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VISKES ŽIBURIAI
Nutarimai ir darbai

Tiek atskiro asmens gyvenime, tiek visuomeninio judėjimo 
eigoje tenka padaryti nutarimų — sprendimų. Didelė tų nutarimų 
dalis yra kasdieninio pobūdžio — nutarus vienaip ar kitaip, daly
kai iš esmės nepasikeičia. Yra tačiau momentų tiek asmens, tiek 
visuomeniniame gyvenime, kai nutarimai liečia esminius reika
lus, kai nuo jų pakrypimo į vieną ar kitą pusę gali pakrypti ir 
visas žmogaus, visuomenės dalies ar netgi tautos likimas- Tokius 

• nutarimus tenka atsargiai daryti, o padarius — rūpestingai vyk
dyti. •

Kad svarbus nutarimas būtų geras, nepakanka vien gabaus _ 
ir pasiruošusio sprendėjo. Tenka dar turėti galvoje visą eilę kitų 
aplinkybių. Pirmiausia sprendėjas turi gerai žinoti sprendimo tiks
lą ir žiūrėti, kad jis derintųsi su bendra gyvenimo ar visuomeninio 
judėjimo linkme. Taip pat jis turi žinoti įvairias su nutarimu su
sijusias aplinkybes, žinomas viešai ir neviešai; pramatyti nutarimo 

' įvykdymo pasekmes tiek artimoje, tiek tolimoje ateityje. Pagaliau 
sprendėjas turi pasižiūrėti ir į save: ar jis yra kompetentingas 
spręsti ir kieno pavedimu ar autoritetu jis tai daro.

Laisvojo valstybinio gyvenimo eigoje ši visa sprendimų pro
cedūra labai supaprastėja, nes juos daro valdžios žmonės, kurie tu
ri sąlygas surinkti nutarimams reikalingą medžiagą ir gali privers
ti piliečius valdžios nutarimus vykdyti. Daug sunkiau visuomeni
niame gyvenime, ypač išeivijoje, kur visų aplinkybių išsiaiškinimas 
susiduria su įvairiomis kliūtimis, čia reikia susitarti, kas turi auto
ritetą svarbius nutarimus daryti, be to, čia reikia remtis vien mo
raline pajėga, kad nutarimai būtų visų vykdomi.

Kaip gi yra mūsų, lietuvių, išeivijoje? Pirmiausia, ar turime 
tikrai esminių problemų, kurių vienokis ar kitokis išsprendimas tu 
retų lemiamos reikšmės ne tik išeivijos, bet ir visos tautos atei
čiai? Aišku, turime, ir tai ne vieną; pavyzdžiui, pastaraisiais metais 
į pirmą eilę iškilo santykių su okupuota Lietuva problema. Ar tu
rime autoritetą, kuris panašias likimines problemas spręstų? Mūsų 
laimei ir daugelio kitataučių pavydui — turime. Kol Lietuva tebėra 
okupuota, tokiu pasaulio lietuvių autoritetu yra veiksnių vadovy
bių konferencija, kurioje dalyvauja VLIKo, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, ALTos, Lietuvos Laisvės Komiteto bei kitų pagrin- - 
dinių mūsų veiksnių vadovybės ir vienokia ar kitokia forma — _
mūsų diplomatai, šitokia konferencija atstovauja laisvojo pasaulio šią nuotrauką įdėjo Vakarų Ontario didžiausias dienraštis "The 
ir okupuotos Lietuvos tautiečių daugumui. Ji turi galimybes žinoti ' ' ~ ~ • .............
susidariusias aplinkybes geriau, negu kas kitas ir daryti atitinka
mus sprendimus. Jai tad galime ir patikėti tą didįjį uždavinį. Tad 
visiems — grupėms, grupelėms bei paskiriems asmenims reiktų 
laikytis tautinės drausmės ir paklusti vadovybių konferencijos nu
tarimams. Kitaip mes tik artėtume į netvarką bei susiskladymą, 
kurio tik ir tenori lietuvių tautos priešai.

Tokioje šviesoje turime matyti ir santykius su okupuota Lie
tuva bei su iš jos atvykstančiais svečiais. Tuo reikalu turime' prieš 

' pusantrų metų Klevelande įvykusios veiksnių konferencijos rezo- 
liuicją, kuri dar kartą buvo peržvelgta ką tik įvykusiame veiks
nių pasitarime Čikagoje. Ji tad yra pagrindinė gairė, kurios vi
siems reikia laikytis. Rezoliucijoje aiškiai sakoma, kad yra galimi 
asmeniniai santykiai lietuvio su lietuviu, tačiau nepatariami laisvų-

tokie santykiai sunkina laisvės kovą ir temdo laisvos Lietuvos 
valstybinį tęstinumą. Tai turėtų įsidėmėti visi, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu susiduria su taip jautria santykių su okupuota Lie
tuva problema. A. R.

KANADOS ĮVYKIAI

PREZIDENTO IR PREMJERO POKALBIS
JAV prez. L. B. Johnsonas, 

aplankęs amerikiečių paviljoną 
pasaulinėje parodoje, susitiko 
su premjeru L. B. Pearsonu va
sarnamyje prie Harrington eže
ro. Pokalbio tema oficialiai ne
buvo paskelbta, nes pasitarimai 
vyko tarp keturių akių — be 
liudininkų ir patarėjų. Manoma, 
jog pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamas Artimiesiems Rytams 
ir Vietnamui. Tenka manyti, 
kad buvo paliesta nevieno diplo
mato puoselėjama mintis su
šaukti keturių didžiųjų konfe
renciją, kurioje dalyvautų JAV, 
Sovietų Sąjungos, Britanijos ir 
Prancūzijos vyriausybių vadai. 
Jiems tektų nelengvas uždavinys 
aptarti kelius į taiką Vietname 
ir išsklaidyti karo grėsmės de
besis virš Artimųjų Rytų. Di
džiausia problema yra Sovietų 
Sąjungos dalyvavimas. Krem
liaus užimta pozicija įtaigoja, 
kad nei L. Brežnevas, nei A. Ko
syginas tokioje konferencijoje 
nesutiks dalyvauti. Prez. L. B. 
Johnsono vizitas buvo staigus ir 
netikėtas, atliktas paskubomis. 
Jis tarė trumpą žodį pasaulinė
je parodoje, kur tuo metu buvo 
švenčiama JAV Diena, ir buvo 
nuskraidintas pas L. B. Pearso- 
ną. Visa prez. L. B. Johnsono 

spauda, ragindama L. B. Pear- 
soną nenusileisti jėgos meto
dams. Kumščiais paremtos de
monstracijos ūkininkams padarė 
daugiau žalos nei naudos. Laik
raščiai taipgi primena ankstyves
ni jų bandymą traktoriais blo
kuoti Ontario plentus, nors dėl 
tokių protesto priemonių galėjo 
įvykti visa eilė nelaimių.

Kvebeko premjeras D. John- 
sonas grįžo iš Prancūzijos. Pa
ryžiuje paskelbtame bendrame 
pranešime kalbama apie pran
cūziškas radijo ir televizijos pro
gramas, kurios erdvių satelito 
pagalba bus perduodamas Kve
beku i. Paskolų klausimu jaučia
mas nusivylimas, nes Prancūzi
jos bankai ima gerokai dides
nius nuošimčius, negu amerikie
čių finansinės institucijos. Prez. 
De Gaulle sutiko įsileisti jaunus 
Kvebeko inžinierius Į atomines 
Saclay laboratorijas, kur jie gaus

cinio gyvenimo, kolchozų, ūki
ninkų. Neaišku, ar laisvi ūki
ninkai toleruojami ar ne. Ma
tyt, korespondentai nelabai 
orientuojasi okupuotos Latvijos 

’ žemės ūkio struktūroje. Jiems 
atitinkama paruošimą atominiu daugiau krito į akis miesto gy- 
elektros jėgainių statybai. Kiti ir krautuvių prekilan-
nutarimai daugiausia liečia kul- Siai' pą prabangu gaminių Ry- 
tūrini bendradarbiavimą tarp &°.J daugiau nei Sov. Sąjungos .

ir Kvebeko miestuose. Ten pvz. gaminami vietinei estu dienoj, kai net pats
Užsienio reikalų min’ P. Mar- Prieš n. D- kai*3 pagarsėję sal- burmistras išsėdėjo visą laiką.

Estų pasipiktinimas (buvo su
sirinkę apie 3-4 tūkstančius, la
bai mažai svetimtaučių) visai su-

dumynai; netrūksta arbatos, im
portuotos iš Indijos, Ceilono ir 
sovietinės Rusijos.

Maisto gaminių kainos esan
čios augštos. Vienas suomių žur
nalistas pvz. susidomėjo česna
ku, parduodamu, rinkoje, šimtas 
gramų kainuoja 40 kaneiku ar-

tin pareiškė federaciniame par
lamente, kad Š. Vietnamas nori 
peru santvkių tarn Kanados ir 

___ __ . __ JAV. Jis atmetė kritiku reikala- 
viešnagė truko tik keletą valan- vima pasmerkti dabartine JAV 
dų, nes tą pačią popietę Vašine- politika Vietnamo klausimu, 
tone jis turėio sutikti Australi- Pasak P. Martino, Š. Vietnamas 
ios generalinį gubernatorių lor- nala’ko rvšius su Kanada vien 
dą Casey._____________________*’k dėlto, kad Kanados dinloma-

,. . v. Kanados užsienio reikalu mi-prantamas. Jie praturtino p^o- nisterija pradės derybas sd če-
HaK?8 Ak koslovakija ir Rumunija, siekda- I IFTI1VII1 niFNA MANTRFAI Y IF

čiu dolenų o dėmesio nesua- ma atlyginimo už Kanados pilie- LIETUVIŲ DIENA MONTREALYJE
o nlt nuotrauka priS ivtki 2?x?usivin^utu,S?. n?i"ėtuos? Tradicinė Kanados Lietuvių formacijos tarnybai vadovauti 

h, «« flę MfiAialin iukA JvpntTc pirn kraJtuose. Nukentėjusieji ragi- Diena ir laisvųjų lietuvių pasi- pakviestas Vyt Zubas, 555 Ge- ‘
Oūv. tavo užplūdę apie ta-a vra lenevai pasiekiamas kraJh.vėše Si "^ta^^m^ mi“£ -2&Tm ;

10.000 ūkininkų premiero L. B. Tyliosios diploma- kas esąs brangesnis. Iš to žur- vietų naVeretu tautu jau nebe- Soie?3!im/Son of tiie De Žf šit SE? 02wa\wnm »nžAma
Pearsono ir prez. L. B. Johnso- ^nti P Martin ?vne per nalistas daro išvada, kad Rygo- rali būti rvjkesnis. Girdėti, kad VrSSTT?
no susitikimo išvakarėse. Jie Mtevinia n^akvtnię kalbnie. Jo įe yra šiokia tokia ūkinė konku- šiuo reikalu bus bandoma da- P“???? — yra dar trys mėnesiai laiko, kreiptis į_ J. Adomaitį, 591 Ge-

rericija. . ryti žygių Otavoje. , __
Londono “The Observer” ko- Gėriau sekėsi estų gimnastų š.m. rugsėjo 1 d.. Rumunijai 

respondentas pastebi, kad laivu grupei pačioj parodoj, vadina- iki š.m. rugsėjo 15 d. 
susisiekimas tarp Helsinkio ir mame Bandshell, kur pasižiūrė- Kanados karinis dalinys, w - -------- -- ----------- - —------- - t —
Rygos buvo gyvas prieš II D. ti susirinkdavo daug parodos ves Jungt. Tautų tarnyboje Art spausdintas ir išsiuntinėtas Lie- tuvių Diena. Patartina Šiuo rei- 
kara. kai Latvija buvo nepri- lankytojų. Tačiau šie pasirody- Rytuose. Egipto prezidento Nas- tuviu Dienos plakatas. Taip pat kalu susirūpinti jau dabar, 
klausoma valstybė.~ DaNr^tL mai neT ’ —- . . - ... — .
esanti Rusijos provincija, anek- o tik gi 
suota per pi

reikalauja oakelti kainas nienui 
ir jo naminiams. L. B. Pearso- 
nas nriėmė ūkininku atstovus, 
bet nekalbi, buvo priverstas nu
traukti. kai jam iš Vašingtono 
paskambino valstybės sekreto
rius Dean Rusk, pranešdamas 
nr**. L B. Johnsono vizitą. Prie 
narinmentn susirinkusi ūkininku 
^h»ia bandė veržtis i vidų ir ve-

iMtrimn. fvlioii dintematiia ne- 
«i5Hi dinlovnatai yra nri- 

įvirti PpigjHn<rai -— dau® 
cVoHdftn foięvMs žodžiu vra na- 
sakoma ir S. Vietnamui. ir Ame- 
HVai. ieškant keliu i taika, bet 

stektf skambina rėk- 
h^Ag laikraščiu nuslaniuose. 
Vfošac nasmeridmas VaSnrtono 
arba Hanojaus pakirstu Dasiti-

r«k»l andante items nanosėie šaknis nieku naversda- su Lietuva ir Estiia. Ilgai tos tmo atsitiks turbūt ir
‘ „terenktas duris. Toki ūHniriku mos kanadiečių diplomatų pa- trys Baltiįos šalys, kurių gyven- “Gvyataru”. Kas žinos,

London Free Press", prilygstąs Toronto didiesiems laikraščiams ir 
išeinąs kasdien dviem ar net trim laidom ligi 100 pusi. Nors "Ca- 
nadiana" programą Londone, Ont., išpildė dvi taut, šokių grupės, 
bet nuotrauka buvo įdėta tik lietuvių. Čia matomas "Baltijos" an
samblio ketvertukas. Iš kairės: M. Daniliūnaitė, L. Keraitė, L. But
kus ir E. Bliskis. Taut, šokiams vadovauja D. ir M. Chainauskai.

Nuotr. "L. Free Press"

ŠIMTINĖ RYTŲ 
EUROPOS 

PABĖGĖLIŲ
Nors Kanada neturi politinės 

globos įstatymo pabėgėliams, ta
čiau praktikoje ji priima politi
nius pabėgėlius iš sovietinių 
kraštų. Dalis jų atvyksta paski
rai ir bando čia įsikurti. Daugu
ma jų atvyksta kaip imigrantai, 
gavę vizas Kanados konsulatuose 
Europoje. Pastaruoju metu at
vyko net 132 politiniai pabėgė
liai iš R. Europos. Jie buvo at
skraidinti iš Austrijos sostinės 
Vienos į Torontą. Kelionės iš
laidas apmokėjo Inter-Govern- 
mental Committee for European 
Migration. Tai tarptautinė orga
nizacija, turinti savo įstaigas 
Niujorke ir Šveicarijoj. Jos dar
bą remia įvairios organizacijos, 
kurių tarpe yra Catholic Service 
Committee, Vokietijos katalikų 
organizacija Caritas ir kt.

Nauji pabėgėliai iš Toronto 
buvo išskirstyti į didesnius cent
rus: Montrealį, Winnipegą, Cal- 
garį. Vieną mėnesį jie gaus bu
tą, maistą ir šiek tiek pinigų. Vė
liau turės arba susirasti darbą, 
arba eiti į kursus, kur gaus po 
$30 į savaitę ir mokysis anglų 
kalbos. Užsidirbę pinigų jie tu
rės dalimis atsilyginti po $230 
organizacijoms, kurios finansa
vo jų kelionę specialiu lėktuvu.

Atvykusieji iš R. Europos pa
sakoja, kad pabėgimas šiuo me
tu yra lengvesnis, ypač iš Ju
goslavijos. Pvz. du mechanikai 
jugoslavai gavo vizas darbui 
Austrijoj. Atvykę į Vieną, jie
du paprašė politinės globos, pa
siskolino lėšų ir atvyko Kana- 
don.

Laivai tarp Helsinkio ir Rygos
Britanijos dienraštis “The Ob

server” praneša, kad tarp Rygos 
ir Suomijos atidarytas susisieki
mas laivais. Suomiai ir Vakarų 
turistai dabar galės iš Helsinkio 
laivu keliauti į Latviją. Prieš 
dvejus metus tokia linija buvo 
atidalyta tarp Estijos Tallino ir 
Suomijos Helsinkio. Taigi, Sov. 
Sąjunga palengva praveria savo 
geležinę uždangą. Ji tai daro la
bai atsargiai, palaipsniui, vis bi
jodama parodyti okupuotų kraš
tų vidaus gyvenimą vakarie
čiams. Pirmiausia pradėjo nuo 
suomių ir švedų, kurių sovietai 
mažiau privengia. Po Estijos atė
jo eilė.Latvijai. Pirmasis laivas 
iš Helsinkio į Rygą buvo skirtas 
suomių žurnalistams. Pastarieji, 
aplankę Rygą, aprašė savo įspū
džius, kuriuose pabrėžia latvių 
draugiškumą, pokarinį atsistaty
mą ir pagerėjusią maisto būklę. 
Latvijoj su maistu esą geriau nei 
pačioj Sov. Sąjungoj. Rygoj esą 
galima laisvai pirkti maisto ga
minių privačioje rinkoje, nors jų 
yra ir valstybinėse krautuvėse* 
tik čia kainos augštesnės. Eilės 
prie maisto krautuvių dar ma
tyti, bet tik prie tam* tikrų ga
minių. Suomijos žurnalistai savo 
įspūdžiuose visai nemini provin- m*a iškabinti. Persirengimo kam

bariai nebuvo įrengti, ir progra
mos dalyviai turėjo laukti kartu 
su žiūrovais. Net estų pasirody
mo laikas spaudoj buvo paskelb
iąs klaidingai: 1 v.p.p., o iš tik
rųjų turėjo būti 2 v.p.p. Susi
rinkusius estus pasveikino kaž
koks nežinomas Expo pareigū
nas, kuris nelaukęs programos 
pradžios išėjo. Netaip kaip so-

kių milijonų, buvo stropiai sau
gomos Sov. Sąjungos. Kai Vidu
rio Azijos sritys ir egzotinės pie
tų Rusijos dalys jau buvo atida
rytos turistams, Baltijos kraš
tai dar ilgokai buvo neprieina
mi užsienio lankytojams. Kores
pondentas mano, kad sovietai 
taip darė todėl, kad tų kraštų 
gyvenimo lygis dar nebuvo pa
kankamai pakilęs ir buvo nepa
togu tai rodyti užsieniečiams. 
Rusai gi esą labai jautrūs lanky
tojų įspūdžiams. Iki šiol jie vis ti tiktai Vilniumi. Matyt, Sov. 
teisinosi, kad neturi lankytojams ‘ .................
pakankamai viešbučių. Dabar 
padėtis keičiasi. Esą valstybinė 
turizmo įstaiga “Inturist” pradė
jo akciją Suomijoj ir Švedijoj, 
kad pagausintų vasaros turistų 
skaičių, ir Baltijos kraštus vaiz
duoja kaip tinkamus vartus į

Sov. Sąjungą. Keliai pastaruoju 
metu buvę pagerinti, taip kad 
galima net automobiliais vykti 
į Maskvą. Iki šiol turistai buvo 
nukreipiami Į Leningrado vieš
kelį, vedantį Maskvon.

Nieko nesakoma apie Klaipė
dą bei jos susisiekimą laivais su 
Švedija ir Suomija. Okupuoto
ji Lietuva, atrodo, lieka ir toliau 
uždaryta vakariečių turistams, 
išskyrus, palyginti, negausias iš
imtis. Dauguma turi pasitenkin-

Sąjunga tebebijo Įleisti vakarie
čius Lietuvon. Plačiau pasivaži
nėti leidžiama tiktai partiečiams, 
kurie grįžę tebeporina apie “pa
žangą”. Jau trečia dešimtis me
tų baigiasi, bet užsieniečiams 
tos “pažangos” sovietai vis ne
drįsta plačiau parodyti. N.

Estai ir latviai pasaulinėje parodoje
Lietuviai turbūt gerai padarė 

neidami į Expo siūlomą stadijo- 
ną. Latviai savo šventę turėjo 
gegužės 20, estai — 21 dieną. 
Nei aikštės, nei tautiniams šo
kiams paruoštos platformos; ne
buvo leista iškelti jokių vėlia
vų, nė programų nebuvo gali-

stebės tik dar vieną iš daugelio 
panašių pasirodymų.

Latviai, be pasirodymų stadi- 
jone, turėjo dar ir koncertą vie
noj miesto salių. Dalyvavo jung
tinis choras iš 250 žmonių ir 80 
vyrų choras. Spaudos koncertas 
buvo paminėtas, ypač solistai ge
rai įvertinti. Chorų dainavimas 
vertinamas kaip sentimentalios 
paprastos muzikos pasirodymas.

Tad jau turime patirties, ku
ri nėra mūsų atveju padrąsinan
ti. Valdžios, parodos vadovybės 
ir spaudos nesidomėjimas pa
vergtų tautu grupėmis Kanado
je — totalinis. Jeigu ųorime pa
sakyti tai, ką turime pasakyti, 
turbūt lengviausiai atsiekiama 
būtų nupirkti kurio nors laikraš
čio puslapį, kaip tai kartą “TŽ” 
siūlė kun. J. Gaudzė. P.

Pasaulio įvykiai
EGIPTAS UŽDRAUDĖ IZRAELIO LAIVAMS ĮPLAUKTI Į 

AQABOS. ĮLANKĄ, kurioje yra Izraelio uostas Eilat. Šis draudimas 
gali tapti naujo karo priežastimi, nes Izraelio laivams, negalintiems 
naudotis Suezo kanalu, Eilat uostas buvo vienintelis išėjimas į Indi
jos vandenyną. Kanados premjeras L. B. Pearsonas ir JAV prez. 
L. B. Johnsonas pasisakė už Izraelį, pasmerkdami Egipto įvykdytą 
Aqabos blokadą. Valstybės sekretorius John Foster Dulles jau 1957 
m. vasario 11 d. buvo pabrėžęs, kad JAV Aqabos įlanką laiko tarp
tautiniais vandenimis. Tokios nuomonės yra ir dabartinė JAV vy
riausybė. Įtampą Artimuosiuose Rytuose didina Sovietų Sąjunga, 
kuri visą kaltę suvertė Izraeliui, užimdama tradicinę arabų draugo 
poziciją. Toronto dienraščio “The Telegram” korespondento Peter 
Worthington pranešimu iš Kai-e----------------------- —---------------
ro, Egiptas yra pasiruošęs ka- tardami Maotsetungo šalininkų 
rui. Kanadiečiai diplomatai tiki, reikalavimams paleisti iš kalėji- 
jog šį kartą prez. G. Nasseris mo suimtuosius maištininkus ir 
yra pertoli nuėjęs — karas esąs uždrausti amerikiečių karo lai- 
beveik neišvengiamas. Galutinis 
sprendimas turbūt bus padary
tas, kai iš Maskvos grįš Egip
to krašto apsaugos min. Shams 
Badran. Spėjama, kad sovietai į 
Egipto aerodromus gali atsiųsti 
keletą savo aviacijos eskadrilių. 
Jungtinių Tautų generalinis 
sekr. U Thant yra gavęs prez. 
G. Nasserio pažadą, jog’pastara
sis nepradės karo, bet panašaus 
įsipareigojimo nesutinka prisi
imti Izraelis. Kariniai komenta
toriai yra linkę manyti, kad Iz
raelio kariuomenė esanti gero
kai pranešesnė už Jungtinės 
Arabų Respublikos. Galimas da
lykas,* arabų kraštai turi stipres
nę aviaciją,* kuri galėtų padary
ti didelės žalos Izraelio mies
tams. Suezo karo metu juos sau
gojo britų ir prancūzų naikintu
vai, o šį kartą Izraelis turėtų pa
sikliauti savo lakūnais ir pran
cūzų gamybos naikintuvais, ku
rie yra lėtesni už sovietinius 
MIGus.

Vietnamo kare žuvusių ame
rikiečių skaičius peržengė 10.- 
000. Aršiausios kautynės praėju
sią savaitę vyko demilitarizuo
toje zonoje, kur Š. Vietnamo ka
riuomenė buvo įsirengusi gerai 
sustiprintas pozicijas. Amerikie
čių aviacija subombordavo elekt
ros jėgainę Haifongo centre. 
Valstybės departamentas įspėjo 
komunistinę Kiniją, kad jos įsto
jimas į karą būtų sutiktas* Ki
nijos teritorijos bombardavimu. 
Tokiu atveju JAV būtų privers
tos panaudoti visas turimas prie
mones. Į amerikiečių rankas pa
teko š. Vietnamo gen. mjr. Tran 
Do įkalbėta magnetofono juosta, 
skelbianti komunistų kariams: 
“Po kiekvieno karo būna dery
bos, o po derybų — vėl karas. 
Nereikia stebėtis* jeigu derybų 
metu tęsiami kovos veiksmai* 
nes tai yra visiškai normalus da
lykas.” Šie jo žodžiai liudija, kad 
Š. Vietnamas dar nėra linkęs 
galvoti apie taiką. Pradėtos de
rybos būtų vykdomos Korėjos 
pavyzdžiu, kur buvo deramasi ir 
kariaujama ištisus metus.

šešiolika JAV senatorių, kurie 
nekartą yra pasisakę prieš prez. 
L. B. Johnsono politiką Vietna
mo klausimu, pasiuntė įspėjimo 
raštą Hanojaus režimui* Jie pa
taria komunistams nedaryti per- 
drąsių išvadų iš jų kritikos bal
sų, nes dauguma amerikiečių 
pritaria prez. L. B. Johnsonui ir 
netgi reikalauja tvirtesnių veiks
mų. Rašto autoriai taipgi pabrė- 
žė, kad jie niekada nesutiks su 
besąlyginiu JAV kariuomenės 
dalinių atitraukimu iš P. Vietna
mo. Pasirašiusiųjų tarpe buvo 
du didžiausi prezidento kritikai 
— William Fulbright ir Robert 
Kennedy. Paskutinieji duome
nys skelbia, kad prez. L. B. 
Johnsonui pritaria 72% ameri
kiečių. o 59% pasisako už karo 
praplėtimą.

Neramumų sukrėstame Hong 
Konge paskelbė streiką laiška- spindulius į užtemdytą žemės 
nėšiai ir uosto darbininkai, pri- rutulio pusę.

vams naudotis Hong Kongo uos
tu. Britai, atrodo, nėra linkę nu
sileisti ir susilaukti pažeminimo, 
kaip portugalai Macao kolonijo
je. Kiniečiai studentai į gatvę 
buvo išsitempę Norman Ions, 
britų konsulą Macao, kurį jie 
didžiausioje saulės kaitroje iš
laikė net septynias valandas. 
Nelaimingasis nuo saulės spin
dulių tapo raudonas kaip- išvir
tas vėžys. Komunistinė Kinija iš
trėmė iš šanhajaus britų diplo
matinį atstovą P. Hewitt*. Hong 
Konge buvo uždrausta per gar
siakalbius perduoti nerimą ska
tinančias kalbas ir imtasi kitų 
priemonių tvarkai atstatyti.

