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Himno žodžiai mums vis primena Lietuvą kaip didvyrių žemę. 
Skaitydami jos istoriją, matome garbingus valdovus, kunigaikščius, 
karius, ypač senosios Lietuvos laikotarpio. Netenka abejoti, kad 
Lietuvos praeitis yra gausi didvyriais. Tauta, kuri gyvena nuola
tinių kovų įtampoje, nestokoja didvyrių. Greičiausia, jų buvo žy
miai daugiau nei istorija mini. Tradicinė istorija paprastai telkia 
savo dėmesį į valdovus, karius, politikus ir pan. Labai daug veidų, 
ir tai kartais reikšmingesnių už pačių valdovų, lieka istorikų ne
pastebėtų. Taigi, Himno žodžiai ta prasme teisingi. Didvyrių tu
rėjome neabejotinai daugiau nei viešai žinomų šventųjų. Gali kilti
tiktai klausimas, ar senovės lietuvių didvyriškumas nėra perdaug 
suidealintas. Pvz. esame įpratę matyti senovės lietuvių kunigaikš
čius kaip narsius vyrus, besiveržiančius į naujus plotus, nepails
tančius kovotojus, išmintingus politikus, drąsius sprendėjus. Dėlto 
kiekvienas kritiškas žvilgsnis į jų vadovavimą sukelia mumyse nu
sistebėjimą. Tikrumoje to neturėtų būti, nes didvyriai nėra šven
tieji. Jei sakoma, kad ir “Šventieji puodus lipdė”, juo labiau tai 
tinka didvyriams. Visur yra kasdieniškoji, grynai žmogiškoji pusė, 
kuri betgi nenuvainikuoja nei šventumo, nei didvyriškumo. Tad 
ir mūsų žvilgsnis į praeities didvyrius neturėtų būti naivus, vie
našališkas.

žiūrėdami realistinėmis akimis j praeitį, šalia imponuojančio 
didvyriškumo, pastebime ir lepšiškumo. Tai antra medalio pusė, 
kurią irgi turime matyti realiai vertindami ir praeitį, ir dabartį. 
Užliūliuodami save perdaug suidealintais vaizdais, išeiname iš tik
rovės rėmų ir iš istorijos padarome romantiką. Taip, ji graži, bet 
mus daro svajotojais. O gyvenimas yra kietas, realus ir net tragiš
kas. Todėl turime gyventi ne romantiniu, bet realiuoju didvyriš
kumu, kuris žėri ne dirbtiniais papuošalais, o savo tikrovine įtam
pa, ne pudruotu, o kruvinu kovos veidu. Taip, antai, stebėdami se
nųjų Lietuvos valdovų žygius, matome, kad neviskas žibėjo; ma
tome ne tik žmogiškąjį silpnumą, bet ir tam tikrą lepšiškumą. 
Jų karinė narsa buvo didelė, bet kultūrinė ir politinė išmintis ne- 
visuomet švietė. Kai kitų kraštų valdovai rūpinosi tautos švietimu, 
mūsiškiai — karine galybe. Sakoma, kad Lietuvos valdovai, užka
riavę naujus plotus, pasirodė humaniški, davė visas laisves ir tai
kėsi prie vietinių papročių. Tai pozityvioji pusė. Bet yra ir nega
tyvioji, būtent, perdidelis pasidavimas vietos žmonių kultūrai, jos 
pasisavinimas ir tai toks, kuris vertė nutausti pačius užkariautojus. 
Tokiu būdu jau tolimoje praeityje lietuvių kilmingieji, o su jais 
ir masės, ištautėjol Jų atsparumas kultūrinėje srityje, matyt, ne
buvo proporcingas karinei jėgai.
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Kanados Estų Diena Montrealyje vienoje iš pasaulinės parodos aikščių. Matyti programos atlikėjai 
ir dalis žiūrovų

Suliepsnojo arabų - žydų karas

Pasaulio įvykiai

To atsparumo lietuvių tauta stokojo senovėje, stokoja ir da
bar. Dėlto netekome ištisų masių rytuose ir vakaruose. Tiesa, lie
tuviai buvo sąmoningai nutautinami abiejuose sparnuose. Tiesa, 
kad buvo prievartos, bet lygiai tiesa, kad stigo vidinio atsparumo. 
Ten, kur jo buvo, išliko lietuviai nenutautėję net giliai slavų jū
roje, o ten, kur jo nebuvo, atsirado ištisos lenkiškos salos pačio
je Lietuvos širdyje. Kad to atsparumo trūksta ir šiandieną, pa
tiriame išeivijoj, kur atsidūrė istisas tautos trečdalis. Čia vyksta 
likiminis egzaminas. Tie, kurie turi pakankamai atsparumo, nenu
tausta, nesutirpsta amerikiniame katile. Jie prasimuša įvairiose 
gyvenimo srityse, bet nepraranda savo lietuviškumo. O tie, kurie 
atsparumu nepasižymi, stengiasi ne tik prisitaikyti, bet ir nutau
tėti. Pvz. ką reiškia lietuviškų pavardžių anglinimas? Ar tai at
sparumo ženklas? Greičiau lepšiškumo. Sąmoningi lietuviai išeivi
joj savo pavardes lietuvina, o kiti jas anglina ir sako, kad svarbu 
ne pavardė, o žmogaus širdis. Taip, bet pavardė yra išorinis ženk
las, rodąs vidini nusiteikimą. Kas keičia ženklą, tas rodo ir savo 
širdies pakitėjimą. Tai tik vienas iš daugelio reiškinių. Lietuviai 
išeivijoj nutautėja, nes perlengvai pasiduoda aplinkai. Ant meš
kerės patenka tik ta žuvis, kuri susivilioja kąsniu. Daugybė lietu
vių nenūtautėtu, jeigu turėtu daugiau didvyriškumo, mažiau lep
šiškumo. Pr. G.
KANADOS ĮVYKIAI

Elath uostą Akabos įlankoje už
ėmė 1949 m., sulaužydamas tarp 
Egipto ir Izraelio pasirašytą ka
ro paliaubų sutartį. Jungtinės 
Tautos, padalindamos Palestiną

SMŪGIS KANADOS VYRIAUSYBEI
Kanados vyriausybė Egipto 

ultimatumą, reikalavusį išgaben
ti 720 savo karių per* 48 vai., 
įvykdė nustatytu laiku, Egiptan 
pasiuntusi didžiuosius transpor
to lėktuvus. Priverstinis iškraus- 
tymas yra didelis smūgis prem
jerui L. B. Pearsonui. Jis buvo 
sušaukęs opozicinių partijų va
dus ir juos prašė* nekelti* šio 
klausimo federaciniame parla
mente dabartinės įtampos me
tu. Ultimatumo priežastys tebė
ra neaiškios. Galimas dalykas, 
Egipto prez. G. Nasseriui ne
patiko premjero L. B. Pearsono 
susitikimas su JAV prez. L. B. 
Johnsonu, o gal jį suerzino tri
jų Kanados laivų pasiuntimas į 
Europos vandenis.

