Augusto įsakas 
šiam universitetui įsteigti, ko
pija knygos, kuri buvo “pirmoji 
dabartinei Sovietų Sąjungai pri
klausančioje teritorijoje”.

Amerikietį J. Bowen sužavė
jo skulptūros stebuklu nasaulis 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
kurios vidų puošia virš 2 000 
žmonių figūrų, ijungtu i XVII 
šimtmečio pastata ir visdėlto iš
laikančių harmonija. Isnūdžiais 
šv. Petro ir Povilo bažnvčioie 
J. Bowen baigia rašini: “Toks 
rūpestingai paruoštas pamink
las, atrodo, yra tinkamas simbo
lis mažiesiems. Baltiios 1 kraš
tams. kurį laika dinmisiems iš
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Mes norime susipažinti!
Vytukas nepaprastai mėgsta išpasakoti. Tik paskaityk ati- 

įsakas. Ir kas gi iš vaikučių džiai knygutę, nušvis ir tavo 
jų nemėgsta? Pasakų karalystė akys džiaugsmu (“Snaigių kara- 
yra nuostabiai graži ir plati. Į laite” J. Narūnės).
ją nuolatos atkeliauja nauji vei- Iš trečios knygos pasirodė ka
dai ir gyvulėliai su įvairiausiais ralius su keturiais žyniais: 
nuotykiais pasislėpę knygučių ” " ’ 
puslapiuose.

— Vytuk, — prabilo didin- 
. .______ gai karalius, — šiandie mano

Kartą, kai Vytukas klaidžio- išmintingiausieji žyniai spren- 
jo pasakų karalystėje, paslap- džia du klausimus: kas manyje 
tingai atsiskleidė ant lentynėlės apsigyveno ir neduoda sielai ra- 
gulinčios knygos ir prakuždėjo: mumo ir kur glūdi pasislėpusi 

—Vytuk, ar girdi, mes no- mano laimė? As manau, kad įdo- 
rime su Tavim susipažinti! mu ir Tau, ką jie sugalvos. At- 

Vytukas nedrąsiai apsižvalgė sakymus galėsi sužinoti 10 pusi, 
aplink ir net savo akimis neno- knygutės “Keturi valdovai” 
rėjo tikėti. Iš vienos atverstos (Stasio Džiugo).
knygos išlindo balta pelė ir cyp- Iš ketvirtos knygutės išlipo 
telėjusi iš džiaugsmo prisista- minkštu kaileliu apsirengęs kiš- 
tė Vytukui:

— Vadinuosi pelė Cypė. Ne
manyk, kad tik tu moki skaity
ti. Išmokau ir aš. žinau, kad 
tave domina erdvės pasaulis. Jis 
nemažiau domina ir mane. Ba
landžiai atnešė mane į raketų 
miestą ir aš pasiryžau pasiekti rių sužinosi knygos 19 pusi, 
mėnulį, o kaip man seksis, su
žinosi paskaitęs knygutės pusla
pius (“Baltosios pelytės kelionė 
i mėnulį”, D. Bindokienės).

— O aš vadinuosi Jonukas,
— atsiliepė balsas iš kitos kny
gutės. — Žinai, Vytuk, gražio
ji snaigių karalaitė su ketvertu 
briedžių atsivežė mane į savo 
pilį, kur švietė ledo bokštai, kur 
nuostabiai gražu. O kas dedasi 
didžiojoje rūmų salėje, sunku

kelis:— Vytuk, aš esu daktarėlis; gydau žvirblelius ir kitus miško gyventojus. Štai Rudnosiui aprišau žandą ir rankelę bitelių su-, geltą. O kas miške gyvena ir kas nuo rugsėjo 1 d. lankys I sky- (“Meškiukas Rudhosiukas, Vytės Nemunėlio).Vytuko akys sužibo iš džiaugsmo. Jis linktelėjo galvutę ir tarė:— Džiugu buvo su jumis susipažinti. Man bus Įdomu sužinoti daugiau apie jus.Knygutės vėl paslaptingai užsiskleidė. o Vytukas nubėgo prie lentynėlės pažiūrėti, kaip tos knygelės atrodo. A. Abr.
Kaip galime būti dėkingi savo motinai?Gražiausia iš lietuviškų tradicijų yra motinų pagerbimas, kuris* būdavo švenčiamas Lietuvoje. Gegužės mėnuo skiriamas Dievo Motinos garbei. Tai graži proga pagerbti ir savąsias motinas.Pasauly nėra didesnės meilės savo vaikams, kaip motinos meilė. Nemigo naktis, rūpesčius, skausmą, sielvartą bei pasiaukojimą savo šeimai — vaikams tik mama gali pernešti. Motinos meilė savo vaikams visuomet yra vienoda: ar jie būtų maži, ar suaugę.Laimingi esame, kurie turime gyvas savo mamas. Kartais gal ir nepaklusnūs būname, bet mama visuomet supranta ir atleidžia.

Kuo mes galim būti mamai dėkingi už visa tai? Daug mamai mes galim palengvinti savo klusnumu. Jeigu esam kur nors siunčiami, niekuomet neturim atsisakyti. Jeigu esam reikalingi padėti kokiam nors darbe, visuomet stenkimės tai atlikti.Didelį džiaugsmą vaikai suteikia mamoms gerai mokydamiesi. Nevisi turi didelių gabumų, bet per darbą moksle galima pasiekti gerų vaisių.Šios dienos proga norėtųsi padėkoti savo ir viso pasaulio mamytėms už rūpesčius, pasiaukojimą ir palinkėti dar sulaukti daug metų!
Edvardas Ciparis, Rodney, Ontario

Motina - mušu draugėKoks yra ryšys tarp motinos ir draugų? Mes niekad negalvojame, kad motina yra ne tik motina, bet ir mūsų geriausias draugas. Mes turime kitus draugus bei drauges ir paprastai motinos nelaikome drauge. Ji yra mūsų auklėtoja, prižiūri kaip elgiamės su draugais, kokie draugai — geri ar blogi, net ir uždraudžia su kaikuriais draugauti. Nekartą pykstame, kad ji neleidžia daryti ką mes norime. Bet tai ji daro norėdama mums gero.Motina pasižymi kaip draugė tuo, kad galima jai patikėti visas savo paslaptis, savo rūpesčius, skausmus.Kol esame maži ar jauni, to neįvertiname, bet kada jau suaugame, tuomet suprantame, kad motina viską darė, kad mes

būtume geri žmonės. Todėl turime būti motinai dėkingi už jos draugystę. Bet daugiausia turime būti dėkingi už tai, kad motina parenka gerus draugus ir saugo nuo blogo. Iš senų laikų yra sakoma, kad jaunuolį pažinsi iš to, kokie yra jo draugai. Mes, jaunieji, einame į gyvenimą, susipažįstam su naujais draugais, čia reikalinga motinos gera akis ir išmintis, kuri mato, kaip pavojinga jaunam ir nepatyrusiam žmogui bloga aplinka bei blogi draugai.Tad mes prašome Jus, motinas, būti šalia mūsų su patarimu, o jei reikia, ir su pabarimu; prašome mums padėti, kol subręsime ir atsistosime tvirtai ant savo kojų. H. Kereševičiūtė, Rodney, Ont.
Lietuvoje likusiai močiutei

Mes skaitome knygose, gir
dime pasakojant tėvus, kad daug 
kas iš vaikų netenka savo moti
nos ar tėvo. Tai dažnai atsitin
ka didelių nelaimių metu, tai at
sitiko ir po šio pasaulinio karo. 
Tėvai neteko vaikų, vaikai — 
tėvų. Kas pasirūpina tada vai
kais? Jais rūpinasi ne kas kitas 
kaip jų artimiausias žmogus — 
močiute.

Ne vienas mūsų tėvų paliko 
savo motinas Lietuvoje ir šian
dieną negali asmeniškai jų pa
sveikinti, o mes, jų anūkai, ne
turėjom progos net jų pamaty
ti. ši Motinos Diena, kai jos vai
kai ir anūkai gyvena toli už van
denynų, dažnai jai sudaro daug 
skausmo ir pasiilgimo.

Mes turim viltį pamatyti Lie
tuvą ir Tave, močiute, dar gyvą

ir sveiką, o šiandieną siunčiam Tau sveikinimus ir linkim daug sveikatos bei gražių dienų.Čia yra daug rašytojų ir poetų, kurie gražiai rašo apie mūsų kraštą Lietuvą ir kalba apie motinas. Mes kartu su vienu poetu sakome:
Kad Tau pasakytų nors vėjas,
Kad mūsų sulaukti gali,
Kad greit vėl audra bus praėjus
Saulėtoj gintaro šaly.

Kad debesys man pasakytų,
Kad grižus i gimtus namus 
Linksma pasitiks mus mamytė, 
Tėvelis atkels vartelius.Tie gražūs žodžiai, skirti Tau, Močiute, yra kaip atsiminimas nuo vaikų ir anūkų.
Vyt. Jasinskas, Rodney, Ont.

Pavasaris
Po apsiniaukusios žiemos pū

gų ir vėtrų pavasaris atgaivina 
žemę, šiltas, drėgnas oras palei
džia sniegą, ir upeliai teka grei
tai nuo kalnelių. Medžiai užside
da žalius karolius, kurie vėliau 
pasikeis į žalius lapus. Žvirbliai 

. rūpestingai pradeda rinkti tra
pias šakutes, žoles ir krauti iš 
ju lizdus. Paskui jie laukia ar
tėjančios šeimos, kuri pripildo 
lizdą. Violetiniai,mėlyni ir gelto
ni krokai pradeda pamažu kil
ti iš žemės ir atgaivinti pasaulį.

Jaunystė, kaip ir pavasaris, 
yra kiekvieno žmogaus gyveni
mo pradžioje. Ji yra dar laisva 
nuo didelių gyvenimo rūpesčių. 
Jaunystėje mes renkamės žinių, 
kurių mums reikės ateities gy
venime. Nekalta ji yra savo

ir jaunystė
džiaugsmu ir nerūpestingumu. 
Kovodama už savo teises ir vie
tą pasaulyje, jaunystė kartais 
skaudžiai nukenčia—lyg papuo- 
lus į sniego audrą. Bet jaunys
tėje, kaip ir pavasarį, saulė il
gai nebūna pasislėpus už debe
sų. Jaunystė savo audrose ir Die
vo duotoje viltyje yra gyvenimo 
žiedas, kuris papuošia žmoniją.

Pavasaris yra jaunystė. Jo te
kančios upės primena jaunystės 
smarkumą ir paukštelių čiulbė
jimą, panašų į jaunystės džiaugs
mą. Kaip ankstyvos tulpės ir 
krokai puošia prisikeliančią 
gamta, taip jaunystė yra papuo
šalas šio gyvenimo.

Marytė Trumpickaitė, X sk. 
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus

■ ’ mokykla

Dalis Toronto šeštadieninės mokyklos choristų. Net du mokyklos chorai dalyvavo dešimtojo skyriaus 
išleistuvių ir Motinos Dienos programoje. Vadovavo sol. V. Verikaitis Nuotr. S. Dabkaus

Debiutantės lietuviškoje visuomenėje
AL. GIMANTAS

Skeptišku žvilgsniu lietuviško- 
išeivija pasitiko pirmuosius 

anešimus mūsų spaudoje apie 
unųjų lietuvaičių pristatymą

daug pritarimo, daug pašaipos, 
žodžiu, nemažai triukšmo sukė
lęs įvykis. Nereikėjo nei dides
nės reklamos. Trys šimtai dai
liai pasipuošusių tautiečių, 
puošniai dekoruotoje salėje šutą metų, kai pirmosios mer

uos taip vadinamame Gintaro 
iliuje debiutavo Čikagoje, 
aug ir labai įvairių atsiliepi- 
ų teko girdėti. Buvo jų laik- stebėjo naują ir nematytą cere- 
ščių puslapiuose ir pokalbiuo- moniją — šešių debiutančių pri- 
. Nuomonės, aišku, skyrėsi, statymą. Buvo įdomu pasida- 
dp dangus nuo žemės: vieni ls~*: -----J-’ ----
vėjosi, kiti piktinosi ir smer-

vuotų žvakių šviesoje, spalvotų 
prožektorių juostoms palydint

Netrūko ir stiprios pašaipos 
Įsų; esą lietuviškoji “ponija”

šiame laikraštyje daug kartų buvo keliamos įvairiausios jaunimo problemos, šį kartą man norisi pašnekėti ir apie reikalus, kurie yra visiems ant širdies, bet nustumti į šalį.Pagrindinis mano noras — kad lietuviškas jaunimas sukurtų lietuviškas šeimas. Bet tai labai sunkiai einasi. Palyginti didelė dalis jaunimo sukuria mišrias šeimas. Tai didelis nuostolis ne tik tėvams, bet ir lietuvių bendruomenei bei tautai. Beveik 80 nuošimčių senųjų ateivių jaunimo sukūrė mišrias . šeimas. Kaskart vis didesnis nuošimtis sukuria mišrias šeimas ir po II D. karo atvykusių jaunimo.
Kliūtys ir piršliaiEmigracijoje negalima 100% atsiekti, kad jaunimas sudarytų lietuviškas šeimas, nes aplinkuma savo daro, o be to, šeimų ir vaikų išsidėstymas būna dažnai neproporcingas. Dažnai būna daugiau tokio pat amžiaus mergaičių, negu berniukų arba priešingai. Taigi, tam tikrai daliai jaunimo nėra pasirinkimo. Sakysime, Toronte dabar tarp 18- 26 metų mergaičių yra 25% daugiau, negu berniukų. Tad tenka jieškoti pažinčių kitur, čia jau ir susidaro nemaža problema. Dauguma yra nuomonių, kad jaunieji patys susiporuos ir tėvams nėra ko kreipti dėmesio į šiuos reikalus. Yra tiesos, bet nevisai. Net ir Lietuvoje taip nebuvo. Lietuviai lietuviams padėdavo susirasti žmonas — visuomet būdavo piršlių, kurie žinojo kam, kur ir kaip surasti marčias, jaunikius.Lietuvių tautosakoje piršlys turi labai didelį vaidmenį. Tai labai žymus ir brangus asmuo. Visos tautos piršlius turėjo ir tebeturi. Ypač jie žinomi žydų tautoje. Rabinai ir kitų profesijų piršliai žydų jaunas poras apvesdindavo ir padėdavo įsikurti. Tai amžinų emigrantų tautos pavyzdys.Dabar JAV ir Kanadoje žydų piršliai, daugiausia rabinai, savo pareigas tebeina. Jie rūpinasi, - kad žydų šeimos būtų žydiškos ir kad turtai pereitų tik į savų rankas. Kanadoje po žydų eina lenkai. Jų kunigai ir bendruomenės veikėjai panašiai padeda sukurti lenkiškas šeimas.Lietuviai piršliai išeivijoje mažai tesireiškia. Kunigai, tėvai, visuomenės veikėjai labai trokšta, kad lietuviai vestų lietuvaites, bet mažai deda pastangų — numoja ranka sakydami: “Patys susiras.” Jie, žinoma, ir “susiranda”. Juk kiek JAV žymių lietuvių dukrų ištekėjo už svetimtaučių! Tas pats ir Kanadoje: viena ištekėjus už indėno, kita už negro, trečia už prancūzo, anglo, čeko, vokiečio, ruso, lenko, maltiečio, italo, žydo. Ir vyrai daro panašiai.Mano buvo pastebėta, kad visiems savų neužtenka, tačiau gerai suorganizavus “piršlių” kadrus, galima būtų pakelti vedybų nuošimtį savųjų tarpe ir išlai-

J. KARKAkyti lietuvių fįipnis savo rankose. Sakysime, visi žinome pietų Ontario lietuvius tabako augintojus — turtingus ūkininkus, kurių turtai sudaro gal apie 200 mil. dolerių. Tačiau pamažu tie turtai iš lietuvių išslys, nes vaikai dideliu nuošimčiu yra sukūrę šeimas su svetimtaučiais.
Piršliai ir metodaiTa pati problema su lietuvių vaikais visur. Aš esu nuomonės, kad lietuviai tėvai gali pagerinti šiuos reikalus, jei bendrai ta linkme veiks. Pirmoje eilėje lietuvių vaikai turi nenutolti nuo lietuviškų parapijų ir organizacijų. Tėvai turi padėti su-, rasti draugus nuo pat vaikystės. Tėvams reikia draugauti su šeimomis, kurios turi vaikų — vieni su kitais dažnai susitikti. Tą patį tėvai turėtų daryti, kai jų vaikai jau yra suaugę ir tinka vedyboms. Tėvai, turį dukrą ar dukras, galėtų skatinti pobūvius savo namuose, sukviečiant jaunuolius. Save jau reikėtų primiršti — mes jau “atsibalia- vojom”.Viena ponia, toliau nuo centro gyvenanti, pasakojo, kad jų dukra nebenorinti eiti į lietuvių jaunimo šokius, nes porą kartų buvusi, bet niekas neišvedęs šokti. Lietuviai jaunuoliai kažko-

dėl nedrąsūs, nelabai pažįstamų lietuvaičių neveda šokti, pasyvūs. Čia tėvai galbūt kalti, nes namuose nesurengė nė vieno jaunimo pobūvio, ir duktė arčiau pažįsta tik vieną ar du jaunuoliu. Į Torontą atvyksta retai. Kitą motiną klausiu: iš kur sūnus gavo tokią gražią lietuvaitę žmoną? Ji paaiškino, esą sūnus gyvenęs tarp nelietuvių ir draugavęs net su “anglike”; sakėsi nepažįstąs lietuvaičių. Kartą su tėvais atvykęs į lietuvių bažnyčią, ten viena lietuvaitė kritusi į akį. Bet kaip-susipažinti? Jaunuolio tėvai atvyko pas mergaitės tėvus susipažinti. Vėliau at- sikvietę pas save tik mergaitės tėvus. Taip bedraugaujant buvo progos ir vaikams susieiti, nors toliau vieni nuo kitų gyveno. Per metus įvyko gražios lietuviškos vaikų vestuvės. Jei ne tėvų pastangos, vargiai ar būtų susipažinę.Daug lietuvių jaunuolių susipažįsta per lietuvių parengimus, stovyklas, suvažiavimus ir tėvų bendravimą. Tėvų veikla šioje srityje turi būti “nepastebima”, nes šių dienų jaunuoliai autoritetų nepripažįsta ir malonių neprašo.Iš lietuvių tautosakos žinome, kad piršliai yra gudrūs ir visuomet jaunikius “apsuka”, nors daug piršlių ir buvo “pakartų”.