Krikščionių demokratų parti
jos metiniame suvažiavime V. 
Vokietijos kancleris Kurt Kie- 
singer buvo oficialiai išrinktas 
šios partijos vadu. Lig šiol par
tijai vadovavo buvęs kancleris 
L. Erhard. Suvažiavimo metu K.... 
Kiesinger pravedė eilę reformų, 
kurių pagrindinis tikslas yra 
partiečių eilių suglaudinimas ir 
pasiruošimas * rinkimams 1969 
m. Organizaciniais partijos rei-: 
kalais rūpinsis generalinis sek
retorius, kuriuo "buvo išrinktas 
ministeris šeimų reikalams Bru
no Heck.

Amerikiečiai nuleido į vande
nį naują 60.000 tonų talpos lėk
tuvnešį, kuriam buvo duotas žu
vusio prezidento J. F. Kennedžio 
vardas. Krikštynų iškilmėje da
lyvavo prez. L. B. Johnsonas, 
pirmą kartą po ilgesnio laiko vėl 
susitikęs su Kennedžių plačiąja 
gimine. Tradicinę bonką šam
pano sudaužė velionies preziden
to 9 metų amžiaus dukra Kardė. 
Prez. 'L.* B. Johnsonas pasakė 
trumpą kalbą, iškeldamas prez. 
J. F. Kennedžio nuopelnus ame
rikiečių tautai, kuriai jis atidavė 
didžiausią turtą — gyvybę.

Svetlaną Statinaitę iš Maskvos 
atsiųstame laiške pasmerkė jos 
sūnus Juozas. Maskvoje įvyku
siame sovietų rašytojų suvažiavi
me kritišką žodį Svetlanos adre
su tarė Nobelio premijos lau
reatas M. Solochovas, kadaise 
buvęs didelis Stalino gerbėjas ir 
pataikūnas. Jis priklauso perse
nusių kompartijos garbintojų ei
lėms, kuriose jaučiama nepakan
ta rašytojų laisvei.

Amerikiečiai atsisakė sumany
mo Įstatyti Į erdves virš Vietna
mo dirbtini mėnulį, kuris būtų 
nušvietęs tamsiąsias džiunglių 
naktis. Toks mėnulis būtų buvu
si didelė parama P. Vietname 
kovojantiems amerikiečių ka
riams, bet jis būtų sumaišęs gy
vių vystymosi normalią raidą, 
paukščių keliones į šiltuosius 
kraštus. Amerikiečių mokslinin
kai taipgi buvo priversti skaity
tis su faktu, kad nesėkmingo jš- 
šovimo dėka mėnulis gali pa
tekti į tokią orbitą, kur jis kliu
dytų astronomų darbą. Dirbtinį 
mėnulį turėjo sudaryti milžiniš
kas veidrodis, atmušąs saulės

ir juos grąžinti šia tvarka: turi tašau visi tautiečiai, gyveną ne raid St, LaSalle, P.Q., tel. 366-
nretenziju Čekoslovakijai — iki tik Kanadoje, bet ir JAV, malo- 7639. Nakvynių komisija tarpi- :

niai kviečiami jau dabar pradėti ninkauja susirasti nakvynes tik •
ruoštis joje dalyvauti. Pagal š.m. rugsėjo 2-4 dienomis at-

grama.
iškilmės rengėjų komite-
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Teritoriniai Kinijos apetitai
(Tęsinys iš pr. nr.)

Sąskaitos su Kurija

jos ir Sovietų Sąjungos — 7200 
kilometrų. Ji prasideda nuo Pa- 
miro augštumų, eina viduriu 
Azijos iki šiaurinio Pacifiko

DR. V. LITAS i Himalajų valstybės
ia ir Rusija dėl sienų Su abiem mažom Himalajų 
sna neprieis prie atviro valstybėm — Butanu ir Sikkim
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mų ligšiol dar neprieita (mažos 
apimties apsišaudymų yra bu
vę). Pekingo oficialus “Liaudies 
Laikraštis” neseniai, paskelbė: 
“Visos nelygios sutartys turi 
būti persvarstytos. Prie šitų pri
klauso sutartys, kurias sudarė 
caristinė Rusija ir Kinija”.

Rusija 1858 m. po opiumo 
karo Aigun sutartimi gavo iš 
Kinijos kairįjį Amūro upės 
krantą su 460.000 kvadratinių 
kilometrų sritimi. Dabar Kinija 

Kai paseki savą ir svetimą Manding, ir su priešu kovo- reikalauja tų sričių sau. Ji 1860 
spauda, dažnai pastebi primyg- jant propagandiniai duomenys Pekingo sutartimi turėjo už- 

- - - - leisti Rusijai Tolimuose Rytuo
se sritį į rytus nuo Ussuri iki 
Pacifiko, įskaitant ir dabartinį 
Vladivostoką. Rusija perėmė iš 
vakarinio Turkestano 875.000 
kv. kilometrų žemės. Kinija Pe
tersburg© sutartimi rusams per
leido vakariniame Turkestane 
Tekes slėnį ir strateginį praėji
mą per Tien-Shan kalnus. Bet 
ši sutartis niekad nebuvo rati
fikuota Kinijos vyriausybės.

Rusija ir Britanija 1895 m. 
pasirašė sutartį apie įtakos sfe
ras Pamiro plokštakalny. Afga
nistano dalis, į kurią Kinija 
reiškė pretenzijas, tada buvo pa
versta tarpine sritimi tarp Ru
sijos ir Indijos. Rusija 1900 m. 
nuomos sutartimi gavo Port Ar
tūrą ir Daireną, be to, Mandžū- 
rijos kasyklas, bet 1904 m., po 
pralaimėto karo, Mandžūrija 
atiteko japonams. Po II D. karo 
Mandžūriją vėl perėmė Pekin- 
gas. Kinijos komunistai ėmėsi 
didžiausių pastangų suvirškinti 
vakarinėms ir šiaurinėms sri
tims. Sinkiange tada buvo 
apgyvendinta daugiau kaip mi
lijonas kiniečių. Vidinės Mon
golijos gyventojų santykis šiuo 
laiku taip atrodo: vienas mon
golas — šeši kiniečiai. Sinkian
go uigurai ir kazokai pasidarė 
sėslus. Mokyklose vyksta “kinie- 
tiškas” auklėjimas. Vidinė Mon
golija yra autonominė Kinijos 
provincija, o Mandžūrija dar 
niekada nebuvo taip tvirtai 
įjungta į Kiniją, kaip dabar.

Didelis ir atviras klausimas,

Pastabos apie skaičius ir titulus
DR. P. MAČIUOS

J Kai paseki savą ir svetimą

tinai kartojamus žuvusių žydų — ne argumentas, 
milijoninius skaičius vokiškų Keli žodžiai apie titulus. Kas 
nacių siautėjimo metais. Sunku ne kas, bet perijodinė spauda 
tiksliai atsekti, kiek visame pa- kartą turėtų suprasti, kad pa
saulio rutulyje buvo žydų; buvo skirų asmenų užimamos vietos 
sakoma, kad jų skaičius trupu- ar pareigos mūsų visuomenėje 
čiu viršijo 15 milijonų, šiuo me- būtų žymimos be jokių per
tu, kai apie save kalba patys dėjimų-pagražinimų. Liaupsiha- 
žydai, sakoma, kad jų skaičius miems asmenims tai garbės ne
siekia 13 milijonų su kaupu. Bet 
kai buvo atidengtas Aušvice žu- 
vusiems žydams paminklas, žu
vusių žydų skaičius siekė šešis 
milijonus!? Tą skaičių žydai vi
sur skelbia.

Galimas dalykas, kad vokiškų 
nacių režimas iš viso sunaikino 
šešis milijonus nekaltų žmonių: 
žydų, lenkų, lietuvių, vokiečių 
ir net čigonų, bet apie kitus žy
dai neužsimena, lyg jie vieni te
būtų nukentėję. Vištyčio klebo
nas Prancevicius (jau miręs) su 
savo vikaru 1945 m. amerikie
čių išlaisvinti iš Dachau stovyk
los pasakojo Miunchene, kad iš 
3000 kunigų Dachau stovykloje 
žuvo 2700 — daugiausia lenkų. 
Kiek žuvo lietuvių kunigų, neži
nia. Jis prisimena tik kim. A. 
Lipniūną, kuris mirė užsikrėtęs 
šiltine jau išėjęs iš stovyklos į 
laisvę. Likę gyvi su palaužta 
sveikata nuėjo be laiko į kapus. 
Kiek kitų tautų kunigų žuvo, 
mes tegalini spėlioti, bet jų skai
čių reiktų šimtais skaičiuoti, nes 
naciai katalikų nekentė nema
žiau už žydus. ‘

Didžiausias skaičius yra Len
kijos žuvusių žydų, kur jų dau
giausia buvo susispietusių, o iš 
kitų karo metu užimtų kraštų 
naciai nesurankiojo nė pusės 

j lenkų žydų skaičiaus. Tad priei
name išvados, kad dėl nacių 
žiaurumo žuvo apie trys milijch 
nai žydų, tik ne keturi ir ne šeši, 
kaip kad žydai savo propagan
doje kartoja.

Pabaltijo tautų solidarumo dienos
AL. GIMANTAS

Ir vėl artinasi baisiojo ar juo
dojo birželio minėjimai. Ir vėl 
lietuviai, latviai ir estai minės 
masinių deportacijų ir nepri
klausomybės netekimo liūdną
sias sukaktis. Tenka betgi pri
pažinti, kad kasmetiniai minė
jimai, uoliai rengiami jau virš 
dviejų dekadų, deja, pradėjo 
atsibosti. Negeras tai ženklas. 
Gal tai rodo mūsų nuovargio, 
gal išsisėmimo, o gal ir papras
čiausio nerangumo ženklą. Ne
būtinai turėtume tai tuoj pat 
apšaukti patrijotizmo stoka. Bet 
kaip į dalyką bežvelgtum, kiek
vienais metais vis mažiau dė
mesio pabaltiečiai išeiviai ski
ria tų liūdnųjų birželio įvykių 
sukakčiai. Kasmetiniai minėji
mai, pripažinkime, gana mono
toniški ir vienodi. Beveik tas 
pats kiekvienais metais. Turime 
vieną ar du kalbėtojus, himnus, 
invokaciją, rezoliucijas, na, ir 
mažiau ar daugiau vykusią me
ninę dalį. Kartais atsilanko vie
tinis žymus politikas, kuris ta
ria žodį, nebeturintį nieko 
bendro su liūdnosios sukakties 
proga. Todėl pabaltiečių tarpe 
pasigirsta vis daugiau balsų, 
kad jau pats laikas pagrindinai 
reformuoti birželio minėjimų 
programas. Vietinės aplinkos po*

kaip Burma, Nepalas, Pakista- somybės ryšį su Indija, Pekin- 
nas, Afganistanas, Kinijos ko- gas neturi ginčų, nors yra bu- 
munistai pastaraisiais metais vę ginkluotų susirėmimų. Sik- 

vandenų. Dėl jos nuolat vyksta pasirašė sutartis ir iš to’ “daro kim, kuris yra valdomas maha- 
ginčai, bet prie viešų susikirti- politiką”, t.y. nori įrodyti Azi- radžos, yra Indijos protektora- 

tas. Butanas yra nepriklausoma 
valstybė, bet užsienių politikos 
klausimais taip pat priklauso 
nuo Indijos. Kaikurie Kinijos 
žemėlapiai dideles Butano sri
tis priskiria prie Kinijos. Indi
jos šaltiniai skelbia, kad Kini
jos komunistai turi planą Ų Hi
malajų valstybių sudaryti fede
raciją, kuriai turėtų priklausy-
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sudaro.
Tiesa, kai kurie buvę kariai 

Lietuvoje prie savo gero vardo 
“prisisega” pulkininko, kapito
no ar kurį kitą turėtą laipsnį. 
Tai vokiškas skolinys: “Fritz 
Tiesse, Oberst ausser Dienst!” 
Jei dedama nuotrauka, tai vis 
kario uniformoje, tarsi dabarti
nio savo veido būtų gėdimasi.

Arba kitas vėl parašo kelis 
desėtkus eilėraščių, sudaro iš 
jų brošiūrėlę, o spaudoje, žiū
rėk, jau poetu vadinamas arba : 
“kompozitorium” bei kitokios 
rūšies menininku. Atrodo, reik
tų skirti poetus nuo eilėdarinin- . 
kų; net senieji rusai aiškiai skir- 1 
davo: “poėt” ir “stichotvorec”. 
Blogiausia, kad eilėdarininkai 
įkyriai reklamuojami poetais,' ■ 
nors jie tėra tik eilėdarininkai- 
pradininkai. Nemažiau rėkia- , 
muojasi savo drobėmis visokie 
menininkai, kurių gamyba skai- : 
čiais, o ne turiniu tikrai atrodo . 
tarsi kokia komercinė prekė.

Pagaliau jau nekartą ir kitų 
pastebėtas “užsakytas” liaupsi- . 
nimas. Neperseniai vienas iš : 
Lietuvos kilęs kunigas sulaukė 
savo kunigavimo 50 metų su- ; 
kakties, kuri buvo airių pami
nėta, nes jiems visą laiką Ame
rikoje dirbo. Gerai. Graži su
kaktis, bet kam. kitų asmenų 
perdėti liaupsinimai, kurie ju
biliato nuopelnus lietuvybei iš- 
pūtė ligi nebeatpažinimo?! 
šantiems ir kalbantiems 
trūksta tiesos masto.

Ra- 
vis

vis 
vis

jos ir Burmos sienų klausimas. 
Jos niekad nebuvo aiškiai nusta
tytos. Burma -1947 ,m. gąvo ne
priklausomybę, bet i du' sĮenų 
ruožai liko nenustatyti. Pasikal
bėjimai sienų klauaunals tarp . _ . _
Kinijos ir Burmos prasidėjo tĖ Nepalas, Sikkim, Butanas, 
1956 m. ir pasibaigė tik1960 m. f.“ . .
— tarp Burmos ir Kinijos pasi- kmgas Sikkime ir Butane turi 
rašyta sienų sutartis bei nepuo- politinių interesų: į tą pusę Ki
limo paktas. Pagal šią sutartį, nija paskutiniais metais prave- 
Kiniją gavo 340 kv. km., o Bur- —
ma 220 kv. km ginčytų žemių.

Ribos tarp Kinijos užimto Ti
beto ir Nepalo karalystės eina 
sniegų padengtais Himalajų kal
nais. Ginčo objektu lig šiol bu
vo Everesto kalnas, kuris vi
suose Kinijos žemėlapiuose yra 
įjungtas į Kiniją. Tarp Nepalo 
ir Kinijos 1960 m. pasirašyta 
sutartis, pagal kurią siena eina 
per Everesto kalno viršūnę. Vie
na pusė kalno priklauso Nepa
lu!, kita Kinijai, nors sienos lig 
šiol nėra aiškiai atžymėtos.

Pakistano sienos su Kinija 
dėl Kašmiro yra problematiš
kos. Kinijos žemėlapiai visada 
savinasi Kašmiro dalį, kurią val
do Pakistanas. Pasitarimai sie
nų klausimais prasidėjo 1961 
m", o 1963 m. tarp Kinijos ir 
Pakistano Pekinge buvo pasira-

poniai Verai Olienei, Almai ir Valdui Adam- 

kavičiams už vaišių surengimą mūsų 50 metų 

vedybinės sukakties proga. Taipgi dėkui lie

tuvių visuomeninėms organizacijoms, spaudai, 

radijui ir visiems už gausius sveikinimus... gė

les, dovanas bei aukas mūsų vardu jigoninėms 

ir vienuolynams...

Nuoširdus dėkui —

Marijona ir Juozas Bačiūnai-Bachunas

dalis Indijos ir Nagalandija. Pe-

dė daug kelių. Bet iš kitos pu
sės, svarbūs Indijos prekybiniai 
keliai į Tibetą eina per Sikkim. 
Butanas savo derlingais laukais 
siekia Indijos žemumas.

Tarp didžiųjų
Indijos ir Kinijos konflikto 

pagrinde yra Tibeto sienų klau
simas: 1959 m. tų sienų kontro
lę perėmė Kinija. Jos Hsin Hus 
žinių agentūra 1957 m. paskel
bė, kad nuo Sinkiango į Tibe
to pusę yra vedamas modemus 
kelias per sritis, į kurias reiš
kia pretenzijų Indija. Kinijos ir 
Indijos sienos yra 4025 km. il
gio. Jos eina daugiausia negy
venamomis kabių viršūnėmis ir 
dykumomis. Kinija rytiniame 
sienų gale nori atgauti 85.000 
kv. km. Britanijos ir Tibeto at
stovai 1913 m. pasirašė susita
rimą, pagal kurį siena tarp In
dijos ir Tibeto buvo aiškiai nu- 

tvirtinta. ši linija yra natūrali 
riba: prasideda nuo šiaurės ry
tinio Butano kampo ir eina į ry
tus. Tibeto nepriklausomybės 
Kinija nėra pripažinusi, nors 
Tibetas 1911 m. išsivadavo iš 
kiniečių imperijos.

Sunku dabar pasakyti, kaip 
vystysis Kinijos ir Sovietų Są
jungos santykiai. Tik Kinija ga
li lemti Sovietų Sąjungos suby
rėjimą. Tuo atveju gali ateiti 
nauja Europos tautų išsivadavi
mo valanda iš rusiškos “glo
bos”.

v7' ^a' statyta ir abieju vyriausybių pa-vo 5500 kv. km., Pakistanas — - -- -• - -■
3500 kv. km.

Kinijos ir Afganistano sienos 
yra tik 85 km. ilgumo. Taip 
Kinijos ir Afganistano Pekinge 
buvo pasirašyta sutartis, kuri 
patvirtino esamas sienas. Sie
nos tarp abiejų valstybių dabar 
yra aiškiai nužymėtos.

Sienos tarp Kinijos ir Laoso 
yra nustatytos prancūzų valdy
mo laikais. Kinija, atrodo, jas 
priima. Laose ji turi politinių 
interesų, remia nacionalkomu- 
nistinį Pathet Lao, bet lig šiol 
nekelia sienų klausimo.

Piramidžių romantika ir vasarvietė
STASYS DALIUS

ELZBIETAI VALIUSIENEI Lietuvoje mirus, 
mielą Draugijos narę TEKL£ SEKONIENĘ ir jos 
vyrą nuoširdžiai užjaučiame —

K. L. K. Moterų Draugijos 
Šv. Jono parapijos skyrius

ELZBIETAI VALIUSIENEI Lietuvoje mirus,

jos dukrai TEKLEI SEKONIENEI ir žentui ADOLFUI

SEKONIUI reiškiame nuoširdžią užuojautą —

B. B. Čepauskai

J. B. Sriubiškiai
P. Sadauskaitė

P. Sopaga

Mielą TEKLYTE ir ADOLFĄ SEKONIUS, jos MA

MYTEI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame

ir kartu liūdime

Kaunu šeima

Mylimai mamai
ELZBIETAI VALIUSIENEI mirus Lietuvoje, 

jos dukrai TEKLEI ir žentui Adolfui SEKONIAMS 
skausmo valandoje reiškiame gilią užuojautą ir 
ir jungiamės maldoje —

litikams, vietinei spaudai 
mažiau daromės įdomūs, 
mažiau dėmesio jie skiria 
kioms progoms. Tad kyla klau
simas, ko pas juos beveik per 
prievartą brautis? Ar nebūtų 
laikas daugiau glaudinti savą
sias, pabaltiečių, gretas bent 
jau tokio birželio minėjimo die
nomis, pademonstruoti sau ir 
kitiems pabaltiečių susiprati
mą ir solidarumą.

Birželis kaip tik teikia labai 
daug ir dėkingos progos gerai 
pergalvoti dabartinę padėtį Eu
ropoje, Baltijos jūros erdvėje. 
Kas žino, jei nelemtieji 1940 m. 
birželio įvykiai būtų užklupę 
Lietuvą, Latviją ir Estiją ma
žesnės ar didesnės federacijos 
rėmuose, kas žino, gal ir šian
dieninis mūsų tėvynių likimas 
būtų sulaukęs bent kiek palan
kesnės eigos. Bepigu sovietams 
buvo atskirai teikti ultimatu
mus atskiroms mažoms tau
toms, teturinčioms nepilnus tris 
milijonus gyventojų, kaip Lie
tuva. Tuo tarpu visos trys Pa
baltijo valstybės jau būtų su
darę, kad ir neperdidelį, bet 
vis jau žymiai efektyvesnį 6 
mil. turintį junginį. 4 mil. suo
mių juk drįso priešintis sovie-

(Nukelta | S psl.)
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(Tęsinys iš pr. nr.)
La Quebrada
Vakarui atėjus didžiausia at

rakcija yra nuo stačių La Queb
rada uolų šokimas žemyn į siau
rą jūros tarpeklį, šio spektaklio 
pasižiūrėti susirenka minios 
žmonių. . Čia iš šiurpą sukelian
čios uolų statumos, iškilusios 
135 pėdas, šokama žemyn į siau
rą tarpeklį vos 15 pėdų pločio, 
apsuptą iš visų pusių aštrių 
uolų.

Nuo pačių uolų augštumos iš 
vienos tarpeklio pusės yra įtai
syti publikai laiptai su turėk
lais ir platformomis, kurie nu
veda žemyn visai prie vandens. 
Visi smalsuoliai sustoja ant laip
tų ar apatinėje platformoje, kad 
gėriau visą spektaklį matytų. 
Kitam šone stovi prabangus Mi- 
rador viešbutis, kurio terasose 
susėdę svečiai stebi šį šokimą. 
Vėlai vakare, kai užgęsta vaka
rinės dangaus žaros (o saulės 
laida yra užburiančio grožio), 
jaunas vyras, apsirengęs maudy
mosi kostiumu, su degančiu Ž- 
bintu rankoje atbėga laiptais 
žemyn, smalsiai žiūrovų seka
mas. Nusileidęs prie taipeklio 
vandens, kur jūros vanduo įtū
žusiai blaškosi ir daužosi į uo
las, šoka žemyn ir perplaukia į 
kitą tarpeklio pusę. Išlipęs ant
roje pusėje turi stačiomis uolo
mis užkopti ant 135 pėdų viršū
nės. Bet jis taip įgudusiai ir mik
liai išnaudodamas uolų nelygu
mus kopia, kad nėra kada nė 
pagalvoti, kas atsitiktų, jei pa-, 
slystu ir nukristų ant žemai ky
šančių uolų. Lipa tomis uolomis 
basas kaip beždžionė ir per ke
liolika minučių atsiduria viršū
nėje.

žiūrint iš apačios į nakties 
tamsos apsuptą mažytį naro si
luetą ir belaukiant šokimo mo
mento, publiką apima gilus 
įtempimas, šis nerviškas įtem
pimas dar ilgokai trunka, nes 
naras vis dar stoviniuoja ir lyg 
tyrinėja apačioje dunksančią 
bedugnę. Netoli viršūnės uolos 
sienoje iškaltoje nišoje yra Ma
rijos altorėlis, apsuptas šviesos 
lanku, čia naras, prieš šokimą 
žemyn, trumpai akimirkai su
klumpa maldai, ši tradicija 
griežtai laikoma — naras nie
kad nešoka žemyn pirma neat*

Pasimeldęs, pamažu grįžta prie 
stataus kranto. Altorėlio šviesos

šviesos išjungiamos, nes lempų 
šviesos trukdytų šokančiajam iš 
augštumos įžiūrėti siaurą van
dens ruoželį apsuptą klastingų 
uolų. Apačioje prie vandens už
degami laikraščių lapai, kurie 
vaiduokliškai nuplieskia šniokš
čiantį vandenį ir meta šešėlius į 
laukiančius įtampoje žmones. 
Jau... Ištiesia rankas ir svyra 
į juodą bedugnę... Mažas taš
kelis atsiskiria nuo viršūnės ir 
skrieja per nakties tamsą žemyn, 
žemyn... Sulaikęs kvapą vos 
pamatai, kaip purslais tykšteli 
vanduo ir po kelių sekundžių 
naro galva pasirodo vandens 
paviršiuje. Publika pradeda 
džiaugsmingai ploti, nes viskas 
gerai baigėsi.

Šį narų šokimą nuo stačios 
pakrantės" žemyn stebėjau kele
tą vakarų ir vis su nerimu ir 
įtempimu". Juk mažiausias ne
tikslumas šokant gali baigtis 
tragiška mirtimi. Tai vos ne
įvyko žiūrint dienos metu, kai 
toks šokimas buvo demonstruo
jamas foto ir filmų aparatams. 
Tą dieną siautė stiprokas vėjas 
ir beskriejantį žemyn narą pa
gavo vėjo sūkurys, kuris vos ne- 
nubloškė jo ant uolų. Naras tik 
pėdos atstumu laimingai nunėrė 
į vandenį.

Mieste bevaikščiojant
Nuo viešbučio, kai važiuoji 

rytmetinio paplūdimio Caleta 
link, kelias vingiuoja uolėtais 
įlankos krantais, aplenkdamas 
puošnius viešbučius, mažus na
melius, apsuptus žalumynų, kol 
nusileidžia prie įlankos vandens, 
šiuo keliu bevažiuodamas pama
tai viso miesto statybos įvairu
mą, turtingus rajonus ir mažiau 
pasiturinčius; visiškai skurdžių 
nematyti. Aplinkuma labai įvai
ri ir nenuobodi. Pasimaudęs po
rą valandų ir pajutęs perdide- 
lę kaitrą, kitu keliu danginies į 
miestą. Ten, netoli uosto aikštės 
viduryje ar prie šaligatvio kraš
to, pastatai automobilį, prie ku
rio tuojau prieina uniformuotas 
senyvas vyras. Tai pusiau ofi
cialus sargas, kuris prižiūri au
tomobilius. Sumokėjęs porą pe- 
zų gali būti ramus, nes šie sargai 
budriai saugo. Teko keletu atve
jų palikti automobilį gatvėse ar
prie paplūdimio, lpr niekas ne-_____ ____ _ _____ _

__ ____saugojo, bet rasdavau niekieno mos nesiekia nė 100 dol., todėl 
sikiaupes prie Marijos altorėlio, nepaliestą. toks ryškus skurdas krinta į

* is. .
Pravažiavęs ta skurdžią aplin-

koks nors laivas, apsuptas su
sirinkusių smalsuolių. Toliau iš
sirikiavusios kone mylios ilgu
mo eile įvairios “karabelninkų” 
palapinės, kur gali visokius da
lykėlius nusipirkti. Aplinkui ma
sė žmonių banguoja iš vieno 
krašto Į kitą, besižvalgydami į 
pirkinius, čia pat ir įvairios 
krautuvės, lauke savo prekes iš- 
stačiusios. Nors tu ir tarp krau
tuvių vaikščioji, bet būtinai kas 
nors prisistato nešinas atvirukų 
pluoštu, gumos dėžutė ar kitkuo 
ir siūlo pirkti. Turistą, matyt, 
iš tolo užuodžia. Kur nebūsi: 
gatvėje, paplūdimyje, restorane 
prie stalo ar viešbučio verando
je, neišvengiamai bent keletas 
prisistatys ir siūlys “labai pi
giai” pirkti. Ramybės nuo jų 
niekur nėra: visur tave pamato 
ir suranda.