Premjeras L. B. Pearsonas 
per televiziją pasakytoje kalbo
je pabrėžė, kad jo vyriausybė 
yra pasiryžusi remti Jungtinių 
Tautų nutarimus. Jeigu Izrae^ 
lio ir arabų kraštų konflikte bū
tų rastas agresorius, kurį reikė
tų sutvardyti ginklo jėga, Kana
da neatsisakys duoti atitinkamą 
skaičių savo karių. Krašto apsau
gos min. P. Hellyer priminė' 
federacinio parlamento nariams, 
kad tokiam reikalui jis turi ge
rai paruoštą pėstininkų batalijo- 
ną. L. B. Pearsonas pasmerkė 
Egipto paskelbtą Akabos įlan
kos blokadą. Jis siūlo įlanką pa
skelbti tarptautiniais vandeni
mis, o Izraeliui pataria įsileisti 
Jungt Tautų kariuomenės dali
nius pasieniui saugoti.

Papildomi rinkimai į federa
cini parlamentą buvo pravesti 
trijose Kvebeko vietovėse ir 
Sudburyje. Kvebeke labai leng
vai laimėtojais tapo liberalų

parlamento rinkimams, nes Sud
bury net 43 metus atstovavo li
beralai. Komentatoriai spėja, 
jog NDP partija yra gerokai su
stiprinusi savo pozicijas šiaurės 
Ontario vietovėse. Lig šiol jai 
kenkdavo ant marksistinio kur
palio užtempta užsienio politi
ka, labai palanki komunistams, 
bet Vietnamo karas ir antiame- 
rikietiškos nuotaikos susilpnino 
nevieno balsuotojo budrumą 
tarptautiniuose reikaluose.

Rinkimus į parlamentą N. 
Škotijos provincijoj didžiule 
balsų persvara laimėjo lig šiol 
valdžiusi konservatorių partija, 
vadovaujama premjero Roberto 
Stanfieldo. Tai yra ketvirtoji iš 
eilės šio politiko ir konservato
rių pergalė. Rinkiminiame va
juje liberalai žadėjo provincijos 
lėšomis padengti $30 milijonų 
išlaidas švietimo reikalams, šią 
sumą jie būtų paėmę iš Otavos 
$47 milijonais padidintos para
mos provincijos iždui. Pažadas 
tik labai nežymiai sustiprino li
beralų poziciją balsuotojų gre
tose.

KARAS TARP IZRAELIO IR EGIPTO PRASIDĖJO PIRMA
DIENIO RYTĄ GAZOS JUOSTOJE. Abi kovojančios pusės kaltę 
dėl karo pradžios mėgina suversti viena kitai. Egipto aerodromų 
bombardavimas įtaigoja, kad pirmąjį smūgį smogė Izraelis. J kau
tynes įsijungė Sirija ir Jordanas, o Irakas, Saudi Arabija ir Al- 
žerija pažadėjo atsiųsti savo kariuomenės dalinius. Aršiausios ko
vos vyksta Egipto ir Izraelio pasienyje. Britų radijo ir televizijos 
bendrovės BBC pranešimu, Izraelio kariuomenė keliose vietose 
yra pralaužusi egiptiečių fronto liniją. Toronto dienraščio “The 
Telegram” koresp. P. Worthington praneša iš Kairo, kad Izraelio 
aviacija bombardavo aerodromus Kairo pakraščiuose, bet pats 
miestas dar nebuvo paliestas. Kaire viešpatauja rimtis ir pasiryži
mas, nes šį kartą Egiptas ture-e 
jo 10 metų laiko pasiruošti ka
rui. 1956 m. patirtas skaudus 
pralaimėjimas egiptiečius skati
na ryžtingai kovoti. Sirija pa
skelbė, kad jos lėktuvai bom
bardavo naftos sandėlius Tel 
Avive, o Izraelio aviacija bom
bomis apmėtė tarptautinį Da
masko aerodromą. Abi kariau
jančios pusės kalba apie neįtikė
tinai didelius laimėjimus oro 
kautynėse: Izraelis pvz. skelbia
si sunaikinęs pirmąją karo die
ną 120 arabų lėktuvų, egiptie
čiai tvirtina, kad jiems tuo pa
čiu metu pavyko numušti 70 Iz
raelio lėktuvų. Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba buvo sušaukta 
specialaus posėdžio. Susidariu
sią būklę Artimuosiuose Rytuo
se aptarė S. Atlanto Sąjungos 
nuolatinė taryba Paryžiuje. 
Prez. L. B. Johnsonas buvo pa
žadintas iš miego 4.30 vai. ryto 
ir pradėjo pasitarimus su vals
tybės saugumo tarybos pagrindi
niais nariais.

Rytinė Nigerija pasiskelbė ne
priklausoma Biafros valstybe. 
Atsiskyrimą nuo centrinės val
džios per radiją paskelbė šios 
srities komendantas pik. Itn. 
Odumegu Jukwu. Nesutarimai 
gyventojais gausiausioje Afrikos 
respublikoje prasidėjo 1966 m., 
kai ibų kilmės pietiečiai kari
ninkai nužudė šiaurinio rajono 
gubernatorių, keletą augštųjų 
karininkų ir šiaurietį premjerą 
A. T. Balewą. Į sąmokslą suki
limu reagavo šiauriečiai karinin
kai, vyriausybės vadovo kėdėn 
pasodinę pik. Itn. Yakubu Go- 
won. šiaurinėje Nigerijoje tada 
buvo nužudyti tūkstančiai ibų 
kilmės gyventojų. Biafros atsi- 
skvrimas nuo Nigerijos gali vi
siškai suskaldyti šią respubliką, 
nes ir kitos sritys gali pasekti 
Biafros pavyzdžiu. Pik. Itn. Y. 
Gowono centrinė vyriausybė pa
skelbė visuotinę mobilizaciją ir 
atsiskyrusiai Biafrai pradėjo tai
kyti ekonomines sankcijas. At
rodo. kad Nigeriją gali nusiaub
ti pilietinio karo liepsnos.