nksminasi, turtuolių reikalas, ntilietuviškas pobūvis, dar vienas žingsnio nutautėjimo kryptimi ir t.t. Bet tų balių rengėjai nepaisė jokios kritikos balsų ir toliau kasmet ruošė to pobūdžio debiutus. Tiesa, neteko naciam dalyvauti Gintaro baliuose, bet, sprendžiant iš laikraščiuose buvusių aprašymų, visas vakaras pravedamas labai iškilmingai ir kiek galint pabrėžiant lietuviškąjį įvykio pobūvį. Kasmetiniai baliaus kartojimai terodo, kad kandidačių netrūksta, suinteresuotų šeimų pakanka, kurios laisvu noru leidžia savo dukras tokiu būdu debiutuoti. Iš kitos nusės žvelgiant, galima galvoti, kad tas Gintaro balius yra palaikomas daugiau pasiturinčiųjų tautiečių, tad, suprantama, visada buvo ir bus iš šalies lengvos pašaipos objektu.Lietuviškosios reprezentacijos atžvilgiu toks balius šį bei tą pasiekia svetimųjų tarpe. Angliškoji spauda pažymi pobūdžio reikšmę, aprašo baliaus eigą, gintaro ir rūtos šakų reikšmę, lietuviškųjų šokių grožį ir, aplamai, pamini, kad tai Amerikos lietuvaičių debiutas, savaip tvarkomas, savaip visuomenei pristatomas.Debiutų mada, kad ir labai palengva,* jau pradeda prigyti ir kitur, štai pirmą kartą šį pavasarį madą pasigavo Detroitas. Daug kritikos, daug diskusijų,

linti įspūdžiais su dalyvavusiais 
salėje. Atrodo, nemaža dalis ga
na skeptiškai nusiteikusių po įvy
kio jau pakeitė nuomonę ir lin
kę pritarti tokio pobūdžio ba
liui lietuviškajame gyvenime. 
Paklausti kaikurie iš pačių ren
gėjų, kurių dalis visuomenei pa
žįstam; kaip itin konservatyvių 
nuotaikų tautiečiai, nedvejoda
mi pareiškė, kad ir jie buvo gy
venimo priversti keisti kalku
liuos įsitikinimus bei bandyti 
kalkiniuos vietinius papročius 
taikyti ir lietuviškajame gyveni
me. Esą, kad ir nevisai lietu
viškam papročiui galima bandy
ti pritaikyti kaikurias savas tau
tines formas ir tuo pačiu ban
dyti sudominti ir patraukti sa
vąjį jaunimą. Atrodo, kad tai 
gali būti arti tiesos. Pačios de- biutantės tvirtino, esą joms liks visą gyvenimą malonus ir šviesus prisiminimas, kad jų “išleidimas į gyvenimą” vyko stebint tokiai gausiai tautiečių miniai, kuri taip šiltai reagavo* taip didžiu dėmesiu ir entuziazmu jų tą debiutą priėmė. Jau pačios merginos tą patį vakarą spėjo rasti ryšį su metais jaunesnėmis savo kolegėmis ir pakalbinti sekančių metų debiutui. Tokių jau atsirado 12. Reikia sutikti su šio laikraščio kronikoje tilpusią žinute,, kad “Kanados lietuvaitės merginos prisistato visuomenei savo darbu ir aktyviu dalyvavimu lietuviškajame gyvenime, organizacijose”, bet, taip pat būtų tiesa, kad nebūtinai reikėtų smerkti ir naujus bandymus, ypač jei jie padeda likti mūsų jaunimui savųjų tar-

Kredito kooperatyvai ir organizacijosKanados lietuvių gyvenimą galima būtų pavadinti kūrimosi laikotarpiu.* Vieni daugiau ar mažiau kreipė dėmesį į atgaivinimą politinių organizacijų, kiti jieškojo bendruomeninio veikimo, tretieji įsitvirtino ekonomiškai, nepamiršdami lietuviškų reikalų. Ekonominis įsitvirtinimas, neužmirštant lietuviškų reikalų, šiais laikais yra labai reikšmingas ir jungiantis lietuviškąją visuomenę. To tikslo siekdami Kanadoje įsikūrė keturi lietuviški kredito kooperatyvai, kuriuose susispietę beveik šeši tūkstančiai tautiečių turi galimybę lietuviškose finansinėse įstaigose laikyti savo santaupas ir, esant reikalui, pasiskolinti bei atlikti visas bankines operacijas. Jų tolimesnis augimas priklauso nuo lietuviškos visuomenės pritarimo ir kooperacinio susipratimo. Veikiančiųjų kredito kooperatyvų tikslai yra tie patys, tiktai skiriasi veikimo metodai. Bet visų pagrindinis tikslas: taupymas ir finansavimas narių, nesiekiant didelio pelno. Ši idėja tikrai yra graži ir tremtyje atnešė neapskaičiuojamos naudos.Visi kredito kooperatyvai veikia pagal Kanados įstatymus ir jų pritaikymas gyvenime sudaro tam tikrų sunkumų, nes tie įstatymai yra daugiau ar mažiau taikomi fabrikų kredito kooperatyvams. Paminėsiu vieną to įstatymo paragrafą, kuris liečia kredito kooperatyvų susirinkimus. Pagal veikiančius* įstatymus, kredito kooperatyvai mažiausiai vieną kartą į metus šaukia metinį susirinkimą, kuriame svars-

Sudiev mokyklai? Toronto Maironio mokyklos X skyriaus mokinių 
dalis, gavusi baigimo pažymėjimus Nuotr. S. Dabkaus

tomą kooperatyvo veikla, finansinis stovis, išrenkama vadovybė ir nustatomos veikimo gairės. Pradžioje kooperatyvai dar buvo kūrimosi stadijoje ir nebuvo jokių problemų, kurios kiltų susirinkimuose bei įneštų į visuomenę tam tikrų* nesklandumų. Šiandien šios įstaigos išaugo į milijoninius balansus ir susirinkimuose siūloma turima metini pelną paskirti lietuviškoms organizacijoms visai neatsižvelgiant įstatymais nustatytos tvarkos. Kiti, Rytų Europos pavyzdžiu, nori priklausančius nariams dividendus sumažinti ir išdalinti. Ir kur atsidurtų šios įstaigos, jeigu pradėtų veikti pagal šiuos nurodymus? Labai lengva skirstyti svetimus pinigus, jeigu siūlytojas nustoja vieno cento, o kiti nariai nustotų dešimtimis ar šimtais dolerių. r šis galvojimas neturi finansinės ir bendruomeninės logikos.
Šiame reikale kooperatyvų va

dovybės turi būti apdairios ir 
rūpintis narių ekonomine gero
ve, nariams bei visuomenei duo
ti pilnus paaiškinimus per spau
dą ir susirinkimus, kad įstaty
mai visai nenumato skirti tau
tiniams reikalams. Yra vienin
telis punktas, kur įstatymas lei
džia tam tikrą procentą skirti 
iš pelno, tai kooperacijos plėti
mui ir propogandai.

Kaikurių asmenų siūlymai su
sirinkimuose ar spaudoje gali 
privesti prie to, kad visiškai ne
bus įmanoma skirti lėšų lietu
viškiems reikalams. Tuo reika
lu kredito kooperatyvo vadovy
bės informuoia organizacijų at
stovus ir paaiškina visa padėtį, 
kad nereikėtų niauti šakos, ant 
kurios patys sėdime.

Susirinkimuose svarstykime 
tuos klausimus, kurie mus stip
rina ir kelia ekonomine narių 
rerove. Tuomet bus galima skir
ti daugiau auku ir lietuviškiems 
reikalams. Dirbkime darba, ku
ris mus jungia, o ne skaldo.

Šimtmečio proga iš Viktori
jos. B.C.. i Montrealio parodą 
pradėtas raiteliu paštas-estafetė, 
senaisiais laikais vadintas “Po- 
nv Express”, gabena meksikie
čiu raiteliu draugijos laiška ka
ralienei Elzbietai, šio istorinio 
ioiimo organizatorius Al LeGate 
susidūrė su nenumatytais sun
kumais. kai 350 rovlių atstume
mio Sault Ste. Marie io raitė-

Dvejopi mokinių žiedai motinai: gyvosios rožės ir šeštadieninės mo
kyklos pažymėjimas Nuotr. S. Dabkaus

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus rodymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R3f.N.Pt.

460 Roncesvdles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
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® PAVERSTOJ E TEVWEJE
UŽKLIUVO J. K. VALIŪNAS
Naujojo VLIKo pirm. dr. J. K. 

Valiūno pareiškimai per radiją ir 
mūsiškėje spaudoje susilaukia vis 
aštresnių kompartijos komentarų. 
“Tiesos” nr. 105(7377) buvo paskelb
tas piktas “Literatūros ir Meno” red. 
V. Keimerio žodis “Kurmis savo ur
vą težino” su reikšmingu prierašu 
— “Vilniaus radijas komentuoja”. Iš 
to darytina išvada, jog V. Reimeris 
žod| tarė per Vilniaus radiją, mė
gindamas atsverti Vatikano radijo 
siųstuvo įtaka Lietuvos gyventojams. 
V. Reimeris šaukia: “štai K. Valiū
nas, vadinąs save nacionalistų lyde
riu, tiesiai pareiškė: didelė laimė, 
kad trečdalis lietuvių tautos gyvena 
užsienyje, emigracijoje...” Pradėjęs 
nuo emigrantų į JAV kasyklas ir Bra
zilijos gyvatynus, V. Reimeris, sto
kodamas propagandisto patirties, pa
liečia kompartijai labai neparankią 
temą: “Pagal Valiūną išeitų, kad_ ir 
tie šimtai tūkstančių lietuvių, kurių 
tarpe yra daug apgautų, suklaidintų 
žmonių, patyrė laimę, palikę karo pa
baigoje gimtąjį kraštą ir atsidūrę 
toli nuo savo namų ir artimųjų, nuo 
savo tautos kamieno...” Kadangi V. 
Reimeris kalba apie šimtus tūkstan
čių tokių lietuvių, į šį skaičių, atro
do, įtraukiami ir Sibiran išvežtieji, 
nes juk į Vakarus spėjo pasitraukti 
tik keliasdešimt tūkstančių. V. Rei
meris daug graudžių ašarų išlieja 
dėl Vakaruose esančio lietuviško jau
nimo nutautėjimo, bet jis nepasako, 
kas įvyko su tais, kurie pokario me
tais atsidūrė Sibire. Kitą vadindamas 
savąjį urvą težinančiu kurmiu, V. 
Reimeris, matyt, dar nėra susipaži
nęs su savo kompartijos urvais.

VITRAŽISTAI GRIŽO IŠ 
MONTREALIO
Vitražistai A Garbauskas, K. Mor

kūnas ir A. Stoškus iš Montrealio 
jau grįžo Vilniun. Ta proga “Tiesa” 
paskelbė ilgoką pasikalbėjimą su A. 
Stoškum. Jis nusiskundė, jog “Tėvy
nės” ir “Darbo himnui” vitražų įpa
kavimo dėžės buvusios gerokai ap
daužytos iškrovimo metu, bet vitra
žuose rasta tik pora nedidelių ski
limų. Apie šiuos kūrinius Montrea- 
lio pasaulinės parodos sovietiniame 
paviljone A. Stoškus pareiškė: “Po 
įtempto darbo abu vitražai užėmė 
centrinę vietą paviljono kultūros sky
riuje, tapo, per daug nesikuklinant, 
ryškiu jo akcentu. Gal saulės švie
sos jiems ir per daug, tačiau, pavil
joną rengusių tarybinių specialistų 
nuomone, palieka ryškų, vitražui bu
dingą efektą. Lankytojai, eskalato
rium pakilę į antrąjį aukštą, iš kar
to' juos pamato..A. Stoškus sakėsi 
turėjęs progos sutikti daug 
Montrealio lietuvių, gausiai lankan
čių paviljoną. Jam teko atsakyti į 
daugelį klausimų, kurie kartais bū
davę gana netikėti.

ATRADO VOKIETIJĄ
Į Montrealį atsiųstas “Trečiosios 

dolerio pusės” išradingasis autorius 
Albertas Laurinčiukas “Tiesos” pus
lapiuose gegužės 9 d. paskelbė ant
rąjį reportažą — “Miunchene gamin
tas...” Pasirodo, per dvi savaites jis 
Montreal™ pasaulinėje parodoje at
rado Vokietiją, kuri jam primena 
Hitlerio dienų trečiąjį reichą Su pa
sigardžiavimu jis mini kaikuriuos 
laikraščius, mėginusius tvirtinti, jog 
iš viršaus V. Vokietijos paviljonas 
primenąs 1937 m. vokiečių turėtos 
teritorijos žemėlapi, nors parodos 
vadovybė tokius teigimus palaikiusi 
atsitiktinumu. Pats A Laurinčiukas 
paviljonui skiria porą dar išradinges
nės vaizduotės sakinių: “Iš lauko jis 
atrodo tarsi kelios didelės į vieną 
sujungtos palapinės, po kuriomis sle
piasi zenitinės artilerijos baterijos. 
Tokį vaizdą sukuria pro palapinių 
stogus į dangų šaunantieji stul- 

' pai...” Kai šiuos savo samprotavi
mus Albertas mėgino dėstyti vienam 
britų žurnalistui, pastarasis jam at
šovė: “Nors aš ne marksistas, tačiau 
į kiekvieną reiškinį stengiuosi pažiū
rėti dialektiškai, iš kelių taškų. To
dėl ir į Vakarų Vokietijos paviljoną 
reikia žiūrėti ne tik iš lauko, bet ir

iš vidaus...” Britas, žinoma, nesupra
to, kad A Laurinčiukas turi parašy
ti reportažą, kuris “Tiesoj” bus pa
skelbtas gegužės 9, kai Sovietų Są
junga švenčia pergalės prieš hitleri
nį fašizmą dieną. Tokiai progai, aiš
ku, reikia ir Hitlerio reicho terito
rijos Montreal™ parodoje, ir prieš
lėktuvinių patrankų, nukreiptų į ka- 
nadiško dangaus debesis.

PERGALĖ IR PAVERGIMAS
H D. karo užbaigos 22-ji sukaktis 

Vilniuje buvo paminėta gėlių vaini
kais ir komjaunuolių garbės sargy
ba prie gen. L Černiachovskio pa
minklo. Vilniaus karių kapines su 
krūva vainikų aplankė beveik visi lie
tuviškosios kompartijos didižiūnat 
Čia taipgi įvyko muzikinė programa, 
atlikta radijo ir televizijos choro, 
Vilniaus pučiamųjų orkestro “Trimi
tas” ir vyrų choro “Aidas”. Ši iš
kilmė oficialiai yra vadinama per
galės švente, nors iš tikrųjų II D. 
karo pabaiga Lietuvai atnešė sovie
tinę vergiją. Panerių miške buvo pri
simintos nacių sušaudytos aukos. 
Kalbėtojai keikė ruduosius barbarus, 
neužmiršdami ir “buržuazinių nacio
nalistų”. Vilniaus įgulos karių atsto
vas A Diominas pasmerkė visus bu- 
chenvaldus, osvencimus, pirčiupius ir 
Panerius, bet nepaminėjo sovietinio 
Sibiro, kuris lietuvių tautai yra pa
darę^ nepalyginamai didesnės žalos.

TRIUKŠMAS DĖL VIENUOLIO

Aštrios reakcijos susilaukė Vatika
no radijo laida, citavusi ištrauką iš 
Antano Vienuolio reportažo apie 
1919 m. įvykius Anykščiuose. Atkirtį 
mėgino duoti Vilniaus universiteto 
dėstytojo P. Bernatavičiaus paruošti 
ir per Vilniaus radiją paskelbti ko
mentarai. Juose konstatuojama: “Iš 
tiesų, Vienuolis tuo metu parašė pa
lankų nacionalistams reportažą...” 
Po tokio viešo prisipažinimo, atrodo, 
užtektų didelio taško, jeigu P. Ber
natavičius nebūtų šokęs ginti miru
sio rašytojo: “A. Vienuolis tada ne
įsivaizdavo, ir, žinoma, įsivaizduoti 
negalėjo, ką neša nacionalistai Lie
tuvai, jos liaudžiai...” Pasak P. Ber
natavičiaus, A Vienuolis “klaidą” ati
taisė savo romanu “Puodžiūnkiemis”, 
kuriame rašytojas “davė gilų revo
liucinės kovos lietuviškajame kaime 
Įvertinimą, demaskavo Lietuvos buo- 
žijos išnaudotojišką esmę”. Tenka su
tikti, akys A Vienuoliui atsivėrė ta
da, kai Sibiro kryptimi dundėjo ne
suskaitomi ešalonai, kai ten “atosto
gų” buvo išsiųstas poetas A Miški
nis, rašytojas K. Boruta ir kiti seni 
pažįstami. Niekas tada nenorėjo at- 

t sisveikinti su Anykščių šilais ir 
Šventosios pakrantėmis.

ATSTATYTAS TILTAS
Gegužės 7 d. A Grigaičio vadovau

jama valstybinė komisija priėmė ir 
eismui atidarė naująjį tiltą per Ne
muną Alytaus mieste. Jis pastatytas 
toje pačioje vietoje, kur buvo se
nasis besitraukiančių vokiečių su
sprogdintas tiltas. Planus paruošė 
Leningrado pramoninio transporto 
projektavimo institutas, o darbą at
liko Alytaus kelių statybos valdyba 
nr. 8, prižiūrima Kauno politechni
kos instituto auklėtinio inž. H. Kebei- 
kio Stebėtis verčia faktas, kad tilto 
atstatymas buvo atidėliojamas net 21 
metus, nors dėl to kentėjo miesto 
ir apylinkių gyventojau Atidarymo 
iškilmėje “ministerių” tarybos pir
mininko pavaduotojas K. Kairys pra
sitarė: “... Dzūkijos sostinė buvo 
perkirsta į dvi dalis. Susisiekimui 
palaikyti teko tiesti laikinius tiltus, 
rengti keltus, naudotis 16 kilometrų 
nuotolyje nuo Alytaus miesto esan
čiu Kaniūkų tiltu...” K. Orvydas, 
“Pirmūno” kolchozo pirmininkas, 
taipgi džiaugėsi, kad dabar sutrum
pės kelias į Alytų dešiniajame Ne-, 
muno krante gyvenantiems žemdir
biams, kad jie galės sutaupyti daug 
brangaus laiko. K. Kairio teigimu, 
Alytus dabar tampa stambiu pramo
nės centru. Jame jau veikia vyno, 
chemijos ir mašinų gamyklos, stato
mas medvilnės kombinatas, šaldytu
vų gamykla. V. Kst

Išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų sinodo dalyviai ir svečiai Bad 
Godesberge, V. Vokietijoje

g HAMILTON"1
VYSK M. VALANČIAUS ŠEŠTA

DIENINĖ MOKYKLA baigia savo 
mokslo metus šeštadienį, gegužės 27, 
pamaldomis ir iškilmingu aktu. Tą 
rytą 10 vai. mokiniai suvažiuoja jau 
ne į mokyklą, bet prie AV parap. 
bažnyčios, kur visi skyriai organizuo
tai dalyvauja pamaldose, o po to visi 
renkasi Į Jaunimo Centrą, kur bus 
iškilmingas aktas ir mokyklos pažy
mėjimų įteikimas. Salėje bus klasių 
darbų parodėlė. Nepamirškime jos 
pažiūrėti. Į iškilmes yra kviečiami 
mokinių tėveliai ir visi besidomin
tys mūsų mokyklos darbu.

A A DOMICĖLĖ GUŽIENĖ, 87 
m., mirė nuvežta į šv. Juozapo ligo
ninę. Gyveno ji čia pas savo sūnų 
Petrą Gužą. Lietuvoje yra likęs kitas 
sūnus Antanas, o Wellande gyvena 
dukra E. šiurkienė. Velionė kilusi iš 
Juodupės miestelio, Rokiškio apskr. 
Palaidota gegužės 13 d. lietuvių šv. 
Jono kapinėse, Port Credit.