šiame rajone daug restoranų 
bei karčiamų, kuriose įkaitęs 
nuo saulės ir vaikščiojimo už
šoki atsigaivinti šaltu alumi. O 
gerti bematant ištrokšti, nes be 
pertraukos karšta, todėl čia iš
geriama daug visokiausių pava
dinimų nealkoholinių gėrimų, o 
taip pat ir alkoholinių, nes šie 
gėrimai pigūs.

Nusibodus tame rajone žval
gytis, pasuki atgal į aikštę, ku
rios pakraštyje stovi barokinio 
stiliaus, lyg rusų ortodoksų cerk
vė, katedra. Pro ją veda kelias 
tiesiai ant kalno, bet pėsčiam 
pertoli ir persunku užlipti. Už
važiavus automobiliu ant viršū
nės, visas Acapulco miestas at
siskleidžia prieš tavo akis.

Neturtingųjų rajone nešvara 
didžiausia: ant gatvelių grindi
nio atliekami visi gamtos reika
lai. Prie to dar kiaulės, asilai ir 
šunys aplink vaikštinėja. Kaiku- 
rie namukai nepanašūs į namu
kus: apkalinėti dėžių kartonais, 
skardos gabalais, o kitur tiesiog 
visa siena atvira, ir viduje ma
tosi menki rakandai. Kur ne kur 
įsiterpusi menka krautuvėlė. 
Nykus ir skurdus vaizdas — var
gas viešpatauja šiame užmies
tyje. Nors oficialiai sakoma, kad šimtmetyje apsaugoti miestui ir 
meksikiečio vidutinės metinės uostui nuo piratų. Stovi akme- 
pajamos yra tik 350 dol.,P. Ame- niniai mūrai, šaudymo angos,

Liuda ir Kazys Šileikos Vanda ir Stasys Perminai

Janina ir Juozas Starai

Mielam kolegai miškininkui
JONUI TUMOSUI mirus, 

liūdesio prislėgtus — žmoną, dukteris ir brolį 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Kostas ir Irena Starinskai

diplomuotam miškininkui JONUI TUMOSUI mirus, jo žmo
nai ALEKSANDRAI, dukrelėms, broliui PRANUI su šeima ir 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą —

A. Kantvydas

Brangiai Motinai DOMICĖLEI GUŽIENEI mirus, 
jos dukrai EMILIJAI, sūnui PETRUI ir jų šeimoms reiš
kiame gilią užuojautą —

E. P. Bersėnai

K. J. Blužai

D. E. Gudaičiai

J. Kulkai

E. B. Luomanai

kur vyrauja turtas ir perteklius, tovės kita puse vaizdą sugadina 
Leidies į kitą pusę miesto prie smarvė, nes visas pasienis pa- 
turgaus rajono, kur susispietu- naudotas atlikimui gamtos tei
sios įvairiausios krautuvės. Tur- kalų....
gaus rajone, kaip paprastai viso- Vieną dieną gatve hevaikš- 
je Meksikoje, vyrauja didelė godamas išgirdau garsiai lietu- 
kamšatis ir minios ūžimas. Žmo- viškai kalbant Tuojaus susido- 
nių pilna, atrodo, kad visi ką mėjau, kas gi čia? Tai ponai 
nors perka ar parduoda; vis turi ~ ............  -
irtis per žmonių jūrą.

Vieną dieną gatve bevaikš-

Bartkai iš Toronto, kurie atvy
kę lėktuvu jau visa savaitė Aca- 

Nusibodus bastytis po gatves, pulce vasaroja. Taigi, pasitaiko 
gali užkopti ant Fuerte de San visai netikėtai susitikti su tau- 
Diego, kuri stovi ant kalvos virš 
uosto. Tvirtovė pastatyta 17

tiečiais iš Kanados.
(Bus daugiau)

meksikiečio vidutinės metinės uostui nuo piratų. Stovi akme- 
pajamos yfa tik 350 dol.,P. Ame- niniai mūrai, šaudymo angos, 
rikos lygiui tai didelės pajamos, pro kurias matai senoviškų pat-

* Faaeitunai Mišių apeigose 
tęsiant toliau. Mišių pabaigoje

Rytuose — 2448 IDANFORTH AVE. - TEL OX 9-44 
ruošė -137 RONCBVALLES AVE. — TEL 537-14 
Krautuvės etMorytoe nuo 9 raL ryto lld 9 vai. vakaro.

karšta. Dabar šios tvirtovės vi- ti ir kitų spalvų drabužius. Pa- 
dųjiniame kieme statoma plat- naikinamas manipulas, kuris bu- 
forma scenai ir eilės suolų; ma- vo kunigo dėvimas ant kairės

niam reikalui.



MAŽOJI LIETUVA HAMILTONE

Mons. dr. J. Tadarauskas

šiemet Toronto šeštadieninės mokyklos X skyrių baigusieji mokiniai su savo mokytojais; kairėje-— 
Nekrošienė ir V. Teseckas, dešinėje iš krašto — A. Kuolienė Nuotr. S. Dabka

Segregacija, lygybė ir artimo meilė
Vienas mano bičiulis kartą gyvenamuosius rajonus. Bet ki- 

pasakė, kad jam jau įgriso pa- ti klausia, kiek gi baltųjų inte- 
mokslai apie artimo meilę mū- gracijos pamokslininkų parodė 
sų spaudoje. Ne todėl, kad ar- pavyzdį, persikeldami gyventi iš 
timo meilės būtų jau perdaug baltųjų į nėgių rajoną? Tokie 
ar kad ji jau būtų nustojusi ver- žmonės, įsigiję pigesnį namą

vyks savaime, nedarant niekam 
skriaudos.

Tautinis požiūris
Integracija turi ir tautinį as

pektą. Visai nesuprantama, ko
dėl Amerikoje negalėtų būti

vių dvasinius reikalus visoje 
Skandinavijoje. 1947 m. pabai
goje atvyko į Kanadą ir 1948 m. 
pavasarį atsikėlė į Hamiltoną, 
įsteigė lietuvių Aušros Vartų pa
rapiją ir tapo paskirtas jos kle
bonu, kuriai visą laiką ir vado
vauja. Nuo tada Sukaktuvinin
kas visą savo energiją, mokslą, 
patyrimą ir laiką skiria parapi
jos ir lietuvių kolonijos gero
vei.

Lietuvoje 1938 m. Vytauto Di
džiojo universitete gavo teologi
jos licenciato, o 1948 m. Ota
vos universitete — teologijos 
daktaro laipsnį. 1963 m. šv. Tė
vo pakeltas į monsinjorus. 1942
m. Vilniuje parašė ir išleido 
maldaknygę suaugusiems “Moti
na Gailestingoji”. Švedijoje bū
damas 1946-47 m. leido ir reda
gavo mėnesinį laikraštį “Spin- __ . _ . ._____  _ . _
dūliai”. Tuo pat metu išleido tės, o todėl, kad tas kalbėjimas negrų rajone, parodytų ne tik dėl Amerikoje negalėtų būti
maldaknygę vaikams “Eik prie subanalėjo. Toji meilė mūsų praktišką integravimosi pavyzdį, vien lenkų, čekų ar lietuvių gy-
Jėzaus”, kuri 1948 m. buvo iš- spaudoje kartais matuojama bet ir sutaupytų pinigų kilniems, venamų rajonų? Jankiams, ku-
versta į anglų kalbą ir išleista negro gyventojo pageidavimu ar kad ir tų ^pačių negrų, šalpos ne norėtų kuo greičiausiai visas
Niujorke. - * ’ " *’ ’ ‘ i x •

Sukaktuvininkas yapč sieloja-
Jei kam tenka keliauti Hamil- si mūsų jaunimu. 1948 m. Ka

tone Dundurn gatve, negali ne
pastebėti gražios sumodernin
tos katalikų bažnyčios, šalia jos 
naujai pastatytos klebonijos, di
delio pastato — Jaunimo Cent
ro. Prie bažnyčios, darželyje, 
stovi lietuviškas kryžius žuvu
siems už Lietuvą kankiniams, o 
prie pat klebonijos — graži šv. 
Juozapo statulą. Ši vieta visiems 
Hamiltono gyventojams žinoma 
kaip “Lithuanian Place”. Tai 
lietuvių parapijos ir kolonijos 
centras*. Kas iš aplinkinių neži
no “Reverend Father Joe”, da
bar “Monsignor”? Viso to centro 
sumanytojas ir kūrėjas yra Ha
miltono lietuvių parapijos kle
bonas mons. dr. Juozas Tada
rauskas. šiais metais jam suei
na dvi sukaktys: 30 metų kuni
gystės ir 20 metų darbo Kana
doj.

Sukaktuvininkas yra kilęs nuo 
Ukmergės ir kunigu įšventin
tas 1937 m. Telšiuose. Įvairių ir 
atsakingų pareigų jam teko eiti 
Lietuvoje. 1944 m., kartu su 
tremtiniais lietuviais, pasitraukė 
į Švediją, kur aptarnavo lietu-

miltone jis įsteigė šeštadieninę 
mokyklą, kurią didele dalimi ir 
išlaiko. Jis remia sportą ir yra 
sporto klubo “Kova$” garbės 
pirmininkas. Parapija nuo pat 
pradžios turėjo nedidelę salę po 
bažnyčia, bet augant jaunimui 
ir plečiantis parapijos bei kolo
nijos kultūriniams lietuvių rei
kalams jos nebepakako ir, pa
rapijiečiams padedant, 1965 m. 
išaugo gražus, didelis salės pa
statas — Jaunimo Centras, kur 
lietuviai telkiasi įvairiomis pro
gomis.

Niekam Sukaktuvininkas ne
atsakė paramos ar tai darbo jieš- 
kant, ar kuriais kitais reikalais 
kreipiantis. Gausi organizacijų 
veikla randa jo asmenyje nuo
latinį rėmėją. Neįmanoma laik
raščio skiltyse smulkiai aprašy
ti jo šakotos veiklos. Tam rei
kėtų monografijos.

Monsinjoro sukaktys yra kar
tu ir hamiltoniečių lietuvių šven
tė, kurie rengiasi ją gražiai at
švęsti š. m. birželio 10 d. specia
lia iškilme jo paties pastatyta
me Jaunimo Centre.

Jaunimas užkandžiauja Hamiltono ateitininkų metinėje šventėje
Nuotr. Borusienės

/

nepageidavimu savo gatvėje. Jei reikalams. Deja, tokių pavyzdžių tautybes sulydyti, tokie rajonai 
nepageidauji, vadinas nemyli, o iki šiol nebuvo girdėti. Galbūt būtų nepriimtini. Bet mums ne- 
jei nemyli — esi blogas žmogus dėlto, kad toks persikėlimas bū- priimtinas ir toks jų žemažiū- 

■ •• ...................... riškas nusistatymas. Mes mano
me, kad turime ne tik formali
nę (pagal konstituciją), bet ir 
moralinę teisę savo tautinį są
moningumą palaikyti. O jei taip, 
tai turime stengtis susidaryti ir 
sąlygas tautybei išlaikyti. To
kios sąlygos ir yra būrimasis į 
kompaktiškus rajonus. Tad jei
gu lietuviai Marquette Parke 
Čikagoje pasistatė bažnyčią, vie
nuolyną, mokyklas, ligoninę ir 
apskritai tą rajoną sukultūrino, 
tai jie turi ir moralinį pagrindą 
stengtis tą rajoną išlaikyti kiek 
galint lietuvišką. Todėl tautiniu 
požiūriu galima tik pritarti vie
no lietuvio pareiškimui: jei bū
čiau milijonierius, paskolinčiau 
Marquette Parko namų pirkimo- 
pardavimo agentams* milijoną 
dolerių, kad jie parduodamus 
namus* supirktų ir parduotų tik 
lietuviams. Ir toks veiksmas nie
ko bendro neturėtų nei su rasi
ne ar tautine neapykanta, nei su 
artimo meilės-stoka. Tai reikštų 
tik pateisinamas pastangas savo 
tautinei grupei išlaikyti ir dau
giau nieko.

Išvados tokios: rasinė diskri
minacija šalintina,. bet nediskri
minuojant kitų. Amerika yra 
pakankamai turtinga ir galinga, 
kad galėtų pravesti reikalingas 
reformas, sulygindama negrus 
su baltaisiais, neskriausdama 
kaikurių baltųjų sluogsnių. Kad 
integracijos skatintojų pamoks
lai neatsiduotų fariziejizmo kva
pu, patys skatintojai pirmiau
sia turėtų parodyti, kaip jie vyk
do integraciją savo asmeniniuo
se santykiuose su negrais.

A. Rimvydas

LIETUVIŠKOS KAPINES KANADOJE
Lietuviškos kapinės netoli To

ronto Port Credit, Ont., yra vie
nintelės Kanadoje. Jas jau puo
šia dešimtys puošnių, stilingų 
lietuviškų paminklų, tenai ilsisi 
apie 250 mūsų brolių ir seserų 
iš Toronto, Hamiltono, iš tolimų 
Kanados kampų bei JAV-bių ir 
net Europos (Vokietijos ir ki
tur).

Lietuviškose kapinėse leidžia
ma laidoti savos visuomenės ir 
savo šeimų mylimuosius pagal 
lietuviškas * tradicijas ir norus, 
statyti paminklus pagal lietuviš
ką stilių ir dydį. Juk skaitėme 
pranešimą ir “Tėviškės žibu
riuose”, jog Čikagos lietuvių šv. 
Kazimiero kapinėse atsirado ne- 
visiems priimtinų nuostatų, ku
riais mirusiųjų neleidžiama pa
laidoti visų atlydėjusių akivaiz
doj. Tenai atvežtieji karstai su 
mirusiųjų palaikais esą sustato
mi į specialią koplyčią ir jie 
palaidojami tada, kai kapinių 
administracija ir darbo jėga “tu
ri laiko”. Ten baiminamasi, kad 
per klaidą nebūtų sukeisti kars
tai ir įnirusiems numatytos duo
bės. Tada saviesiems visą gyve
nimą tektų lankyti ir puošti sve-

timo kapą...
Amerikos žemyne kapinės 

lankomos ne tik Vėlinių dieno
mis, bet ir gegužės mėn. pabai
goj, kai ateina tvarkymo bei 
puošimo metas. Tokių dienų 
progomis ir lietuviškosios šv. 
Jono kapinės sutraukia tarp 
1500-2000 savo tautiečių, kurie 
suvažiuoja iš Toronto ir* apylin
kių.

Sekančiais metais, minint Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo 50-tąją sukakti, planuoja
ma pastatyti žuvusiems už Lietu
vos laisvę paminklą. Jo staty
bą organizuoja KLB Toronto 
apyl. valdyba, žinoma, visų mū
sų aukomis. Tada lietuviškosios 
kapinės dar daugiau pagražės ir 
daugiau “suvisuomeniškės”, nes 
visi jaus pareigą tenai lankytis 
ir nulenkti galvas prie žuvusių
jų už Lietuvos laisvę paminklo.

Pr. Alšėnas

* Paskutinis vienuolis domi
ninkonas Tėvas Tomas Chang, 
57 metų amžiaus, mirė Kinijos 
kalėjime š.m. balandžio 2 d. 
Baigęs mokslus Amerikoje, grį
žo į Kiniją ir ten darbavosi.

ir dar blogesnis krikščionis (žr. tų susijęs su materialiniais mios- 
Al. Gimanto str. “Segregacija, toliais, su gyvenimo standarto 
lygybė ir artimo meilė”, “Tž” 
nr. 18). pageidauja savo rajone negrų

Iš tikrųjų artimo meilė ne- pirmiausia ekonominiais sumeti- 
daug ką. bendro turi su negro 
pageidavimu ar nepageidavimu 
savo kaimynystėje. Juk visi ar
timo meilės skelbėjai ir balto
jo artimo atžvilgiu elgiasi ne
vienodai: vienus prie širdies 
glaudžia, nuo kitų , bėga, o tre
čius į kalėjimus uždaro. Argi ši
taip elgiamasi iš artimo meilės 
stokos?

Nežinome, ar kas mūsų spau
doje svarstė rasinės integracijos 
problemą visais atžvilgiais — 
moraliniu, ekonominiu, tautiniu. 
O iš tikrųjų vertėtų pakalbėti 
iš esmės, nesitenkinant tik pa
mokslėliais, kuriais demonstruo
jamas vienų “kilnumas” ir kitų 
“nedorumas”, čia norėtume tik 
pažymėti, kad kaip kiekvieno 
kilnaus principo beatodairiškas 
vykdymas gali nuvesti i šunke
lius, taip ir rasinė ar kitokia in
tegracija gali peržengti ribas ir 
pasidaryti nemorali. Pavyzdžiui, 
nemorali yra Sovietų Sąjungoj 
vykdoma tautų integracija, nes 
ja siekiama nerusiškas tautas su
rusinti ir išnaikinti. JA

Vadai ir pavyzdžiai
Jungtinėse Valstybėse rasinės 

integracijos vydymas kaikuriais 
atžvilgiais atrodo diskriminaci
nis (NB: diskriminacinė integra
cija!). Praktiškai čia siekiama 
integruoti žemiausius baltųjų 
sluogsnius su juodaisiais, neliek 
čiant augštos visuomenės sluogs- 
nių (turime galvoj maišymą juo
dų* ir baltų tuose pačiuose rajo
nuose). Dėlto kaikas klausia, 
kiek gi praktiškai, darbais — 
ne žodžiais, vykdė ar vykdo ra
sinę integraciją JAV preziden
tų, ministerių, senatorių bei 
kongresmanų, kardinolų ir vys
kupų, klebonų bei šiaip uolių 
krikščionių, integracijos šalinin
kų? Kiek iš tos kategorijos žmo
nių savo vaikus leido ir tebelei- 
džia jei ne į grynai negrų, tai 
bent į mišriąsias mokyklas? 
Kiek iš jų davė pavyzdį, savo 
vaikus leisdami ne į sekančiame 
bloke esančią baltųjų mokyklą, 
o autobusu juos siųsdami už ke
lių ar keliolikos mylių esančią 
mišrią mokyklą? Kiek vyskupų 
naudojasi negrų patarnavimais 
savo namų bei* įstaigų reika
lams? Ir t.t. Statistikos neturi
me, bet galima numanyti, kad 
integracijos vadovų bei pamoks
lininkų asmeniški pavyzdžiai 
vargu bus labai imponuojantys. 
Ir kai augštieji sluogsniai inte
graciją pradeda ne nuo saves, 
ne nuo augštųjų, bet nuo že
miausių sluogsnių, tai jų pa
mokslu moraliniai pagrindai lie
ka netvirti. Šitaip elgdamiesi, 
iie pirmiausia taiko i žemiausių 
baltųjų sluogsnių ekonominius 
interesus, patys dėl to nė kiek 
nenukentėdami. Tad priėjome 
ir kita integracijos pusę — eko
nominę.

Raginimo neužtenka
Integracijos šalininkai ragina 

baltuosius įsileisti negrus į savo

smukimu. Bet juk ir baltieji ne
pageidauja savo rajone negrų

mais. Man būnant Čikagoje, 
žmonės rodė ne vieną baltųjų 
rajoną, kuris pavirto lūšnų ra
jonu, ten apsigyvenus negrams. 
Taigi raginimas integruotis daž
nai lygus raginimui laisvu noru 
nupiginti savo nuosavybę, ragi
nimui paaukoti galbūt kelis 
tūkstančius dolerių integracijos 
labui.

Skriauda neturtingiesiems 
"Būtų gal ir pusė bėdos, jei

gu tokių aukų būtų prašoma pro
porcingai iš visų krašto gyven
tojų. Faktiškai gi tai taikoma tik - 
neturtingiausioms ar vidutinio 
turtingumo baltųjų masėms, nes 
ir negrai, būdami neturtingi, ga
li maišytis tik su neturtingais 
baltaisiais. Praktiškai tai nelie
čia turtingųjų baltųjų, nes tur
tinguosius nuo integracijos ap
saugo jų turtai. Amerikoje nie
kas nesiūlo pvz. turtingųjų ra
jone pastatyti pigių butų neg
rams, nes gražiuose turtingųjų 
rajonuose negali būti pigių bu
tų. Išvada — rasinė integracija 
šiuo atžvilgiu (rajonų maišymo 
atžvilgiu) yra ekonomiškai nuos
tolinga mažai pasiturinčiam bal
tųjų sluogsniui ir dėlto yra dis
kriminacinė ir neteisinga. Išei
tis — integraciją reikia pradėti 
ne nuo dirbtinio, mechaninio 
rajonų maišymo, o nuo negrų 
kultūrinio bei ekonominio ly
gio kėlimo. Tada integracija

Perkant namą iš statytojo
nė Hipotekų ir Statybos Korpo
racija (CHMC) paprastai daro 
keletą inspekcijų. Tai nėra pil
nai architektūriniai ar inžineri
niai apžiūrėjimai; tai daroma ap
saugoti investuojamam kapita
lui, kad namas būtų statomas 
prisilaikant planų ir nurodymų 
bei valdžios įstaigos reikalavi
mų. Taip pat apžiūrėjimas daro
mas nustatyti statybos eigai ir 
kokią dalį hipotekos galimą sta
tančiajam išmokėti iš anksto.

Geriausiai patartina susirasti 
nesuinteresuotą asmenį, nusi
manantį statybose, ir su juo pa
sitikrinti, ar statyba vykdoma 
pagal planus ir sutartį su staty
bininku.

Patarimai naujų namų 
pirkėjams
1. Būtinai susisiekti su advo

katu, kad tuo būdu būtų užtik-

Hipotekos . paskolos (mortga
ges) yra teikiamos pagal Kana
dos Valstybinį Statybos Įstaty
mą (National Housing Act) sta
tybininkams, kurie stato gyve
namuosius namus pardavimui. 
Statybininkas pasirūpina hipote
ka ir stato namą. Pirkėjas daro 
įmokėjimą rangovui, o likusią 
skolą-hipoteką sutinka išmokėti 
per nustatytą laiką. Finansavi
mo sąlygos nesikeičia, įei na
mas statomas paties pirkėjo ar 
perkamas iš statybininko.

Jei norite pirkti pastatytą na
mą, reikia užpildyti CHMC (Cen
tral Mortgage and Housing Cor
poration) pareiškimą paskolai 
gauti. Pareiškimo forma įteikia
ma valdžios patvirtintam sko
lintojui, paprastai bankui, ap- 
draudos, hipotekų ar pačiai CH 
MC įstaigai, kuri sprendžia ar 
pirkėjas išpildo nustatytus rei
kalavimus paskolai gauti. Jei pa- rintas saugus pirkimas, 
skola patvirtinama, tada namo 
pirkimas gali būti galutinai su
tvarkytas.

Reikalaujamas įmokėjimas 
grynais yra skirtumas tarp pa
tvirtintos hipotekos sumos ir 
faktinės namo parduodamos kai
nos. Reikalaujamoji mažiausia 
suma įmokėti yra 5% parduoda
mo namo kainos.

Statybos priežiūra

2. Su juo pasitarti prieš pir
kimo dokumentų pasirašymą ar 
pinigų įmokėjimą.

3. Geras statybininkas yra ge
riausia garantija statant namus. 
Kaikurie rangovai duoda par
duodamam namui raštiškas ga
rantijas, paprastai vieneriems 
metams.

Kai statomas namas, Centri-

organizoctnius reikalus tvarkė M. Gverzdienė

4. Prieš priimdamas pasiūly
mą antrajai hipotekai (mortgi- 
čiui) būtinai susisiek su savo ad
vokatu ar hipotekos davėju.

5. Pasitikrink prieš pirkimą 
stos savivaldybės įstaigoje zo- 
vimo nuostatus, papildomus 
gerinimo mokesčius ir viešuo- 
is patarnavimus, kaip susisie- 
ną ir sąšlavų surinkimą.
6. Jei perkate dar nebaigtą 
ityti namą, susitarkite su sta
tininku dėl įėjimo į namą da-

. Nedarykite paskutinių iš- 
kėjimų statybininkui iki na- 
; nėra pilnai įrengtas ir lais- 
nuo visokių skolų.

Can. Scene

Jetuvių Krikščionių Demokra- 
Sąjungos konferencija šaukia- 
i birželio 24 — 25 d. Jaunimo 
ntro rūmuose Čikagoje. Kon-

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1967 m. 

gegužės 20 dieną auto nelaimėje žuvo mūsų brangūs tėveliai
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Nuliūdę sūnūs —
Kęstutis ir Valdas

DISKUSINĖS PASTABOS

SUSITIKIMU LAIKOTARPIS
FELIKSAS JUCEVIČIUS

šiemet Montrealio lietuviams laikysena, savo galvojimu. Vie- 
yra ypatingi metai. Pasaulinė ni jų yra techniniai specialistai, 
paroda atvėrė duris ne tik į pa- kiti — žurnalistai, treti — ko- 
saulį, bet ir į Lietuvą. Pirmą munistų partijos nariai. Kalbant 
kartą po daugelio metų mes su- su jais, mano nuomonė skyrėsi 
sitinkame su lietuviais iš oku- beveik visais klausimais. Aš vie- 
puotos Lietuvos. Tai nėra eili- naip supratau krikščionybę, jie 
nis dalykas. Tai dalykas, kuris kitaip. Jie vienaip žiūri į meną, 
turės didelės reikšmės ateičiai, aš kitaip. Jie turi vienus poli- 
Tai turės reikšmės mums, tai tinius įsitikinimus, aš — kitus ar 
turės reikšmės ir atvykusioms - *v y- ’ " 
iš tenai, štai kodėl svarbu šį 
susitikimą suvokti reikiamoje 
šviesoje. O suvokti reikiamoje 
šviesoje reiškia jį matyti ne pra
eities perspektyvoje, bet dabar
ties arba ateities — už dešimt 
ar dvidešimt metų, šio susiti
kimo metu iškilusias problemas 
turime spręsti ne senomis ka
tegorijomis, bet kategorijomis, 
kurias diktuoja šiandiena ir ry
tojus. Tuo noriu pasakyti, kad lės rėmuose. Aš Montrealyj e ne- 
mūsų vadovu turi būti ne pra- mačiau Anykščių šilelio, o jie jį 
eitis, bet dabartis ir ateitis. xX * *

Dabartis, kuri liejasi ateitin, 
alsuoja vienybės ilgesiu. Vieny
bės jieško krikščionys tarp sa
vęs. Vienybės jieško krikščionys 
su nekrikščionimis. Vienybes 
jieško tikintieji su netikinčiai- 
siais. Pirmą kartą žmonijos is
torijoje žmogus su Dievu paju
to reikalą susitikti su žmogumi 
be Dievo. Ir kas įdomiausia, kad 
ir žmogus be Dievo irgi jaučia 
reikalo susitikti su žmogumi ,su 
Dievu, štai kodėl šis laikotar
pis yra ypatingas. Jis galbūt bus 
vadinamas įvairiais vardais, ta
čiau nėra abejonės, kad jam la
biausiai tiks susitikimo vardas. 
Iš tikrųjų, mes gyvename di
džiojo susitikimo laikotarpį.