Popiežius Paulius VI specia
lioje audiencijoje priėmė Pran
cūzijos prez. De Gaulle, kuris 
buvo atvykęs į Romą dalyvauti 
Europos Bendrosios Rinkos po
sėdžiuose. Pokalbio metu Pau
lius VI ir De Gaulle aptarė Viet
namo taikos klausimą ir karo 
pavojų Artimuosiuose Rytuose. 
Prez. De Gaulle padėkojo Pau
liui VI už jo pastangas taikos at
statymo frontuose ir pritarė po
piežiaus minčiai, kad Vakarų pa
saulio turtingosios valstybės tu
ri ištiesti pagalbos ranką skur
dą kenčiantiems Afrikos, Azi
jos ir P. Amerikos kraštams.

Ženevoje surengtose diskusi
jose T 
pastorius Martin Luther King 
300 delegatų akivaizdoje pa
smerkė Vietnamo karą ir parei
kalavo. kad amerikiečiai sustab
dytų S. Vietnamo bombardavi-

mą. Jam į pagalbą atėjo Kam- 
bodijos ir Lenkijos atstovai, ašt
riai kritikavę JAV-bes. Vašing
tono politiką gynė Tailandijos 
užsienio reikalų min. T. Kho- 
man, primindamas diskusijų da
lyviams, jog tikrasis agresorius 
yra š. Vietnamas. Karą bus ga
lima užbaigti tik tada, kai Ha
nojaus režimas įsitikins, kad jam 
nepavyks užvaldyti Laoso ir P. 
Vietnamo. Diskusijose nedalyva
vo Sovietų Sąjungos, JAV, ko- ' 
monistinės Kinijos ir abiejų 
Vietnamu vyriausybių atstovai.

“Amerikos Balso” naujuoju 
direktorium buvo paskirtas ra
dijo ir televizijos komentato
rius John Daly, pastaruoju me
tu vadovavęs “What’s My Line?” 
televizijos programai. Karo me
tais jis yra buvęs CBS radijo 
tinklo korespondentu Europoje, 
o pokaryje vadovavo ABC tink
lo žinių tarnybai.

Sovietų užsienio reikalų min. 
A. Gromyko amerikiečių amba
sados atstovui Maskvoje įteikė 
protesto notą, kurioje skelbia
ma, kad amerikiečių lėktuvai 
bombomis sužalojo sovietų laivą 
“Turkistan” š. Vietnamo* Cam 
Pha uoste. Du jūrininkai buvę 
sunkiai sužeisti. Sovietų Sąjun-

rikietiškų “Paton” tipo tankų. 
Visi kiti arabų kraštai į kauty
nes pasiųs sovietinius T34, T54 
ir T55 tankus, kurių Sovietų Są
junga Egiptui yra pristačiusi 
apie 1.200, Sirijai — 250.

Išlaidos Izraeliui nesudaro 
problemos, nes žydai visame pa
saulyje jau renka milijonines 
aukas ir organizuoja savanorius. 
Vien Rotšildų šeima paaukojo 
$3 milijonus? Diplomatiniame 
frante daug sveria žydų kilmės 
amerikiečiai. Dabartinis JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose A. Goldbergas yra viešai 
prisipažinęs, kad jis priklauso 
zionistų gretoms. Jeigu pergalė 
būtų arabų pusėje, JAV-bių vy
riausybei bus išvystytas spaudi
mas tiesioginiu įsikišimu sustab
dyti karo veiksmus.

Bandymai sutaikyti
Jungtinių Tautų Saugumo Ta

rybos sprendimus* varžys abiejų 
didžiųjų galybių — Sovietų Są
jungos ir JAV skirtinga pozicija. 
Galimas dalykas, vėl bus pasiek
tas kompromisas ir į Artimuo
sius Rytus bus grąžinti Jungti
nių Tautų daliniai. Deja, tai ne
būtų sprendimas, bet tik jo ati
dėliojimas. Jungtinės Tautos tu
ri imtis priemonių pašalinti ne
sutarimo priežastims tarp Izrae
lio ir arabų kraštų. Nuo trinties 
pradžios jau praėjo beveik 20 
metų. Vien tik karo paliaubų ne
užtenka. Reikia sutarties, kuri 
grąžintų taiką ir ramybę i Arti
muosius Rytus. Speciali jungti
nių Tūtų komisija turėtų dar 
kaitą peržiūrėti sienų klausimą, 
išspręsti į Gazos juostą Izrae
lio išvytų arabų likimą. Geriau
sia išeitis būtų įkurdinti juos ki
tuose arabų kraštuose Izraelio 
lėšomis, šių planų, savaime su
prantama, nebus galima įgyven
dinti, jeigu sovietai ir toliau 
ginkluos arabus, siekdami poli
tinės naudos Artimuosiuose Ry
tuose. vk.

Karas tarp arabų kraštų ir Iz
raelio nebuvo netikėtas. Praėju
sią savaitę Egipto prez. G. A. Nas
seris susitiko su Jordano kara
lium Husseinu, kurį lig šiol jis 
laikydavo arabų išdaviku. Abu žydams ir arabams, šios teritori- 
kraštai pasirašė* karinės pagal- jos nebuvo atidavusios Izraeliui, 
bos sutartį, įsipareigodami ginti 
vienas kitą ir užmiršti praeities 
nesutarimus. Bagdade įvykusio
je konferencijoje 11 arabų tautų 
atstovai pagrasino sustabdyti 
naftos tiekimą toms valstybėms, 
kurios karo atveju ateitų į pa
galbą Izraeliui.