GENĖ IR VLADAS KAŽEMĖKAI 
savo prekybos reikalais vieną savai
tę važinėjo po Ameriką; buvo pasie
kę ir Vašingtoną, kur aplankė lie
tuvių Šiluvos koplyčią ir kitas įdomy
bes. Sakėsi ten radę pavasarį jau 
pilname žydėjime.

tus. Visi butai išnuomuoti. Svarsto
mas nuomos pakėlimo klausimas, de
šimčiai butų. J. Š.

TORONTO JAUNIMO KONCER
TAS ir kartūnų balius gegužės 13 d. 
susilaukė labai mažai klausytojų. As
meninės sukaktys atitraukia visą 
publiką nuo kultūrinių parengimų. 
Malonu buvo girdėti Kanadoje gimu
sius ir augusius jaunuolius, dainuo
jančius lietuviškas dainas. Balsai dar 
jauni, bet su laiku išaugs į stiprų ir 
pajėgų chorą. Pirmoje koncerto da
lyje mergaitės vienos išpildė kele
tą dainų, iš kurių pažymėtina pir
moji skirta motinoms Mot Dienos 
proga. Dar jaunas sol. R. Strimaitis 
padainavo porą dainų ir vieną ari
ją. Antroje dalyje pasirodė mišrus 
choras it gale sudainavo vieną dai
ną su solistu. Akompanavo A. Gu
revičius. Pagarba dirigentui kun. B. 
Jurkšui, kad sugeba sutelkti tokį bū
rį jaunuolių lietuviškai dainai.

Šiais metais premijos už kartūno 
sukneles atiteko vien jaunimui. I pre
mija — N. Beniušytei, II — G. Juo
zapavičiūtei ir III — R. Kaminskai
tei. Komisiją sudarė: inž. Masys, p. 
M. Leparskienė ir G. Kažemėkienė.

V.

Delhi, Tillsonburg
K L K. MOTERŲ DR-JOS DEL

HI SKYRIAUS metinis susirinkimas 
įvyko gegužės 7 d. Narių atsilankė 
gan gausiai. Skyriaus pirm. A Ra- 
tavičienė davė metinės veiklos pra
nešimą. Iš jo paaiškėjo, kad skyrius 
daug nuveikė: lankė ligonius, rėmė 
spaudą, šeštadieninę mokyklą, siun
tė siuntinius į Suvalkų trikampį, ruo
šė minėjimus, padėjo parapijai, da
lyvavo suvažiavimuose. Skyrius tu
rėjo kelis šimtus dolerių pajamų iš 
parengimų, kepsnių ir kavos parda
vimo. Neminint kitų aukų, valdyba 
paskyrė po $10 lietuviškom gimnazi
jom ir $60 parapijos monstrancijai 
išmokėti. Išrinkta nauja skyriaus 
valdyba: pirm. J. Žiogienė, vicepirm. 
E. Vindašienė, ižd. R. Augustinavi- 
čienė, sekr. O. Siurnienė, parengimų 
vadovės — O. Matelienė ir E. Vyš
niauskienė.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
ir mokyklos darbo užbaiga įvyko ge
gužės 14 d. Delhi savivaldybės sa
lėje. Minėjimą atidarė K. L. K. Mo
terų Dr-jos Delhi skyriaus pirm. J. 
Žiogienė. pristatydama kalbėtoją 
viešnią iš Čikagos — mokyt. Birutę 
Vindašienę. Gražia lietuvių kalba 
stropiai paruošta paskaita apie lietu
viškosios šeimos uždavinius ir joje 
lietuvės motinos atsakingas pareiga? 
gausiai susirinkusius dalyvius suža
vėjo. Tokios praktiškos, gražios pa
skaitos visi su dėmesiu klausė. Vi
soms motinoms, įeinant į salę, pri
segta po rožytę. Mirusios motinos 
pagerbtos atsistojimu.

šeštadieninės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami ir paruošti mokyt. A 
Ratavičienės, B. Vytienės ir St. Kai
rio, atliko vaizdelį “Motinos Dienos 
išvakarėse”. Čia buvo visko: ir cho
ras, ir vaidyba, ir deklamacijos, ir 
šokis, ir muzika, ir dialogai, ir mo
nologai. D. ir B. Norkutės pagrojo 
pučiamaisiais instrumentais liaudies 
dainų. Olekaitė pašoko baletą. Mo
kyklos globėjas kun. J. Gutauskas 
padėkojo mokytojoms už jų didelį 
darbą, tėvams už vaikų atvežimą į 
mokyklą ir vaikams už jos lankymą. 
Tėvų komiteto atstovas St. Beržinis 
pranešė apie mokyklos lėšas ir pa
kvietė vaikus pasivaišinti. Visi mo
kiniai gavo po lietuvišką knygą.

SKAUČIŲ DRAUGOVĖS SUEIGA 
taip pat įvyko tą patį gegužės mėn. 
sekmadienį tuoj po pamaldų klebo
nijoje, dalyvaujant žymiai skaučių 
veikėjai B. Vindašienei. Viešnia su-
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e LIETUVIAI RAMUI TIE

Otavos lietuvių meno mėgėjų surengtoje parodoje kalba KLB 
pirm. A. Rinkūnas

MOTTNOS DIENĄ hamiltoniečiai 
paminėjo su tradiciniu iškilmingumu. 
11 vai. A V. bažnyčioje buvo atlai
kytos ta intencija pamaldos. Buvo 
pasimelsta ir už mirusias mūsų mo
tinas bei įneštas vainikas. Jaunimo 
Centre įvyko minėjimas. Paskaitą 
skaitė iš Toronto jauna veikėja mo
kyt. G. Rinkūnaitė. Ji kalbėjo apie 
dabartinių laikų lietuvės motinos už
duotį. Susirinkusias motinas pasvei
kino ir šeštad. mokyklos ved. J. 
Mikšys, pažymėdamas, kad tokia lie
tuvė negali būti gera motina, kuri 
su savo vaiku nebesusikalba lietu
viškai Meninę programos dalį atli
ko Vysk. M. Valančiaus liet, šeštad. 
mokykla. Jaunieji savo mamytėms 
padainavo, pagrojo ir padeklamavo 
gražių eilėraščių. I minėjimą įeinan
čios motinos buvo atžymėtos pavasa
rio gėlyte. K. M.

PASIŪLYMAS PIRKTI “DELTĄ”. 
Lietuvių Namų valdyba gegužės 2 
d. svarstė TRI Realty atstovo p. 
Didžbalio pateiktą pasiūlymą pirkti 
“Deltos” pastatą. Pirkėjas — Ril- 
tyn investments Ltd. — pasiūlė 
$130.000. Jis sutinka įmokėti apie 
$70.000 (iki mortgičių) bei perimti 
likusią skolą — apie $60.000 ir nu
pirkti namus dabartiniame stovyje. 
Prie pasiūlymo buvo pridėtas $500 
čekis ir pažymėta pirkimo uždarymo 
data — liepos 30. Valdyba balsų 
dauguma sutarė, kad siūlomoji kaina 
permaža ir nustatė, kad ji turėtų būti 
bent $145.000 Pirkėjas turėtų sumo
kėti iki mortgičių, o likusią skolą 
perimti. Ta prasme atsakyta siūly
tojų!, primenant, kad visuotinis šė- 
rininkų susirinkimas turi patvirtinti 
pardavimo sąlygas. Valdybos na
rys P. Pranckevičius, kaip šildymo 
įrengimų specialistas, pranešė, kad 
“Deltos” šildymo sistema yra tvar
koje. Jis pasiūlė: pagerinti vamzdžių 
izoliaciją ir išdažyti rūsį; patalpą 
iš King gatvės pusės perdirbti į gy
venamą butą. Valdyba yra numa
čiusi skirti lėšų “Deltos” remontui. 
Reikalų vedėjas St Bakšys jau pra
dėjo vykdyti būtinus pastato remon-

KANADOS LIET. VETERANŲ 
S-GOS Ramovės Hamiltono sk. visuo
tiniame narių susirinkime platų pra
nešimą apie atliktus darbus padarė 
pirm. N. Zabulionis, finansų — A. 
Lukoševičius ir rev. k-jos — J. Ma- 
čiulaitis. Naują valdybą rinkti nu
tarta korespondentiniu keliu ir suda
ryta rinkiminė komisija: B. Milašius, 
A. Patamsis ir L. Tribinevičius. Į 
naują valdybą kandidatais sutiko bū
ti: A. Lukoševičius, J. Šarūnas, M. 
Šniuolis, J. Stankus, A. Ruzgys ir 
K Baronas; į revizijos k-ją: N. Zabu
lionis, J. Mačiulaitis, K. Simaitis ir 
A. Mingėla. Naujoji valdyba grei
čiausiai bus išrinkta iki birželio 15 
d. Numatoma dalyvauti liepos 1 d. 
Hamiltono parade Kanados šimtme
čio proga, sušaukti Hamiltone Kana
dos lietuvių veteranų suvažiavimą 
bei pasiruošti kuo iškilmingiausiai 
atšvęsti ateinančiais metais Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo penkiasde
šimtmetį. K. B.

sipažino su šios draugovės veikla, 
jos vadovaujančiais asmenimis (drau
govės globėja E. Augustinavičiene, 
draugovės vadove R. Augustinavičiū- 
te. jos padėjėja D. Miceikaite ir 
skilčių skiltininkėmis), pasidžiaugė, 
kad pernai visos mergaitės dalyva
vo stovykloje, ragino ir toliau taip 
gražiai veikti, kaip ligi šiol veikė.

MUZIKĖ D. RAUTINŠ gegužės 14 
d. lankėsi lietuvių tautosakos užra* 
šymo reikalu. Ji matėsi su būreliu 
ponių klebonijoje, pasiklausė jų dai
nuojamų dainų, paėmė jų adresus. 
Artimiausioj ateity užrašys įdomes
nius tautosakos gabalėlius, šioj apy
linkėj yra moterų, kurios moka se
novinių dainų ir giesmių ir šiaip ki
tokios tautosakos. Muzikė D; Rau- 
tinš ypač domisi retesnėmis lietu
vių melodijomis.

KSAVERAS RATAVIČIUS — SU
KAKTUVININKAS. Gegužės 17 ,d. 
nemažas jo draugų būrys aplankė 

(Nukelta į 7 psl.)

KNIGHT RADIO & TELEVISION 
SALES AND SERVICE 

HAMILTON 
St. S. JA 2-5028168 Locke

rgįįįTįL

J. A. Valstybės
JUOZĄ KAJECKĄ, Lietuvos atsto 

vą — charge d’affaires, dešimtme
čio sukakties proga šiose pareigose 
pasveikino valstybės sekr. Dean 
Rusk. Atsiųstame laiške rašoma: 
“Per daugelį metų Jūs Vašingtone 
pasirodėte vertu atstovauti lietuvių 
tautai Jūsų nenuilstančiose pastan
gose lietuvių labui atsispindi nuola
tinis pasišventimas, sutinkąs su jū
sų krašto žmonių valstybinės nepri 
klausomybės ir laisvės troškimais.”

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAU
TŲ SEIMO atstovus — V. Sidzikaus
ką, S. Korbonskį ir C. Višoianu vals
tybės departamente Vašingtone pri
ėmė Rytų Europos skyriaus direkto
rius dr. R. E. Lisle. Jam buvo įteik
tas memorandumas Rytų ir Vidurio 
Europos klausimais. Pokalbyje buvo 
paliestas Pavergtųjų Tautų Savaitės 
reikalas, didėjanti komunistų infilt
racija išeivių sluogsniuose.

PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS 
20 metų veiklos sukaktis buvo atžy
mėta Estų Namuose Niujorke posė
džiu ir priėmimu, kurį surengė es
tes. Žodį tarė lig šiol pirmininkavusi 
estė Mali Jurma ir naujoji pirminin
kė sekantiems metams Galią Žilio- 
nienė. Paskaitą apie sovietų pastan
gas panaikinti Baltijos kraštų suve
renumui skaitė dr. Algirdas Budrec- 
kis. Antroje dalyje, kuri buvo skirta 
sveikinimams ir linkėjimams, kalbė
jo GFWC pirm. E. D. Pearce, pa
brėždama lietuvių įnašą šiai organi
zacijai, prisimindama velionę Ligiją 
Bieliukienę, kurios atminimas esąs 
įamžintas šios organizacijos vyriau
sioje būstinėje vadinamąja Lilijos 
šviesa.

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS atidavi 
mas Niujorko Flushing Meadow par 
kui dar nėra galutinai išspręstas. Šis 
kryžius buvo pastatytas Niujorko pa 
saulinės mugės aikštėje, kur dabar 
Įrengiamas minėtasis parkas. Kry
žiaus komiteto pirm. P. Wytenus ga
vo pranešimą iš Niujorko parkų de
partamento vadovybės, jog klausimas 
esąs svarstomas. Birželio 17 d. Niu 
jorko lietuviai rengiasi paminėti di
džiųjų trėmimų sukaktį prie kryžiaus 
ir Singer BowL Dalyvauti programo
je kviečiami latviai ir estaL

DETROITO LIETUVIŲ sumany
mas Įsteigti lietuvišką kaimą prie 
“Dainavos” stovyklavietės nepavyko. 
Kol lietuviai bendromis jėgomis tel
kė lėšas, ši žemės plotą nusipirko 
amerikiečiai.

VARPININKŲ SUVAŽIAVIMĄ 
Pottawattamie vasarvietėje prie St 
Joseph, Mich., birželio 24-25 d. orga
nizuoja žurnalo <rVarpas” leidėjai 
— Varpininkų Filisterių Draugija. Į 
planuojamą programą yra Įtraukia 
dr. V. Sruogienės paskaita apie lie
tuvių liberalinės minties bendrąjį ke
lią, pluoštas Kultūros Fondo pirm. 
Zigmo Dailidkos minčių temai “Sie
kiant kontakto su pavergta tauta”. 
Numatomas ir literatūros vakaras. I 
suvažiavimą kviečiami “Varpo” bend
radarbiai, skaitytojai ir visi tie, ku
rie domisi jo idėjomis.

PATERSON, N.J., LB APYLINKĖ 
darbo Dienos savaitgalyje organizuo
ja ekskursiją į Montrealio pasaulinę 
parodą. Numatoma vykti 50 vietų 
turinčiu autobusu. Ekskursijos rei
kalais skambinti A. Gudoniai tel. 
797-5299.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
Rytų apygardos suvažiavimas šaukia
mas Niujorke gegužės 27-28 d.d. Jis 
prasidės gegužės 27 d. 2 vai. Ap
reiškimo parapijos salėje, 259 N. 5th 
St, Brooklyn, N.Y. Suvažiaviman 
kviečiami Atlanto pakraščio vietovė
se gyvenantys nariai, LFB tarybos 
ir centro valdybos pirmininkai.

VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ Są
jungos centro komitetan korespon
dentiniu būdu buvo išrinkti: Jonas F. 
Daugėla, Antanas Kučys, Mečius 
Mackevičius, Juozas Audėnas, dr. 
Vanda Sruogienė, Jonas Bertašius, 
Kazys Karvelis, dr. Juozas Pajaujis

ir Jonas Kardelis, “NL” red. Mont- 
realyje.

GENERALINIS POSTULIATO- 
RIUS kun. Kazimieras Rėklaitis, ku
ris lig šiol rūpinosi arkivyskupo Jur
gio Matulaičio beatifikacijos byla, 
dėl senatvės pasitraukė iš šių parei
gų. Jo pastangomis byla jau yra pa
siekusi Apaštalų Sostą. Nauju gene
raliniu postuliatorium paskirtas kun. 
dr. Juozas Vaišnora, pavaduotoju — 
kun. Jonas Duoba.

POETAS KAZYS INČIORA, 
'Draugo” bendradarbio VL Ramojaus 
pranešimu, iš Lietuvos rašo: “Dėl su
sidėjusių aplinkybių sunku atkeliau
ti į amerikinę “Gražinos” premjerą. 
Bet būtų pravartu bent simboliškai 
rasti sau kėdę premjeroje...” K In- 
čiūra yra “Gražinos” libreto autorius. 
Šiaulių dramos teatras neseniai pa
statė jo eiliuotą pasaką “Eglė žal
čių karalienė”, papildytą naujai įves
tais personažais. VL Ramojus skel
bia, jog libreto autoriaus pageidavi
mas bus išpildytas: “...nors prem
jeros bilietai išparduoti, bet operos 
vadovybė ras vietą tuščiai poeto Ka
rio Inčiūros kėdei, kuri simboliškai 
visai “Gražinos” publikai primins, 
kad ir Lietuva šią valandą jungiasi 
su “Gražinos” opera, su mumis vi
sais ir ypač su Čikagos Lietuvių ope
ros vienetu...”

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ Sąjungos spaudai išsiun
tinėtas pranešimas primena, jog šie
met sukako 47 metai Steigiamojo 
Seimo susirinkimui, kuris Įvyko ge
gužės 15 d. Pranešime rašoma: “Stei
giamasis Seimas valstybinėje plotmė
je yra neužmirštama institucija ir 
gyvas lietuviškojo valstybingumo ir 
demokratinės idėjos simbolis. Jo dar
bai yra milžiniški tikrąja to žodžio 
prasme. Jo idėjos per rašytus doku
mentus Įsikūnijo valstybės gyveni
me — Įvairiose jo srityse. Politinė 
tautos valia per Steigiamąjį Seimą 
sukūrė tvirtus pagrindus moderniai 
valstybei, kurie, nors vėliau truputį 
skilę, tarnauja ir šiandien politinei 
laisvės kovai ir jos institucijoms...” 
Seimo metinės sukakties proga LK 
DS-ga sveikina gyvuosius jo narius, 
su pagarba lenkia galvas prieš žuvu
sius ir mirusius.

Kolumbija
KUN. DR. VYTAUTAS MANKE- 

LIŪNAS yra lektorius Begotos uni
versiteto humanitariniu mokslu fa
kultete. Jis buvo paskirtas universi
teto - psichologijos skyriaus leidžia
mo žurnalo "Revista De Psicholo- 
gia” vyr. redaktorium, šio žurnalo 12 
nr. kun. dr. V. Mankeliūnas pateikė 
labai plačią naujausiu psichologijos 
veikalų ispanu kalba bibliografiją.

Brazilija
PREL. ZENONAS IGNATAVI

ČIUS, Lietuvių šv. Kazimiero kole
gijos vicerektorius, iš Romos atskri
do į Rio de Janeiro, kur jis kadai
se yra profesoriavęs kunigų semina
rijoje ir 9 metus dirbęs pastoracinį 
darbą. Vizito tikslas — aplankyti lie
tuvių kolonijas P. Amerikoje, pra
vesti religinius susikaupimus ir kelti 
dvasinio pašaukimo klausimą jauni
mo tarpe.