Iš Lietuvos atvykę lietuviai 
skiriasi gerokai nuo mūsų. Jie 
skiriasi savo apsirengimu, savo

Pabaltijo tautų solidarumo dienos
tam tikri federaciniai ryšiai. Su
sižavėjusių ir tikrai nuoširdžiai 
dirbančių * šia linkme perdaug 
nėra. Reiškia, idėja, nors ir pu
sėtinai gyva, bet dar neranda di
desnio pritarimo pabaltiečių iš
eivijos tarpe. Reikia tokiam su
manymui duoti pradžią, reikia 
pradėti saviškių tarpe tą idėją 
populiarinti, kalbėti, svarstyti, 
bandyti. Išeivijos balsas, tegu ir 
negalės nulemti vėlesnio laisvų 
lietuvių, latvių ir estų pasirin
kimo ir galutinio nuosprendžio,- 
bet jau galės būti nemažu pata
riamuoju ar įtaigojančiu balsu 
ateityje.

Skelbiami įvairūs mėnesiai, 
jiems šūkiai, bandomi atlikti at
skiri darbai vieno ar kito mėne
sio proga. Pabandykime tad bir
želį padaryti pabaltiečių susiar
tinimo ir solidarumo mėnesiu. 
Atitinkamai reformuokime bir
želio įvykių minėjimus, bandy
dami daugiau akcentuoti lietu
vių, latvių ir estų vienybę ir 
bendrus tikslus giedresnio ry
tojaus besiekiant.

jokių. Aš mačiau Lietuvą Pran
cūzijos, Italijos, Kanados bei 
JAV perspektyvoje, o jie žvel
gė į pasaulį iš Lietuvos perspek
tyvos. Mane tikrai stebino, su 
kokiu užsidegimu jie gynė lie
tuvišką žodį, lietuvišką dailę, 
lietuvišką literatūrą, lietuviš
kas dainas, šokius. O aš jiems 
gyriau prancūzų, amerikiečių, 
anglų literatūrą. Lietuvius dai
lininkus mačiau pasaulinės dai

įžiūrėjo Mount Royal kalne, štai 
kodėl mūsų nuomonės taip sky
rėsi. O kada mano nuomonė ne
siskyrė nuo kitu?- * * *

Atsiverčiu Henri du Lubac 
“Kiti paradoksai” ir skaitau: 
“Net ir giliai skirtis vienam nuo 
kito dar nereiškia būti priešais: 
tai tėra tik būti. Pripažinti ir 
priimti savo paties skirtumus 
nėra išdidumas. Pripažinti ir 
priimti kitų skirtumus nėra silp
nybė. Jei turi būti vienybė, jei 
ji turi ką nors reikšti, ji turi 

į būti vienybė tarp skirtingų žmo
nių. Ir tikrai skirtumo pripaži- 

■ nime bei priėmime, gali būti 
. skirtumas nugalėtas ir vienybė 
• pasiekta.” Bet dar aiškiau kal

ba apaštalas Jonas: “Mylėkime 
vieni kitus, nes meilė yra iš Die- 

: vo”. O ar tas Dievas neliepia 
; mylėti net savo priešu?
> 1967. V. 18 Montrealis

Atkelta iš 2-ro psl.
tiniam milžinui! Gyvenimas, tas 
nenuolankus, skaudus ir gilus 
mokytojas, jau turėjo priversti 
pergalvoti tiek lietuvius, tiek 
latvius ir estus, kad, deja, ma
žoms valstybėms, esant didžių
jų ir netaikingų kaimynų pašo
nėje, labai sunku išlaikyti sa
vąją nepriklausomybę. Jėga, 
matome, nesiskaito su teise. Na
tūralūs, žymiai artimesni ryšiai 
tarp trijų Pabaltijo valstybių, 
jau šaukte šaukiasi dažniau ir 
garsiau kalbėti apie vienokio ar 
kitokio pobūdžio federaciją. Vi
si trys turime drįsti išsižadėti 
dalinės nepriklausomybės, dali
nių tautinių ambicijų bendrojo 
tikslo siekiant, nes drauge bū
dami, būsime ir didesni, ir gau
sesni.

Visa idėja, tiesa, nėra nauja. 
Visų trijų tautybių tarpe nere
tai pasigirsta atskiri balsai, pa
sirodo atskiri šaukliai, bandą 
kalbėti apie visus tuos privalu
mus, kuriuos galėtų teikti vi
soms trims mažoms tautoms

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garų vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.RJ«.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
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© IMROTE TEVHi:IE
PROPAGANDINIAI PROTESTAI
Lietuvos Įmonėse vėl buvo šaukia

mi Kremliaus įsakyti darbininkų ir 
tarnautojų susirinkimai protestuoti 
prieš JAV "agresiją* Vietname. 
"Tiesos” gegužes 17 d. laidoje buvo 
paskelbtas pranešimas, kad Lietuvos 
arkivyskupijų ir vyskupijų ordinarai 
pasiuntė telegramą Australijos kar
dinolui N. T. Gilroy. Apie jos turi
nį rašoma: "Tarybų Lietuvos katali
kai drauge su Romos popiežium Po
vilu VI griežčiausiai smerkia karą 
Vietname...” Joje taipgi kalbama 
apie Australijos katalikų pasiprieši
nimą vyriausybės pastangoms siųsti 
australų kariuomenės dalinius į P. 
Vietnamą. Pranešimą "Tiesa” užbai
gia serija pavardžių: "šia telegramą 
pasirašė Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos apaštališkasis 
administratorius, Lietuvos ordinarų 
kolegijos pirmininkas vyskupas dr. 
Juozapas Matulaitis-Labukas, Telšių 
vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros 
apaštališkasis administratorius Juoza
pas Pletkus, Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojas, Lietuvos ordinarų kolegi
jos sekretorius Česlovas Krivaitis, 
Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų 
valdytojas Povilas Bakšys.” Dėl* Lie
tuvos religinės bendruomenės vadų 
panaudojimo propagandai, matyt, yra 
kalti Australijos komunistai, kurių 
delegacija beveik savaitę viešėjo Vil- 
niuje ir Kaune. Tenka manyti, tada 
ir kilo mintis lietuvių katalikų vardu
pasisakyti prieš JAV ir Australijos 
vyriausybių politiką Vietnamo klau
simu, nors šiaipjau tuo karu niekas 
nesidomi sovietų okupuotoje Lietu
voje. Tai liudija satyriko R. Gražio 
šūktelėjimas "šluotoje”:

— Tpfu, kaip nugąsdinai!. .
Dega Vietnamas? — 
O aš galvojau, 
Kad mano namas.

PARODA MONTREALYJE
Lietuvius apie parodą Montrealyje 

informuoja du korespondentai — 
Maskvos propagandistas Albertas 
Laurinčiukas ir Vilniaus universite
to anglų kalbos katedros aspirantas 
Lionginas Pažūsis. Abu jie mėgino 
sukurti naują variantą senajam ro-, 
menų šūkiui — "Visi keliai veda į 
Romą”. L. Pažūsis, dirbąs sovieti
niame paviljone, "Gimtojo Krašto” 
skaitytojams teigia: "Visi keliai veda 
į Monrealį”. Albertas, žinoma nebū
tų Albertas, jeigu bent vienai minu
tei užmirštų Maskvą. "Tiesos” skai
tytojam jis paskelbė: "Visi keliai ve
da į tarybinį paviljoną”. L. Pažūsis 
rašo: "Mūsų, lietuvių, paviljone dir
ba nemaža grupe, šių eilučių auto
riui ir kitiems draugams teks išbūti 
Monrealyje visą parodos laiką. Apie 
mus ir mūsų eksponatus rašo Kana
dos lietuvių laikraščiai, skelbia ra
dijas. Monrealiečiai lietuviai dažnai 
kviečia pas save į svečius, svetingai 
vaišina...” A. Laurinčiukas lietuvius
tik girdi: "EXPO-67” teritorijoje gir
dėti kalbant įvairiausiomis kalbomis, 
jų tarpe ir lietuvių...”

LIETUVIŠKI EKSPONATAI
Kol A. Laurinčiukas gaišo laiką 

su hitlerinės Vokietijos žemėlapiais 
Montrealio parodoje ir zenitine ar
tilerija, L. Pažūsis "Gimtojo Krašto” 
skaitytojus supažindino su lietuviš
kais eksponatais, išmėtytais po visą 
sovietinį paviljoną: "šalia latvių ge
riausių radiotechnikos pramonės pa
vyzdžių stovi Kauno radijo gamyk
los magnetola "Minija”, švietimo sky
riuje lankytojai su šypsena žiūrinė
ja mūsų vaikų piešinukus, čia ir aš
tuonmečio Andriaus Surgailio "Lai
vo kapitonas”, dvylikametės Onutės 
Baldanaitės "Mūsų katė”, septynio
likamečio Vytauto Taurinsko "Talino 
eskizas” ir dar kelios lino graviūros, 
vaikų keramikos darbai čia pat sto
vi ir Kauno Politechnikos institute 
sukonstruotas ir pagamintas skaitme
ninis interferometras, skirtas ultra-

WINDSOR, ONT.
PASIGĖRĖTINA PROGRAMA. 

Nors apie Motinos Dienos minėjimą 
«Tž” jau buvo rašyta, tačiau papil
dant verta išryškinti ypač jaunimo 
pastangas bei jo atliktą rinktinę pro
gramą. Pradžiai šeštadieninės mokyk
los mokiniai atliko scenos vaizdelį 
'‘Daržovių lysvės”. Pasigėrėtinai ir 
jausmingai motinoms skirtus eilėraš
čius padeklamavo mažosios R Nai- 
kauskaitė ir L. Tautkevičiūtė. Piani
nu maršą paskambino A. Kraniaus- 
kaitė ir A. Tautkevičiūtė; akordeo
nais solo grojo E. Tautkevičius ir R. 
čerškutė. Mokinių choras, talkina
mas vyresniųjų mergaičių, gražiai pa
dainavo kelias daineles. Vyresniųjų 
kvartetas — D. Kozulytė, M. Pakaus- 
kaitė, A. Tautkevičiūtė ir N. Giedriū- 
naitė — padainavo “Mane motulė ba
rė” ir “Išėjo mergelė". Tautinius šo
kius “Lenciūgėlį” ir “Vėdarą” sma
giai pašoko vyresniųjų grupė. Užbai
gai jaunųjų orkestras — broliai Pet
ras ir Juozas Rudokai, E. Tautkevi

garso greičiui skysčiuose matuoti.. ” 
Pramonės mašinų skyriuje yra Vil
niaus šlifavimo staklių gamyklos su
konstruotų gaminių, papuoštų "Gele
žinio vilko” emblema. Su šiomis uni
versaliomis apvalaus šlifavimo stak
lėmis lankytojus supažindina konst- 
rii avimo biuro viršininkas inž. Dona
tas Daniliūnas. Meno skyriuje L. Pa
žūsis atkreipia dėmesį į dailininkų 
kūrinius ir lietuviškas knygas: "A. 
Skirutytės darbai, jau apkeliavę dau
gelį pasaulio valstybių, pasiekė ir 
Monrealį. Lietuviškų knygų grafikai 
atstovauja A. Makūnaitės ir S. Kra
sausko kūriniai. Tarybinių knygų 
kampelyje lankytojas gali vėl susi
tikti su A. Skirutyte, pamatyti Lietu
voje išleistą jos grafikos reproduk
cijų aplanką, susipažinti su mūsų 
akademinėmis knygomis "Prūsų kal
bos paminklai” ir "Aukštoji mate
matika”, gražiais mūsų poetų B. 
Sruogos, A. Baltakio ir A. Maldonio 
eilėraščių rinkiniais-..” Medicinos 
skyriuje yra lietuvių mokslininkų su
kurtas echoskopas piktybiniams aug
liams nustatyti. L. Pažūsis konstatuo
ja, kad lietuviškų eksponatų "užtin
kama įvairiuose paviljono aukštuose 
ir kampeliuose”. Toks išmėtymas po 
kampelius ir po visus augštus, be 
abejonės, buvo Maskvoje suplanuo
tas, kad okupantas galėtų pasiglemž
ti visus nuopelnus.

NAUJAS PAREIGŪNAS
"Tiesos” gegužės 18 d. laidoje pra

nešami vadovų pakeitimai kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais komiteto 
prezidiume. Pirmininko pirmasis pa
vaduotojas B. Petravičius, jam pa
čiam prašant, buvo pakeistas kitu 
asmeniu: "Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju prezidiumas paskyrė 
"Gimtojo krašto” laikraščio vyriau
siojo redaktoriaus pavaduotoją V. 
Kazakevičių, atleidžiant jį iš eina-
mųjų pareigų.” Tos pačios dienos 
"Gimtojo Krašto” laidoje praneša
mas V.x Kazakevičiaus išrinkimas į 
naują postą, bet nutylimas jo atlei
dimas iš vyr. red. pavaduotojo pa
reigu.

GENRIKO PAVADUOTOJAI
Šiame skyriuje pateikiant "Tiesos” 

pagrindinių darbuotojų sąrašą, vyr. 
red. Genriko Zimano pavaduotojo vi
sa "garbė” buvo atiduota S. Bistric- 
kui-Laurinaičiui-šarūnui. Pasirodo, ją 
reikia skirti dviem propagandistam 
— S Bistrickui ir S. Laurinaičiui. 
Kiek galima spręsti iš rašinių temų 
ir jų stiliaus, S. Šarūno slapyvardis 
priklauso "nusipelniusiam” žurnalis
tui S. Laurinaičiui.

NUTEISTAS SUŠAUDYTI
Alytaus Kultūros Namuose augš- 

čiausiojo teismo išvažiuojamoji sesi
ja, vadovaujama L. Miežėno, sprendė 
tėvynės išdavimu kaltinto Vlado Kar
pavičiaus bylą, šį kartą buvo pasi
stengta surasti argumentą, kuris pa
teisintų 25 metus trukusį bylos pavė
lavimą. "Tiesos” koresp. V. Mik- 
laševičiaus teigimu, VI. Karpavičius 
po karo nusidangino į Sachaliną dr, 
pasivadinęs Karpovu, dirbo šaltkal
viu Ochos mieste. Kaltinamajame ak
te skelbiama, kad V. Karpavičius 
1942 m. įstojo į sovietinių par
tizanų būrį, suorganizuotą Alytaus 
vykdomojo komiteto buvusio pirm. 
Aleksandro Ražanausko, ir vokie
čiams išdavinėjo partizanus bei jų 
ryšininkus Kalesnykų, Židonių, Alo
vės apylinkėse. Samanynės koncent
racijos stovykloje jis dėvėjęs vokiš
ką SD uniformą, tardymo metu kan
kindavęs suimtuosius. L. Miežėnas 
kaltintojais buvo pakvietęs net 27 
liudininkus, kurie patys nukentėjo 
ar prarado savo artimuosius. V. Kar
pavičių komunistinis teismas pripa
žino kaltu ir nuteisė sušaudyti.

V. Kst

čius ir R. Čerškutė, vad. A. čerškaus, 
akordeonais pagrojo lietuviškų melo
dijų ir “Sugrįžk”. Jaunimas, įvertin
damas šio minėjimo'dalies vedėjos p. 
Tautkevičienės įdėtą triūsą ir pasi
aukojimą, apdovanojo ją gėlėmis. 
Taipgi buvo padėkota orkestro va
dovui ir tautiniams šokiams groju
siam A. čerškui.

Dalyvavę tėvai ir svečiai galėjo pa
sigėrėti savo priaugančiu jaunimu. 
Ypač malonu buvo matyti aktyviai ir 
su entuziazmu įsijungusias vyresnią
sias merginas. Jos savo dalyvavimu 
duoda gražų pavyzdį jauniesiems ir 
teikia vilties seniesiems. Didelė pa
dėka priklauso V. Tautkevičienei, ku
ri kantriai, nevisada dėkingose sąly
gose dirbdama, paruošė ir pravedė 
šį jaunimo pasirodymą. Gaila, kad 
žiūrovų buvo mažiau nei galėtų bū
ti. Gausesnis vyresnės kartos dalyva
vimas tokiuose parengimuose jauni
mui sukeltų didesnį norą pasireikšti 
lietuviškoje veikloje. V. C.

S HAMILTON
MONS. DR. J. TADARAUSKAS 

birželio 10 d. mini 30-ties metų ku
nigystes ir 20 m. darbo Hamiltone 
sukaktį. Mūsų pareiga ta proga gau
siai dalyvauti. Pobūvio bilietai plati
nami per parapijos komitetą, choris
tus bei organizacijų atstovus. V. P.

KANADOS ŠIMTMEČIO SAVAITĖ 
rengiama spalio 16-22 dienomis. Nu
matoma suruošti lietuvių dailininkų 
parodą City Hali dviejuose aūgštuo- 
se. Jau yra davę sutikimą parodoje 
dalyvauti apie 15 žymiausių lietu
vių dailininkų iš Kanados ir JAV. 
Paroda rūpinasi Aid. Matulienė. 
Centrinėje bibliotekoje bus lietuvių 
literatūros ir spaudos paroda. Bato
no krautuvėje gautas langas, kuris 
bus papuoštas lietuviškais dirbiniais. 
Lietuvių literatūros ir dramos va
karas spalio 20 d. taikomas daugiau
sia angliškai publikai. Numatoma pa
ruošti lietuviškos dramos ištraukas 
anglų kalba. Tuo rūpinasi dramos ak
torė E. Dauguvietytė-Kudabienė. Spa
lio 22 d. Jaunimo Centro salėje įvyks 
žymiausių meninių pajėgų koncertas. 
Dėl salių trūkumo lietuvių naujo
sios imigracijos į Kanadą dvidešimt
metis bus paminėtas kiek vėliau, su
rengiant didelius šokius su progra
ma Jaunimo Centro salėje, šia proga 
bus pagerbtos ir mūsų didžiosios me
ninės grupės, kurios per 20 metų at
liko didelį ambasadorišką darbą Lie
tuvai.

LEIDINYS ‘LITHUANIANS IN 
CANADA” platinamas B-nės v-bos 
per Aldoną Babeckienę. Dabar užsi
sakant ir sumokant iš anksto, kaina 
tik 6 dol. Pasirodys š.m. rudenį. Ti
ražas ribotas, tad pavėlavus gali pri
trūkti. Leidinys tiks kaip graži lietu
vių dovana svetimtaučiui ir brangi 
istorinė medžiaga lietuviui.

"AUKURO” AKTORĖ Alina Žil- 
vitienė gegužės 24 d. paguldyta į 
§v. Juozapo ligoninę operacijai. Bend
ruomenės valdyba jai linki greit pa
sveikti.

"TĖVYNĖS PRISIMINIMAI” — 
radijo valandėlė girdima kiekvieną 
sekmadienį 7-8 v.v. B-nės v-ba duo
da trumpą kolonijos gyvenimo kro
niką ir priima sveikinimus, užuojau
tas, reklamas. Kas nori tuo pasi
naudoti ir radijo valandėlę paremti 
finansiškai^ prašoma skambinti vaka
rais' V. Pasiliui 544-4708.

Bendruomenės valdyba

KNIGHT RADIO & TELEVISION 

SALES AND SERVICE 

HAMILTON

168 Locke St. S. JA 2-5028

MODELIS X2112L $259.95

212 kv. inčų
21” NEŠIOJAMAS TELEVIZIJOS PRIIMTUVAS.

100% RANKŲ DARBAS. TURI TRANSFORMATORIŲ. 20,000 

VOLTŲ JĖGA VAIZDUI. GARSIAKALBIS PRIEKYJE.

TURI SAVO ANTENĄ. ,

TAISOM RADIJO STEREO IR TELEVIZIJOS APARATUS

Kreiptis pas A. Pilypaitj (Al) — krautuvės vedėją

MCMASTER UNIVERSITETO DIP
LOMUS gegužes 26 4. gavo: Vida Šo- 
pytė — istorijos; ji jau gavo Ošavo- 
je gimnazijos mokytojos darbą ir ža
da dar dvi vasaras studijuoti moky
tojos cenzui gauti; Gediminas Breich- 
manas — biologijos; gavo darbą 
"Steko” ir jau pradėjo šešių mėne
sių gamybos prižiūrėtojo apmokymą; 
Ramunė Milerytė — sociologijos; ru
denį išvyksta į Ontario College of 
Education Toronte; Edmundas Sta
nius — chemijos-fizikos; rudenį grįž
ta į McMaster gilinti studijų. K. M.

KAZYS MILERIS, Bendruomenės 
v-bos pakviestas, perėmė vietos Tau
tos Fondo skyriaus vadovavimą. Nau- 
jon valdybon įėjo ir N. Leparskienė.

GRĮŽO IŠ EUROPOS J. Kažemė- 
kienė,’dukra Irena ir žentas J. Živ- 
ko su sūnum. Jie lėktuvu per 3 sa
vaites aplankė Jugoslaviją, Prancū
ziją, Austriją ir Italiją. Žentas ve
žėsi Jugoslavijon į Maribor parodyti 
savo gimtinės, kur dar tebegyvena 
jo motina ir seserys.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI 
birželio 17, šeštadienį, rengia eks
kursiją į Buffalo zoologijos sodą. Au
tobusas nuo par. salės išvyks 10 v. 
ryto ir grįš 6 v.v. Kelionė į abu ga
lus tik $3, o ateitininkams dar pi
giau. Priimami visi į šią ekskursiją 
nuo 7 iki 16 m. amžiaus. Registruo
tis pas E. Gudinskienę tel/LI 7-1967 
iki birželio 11 d.

IŠVYKĄ Į PASAULINĘ PARODĄ 
rengia Hamiltono ir Toronto vyr. 
moksleiviai ateitininkai rugpjūčio 13- 
19 d.d. Nakvynes numatomos gauti 
pas Montrealią-afeitininkus. Vykstan
tiems numatoma dalį išlaidų padeng
ti. Su šia ekskursija taip pat vyks
ta keletas vyresnių globėjų. Reikia 
iš anksto žinoti tikslus vykstančių- 
jų skaičius. Norintieji vykti prašomi 
tuojau registruotis pas p. B. Juoza
pavičienę tel. LI 4-5015 iki birželio 
11 d. Globėjai

ŽŪKLAUTOJI! IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO metinis narių susirinkimas 
įvyko balandžio 30 d. Dalyvavo 25 
nariai. Klubo pirm. A. Kuras plačiai 
nušvietė praėjusių metų klubo veik
lą. Klubas metus užbaigė, turėdamas 
$5.531,70 skolos ir $1.427,01 ižde. 
Skolą tikimasi grąžinti per dvejus 
metus. Naujon valdybon išrinkta: 
pirm. A. Buinys, 229 Locke N., tel.

528- 1793; sekr.-ižd. P. Sakalas, 62- 
Knyvet Avė, tel. 383-2881; šaud. rei
kalams A. šimkevičius, 968 Upper 
James, tel. 383-2169, A. Barkaūskas 
ir V. Verbickas, žvejų sekc. vadovas 
Vyt. Apanavičius tel. MI 8-6479 ir 
medž. sekc. v-vas P. Babinas tel.
529- 9294. Valdyba dėkoja mons. dr.
J. Tadarauskui už leidimą pasinau
doti sale metiniam susirinkimui. Ka
nados šimtmečio proga klubo šau
dykloje birželio 10-11 d. įvyks sve
timtaučių klubų šaudymo varžybos. 
Birželio 10 d. bus šaudoma iš 22 ka
libro ir sportinių šautuvų. Pradžia 12 
vai. Birželio 11 d. — 16 jardų ir 
"handicap”. Užsiregistruoti iki šaud. 
pradžios pas A. šimkevičių. Prizams 
paskirta 10 taurių. Iš O’Keefe bend
rovės gautos keturios taurės. Birželio 
18 d. klubas ruošia išvyką su šei
momis į Fisher’s Glen A. Matuliū- 
no vasarvietę prie Erie ežero. Bir
želio 25 d. klubo šaudykloje — re
gistruotas šaudymas iš 16 jardų ir 
"handicap”. Vasaros sezono metu 
šaudykla bus atidaryta-trečiadieniais 
nuo 5.30 v.v. iki sutemų. Klubo v-ba 
kviečia narius ir šaudymo mėgėjus 
dalyvauti šaudymo varžybose ir iš
vykoje. Valdyba

MADŲ PARODA, rengta K. L. K. 
Moterų Dr-jos Hamiltono skyriaus 
gegužės 7 d., praėjo su dideliu pa
sisekimu. Turėjome ir viešnių: buvo 
atvykusi centro valdybos narė p. Či- 
žikienė iš Toronto ir p. Vyšniauskie
nė iš JAV. Pasirodė, kad siuvimo 
mene yra nemažai sugebančių. Ypač 
gražiai pasirodė jaunosios: R. Pranc- 
kevičiūtė, V. Riekutė, R. Krištolai- 
tytė, sesutės Karolina ir Rūta Kriau- 
čiūnaitės. Iš moterų — p. Šiopienė, 
p. Juškevičienė, p. Krištolaitienė, p. 
Babinienė, p. Tumaitienė ir seserys 
— p. Pranckevičienė, p. Giedraitie
nė ir p. šolovienė. Siuvimo meną su
maniai apibūdino p. Stungevičienė. 
Gaila, kad jai pačiai dėl laiko sto
kos nebeteko modeliuoti savo siūtų 
drabužių. Valdyba labai dėkinga vi
soms modeliuotojoms, visoms po
nioms už atsilankymą ir aukojusioms 
vaišėms pyragaičius. Dėkojame dv. 
vadui mons. dr. J. Tadarauskui, lei
dusiam pasinaudoti sale; ponioms — 
Steiblienei ir Rimkevičienei už tal
ka virtuvėje. E. čižikienė atvešė "Mo
ters” žurnalą, kurį platino p. Pranc
kevičienė. Turėjome ir plastikinių 
indų demonstravimą. Tuo pasirūpino 
p. Rickienė. Nemažai ponių jais su
sidomėjo ir užsisakė. Ačiū visoms.

Valdyba

A. A. P. JUKNEVIČIUS buvo pri
simintas pamaldose AV bažnyčioje, 
dalyvaujant būreliui draugų ir gimi
nių iš Čikagos. J. R.

ĮKURTUVĖS p.p. Švabaičiams nau
jai pirktuose namuose buvo sureng
tos p.p. Mikuckų ir Urbonavičių ini
ciatyva. Gausūs dalyviai turėjo pro
gos susipažinti su šeimininko žmo
na, neseniai atvykusia iš okupuotos 
Lietuvos.