Seniai ruoštasi
Egipto karingumą gerokai su

tvirtino Sovietų Sąjunga, į Vi
duržemio jūrą pasiuntusi keletą 
karo laivų. Prez. G. A. Nasse
ris paskelbė, kad sovietų prem
jeras A. Kosyginas pritaria Aka
bos įlankos blokadai, nors šiuo . „ , * . .
jo te*igimu daug kas yra linkęs kilimą prieš sovietus. Jungtinės 
abejoti. Neatrodo, kad Sovietų m J
Sąjunga dėl nežymios įlankos 
būtų pasiryžusi siekti tiesioginio 
susidūrimo su JAV. Egiptiečius 
suerzino amerikiečių lėktuvne
šio “Intrepid” staigi kelionė 
Suezo kanalu iš Viduržemio jū
ros į Raudonąją jūrą. Vašingto
nas teisinosi, kad lėktuvnešis yra 
pakeliui į Vietnamą. Kairo 
sluogsniuose buvo jaučiamas su
sirūpinimas, kad JAV rengiasi 
ginklo jėga pralaužti Akabos 
blokadą.

Izraelis taipgi buvo pradėjęs 
pasiruošimus karui. Orinio susi
siekimo “EI Al” bendrovės lėk
tuvai nakties metu iš Prancūzi
jos ėmė gabenti atsargines dalis 
prancūzų gamybos naikintu
vams, kurie sudaro Izraelio ka
ro aviacijos nugarkaulį. V. Vo
kietija Izraeliui pardavė 20.000 
dujokaukių. Visuotinę Izraelio 
karinių pajėgų mobilizaciją gali
ma buvo laikyti normaliu daly
ku, nes tokį žingsnį diktavo pra
sidėjusi įtampa Artimuosiuose 
Rytuose. Pasiruošimą karui bet
gi liudija Izraelio premjero Le
vi Eškol nutarimas krašto apsau
gos ministeriu paskirti gen. mjr. 
Moshe Dayan, pasižymėjusį stra- amerikietiškų “ S k y h a w k s 
teginiais gabumais ankstyves- sprausminių naikintuvų.. Arabų 
niuose karuose su arabais. 1956 ’ 
m. jis vadovavo Izraelio ofenzy
vai Sinajaus pusiasalyje, plačia
me fronto ruože pakirtęs Egipto 
galybę. Kadangi tarp šių abiejų 
vyrų viešpatauja nemažas politi-

Trečias susikirtimas
Nuo 1948 m., kai Izraelis pasi

skelbė nepriklausoma valstybe, 
šis karas jau yra trečias susikir
timas tarp žydų ir arabų. 1965 
m. Suezo krizės metu Izraelio 
kariuomenė, pasinaudodama bri
tų ir prancūzų parama, užėmė 
Sinajaus pusiasalį. Tai buvo 
skaudus smūgis 1954 m. Egipto 
vyriausybės vadžias perėmusiam 
pik. _G. A. Nasseriui ir pradė
jusiam gauti ginklus iš Sovietų 
Sąjungos. Ši karinė avantiūra ta
da užtemdė žymiai svarbesni 
Įvyki Europoje — Vengrijos su

Tautos priėmė dabartinio Kana
dos premjero L. B. Pearsono pa
siūlymą į Egipto pasienį nusiųsti 
paskubomis sudarytus savo tarp
tautinės kariuomenės dalinius. 
Izraelis pasitraukė iš užimtų sri
čių, kai prez. D. Eisenhoweris 
1957 m. sausio mėn. įsipareigo
jo užtikrinti sienų neliečiamu
mą, o vasario mėri. pasisakė už 
laisvą laivų judėjimą Akabos 
įlankoje.

Karinės pajėgos
Karinį balansą tarp Izraelio ir 

arabų kraštų sugriovė sovietinių 
ginklų siuntos Egiptui, Sirijai, 
Irakui, Alžerijai bei kitoms ara
bų valstybėms. Dabartiniame 
kare Izraelis gali sumobilizuo
ti apie 250.000 vyrų kariuome
nę, kai tuo tarpu Egiptas turi 
180.000 karių, Sirija — 61.000, 
Irakas — 82.000, Jordanas — 
36.000, Libanas — 11.000, Sau
di Arabija — 50.000. Egipto ka
rinį pajėgumą sumenkina 50.000 
karių, įsivėlusių į kovas Jeme
ne.

Izraelio karo aviaciją sudaro 
apie 500 prancūziškų “Mirage”, “ * —" — * , »

monių, jeigu panašūs incidentai 
pasikartotų ateityje. P. Vietna
mo šiaurinėje dalyje vyko ar
šios kautynės, pareikalavusios 
daug aukų. Amerikiečių aviaci
ja bombordavo sovietinių MIGų 
aerodromus, alyvos sandėlius 
prie Haifongo uosto. Amerikie
čių žvalgybos duomenimis, Š. 
Vietnamas sulėtino kariuomenės 
infiltravimą į P. Vietnamo teri
toriją. Spėjama, kad Hanojaus 
režimas jau yra pasiuntęs apie 
10 divizijų, numatytų karo pla
nuose, ir dabar ribosis žuvusių
jų ir sužeistųjų pakaita.

Maskva atsisakė duoti vizas 
keturiems “The New York Ti
mes” žurnalistams ir vienam 
“Life” redaktoriui. Atsisakymo 
priežastis neskelbiama, bet kal
tė, atrodo, tenka Svetlanai Sta
tinaitei, kurios atsiminimus mi
nėtas dienraštis ir žurnalas pra
dės spausdinti spalio mėn.

Prancūzijos prez. De Gaulle, 
ruošdamasis kelionei į Lenkiją, 
norėjo dalyvauti kardinolo Wys- 
zynskio laikomose sekmadienio 
Mišiose Varšuvos katedroje. W. 
Gomulkos komunistinė vyriausy
bė nusigando, kad šis įvykis gali 
sukelti masines demonstracijas. 
Ji buvo priversta atitinkamai pa
keisti viešnagės dienotvarkę, 
kad sekmadienį prez. De Gaul
le praleistų Gdanske. Prez. De 
Gaulle sutiko su pakeitimu, bet 
atsisakė užsukti į Wroclaw© 

Pacem in Terris” negrų miestą, kuris kadaise vadinosi 
” ’ " —■ - Breslau ir priklausė Vokietijai.

W. Gomulka tikėjosi prez. De 
Gaulle vizitu į Wroclaw susi
laukti politinio pritarimo šios 
srities įjungimui į Lenkiją.

Spauda apie Latvių Diena
susilaukusių publikos dėmesio.Latvių Dienos koncertą Salle pamėgę chorinį dainavimą. Kai- susilaukusių publikos dėmesio. 