Argentina
KUN. AUGUSTINAS STEIGVILA, 

MIC, “Laiko” redaktorius, birželio 
viduryje ruošiasi atvykti atostogų Į 
Los Angeles, Kalifornijon

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
centro valdyba balandžio 21 d. posė
dyje nutarė surengti birželio 11 d. 
tragiškųjų išvežimų minėjimą. Ta 
proga po Mišių bus padėtas vainikas 
prie lietuviško kryžiaus, o bendras 
minėjimas su atitinkama programa 
įvyks salėje. Tautos Diena bus pa
minėta rugsėjo 10, Argentinos LB 
įsteigimo 17 m. sukaktis — rugsėjo 
30 d. Kariuomenės šventei skirtos iš
kilmės įvyks lapkričio 12 d.

WINDSOR, ONT.
MOTINĄ gražiai pagerbėm gegu

žės 14 d. Bažnyčioje kleb. kun. D. 
Lengvinas pamokslo metu gražiu žo
džiu iškėlė motinos pasiaukojimo ir 
meilės idealą vaikams, tautai ir žmo
nijai. Po pamaldų salėje kalbėjo 
Vladas Pauža iš Detroito kondensuo
tai nušviesdamas mūsų motinų atlik
tus didžiuosius darbus ir kas laukia 
jų šių dienų kryžkelėse. Vaikai ir 
jaunimas padeklamavo, pagrojo ir pa
šoko. Dalyvavo apgailėtinai mažas 
žiūrovų skaičius. Viešai kalbama, 
kad buvo nesklandumų sceninę pro
gramą ruošiant Dalyvė

Sault S. Marie, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimą apy

linkės valdyba surengė gegužės 13 d. 
ukrainiečių salėje. Programa pradėta 
trumpa J. Skardžio paskaita. Sceni
nę programą atliko jaunimas. Piani
nu paskambino L. Motūzas, L. Mo
tiejūnaitė, D. Poškutė ir K. Gold- 
bergaitė. Eilėraščius deklamavo Vyt. 
Poškus ir A. Goldbergaitė. Daine
lę “Tykiai, tykiai Nemunėlis plau
kia” padainavo jaunas solistas K. 
Kantautas, o baletą pašoko R. Mo
tiejūnaitė. Tautiniais drabužiais pa
sipuošusios 8 poros jaunimo sušoko 
Kepurinę, Kubilą ir kt Programai 
pasibaigus, buvo įteikta dovana val
dybos sekretorei D. Girdzevičiūtei, 
kuriai teko sunkus, daug laiko ir

kantrybės pareikalavęs, jaunimo pa
rengimas programai. Toliau sekė 
linksmoji programos dalis su šokiais; 
bufetu ir loterija. Sekmadienį atvy
kęs iš Sudburio mūsų kolonijos ka
pelionas kun. A. Sabas kroatų baž
nytėlėje atlaikė pamaldas.

PAGAL STATISTIKOS DUOME
NIS iš 56 Kanados miestų, mūsų 
miesto savaitinio atlyginimo vidur
kis, visą laiką stovėjęs vienu iš pir
mųjų visoje Kanadoje, nukrito į 25- 
tą vietą. Priežastis — praėjusių me
tų pabaigoje ir šių metų pradžioje vy
kęs didžiausioje miesto darbovietė
je “Algoma” plieno fabriko strei
kas. J. Sk.

WELLAND, Ont.

Šimtmečio degtinę pradėjo 
gaminti Seagram, Schentey, 
Gooderham and Worts gamyk
los. įprastinė bonka būdavo 25 
uncijų talpos, o šimtmečiui skir
toji yra 33% uncijos. Kaina nuo 
$5.53 Šoktelėjo iki $10.25. Ga
myklos teisinasi, jog šimtmečiu 
atžymėti skirtoji degtinė esanti 
geresnės kokybės.

19” SPALVOTA TELEVIZIJA
180 kv. inčų. Modelis X3910. $695.00

Dar pigiau, jeigu mainai j seną priimtuvą. Augštos 
kokybės dalys. 100% rankų darbas. Prieš pirkdami 
spalvotos televizijos priimtuvą, užeikite ir įsitikinsit, 
kad "ZENITH" vaizdas yra geresnis ir aparatas pa
tvaresnis.

Kreiptis pas A. Pilypaitį (Al) — krautuvės vedėją 

Taisome senus ir naujas TV priimtuvus

MEDŽIOTOJŲ IR MEŠ a šaJOTO- sukneles — $20, $15 ir $10. 2. Vie-
JŲ KLUBAS “Lithuanica” 1967 m. 
birželio 10 d. rengia naujoje “The 
Ukrainian Cultural Centre” salėje 
(Southworth St ir McCabe Ave) tra
dicinį kartūno balių. Iš buvusios vie
tovės, dėl jos užsidarymo artimoje 
ateityje, persikeliame į naujas, ką

na premija už gražiausią šimtmečio 
suknelę (gali būti ir ne kartūno) $15. 
3. Viena premija už šimtmečio vy
rišką eilutę — $15. 4. Viena premija 
už gražiausią barzda — $15. 5. Lai
mingasis loterijoj laimės modernų 
žūklavimo komplektą arba $75. Bos 
renkama baliaus karalaitė. Laimės

tik pastatytas ir daug erdvesnes, mo- staliukai, aukoti visų trijų lietuvių 
demesnes patalpas. Valdyba, pade- viešbučių savininkų, lauks laimingų- 
dama gausaus būrio talkininkų, eina jų. Bus turtinga loterija, prityrusių 
prie paruošimo pabaigos. Kanados šeimininkių vadovaujamas bufetas, 
šimtmečio metų proga numatomos Gros V. Babecko orkestras. Pradžia 
baliaus dalyviams piniginės prenri- 8 Salė bus atidaryta nuo 4 vAp. 
jos. 1. m tris gražiausias kartūno A ' KM* yatifeMl
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Skaitytojo išvada knygą "Idealas ir laikas" perskaičius
Nevisi žmonės yra pajėgūs motyvo — tautinėj sąmonėj, To- 

savo gyvenimą pasukti reikia- roj ar kur kitur? Ir ištikrųjų, 
ma kryptimi. Vieni padaro ne
maža klaidų, kurias ilgainiui 
Jie turi graudžiai apgailėti, kiti, 
;urių yra dauguma, pasiduoda 

laiko ir vietos dvasiai, paklusta 
jos vilionėms, išstumdami save 
iš žmogiškosios harmonijos. 
Tada ir vienu ir kitu atveju rei
kia stipraus balso iš pašalies, 
kad jis pabudintų išblėsusią są
žinę ir nurodytų jos vietą žmo
gaus gyvenime.

Neviskas yra gera ir tremties 
lietuviuose. Kaikurios negero
vės atėjo iš pašalies, iš kitų su
gedimo, bet nemaža sugedusio

Ki ll.IURlffiJE VEIKLOJE
ar sugriuvus sinagogoms žydai 
neimtų garbinti aukso veršio ir 
neištirptų pagonių tarpe, atseit, 
taip pat neištautėtų? Antra ver
tus, žydų charakteryje dar yra 
bruožas, kuris juos verčia bū
ti tokiais, kokie jie yra. Tai vie
nybės bruožas, kuris jiems ga
rantuoja tam tikrą padėtį pa
saulyje: pralobimo ir valdymo. 
Visa tai iš žydo atėmus, kažin, 
ar jis galėtų būti pavyzdžiu mū
sų reikalui....?

Vadinasi, šalia tautinės sąmo
nės, dar nesant kokio nors kito 
motyvo, kuris ją paremtų, laiko 

raugo kilo iš vidaus. Mūsų lai- būvyje ištautėjimo galimybė di
me yra, kad turime žmonių su deja. Ar nereiktų tad ir mums 
šviesu protu ir gyva sąžine, ku- tokį motyvą susikurti? Sakysim 
rie kiekvienoje pasimetimo si- augšta lietuviška kultūra, gero- 
tuacijoje padeda mums susitelk- kai prašokanti gyvenamojo kraš- 
ti. šitų žmonių gretose vienas to kultūrą, ar nepadėtų mūsų 
iš pirmaujančių yra dr. J. Gir- troškimams realizuotis? Juk 

kurti ir iškelti savo kultūrą mū
sų nevaržo nei laikas, nei vieta.

O jeigu realybė yra jau to
kia kieta ir niekas mums negali 
padėti mūsų uždavinį spręsti, 
tai ar nereikėtų lietuvybės pro
blemą tremtyje' spręsti lietuviš
ko bruožo įamžinimu gyvenamo 
krašto dvasioje. Tam galėtų pa
sitarnauti mūsų visų vieninga 
pastanga reikštis moksle, meno 
kūryboje ir visame pilnutinio, 
žmogaus dvasios turinyje. Vadi
nasi, visame tame, ką su tokia 
gilia įžvalga rekomenduoja 
“Idealo ir laiko” autorius. Jei
gu pvz. lietuviams kanadiečiams 
pasisektų naujojoje Kanados 
tautos sąmonėje įspausti lietu
višką žymę, tai bent dalimi mū
sų tremtis pasiteisintų ne tik 
mūsų, bet ir mūsų senosios Tė
vynės atžvilgiu.* * *

Iš gilaus idealinio nusiteiki- 
. mo autoriui yra kilusi ir “tau

tų tautos” idėja. Kažin, ar tokia 
tauta, kurią sudarytų kitų tau
tų nuotrupos, nepakeitusios sa
vo tautinio charakterio, yra 
įmanoma. Paprastai visados to
kiai tautai savo kultūra ir va
lią primeta didžiausioji etninė 
grupė. Viena betgi aišku, kad 
mažosios tautinės grupės, pasi
naudodamos didžiųjų grupiu 
pirmavimo kova, kuri paprastai 
ilgai nusitęsia, gali ilgam laikui 
apsisaugoti nuo savo tautinės 
tapatybės praradimo. Juk pvz. 
kokiam galam kanadiečiui lietu
viui tanti anglu ar prancūzu, jei 
praktiškai jam gresia tik suka- 
nadėjimas? O kelias iki tikro 
kanadiško tautiečio dar yra to
limas. Ir šiuo keliu einant, man 
atrodo, reikėtų susitelkti ne tik 
ties savo senąia Tėvyne, bet ir 
naująja Kanada su anuo giliu 
lietuvišku bruožu.* * *

Apskritai dr. J. Girniaus mąs
tymas visoje jo filosofinėje kū
ryboje yra susitelkęs apie žmo
gų. Taigi ir šioje jo knygoje pir
mauja žmogus. Jis, žinoma, vi
sur stato pavyzdžiu krikščioniš
ką žmogų, bet su atvira širdimi 
ir meile kalba ir su kitų pažiū
rų žmonėmis. Nors jis visur ir 
visada kovoja už žmogaus lais
vę, bet jis jam stato ir didelius 
reikalavimus, kad jis tą laisvę 
suprastų ir būtų jos vertas. Tai
gi ir šioje knygoje kiekvienu 
atveju jis. nurodo žmogaus at
sakomybę pasaulyje ir veda jį 
žmogiškosios paskirties keliu. 
Vienas didžiausių žmogaus už
davinių yra nuolatinis jo tobu
lėjimas, savęs paties kūrimas. 
Kai žmogus yra visais atžvil
giais tobulas, tai ir pasaulis, ku
riame jis gyvena, darosi tobu
las, ir tauta, kuriai jis priklau
so, darosi didi ir giliai žmoniš
ka. Vadinasi, žmogus turi save 
atkurti tokį, kad taptų visų ver
tybių realizuotoju šioje planetoje 

Juozas Girnius, IDEALAS IR 
LAIKAS. Žvilgsnis į dabarties 
ateitininkiją ir lietuviškąją iš
eiviją. Išleido “Ateitis” 1966 m. 
Kaina $4, 238 psl A. Kalnius

HJĮ&i

nius, parašęs jau ketvertą di
delės apimties ir dar didesnės 
svarbos knygų, kurių paskuti
nioji yra “Idealas ir laikas”.

Teks patiems ją perskaityti
Aš neketinu šios knygos 

smulkmeniškai pristatyti “Tė
viškės žiburių” skaitytojams, 
nes labai abejoju ar laikraštis 
begalėtų šiam reikalui skirti 
daug vietos, o, antra vertus, ir 
šios knygos vertė yra tokia, kad 
ją būtina turėti kiekvienam lie
tuviui. Be to, lietuviškos knygos 
materialinė padėtis yra tokia, 
kad ją reikia finansiškai pa
remti, o ne skolintis arba ten
kintis jos turiniu, patirtu laik
raštiniam aptarime.

Knyga nagrinėja daug mūsų 
meto problemų, kurių pačios 
svarbiausios yra šios: tautinės, 
pasaulėžiūrinės, idealinės, vi
suomeninės ir pan. Sakyčiau, 
kad autorius šiuos klausimus 
svarsto sokratiško mąstymo 
giedrumu, logiškumu ir nuošir
dumu. Tiesos jieškantis skaity
tojas su tokiu pat nuoširdu
mu ir meile lapas po lapo 
sklaidys ir ir šią knygą. Nes iš 
tikrųjų nevienas iš mūsų juk 
nesugebėtumėm atsakyti kad ir 
į tokius klausimus: koks, yra 
skirtumas tarp bepasaulėžiūri- 
nio žmogaus ir žmogaus be nu
garkaulio; ar dera būti nevisuo- 
meniškiem, kai visuomenėje gy
vename ir naudojamės jos pa
tarnavimais; kuo užpildyti savo 
gyvenimą, neturint prieš akis 
idealo...?.

Jei kam tokie klausimai vie
naip atrodytų prieš knygos skai
tymą, tai jie visai kitaip atro
dys ją perskaičius. O nevienas 
turbūt dar pamanytų, kad ir jis 
nekitaip panašų uždarini spręs
tų, žinoma... jeigu būtų atitin
kamai pasirengęs.

Galima ir kitaip manyti '
Šioje knygoje nėra nieko ne

svarbaus, tačiau bene visų svar
biausia problema tremties gy
venime yra tautinis klausimas. 
Dr. J. Girnius šią problemą yra 
nagrinėjęs net keliais atvejais 
ir net išsamų veikalą yra šiuo 
klausimu parašęs — “Tauta ir 
tautinė ištikimybė”. Jis ją dar 
labai stipriai užkabina ir pasta
rajame veikale. Man betgi atro
do, kad galutinio atsakymo į šią 
problemą dar nesurasta, ypač 
jaunimo atžvilgiu.

Autorius daro teisingą prie
laidą, kad svetur gimęs ir gyve
nąs lietuvis lygiai priklauso sa
vo tautai ir gimtajam kraštui. 
Betgi ši prielaida yra idealinė, 
o priklausomybė faktinai yra 
laikinė. Vėliau ar anksčiau 
tremtye išaugusios kartos prak
tiškai vistiek ištautėja. O mes 
juk turbūt norėtumėm visada 
išlikti lietuviais. Bet kaip tai pa
daryti ...?

Kaikas, atsakydamas į tokį 
klausimą, nurodo žydų tautą, 
kuri, išsiblaškiusi po visą pasau
lį, tūkstantmečiais neištautėju- 
si. Bet čia vėl kyla klausimas, 
o kur jieškoti jų neištautėjimo

vių mokyklose Anglijoje, Kanadoje 
ir Amerikoje. Baigusi Montessori mo
kytojų kursus Amerikoje, suorgani
zavo A. L. Montessori Dr-jos Vaikų 
Namus Čikagoje, kuriems vadovavo 
3 metus; dabar dirba amerikiečių 
Montessori mokykloje Čikagoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ALF. BIELIAUSKO dviejų dalių 

dramą “Kauno romanas”, parašytą 
pagal to paties pavadinimo knygą, 
Vilniaus dramos teatre pastatė rež. 
H. Vancevičius. Pagrindinius vaid
menis sukūrė: Sigitą Sėlį — A. Cha- 
daravičius ir H. Kurauskas, Gedą 
Želnytę — D. Kazragytė, Ramintą.— 
L Leonavičiūtė, Bubnelį — L. No
reika, Vebeliūną — P. Zulonas. 
Spektaklį apipavidalino dail. F. Lin- 
čiūtė-Vaitiekūnienė, muziką paruošė 
kompoz. T. Makačinas.

LIAUDIES ANSAMBLIS “LIETU-

hšBT
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Dail. Anastazijos Tamošaitienės paveikslas "Saulėlydžio atšvaitas", išstatytas Kanados moterų 
dailininkių parodoje Toronto miesto rotušėje

BENEDIKTAS RUTKŪNAS

Gyvybės gija
Jaučiu ir akmeny gyvybės 

tvinksnį, 
kaip tavo, mylimoji, rankoj. 
Žalioj lankoj gyvybė plazda, 
žiedus tau saujon renkant.
Juodam dugne giliausio 

vandenyno 
gyvybės grožiu perlai spindi, 
žvaigžde žėruoja kirminėlis, 
po samana palindęs.

Ant mano rankos nusileido 
marga karvytė Dievo.
Ji turi kvaptį, turi veidą, 
it gyvastinga pieva.

Gyvybė kelias rožėm, tulpėm 
iš kaulų, kur kapuos trūnyja. 
Mažytėj dulkėje, krisle, atome 
jaučiu gyvybės giją-------

Ereliai ir saulė
Saulė lenkėsi prie lango, 
liepų šakos mušės, 
o į dangų galvas kėlė 
ąžuolai ir pušys.

Tik ereliai milžmsparniai 
viršum žalio šilo 
sukdami ratus budėjo 
ir į dangų kilo.
Saulė leidosi už ginų, 
už kapų, už kryžių. 
Į lizdus pilki ereliai 
pasilsėti grįžo.

Žvaigždės, 
žvaigždės!

žvaigždės, žvaigždės — akys 
šviesios, 

naktį danguje sutviskę 
viršum amžių piramidžių, 
viršum sfinksų, obeliskų*— 
ar apmatote jūs viską?
Ar apžvelgiate visatą, 
kalnus, vandenų gilybę, 
baltus kaulus kapinynuos, 
žemės vargą begalinį?
Ar jūs regite? Ar jaučiat, 
žvaigždės, erdvėse sužibę?

Regėjau
Regėjau vėlei horizonte 
vakarinius gaisus.

Jie degė ugnimi raudona, 
it kraujas srūvantis, baisus.
It kraujas, upėse paplūdęs, 
kur braido tūkstančiai žmonių. 
Ak, jųjų saulė nusileido 
už miestų, girių, už slėnių:
Velniai kvatoja; šoka šokį 
pasaulio galo, pražūties-------
Bet tu — į aušrą vis plasnoki, 
šviesos išsilgęs Viešpaties!