WELLAND, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimą šie

met surengė Tėvai pranciškonai. Po 
T. B. Mikalausko atlaikytų pamaldų 
Holy Ghost bažnyčioje, salėje įvyko 
atskira iškilmė. Paskaitą skaitė vieš
nia iš Eric, Pa., O. šilėnienė. Ji nu
pasakojo, koks bejausmis būtų pa
saulis, jeigu motinystė būtų paneig
ta. Aplamai paskaita davė daug nau
jų minčių ir buvo įdomi. Meninėje 
dalyje pasirodė jaunosios jėgos: ba- 
letinius šokius atliko Laima Simonai
tytė iš Port Colborne; gitara grojo 
Arūnas Kutka iš Wellando; pianinu 
skambino D. Dainoraitė ir N. Gverz- 
dytė; akordeonu meistriškai grojo S. 
Bogušytė. Po meninės programos Tė
vai pranciškonai visus atsilankiusius 
pavaišino pietumis.

Welandiškiai nuoširdžiai dėkingi 
Tėvams pranciškonams už taip pui
kiai suruoštą Motinos Dienos pro
gramą. Dalyvis

DETROIT, Midi
LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ radijo SUDBURY, ONT.

valanda, pradedant birželio 3 d. bus '
transliuojama nauju patogesniu lai- LIETUVIŲ ŽVEJŲ IR MEDŽIO- ji nariai medžiotojai buvo K. Pode- 
ku, būtent, dienos metu — nuo 3 TOJŲ KLUBAS “Geležinis Vilkas” ris, nušovęs didžiausią elnią, ir B.
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e EIFni YIAI l’ISVIITJE
J. A. Valstybės

VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIŪ
NAS pasiuntė laišką Britanijos prem
jerui H. Wilsonui. Priminęs praeitį 
ir supažindinęs su VLIKo veikla, jis 
konstatuoja: “Lietuva nėra atsakin
ga už Sovietų Rusijos neteisėtus 
veiksmus Didžiosios Britanijos fir
mų ir asmenų atžvilgiu. Todėl Lie
tuvos valstybės, jos gyventojų ir fir
mų turtas bei aktyvai, laikomi Di
džiojoj Britanijoj, neturi ir negali 
būti panaudoti Sovietų Rusijos su 
Didžiąja Britanija turimoms sąskai
toms išlyginti...” Panašaus turinio 
bendrą pareiškimą nusiuntė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos Laisvės ko
mitetų pirmininkai — V. Sidzikaus
kas, V. Hazners ir A. Kuett. Lietu
vių Krikščionių Demokratų Sąjun
gos vadovybė taip pat yra pasiun
tusi protesto raštą premjerui H. Wil
sonui.

LIETUVIŲ FONDO pelnas bus 
paskirstytas prieš visuotinį LF na
rių susirinkimą, kuris įvyks Čikago
je kultūros kongreso metu. Pagrin
dinis LF kapitalas artėja prie $350.- 
000. Lietuviškiems reikalams lig šiol 
jau buvo skirta $20.000. Šiemet nu
matoma turėti apie $12-15.000, kurie 
bus Įteikti švietimo, mokslo ir kul
tūros atstovams susirinkimo metu.

APIE 500 LIETUVIŲ DALYVA
VO gegužės 13 d. Niujorke Įvykusia
me parade, kurio tikslas buvo su
teikti moralinę paramą JAV vyriau
sybės pastangoms Vietname. Lietu
vių gretas sudarė ne tik niujorkie
čiai, bet ir svečiai iš Waterbury, New 
Jersey, Stamfordo ir Filadelfijos.

"DAINAVOS” ANSAMBLIO nau
joji valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. J. Paštukas, vicepirm. A. Al- 
čiauskas ir D. Viržinaitė, sekr. S. 
Gruodytė, ižd. E. Slavinskas, finansų 
sekr. D. Valentinaitė, narys V. Ra- 
dys. Ansamblis pradėjo ruošti Ju
liaus Gaidelio kantatą, kuri bus iš
pildyta Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo penkiasdešimtmečio minė
jime Čikagoje.

HENRIKAS ŽEMELIS, žurnalistas 
ir "Margučio” radijo programos ve
dėjas, buvo sužeistas automobilio ne
laimėje; gydosi šv. Kryžiaus ligoni
nėje.

ŠV. ANTANO BERNIUKŲ GIM
NAZIJOS rektorius spaudoje pa
skelbtame pranešime kreipiasi į lie
tuvius mokytojus, dirbančius ameri
kiečių gimnazijose, kviesdamas juos 
į lietuviškąjį mokslo židinį: "Mums 
reikalingi šiam rudeniui jvairių sri
čių cenzuoti lietuviai mokytojai Taip 
pat priimtume talką vien tik lietu- 
viškiems dalykams ir bendrabučio 
priežiūrai. Atlyginimas toks pat, kaip 
ir kitose amerikiečių gimnazijose. 
Graži proga dirbti su lietuvių jauni
mu. Nuoširdžiai prašome lietuvius 
mokytojus ją įvertinti ir galimai grei
čiau atsiliepti. Visos informacijos bus 
suteiktos, rašant rektoriui šiuo ad
resu: St. Anthony High School, Ken
nebunkport, Maine 04046, USA.”

ANTANAS USTJANAUSKAS, 
1965 m. įsteigęs organizaciją P. Viet
name sužeistiems kariams remti, 
premjero N. C. Ky buvo pakviestas 
atvykti į Saigoną ir būti jo vyriau
sybės svečiu, šią kelionę jis planuo
ja atlikti birželio viduryje. A. Ust- 
janauskas žada aplankyti sužeistuo
sius ligoninėse ir P. Vietname kovo
jančius lietuvius. Aukas ir asmeni
nes dovanas sužeistiesiems jis prašo 
siųsti šiuo adresu: American Com
mittee for South Vietnam, 518 Park 
St, Hartford, Conn. 06106, USA.

PREL. PR. JURAS gegužės 21 d. 
pašventino arkivysk. Matulaičio na
mų kertinį akmenį. Bostone sureng
tuose labdaros pietuose šios sene
lių prieglaudos statybai buvo surink
ta $14.000. Aukojo: prel. K. Vasys 
— $3.000, Magdalena Majauskaitė, 
Liucija Burokas, Steponas Roklan, 
Stasė ir Kazys Tamošaičiai — po 
$1000, visi kiti dalyviai — po $50.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO naują
ją valdybą sudarė: pirm. Vladas 
Plečkaitis, vicepirm. Vincas Urbaltis, 
namų administratorius Pranas Mašio
tas, ižd. Milita Nasvytienė, sekr. Da
lia Orantaitė.

“NAUJIENOS” gegužės 20 d. lai
doje paskelbė Sportininko slapyvar
džiu pasirašytą straipsnį, kuriame 
rašo: “Atsilankius J. Kubiliui Chica- 
gon, pasklido gandai, kad lietuviai 
sportininkai važiuos į Vilnių. Dabar 
reikalas jau eina iš gandų į konkre
čius pasiruošimus kelionei. Iš pati
kimų šaltinių patyrėme, kad nedide
lė lietuvių sportininkų grupė, dau
giausia pamėgusi krepšinį, privačiai 
rengiasi važiuoti į Vilnių, o ten jau 
organizuotai dalyvaus rungtynėse ir
okupanto suplanuotoje 50 metų bol
ševikų valdžios pagrobimo sukaktuvi
nėje šventėje.” Toliau minėtasis au
torius praneša: "Daugumoje tai yra 
tie patys jaunuoliai, kurie savo lai
ku prašinėjo.Amerikos lietuvius au
kų, kad galėtų apmokėti savo kelio
nes į Pietų Ameriką, Australiją ir 
kitas vietas. Ne visi Australijon va- 
žibėjusieji planuoja važiuoti į Vilnių, 
bet žaidėju dauguma yra pasižadėju
si važiuoti...”

Argentina
"LIETUVOS AIDŲ” radijo valan

dėlė Buenos Aires Aušros Vartų par. 
salėje surengtame pobūvyje atšven
tė 20 metų sukaktį. Jos vadovą Ze- 
fermą Juknevičių ir administratorių 
Karolį Misiūną pasveikino organiza
cijų atstovai ir gausūs pobūvio da
lyviai.

IV P. AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO apyskaitą paskelbė laik
raštis "Argentinos Lietuvių Balsas”. 
Pajamų turėta 921.523 pezai, išlaidų 
— 755.716 pezų. Rengėjams liko 
165.807 pezai ir 50.000 pezų vertės 
loterijai skirtas televizijos priimtu
vas. Tai finansiškai geriausiai pa
vykęs kongresas, nes pirmasis davė 
nuostolį, kurį tik neseniai ALOS 
taryba baigė mokėti.

MISIJONIERLAUS J. BRUŽIKO, 
S J, 70 m. amžiaus sukaktis gegužės 
21 d. buvo paminėta Buenos Aires 
Aušros Vartų parapijos svetainėje.

"LAIKAS” balandžio 15 d. išlei
do 400-jį numerį, kartu atžymėdamas 
ir 18 metų darbą spaudos dirvonuo
se. šio patrijotinio ir religinio turi
nio dvisavaitraščio iniciatorium ir 
pirmuoju redaktorium buvo vysk. P. 
Brazys, MIC, o dabar jį redaguoja 
kun. A. Steigvila, administruoja Pi
jus Gudelevičius.

ALOST —'Argentinos lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Taryba ba
landžio 28 d. slaptu balsavimu iš
rinko valdybą 1967-68 m.: pirm, pra
monininkas J. čikštas, jau eilę me
tų einąs šias pareigas; vicepirm. A. 
Mičiūdas; sekr. L. Sruoga; II sekr. I. 
Simanauskienė; ižd. J. Mičiūdas ir 
II ižd. K. Kliauga.

Urugvajus
KUN. ST. GRIGALIŪNAS, SJ, 

balandžio 2 d. Montevideo mieste at
šventė 40 m. kunigystės sukaktį. Mi
šiose dalyvavo arkivyskupo padėjėjas 
Carlos Parteli. Liet Kat. Moterų Dr- 
ja par. salėje surengė pagerbimo vai
šes, kuriose dalyvavo gausus būrys 
tautiečių. Sukaktuvininkui buvo 
Įteiktas dalyvių pasirašytas puošnus 
adresas.

"VYČIO” KREPŠININKAI Monte
video mieste balandžio 15 <t 11 metų 
sportinės veiklos sukaktį atžymėjo 
draugiškomis rungtynėmis su urugva
jiečių "Urundy” komanda. Jas lai
mėjo lietuviai. Kultūros Draugijos 
klube sportininkams buvo surengtas 
pagerbimas ir įteiktas dalyvių pasi
rašytas adresas. "Vyčio” krepšininkai 
yra pagarsėję ne tik Urugvajuje, 
bet Argentinoje ir Brazilijoje. Jie 
taipgi palaiko draugiškus ryšius su 
JAV lietuviais. Rinktinei vadovauja 
J. C. Muzio-Vėžys ir R. K. Vidžius.

iki 4 v.p.p. kiekvieną šeštadienį iš balandžio 22 d. iš surengtos iškilmin- Dūdą — didžiausią briedį. Praeity 
radijo stoties WJLB-AM banga 1400 gos vakarienės turėjo pelno $16.53. mėty laimingieji nariai žvejai buvo: 
kil. Kadangi dienos metu WJLB sto- Rengėjai dėkingi: klubo nariams, ku- S. Krivickas, kuris gavo net dvi do- 
ties jėga būna sustiprinta, progra- ne sumedžiojo ir davė produktus vanas už didžiausias žuvis, ir A. 
mos bus daugiau girdimos ir Detroito vakarienei: A. Juozapavičiui, p. Gab- Pranckūnienė — už didžiausią ly- 
apyUnkiy klausytojams. Visi prašomi rėnams, p. Kraujeliams ir V. Bru- dėką. Pasižymėjimo ženklus įteikė 
siųsti nuomones dėl naujo laiko ir &>>; P- Balutienei ir p. Pranckūnie- buvęs pirm. A. Juozapavičius. Lote- 
stoties signalo stiprumo: Lfthsanian nei, kurios pagamino paikius keps- rijoj laimė nusišypsojo A. Žukaus- 
Melodies, Radio Station WJLB? Da- nius iš tos žvėrienos, paukštienos ir kai ir P. Juteliui. Visi atsisveikino 
vid Broderick Tower, Detroit, Michi- žuvies; J. Kručai, kuris pravedė dis- iki greito pasimatymo p. Juteliy va- 
gan 48226. kusijas; p. Paulaičiui, viską užproto- sarvietėje “Baravyke”.

Ralph Valatka, programos vedėjas kolavusiam. Praeity mėty iaimingfe- Klabo valdyba



Lietuvių straipsniai amerikiečių spaudoje
Vis dsugian lietuvių yra už- name. J. Kazickaitė Vietname jau 

tinkama amerikiečių spaudoje anksčiau yra buvusi, o taip pat 
. bei literatūroje. Šie žmonės kar- ir šiuo metu yra išvykusi į ilges
iais randa progų taip pat pagar- nę kelionę po Tolimuosius Ry
šinti ir Lietuvos ar lietuvių var- tus.

5 PSL. • Ttvttkte žtburbi • XM7. VI. 1 — Nr. 22 (905)

U KULTU ENEJI: VEIKLOJE
dą. Čia minimo straipsnio pra-

Neseniai AP žinių agentūra džioje yra įdėta J. Kazickaitės 
perdavė aprašymą apie Lietu- nuotrauka ir pažymėta, jog ji 
vos nepriklausomybes šventės gimusi Lietuvoje ir 1947 m. kar- 
minėjimą ir kaikurių lietuvių tu su tėvais atvykusi Niujor- 
pasisakymus ryšium su šiuo mi- kan. Ji yra baigusi Trinity ko- 
nėjimu. Šį rašinį paruošė tos legiją Vašingtone, D. C., ir dės- 
agentūros biure Detroite dir- čiusi Kenijos valstybėlės (Afri- 
bantis Justinas Bavarskis. Tai koje) šv. Cecilijos mokytojų ko- 
čikagoje mokslus baigęs naujų- legijoje anglų kalbą.
jų ateivių sūnus. J. Bavarskis Aigį0 Budrio rašinius yra 
yra specializavęsis anglų kalbo- spausdinę daugelis amerikiečių 
je ir dabar dirba žurnalistikoje, žurnalų ir jo knygos yra iš
studijuodamas jis buvo akty- spausdintos ne tik anglų, bet ir 
vus ir lietuviškoje veikloje; be vokiečių, ispanų bei kitomis 
kitko, žaidė futbolą Čikagos lie- kalbomis. A. Budrys (mirusio 
tuvių komandoje. buv. Lietuvos gen. konsulo J.

J. Bayarskio aprašymą, gaila, Budrio sūnus) yra fantastinių 
panaudojo tik mažai laikraščių, apysakų bei romanų kūrėjas, 
kadangi daugeliui turbūt atro- “World of IF Science Fiction” 
dė, jog tai “tautinis” dalykas; žurnalas 1967 m. balandžio 
nevertas didesnio dėmesio. Net mėn. numeryje baigia spausdin- 
tokioje Čikagoje, kur gyvena ti Budrio romaną “The Iron 
tūkstančiai lietuvių, šio rašinio Thorn”, šį žurnalą leidžia Ga
nė vienas laikraštis nesiteikė laxy Publishing Corporation 
įdėti. Tačiau yistiek yra gera, Niujorke. A. Budrys yra nuota
kai mūsų tautiečiai, dirbdami tįnįs bendradarbis ir kito pana- 
spaudos centruose, bent stengia- šaus žurnalo — “Galaxy”, kurį 
si pralaužti tylos uždangą, ku- leidžia ta pati bendrovė. To žur- 
ria, atrodo, sąmoningai^ norima nalo 1967 m balandžio mėn. 

numeryje jis duoda plačią ap
žvalgą apie išleistas “Science 
Fiction” knygas.

Mokslinio pobūdžio fantasti
nė literatūra Amerikoje yra la
bai populiari ir turi milijonus 
skaitytojų. Įdomu ir tai, jog vi
sur šis mūsų tautietis prisistato 
ne tik su lietuviška pavarde, bet 
ir lietuvišku vardu.

Čia suminėtieji asmenys dar 
yra jauni žmonės. Jų, be abejo
nės, yra daugiau ir apie visus 
yra sunku sužinoti.

Ed. Šulaitis

uždengti Lietuvos laisvės kovą.
Iš besireiškiančių spaudoje 

lietuvaičių anksčiau girdėjome 
apie Rasą Gustaitytę, dirbančią 
Niujorko amerikiečių laikrašty
je, o dabar prie jos jungiasi ir 
Jūratė Kazickaitė, kurios ilgą 
rašinį išspausdino populiarus 
Amerikos moterų žurnalas “Ma
demoiselle”. Šio žurnalo 1967 
m. kovo mėn. numeryje įdėtas 
straipsnis “Jūratė Kazickas On 
Men At War”, kuriame ji rašo 
apie amerikiečius karius Viet-

ALGIMANTAS R. MIKELĖNAS 
gegužės 25 d. Toronto universitete 
gavo odontologijos daktaro laipsni. 
Jis yra gimęs 1945 m. kovo 8 d. Vo
kietijoje; buvo jauniausias tarp visų 
tų, kuriems tą dieną buvo suteiktas 
daktaro diplomas. Manyčiau, kad jis 
yra jauniausias dantų gydytojas To
ronte tarp visų savo profesijos kole
gų. Sėkmingas baigimas universiteto 
augščiausiu laipsniu rodo jo gabu
mus ir darbštumą. Naujasis dantų 
gydytojas yra baigęs Tillsonburgo 
augštesniąją mokyklą. Tuo laiku jis 
buvo lietuvių tautinių šokių šokėjų 
grupės narys ir su lietuviais sporti
ninkais žaidė krepšini. Studijuoda
mas Toronto universitete dalyvavo 
"Aušros” sporto klube, vėliau “Vy
čio”. Buvo veiklus Liet Studentų 
Sąjungos nurys — valdyboje ėjo iž
dininko pareigas. Reikia tikėtis, kad 
išėjęs į savarankišką gyvenimą dr. 
A. R. Mikelėnas nenutols nuo lietu
vių visuomenės.

Visi trys Jono ir Veros Mikelėnų 
vaikai baigė augštuosius mokslus. 
Universitetus yra baigusios jų duk
ros Marija ir Aldona. Pirmoji — so
ciologė, antroji — kalbininkė, gimna
zijos mokytoja. Tai labai retas atve
jis, kad iš vienos šeimos visi vaikai 
baigtų augštuosius mokslus. Jie bai
gė pradžios mokyklą peršokdami sky
rius; gerai mokėsi ir gimnazijose, 
būdami pirmaisiais mokiniais. Augš
tuosius mokslus baigė ne vien gabu
mų, bet ir kieto darbo dėka. Atosto
gų metu jie sunkiai dirbdavo prie ta
bako, kad sudarytų daugiau lėšų 
mokslui, kad palengvintų tėveliams.

Sveikiname dr. A. R. Mikelėną, 
sėkmingai apvainikavusį savo studi
jas daktaro laurais, ir linkime geriau
sios sėkmės savo profesijoje. Sveiki
name p. Verą Mlkelėnienę ir jos dūk
tas. Deja, to džiaugsmo nebegali per
gyventi jau miręs daktaro tėvelis a. 
a. Jonas Mikelėnas. Kor.

Gimnaziją baigia keturiolika mokinių
Mokslo metą pabaiga Sv. Antano 

gimnazijoj Kennebunkporte, Maine, 
bos birželio 4 d. šiemet gimnaziją 
baigia ir brandos atestatus gaus 14 
abiturientą. Atestatus jiems įteiks 
ir išleistuvią iškilmėje garbės sve
čiu bus Lietuvos atstovas JAV min. 
Juozas Rajeckas iš Vašingtono. Moks
lo metą pabaigos iškilmė prasidės 
Mišiomis. kurias laikys ir progai pri
taikytą žodį tars mons. Vyt. Balčiū
nas. Po atestatą įteikimo apeigą 
įvyks gimnazijos choro koncertas, 
kuriam vadovauja komp. J. Gaidelis.

21 METŲ
AMŽIAUS?

Sulaukę 21 metu am
žiaus nebesate den
giami tėvų ligoninės 
apdraudos. Jūs turite 
tapti individualiais 
apdraudos nariais per 
30 dienų. Prašymo 
blanką gausite banke, 
ligoninėje arba ap
draudos komisijoj.

KEIČIATE DARBĄ?
Kad neprarastumėt 
apdraudos, sekite in
strukcijas, s u rašytas 
ligoninės apdraudos 
pažymėjime "Certifi
cate of Payment-Form 
104", kurį jums turi 
išduoti darbdavys iš
einant iš darbo.

NAUJAI VED|?
Dabar jau teks mokėti 
šeiminę ligoninės ap
draudę, kuri apimtų 
vyrą ir žmoną. Ne
delsdami praneškite 
savo "grupę"; jeigu 
mokate apdraudos 
mokestį tiesio giai, 
praneškite komisijai.

You r
ONTARIO 
HOSPITAL 

INSURANCE 
Plan

Ontario Hospital 
Services Commission 

Toronto 7. Ontario

Iškilmėn kviečiami visą mokintą tė
vai, dvasiškija, visuomenė.

Po graduacijos iškilmių tuojau bus 
ruošiamasi ateinantiems mokslo me
tams, kurie prasidės rugsėjo 5 d. 
Pranciškonai rūpinasi paruošti vietos 
visiems, kurie šį rudenį norės lan
kyti šv. Antano gimnaziją. Pagei
daujama, kad tėvai nesivėlintą su re
gistracija. Nauju mokiniu priėmimo 
reikalais rašoma rektoriui: St An
thony High School, Kennebunkport, 
Maine 04046, USA.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS
REKTORIUS

Dail. Jurgis Račkus su vienu savo mokinių Kanados indėnų Six Nations rezervate netoli Brantfordo, 
Ont. Ten jis turi meno grupę "The Ohsweken Art Group", kuri rengia savo darbų parodą birže
lio 4 ir 5 dienomis Central School Ohsweken, į vakarus nuo Caledonia ir į šiaurę nuo 6-jo vieškelio

Lituanistu suvažiavimas Filadelfijoj
Mūsų lituanistai JAV 1952 m. 

įsteigė Lituanistikos Institutą, 
kuris ryžosi tyrinėti lietuvių kal
bą, literatūrą, folklorą, Lietuvos 
istoriją ir geografiją, jos kultū
ros istoriją, spaudą, bibliogra
fiją ir Lt Jie eilės metų būvy
je yra paruošę įvairiose srityse 
mokslinių veikalų. Užtenka tik 
paminėti Lietuvių Enciklopedi
jos išleidimą, jau nekalbant apie 
kitus veikalus. Ateity numaty
ta išleisti lietuvių tautos kultū
ros istoriją ir kt.

Lituanistinio Instituto dar

Cicero Šv. Antano parapijos mokyklos lituanistinių klasių choras, 
kuris pasirodė'televizijos programoje. Priekyje choro vedėjas J. Krei
vėnas. Nuotr. E. Šulaičio

DVIEJU MOTERŲ PARODA
Detroito Lietuvių Namuose 

balandžio 9-16 dienomis buvo 
surengta Stefos Kvietienės iš 
Toronto ir Sofijos Natkevičiūtės- 
Petravičienės iš Lausing, JAV, 
kūrinių paroda. Ją surengė ir 
globojo birutietės. Detroito vi
suomenė paroda domėjosi — bu
vo 270 lankytojų, kurie nupirko 
11 paveikslų.

S. Kvietiehė iškabino 36 tapy
bos kūrinius, o S. Petravičienė 
— 45 keramikos darbus. Abi 
menininkės kuklios — pačios sa
ve laiko tik pradžiokėmis. S. 
Kvietienė su šia paroda pasirodė 
viešumoje, iš viso, tik antrą kar
tą. Jos tapybos gėlės, portretai, 
peizažai, gal ir negausios kom
pozicijos pražydo moderniosios 
akrilikos, aliejaus, temperos da
žų švelniu koloritu — spalvomis 
ir atspalviais. Tai dar jieškoji- 
mų, meninių verpetų pagauta 
autorė. Jos kūryboje matėsi im
presionistinio ir poimpresionis- 
tinio laikotarpio įtakos. Neblogi 
buvo portretai. Abstraktai prie 
dailininkės stiliaus vieningumo 
neprisidėjo. Tačiau kiekvienas 
lankytojas jautė autorės nuošir
dumą. Jos pražydusios aguonė
lės ir kitos gėlės viliojo žiūrovų 
akis. Paklausta dailininkė apie 
jos išeitą meno mokslą išsitarė: 
“Aš nedaug ką išmokau mokyk
loje. Man atrodo, kad gimiau ir 
atsinešiau didelę meno meilę, o 
gal ir talentą.” Tai kuklumo 
ženklas. Ir gerai, kad bežengian

Dailės parodą Detroito Lietuvių Namuose atidarant kalba birutiečių pirm. Mėta Šepetienė (dešinėje). 
Toliau — žum. VI. Mingėla, Stefa Kvietienė, Sofija Natkevičiūtė - Petravičienė (jųdviejų dailės dar
bai buvo išstatyti) ir Liet. Bendruomenės pirm. Jonas Urbonas Nuotr. inž. J. Gaižučio

buotojai pasirinktais metų lai
kotarpiais šaukia savo suvažiavi
mus. Antrasis suvažiavimas įvy
ko gegužės 6-7 dienomis Filadel
fijoje. Paskaitas skaitė: dr. A. 
Salys -— “Lietuvos vardo kil
mė”; kun. dr. V. Gidžiūnas — 
“Žemaičių byla Konstancos su
sirinkime 1414-17 m.”; dr. K. 
Jurgėla — “Naujoji literatūra 
apie 1863 m. sukilimą”; dr. T. 
Remeikis — “Tautų sąvoka da
bartinėje sovietų filosofijoje ir 
sociologijoje”; V. Trumpa — 
“Amerikos interesai Baltijos jū- 

tieji pirmuosius žingsnius auto
riai nesipuikuoja ir drįsta pasa
kyti teisybę, žiūrovai mokėjo 
tinkamai ją įvertinti. S. Kvie
tienė buvo visų šiltai sutikta, 
nors buvo girdėti ir kritiškų 
balsų. Vieni jos paveikslai buvo 
gana' augštos kokybės, kiti — 
dar silpni ar neišbaigti. Reikia 
tikėtis, kad dailininkė gerokai 
padirbėjus išugdys savo talen
tą.

Sofija Natkevičiūtė-Petravi- 
čienė yra keramikos meno stu
dentė. Tikrai įdomu pristatyti 
šią šeimą. Visa šeima įdomi tuo, 
kad nuo vyriausio iki jauniausio 
Petravičiuko — visi studentai. 
Menininkė dar neparodė Detroi
tu! šedevrų. Tai tik pirmieji 
bandymai, nors keramikos dir
binių ji rodė jau ir lietuviams, 
ir amerikiečiams.