Claude Champagne trumpa, bet kurios dainos buvusios senti- Programon buvo įtraukta ilgokakraštų aviacija turi sovietinius _____ ___ _________
MIGus. Manoma, jog Egiptas tu- išsamia recenzija pamfnėjo mentalaus pobūdžio — galbūt
ri apie 500 MIGų, Sirija — 150, dienraštis “The Montreal Star” daugiau tikusios šeimyniniam
Irakas — 250, o Jordanui ame- gegužės 23 d. laidoje. Recen- sambūriui, bet buvę ir tokių,
rikiečiai yra pristatę 36 “Star” žentas rašo, kad programą atli- kurios savo melodija ir ritmu gonų palyda. Programą paįvai-
tipo sprausminius naikintuvus, ko Arvids Purvs diriguojamas žavėjo klausytojus, priminda- rino jau minėto kompoz. T. Ke-

rininkų nuomone, paviljonas ne- niu nuomonių skirtumas,* gen. Ir Egiptas, ir Izraelis turi nema- 250 mišrių balsų choras, kurio mos žilos senovės šaltinius. Jas nins trijų dalių sonata, atlikta
buvo padegtas, bet tikroji gaiš- mjr. M. Dayan sugrąžinimas į ž? skaičių priešlėktuvinių rakė- dalyviai Montrealin buvo atvy- latviai dainavo su meile ir. pa- jauno pianisto Arthur Ozolins,
ro priežastis dar nėra nustatyta, karo vado postą liudijo prem- tų. Prez. G. A. Nasseris į Egiptą kę iš Bostono ir kelių Ontario kilimu. Dramatiškumu, pasako- Sis trijų dalių kūrinys klausy-
Tautinės Kinijos ambasadorius jero L. Eškol įsitikinimą, jog ka- buvo pasikvietęs Vokietijos ra- provincijos miestų. Programoje jamaja galia ir beveik operiniu tojusjaudinotemųjr idėjų pa-
Yu-Chi Hsueh paskelbė, kad tuo
jau pat bus pradėti atstatymo 
darbai. Po mėnesio paviljonas, 
papildytas naujais eksponatais, 
vėl bus atidarytas. Panašaus li
kimo galėjo susilaukti ir Ku- 

kandidatai. o Sudbūrvje laimė- bos paviljonas, kai 50 pėdų at-

Montrealio pasaulinėje paro
doje gaisras sunaikino didelę da
li tautinės Kinijos paviljono 
eksponatu ir gerokai apgadino 
pastato vidų. Brangiausius me
no turtus pavyko išgelbėti. Gaiš-

kantata, bet ji recenzento nesu
žavėjo. Solo dainavo sopranas 
L. Karlson su Imante Sakss var-

ras su arabu kraštais yra neiš- ketų gamybos specialistus, ku- taipgi dalyvavo 80 vyrų choras, braižu išsiskyrė latvių kompozi- prastumu bei jų pasikartojimu,
vengiamas. Rūpesti Izraelio w- rie eilę metu jam stengėsi pa- vadovaujamas Janis Baruss. Re- toriaus Withols kūrinys “Ugnies Kanadiečio recenzento nuomo-
riausvbei kėlė Akabos blokada rūpinti vidutinio nuotolio rakė- cenzento akį patraukė spindin- ginklas”, vaizdavęs 1219 m. lat- ne. šią sonatą patartina būtų ne
ir ios įsisenėjimas. Kiekviena už- tas Izraelio pagrindiniams mies- tys moterų tautiniai drabužiai, vių protėvių kovas su kryžiuo- kartą, bet kelis kartus išgirsti
delsta diena sustiorino blokados tam apšaudyti. Jų darbo rezul- įvairaus amžiaus choristų vei- čiais, kai pastarieji veržėsi į kituose koncertuose.
de facto teises. Jungtinių Tau- tatai tebėra nežinomi. dai, kurie jam priminė, kad šis Latvijos teritoriją. Klausytojus
tu Saugumo Tarybos posėdyje Moderniame kare didelį vaid- koncertas yra šeimyninė šventė, taipgi žavėjo Kanadoje gimusio

ne. šią sonatą patartina būtų ne

x Latvių koncertas, kaip mato
me, pasiekė spaudos puslapius

mo. Tiesa, recenzija nėra ilga, 
bet ne eilučių gausoje reikia

(Nukelta į1 pri.)

io NDP atstovas M. Č. Germa, stūmė nuo jo sienos sprogo pa- Jungtinės Arabu Respublikos menį vaidina tankai. Izraelio ka- Recenzento teigimu, latvių liau- latviu kompozitoriaus Talival- ir susilaukė teigiamo įvertini-
liberalą J. Jerome įveikęs 138 degamoji bomba. Spėjama, kad ambasadorius sumaniai gynė riuomenė turi apie 600 britų ir dies muzika turi neišsemiamą dis Kenins daina “Du auksiniai
balsais. Sis posūkis gali turėti fa iš nravažiuojančios gondolos Eeinto pozicija, primindamas po- amerikiečių tankų. Jordanas aruodą melodijų, temų ir jų va- kumeliukai”, kuri buvo pakar-
didesnės reikšmės sekantiems išmetė du kubiečiai. sėdžto dalyviams, kad Izraelis taip pat yra ginkluotas 150 ame- riantų, o latviai jau seniai yra totą, kaip ir eilė kitų dainų,



Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “fflburiai",

pavaduotojas A. Rinktinas; redakcijos narys Vyt Kastytis.

Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra.
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland— Lithuanian Weekly
PubL by žiburiai (Canadian Lithuanian) B. Catholic Cultural Soc., Inc. 

Subscribtion rates: $6 per year, $3.50 per 6 months.
Deadline for advertisements — Thursday 

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

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

F. Breu- 
nan, Filadelfijos arkivyskupas 
J. Krol, Čikagos arkivyskupas 
J. Cody. Lenkija gavo antrą kar
dinolą — Krokuvos metropoli
tą K. Wojtyla. Dabar kardinolų 
kolegija turi 120 narių. Tai di
džiausias skaičius Bendrijos is
torijoj. Tradicinis skrybėlių įtei
kimas naujai paskirtiems numa
tytas 1968 m. sausio mėn.