Miglotas rytas 
sapne

vos Įžiūriu tave.
Atrodo, kloniai, kalvos sukas 
ir Nemuno srovė.
O sodo obelys ir kriaušės, 
ir karklai tvenkiny 
vėjely kažką kužda; šiaušias, 
kai tu pro juos eini.
Uždengia viską miglos švelnios. 
Kur kelias? Kur rugiai? —

Kur studijuoti lituanistiką?
Galbūt nerisiems žinoma mū

sų išeivijos gyvenime viena svar
biausių institucijų lietuvybei ug
dyti — Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas Čikagoj. Tai vie
nintelė laisvajame pasaulyje lie
tuvių augštoji mokykla lituanis
tikai studijuoti. Ji turi du sky
rius? vieną baigusiems lieturiš- w • '• •
simokiusiems. Mūšų sąlygomis 
ypač naudingas antrasis skyrius, 
nes turime masę jaunimo, kuris 
galėtų būti mūsų tautinės kultū
ros ir egzistencijos tęsėjas, t.y. 
lituanistinių mokyklų mokyto
jas, visuomenės ir spaudos vei
kėjas. Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas tam paruošia. Jame 
dėstoma lietuvių kalba, rašyba,

§y. Antano lietuvių pranciškonų gimnazijos (Kennebunkporte) mokiniai iš Kanados 1966 — 1967 
mokslo metais. Pirmoj eilėj iš kairės: J. Gudinskas, A. Gedrimas (Hamiltonas), Vyt. Mickevičius (To- 
-ontas), gimnazijos rektorius Tėv. L Andriekus, J. Elijošius (Torontas), Ed. Stanėnas (Hamiltonas). 
Antroj eilėj: A. Supronas (Torontas), R. Stanėnas, A. Pašilys, R. Dalangauskas (Hamiltonas), R. Kuz
mickas, M. Misevičius, V. Liūdžius, E. Taseckas (Torontas). Trečioj eilėj: J. Kazakevičius (Simcoe, 
Ont.), A Vidmantas (Glen Meyer, Ont J, J, Kazakevičius (Simcoe, Ont.), A. Koškus (Montreolis).

' ' Nuotr. V. AAaŽelio

literatūra, tautosaka, istorija. 
Galima studijuoti ir vieną arba 
kelis pasirinktus dalykus.

Antrajame, t.y. bendriniame 
skyriuje mokslas trunka dvejus 
metus. Mokestis už mokslo me
tus — $50. KLB švietimo komi- 

__________  sija yra nutarusi studentams už 
ką gimnaziją, antrą — joje ne- mokslo metus, tam tikromis ap- 

'• *_________' * linkybėmis ir už ilgesnį laiko
tarpį, gal net už visą mokslą su
mokėti. Be to, pats Institutas 
kiekvieną prašantį nuo mokes
čio už mokslą atleidžia. Taigi, 
tame Institute studijuoti nėra 
jokių finansinių kliūčių, reikia 
tik iš lietuviško* jaunimo pusės 
noro lituanistiką studijuoti, o iš 
lietuviškos bendruomenės pusės’ 
pastangų, kad jaunimas tą Insti
tutą lankytų.

Mokslas einamas neakivaizdi
niu (korespondentiniu) būdu, 
prisitaikant individualiai prie 
kiekvieno studento sugebėjimų 
ir lietuvių kalbos žinojimo. Stu
dijuoti pradėti galima betkuriuo 
metų laiku.

Smulkesnių informacijų tei
rautis: Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas, 5260 S. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636, 
USA arba KLB švietimo komisi
ja, 236 Dovercourt Rd., Toron
to 3, Ont., tel. 531-4469.

Galbūt šis raštas nepasieks 
tų, kuriems jis labiausiai taiko
mas, ir lietuviškas reikalas mer
dės. Todėl prašome tėvus, lie
tuvių bendruomenės veikėjus, 
kultūrininkus ir aplamai kiek
vieną lietuvį, kuris dar jaučia 
šiokią tokią lietuvišką pareigą, 
kalbinti jaunąją karta studijuoti 
minėtame Pedagoginiame Litua
nistikos Institute. Tai visų pa
reiga. Be šių pastangų po kelių 
metu ir mūsų lituanistinės mo
kyklos turės užsidaryti, nes ne
bebus mokytojų.

KLB Švietimo KomisŲa

Bet, va, nušvito vėl pakalnės! 
Sumirgo gėlės ir drugiai —

Varne, varne!
Varne, varne juodasparni, 
ko liūdnai kranki?
Ar audra išdraskė lizdą?

Ar kranki negandą juodą, 
kad mes žūsime visi? — 
Gobia žemę aitrūs dūmai; 
saulė —• kraujo debesy —
Viešpatie! Prikelki žmogų:

viską valdo, viską globia 
Tavo mylinti ranka!-------

Atsiųsta paminėti
Hamiltono Lietuvių Kredito Koo

peratyvo “Talka” biuletenis nr. 7, ba
landis. Adr.: 21 Main Sr. E., Room 
203.

M. K. ČIURLIONIO MONOGRAFI- voje, tremtyje dirbo eilę metų lietu- 
JAI anglų kalba išleisti Čikagoje 
yra sudarytas komitetas: pirm. P. 
Čepėnas, nariai — K. Bradūnas, J. 
Jurkūnas, P. Gaučys, K. Varnelis ir 
E. Vilkas. Spaudai išsiuntinėtame 
pranešime skelbiama, jog tekstą su
tiko paruošti meno istorikas A. Ran- 
nit, reprodukcijų telkimu rūpinasi 
dail. K. Varnelis. Spausdinimo darbai 
bus pradėti šią vasarą. Komitetas dė
koja pirmajam mecenatui — Čikagos 
Menininkų Klubui už stambią $3.000 
auką. Lietuvių visuomenė kviečiama 
leidinį paremti aukomis ir prenuma- 
ratomis. Aukas priima komiteto ižd. 
Jonas Jurkūnas, 3259 W 66th St., 
Chicago, Ill. 60629, USA. Jas taipgi 
galima siųsti į Čiurlionio monogra
fijos komiteto sąskaitą nr. 40301, 
Chicago Savings and Loan, 6245 So 
Western Ave., Chicago, Hl. 60636, 
USA Prenumeratos sąlygos bus pa
skelbtos vėliau.

LILIJA ŠUKYTĖ, Metropolitan VA”, vadovaujamas Vlado Bartusevi- 
operos solistė, dainavo Baltimorės 
Peabody konservatorijos pastatytose 
dviejose vienaveiksmėse operose — 
R. Rosselini “La Guerra” ir G. Puc
cini “Gianni Schicchi”. Šių spektak
lių meno vadovė buvo garsioji Met
ropolitan dainininkė Rosa Ponselle, 
kadaise dainavusi su didžiausios bal
sinės jėgos italų tenoru Enrico Ca
ruso. Dukters vaidmeniui operoje 
“La Guerra” ir Laurettos — “Gianni 
Schicchi” L. šukytę pasirinko pati 
R. Ponselle. Baltimorės dienraštis 
“Sun”, įvertindamas abiejų operų pa
statymą, gyrė balsinius lietuvaitės 
duomenis ir jos laikyseną scenoje. 
Linkėtina, kad L. šukytė rastų laiko 
ir jėgų dažniau pasirodyti tokiuose 
proginiuose operų pastatymuose, nes 
Metropolitan scenoje jaunųjų daini
ninkų pažangą varžo jiems skiriami 
nereikšmingi epizodiniai vaidmenys. 
Pasaulinio garso susilaukęs italų te
noras Giuseppe di Stefano pradi
nius laurus skynė ne Italijoje, kur 
yra didelis gerų solistų perteklius, 
bet Ispanijoje ir kitose Europos vals
tybėse. Į garsiąją Milano operą — 
Teatro alia Scala jis buvo parsi
kviestas iš užsienio pagrindiniams 
vaidmenims, o šiandien jam yra atvi
ros ir Metropolitan durys. Galimas 
dalykas, savame krašte jis būtų li
kęs beveik nepastebėtas besivaržan
čių talentų margoje minioje, kur jau
nuosius dainininkus nustelbia visuo
tinio pripažinimo susilaukusios gar
senybės.

JUOZAS ALGIMANTAS KAZLAS. 
Marion, Ind., gavo Fulbright stipen
diją studijuoti vokiečių-rusu santy
kiams Miuncheno universitete, V. 
Vokietijoje. Filosofijos magna eum 
Įaudė bakalaurą jis yra įsigijęs La- 
terano un-te Romoje. Studijas tęsė 
Notre Damė un-te, kur šiemet gau
na istorijos ir politinių mokslų ba
kalauro laipsnį. Vokietijon J. A. 
Kazlas išvyks rugpjūčio mėn. Jis 
taipgi buvo gavęs pranešimą, kad 
studijoms gilinti jį priima garsusis 
Yale un-tas, skirdamas federacinės 
valdžios stipendiją.

PROF. VINCAS VYČINAS, dėstąs 
Prince George, B.C., kolegijoje, ra
šo naują veikalą “Greatness, in the 
Mythical World.” Jame autorius pa
teiks filosofinį vakarietiško mito aiš
kinimą, kuriame svarbią vietą užims 
ir lietuviškasis mitas bei jo filoso
finė prasmė. Autorius yra parašęs ir 
išleisdinęs šiuos veikalus: “Earth and 
Gods” (An Introduction to the Phi
losophy of Martin Heidegger); 

. “Greatness and Philosophy” (An In
quiry into Western Thought), šiuos 
leidinius galima gauti pas leidėją 
Martinus Nijhof, 9 Lange Voorhout, 
The Hague, Netherlands.

ST. VAIŠVILIENĖ vadovaus prieš
mokyklinio amžiaus auklėjimo pro
gramai mokytojų studijų savaitėje Anksčiau Igorio vaidmenį yra atlikę 
VIL 30 — VIII. 7 Dainavoje. Bus j Stasiūnas ir J. Urvelis.

FILMŲ REŽ. ARŪNAS ŽEBRIŪ- 
NAS, užbaigęs “Mažąjį princą”, į ek
raną planuoja perkelti M. K. Čiurlio
nio simfoninę poemą “Miške” ir Ka
zio Borutos “Baltaragio malūną”. Pa
prašytas įvertinti “Time” žurnale iš
dėstytas Jono Meko estetines pažiū
ras, “Liter, ir Meno” skaitytojams 
jis pareiškė: “Iš tikrųjų, dabar, kai 
žmogus tiek išprašo, senom formom 
nebeįmanoma kalbėti apie intelek
tualius dalykus, o buitiniai aksesua
rai dažnai užgožia filosofines kate
gorijas. Tuo įsitikinau ir pats, sta
tydamas “Mažąjį princą”, kur min
ties krūvis ne visur susilaukė jam 
adekvatinės formos. Jos sparnus pa- 
kirpo būtent tas romantinis rūbas, 
į kurį aš norėjau įvilkti šią pasa
ką... Gal tokie samprotavimai ir 
verčia Meką kalbėti apie kino for
mų atnaujinimą. Tačiau niekad ne
sutiksiu, kad reikia kovoti už formą 
dėl pačios formos — būtent tai, kaip 
aš supratau, savo filmuose demonst
ruoja apsišaukę avangardistai. Ieš
koti naujų formų tenka ne dėl meno 
savyje, bet dėl paties gyvenimo po
reikių. Reikia smelktis gilyn į žmo
gų, kad būtų išsaugotas jo žmogiš
kumas, nes tai labai svarbu mūsų 
epochoje; pagaliau, net ir pasiekęs 
kitas planetas, žmogus netaps kiber-

čiaus, dalyvavo “Maskvos žvaigždžių” 
festivalyje. Koncertinę programą jis 
du kartus atliko Kremliaus teatre ir 
P. Čaikovskio vardo koncertų sa
lėje.

JONAS AVYŽIUS rašo romaną, 
vaizduojantį vokiečių okupacijos me
tus Lietuvoje. Kiek galima spręsti 
iš dviejų “Tiesoje” paskelbtų iš
traukų, autorius laikosi romane “Kai
mas kryžkelėje” išbandyto metodo
— į veikėjų lūpas jis įdeda drąsių 
sakinių, kurie nėra malonūs partie
čio ausiai ir kompartijos vadų akiai, 
bet būtini jo plunksnos kuriamam 
personažo charakteriui; ano laiko
tarpio aplinkai. Geriausias pavyzdys
— vokiečio komendanto Rudolfo Ro- 
po žodžiai policijos viršininkui Ado
mui: “Keista tauta! Būkite tokie ge
ri, dovanokit mums nepriklausomy
bę ... Kaip kokias panešiotas kelnes 
ar moteriškų kojinių porą... Vilso- 
nas aštuonioliktaisiais taip padarė, 
parodė gerą širdį; bet dovanotas 
daiktas nebrangus ... Suomiai kaip 
vienas sukyla ginti savo žemės, o 
jūs patys važiuojate į Maskvą, atki- 
šate rankas, dėkojate, kad uždėjo 
antrankius. Ne, ponas policijos vir
šininke, nepriklausomybės negalima 
paimti kaip išmaldos, ją reikia iš
kovoti!”

GIUSEPPE TARTINI, italų smui
kininko ir kompozitoriaus, 275-sios 
gimimo metinės buvo atžymėtos spe
cialiu jo kūrinių koncertu Vilniaus 
paveikslų galerijoje. Programą išpil
dė Vilniaus konservatorijos styginių 
instrumentų katedros violončelistų ir 
smuikininkų ansambliai, kamerinis 
orkestras, diriguojamas S. Sondec
kio.

ZIGMAS ZINKEVIČIUS, Vilniaus 
universiteto docentas, istorijos ir fi
lologijos fakulteto prodekanas, gavo 
filologijos mokslų daktaro laipsnį. Jo 
disertacija buvo 15 metų trukęs dar
bas “Lietuvių dialektologija (lygina
moji tarmių fonetika ir morfologi
ja)”, kurio trečdalis yra išleistas to 
paties pavadinimo knyga su 75 tar
mių žemėlapiais. Jo oponentais buvo 
Tartu un-to prof. P. Aristė, Minsko 
un-to prof. M. Židovič ir vilnietis dr. 
J. Lebedys. Diskusijose dalyvavęs 
prof. J. Balčikonis 40 m. amžiaus dr. 
Z. Zinkevičių priskyrė geriausių lie
tuvių ir pasaulinių dialektologų gru
pei. Jo disertacija esanti reikšminga 
lietuvių kalbos, baltų kalbų praeities, 
lyginamosios kalbotyros ir indoeuro
piečių kalbų tyrinėjimams.

KOSTAS ŠILGALIS, Vilniaus ope
ros baritonas, debiutavo pagrindinia
me Igorio vaidmenyje I. Borodino 
operoje “Kunigaikštis Igoris”. Šios 
operos premjera įvyko 1952 m., bet 
keletą pastarųjų metų opera buvo iš
imta iš repertuaro. Spektaklį režisa
vo J. Gustaitis, apipavidalino dail. R. 
Songailaitė, dirigavo Jonas Aleksa.

VU. 30 — VIII. 7 Dainavoje. Bus 
nagrinėjama tema — “Mažo vaiko 
imlumas”. Mokyt. St Vaišvilienė, 
Švietimo Tarybos narė, pedagoginį 
darbą pradėjo dirbti laisvoje Lietu-

Pavasariniai ir vasariniai siuntiniai 
1967 metams

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasariui 
ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktšAi, už pigią kainą. Į juos .yra 
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 jd. 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 siiflų, 1 trumpom rankovėm megztukas.

Kaina $75.00.
VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su dirže, 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 

$135X0.
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 Haekney Rd. London, E. 2, England

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir gaxantuotas pristaty
mas.

Atstovai: A. Kwhukte, 167 College St, Sudbury, Ont, Canada.
L. RadzevtčhmSSO Windermere Ave. Toronto 9.Ont Telet 782-7845.
(Mum perrwu tr pmigu, uz rurraot gmoas uin teisę pastrmKti tai, 

kas jam patinka ii specialių krautuvių. ---«t t

nių turės ieškoti

rišu jau



2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

$L900 įmetėti, 6 kambarių, dvie
jų augttų mūrinis namas, avi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augftų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; modemiška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOB — ST. CLARENS,
$2.900 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,
$7 J00 įmokėti, 8 kambariai per 2 
apstus atskiras mūrinis namas su 
gžražu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDER3EERE — BLOOB, 
18.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

B. SAI
Darbo telėf. BO. 2-8255

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. 
BLOOB — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, plakus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO, 
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
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 įmokėti, 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.

Namų teief. LE. 6-1410
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN&MART EL
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 R±, 
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 augs- 
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. i
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.

St. Vaupšas
Darbo teL 249-7691 Namų teL 244-3519

Tarime taip pat daug kitų nuosavybių parduotu 
Priimame namus pardavimui

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 430 • 7
Penkti 10-130 ir 430- 8
dešt.9-12
Sekm. 930 -1

1966 M. GRUODŽIO 31 
BALANSAS — $2,344,396.
1966 M. PELNAS — $41,286.
5%% UŽ ŠERUS, 
4%% UŽ DEPOZITUS 
100% SAUGUMAS

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

Tel. 534-9286
SUNNYSIDE-GARDEN Ave, $3.000 
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.

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 — namų: 537-2869

TORONTO
Lietuvių skautų veikla

• Kanados šimtmečio etninių gru
pių bendroji stovykla rengiama rug
pjūčio 19-20 d. prie Barry’s Bay, 
Ont Stovyklaus estų, vengrų, lat
vių, lietuvių, lenkų ir ukrainiečių 
reprezentaciniai vienetai. Lietuvių 
skautų vienetą (9 berniukus ir va
dovą) finansiškai remia LSB vadi- 
ja. Vykstančių šion stovyklon regist
racijos lapai grąžinami per viene
tų vadovus nevėliau gegužės 31 d.

• Sį sekmadienį, gegužės 28, 
“Rambyno” tuntas dalyvauja vadina
mame “Church” parade. Vienetai 
tvarkingomis uniformomis ir su vė
liavomis renkasi 1.45 v.p.p. pietinė
je Hayter St. pusėje, į vakarus nuo 
Yonge St Bus žygiuojama Yonge ir 
Queen gatvėmis į N. Phillips Squa
re. Vienetų vadovai prašomi pasirū
pinti savo skautų atgabenimu į pa
radą ir iš jo.

• Gegužės 16 d. “Rambyno” tun
to vadijos posėdyje aptarti vasaros 
stovyklų reikalai. Bus trys stovyk
los: Romuvoje liepos 15-30 d., et
ninių grupių stovykloje rugpjūčio 
12-20 d. ir vadovų — Custer, Mich.,

rugpjūčio 19-26 d. į visas šias sto
vyklas registracija jau vykdoma per 
vienetų vadovus, kurie suinteresuo
tiems teikia ir smulkesnę informa
ciją.

• “Šatrijos” tunto Dainos dr-vės 
kandidačių sueiga — gegužės 24 d., 
7 v.v., skautų būkle; sueiga skau
tėms, besiruošiančioms į II ir III 
pat. L — birželio 3 d., 10 vj., Šv. 
Jono Kr. par. salėje.

•į š.m. stovyklą Romuvoje galima 
būtų vykti Toronto ir kitų vietovių 
skautams-tėms autobusu, jei susida
rytų pakankamas skaičius. Suintere
suotieji kreipiasi į ps. L. Gvildienę 
— 75 Bow Valley Dr., Scarboro, Ont, 
tel. AT 2-5995.

• Akademinio Skautų Sąjūdžio 
žurnalas “Mūsų Vytis” pasirodė ant
ruoju š.m. numeriu, žurnalo admi
nistracija prašo pranešti, kad nepra- 
tęsusiems prenumeratos nr. 2 jau ne- 
besiuntinėjamas. Taip pat prašo pa
keitusius adresą pranešti apie tai ad
ministracijai. Visais žurnalo reika
lais rašyti: J. Tamulaitis, 6818 S. Cla
remont Ave., Chicago, Ill. 60636, U. 
S. A. C. S.