Autorės kūryboje atspindi 
amerikietiškoji mokykla. Paro
doje matytieji 45 ąsočiai, vazo
nai, puodai, dubenys, puodeliai, 
vazos bei lipdiniai nuo lietuviš
kos tradicijos atitrūkę. Dėlto lie
tuviai žiūrovai pasigedo įprasti
nių, tradicinių motyvų, šiaipjau 
autorė turi neabejotinų gabu
mų, daro pažanga, yra sukūrusi 
jau nevieną vertingą dalyką ir 
nestokoja idėjų bei formos pa
jautimo. Detroito lietuviai matė 
abiejų tautiečių nuoširdžią mei
lę bei pasišventimą kūrybai. Tai 
akstinas, kuris skatina jas tobu
lėti. VI. Mingėla 

roję XIX a. pradžioje”. Paskai
tose dalyvavo mažokai vietos vi
suomenės, o Instituto tarybos 
posėdžiuose — tik jo nariai. 
Bendroje vakarienėje dr. K. 
Ostrauskas, dr. W. R. Schmal- 
stiegas, D. Mackuvienė, A. Vai
čiulaitis ir R. Viesulas atliko žo
džio vakaro programą. Tai buvo 
meniškoji dalis — dailiojo žo
džio kūrybinis suskambėjimas.

Paskaitas įrašė į magnetines 
juostas net trys aparatai, kurių 
vienas tarnavo vietos lietuviška
jai radijo programai — “Bend
ruomenės Balsui”, kiti du buvo 
parūpinti svečių. Kaip paprastai, 
po kiekvienos paskaitos atsira
do paklausimų, bet dėl laiko sto
kos taip ir liko pilniau neiške
denti dalykai — vis skubame, 
šaukdami: laikas — priešas. At
rodo, derėtų išsamiau dalykus 
apsvarstyti, b ne nustriksenti į 
šalį tik juos palietus.

Lituanistikos Instituto pirmi
ninkas dr. J. Balys, atidaryda
mas suvažiavimą bei pristatyda
mas paskaitininkus, paskleidė 
keletą įsidėmėtinų minčių. Jis 
prašė neišmesti sunaikinimui 
kultūrinės veiklos dokumentų. 
Tos veiklos visa medžiaga turi 
rasti vietą. Lietuvių Archyve Či
kagoje. Priminė, * kad lietuvių 
kultūrinė veikla žymiai sulėtėjoj 
lyginant su anuomet turėta Vo
kietijoje. Galbūt pavargimas, 
taikymasis prie naujų gyveni
mo sąlygų, abuojumas ryžtui, 
nevilties kerai ar į mūsų bend
ruomeninį gyvenimą besimetą 
kiti kenksmingi perai, o gal už
siklojęs ant mūsų storesnis rie
balų sluogsnis yra tas stabdys 
visokeriopam kultūriniam dar
bui reikštis? Esą jau pradeda 
imti baimė, kad pradinė inerci
ja lėtėja mažėjant varomajai jė
gai. Nors raginimų niekas ne
mėgsta, tačiau kai raginama, vis 
šis tas padaroma. Užtat patys 
dirbdami nesivaržykime ir kitus 
paraginti tą pat daryti. Atsiran
dant vis daugiau darbo skatin
tojų. padaugės ir dirbančiųjų 
skaičius. Laikas, kuriame gyve
name, mums stato didelius rei
kalavimus. N e p a s i d a rykime 
nendrėmis, kurios ir be vėjo svy
ruoja. Ko jieškosim, tą ir rasim.

Linkėtina ir lauktina, kad Li
tuanistikos Instituto darbuoto
jai. suvažiavę trečią kartą, pa
teiks dar daugiau naujesnių 
moksliniu žinių ir iškilusiom dis
kusijom bus duodama daugiau 
laiko visapusiškai dalyką pa- 
svarstvti. Juozas Babelis

SKULPTORIUS ANTANAS BRAZ- 
DYS, profesoriaująs meno kolegijoje 
Londone, ruošiasi kelioms parodoms. 
Tuo reikalu jis tariasi su galerijo
mis Šveicarijoje. V. Vokietijoje ir 
JAV. Britanijoje jis yra pagarsėjęs 
geležies suvirinimo skulptūromis.

DAINŲ ŠVENTĘ lapkričio 4 d. 
Buenos Aires, Argentinoje, organi
zuoja muz. Vaclovas Rymavičius. Pro
gramą atliks šv. Cecilijos, Lietuvių 
Centro ir Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje chorai, o ją papildys tauti
nių šokių ansambliai.

DAIL. ANASTAZIJA TAMOŠAI
TIENĖ dalyvauja kanadiečių šimtme
čio parodoje Toronte, City Hall. On
tario provincijos moterų taryba šie
met suorganizavo didžiulę moterų 
dailininkių darbų parodą, kurioje ga
lėjo dalyvauti tik kviestinės daili
ninkės su vienu darbu, priimtu ver
tintojų komisijos, pirmininkaujamos 
Paul Bennett, Ontario dailės insti
tuto direktoriaus. Gegužės 15 d. buvo 
sukviestos dailininkės susipažinimui 
ir pristatymui. Parodą iškilmingai 
atidarė valstybės sekretorė Judy La- 
Marsh. Išstatyti 273 dailininkių dar
bai, bet į katalogą įtraukti tik tų 
dailininkių kūriniai, kurie bus vežio
jami po kitus Kanados miestus iki š. 
m. gruodžio 31 d. A. Tamošaitienės 
tapybos darbas yra atrinktųjų gru
pėje ir iŠ lietuvių ji tik viena da
lyvauja.

PIANISTO ANTANO SMETONOS 
antrąjį koncertą Londone surengė A. 
Mickevičiaus lietuvių-lenkų draugija, 
vadovaujama M. Bajorino. Į progra
mą šį kartą buvo įtraukti J. Tallat- 
Kelpšos, J. Gruodžio, M. K. Čiurlio
nio ir F. Šopeno kūriniai. Koncertas 
įvyko lenkų salėje. Jo teigiamą įver
tinimą paskelbė Britanijos lenkų 
laikraštis “Dzienik Polski”.

ALGIRDO ŠIMKŪNO kūrinių pa
roda buvo surengta El Dorado gale
rijoje Sidnėjuje, Australijoje. Lig 
šiol jis plačiai reiškėsi grafikoje, bet 
pastaruoju metu perėjo į abstraktų 
tapybą. Parodoje A. Šimkūnas išsta
tė 30 aliejinių darbų, kuriuose vy
ravo akiai malonios spalvos ir plokš
tumos.

V. GASPERIENĖ, mezzo-sopranas, 
dalyvavo LAS surengtame koncerte 
Londone. Jaunoji solistė studijuoja 
dainavimą Nottingham konservatori
joje. Savo pirmame platesnio masto 
pasirodyme ji padainavo tris K. Ži- 
žiūno ir A. Vanagaičio dainas, Gluc- 
ko ariją “O del mio dolce ardor” ir 
G. Bizet habanerą iš “Carmen”. Tiki
masi, kad ji užpildys Britanijoje jau
čiamą lietuvių solistų trūkumą. Pro
gramoje taipgi dalyvavo J. černio 
vadovaujamas vyrų oktetas.

DOMAS VELIČKA mokytojų studi
jų savaitėje Dainavoje liepos 30 — 
rugp. 7 d. kalbės tema “Mokytojų 
paruošimas”. Mokytojų studijų savai
tėje kviečiami dalyvauti ir tėvai. Dėl 
sąlygų prašoma kreiptis į J. Tamulį 
7031 S. Maplewood, Chicago, 60629.

RASOS GUSTAITYTĖS knygą “Me
lissa Hayden Ballerina” išleido Rut- 
lędege Book leidykla. Viršelių aplan
ke autorė pristatoma kaip lietuvaitė 
žurnalistė, baigusi žurnalizmo studi
jas Columbia un-te, “Washington 
Post” ir kitų laikraščių. korespon
dentė Vašingtone.

VACYS KAVALIŪNAS Klevelan- 
de ruošia spaudai LTM Čiurlionio 
Ansamblio monografiją 25 m. veik
los sukakties proga. Ji apims visą 
ansamblio odisėją — nuo Vilniaus 
iki Čiurlionio Namų Klevelande. 
“Dirvoj” paskelbtame pasikalbėjime 
V. Kavaliūnas pareiškė: “Pagrindinis 
daiktinės medžiagos šaltinis mono
grafijai — Alfonso ir Onos Mikuls- 
kių namai, čia daugiausia ponios 
Mikulskienės rūpesčiu yra surinktos 
koncertų programos, daugybė nuo
traukų, laikraščių iškarpų, įrašų 
Aukso knygoje, laiškų, įvairių pa
žymėjimu — lietuvių, anglų, vokie
čių, prancūzų, latvių kalbomis. La
bai svarbi ir brangi medžiaga ir pa
ties maestro, o taip pat kanklinin
kių vadovės ponios O. Mikulskienės 
gyvenimas, intymiai susijęs su An
sambliu nuo pat jo užuomazgos ligi 
šių dienų. Turiu dvylikos valandų 
pasikalbėjimą su A. Mikulskiu, įra
šytą į juostelę.” Monografijos au
torius kreipiasi į visus buvusius čiur- 
lioniečius, išsisklaidžiusius po pla
tųjį pasaulį, prašydamas aprašyti bū
dingesnius įvykius, įspūdžius ir juos 
siųsti šiuo adresu: V. Kavaliūnas, 
17918 Harland Ave., Cleveland, Ohio 
44119, USA.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DVIEJŲ KOMPOZITORIŲ KON

CERTE Vilniaus filharmonijos salė
je skambėjo Vytauto Paltanavičiaus 
ir Juozo Karoso kūriniai. L Macko- 
nienė padainavo keletą V. Paltanavi
čiaus romansų V. Mykolaičio-Putino 
ir E. Mieželaičio žodžiais, R. Siparis 
— porą dainų. Programą papildė iš
traukos iš naujos operos "Kryžkelė
je”, sonata smuikui ir fortepijonui, 
trys liaudies šokiai, kuriuos koncer
to dalyviams pateikė smuikininkas M. 
Melničenka ir pianistas G. Trinkū
nas. Su J. Karoso romansais ir vai

kams skirtomis dainelėmis klausyto
jus supažindino B. Leonaitė-Adoma- 
vičienė. Pianistė A. Radvilaitė atli
ko liaudies dainos “Jau saulutė lei
dos" variacijas, M. Senderovas ir R. 
Karosaitė — neseniai sukurtą sonatą 
violončelei ir fortepijonui.

ALGIMANTAS DAUNORAS, Kau
no J. Gruodžio muzikos mokyklos 
teorijos-kompozicijos dėstytojas ir 
kompozitorius, mirė gegužės 4 d. Ve
lionis yra parašęs harmonijos ir mu
zikos analizės vadovėlius Lietuvoje 
veikiančioms muzikos mokykloms. Jo. 
kūrybiniame palikime yra kantati5’ 
“Už taiką”, visa eilė dainų, specia
lių kompozicijų radijo programoms. 
Koncertinėje veikloje jis reiškėsi 
kaip koncertmeisteris-akompaniato- 
rius.

BUTKŲ JUZĖS mirties dvidešimt
metis buvo atžymėtas poeto kūrinių 
paroda Vilniaus respublikinėje bib
liotekoje. Eksponatai pradedami 1917 
m. Petrapilyje išleista “Kalėdų nak
timi” ir baigiami jo tekstais parašy
tomis gaidomis, periodinėje spaudo
je paskelbtais eilėraščiais. Butkų 
Juzės kapą Telšiuose mirties meti
nių proga aplankė gausus būrys 
moksleivių, mokytojų, vietinių lite
ratų, poetą prisimenančių telšiečių.

VILNIAUS M. K. ČIURLIONIO vi
durinės meno mokyklos smuikinin
kų ansamblis, kurį sudaro 8-13 metų 
amžiaus mokiniai, koncertavo Lenin- x 
grade. Programoje jie turi eilę Ba
cho, Mocarto, Beethoveno, Haydno ir 
kitų kompozitorių kūrinių. Lietu
viams atstovauja F. Bajoro ir an
samblio vadovo T. šerno kompozici
jos. Mokslo metus šis jaunųjų smui
kininkų ansamblis yra pradėjęs gast
rolėmis R. Vokietijoje.

TALINE VIEŠĖJO grupė jaunųjų 
rašytojų: G. Mareckaitė, E. Mikulė- 
naitė, A. Sluckaitė, J. Aputis, A. Bu
kontas, S. Geda, E. Ignatavičius, L. 
Jacinevičius, V. Mačiulka, M. Masio
nis ir A. Zurba. Su estų jaunaisiais 
literatais jie aptarė kūrybinius klau
simus, aplankė “Looming” leidyklą, 
išleidusią Just. Marcinkevičiaus kny
gą “Pušis, kuri juokėsi” ir I. Me
ro “Lygiosios trunka akimirką”.

TEISUČIO MAKAČINO naujausias 
kūrinys — siuita fortepijonui pianis
tės M. Lapėnaitės buvo atlikta kom
pozitoriams ir muzikologams Vilniu
je. Siuitą sudaro penkios dalys: Qua
si aria, Fuga, Toccata, Recitativo 
secco ir Postludio. Kūrinio teigia
mais bruožais pripažįstamas jo lako
niškumas ir minties gilumas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS 
pateikė premjerą — B. Gorbulskio 
operetę “Trys vakarai”, kurios tu
rinį sudaro trys novelės: “Krimina
linė novelė” (libretas V. Misevi
čiaus), išjuokianti neigiamąsias gyve
nimo puses, “Akademikas” (libr. G. 
Astrausko), humoristinėm spalvom 
piešianti nūdienius žmonių santykius, 
“Mimoza” (libr. R. Skučaitės), lyriš
kais žodžiais atskleidžianti tikėjimą 
žmogumi. Spektaklį režisavo A. Ra
gauskaitė, scenovaizdžius sukūrė dail. 
F. Linčiūtė, muzikinei daliai vado
vavo dirigentas S. čepinskas.

“KUPIŠKĖNŲ VESTUVIŲ” spek
taklis antrą kartą buvo pateiktas vil
niečiams, bet ir šį kartą salė ne
įstengė sutalpinti norinčiųjų dalyvau
ti senovinėse vestuvėse. Pagrindinius 
vaidmenis atliko: Koste Jurgulienė 
ir Eduardas šerelis — jaunieji, Vik
torija Puronaitė ir Mykolas Ragaus
kas — jaunosios tėvai, Povilas Zulo- 
nas — piršlys. Jų pastangas rėmė 
gausus būrys pabrolių, pamergių, 
kraitvežių, muzikantų, viešnių, sve
čių ir kaimynų, šį etnografinį ku
piškėnų ansamblį sudaro vyresnioji 
karta. “Jaunąją” vaidinanti K. Jur
gulienė yra 68 m. amžiaus. Tautosa
kinę medžiagą surinko ir spektaklį 
paruošė: Povilas Zulonas, Vladas Zin
kevičius, Petrė Židonienė, Ona Pau
lauskienė ir Henrikas Paulauskas. 
Saviveiklininkus spektaklio pabaigo
je sveikino A. Sniečkus, M. šumaus- 
kas, Mokslų Akademijos prez. J. 
Matulis, karinis komisaras P. Petro
nis ir kiti partiečiai, etnografiją su
maišę su kompartijos propaganda.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
; poema “Kraujas ir pelenai” buvo iš- 
. leista latvių kalba Rygoje. Knygą 

išvertė latvių poetas B. Saulytis. Nuo 
i 1958 m. latviai yra išleidę šiuos lie- 
į tuvių poetų kūrinius: E. Mieželai-
• čio “Lyriką” ir “žmogų”, K. Jaku- 

bėno “Jonytės pasakėles”, E. Matu-
, zevičiaus “Lyriką”, A. Baranausko
■ “Anykščių Sielį”, S. Nėries “Lakš

tingalos dainą”, K. Donelaičio “Me-
• tus” ir K. Kubilinsko “Gintarėlius”.
■ ' V. Kst



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 24
DUNDAS — BROCK

no ir krautuvių.
QUEBEC —BLOOR

; moderniška di- 
ja krosnis, viena

BLOOR — ST. CLARENS, 
32A00 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo

ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4

BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 {mokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 1 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
315.000 {mokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, 37.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, 37.000 įmosėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu -

te durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar

JANE — ANNETTE,
>7 J00 {mokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
gfiršžu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR,
38.000 {mokėti, 10 kambarių atskK

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

MANN&MARTEL
REALTORS

1928 Weston Rd.
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’.
MDHICO — ROYAL YORK Ri, 
šešiabutis (6-plex), prašoma kaina 
$61.000 su $20.000 {mokėjimu, 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- 
mojimuL

Tel. 249-7691
' ISLINGTON — THE KINGSWAY, 

$36.900, ideali vieta gydytojui arba 
dantistui, dvigubas garažas ir įva
žiavimas, sklypas 90*xl40’.
DUNDAS — VARSITY,
$22.900, 6 kambariai per du augš- 
tu, 2 virtuvės, 2 prausyklos. 9 me
tų senumo.
LAKESHORE — KIPLING, 
$26.000, visiškai atnaujintas na
mas iš vidaus, naujas plasteris ir, 
medžio darbas, 2 virtuvės, 2 prau-i

krautuvių ir viešbučio.
EAST DR. — SCARLETT RD., 
$25.000, atskiras 1% augšto plytų 
namas, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 2 
virtuvės, 2 prausyklos, švarus na
mas; savininkas išsikelia.

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

Turime taip pat daug kitų nuosavybių parduotL 
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10 -130 ir 430 - 7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -140 Ir 430-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
Sešt.9-12
Sekm. 930 -1

1966 M. GRUODŽIO 31 
BALANSAS — $2,344,396.
1966 M. PELNAS — $41,286.
5Wo UŽ ŠERUS, 
43/4% 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, $8.000 
įmokėti - mūrinis 8 kambarių, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
namas naujai išdekoruotas ir gali
mas tuojau užimti. Prašo apie! 
$21.000.
WEST TORONTO - SCARLETT Rd. 
$8.000 įmokėti - 10 kambarių, nau
jos statybos, trijų butų, (7 metų se
numo), garažas su privačiu įvažia
vimu.
ANNETTE - RUNNYMEDE $3.000 
įmokėti - mūrinis, atskiras 8 dide
lių kambarių su nauja virtuve ir vo
nia pirmame augšte; naujas šildy
mas, dvigubas garažas, geras - pla
tus įvažiavimas. Prašo apie $24.500.

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

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

BLOOR - RUNNYMEDE $10.000 {mokėti, mūro, atskiras, 11 didelių kam
barių per du augštus (tikras dvibutis - dupleksas), 2 garažai, privatus įva
žiavimas. Liks viena skola balansui.
INDIAN RD. • BLOOR $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 kambarių, pirma
me augšte 4 kambariai, vandeniu - alyva apšildomas, rūsys baigtas, 2 gara
žai, 10 pėdų šoninis įvažiavimas, prašoma $33.000; liks viena skola balansui 
10 metų atdara.
ST. CLAIR • OAKWOOD $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 17 didelių kam
barių, 4 moderniškos virtuvės, garažas, privatus įvažiavimas.
ISLINGTON • DUNDAS $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 miegamųjų, 8

BATHURST«EGUNTON $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kambariu d 
butis-dupleksas, vandeniu-alyva apšildomas, garažas, privatus įvažiavimi 
gražus, didelis kiemas. Liks viena skola balansui 10 metu atdara.

Neradus štame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne- 
jndomą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar
navimą. _ __ __ _ _ _

Toronto Real Estate Boards narys. 
LEM 161, namų 783-2105

TOROWT@w
Lietuvių studentų žinios

Studentų valdyba yra pasiryžusi ar- «. lis studentus yra mokytojų kolegi- 
timiausiu laiku įrengti savo būstinę joj, Reyerson politechnikos institu- 
Prisikėlimo par. patalpose. Tam rei- te, Ontario Arts College ir Toronto už savo narius. Registracijos mo
kslui aukojo: $100 — P. Pargaus- universiteto vakariniuose i kursuose, kestis — $5, stovyklos mokestis — 
kas, $50 — Prisikėlimo Kredito Koo- Apie 10 torontiškių studijuoja kituo- $45. Stovyklos metu bus organizuo- 
peratyvas; $25 — T. Placidas Barius, se Ontario universitetuose, keletas jama ekskursija į Expo 67. Darbo 
OFM, dr. Gustainienė, dr. J. Sungai- JAV universitetuose. Penki siekia Dįenos savaitgalį bus Lietuvių Die
ta, J. Tumorą, p. Stanaitis; $15 — A. mokslo laipsnių. Pora torontiškių gi- M- Kadangi Montrealyje nakvynės 
Barkauskas; $10 — dr. A. Dailydė, liną studijas Europoje. sunkiai gaunamos, iš anksto šiam
inž B. Baranauskas, p. Juškevičius, Šiais mokslo metais numatoma savaitgaliui užsiregistravusiems bus 
dr. J. Yčas, dr. R. Karka, A. Kuolas, baigs Toronto universitetą apie 18 parūpintos nakvynės. Kaina — maž- 
E. Šlekys, dr. S. Urbaitis, dr. J. lietuvių. Jų tarpe — 1 dantų gydy- dau« $5 nakčiai. Registracijos mo 
Vingilis, dr. A. Valadka; $2 — inž. tojas, 4 inžinieriai, 1 chemikas, 1 fi- kestis šiam reikalui $2. Norėtume 
V. Sičiūnas. Visiems aukotojams nuo- zinio auklėjimo instruktorius ir t-t. pabrėžti, kad stovyklos registracija 
širdus ačiū. Valdyba Gimnazijos mokinė S. Kybartaltė vyksta per draugovių valdybas; be jų

Toronto universitete yra užsire- gavo stipendiją vasaros atostogas leidimo niekas nebus stovyklon pri- 
gistravę 77 lietuviai studentai; dau- 4 praleisti Kvebeko provincijoje, kur imamas, 
giau kaip 50% — mergaitės. Po ke* mokysis prancūzų kalbos.

Lietuvių skautų veikla
• “Rambyno” tunto skautų, vyks- rijos” tuntininkė, tel. AT 2-5995. 

tančių į etninių grupių stovyklą • Skautai-tės dėkoja p. Misevi- 
rugp. 12-20 d., registracijos lapai bū- čiui už būklui padarytus drožinius, 
tinai grąžinami iki Šio šeštadienio. T. Sekonienei už lietuvišką rank-

• “Church” paradas pereitą sek- šluostį, p. Saulėnui už medžiagą, p. 
madienį sutraukė tūkstančius Žiūro- Dilkui ir dar kartą p. Imbrasui už 
vų, kai skautai žygiavo Yonge ir talką būklą įrengiant Būklo atidary- 
Queen gatvėmis į miesto rotušės aikš- mo metu dėžutėje aukų surinkta 
tę, kur įvyko trumpos religinės apei- $11.58. 
gos. “Rambyno” tunto skautai ir va
dovai žygiavo su lietuviška trispalve 
ir savo vienetų vėliavomis. Buvo ma- gražiai paiškylavo pereitą šeštadienį 
tyti latvių ir vengrų vienetai. Ačiū 
tėveliams už talką. ».

• Birželio 11 d., 12.30 v.p.p., skau
tų būkle šaukiamas antrasis vykstan
čių į Romuvos stovyklą vadovų-vių 
posėdis.

• “Šatrijos” tuntas ruošiasi gau
siai dalyvauti Romuvos stovykloje. 
Registruojamos skautės, norinčios 
vykti į vadovių stovyklą rugp. 19-26 
d,. Custer, Mich. Rugsėjo mėn. Mont- 
realyje įvyks vyr. skaučių ir kandi
dačių sąskrydis. Dalyvėms nakvynes 
parūpins Montrealio sesės, šio suva
žiavimo proga bus aplankyta “Expo”. 
Smulkesnes informacijas teikia “Sat-

• “Šatrijos” tunto jaun. skautės 
“Rūtos” ir “Tulpės” dr-vės —

Edwards Gdns parke. Iškylos metu 
įžodį davė V. Dambrauskaitė, E. Ga- 
čionytė, V. Gačionytė, G. Mažeikai
tė, L. Škėmaitė, A. Vaitkutė, V. Ado
monytė, V. Turutaitė, S. Bakevičiū- 
tė, D. Vitkutė. Jas visas pasveikino 
ps. I. Šemaitė-Meiklejohn. Iškylauto
jus smagiai pažaidė gamtoje ir buvo 
pavaišintos karštomis dešrelėmis. Iš
kylai vadovavo jaun. skaučių vadovė 
ps. M. Stanionienė. č. S.

• Akademikų skautų suvažiavimas 
įvyks liepos 1-4 d. Pattawattamie Re
sort, Michigan. Dalyviai registruaja- 
si pas A. S. S. pirmininką fil. E. Vil
ką, 12601 S. Stewart, Chicago, Hl.

^SPORTAS
golfo uždaras rungtynes. Laikas ir 
vieta bus pranešta telefonais. Infor
macijos reikalu kreiptis 485-1488 pas

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos krepšinio rinktinė viešė

jo Lenkijoje, kur žaidė keletą rung- j B^sį 233-8394 pas H. Ste
linių su vietine rinktine, besiruošian
čia ateinančioms pasaulio pirmeny
bėms. Lietuviai pralaimėjo pirmas 
dvejas rungtynes 73:83 ir 67:69; tre
čias rungtynes prieš Lenkijos jaunių 
rinktinę laimėjo 75:69. Lietuviai žai
dė be savo geriausių žaidikų — M. 
Paulausko ir R. Venzbergo.

Sov. Sąjungos jaunių grupės krep
šinio pirmenybėse Donecke gražiai 
pasirodė Lietuvos krepšininkai. Jau
niai, nugalėję visus priešininkus, lai
mėjo pirmą vietą. Mergaitės, nors ir 
nugalėjo pirmos vietos laimėtoją Ry
gos VSM 65:63, liko trečioje vietoje.

Maskvoje įvyko kroso bėgimas, ku
riame Lietuva bendroje sumoje lai
mėjo 3-čią vietą. Geriausiai pasirodė 
N. Sabaitė, mergaičių grupėje laimė
jusi III vietą.

Lenkijoj viešėjusi Lietuvos moterų 
krepšinio rinktinė laimėjo visus susi
tikimus. Varšuvoje įvykusiame tarp
tautiniame turnyre jos laimėjo pirmą 
vietą. Lodzėje jos žaidė su Lenkijos 
meisterėmis LKS komanda ir rung
tynes laimėjo 66:57 pasekme.

Minske įvyko jaunių lengv. atleti- 
tikos rungtynės, kuriose neblogai 
pasirodė Lietuvos lengvaatlečiai, 
švėkšnietis V. Jucius šuolyje į augštį 
peršoko 1.90 m., A. Jankevičius, taip 
pat švėkšnietis, trišuolyje nušoko 
14.40 m. Kaunietis C. Augustauskas 
šuolyje su kartimi peršoko 3.90 m.

Sov. Sąjungos krepšinio rinktinė, 
besiruošdama pasaulinėms krepšinio 
pirmenybėms, žaidė draugiškas rung
tynes su Čekoslovakija ir jas laimė
jo 103:68. 
daugiausia 
lauskas —

Europos
rios įvyks Romoje, Sov. Sąjungai at
stovaus du Lietuvos boksininkai — 
R. Tamulis ir D. Pozniakas. Jie S. 
Sąjungai pirmenybėse atstovavo 
1963 ir 1965 m.; 1953 m. tose pirme
nybėse atstovavo R. Murauskas ir A. 
Šocikas.