* Irlandijoj, Tullmore mies
te, įvyko 26-tasis “Kristaus Ka
raliaus Draugijos” kongresas, 
kuriame buvo svarstoma socia
linio gyvenimo problema — val
džios ir darbininkų santykiai.

* Misi j onierių vienuoli ja 
Scheut šiuo metu turi 1986 na
rius, kurių 1719 kunigai ir 198 
broliukai, kiti — kandidatai. 
Jie dirba Konge ir kituose kraš
tuose.

* Notre Dame katalikų uni
versitetas, JAV-se gaus pus
penkto milijono dolerių pašal
pą. Penki universitetai iš palik
to fondo kas treji metai gauna 
22 milijonus dolerių.

Ūkinė Europos Bendruomenė 
dar vaikystės amžiuje. Jai ką 
tik sukako dešimtmetis nuo su
tarties pasirašymo. Per šį trum
pą tarpsnį, nežiūrint savybės ne
sutarimų, klystkelių ir vingių, 
ji padarė nepaprastą šuolį ūkio 
srityje. Nuo 1958 m., kai Bend
ruomenė pradėjo įsibėgėti, iki 
1966 m. t.y. per aštuonerius me
tus, jos pramonės gamyba ūgte- 
rėjo 64%, tautos pajamos 55%, 
vidaus prekyba pašoko nuo 6,8 
bil dol. ligi 22,9 bil. dol., o jos 
užsienio prekyba — nuo 16,1 bil. 
dol. ligi 30,7 bil. dol. šešių Eu
ropos valstybių ūkinė sąjunga, 
pačioje pradžioje sutikta su ryš
kiu nepasitikėjimu, ūkine pažan
ga nustebino kitus pasaulio kraš
tus. šiandieną bando jon įsiri
kiuoti ir tos šalys, kurios buvo 
sudariusios laisvos prekybos są
jungą, Britanijos vadovaujamą.

Britanija š.m. gegužės mėne
sį padarė antrą žyg, bet jau be 

įsirikiuoti Ukinėn Bend
ruomenėm šį kartą ji ilgai ruo
šėsi, užmezgė kuo glaudžiausius 
saitus su Bendruomenės kraštais 
ir iš anksto rodė gerą valią kliū
tims pašalinti. Prancūzija stai
giai neužkirto jai kelio, kaip 
1963 m. sausio 14 d., tačiau jos 
miglotos sąlygos rodo, kad de
rybos bus sunkios ir ilgos.

Prancūzijos staigmenos
Bendruomenės sutartį Romo

je pasirašius, jos nariai Prancū
ziją laikė pačia silpniausia jos 
grandimi. Politinis pakrikimas, 
ūkinis sustingimas, rūpestis dėl 
infliacijos kėlė nerimą. Prezi
dentui De Gaulle pavyko paša
linti negalavimus, tačiau jo toli 
siekiantys polėkiai, siekią Pran
cūzijos pirmavimo, sukėlė Bend
ruomenėje trintį. Ji prasidėjo 
eiliniais nesutarimais ir nuvedė 
net ligi laikinio Prancūzijos pa
sitraukimo 1965 m. birželio mė
nesį. Bendruomenės nariai jau

giais. Kiti Bendruomenės nariai,

Q MIMAME GI«
* Paskirti 27 nauji kardino- santarybos pageidavimas. Kuni- 

lai: 13 italų, 4 amerikiečiai, 3 gai ir pasauliečiai yra lygiai at- 
prahcūzai, lenkas, bolivietis, sakingi už tuos, kurių dar ne- 
šveicaras, argentinietis, vokie- pasiekė Evangelijos šviesa. Šian- 
tis, olandas, indonezietis. Jų tar- dien yra 360,000 kunigų, bet 
pe yra ir lietuvių bičiulis arkiv. tik 40,000 dirba misijose. 
A. Samore. Amerikiečiai: Va- ★ Arkivyskupas C. Perez Es- 
šingtono arkivyskupas P. O’Boy- lava iš Argentinos, viešėdamas 
le, Vatikano pareigūnas F. Breu- Amerikoje apgailestavo studen

tų demonstracijas. “Labai blo
gas dalykas, kai studentai valdo 
universitetą” — sakė jis. Tai 
komunistų taktika — kelti nera
mumus, kiršinti studentus.

* Naujosios Zelandijos vysku
pai nutarė palikti penktadienio 
pasninką. Tai patvirtino arki
vyskupas P. Mckeefry.

* Pirmą kartą Ispanijoj bu
vęs protestantų dvasininkas kon
sekruotas vyskupu. Tai kun. Ra
mon Taibo, 55 m. amžiaus, epis- 
kopalų bažnyčios kunigas. Jis 
tapo kataliku ir š.m. gegužės 
28 d. Madride buvo pašventin
tas vyskupu.

* Archimandritas Jeronimas
Katsonis, 61 metų, buvęs Grai- 
jos karaliaus Konstantino I ka
pelionas, paskirtas to paties ka
raliaus potvarkiu graikų orto
doksų Bendrijos primatu. Jis 
yra palankus susivienijimui su 
Katalikų Bendrija ir reformų __ ______________ ______
sąjūdžiui. Iki šiol yra parašęs susigyveno su Prancūzijos smū- 
apie 90 teologinių-knygų; teolo- • • - -----
ginius mokslus gilinęs Britani
joj ir Vokietijoj. Savo įžangi
nėje kalboje išreiškė pasiryži
mą apvalyti Bendriją nuo ne
tinkamų kunigų, pakelti jų at 
lyginimą (iki šiol gaudavo $32.-

nėjo 750 metų sukaktį. Pagrin
dinę kalbą pasakė kardinolas J. 
Lercaro, kviesdamas vienuolius 
atsinaujinti šv. Domininko dva
sioje ir įgyvendinti Vatikano 
santarybos nutarimus. Dominin
konų ordino generolas yra Tė
vas Anicetas Fernandez.

* Kardinolas F. Spellman, 
kalbėdamas šv. Jurgio šventėje 
policijos daliniui Niujorke, ra
gino remti “karius Vietname, 
kovojančius už laisvę prieš 
ateistinį komunizmą”. Karo mo
kykla West Point apdovanojo 
kardinolą Sylvanus Thayer me
daliu. Pirmas dvasininkas gavo 
tokią garbę.