Ateitininkų žinios
Iškyla | Wasagą įvyksta šį sekma- 

dienį, gegužės 28. Ji rengiama moks
lo metų užbaigos proga. Kviečiami 
ir visi tėvai. Kas gali, važiuoja sa-
vais automobiliais, kas nori vykti 
autobusu, turi pranešti savo būrelių 
globėjam. Autobusu gali vykti ir tė
vai, tik iš anksto reikia žinoti vyks
tančių skaičių. Kaina ten ir atgal 
$2.50. Autobusu išvažiuojama nuo 
Prisikėlimo bažnyčios 8 v. ryto. Mi
šios — Tėvų pranciškonų stovykla
vietėje Wasagoje 10.30 vai. Maistu 
rūpinasi tėvų komitetas, tačiau jei
gu važiuojantieji tėvai įsidės šiek 
tiek maisto, žinoma, nebus pro Šalį. 
Bus vykstama, neatsižvelgiant koks 
būtų oras.

Jubilėjinei MAS stovyklai “Daina
voje registracijos laikas jau yra pa
sibaigęs, tačiau norintieji dar gali 
užsiregistruoti ir gauti informacijų 
pas V. Kolyčių.

Ateitininkų stovykla Wasagoje bus 
liepos 23 — rugpjūčio 6 d. Regist
racija bus pradedama kitą savaitę.

Hamiltono ir Toronto vyr. moks
leiviai organizuoja vienos savaitės 
ekskursiją į pasaulinę parodą Mont- 
realyje rugpjūčio 13-19 d. Nakvynės
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED

Vyt. Meilus, dirbąs Japonijoje 
kaip Kanados vyriausybės imi
gracijos pareigūnas, numato pa
silikti Tokijo mieste dar trejus 
metus, šią vasarą jis laukiamas 
Toronte atostogų proga.

“Varpo” choro nuotraukos “T 
Ž” 20 nr. 7 psl. — B. Tarvydo, 
o ne M. Pranevičiaus, kaip per 
klaidą pažymėta.

J. Rinkevičiaus padėkoje “T 
Ž” 19 nr. per klaidą praleistos 
pavardės: B. Abromaitienės ir 
V. Ališausko.

Toronto universiteto muzikos 
bibliotekai per muz. V. Verikaiti 
buvo įteikta muz. Jer. Kačins
ko sukurtos Mišios, kurias išlei
do ir padovanojo prel. Pr. Ju
ras. Toronto universiteto vado
vybė dėkoja laišku už dėmesį, 
pranešdama, kad jos bus įjung
tos į biblioteką. Į tą pačią bib
lioteką yra užsakytos dvi kopi
jos “Gražinos” operos gaidų. 
Tam reikalui $20 paaukojo pre
kybininkas J- Tumosa.

“Tž” redakcijoj lankėsi Vla
das šimoliūnas iš Čikagos ir 
Vyt. Svilas iš V. Vokietijos. Pas
tarasis ilgesnį laiką viešėjo pas 
savo seserį Toronte ir kitus gi
mines Hamiltone. Čikagoje ir 
Niujorke. Taipgi lankėsi Stasys 
Šimutis su žmona iš Windham 
Center, Ont. Jo brolis gydosi 
Wellesly ligoninėje. Svečias pra
tęsė prenumeratą ir paliko $4 
auką.

ŠV. JONO KR. PAR. KNYGYNE 
jau galima Įsigyti:.

Prof. Jack J. Stukas, Ph. D., AWA
KENING LITHUANIA. A study on 
the rise of modern Lithuanian na
tionalism, $5.

Ka2ys Bradūnas SONATOS IR FU
GOS. Susitikimai su Čiurlioniu. 
Liuksusinis leidinys, $5.

SPORTAS, nr. 1(17) 1967 m. kovo 
mėn. Daug žinių ir nuotraukų iš 
lietuviško sporto gyvenimo, $0.75.

Pajieškojimai
1967 m. balandžio mėn. Brookly-

ORT kanadiečių moterų orga
nizacija šį trečiadienį, gegužės 
24, rengia metinį bazarą Leaside 
Memorial Gardens, 1073 Mill
wood Road.

Seserys Angela ir Regina Baš- 
kytės birželio 4 d., 4.45 v.p.p., 
dalyvaus muzikinėje programo
je, kurią rengia “Professor Jahn 
Music Academy” King Sheraton 
Hotel, Sheraton Room.

bus gautos pas Montrealio ateitinin
kus. Kelionės priemonės paaiškės, 
kai bus žinomas norinčių vykti skai
čius. Dalį išlaidų važiuojantiem nu
mato padengti kuopų iždai, tėvų 
komitetas ir sendraugiai. Kartu vyks 
ir keletas vyresnių globėjų. Iš anks
to reikia žinoti vykstančių skaičių, 
todėl būtinai užsiregistruoti iki bir
želio 11 d. Hamiltone registruoja B. 
Juozapavičienė, Toronte — V. Koly- 
čius.

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 mūriniu 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 akrų žemės su maždaug 
1000 pėdų privataus ežero kranto 
viena skola balansui, labai graži 
vieta, 85 mylios nuo Toronto.

REALTORS
J. RUKŠA

527 Bloor St. West
Namų tel. LE 6-9165

LE 2-4404
$35.090 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) nuomininkai 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.

KANADOS ORDINAS
Vyriausybės Rūmai

Otava
. Jo ekscelencija Didžiai Gerbiamas Roland Michener, Kanados Or

dino kancleris, praneša apie ordino sekretoriato įsteigimą. Į Ordiną 
bus skiriami tiktai asmenys, pasižymėję betkurioje Kanados gyvenimo 
srityje. Kiekviena organizacija ar paskiras asmuo gali pasiūlyti vie
ną ar daugiau Kanados piliečių paskirti Ordino nariu. Pasiūlymus su 
atitinkamais įrodymais, jeigu jų turima, reikia įteikti šiuo adresu:

THE SECRETARY GENERAL OF THE ORDER OF CANADA

GOVERNMENT HOUSE

OTTAWA.

Manoma, kad pirmieji Ordino nariai bus paskirti Kanados šimt
mečio metais.

TORONTO MIESTAS
1967 metų verslo mokesčiai

Pagal “The Municipal ir Assesment Act" ir Toronto 

miesto nuostatus (By-laws) nr. 69-67, / 80-67 ir 204-67, 
1967 metams verslo mokesčiai yra jau nustatyti. Atskaičius 
sumokėtą dalį, už kuria sąskaita buvo jau anksčiau pasiųs
ta, likusi dalis turės būti sumokama šiomis datomis:

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m a r> A AJA 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
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 nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni Ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBENS

ne mirė Jurgis Marinas, Amerikoje 
žinomas kaip George Marin. Testa
mentu jis yra užrašęs savo giminai
čiams nuo penkių šimtų iki kelių 
tūkstančių dolerių kiekvienam. Tar
pe visos eilės paminėtų yra ir tokių, 
kurių adresai šiuo metu nežinomi, 
būtent: broliai Juozas ir Pranas Ma
rinai; brolio Jono Marino vaikai; se
sers Antaninos Neverdauskienės vai
kai, kurių tarpe minima duktė vie
nuolė, esanti vienam Šveicarijos vie
nuolyne; sesuo Marcelė Milašaus- 
kienė arba jos vaikai.

1966 m. pabaigoje Connecticut 
valstijoje mirė Vladas Bradauskas, 
Amerikoje žinomas kaip Walter Bra
dauskas; paliko kelis tūkstančius do
lerių. Buvo 78 m. amžiaus, į Ameri
ką atvyko 1913 m. Jo motinos pavar
dė — Ališavičiūtė.

Velionių giminės ar apie juos ži
nantieji malonėkite rašyti:

Consulate General of Lithuania, 
41 West 82nd Street, New York, 
N. Y. 10024, USA.

OPERA IR 
NEOFICIALŪS 
PASITARIMAI

(Atkelta iš 1 psl.) 
nors iš tikrųjų ne Liūtavaras, o 
Gražina turėjo būti veikalo cent
re. Gražiną šeštadienį dainavo 
sol. L. Šukytė, o sekmadienį — 
D. Stankaitytė. Jos abi pajėgė 
išgauti iš turimų vaidmenų mak- 
simalinį efektą. Sol. L. šukytės 
Gražina buvo švelni ir roman
tiška, o D. Stankaitytės — dra
matiška ir karinga. Kituose 
vaidmenyse stipriai reiškėsi sol. 
D. Mongirdaitė ir sol. J. Vazne- 
lis.“ Aplamai, tiek “Gražinos” pa
statymo didingumas bei apim
tis, tiek gausumas publikos, per 
du vakaru užplūdusios teatrą ir 
sunešusios keliasdešimt tūkstan
čių dolerių, dar kartą įrodė, kad 
galima padaryti didelius daly
kus, jei yra* kas ryžtasi dirbti 
ir aukotis.' A. R.

Antras Trečios
VISAME MIESTE mokėjimas mokėjimas

gegužės 31 liepos 5

Verslo mokesčių sąskaitos visame mieste yra jau išsiųs
tos prieš ar gegužės mėnesio 17 dienų.
MOKESČIŲ MOKĖJIMAI: Mokesčiai gali būti sumokami 
pilnai pagal kiekvieno mokėjimo sąskaita betkuriame banke 

turinčiame čarterj. Metropolinio Toronto ribose TIK IKI 
NUSTATYTOS DIENOS AR MOKĖJIMO DIENĄ.
(Bankai ima nedidelį mokestį už patarnavimą).

I
 Čekiai ar pašto perlaidos — pilna jų Toronto verte — gali 

būti siunčiami: City Treasurer, City Hali, Toronto, Ont. Pa-
■ pildomų informacijų apie 1967 m. mokesčių mokėjimą ga

lima rasti brošiūroje, atsiųstoje kartu su mokesčių sąskaita, 

įstaigos valandos: 8:30 v. r. iki 4.30 v. p. p.
šeštadieniais uždaryta.

W. M. Campbell, 
CityTreasurer

. ,■ IW—f— l— —I R - ■ -Į,

— Owners'ArT Centre

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9758

• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir 

remontu

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

7M Qneea St W.

ART'S

REAL ES TA T E
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 triburis (tripleksas) vandeniu 
šildomas, 2 garažai, geroj vietoj, įmokėti apie $20.000,

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI z

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

Mndžeto ir patarnavimo planaL I&fanokė jimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Teh 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: SL 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 ĮMOKĖTI vienaaugštis New Toronte, 6 kambariai, alyva apšildomas, 
gerų plytų, užpakalinė gatvelė; prašo $18.900.
$7.000 ĮMOKĖTI, Queen - Lansdowne, gerų plytų, atskiras, 9 dideli kam
bariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, nauja krosnis, platus privati 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. Toronto 4,
Tel. LE 4-8459

Tarime krautuvių, namų, vasarviečių, viežbnHų, motelių Įvai
rioje vietoto ir įvairia kaina. Praiome ak kreipto pM MM. 
Taip pat partpiname garante sąlygem patoolų mwtgWu.

Vyt. Morlto J. KoBcelis A. Kliudžius A!v. (Minldožukt) WiatotW
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SON.

AP DRAUDA
wrnts • AUTOMOBILIŲ • NĮMŲ 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ •VAGYSČIŲ • ™SU> •HHfr 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGfU TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS BULAITIS

Uitis, kuris pirmąją dieną tarė įžan
ginį žodį. Taip pat atidarymo metu 
kalbėjo lietuvių jėzuitų provincijolas 
kun. B. Markaitis.

Lietuvių Informacijos Centras yra
DR. ARYEH BAUMINGER, kuris Ši paroda bus atidaryta iki ge- ““J“ p»eig»a ueranų poaiga vina- 

išsigelbėjo iš Kauno žydų geto ir gūžės 27 d. Ją apžiūrėti galima kiek- 
vėliau buvo priglaustas ir išslapstytas vieną dieną iki 8 v.v. eilę metų veikė Niujorke, kur jai 
lietuvio ūkininko, parašė knygelę o o o vadovavo M. Kižytė). Informacijos
apie geraširdžius žmones, padėjusius LIETUVIŲ INFORMACIJOS c®ntras rinktiJ“’
žydams jų varguose, šią knygelę iš- CENTRAS, kuriam vadovauja jėzuitų nias apie bei
leido Izraelio švietimo ministerija ir kunigas Gintautas Sabaitis, gegužės Amerikoje ir šia informacija dalintis
ji yra naudojama Izraelio mokyklo- 13-14 d. Jaunimo Centro patalpose su VBais bei informuoti amenkie-
se. Knygelės autorius, apie kurį ra- buvo surengęs seminarą, kuriame pa
šė “Chicagos Tribune” koresponden- skaitąs skaitė amerikiečių spaudos
tas Arye Wallenstein gegužės 14 d. redaktoriai, “public relations” įstaigų
laidoje savo pranešime iš Izraelio, darbuotojai ir televizijos stočių dar-
yra išstudijavęs apie 200 žydų gelbė
jimo atvejų. Kas buvo tie žydų gel
bėtojai? Dr. Bauminger apie juos ra
šo: “Kilnaširdžių asmenų būta mies
tuose ir kaimuose, turtingų ir betur
čių, dvasiškių ir ateistų, diplomatų 
ir kareivių.” Ypatingai daug žydams 
gelbėję kunigai, vienuoliai ir seselės. 
“Dvasiškiai ir ypač vienuolijų na
riai galėjo laisviau judėti, negu kiti 
žmonės. Daugumas jų pasiūlydavo 
pagalbą žydams, nors vienuolynų vy
resnieji gerai žinojo, jog išaiškini
mas tokio ‘nusikaltimo’ reiškė ko
lektyvinę bausmę”.

Kiek minimoje knygelėje sužymėta 
lietuvių, korespondentas iš Izraelio 
nepažymi. Manome, kad joje turėtų 
būti gausu lietuvių, kadangi jos au
torius ilgą laiką slapstėsi Lietuvoje.

čių visuomenę.

Darbas ir atlyginimas
Kai komunistinės “Vilnies” 

redaktorius lankėsi Vilniuje, pa
klausė gen. kompartijos sekre
torių A. Sniečkų, kiek darbi
ninkas dabartinėj Lietuvoj už
dirba. šis atsakė:

— Kiek dirba, tiek ir gauna.
O kai tas pats redaktorius pa

klausė gatvėj sutiktą darbinin
ką, tai šis, apsidairęs aplinkui, 
tarė:

— Kiek moka, tiek ir dirbam.

Šeimos baliuje
Vaikas girdi, kai susirinkę ge

ria ir dainuoja:
Ilgu, ilgu man ant svieto, 
Nors ko reikia viskas yr. 
Tartum spaudžia mane ranka 

kieta,
Verkt nenoriu, ašaros byr... 
Vaikutis, paskutinius žodžius 

išgirdęs, pusbalsiai sako moti
nai:

— Mama, jie turbūt tuo metu 
krienus tarkavo...

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Lietuviai 
krepšininkai atstovavo š. Amerikos ŠYPSENOS

‘ ,ž"iSALFA 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 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO,
K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

DAILĖS PARODOS. Gegužės 14 
teko aplankyti dvi parodas: vieną 
Balzeko Lietuvių Kultūros mažėju
je, kitą — 69 gatvės meno galerijo
je (savininkai — Orentai). Pas Bal- 
zeką yra išstatyti kazimieriečių sese
lių tvarkomos Marijos Augšt. Mo
kyklos mokinių darbai, čia su savo 
kūriniais pasirodo: Silvija Zalagėnai- 
tė, Ramunė Stravinskaitė, Arilda Vai- 
lokaitytė, Aldona Rožėnaitė, Raima 
Plechavičiūtė, Vida Stravinskaitė, 
Irena Lapinskaitė ir visa eilė kitų 
jaunų merginų, bandančių savo su
gebėjimus meno srityje.

šių mergaičių dalis turi neblogų 
duomenų meno srityje ir kaikurios 
jų yra patekusios į visos Amerikos 
mokyklų meno varžybas.

Giedrė žumbakienė, Petras Aleksa 
ir Henrikas Blyskis, išstatę savo kū
rinius 69-tos gatvės meno galerijoje, 
lankytojus intrigavo savo kūrybine 
technika. Pirmoji prisistatė su ema
lio darbais, Aleksa — su skulptūros, 
o Blyskis — su grafikos. Žiūrovui 
buvo malonu stebėti retai pas mus 
užtinkamą emalio kūrybą, kurią pa
rodė jauna dailininkė G. žumba
kienė. ši dailininkė, kuri yra bai
gusi šv. Ksavero kolegiją ir studi
juoja Čikagos Meno Institute, savo 
pasirinktoje technikoje vis stiprėja.

P. Aleksa šioje parodoje yra išsta
tęs tris skulptūras, iš kurių tiksles
nio vaizdo apie šį menininką nega
lima susidaryti. Jis jau yra pasiro
dęs keliose jungtinėse parodose. H. 
Blyskis, kuris studijuoja tapybą ir 
grafiką Čikagos Meno Institute ir 
dėsto Lietuvių Dailės Studijoje Čika
goje, savo darbais užsirekomenduo
ja kaip pajėgus grafikas.

buotojai. Sis seminaras buvo skirtas Uet k jaunių krePynio rink- 
tinėms pabaltiečių pirmenybėse, ku
rios įvyko gegužės 13-14 <Ld. Grand 
Rapids, Mich. Jaunių susitikime lai
mėjo lietuviai, o vyrų (jų eilėse irgi 
buvo nemaža jaunių) — latviai Rink
tinėms vadovavo čigakietis Rimantas 
Dirvonis. — Čikagos “Lituanikos” 
futbolininkai gegužės 14 d. įvyku
siose pirmenybių rungtynėse sukovo- 
jo lygiomis — 1:1 su “Atlas” vienuo
like.

Motinos Dienos minėjime Cicero 
mieste buvo suvaidintas A. Barono 
vaizdelis “Pasakos jieškotojai”. Pa
sirodė mokyklos choras, vadovauja
mas Juozo Kreivėno. — DaiL Anta
no Petrikonio dailės paroda lankyto- 
jų ir parduotų kūrinių skaičiumi bu
vo labai pasisekusi; parduota daugiau 
kaip 30 paveikslų, o lankytojų bu
vo apie 700.

Lietuvių Bendruomenės Čikagos 
apyg. valdyba šią vasarą organizuo
ja ekskursiją lėktuvu į Vokietiją. 
Išskrendama rugpjūčio 6 d., o grįž
tama rugpjūčio 27 d. Ekskursija rū
pinasi K. Avižienius. — Marija Bag
donienė iš Lietuvos atvyko paviešėti 
pas savo sūnus į Čikagą. Vienas jos 
sūnų — dr. Valentinas Bagdonas 
turi modernią gyvulių ligoninę Čika
gos pietvakariniame priemiestyje.

mūsų tautiečiams, norintiems susipa
žinti su žinių perteikimo būdais šia
me krašte. Kadangi paskaitas skai
tė savo šakų specialistai amerikiečiai, 
tad susirinkusiems buvo įdomu pa- 
tirti visas žinių perdavimo plonybes 
iš pačių žinovų lūpų. Žinoma, visos 
paskaitos ir diskusijos vyko anglų 
kalba, tačiau bent didžioji klausy
tojų dalis galėjo sekti paskaitininkų 
mintis. Gaila, jog publikos buvo gana 
negausu — tik apie 30. Didelėje Jau
nimo Centro salėje atrodė labai ne
daug.