V. Jaras, pirmasis iš Lietuvos dis- 
kininkų, peržengė 60 m. ribą. Leseli- 
dzėje įvykusiose lengv. atletikos 
rungtinėse disko metime jis pasie
kė Lietuvos rekordą, numesdamas 
diską 60.14 m. Su šia pasekme šiais 
metais jis yra septintasis Europoje. 

Lengvosios atletikos jaunių rung
tynėse Kaune A. Vaitkevičius rutulio 
stūmime pasiekė neeilinę pasekmę: 
5 kg. (12 sv.) rutulį nustūmė 18.28 
m. Tai ne tik naujas Lietuvos rekor
das, bet ir geriausia Sov. Sąjungos 
pasekmė.

Donecke įvyko Sov. Sąjungos ir 
Bulgarijos imtyrrinkų susitikimas, ku
riame pusvidutinio svorio imtyninkas 
A. Limantas didele taškų persvara 
(7:1) nugalėjo bulgarą T. Todorą.

Sov. Sąjungos rinktinei 
taškų iškovojo M. Pau- 
20.
bokso pirmenybėse, ku-

VYČIO 2INIOS
S. Kernius ir G. Kerniūtė augStųjų 

mokyklų pirmenybėse laimėjo rutu
lio stūmimo i# disko metimo pirmas 
vietas.

V. Nežukaitytė dalyvavo JAV stalo 
teniso pirmenybėse. Praeitais metais 
Šiose pirmenybėse ji buvo laimėjusi 
pirmą vietą, Šiais metais ji pasiekė 
tik pusiaubaigmį. Jai atiteko 3-4 vie-

Ateitininkų žinios « . twšm« žiburį . iw. vi. i - Nr. z; (x»)
Studentų ateitininkų vasaros sto

vykla įvyks Montrealyje rugpjūčio 
22 — rugsėjo 2 dienomis. Registra
cija vykdoma per draugovių valdy
bas. Neužsiregistravę studentai ne
bus priimti į stovyklą, nes stovyk
loje draugovių valdybos bus atsakin-

SAS centro valdyba
Paskutinis bendras visų būrelių su-

paitį. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Viktorijos Diena įvyko pirmasis 

Aušros klubo golfo sekcijos turny
ras, kuriame dalyvavo 18 golfo žai
dėjų. Pakilioje nuotaikoje pravesto
se varžybose I vietą ir Aušros per
einamąją taurę išsikovojo sekcijos 
vadovas J. Astrauskas (85). II vieto
je liko jo sūnus Edis (87); III — sve
čias A. Eižinas (91); IV A. Simanavi
čius (93) ir V A. Žutautas (95). Ant
radienį golfo sekcijos posėdyje ap
tarta tolimesnė veikla.

Praėjusį ketvirtadienį Toronto 
miestas surengė viešą pagerbimą 
sportininkų, kurie praėjusiame sezo
ne išsikovojo Toronto, Ontario ir Ka
nados čempijonatus. Pagerbtųjų ei
lėse buvo ir mūsų krepšininkės, On
tario čempijonės.

Urugvajuje gegužės 27 d. prasidė
jo penktosios vyrų krepšinio pasauli
nės pirmenybes; dalyvauja 16 koman
dų, kurios atrankinių rungtynių keliu 
pateko į šias pirmenybes.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Kanados vietininkijos susirinki
mas gegužės 13 d. Toronte svars
tė priemones ir sąlygas organi
zacinei veiklai pagyvinti. Sekan
čių trejų metų laikotarpiui per
rinko vietininkijos valdybą: Stp. 
Jakubickas — pirm., Vytautas 
Skrinskas — vicepirm., Br. žol- 
pys — ižd. Kitus vietininkijos 
vadovybės narius numatyta, pa
gal reikalą, kooptuoti. S. J.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS 

J. RUKŠA
; 527 Bloor St. West

Namą tel. LE 6-9165

; LE 2-4404
' $35.000 {MOKĖTI, 8 metų senumo 

18 butų su balkonais. Tik pusė 
i 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

PR. KERBERIS
2232 Bloor St. West

RO 7-5454

puikiai. Vieni vyko samdytu auto
busu, kiti — savais automobiliais. 
Tuoj po Mišių Wasagoje buvo bendri 
pietūs. Po to sekė įvairūs žaidimai 
ir bendras laužas su įvairia progra
ma. Laužo metu buvo apdovanotos 
pavyzdingiausios jaunesnės ateitinin
kės ir laimėjusios premijas už darbe
lius. Iškylos metu taip pat buvo iš
statyti jaunesniųjų mergaičių darbe
liai, kuriuos jos padarė šiais metais. 
Padėka tenka tėvų komitetui, kuris 
rūpinosi visų maitinimu, seselėms 
Jonei ir Viktorijai, kurios sudarė ir 
pravedė visos dienos programą.

Ateitininkų stovykla Wasagoje 
, įvyks nuo liepos 23 iki rugpjūčio 7 

d. Stovykla yra organizuojama gim
nazistinio amžiaus jaunimui, bet bus 
priimami, jeigu vietos liks, ir jau
nesnieji. Jiems bus sudaryta atskira 
programa. Kadangi praėjusiais me
tais stovykla buvo perpildyta, tai 
pirmoje vietoje bus priimami ateiti
ninkai. Registracija pradedama jau 
dabar. Kiekvienam reikia užpildyti 
specialius blankus, kurių galima gau
ti Prisikėlimo par. raštinėje. Taip 
pat reikės pristatyti gydytojo pažy
mėjimą. Stovyklos metu bus vyksta
ma į Stratfordo festivalį, šiemet ma
tysime “Merry Wives of Windsor” 
spektaklį. Kelionė kainuos $3 ir bi
lietas — $2.50. Pageidautina, kad tuos 
$5.50 susitaupytų patys stovyklauto
jai. Registruotis stovyklon prašome 
kiek galinti greičiau. Toronte regist
ruoja tėvų kom. pirm. J. Stankaitis, 
tel. 782-3003, Tėvas Rafaelis 533-0621 
ir V. Kolyčius 534-5586. Hamiltone 
registruoja p. Gudinskienė ir J. Plei- 
nys.

PALIKIMAS, 7 kambarių atskiras 
namas, kvadratinis planas, šoninis 
įvažiavimas, pilna kaina $25.900, 
Rannymede - Bloor.

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

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

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

$65.000, duoda 10 procentų gryno 
pelno.

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

$29.000.
RONCESVALLES - HIGH PARK, 

apie $15.000 įmokėti, originalus, 
keletas metų senumo tributis — 
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.

konus. Didelė auto aikštė; 11 ga
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 5% %. Rei
kalingas geras {mokėjimas 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 pinigu 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.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 
asm. paskolas iš 7%

Niagaros pusiasalis
TRADICINĘ ŠIO PUSIASALIO 

lietuvių šventę Jonines birželio 24 d. 
šiemet rengia “Žalgirio” liet, skautų 
rėmėjų komitetas, kuris ypač sielo
jasi jaunimo veiklos rėmimu. Progra
mą atliks geriausi lietuvių meno vie
netai Kanadoje — “Gyvataras” ir 
“Gintaras”. Paįvairinimui — Jonų 
polka. Gros šaunus orkestras, turįs 
modernių šokių repertuarą jaunimui. 
Tad ruoškimės visi. Birželio 24, šeš
tadienį, visi keliai ves į St. Cathari
nes, Ont., Jonines. Rengėjai

Kanadiečio mokinio laiškas. 
Toronto apyl. pirm. adv. G. Bal
čiūnas gavo iš VIII skyr. moki
nio ši laišką: “Gerbiamieji, Aš 
labai domiuosi Lietuva, Latvija 
ir Estija. Kreipiausi i Europos 
Pavergtųjų Tautų Seimą ir ga
vau knygelę su knygų sąrašu, 
kuriame pažymėta, kad Jūs 
spausdinate knygeles apie tą 
kraštą. Prašyčiau atsiųsti man 
informacijų apie tą šąli. Taip 
pat būčiau dėkingas, jei galėtu- 
tumėt atsiųsti man kitų adresų, 
kur aš galėčiau gauti informaci
jų apie Jūsų kraštą, Latviją ir 
Estiją. Ačiū. Reiškiu pagarbą — 
Pat Willerton, 302 Highgate 
Ave, Worthington, Ohio, USA.”

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmH.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRA2OLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

Į ____________ TEL. LE. 5-1944,_____________________

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

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n - n A lt A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKAIViA 
KREDITO KOOPERATYVE L——

MOKAME
4%°/o už depozitus 
51/2% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Pajamos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min» 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas .Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A L. GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
nemokamas metinis krosnių išvalymas 

24 vaL veikianti greita krocniųta&ymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
adžeto Ir patarnavimo planai. Bsfanokė jimas penkiems metams ir ilgi 

B-vės stot C. (CHUCK) ROE. TeL 3624777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreijridtės: St Prakapas 

teL RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER

$3.500 ĮMOKĖTI, gerų plytų, 6 dideli ir šviesūs kambariai su veranda, 2 
virtuvėm ir 2 prausyklom, nauja krosnis. College • Dufferin rajone.
$3.000 {MOKĖTI vienaaugštis New Toronte, 6 kambariai, alyva apšildomas, 
gerų plytų, užpakalinė gatvelė; prašo $18.900.
$7.000 {MOKĖTI, Queen - Lansdowne, gerų plytų, atskiras, 9 dideli kam
bariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, nauja krosnis, platus privat. įvažiavimas, 
dvigubas garažas.
$31.900, Bloor • Jane, 6 dideli — šviesūs kambariai, nauja krosnis, užbaig
ta rūsy svetainė; atskiras garažas.
MOTELIS — labai gerai pastatytas ir moderniai įrengtas, 10 vienetų, ra 
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 W., Toronto 4,

Vyt. Morkh J. Kaikelit A. BUudiius Ab. (Mteldaiukė) WtetotH
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APDRAŪDA
ATSm

NEŠINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814
„ W—W Įiiiniiii— L_—JLSLIL^^——1^—

(VAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
Automobiliai, Šaldytuvai, skalbimo

BE MUITO 
(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

vainos mašinos, televfadjes aparatai,

foto aparatai ir Lt
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustas {vairius siunti-

LIETUVIŲ IŠTAIGA

EXPORTING CO

klausti, telefonuoti bei rašyti, 
ytaHmiĮ-

kam patarnavo ir pasiruošusi patar-

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vi
Iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 n

A ItIKA8ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisėm televizijos ir radijo aparatas. Taisėm 
šaldytuvus, krosnis, skalbime mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A A su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-22B9 

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
K. STRIAUPIS

Res. teL LE 6-5363

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
> 532 - 7733
! 1736 Dunda* St. W. Sav. R. Stasiulb

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

Bloor Autorite Garage S

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visos meehanH-

Prieš pirkdami vartotas šutomo-

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

International 
Driving School 

WALDI
. TeL RO 2-2100

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt 
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

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

PLUMBING and HEATING

bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.

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

Visų rūšių automobilių išorės (W 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir ganntaetas. 
Uetavtas aptemtąja Jsess Jurtai 

itaBAfflUMm, 
tel. W4 LCta arba WA

St Catharines, Ont ŠYPSENOS
^TRAGIŠKAI ŽUVO automobilio SIDABRINĘ ‘VEDYBŲ SUKAKTĮ PAMINĖTA VIENERIŲ METŲ ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA už- pemfyti

nelaimėje du Londono lietuviai - iškilmingai paminėjo Bronius ir Eta- MIRTIES SUKAKTIS. 1966 m. ge- bai«ė moludo metus 13 d T< Popiežiaus Jono XXIII endk- 
Juozas Ordas, 66 m. amt, ir jo žmo- na Keburiai. Jie susituokė Uetavo- gūžės 23 d. mirė visų šios apylinkės dieną vyko egzaminai, po kurių Tė- bka^fater et magistrą” buvo

pastarojo vairuotojas taip pat su- nes po to karo audra juos išskyrė bai nuliūdusį vyrą Antaną ir daug dienė, mokyklos globėju T. Barnabas buvo nurodyta užtrukęs verti’ 
žeistas, bet išliko gyvas. Vairuotojas net visam šimtmečio ketvirčiui Jis pažįstamų. Už velionę jos vyras A Mikalauskas. Tėvų komitetą sudarė ; * “ — «•

“ ‘ " 1948 m. atsidūrė Kanadoje, o jo mie- Mažeika užprašė iškilmingas pamal-
ia žmona Elena Baldžekaitė-Keburie- 
nė liko Lietuvoje ir tik praeitais me
tais prieš pat Kalėdas jai pavyko 
atvykti pas mylimą vyrą. Broniaus 
brolis Balys Keburis ir jo žmona, no
rėdami atžymėti šį jiems brangų įvy- 

sai nenukentėjo. Tai įvyko 12 mylių kį, iškėlė jiems antras “vestuves”, 
į vakarus nuo Kitchenerio, 7 ir 8 Apeigas atliko kun. B. Pacevičius, 
plentų sankryžoje šeštadienio, gegu- o po jų salėje įvyko vaišės, kurių 

metu buvo pasikeista nuoširdžiomis 
kalbomis, sveikinimais ir prisimini
mais. Be paminėtųjų dar dalyvavo 
pusbrolis Jankūnas iš Čikagos ir apie 
60 svečių iš apylinkių.

LIETUVAITĖS MOKO ANGLUS 
lietuvi&ų šokių. Neseniai Clark Si
de Road mokykloje įvyko Common-

kalinę sėdynę ir nebuvo lengva jo 
kūną išimti iš visai sulaužyto ir grio
vyje atsidūrusio automobilio likučių. 
Jis ir jo žmona mirė tuoj pat nelai
mės vietoje. Katastrofon buvo įvel-

MOTINOS IHENOS MINĖJIMAS 
šiemet buvo tuo ypatingas, kad jame 
dalyvavo iš Britanijos atvykęs sve
čias kun. J. Kuzmickis. Jis skaitė įdo
mią paskaitą apie motiną. Meninę 
programos didį atliko du chorai —■ 
jungtinis moterų ir jungt mišrus, 
šeštadieninės mokyklos taut šokių 
grupė, vad. D. Chainauskienės, “Bal- 

- tijos” ansamblio taut šokių grupė, 
vad. D. ir M. Chainauskų. Chorams 
vadovavo kun. B. Pacevičius, korepe
titorius E. Bliskis, akojnpanavo K 
Brazlauskaitė, taut šokiams grojo 
broliai Valaičiai. Be to, dar buvo ma
žųjų deklamacijos. Minėjimą atidarė 
apyL pirm. L. Eimantas, programą 
pranešinėjo L. Keraitė. Po progra
mos visus gardžiai pavaišino apyl. 
valdyba.

dalyvaujant beveik pilnai bažnyčiai 
žmonių. Po pamaldų pašventintas 
Delhi kat kapinėse mirusiai pamink
las, savo didumu ir grožiu pralenkiąs 
visus kapinių paminklus. Jis yra pa
puoštas tautiniais motyvais. Pusry
čiuose, kurie įvyko parapijos salėje, 
dalyvavo daug K. Mažeikos giminių, 
draugų, pažįstamų, atvykusių iŠ To
ronto, Hamiltono ir šios apylinkės.

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ MINĖJI
MAS įvyks birželio 18, sekmadienį. 
Jį organizuoja Bendruomenės apylin-

J. Vyšniauskas, J. Zubrickienė ir S. 
Zubrickienė.

MOTINOS DIENOS minėjimą šiais 
metais, pagal L Bendruomenės pa
geidavimą, suruošė klebonas Tėvas 
B. Mikalauskas. Labai jautrią ir gra
žią paskaitą skaitė Alfonsas Stankai-

mas į svetimas kalbas. Tačiau 
iš tikrųjų popiežius nebuvo pa
tenkintas paruoštu tekstu ir jsa-

— Ji perdaug komplikuota! 
Mano tikintieji ano, kad aš vi
so , to nesuprantu. Parašykite 

______ _ _______________ tekstą iš naujo — paprasčiau, 
'* tb U Buffalo. Meninę dalį atliko aiškiau ir netaip teoretiškai. 
’ skautų jaunimo choras. Motinos bu- Svarbiausia — padarykite encik-

basadoriais” buvo trys jaunos lietu-

vo apdovanotos gėlėmis. Po minėji- liką konkretesne, 
mo sekė vaišės.

SKAUTŲ RĖMĖJAI visu judrumu 
ir uolumu ruošiasi didžiajai Niaga
ros pusiasalio šventei — Joninėms 
birželio 24 d. Merritono salė bus pil
na rinktinio lietuviško jaunimo iš 
JAV ir Kanados. Tai atgaivos diena 
baigus sunkius mokslo metus.

T. BARNABAS MIKALAUSKAS 
birželio pradžioje vyksta į Kenne
bunkport, centrinį pranciškonų vie
nuolyną, atlikti metinių rekolekcijų.

PIRMOJI VAIKUČIŲ KOMUNIJA _________________________ . _
APYLINKĖS JAUNIMAS jau ruo- nę atramą. Jeigu tu norėtum ją

Gedimino šaulių kuopa, vadovaujama 
Stp. Jakubicko. Tą dieną per pamal
das giedos solistas J. Rimkus, bus 
įneštos vėliavos, o po pamaldų prie 
kryžiaus, kuris pastatytas Lietuvos 
kankiniams pagerbti, bus padėtas vai- 
nikas.

Profesinis pokalbis
Garsus anglų automobilistas 

atsivedė kartą savo draugą ame
rikietį automobilistą į namus. 
Jo namuose ant sienų buvo pri-

— Na, jau ne, — sako sve
čias, — nepatikėsiu, kad tu tuos 
elnius būtum suvažinėjęs...

— Žinai, brangusis, aš truputį 
nubrozdinau automobilio prieki-m., Loreta, 11 ir Joana 10, Tralai-

£ ivyks M. M APVLmKes jaunimas Jau ne atram,. Jeigu tu norėtamįt
berniukus, X išmokė JonkeU ir jau bus praėję tabako sodinimo ir at- Jas: vafiuoti } vasaros stovyklas pamatyti, - Ji yra užpakalinėje 
Lenciūgėlį ir su tais šokiais sėkmin- sodinimo darbai.
gal dalyvavo minėto parengimo pro- . t- — — —
gramoje. Jos visa tai atliko savo ini- KUOPOS visuotinis metinis susirin- 
ciatyva. Tikrai labai gražu! D. E. kimas gegužės 6 d. sekantiems me

tams perrinko kuopos vadovybę: Stp. 
Jakubickas — pirm., G. Rugenis —

_____ Juos remia skautų rėmėjai ir Tėvai automobilio sėdynėje...
D. L. K. GEDIMINO ŠAULIŲ Pranciškonai Koresp. Parinko Pr. Al.

SAULT S. MARIE, ONT.
SVEČIAS Iš TORONTO. Atvykęs 

pas savo prie Sudburio (Whitefish) 
gyvenančius sūnelius, lankėsi toron
tiškis Vytautas Gavelis, šis kadaise 
čia gyvenęs tautietis nustebino savo 
draugus nepalūžtančiu charakteriu ir 
pilnai išlaikytu lietuviškumu.

DAR VIENAS ŠIMTININKAS. Pats 
naujausias mūsų kolonijoje Kanados 
Lietuvių Fondo narys su $100 įnašu 
yra Vincas Žurauskas. Mūsų maža ko
lonija yra jau suaukojusi 90% nu
statytos kvotos ($1800). J. Sk.

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
R0NGE6VALLES SP(»tT STORE

šaunios vestuvės. Gegužės 20 
d. lenkų parapijos bažnyčioje • susi
tuokė Stasys Druskis ir atvykusi iš 
Suvalkų trikampio Birutė-Marija 
Maksimavičiūtė. Stebėjusiem bažny
čioje sutuoktuvių apeigas gausiam 
tautiečių skaičiui ir svetimtaučiams 
krito j akis tautiniais drabužiais pa
sipuošusios pamergės D. Girdzevi- 
čiūtė, Z. Sinkevičienė (iš Čikagos) ir 
svočia V. Girdzevičienė. Vestuvių po
kylis įvyko ukrainiečių salėje, kurio
je buvo apie 100 svečių. Į jaunuosius

čiulis — ižd., M. Rimkuvienė — mo
terų sekcijos vadovė, J. Rimkus — 
meno sekcijos vadovas; kontrolės ko
misijom P. Augaitis, D. Žiogas ir 
Br. Dirsė. S. J.

★ Baltimorės kardinolas L. 
Shehan patvirtino arkivyslaipi- 
jos nuostatą, kuriuo leidžiama 
tam tikrais atvejais protestantų

katalikų bažnyčiose, o katalikų 
kunigai galės sakyti pamokslus 
protestantų bažnyčiose.

Plaukite automoblius

C1A
83 SIX POINT ROAD

Jokiy triukų!

Jokiy dovany! Nieko nereikia pirkti? 

Įmetusį automatą dvi monetas po 
50 centy arba keturias-po 25 centus

COIN OPERATED

e St*

Bloor Su

e>>
<

Six Point Rd.

Is
lin

gt
on

Už 1 dolerį jums nuplaus ir nublizgins. 
Mašinos jums viską padarys 
arba 
už 25 centus jūs patys nusiplausite.

PIRMA TOKIOS RŪŠIES VyZ \ y
ĮMONĖ KANADOJE /\/\ X

KRAŠTO ŠIMTMEČIUI ATŽYMĖTI.

SIX POINT 5 »■
83 SIX POINT ROAD (ŠEŠTA GATVĖ I PIETUS NUO BLOOR, tarp Islington ir Kipling).

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

Savininkas V. BACtNAS

Skambinti telefonu 278-Z26I 536-4681

Mažo kalibro ir medžioUSniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys,

231 -2661 2%;.3b323*

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 - Taronto. 
Margio vaistinės namų n augštas.

(fėjfrnos iš Howard Paric Avenua} 
Priėmimo laikas: kasdien naa 10 v.r. Hd 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

Įstaigos teL LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJ>.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9^629. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 630 vaL vak. šeštadieniais nuo

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

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

470 COLLEGE ST, TCHtONTO 
Telefonas WA 1-8924

NAUDOKITĖS PATARNAVI

MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eteura vaiymas. Šatai-

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

vm BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Teletam LE. 2-4198

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

plnnadianiais Ir tns^iadlaiiiais 2—9 v. 
antradlaniah^ kotvirtadlanlab Ir 
pankfadianiais 9—5.30 vaL p-p.

Telefonu RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.)

TeL 535-7025

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
129 GRENADIER ROAD

(2-ra« namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vaL vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonu LE. 4-44U

DR. F. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadienlab 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Wn Tbrenta 

(į rytu» nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTI
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Catvington Dr, Dovnariev.
(prie Keele j šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientas pagal susitarimą 

TeL 633-1167

DR. N. NOVOSICKIS 

dantų gydytojas
794 BATHURST 6T. 

(kampa* Bloor A Bathmat)

Tel. 534-3370
Priima ooaientus iš anksto susitarus

<li* A i J®* » i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

' draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJLV-B1Ų

m. I w ąiijįji
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vakijos vyriausybėmis atsiskai- tų atsiuntė apylinkės pirm. J. čiu ir gausiam būriui giminių,
tyti už kanadiečių turtą, esantį Statkevičius is West Lorn, Ont. sukaktuvininkai atšventė 25 m.
tose valstybėse. Koorporacijos Užsakymus su pinigais (po $6) vedybų sukaktį. Pobūviui vado-
bei paskiri asmenys, kurie nore- siųsti leidinio administracinei vavo J. Matulionis. Po “Ilgiausių

— Kapinių lankymo diena sutrau- — Nuoširdžiai užjaučiame J. Rim- pareikšti pretenzijų į savo komisijai 941 Dundas St. W., To- metų” sveikino: knn Hr i
kė rekordinį tautiečių skaičių. Padė- kų, Lietuvoje mirus Įo mamytei, ir turtą, likusį minimose valstybė- Toronto 3, Ont. žtmnidrinaR Vr

u Pagerbti PaškovičiaL Gegužėsankus iš . 28 d. vakare Šv. Jono Kr. par.
KL krašto vai yb ^lėje, dalyvaujant gausiam bū- 

Tarpgrupinė Ontario konfe- riui tautiečių, jaukiai praėjo su-
** * ' jūčio 20-25 d. sipažinimo pobūvis neseniai iš

Prisikėlimo por. žinios OS M0NTREAI?®
ka priklauso soL V. Vaikaičiui už C. Javą, Lietuvoje mirus jo tėveliui. prašomi gauti tuo 
giesmes, tvarkdariam* už automobi- — Geriausi sveikinimai ir ilgiau- 
lių tvarkymą ir visiem tautiečiams už šių metų linkėjimai J. R. ir V. Simą- 
atsilankymą ir aktyvų įsijungimą į navičiams jų 25 m. vedybinės su- 
pamaldas. kakties proga.

vasaros sto- Kun. J. Gaudzė lanko Europo- 
žmuW^£X“ vtu ’ T?“3* “Neringos” ir "Geležinio je žymiąsias šventoves ir stebi,
a SSK* ™vito„Sd'r ’ Vdk0” tuntU vasaros stovykla kaip atrodo rehgi
A. Rinkūnas, apyl. pirm. adv. G. įvyks liepos 23 — rugpjūčio 6 Gegužės 16-17 d.
?iSkten?i’knnltp A^hai^r a* “B a 11 i j os” stovyklavietėje, vani Rotondo, kur gyvena stig-
pJaktnas A’ prie Que* Stovyklos matizuotas vienuolis kapucinas
c • • F°j° — mokestis vienam stovyklautojui: Padre Pio. Ryto 5 vai. daug

$20 savaitei, $35 — dviem sa- žmonių dalyvauja jo laikomoseI t: i - dviem stovyk- MiSiore. Geguži 23-27 d. kun.
• * u*---?118?3* lautojam iš vienos šeimos, $75 J. Gaudzė buvo Liurde, kur 26 

.. ................ ‘ trims ar daugiau iš vienos d. Rožinio koplyčioje aukojo šv.

buvo San Gio-

- Sį penktadienį, pirmąjį birželio - Mišios: šeštad., 7 v. - už a.a. uncija įvyks rugpjūčio 20-25 d. ^pažinimo pobūvis neseniai kritusias brohs Vincas iš Cika- JXTSS’ * 
mtoerio,^ąSdSSv.ir7J0 A. Slapšį; užpr. p. Slapšienė; 7.30 v. Port Elgin, Ont. Štemetine jos įaętuvos atvykusiaiagr. Pranaš- gįs. visi pabrėžė J. R. Simana-
TvZl Pr>\Zin namaidu lan — už a.a. A. Daūsą; užpr. p. Jurgu- pagrindine tema — "Canada — kai Paškovičienei ir jos su- ^iėiaus dideU nasiaukmima liA- 15
kJdSntot lytė; 8 V. - Už a^B.Beneckj; užpr. The Road Ahead”. Informacijas nuo stud, Vytautui. Prie ponių bendmomSaS dib^ T- tnmSr>ar- 15 "eT a. kozuuo Koplyčioje auKojo sv.