* Artėja raudonosios Kinijos 
žlugimas — pareiškė arkivysku
pas Paul Yu Pin, viešėdamas Či
kagoje. Padėtis Kinijoj esanti 
labai surizgusi. Kiniečiai nori 
laisvės. Laisvoji Kinija atsistos 
didžiųjų tautų eilėje.

* Pėsčias iš Romos j Fatimą 
atkeliavo Tėvas Tomas Mc
Glynn, O. P.; ėjo 90 dienų, pa
dalydamas 1900 mylių kelio. Jį 
lydėjo giminaitis R. b’Herron. 
’ * Istorinis . susitikimas įvyko 
tarp popiežiaus Pauliaus VI ir 
patriarcho Khoren I, kuris yra 
armėnų ortodoksų Bendrijos 
galva, dar vadinamas Catholi
cos. Popiežius dovanojo brangų 
kieliką, o patriarchas dovanojo 
— vertingą kryžių.

* Visa Bendrija turi būti mi- 
sijonieriai — kalbėjo šv. Tėvas. 
Tai esąs pagrindinis Vatikano

►

Graikijoj yra 9000 kunigų, ku
rių du trečdaliai yra baigę tik 
šešis pradžios mokyklos skyrius 
Be to, jis pažadėjo pagerinti 
santykius su Konstantinopolio 
patriarchu Atenagoru, kuriam 
visą laiką priešinosi į pensiją at
leistas patriarchas Chrizosto- 
mas, 86 m. amžiaus. Pastarasis 
buvo labai konservatyvus.

* Egipto šventovė Ellesyra 
atgabenta Italijon. Vyriausybė 
dovanojo ją Torino muziejui. Ji 
stovėjo prie Nilo upės ir buvo 
pašvęsta trim dievaičiam — 
Chnum, Satis ir Anukis; pasta
tyta apie 1500 m. prieš Kristų. 
- ★ Kolumbo vienuoliai, kurių 
centras Nebraskoje, per pasta
ruosius ketverius metus pastatė 
48 bažnyčias, 124 koplyčias, 48 
klebonijas, 27 vienuolynus, ir 
46 mokyklas Pietų Amerikoje, 
Pacifiko srityje ir Tolimuose 
Rytuose. Be to, pastatė mažąją 
kunigų seminariją, ligoninę, 
klinikas, prieglaudas, koopera
tyvus ir dvylikai šeimų namus.

★ Amerikos katalikų univer
sitetas Vašingtone šaukia aštun
tąjį metini krikščioniškosios 
doktrinos suvažiavimą birželio 
12-23 dienomis. Pagrindinė te
ma — suauagusiųjų paruošimas 
pagal Vatikano santarybos dva
sią. B. M.

(Tęsinys iš pr. nr.)
Laivu aplink įlanką
Populiari ir daugelio mėgia

ma yra kelionė laivu, kuris api
plaukia visus Acapulco įlankos 
išsiraitymus ir gražiai parodo 
miestą iš jūros pusės. Čia bent 
trys laivai siūlo savo patarna
vimus: “Fiesta”, “Polaris” ir 
“Sea Cloud” už tą pačią kainą. 
Išvyka užtrunka apie 4 vai. lai
ko.

Jeigu jau yra kas įdomaus 
pasiūlyta, kaip nesusigundysi 
neišbandęs. Tad vieną popietę, 
apsiginklavę foto aparatais, išsi
rengėme į jūros žygį. Pasirinko
me laivą “Fiesta”, kuris, kaip 
balta gulbė, laukė besirenkan
čių šiai išvykai. Laivas gana di
delis, tad susirinkome apie du 
šimtu žmonių. Daugelį ši kelio
nė masino ir* tuo, kad* už tą pa
čią kainą nemokamai visi gėri
mai ir orkestras šokiams. Todėl 
laivui vos tik pajudėjus iš uosto, 
prie baro tuojau susidarė eilu
tė. žinoma, teko išbandyti lai
vo baro teikiamą “gyvybės elek
syrą”. Trys deniai pristatyti kė
džių ir suolų, tad gali pasirinkti 
patogiausią vietą stebėjimui be
slenkančių krantų, nes laivas to
lyn į atvirą jūrą neplaukia. Di
džiuliai prabangūs viešbučiai ir 
prašmatnios baltos vilos išsimė
čiusios stovi įlankos pakraščiais. 
Stačios į jūrą smengančios uo
los, ant jų viršūnių namukai, ža
liuojančios palmės slenka pro 
akis kaleidoskopiškais vaizdais. 
Palengva prapūškuojame ir pro 
Caleta, Caletilla, Hornos ir Con- 
desos paplūdimius, kuriuose 
spiečiasi būriai žmonių.

Laivas sustoja už miesto ne
toli Revolcadero paplūdymio, 
kur norintieji, atidarius laivo 
šoną, gali šokti pasimaudyti. Ap
link laivą sukiojasi būrys mek
sikiečių vaikų. Jiems iš laivo 
mėtomi pinigai, kuriuos jie,