Amerikiečiai kalbėtojai šį kartą 
nepataikavo lietuviams, kaip kad daž
nai daro jų politikai, kurie visko pri
žada, ypač rinkimų atveju. Ameri
kiečių spaudos ar informacijos vyrai 
labai skeptiškai pažiūrėjo i lietu
vių politinę informacija amerikiečių 
spaudoje. Jie davė suprasti, jog to
kios temos amerikiečiams neįdomios. 
Esą labiau dėmesį patraukia lietuvių 
ir kitų tautinių grupių kultūrinė 
veikla. Vienas iš paskaitininkų, gal 
kiek ironizuodamas, pasakojo apie 
mažą tautinę grupę (jos vardo ne
minėjo), kurios tam tikri asmenys 
amerikiečių spaudai siunčia žinias 
apie tai, kas iš jų valdys to krašto 
kalnus, kai kraštas bus išlaisvintas. 
Kalbėtojas paminėjo, jog nedaug kas 
bežino apie tą šalį, o dar mažiau apie 
tuos kalnus; tad kas iš amerikiečių 
šiomis žiniomis galėtų domėtis?

Bene įdomiausia buvo “Chicago 
Daily News” redaktoriaus Maurice 
Fisher paskaita, kuris kalbėto tema 
“Ko laukia laikraščio redaktorius?” 
Jis pažymėjo, jog reikia redaktoriui 
duoti tai, ko jis nori, žinios turi lies
ti žmones ir juos supančius objektus. 
Laikraštis mielai deda žinias apie 
sveikatą, orą, pajamas, nes tuo žmo
nės labiausiai dojnisi.

Vienas lietuvių žurnalistų nusi
skundė dėl amerikiečių reporterių, 
kurie aprašydami karo veiksmus 
Vietname iškelia savųjų žiaurumas, 
bet nuslepia raudonųjų; tai esą 
priešamerikietiška propaganda. Į tai 
red. Fisher atsakė, jog Amerika yra 
laisvas kraštas, kur reporteriai gali 
rašyti savo nuožiūra. Jis taip pat pa
brėžė, jog čia galima įžiūrėti repor
terio laisvumą, norą stebėti bešališ
kai, norą tarnauti humaniškumui. 
Kalbėtojui atrodė, jog yra viltis, nors 
ir tolima, kad žmonijoje išnyks ne
apykanta ir vyraus tarpusavio susi
pratimas.

Seminarui vadovavo pats informa
cijos centro direktorius kun. Saba-

Tillsonburg, Ont.
Atkelta iš 4-to psl.

jį gražiame ūkyje jo gimtadienio ir 
50 m. amžiaus sukakties proga. Tai 
buvo jam staigmena. Agutė ir Ks. Ra- 
tavičiai augina tris dukras ir sūne
lį Algutį. Abu gieda parapijos cho
re. Jų dukra Daiva yra to choro var
gonininkė. Visos trys dukros lanko 
šeštad. mokyklą. Ponia dirba kaip 
mokytoja ir vadovavo kat. moterų 
skyriui. Ji aktyvi įvairių suvažiavimų 
dalyvė. Kor.

Popiežius ir santaryba Pilotas...
Popiežius Jonas XXIII 1960 

m. birželio mėn. suteikė audien
ciją kunigams. Prieš palaimin- 
damas, draugiškai kalbėjosi su 
jais ir visus nustebino šia pa
staba:

— Aš nesu popiežius, turįs 
regėjimus. Ir visdėlto man sa-
koma, kad aš neblogai tvar
kausi.

Tačiau Vatikano santarybos 
pirmosios sesijos metu popie
žius pasakė:

— Aš labai norėčiau, kad mū
sų Viešpats man apsireikštų ir 
pasakytų, kada toji santaryba 
pasibaigs. Mano įsakymu ji bu-

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

Pilnai garantuota 
Pinigai į Lietuvą
per Vnešposyltorg, Maskva

JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI 
SPECIALIOMS DOLERIŲ 

KRAUTUVĖMS
apie kurias jūs jau daug esate gir
dėję. Jūsų giminės gali pasirink-1 
ti geriausios kokybės Amerikos, | 
Vakaru Europos ir vietos gaminių: f 
maisto, tekstilės, drabužių, bate-1 
lių, namų apyvokos ir kitų reik-; 
menų.
Šios prekės gaunamos tik su JAV 
dolerių pažymėjimais, o ne už rub
lius.
JAV dolerių pažymėjimai yra dau
giau nei dvigubai verti už rublius. 
SPECIALIOSE KRAUTUVĖSE

KAINOS YRA PERPUS 
SUMAŽINTOS

Dolerių krautuvės yra jau daugu-| 
moję miestų. Ten kur nėra tokių 
krautuvių, gavėjas gali nusipirk
ti tas pačias prekes ir tokia pat 
pigia kaina , užsakydamas jas

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS

JOKIO MOKESČIO
Nei siuntėjas, nei gavėjas nemoka 
nieko už šį patarnavimą, nes mo
kesčiai apmokami Vnešposyltorgo. 
Jokių atskaitymų.
Pristatoma per 3—4 savaites. Jo
kių suvaržymų — galite siųsti bet- 
kokią sumą ir kada tik norite.

SIŲSKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
New York, N.Y. 10910

Prašykite mūsų nemokamų

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 visos 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

International 
Driving School

WALDI
Centrini {staiga 691 St.,

TeL RO 2-2100
Skyrius:

894 COLLEGE ST.
Tel. LE 2 5461

rnuKorne >u iranaamnamii, 
3 Is tl*a ISS7W isl Js

Ir Volkewoganoi*.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt 
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

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

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka jvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave, Toronto 

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

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Atito Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas.
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

436 BATHURST ST,
tai. WA arba WA 44661

' ...................i..................................................................... M. lis

šeštadieninės mokyklos tiky
bos dėstytojas paprašė vaikus 
nupaišyti įsivaizduojamą švento
sios šeimos pabėgimą nuo Ero
do persekiojimų. Vienas vaikas 
įteikė baigęs piešti vaizdelį, ku
riame buvo keturios lėktuvu 
skrendančios figūros: trys su

vo pradėta, bet kada ir kaip ji pilotas 
pasibaigs?

šviesos aureolėmis aplink gal
vas, o ketvirtoji — be jos. Mo
kytojas paprašė paaiškinti.

— Vienas yra Jėzus, antroji 
— Marija, o trečiasis — Juo
zapas, — paaiškino vaikas.

— O kas tas ketvirtasis be 
šviesos aureolės?

— Tai Pontijus, žinote, tas

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, žvejnjimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

231 -2661 2%3r.3b32;

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

NOTARAS

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

(Įėjimas 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 trecia die n. ir sekmadienius.

įstaigos tėl. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUK0WSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrev 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. O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8629. 
Darbo valandos nno 10 vai. ryto 
Iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

DR. E. ZUBRIEN2 

DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas>

Telefonas LE. 2-4188

DR. J. MATULIONYTŽ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele, 
Priėmimo^ valandos:

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. j. MEILUVIENi 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

I) 1:

ONTARIO VALDŽIOS GELEŽINKELIO PRIEMIES
TINIS SUSISIEKIMAS — MODERNIAUSIAS ŠIAU
RĖS AMERIKOJE — JAU VEIKIA. TRAUKINIAI IŠ 
PICKERINGO RYTUOSE IR HAMILTONO VAKA
RUOSE VAŽIUOJA PAEŽERE Į TORONTĄ IR DIE
NOS METU IR VAKARE. PALIKITE AUTOMOBILĮ 
NAMUOSE AR PRIE STOTIES ESANČIOJE AUTO- 
AIKŠTĖJE IR VAŽIUOKITE SU “GO” Į DARBĄ IR 
ATGAL.

ee
GOVERNMENT OF ONTARIO TRANSIT

Pickering, Rouge Hill, Guildwood, Eglinton, Scarborough, Dan

forth, Toronto Union, Mimico, Long Branch, Port Credit, Lome 

Park, Clarkson, Oakville, Bronte, Burlington, Hamilton.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki' nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

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

Dabar Pio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi 
rdgai bus grąžinti, jei nebūsit* paten
kinti.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O
Kabineto telefonas LE. 4-4451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Torontą 

(į rytu, nuo Dufferin. St.)

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

470 COLLEGE STn TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

VALAU FOTELIUS
m ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eteKira varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
tilings. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

DANTŲ GYDYTOJAS
24 Calvington Dr, Downsview.

(prie Keele į šiaurę 
nuo Wilson Ave.)

Priima pacientus pagal susitarimą
TeL 633-1167

D R. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojos 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534-3370
Priima oocientus iš anksto susitarus

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt. reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 273-7261; vakarais 536-4681

N AMŲ,AUTOMOBILIŲ
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJLV-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769 - 4612 
769-4131



TORONTO KONKURSAS LAISVtS PAMINKLUI
KLB Toronto apylinkės vai- Paminklas turi Imti iš patvarios 

dyba skelbia konkursą žuvu- medžiagos ir suprojektuotas 
siems už Lietuvos laisvę pa- taip, kad jame būtų numatyta

5v. Jono Kr. par. žinios

lietuvių kapinėse gausiu daly* 
vavimu ir malda pagerbsime 
mūsų mirusius

— Gegužės 20 d. iš parapijos 
bažnyčios lietuvių kapinėse pa
laidota a.a. Teklė Kudrevcevie- 
nė, 65 m. amžiaus. Velionės vy
rui, dukrai, broliui ir visiems 
giminėms nuoširdi užuojauta.

— Reiškiame užuojautą p.

Prisikėlimo par. žinios
— Giliai užjaučiame a.a. Jo

no Tumoso šeimą, brolį ir vi
sus artimuosius. Po ilgos ir sun- dama visuomenės pritarimą ir 
kios ligos velionis mirė gegužės apylinkės tarybos įgaliojimą, 
19 d. ir palaidotas gegužės 21 d. skelbia šį konkursą ir kviečia

— Taip pat labai užjaučia- visus lietuvius architektus bei
me Juozą Rimkų ir artimuosius, menininkus jame dalyvauti. 
Lietuvoje mirus jo mamytei. Jo Paminklo pagrindinis tikslas 
užprašytos Mišios už velionę — — išreikšti mūsų pagarbą ir 
geg. 29 d., 8.30 v.r. --------’ ' '

minklo projektui paruošti ir. vi 
skiria $500 premiją. Vasarios 16 p: 
penkiasdešimtajai sukakčiai at- si 
žymėti apylinkės valdyba, ture- ri būti detalizuoti ir* tinkami

>tiems nuolatiniams gar
biems. Projekto planai tu-

meno 
_ _ . i. auja
“Canadiana” programoje Toron
to naujosios rotušės aikštėje. 
Spektakliai prasidėjo gegužės 22 
d. ir baigsis gegužės 27 d. bend
ru Kanados šimtmečiui paminėti 
baliumi Royal York viešbučio Kun. Stasys Kulbis, SJ, prieš
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uanaaian Koom. Kas vakarą vis 25 metus gegužės 13 d. buvo dyną paruošė Liudas Stankevi- 
kitos tautines grupes atliks pro- įšventintas kunigu Lyone, Pran- čius, lietuvių radijo pusvalan- 
gramą. Jų tarpe bus vienas ge- cūzijoje. Nenorėdamas iškilmin- džio vedėjas, žodynas skirtas 
nausių pajūrio provincijų stu- gai minėti savo kunigystės ju- turistams pagelbėti susikalbėti 
dentų chorų iš Monktono ir ke- bilėjaus, jis pasitenkino tą die- restorane, viešbutyje... šiom 
lėtas vokiečių chorų. Lietuvių ną atlaikydamas jubilėjines Mi- kalbom: prancūzų, anglų, ispa- 
“Gyvataras” pasirodo šį trečia- šias tyliai, dalyvaujant tik arti- nų, vokiečių ir itidų. išleido 
dieių, gegužės 24, o “Gintaras” miesiems bažnyčios kaimynams, prancūzų kanadiečių leidykla ir 
— penktadienį, gegužės 26. Pro- Sveikiname Jubiliatą ir linkime pardavinėja po 2 doL Gegužės 
gramospradžia 8 v. vak. Bilietai jam Dievo ---- - -- - - ................. -
į balių — $15 porai, $7.50 vie
nam asmeniui. Bilietų ir stalų 
rezervacijos: 363-9311; vakarais 
239-9804. Apranga — formali 
arba taut, drabužiai. Toronto vo
kiečiai ir ukrainiečiai šią savai
tę rengia miesto centre paradą.

“Varpo” choras dainuos bir- 
___  . _____________ ,__ __ ______ ___ _______,________ želio 14 d. Eatono auditorijoj, 
komitetas; 11.15 v. — liž a.a. vi didysis medinis kryžius. Skly- ° Vertintojų komisija iš penkių Siam pasirodymui pinna bendra 
Baranauskų šeimos mirusius; po dydis 100 x 75 pėdų. Sama- asmenų bus paskelbta vėliau. -
užpr. B. D. Baranauskai. ta paminklui: $5000—$10.000. KLB Toronto apylinkės valdyba

— šį sekmad. Mišios par. sa
lėje laikomos paskutinį kartą. 
Vasaros metu jos bus laikomos 
tik bažnyčioje 8, 9, 10 ir 11.15 
vai.

— Par. biblioteka šį sekmad. 
vėl veiks po 10 ir 11.15 vai. Mi-

motyvai ir numatytas dujinės 
ugnelės aukuras.

Projektai turi būti pateikti 
KLB Toronto apylinkės valdy
bai iki 1967 m. liepos 31 d. šiuo

meilę tiems, kurie paaukojo sa- adresu: G. Balčiūnas, 280 Ron-
— Mišios: trečiad., 7.30 y.v. vo gyvybę už Lietuvos laisvę ko- cesvalles Avė., Toronto 3, Ont. 

A ♦ ♦ ♦ V • ** • ra A • A • « * > • A A •— už a.a. Iz. Matusevičiūtę; vose su tėvynės priešais nuo Projektai turi būti pateikti 
užpr. B. Augustaitytė; penktad., 1918 iki šių laikų. Šiuo pamink- slapyvarde, pridedant atskirame 
8.30 v.r. — už a.a. Gataveckų ir lu mes simboliškai išreikšime uždarame voke tikrą pa

tą mistinį tautinį ryšį, kuris jun- vardę.
gia mus su tautos didvyriais, ir Premijuotas projektas taps 
tuo būdu stiprinsime savo tau- Kanados Lietuvių Bendruome- 
tinę sąmonę išeivijoje. nės nuosavybe ir bus panaudo-

.... Paminklo vieta: Lietuvių šv. tas Toronto apylinkės valdybos
šį sekmad., 10 v. — už a.a. S. Jono kapinės, Port Credit, Ont., nuožiūra, o kiti projektai bus 
Kolyčių; užpr. ateitininkų tėvų centrinė aikštelė, kur dabar sto- grąžinti projektų autoriams.

Rūbų šeimos mirusius; užpr. p. 
Gataveckai; šeštad., 8.30 v. — 
už a.a. Pr. Čeponį; užpr. A. S. 
Čeponiai; 10 v. — už a.a. J. Rač
kauską; užpr. p. Račkauskienė;

repeticija — trečiadienį, gegu
žės 31, 7.30 v.v., Lietuvių Na
muose. Laukiame ir naujų cho
ristų Valdyba

A t A ONOS VANAGIENĖS

— Nors parapijiečių lanky
mas sustabdytas, anksčiau skelb
tos gatvės lankomos iš anksto 
susitarus.

— Gegužinės pamaldos šiokia
dieniais — po ryto 8 v. Mišių; 
trečiad. — 7.30 v. vak. ir sekma
dieniais — po Sumos. -

— Motinos Dienos novenos

vienerių metų mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus 
atnašaujamos gegužės 28 dieną, sekmadienį, 10 valandą 
ryto šv. Jono Kr. parapijos bažnyčioje.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus maloniai kvie
čiame dalyvauti šv. Mišiose ir po to — pusryčiuose parapi
jos salėje.

Velionės vaikai ir jų šeimos

dukrelėms, mirus brangiam vy
rui ir tėveliui a.a. Jonui Tumo- 
sui.

— šią savaitę lankomi para
pijiečiai Swansea rajone.

— Sveikiname nenuilstamą 
visuomenininką ir lietuviškos 
radijo programos vedėją J. R. 
Simanavičių su Ponia, švenčian
čius savo 25 m. vedybinę sukak
tį ir linkime Augš&ausiojo pa
laimos bei ilgiausių metų.

—r Šį sekmadienį, po 10 vai. 
pamaldų, įvyksta kat. moterų 
skyriaus susirinkimas.

— šį šeštadienį, 9 v.r., pa
dėkos pamaldos Vlado ir Albi
nos Kazlauskų vedybinės sukak
ties proga.

— Šį sekmadienį. 11 vai pa
maldose prisimenama a.a. Ona 
Vanagienė, velionės vienerių 
metų mirties ir paminklo pa
šventinimo proga. Pamaldas už
prašė velionės giminės.

— Sutuokta: Jonas Vaidevutis 
Lukoševičius iš Montrealio ir to
rontiškė Aldona Smilgytė.

Pamaldos liet, kapinėse — šį
sekmadienį, gegužės 28 d. 3 v. Mišios — kasdien, 8 v.r. 
p.p., šv. Jono lietuvių kapinių 
aikštėje. Bus gegužinės pamal
dos, žodis ir maldos už mirusius. 
Po maldų šventinama nauji pa
minklai. Visi kviečiami dalyvau
ti. Kapinių lankymo išvakarėse 
puošiami kapai. Vairuotojai pra
šomi įvažiuoti automobilius į ka
pines ir neužblokuoti įvažiavi
mo kitiems.

Aldonos Smilgytės ir Vaide
vučio Lukoševičiaus iškilmingos 
jungtuvės Įvyko Toronto Šv. Jo
no Kr. bažnyčioje gegužės 20 d. 
Jungtuvių apeigas atliko kun. P. 
Ažubalis, solo giedojo viešnia iš 
Montrealio sol. E. Kardelienė, 
vargonavo muz. St. Gąilevičius. 
Vestuvinė puota įvyko Prince 
George viešbučio' Fiesta salėje. 
Svečių buvo arti 200: iš Mont
realio,* Toronto, Delhi, Vanku
verio ir kitų vietovių. Be p. Lu
koševičių ir* p. Smilgių giminės, 
buvo matyti: p. Kardeliai, Vaup- 
šai, Povilaičiai, Jurkai, Šemogai 
ir kt. Puotos programai vado
vavo pirmasis pabrolys p. Rup
šys. Sveikino jaunavedžius kun. 
P. Ažubalis, jų tėvai, artimieji 
giminės ir linkėjo sėkmingo ve
dybinio gyvenimo bei lietuviško 
sąmoningumo.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie 

mane sunkioje ligoje lankė, meldėsi, 
apdovanojo gėlėmis ir kitomis do
vanomis. Labai dėkinga: dr. Knowl
ton, dr. Yčui, T. Pauliui, T. Ra- 
faeliui, kun. P. Ažubaliui, N. Pr. Ma
rijos seselėms už rūpestingą globą, 
K. L. K. Prisikėlimo par. moterims, 
Sv. Jono Kr. moterims, tretininkėms, 
p.p. St Baneliui, Balnienei, čepo- 
nienei, Daugvainienei, Didžbalienei, 
Gailiūnaitei, Giedrienei, Gorienei, 
Grajauskienei, dr. Gustainienei, Jo- 
niūnienei, Judzentavičiūtei, Kemežie- 
nei, Kevežienei, Kolyčiams, Kuolie
nei, Manglicienei, Merkevičienei, Mi
niotienei, Pabedinskienei, Pečiulie
nei, Petkevičienei, Rautinš, Rimkevi- 
čienei, Savickienei, Senkuvienei, Sen- 
ferienei, Tamulaitienei, Valaitienei, 
Zarembaitei, Zubriams, Kaveckienei. 
Visus dėkingai prisimenanti —

O. Pabedinskaitė

— T. Ambrozijas, grįžęs iš 
atostogų, vėl Įsijungė Į par. 
darbą.