T ♦ p^riščiūnai; 9 V. - Už a.a. 6. mp. konferencijos reikalais teikia J. jaukiai papuoštų stalų įžangos S £šeimos. Registracijos mokestis Mišias uz visus šv. Kazimiero
Liam; -ir. P. Žukauskai Bennich, 22 DavĖville Avė, To- ĮodJ tarė pobūvio vadovė T. Se- teKlo^S SS’.1 fSJSS

koruene, visų vardu pasveikinda- drauda. Į stovyklą yra pnimarm
ma ir įteikdama adresą su 252 * nĘ, ’ prisiueaanciai pne visi — skautai ir neskautai. ša-

1‘ pobūvio dalyvių parašais ir ga- hetuj^kOT veiklos. Susi d ar e jja skautiškų užsiėmimų, norin- 
i- Pou«viu uaryvrų u k* įspūdis, kad lietuviai Simanavi-

je kunigystės Šventimus gauna se- užPr- P- Žukauskai. rnnfn 7 nnt q»el 4R7 3291
nųjų ateivių sūnus dijakonas Jonas -Mišios par. salėje vasaros metu H>nto7, Ont. Tel. 487-3291. 
Pilkauskas. Naujasis kunigas šv. Jo- nelaikomo«; nuo šio sekmadienio lai- l. Tamošauskas, KLB švieti 
no Kr par. bažnyčioje laikys pamal- komos bažnyčl°je 8> 10 1115 mo komisijos pirmininkas, pra
das sekmadienį, birželio 11 d., 11 vaL t . ... ėjusį savaitgalį buvo nuvykęs
vai. Parapijos nuoširdūs sveikinimai — S1 sekmadieni — antra rinklia- Klevelandan į PLB švietimo va- 
ir linkėjimai kun.7 Jonui, jo mamytei va statybos skoloms. dybos posėdį. Švietimo vadyba
ir broliui Robertui. Pmnas}s mėnesio penktadienis naujai sudarytas organas rū-

— Geroio Ganytojo stovykla sto- — aą savaitę- NIiši()s —y pintis lietuvių mokyklinio švie- 
wklavima pradės antrąjį liepos sa- 8 v‘1710 730 v* vak" Išpažintis ir timo reikalais laisvojo pasaulio 
vyklavimą pradės, trąjį pos Komunija — per visas Mišias. Li- mastu Vadvba sudaro* nirm vaiteali. šiuo metu organizuojamas- . -TZ •• - . . , hi<xmu. vauyuą buiwiu. pirm.stovySos personalas, fr šiais metais foniai Komunija aprūpinami iš anks- Alf. Mikulskis, nariai - p. Ka- 
;  -4—4^4 i. to susitarus. Birželines pamaldos — ralius, p. Stempužienė, p. Ignato-

nis, p. Tamošauskas. Pirmaja-
— Motinos Dienos novenos Mišios me posėdyje buvo svarstyta visa - .. . . .. ., .

iki gegužes mėn. pabaigos — kasdien ejjg klausimu ir numatyta atei- Y.er^e^4. jį sėkmingai 
tyje . sušaukti plačią švietimo 
darbuotojų konferenciją.

$2, į kurį įeina sveikatos ap- parapijiečius.

į stovyklą sutiko atvykti ir įvairių vakariniu MRhi 
rankdarbių mokyti Aldona Seiminin- 1)0 U m- 
kienė iš Hartfordo, JAV. Stovyklos 
kapelionas kun. J. Staškevičius iš 
Romos atvyksta birželio mėn. gale.

— Praėjusį šeštadienį iš par. baž
nyčios liet kapinėse palaidotas a.a.

* Antanas Narutis; antradienį — a.a.
Edvardas Vaičius iš Weston, Ont., žu
vęs vasarvietėje namo gaisre. Velio
nių giminėms nuoširdi užuojauta.

— Dar keletas vaikų, priėmusių 
pirmąją Komuniją, nėra atsiėmę 'pa
žymėjimų. Maloniai prašome tai pa
daryti šį sekmadienį po 10 ir 11 vai. 
pamaldų zakristijoje..

— Užuojauta poniai T. Sekonie- 
nei, netekusiai mamytės a.a. Elzbie
tos Valiušienės Lietuvoje.

— Dievo globos ir greito pasveiki
mo linkime šią savaitę šv. Juozapo li
goninėje O. Baliūnienei ir S. Kyman
tui.

— šį šeštadienį 10 vai. gedulingos 
pamaldos už a.a. Leoną Karbūną. Pa
maldas užprašė “North Sylva” bend
rovės, kuriai velionis ilgus metus va
dovavo, nariai. Sekmadienį 11 vai. 
pamaldose prisimenamas a.a. Anta
nas Kazilevičius, Algio Kazio tėve-

— Pakrikštyta: Raimundas Dovy
das Stasiulis.

Iškilmės lietuvių kapinėse. 
Praėjusį sekmadieni Toronto lie
tuvių kapines aplankė virš 2000 
tautiečių iš Toronto, Hamiltono, 
Oakvillės, Londono, Ošavos, 
Rodney ir net JAV. Trečią vai. 
kapinių aikštėje buvo maldos 
už mirusius, pamokslas ir gegu
žinės pamaldos. Visi dalyviai, 
vadovaujant sol. V. Verikaičiui 
ir vargonaujant J. Govėdui, įsi
jungė i bendrą giedojimą. Ge
gužinių pamaldų metu laisvės 
paminklo fondui surinkta $463.- 
53. Prieš tai apyl. valdybos 
pirm. adv. G. Balčiūnas supažin
dino dalyvius su paminklo sta
tymo idėja ir paminklui paruoš
ti konkursu. Kapinėse pastaty
ta naujų paminklu. Originalu
mu pasižymi Vanagų-Petraičių 
paminklas, suprojektuotas ar- 
chit. A. Kulpavičiaus, ir šešel- 
gių paminklas, projektuotas 
dail. T. Valiaus. Kapinėse iki 
šiol palaidota 247 asmenys.

Mirusieji. Po ilgos ligos Šv. 
Mykolo ligoninėje gegužės 24 d. 
mirė a.a. Antanas Narutis, 67 
m., kilęs nuo Paįstrio Lietuvo
je. Velionis Kanadoje išgyveno 
apie 40 metų. Palaidotas iš šv. 
Jono Kr. bažnyčios lietuvių ka
pinėse. Velionis buvo viengun
gis ir, pradžioje nesuradus tes
tamento, laidotuvių bei turto rei
kalus bandė tvarkyti “Public 
Trustee”, bet kai testamentas 
buvo surastas, laidotuvių reika
lus tvarkė K. Marcinkus.

Gegužės 27 d. savaitgalyje iš
vykęs į vasarvietę namo gaisre 
žuvo a.a. Edvardas Vaičius, 38 
m. viengungis. Velionies laidotu
vėmis rūpinosi brolis ir p. Mi
kalajūnų šeima, kurioje velionis 
ir jo brolis, abu našlaičiai, bu
vo globojami. Palaidotas antra
dienį iš Šv. Jono Kr. bažnyčios.

LIETUVIŲ VASARVIETĖJE 
Springhurste arti bažnyčios parduo
dama krautuvė ir 2 kampiniai skly
pai; tinka betkokiam verslui. Yra 
gazolinui leidimas. Teirautis LE 4- 
8112 pas Kulį Toronte arba ten vie
toje.

— Gegužinės pamaldos andradie- 
nio rytą po 8 v. Mišių ir trečiadienį 
— 7.30 v.v.

— Birželinės pamaldos — per vi
są birž. mėn. šiokiadieniais po 8 v. 
Mišių rytą ir sekmadieniais po 11.15 
v. Mišių.

— Sekmadienio vaikų darželis šį 
sekmad. veiks per 10 ir 11.15 v. Mi
šias studentų kambaryje.

— Tretininkų mėn. susirinkimas 
nukeliamas į kitą sekmad., birželio 
11, bet Mišios kongregacijos int. bus 
šį sekmad., 9 v.

— Baisiųjų Birželio dienų minėji
mas bažnyčioje — birželio 11 d. Bus 
speciali rinkliava Lietuvoje likusiai 
dvasiški j ai ir parapijoms šelpti.

— Šį sekmadienį po pirmųjų Mišių 
T. Placidas ir Br. Hortulanas išvyks
ta į JAV atlikti metinių rekolekcijų; 
jie grįš birz. 14 d.

— Ši savaitgalį T. Paulius FASK 
reikalais lankosi Klevelande.

— Stovyklavietės tvarkymo ir šių 
metų statybos darbai baigiami šią 
savaitę. Galį talkinti šį trečiadienį ir 
ketvirtadienį, maloniai prašomi pa
skambinti T. Pauliui. Visiems ligšio
liniams talkininkams labai dėkojame. 
Aušros globojama stovykla jaunu
čiams (7-13 m.) bus liepos 8-22 d.d. 
Registracija jau pradėta. Visi stovyk
lautojai ir jaunesnieji vadovai turi 
užpildyti valdžios reikalaujamus blan
kus, kurie gaunami par. raštinėje. 
Prašome registracijos nenudelsti iki 
paskutinių dienų.

— Netelpa par. kieme sekmadie
niais tarp 9.30 ir 1.30 v. savo auto
mobilius gali statyti Nielsono fabri
ko kieme, vienas blokas į vakarus 
nuo bažnyčios.

K. L. K. Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo parapijos skyriaus susi
rinkimas įvyks birželio 4 d. 
naujoje salėje tuoj po Sumos. 
Jame bus atstovė iš Tupperware, 
kuri parodys įvairių plastikos 
indų — išdirbinių. ‘ Tai labai 
praktiški indai, nes iš jų galima 
ištraukti orą. Jie tinka sudėti 
likusį maistą ir patogūs vasaros 
kelionėj. Jų bus galima užsisa
kyti ten pat. šis susirinkimas 
paskutinis iki rudens. Kviečia
mos narės ir viešnios. Valdyba

E. Petrauskas iš Londono, 
Ont, UTŽ” prenumeratą sumo
kėjo iki 1970 m. sausio 1 d. Vyt.. 
Pečiulis iš Tillsonburgo, Ont., 
sumokėjo prenumerata už dve
jus metus į priekį ir dar pridė
jo auką. Nuoširdus ačiū. Prenu
meratoriai, kurie atsilygina už 
laikraštį į priekį, labai sutaupo 
administracijos išlaidas ir darbą. 
Mokantieji prenumeratas če
kiais ne iš Toronto, maloniai 
prašomi pridėti 15 et. banko mo
kesčiui padengti.

Nuoširdžią padėką reiškiame už 
mums suruoštą pobūvį-staigmeną 
rengėjoms, prisidėjusioms ir visiems 
dalyvavusiems. Taip pat nuoširdus 
ačiū už įteiktą dovaną ir puikias vai
šes. Jūsų nuoširdumas liks mums 
neužmirštamas.

M. A. Adomavičiai

Nedidelis orkestras Įvairiems paren
gimams prieinam* kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
ra£)o pragaamot girdtmm 
du kortu per Mveteę — 

Beftadkal: 3.30 — 4J6 vj.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 

Oakville, Ont, Kanada;
Sekmadteaį: 2 — 220 v.p.p. 
banga 1270. stoti* WHLD, 
Niagara Fall*, N.Y., USA.

111 fteoceevetiM Av*., Toronto 3, 
Oat. U 4-1274. Tu pert odreeu ir 

**Deh»ct** davawu ir
z

SPRINGHURSTE — WASAGOJE 
išnuomojamas vasarnamis (du mie
gamieji, virtuvė ir valgomasis). Visi 
patogumai viduje. Arti vandens. Tel. 
LE 5-5126.

SPRINGHURSTE — WASAGOJE 
parduodamas 20 pėdų “traileris”-prie- 
kaba su šaldytuvu ir baldais. Gali bū
ti paliktas vietoje ar nuvežtas. Skam
binti RO 9-2705.

City Driving School
OFICIALIAI MHPAONKA . 

Ontario Safety Teaghe Nemafcaari

SIŲSTI LIETUVON — arba turė
ti sau — labai gerom sąlygom ra- 
ietooji mažinėto su lietavHku ar 
kitu raidynu, transistoriniai radi
jo aparatai ir kt Galite siųsti j 
Lietuvą tiesiai ii JAV. Katalogų 

ir informacijų teiraukitės:
J. L. dEDRAJHS, 19 BASBY 
NU E. NOKTHPOBT, M.K

imi, USA.
*- "e ■ V < , ,, , į

na stamboku voku. Sveikinimo 
žodžius tarė: abiejų parapijų kle
bonai T. Placidas ir kun. P. 
Ažubalis, apyl. vald. pirm. adv. 
G. Balčiūnas, agronomų kolegų 
vardu mokyt.J.Jankaitis, evang. 
moterų būrelio — E. Jankutė, 
M. Yokubynienė ir jaunimo var
du — ž. Gvildyta. Visi linkėjo: 
poniai — įsijungti į Toronto liet, 
gyvenimą, o sūnui įstoti į uni- 

" " ningai užbaig
ti. Nuoširdų padėkos žodį tarė 
Pr. Paškovičienė, savo ir sūnaus 
vardu padėkodama už surengtą 

"Lithuanians in Canada” — parengimą bei dovanas, šiuo po- 
Kanados šimtmečio lietuvių lei- būviu buvo pagerbta lietuvė me
diniui prenumeratos jau plau- tina, sunkiose sąlygose okupuo- 
kia. Nemažai tautiečių jį uzsisa- toje Lietuvoje išauginusi darbš- 
kė jau seniau, vos paskelbus pir- tu sūnų ir dabar besikurianti 
mąjį pranešimą. Dabar, sudarius Kanadoje.

Gilaus liūdesio valandoje, brangiai MAMYTEI Lietu
voje mirus, "Aukuro" vadovei-režisorei ELENAI DAU
GUVIETYTEI - KUDABIENEI su šeima ir artimiesiems 
reiškiame giliausią užuojautą —

"Aukuras"

A t A
TEKLEI KUDREVCEVIENEI mirus, I

jos vyrą ALEKSĄ KUDREVCEVĄ, dukterį ELENĄ 
OSTROWSKI, brolį VLADĄ ZALECKĮ, sūnėną MA
RIŲ GRINCEVIČIŲ ir jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame bei kartu liūdime —

V. ir V. Treigiai

EXPO-MONTREALYJE
NAKVYNĖ PRIVAČIAI, 8 KAMBARIAI. ĮVAIRIOMS

GRUPĖMS. ŠALIA EXPO VIETOVĖS. REZERVUO

KITE PAS: A. BENIUŠIS, 519 LEROYER,

ST. LAMBERT, P. Q. TEL. (514)671-6374.

EXPO 67 NAKVYNĖS
Montrealio centre, moderniškame name, išnuomojami atskiri kambariai 
dienom ar savaitėm pradedant gegužės mėnesiu. Informacija siunčiama 
nemokamai

Rašyti: P.O. Box 41, Station "S". Montreal 20, Que.

EXPO 67 NAKVYNĖS
i Rezidenciniame Montrealio rajone, prie Decane Expressway, 15 min. 

nuo Expo, atskiri kambariai vien parodos svečiams rezervuotame 
bute. Kambarys vienam asmeniui $6, dviem — $10 ir sekantiem 
asmenim — po $2. Taip pat geros sąlygos norintiems atostogauti 

moderniame vasarnamyje Laurentian kalnuose.
P. RUDINSKAS, 2415 PARK ROW EAST, N.D.G., MONTREAL 28, 

QUE., CANADA.TEL. 1-514-482-4094.

EXPO 67 MONTREALYJE
15 min. nuo EXPO išnuomojami privačiai dideli patogūs kambariai su 
virtuve: $10.00 dienai už kambarį su dviguba lova. Vasarnamiai Lau- 
rentidų kalnuose prie didelio gražaus smėlėto ežero. Prašom užsisa
kyti iš anksto:

A. GAURYS, 7730 BROADWAY, LaSalle Montreal 32, Quebec. 
TeL 366-8528.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W., 
(prie Gladstone). TeL 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir t. t. Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti tcL RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (birželio 4—11 d.) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė,
MEAT 
MARKET

Tel. LE 5-1258
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.

Geriausiai pailsėsi! per savo atostogas
Hetwrittoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje

AUDRONE
I O VUa

Cape Cod^Mac*^ 62655 USA 
TOL (Are* 617) 428-8425.

• Vila AUDRONĮ: yr* apaap
medžių parko. Daug vietos

• Erdvūs KAB3 bariai, rami ir ,_____ ________
• Visai arti tilto* srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 mio. pėsčiom)
• Geras lietuviikas maistas.

Atidarom* vanrojiami a— MriMto U d. iki rusėje 15 d.

^SSi^

įspūdis, kad lietuviai Simanavi
čiams yra gerokai skolingi, juo
ba, kad Simanavičiai patys ren
gė savo šeimos šventę, pasikvies
dami gimines ir gausų būrį sve
čių. Sekmadienį sukaktuvininkų 
intencija jų brolis Tėv. Augusti
nas Prisikėlimo bažnyčioje at
laikė Mišias su specialiu vedybi
nės sukakties palaiminimu.

Inž. A. Viskontas, KLB kraš
to valdybos narys, jaunimo sek
cijos vicepirmininkas ir šimtme
čio leidinio administracinės ko-

tiems bus organizuojamos išky
los į pasaulinę parodą. Visus tė
vus prašome užregistruoti savo 
vaikus stovyklon, įmokant re
gistracijos mokestį, iki birželio 
16 d. pas vienetų vadovus, pas 
tuntininkę I. Kličienę, 11215 
Pasteur St., Montreal 12, Que. 
Tel. 331-5590, arba tuntininką 
G. Vazalinską, 15442 Esterel 
St., Pierrefonds, Que. Tel. 626- 
1342. Kadangi yra tikimasi daug 
stovyklautojų iš įvairių vietovių, 
užsiregistravusiems po birželio 

misijos narys, gegužės 27 d.dide- 16 d. stovykloje vieta nebus ga
liame jaunimo ir senimo būryje 
atšventė gimtadienį, kurį suruo
šė jo tėvai savo naujojoje verslo 
vietoje Stouffville, Ont. Svečių 
tarpe buvęs KLB krašto valdy
bos pirm. A. Rinkūnas ir Prisi
kėlimo par. klebonas Tėvas Pla
cidas padėkojo jaunajam veikė
jui už gražų įsijungimą į lietuviš
kąjį darbą.

Tautinių šokių grupė “Ginta
ras”, vadovaujama J. Karasie- 
jaus, gražiai pasirodė “Canadia- 
na” savaitės programoje. Gegu
žės 26 d. ji pašoko “Subatėlę”, 
“Gyvatarą” ir “Malūną” aikštė
je prie naujosios rotušės. Dviem 
šokiam grojo orkestras, o trečia
jam -- akordeonistas A. Dimskis. 
Žiūrovų buvo apie 1000. Gegu
žės 24 d. toje pačioje programo
je labai sėkmingai pasirodė iš
kilusis Hamiltono “Gyvataras”, 
vad. G. Breichmanienės. Abiejų 
grupių pasirodymus stebėjo ir 
nemažai lietuvių — torontiečių 
ir hamiltoniečių.

Vladas ir Albina Kazlauskai 
savo tetų namuose jaukiame po
būvyje paminėjo savo vedybų 20 
m. sukaktį. '

Rengiamai knygai “Lithua
nians in Canada” trūksta kaiku- 
rių retų nuotraukų, ypač iš seno
sios ateivijos veiklos. Pavyz
džiui, niekur nesurandamas laik
raštis “Kanados Lietuvis”, šapi- 
rografu spausdintas Toronte. Jei 
kas turėtų jo bent vieną 
egzempliorių, prašoma pranešti 
“Tž” adresu. Padarius nuotrau
ką, egzempliorius bus grąžintas.

Kanados Lietuvių 
Fondas

Nauji nariai ir įnašai:
194. A.a. E. ir J. Ordų at

minimui
195. žurauskas V.
196. Petrulis M.
197. Edmontono lietuvių $100

Papildė įnašą inž. A. Paškevi
čius iki $150. Aukojo $5 J. Ber- 
žinskas. Emilija ir Juozas Ordai 
žuvo automobilio nelaimėj š.m. 
gegužės 20 d. V. Žurauskas iš 
Sault Ste Marie pakėlė bendrą 
kolonijos sumą iki $1.700 (nor
ma $2000). Torontietis M. Petru
lis, šaulių veikėjas, mielai atėjo 
su savo įnašu į talką, šaulių kuo
pos veikia keliose vietovėse, bet 
iš jų tik Delhi — Gedimino kuo
pa yra įsijungusi į Fondo narius. 
Montrealio — Mindaugo kuopos 
įnašas dar nepilnas, o Toronto 
Pūtvio kuopa Liet. Fondo dar 
neparėmė. Gražų pavyzdį paro
dė 1936 m. karo mokyklos lai
dos suvažiavimas Čikagoje, ku
ris sudėjo Liet. Fondui $1000. 
Edmontono lietuvių bendrą įna
šą sudėjo 7 asmenys, kurių pa
vardės buvo anksčiau skelbtos. 
Visiems aukotojams Fondas nuo
širdžiai dėkoja ir laukia daugiau 
rėmėjų. KLF. inf. P. L.

rantuojama. Stovyklos komen
dantais numatyti: I. Kličienė, E. 
Jurgutienė, J. Piečaitis, V. Pie- 
čaitis, A. Kličius. Visas Montrea
lio ir kitų vietovių jaunimas 
kviečiamas stovyklauti “Baltijo- 
je” ir kiek galint greičiau užsi
registruoti. Tuntininkai

Estų ir latvių dienoms pasau
linėje parodoje praėjus, dabar 
baltiečių tarpe plačiai komen
tuojamos teigiamos ir neigiamos 
dalyvavimo pusės. Pasiteiravus 
estų vadovybėje, buvo atsakyta, 
kad aplamai estai savo dalyvavi
mu patenkinti — tiek savo pro
grama, tiek publikos gausumu. 
Sąlygos programai atlikti esą bu
vusios nedėkingos; paaugštini- 
mas - scena, kad ir primityvi, ma
ža, buvo sukalta paskutinėm die
nom. Dalis programos dalyvių 
naudojosi scena, kiti turėjo šokti 
aikštėje. Didžiausią nepasitenki
nimą estuose ir latviuose sukėlė 
uždraudimas iškelti tautines vė
liavas ir giedoti savo himnus. 
Dėlto pareikštas protestas paro
dos vadovybei.

P. Cečkauskienės sesuo Mari
ja Survilienė atskrido gegužės 
22 d. iš Kauno į Montreal}, kur 
žada viešėti 3 mėnesius.

$200
$100
$100

J. Laurinaičio maisto krautuvė Montrealyje, 1918 Frontenac St., 
prie pat požeminio traukinio stoties Metro Frontenac. Čia parduo
dama įvairios šviežios ir rūkytos lietuviškos dešros bei mėsa, alus ir 
kiti įvairūs maisto gaminiai. Pristatoma į namus nemokamai. Skam
binkite telefonu 524-0209.

MAŽĖJA MOKINIŲ SKAIČIUS
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETO PIRM. P. 

ADOMONIO PAREIŠKIMAI IŠLEISTUVIŲ PROGA
Šiemet išleidžiame 21 baigu

sį, kai tuo tarpu praeitą rudenį 
įstojo tik 7 ir 11 nustojo lankyti 
mokyklą. Taigi, paskutiniais me
tais mokykla sumažėjo 25 moki
niais. Mūsų šeštadieninė mokyk
la kasmet mažėja po 15-20 mo
kinių. Prieš vienerius metus 95 
šeimos užregistravo savo vaiku
čius, o pernai — tik 73 šeimos; 
4 šeimų vaikai nustojo lankyti. 
Per paskutinius 3 metus mūsų 
šeštad. mokykla iš 165 mokinių 
dabar turi 108. Jeigu šia krypti
mi bus einama ir toliau, galūne 
pramatyti mūsų mokyklų ateitį.

Mieli tėveliai, labiausiai ma
mytės, esate padėkos verti. Mo
kytojams padėka už kantrų dar
bą, vaikučiams už gerą mokymą
si ir visiems už vienokią ar ki
tokią paramą šeštadieninei lietu
viškai mokyklai. Turiu ir prašy

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D ;

VISŲ ROMŲ DRAUDIMAS
6895 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St Zetique)
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7-3120

Adresas: 1465 De Sere Street 
Montreal 26, Qne^ teL 766-5827

EXPO 67 PASŲ AGENTŪRA.

Numatyta už šėrus 5%% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
Iki $2.000 bendro* santaupų 
*umo>.

IMA už:
NekUn. tarto paskolas 7%

Investaciaes paskatas 8.4% 
Pigu* paskolų draudama* W 
91&000.

mą: padėkite plėsti šeštad. mo
kyklą, pakviesdami savo pažįsta
mus, kurių vaikučiai jos nelan
ko. šeštad. mokyklai nereikia pi
nigų, tik mokinių. Tebūna man 
leista kreiptis į parapijų, klebo
nus, laikraščių leidėjus, jaunimo 
organizacijų vadovus su prašy
mu dažniau priminti apie lietu
višką šeštadieninę mokyklą. Kas 
eis į mūsų bažnyčias, kas skai
tys laikraščius, knygas, kas pa
laikys bendruomenines instituci
jas, kam paliksime 3-jų imigra
cijų per 50 metų Montrealy už 
$1.000.000 lietuvių pastatytas 
bažnyčias ir klubą? šeštadieninė 
mokykla yra visko pagrindas!

Pasakykite tiems, kurie jau 
kuria kanadišką mitą apie neiš
semiamas šio krašto galimybes, 
palyginus su Lietuva, kad prisi
mintų 1933 metus ir depresiją 
bei ilgas eiles prie sriubos kati
lo. Pasakykite tiems, kurie pi
nigą taupo, kad jie kitoje for
moje vistiek savo vaikams vis
ką paliks. Paklauskite tuos, ku
rių vaikai nenori mokytis, ką jie 
daro su jais kai 5 kartus į die
ną ko nors nori ar ko nors la
bai nenori? Paprašykite juos pa
lyginti mokslo sėkmę tų lietu
vių, kurie lanko šeštad. mokyk
lą, su prancūzų ar anglų vaikais 
šio krašto mokyklose.

Nuoširdus prašymas visoms 
mamytėms: nuo Jūsų sprendimo 
dažnai priklauso, ar vaikai lanko 
ar nelanko šeštad. mokyklą. Mū
sų mokytojai yra apmokami šios 
provincijos mokyklų komisijos. 
Kokia lengvata! Bet dažnai mo
kestis trūkstamiems mokiniams 
(kartais tik 3) jums kainuoja į 
metus 8270. nes yra mokama 
mokytojui už 20 mokinių. Taigi, 
negi paliksi 17 mokiniu be mo
kytojo! Didelis nuoširdus ačiū