— Pranciškonų vienuolyno ir 
parapijos kanoniška vizitacija 
atlikta. Romos skirtas gen. vizi
tatorius Tėv. Sylvanus Becker, 
OFM, visiems dėkoja už talką 
ir nuoširdumą par. darbuose ir 
siunčia savo sveikinimus. Jis gė
rėjosi, per tokį trumpą laiką pa
siektais laimėjimais ir- ragina vi
są parapiją ir toliau didžiausią 
dėmesį kreipti į parapijos atei
ti — jaunimą. Didelio pagyrimo 
susilaukta ir už par. bankelio 
Įsteigimą. Jis tik stebėjosi, “ko
kiu stebuklu'
Įstaiga gali taip sėkmingai veik
ti, mokėdama tokius didelius 
nuošimčius už indėlius ir imda
ma tokius mažus nuošimčius už 
paskolas? Pranciškonų vadovy
bės paskirstymų reikia laukti 
birželio mėn. pabaigoje.

— Nors par. kiemas gerokai 
padidintas, automobilių pastaty
mo problema yra didelė. Laiki
nai susitarta su Nielsono šoko
lado fabriku: šiokiadieniais iki 
pavakarių parapija priims fab
riko darbininkų automobilius, o 
sekmadieniais fabrikas priims 
parapijiečių automobilius nuo 
9.30 v.r. iki 1.30 v.p.p. Įvažiavi
mas i fabriko kiemą — iš Glad
stone Ave., 1 blokas Į vakarus 
nuo bažnyčios. Vartų policijai 
prašom pasakyti, kad* esate iš 
“Church of the Resurrection”. 
Telpa apie 40 automobilių. Mo
kėti nereikia.

AUTOMOBILIO NELAIMĖ
JE gegužės 20 d. žuvo a.a. Emi
lija ir Juozas Ordai, gyvenę Lon
done, Ont. Ji — 59, o jis — 
66 metų amžiaus. Nelaimė Įvy
ko 10 mylių į pietus nuo Kit
chener. Spaudoje paskelbtomis 
žiniomis, automobiliai susidūrė 
ant 7-8 vieškelių. Ralph Strauss, 
gyvenąs R. R. 1, Bamberg, vaira
vęs kitą automobilį, buvo sun
kiai sužeistas — Įlaužtas galvos 
kaulas ir krūtinė.

ELZBIETAI VALIUŠIENEI Lietuvoje mirus, 
dukrai TEKLEI ir žentui ADOLFUI SEKONIAMS 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime—

Verutė ir Kazys Otai

TEKLEI KUDREVCEVIENEI mirus,.
jos vyrą ALEKSĄ KUDREVCEVĄ ir dukterĮ ELENĄ 
OSTROVSKI su šeima giliai užjaučiame —

jauna finansinė

Miegok ramiai. Kas vakarę meldžiuos, 
Kad balsiai mano ašara nekristų. 

LEONARDAS ANDRIEKUS

PADĖKA
1967 m. balandžio 15 d. staigiai ir tragiškai atsiskyrė su šiuo pa

sauliu mylimas vyras ir brangus tėvas ALFONSAS DAUSA.
Nuoširdžiai dėkojame: gerb. šv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. 

P. Ažubaliui už pareikštą užuojautą žodžiu ir raštu, maldas ir Rožinio 
maldas koplyčioje, atlaikytas iškilmingas gedulo šv. Mišias, jaudinan
tį pamokslą ir palydėjimą į šv. Jono kapines; ž. Zentiniui už giedoji
mą ir S. Gailevičiui už vargonavimą Mišių metu; gerb. klebonui Tėvui 
Placidui, OFM ir generaliniam konsului J. žmuidzinui už asmenines 
užuojautas; karsto nešėjams; visiems už užprašytas šv. Mišias, gražias 
gėles, asmeniškai, rastu ir per spaudą pareikštas užuojautas; gausų 
lankymą koplyčioje ir visokeriopą pagalbą. Ypatingai dėkojame v? 
siems gausiai dalyvavusiems palydint į paskutinę poilsio vietą. Nuo
širdus ačiū p.p. J. Kulikauskienei, J. Empakerienei, Z. Zentinienei už 
pusryčių paruošimą.

Nuliūdusi žmona, duktė ir žentas

Gen. konsulas J. Žmuidzinas 
gegužės 16 d. Inn on the Park 
dalyvavo iškilminguose pietuo
se, kurie buvo surengti Brita
nijos princesei Aleksandrai ir 
jos vyrui A. Ogilvy pagerbti.

K. L. Katalikių Moterų Dr-jos 
naujoji centro valdyba, išrink
ta per š.m. bal. 29-30 d.d. suva
žiavimą, pasiskirstė pareigomis: 
pirm. dr. O. Gustainienė, vice- 
pirm. T. Sekonienė, sekr. E. Či- 
žikienė, ižd. S. Petraitienė, at
stovė “Moters” reikalams A. 
Sungailienė. Kandidatės: A. šim- 
kevičienė ir V. Valaitienė.

Dabartinis centro valdybos 
adresas: Dr. O. Gustainienė, 179 
Cassandra Blvd., Don Mills, Ont. 
TeL 447-0561.

Dail. J. Račkus, dirbąs indė
nų meno mokykloje, lankėsi “T 
Ž” redakcijoj ir painformavo 
apie savo mokinių rengiamą pa
rodą, kuri bus atidaryta birže
lio 4 d. Central School Ohswe- 
ken indėnų rezervate.

Radijo programos “Tėvynės 
prisiminimai” vedėjas J. R. Si
manavičius su Ponia šį šeštadie
ni, gegužės 27, Prisikėlimo salė
je iškilmingai paminės savo 25 
metų vedybinę sukakti. Sveiki
name!

Į Čikagą pasižiūrėti “Graži
nos” operos iš Toronto ir Hamil
tono buvo nuvažiavę apie 20 as
menų: A. Rinkūnas, kuris kaip 
krašto valdybos pirmininkas da
lyvavo ir PLB valdybos pirm. J. 
Bačiūno vedybinėje 50 m. su
kaktyje; Simanavičiai, Lukai, 
Mikšiai ir kt.

A. a. Jonas Tumosas, 51 m. 
amžiaus, palaidotas gegužės 22 
d. lietuvių kapinėse. Paliko žmo
ną ir tris dukreles. Velionis bu
vo diplomuotas miškininkas ir 
reiškėsi visuomeninėje veikloje 
— buvo Toronto apyl. tarybos 
narys. Kapinėse su velioniu at
sisveikino KLB Toronto apyl. 
pirm. G. Balčiūnas, miškininkų 
vardu — J. Dvilaitis.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė, 
_ . _ MEAT
PARKSIDE MARKET

Tel. LE 5-1258

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radiju programa* girdimo* 
du kartus per savaitę — 

Šeštadienį: 340 — 440 V4>.p. 
banga 1290, stotis CHWO, 

Oakville, Ont, Kanada;

banga 1270, stotis WHU>, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programo* ved.—J. R. Slmanavičias, 
111 Raacecvalles Ava., Toroato 3, 
Ont. LE 4-1274. Tat pat* adresas ir 

"Daina*" dovanų ir plokltetių 
kraotuvfo.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji mtnkžfi baldai ir ap
traukiami taui PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefoną* WA 2 - 7 9 8 1. 
Namą telefoną* AM 1 -05 37.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAMNTA

fineti pirmą painoką ra standartL

SPRINGHURSTE (Wasagoje) ant 
ežero kranto išnuomojamas nedide
lis vasarnamis, šiltas-šaltas vanduo ir 
patogumai viduje. TeL 239-6209. Po 
6 v.v. ,

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 j 
Lietuvą tiesiai iš JAV. Katalogų 

ir informacijų teiraukitės:
J. L. GIEDRAITIS, 10 BARRY

DR., E. NORTHPORT, N.Y, 
11731, USA.

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. Garnys, 7730 Broadway, 

LaSalle, Montreal, Que 
Canada. Tel. 366-8528

335 Roncesvalles Avė, Toronto.
Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaitis

Įvairios sąvo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, par
šiukai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai ir kt.

Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

Nuoširdžiai dėkojame “Varpo” cho
rą krikšto tėvams, pavasario kon
certo iniciatoriams: p. Indrelienei, 
p-lei Radzevičiūtei, p. Matulioniui ir 
p. Strazdui;. koncerto rėmėjams už 
stambesnę auką: dr. Saikui, A. 
Skrebūnui, Jt Gustainiui, J. Tumo- 
sai, J. Tamulioniui, p. Dronseikai, H. 
Stepaičiui, dr. J. Sungailai, dr. J. 
Yčui, S. Kairiui, Šv. Jono Kr. parapi
jos klebonui kun. P. Ažubaliui, kun. 
dr. Pr. Gaidai, dr. Valadkai, L. Sen
kui, L. Vyšniauskui ir visiems ki
tiems; agr. K. Dalindai už paauko
tas gėles; “Time Press” už nemoka
mai atspausdintas koncerto progra
mas; choristui V. Paškauskui už me
nišką darbą; visiems dalyviams, at
silankiusiems į koncertą.

“Varpo” choro valdyba

jam Dievo palaimos ir toliau 17 d. dešimtasis televizijos ka- 
sėkmingai darbuotis Kristaus nalas davė pasikalbėjimą su au- 

torįum, įjjjpįg žodyną ruošė 
dvejus metus. Manome, kad ir 
lietuviams šis jo darbas bus 
naudingas ne tik keliaujant po 
svetimus kraštus, bet ir po Kve
beką. Autorius naudoja Louis 
Stanke slapyvardį, v.

Sovietiniame paviljone dirbą 
lietuviai gali laisvai susitikti su 
tautiečiais Montrealyje? šįsklau 
simas dažnai keliamas montrea- 
liečių tarpe. Atrodo, kad atsaky
mas jau rastas. Du okupuotos 
Lietuvos tautiečiai buvo pakvies
ti dalyvauti viename susibūri
me. Kai iniciatoriai atvyko į su
tartą vietą svečių paimti, vienas 
iš turėjusių dalyvauti buvo pa
keistas sovietiniu žurnalistu- 
agentu Albertu Laurinčiuku. Tai 
rodo, kad laisvai judėti gali tik 
kaikurie privilegijuoti, v.

“Musique des nations” pran
cūzų radijo programa gegužės 
13 d. vėl davė visą valandą lie
tuviškos muzikos ir dainų per 
prancūzų CBC radijo stoti Mont
realyje. Atsimenam, kad praėju
sių metų vėlyvą rudeni ta pati 
stotis davė panašią programą 
mūsų tautiečio, neseniai “Tž” 
skaitytojams pristatyto, Aloyzo 
Stankevičiaus iniciatyva. Jam 
vėl buvo leista pasirodyti su lie
tuviška programa vien tik dėlto, 
kad pirmą kartą po programos 
CBC gavo laiškų, gražiai atsilie
piančių apie lietuvišką muziką. 
Lauktina, kad ir ši kartą bus 
gauta panašių laiškų, nes pro
grama, duota per FM stotį, ne 
tik gerai skambėjo, bet ir buvo 
labai gerai atrinkta bei komen
tuojama lietuviškai ir dar ge- 

buvo įteikta ta pati Maironio riau prancūziškai. Dėkojam A. 
knyga, kaip ir abiturientams.

Abiturientų vardu atsisveiki
no A. Jonelytė ir R. Skučas, 
įteikdami kursų vedėjai visų pa
sirašytą gražų laišką ir 18 dol. 
auką persiųsti Vasario 16 gim
nazijai. Tai* labai gražus mos
tas, kuris, rodos, jau tampa kur
sus baigiančiųjų tradicija. Už
baigiant oficialiąją dalį, kuriai 
vadovavo mokyt. R. Otto, Tėv. 
G. Kijauskas, S J, kvietė visus 
abiturientus rudenį susirinkti į 
lituanistinį seminarą, kur nag
rinėjamos įvairios ne vien tik 
lietuviškos temos ir paskaitinin
kai kviečiami pagal reikalą. Po 
to sekė tėvų komiteto paruoštos 
vaišės abiturientams ir tėvams. 
Šokiams grojo buvusių kursan
tų A. Staškevičiaus ir Ė. Juodžio 
vadovaujamas džazas. v.

Ateitininkų šventė ir prof. St. 
Šalkauskio minėjimas — birže
lio 4 d. seselių vienuolyno sa
lėje. Pamaldos — 10 v.r. AV 
bažnyčioje.

P. p. Zubai ilgojo savaitgalio 
proga lankėsi dailininkų Tamo
šaičių rezidencijoje prie* Kings- 
tono.

Stasė šlepetienė atvyko iš 
okupuotos Lietuvos kaip imi
grantė ir numato pastoviai gy
venti Kanadoje.

vynuogyne.
Lituanistinių Augštes- 

niųjų Kursų užbaigimo iškilmės 
įvyko gegužės 13 d. AV par. sa
lėje. Kursus šiemet baigė 18 
mokinių. Vedėja mokyt. B. Lu
koševičienė pasidžiaugė, kad 
mokinių skaičius didėja ir ši 
laida esanti jau dvyliktoji. Džiu
gu,. kad kursų auklėtiniai jau yra 
įsijungę ne tik į visuomeninį 
mūsų kolonijos gyvenimą, bet 
ir į kursų mokytojų eiles, kaip 
pvz. tautinių šokių mokytojai L. 
Gedvilaitė ir R. Ptašinskas, 
prancūzų kalbos mokytojas S. 
Bulota ir PLB Montrealio apy
linkės seimelio prezidiumo vice- 
pirm., jaunas anglų gimnazijos 
mokytojas S. Baršauskas. Pasta
rasis Bendruomenės vardu svei
kino naują abiturientų laidą. 
Baigusiems buvo įteikta po kny
gą Maironio “Baladės”, geriau- 
siems — Bijūnaitei, Bijūnui ir 
V. Blauzdžiūnaitei, o taip pat ir 
kitų skyrių geriausiems moki
niams . “Lito” dovanos — ku
ponų knygutės į pasaulinę pa
rodą*. Į abiturientus prabilo kur
sų globėjas Tėv. K. Pečkys, SJ, 
seimelio vicepirm. S. Baršaus
kas, “Lito” atstovas Stp. Kęs
gailą, vedėja mokyt. B. Lukoše
vičienė ir red. J. Kardelis, il
gametis kursų lektorius. Pasta
rasis pabrėžė* kad dirbęs kur
suose 13 metų iš tos pareigos 
pasitraukia lengva širdimi, nes 
jo darbą kursuose perims vienas 
iš kursų auklėtinių. Tėvų ko
miteto pirm. P. Styra dėkojo 
mokyt. J. Kardeliui už ilgų me
tų darbų kursuose ir tėvų* var
du įteikė dovaną. Kursų vardu

Stankevičiui už pastangas po
puliarinti lietuvišką muziką ir 
dainą per Kanados radiją. Ras
kime keletą minučių laiko pa
rašyti šiuo reikalu jam trumpą 
laišką. Mūsų laiškai Įgalins ji ir 
vėl ką nors panašaus suruošti. 
Laiškus galima rašyti lietuviš
kai, angliškai ir prancūziškai: 
Mr. Alain Stanke, CBC Musique 
Des Nations, P.O. Box 6000, 
Montreal, P. Q.

“Sovietinės Estijos gyvento
jai gali kas tik nori atvažiuoti 
pamatyti Expo 67” — kalbėjo 
okupuotos Estijos “prezidentas” 
Montrealio spaudos konferenci
joj. Kad tai melas, žinome, bet 
ar žino konferencijoj dalyvavę 
žurnalistai? Dabar turime jau 
ir daugiau Įrodymų, nes jau ke
letas lietuvių gavo laiškus iš tė
vynės, kad jų artimiesiems, ku
rie bandė i parodą atvykti, at
sakyta neigiamai. Kadaise čia 
pat teko rašyti, kad, kviesdami 
savo artimuosius parodos proga 
apsilankyti, du dalykus laimėsi
me: arba susitiksim su artimai
siais. arba demaskuosim “didžio
jo brolio” melagingus skelbi
mus. kad kiekvienas gali laisvai 
atvažiuoti, v.

Rengiasi tuoktis Shirley Ru- 
gieniūtė su Robert Cole.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

MONTREALIS
Estų ir Latvių Dienos įvyko 

gegužes 20-21 d. pasaulinės pa
rodos ribose. Montrealio angliš
koji spauda išvakarėse pranešė 
apie įvykius maišydama estų ir 
latvių programas. Esą suvažiuos 
Montrealin 500 kanadiečių lat

vės.

P. ADAMONIS

Chartered Insurance Broker
3907 ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355
S-tot "Lite" nr. 752D

EXPO 67 NAKVYNES

1076 BATHURST ST. 
TeL LE 24656. Rytuose HO 6-1331

vių kilmės ir 7000 estų ki 
Latviai šeštadienį turėsią 250 
choristų iš Ontario, Massachus- 
setts, Connecticut ir 150 šokėjų, 
apsirengusių tautiniais drabu
žiais. Estai sekmadienį parody
siu masinės gimnastikos ir tau
tinių šokių. Be to, pasirodysiąs 
300 asmenų choras ir 30 asme
nų orkestras. Kitas laikraštis ra
šė, kad būsią 700 estų daini
ninkų. šokėjų ir gimnastų. Ra
šant šias eilutes nei estų, nei 
latvių spauda dar neturėjo ži
nių, kaip visa tai pavyko.

Byla esto Erik Heinės, kuris 
ant sovietinės emblemos paro
doje užrašė žodį “Freedom”, 
atidėta iki birželio 22 d., nes ke
letas liudininku negalėjo atvyk
ti. Kaltinamasis paleistas už 
8500 užstatą. Tai torontiškis, ku
ris pagarsėjo savo byla su ame
rikiečių ČIA. ▼.

A. NORKELIŪNAS 
Commitioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique) 
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7-3120

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 20, Que, teL 766-5821

EXPO 67 PASŲ AGENTŪRA.

Depozitas 4.4%
Numatyta wš šėrus 5V4% 
Namokanas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekfln. turto paskolas 7%
Asmenines paskolas 7.6%

310.000.
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