Susijungė lietuvių ir anglų parapija
Gegužės 28 d. Toronto Uni

ted Church bažnyčios patalpose 
įvyko lietuvių Vilties ir kana
diečių Redeemer parapijiečiams 
ev. liut. pamaldos bei formalus 
abiejų parapijų susijungimas. 
Pamaldose dalyvavo kun. DD 
Rebble, Amerikos misijų rytų 
Kanadoj sekretorius, Stasys 
Neimanas, liet ref. bažnyčios 
vyskupas iš Čikagos, ir Alg. Ži
linskas, buvęs Vilties parapijos 
klebonas, kuris aptarnaus abie
jų susijungusių parapijų narius 
lietuvių ir anglų kalbomis. Pa
maldos prasidėjo 3 v.p.p. ir jo
se dalyvavo gausūs Vilties ir 
Redeemer parapijiečiai. Gieda- ______t_______ ____ , .....
mas buvo lietuvių ir anglų kai- rybos narių ir pavaduotojų rin- tas nedidukų karo laivų, 
bomis tas pats tekstas ir melo- kimus. Savo pabaigos žodyje lin- Laivas, neilgai pastovėjęs, pa
rtija. Liturgines apeigas atliko kėjo naujiems parapijiečiams judėjo vakarų pusėn, nes arti- 
kunigas Žilinskas, o pamokslą nugalėti visus sunkumus ir su- nantis vakarui saulės laida tei- 
pasakė kunigas Rebble ir vys- sijungti į vieną stiprią parapiją, kia nepaprastą vaizdą. Viduje 
kūpąs Neimanas. Po giesmės Kun. A. Žilinskas paskaitė ku- laivo vyko jau labai gyvas ir 
“Viešpatį liaupsink, visatos vai- nigo A. Trakio sveikinimo laiš- triukšmingas gyvenimas. Or- 
dovą galingą” kunigas Rebble ką iš Čikagos. Asmeniškai dar kestras pylė šokius iš peties, nes 
anglų kalba pamokslą grindė sveikino kunigai — Love ir Hu- buvo daug šokančiųjų, šiuo lai- 
Evangelija šv. Jono 15,1-12, kur ras, pasauliečiai — Mr. Fox ir vu plaukė viena gimnazijos eks- 
kalbama apie tikrąjį vynmedį ir Koost. Pamaldos buvo baigtos kursija iš Amerikos, tad jauni- 
vyndaržio sodininką. Vyskupas giesme “Nūn Dievui maloniam mas rodė savo sugebėjimus, o 
Neimanas skaitė ištraukas iš risi karštai dėkokim”. Abiejų nriebaro — didžiausias susikim- 
Apaštalų darbų 4, 4447 apie parapijų ponios buvo paruošų- Šimas laukiant. Padavėjai, nors 
ankstyvos Kristaus bažnyčios sios kavutę su pyragaičiais, su- ir neršile, vos spėjo ištroškusius 
narius, kai jie visi būdavo baž- darydamos progą naujiems pa- pagirdyti. . _ _ .
nyčioje, laužydavo duoną ir rapijiečiams arčiau susipažinti. Atplaukėme iki La Quebrada dies respublikose”, kur buvo turėtu ir jai leisti surengti sa- 
melsdavosi. Pamoksluose buvo A. prie to tarpeklio, į kurį nuo įvykdytas ir dar tebevykdomas vo teismą. X Kairys

pažymėtas parapijų noras laiky
tis atskirai, savo tautiečių tarpe, 
bet gyvenimo sąlygos taip kei
čiasi, kad tenka jungtis religi
nėje plotmėje su kitų tautų ir 
kalbų žmonėmis. Vėl turime sa
vo stiprią parapiją ne tik teoriš
kai, bet ir praktiškai. Pamaldų 
metu giedojo Vilties parapijos 
choras, diriguojamas p. Beres- 
nevičienės, kuri kartu su p. Wer
ner pamainomis grojo vargonais. 
P. Rožaitis solo pagiedojo ang
lų kalba “In My Fathers Hou- . _
se”. Po to kunigas Rebble pa- mikliai nerdami į vandenį, su
skaitė Vilties-Redeemer parapi- gauna. Sustoję žmonės stebi ir 
jų susijungimo deklaraciją, tai- fotografuoja šį įdomų vaizdą, 
sykles ir prąvedė pirmuosius Netoli šios vietos yra ir karo 
bendros parapijos bažnyčios ta- laivyno bazė, kur matyti kele-

Ūkiniai šuoliai ir vingiai
ūkinė Europe: Sendruūinenė per dešimtmetį padarė nepaprastą pažangą. Kraštai, ją nepasi
tikėję, stengiasi praverti jos duris. Po pustrec ių metų išaugs ūkinis vienetas, jungiąs 180 

milijonų gyventojų. 
GEDIMINAS GALVA

ti politiškai stiprų, bet ūkiškai 
silpną sąjungininką arba tęsti bi
čiulystę su ūkiškai pajėgiais, bet 
politiškai silpnais vokiečiais.

Pastatas nebaigtas
Ūkinės Bendruomenės min

ties pradininkais buvo vokiečiai, 
kurių kraštai jau 1844 m. pada
rė muitų sąjungą ir tuo būdu 
politiškai apjungė vokiečių kraš
tus. Jei dabartinės Ūkinės Bend
ruomenės kūrėjai laukė greito 

derlhnėT^oMjoZūkiuL Jos P.°^inio apsijungimo, turėjo nu-
- ---- -- J - - sivilti.

ūkio srityje pastatas nebaigtas. 
Įvairūs techniški klausimai dar 
nesutarti. Per devynerius metus 
kalbėta apie žemės ūkį, kuris 
sudaro tik 9% pajamų, tačiau ir 
šioje srityje pastatas dar nebaig
tas. Apjungti žemės ūkiui reikia 
daug geros valios, kurios trūks
ta Bendruomenės nariams;

Sutartyje numatyti terminai 
jau lipa ant kulnų. Bendruome
nės nariai turi mažiau kalbėti 
ir rasti daugiau geros valios, nes 
iki 1968. VII. 1. sutarta panai
kinti varžtus pramonės gami
niams laisvai judėti Bendruome
nės kraštuose. Metams praslin
kus, turi būti suvienodinti trans
porto, perkybos, monopolių, dar
bo atlyginimo ir kiti klausimai. 
Juos svarstant iškils aštrus nuo-

jai sudaro rimtą kliūtį laisvai 
pasirėmę sutartimi, gali balsais trk?ška^MiėeiausiS
šią teisę"jie nustojo kalbėję.
Jie,padarę nutarimą prieš Pran- 1 
cūzijos valią, gali sukelti naujas . prasidės derybos su Bn- 
painiavas, kurių vengia bent ^aruJa_>^e^ įstojimo Bendruome- 
siuo metu. Prancūzijos pasitrau- 
kimas iš Bendruomenes, nesuta
rus dėl žemės ūkio politikos, už
truko 7 mėn. Tik 1966 m. sau
sio 30 d. Liuksemburge pavyko 
pašalinti esminius nesutarimus, 
nors kaikurie klausimai palikti 
atvirais.

Galingiausias sprendžia
Dabar Prancūzija yra pajė

giausias Bendruomenės kraštas. 
Jos ūkis aptvarkytas, nors pa
žanga negali girtis ir prilygti Fe- 

stiprybės šaltinis ’— vidaus .
ir užsienio politikos nedarnos Ūkines Bendruomenės, neziū- 
pašalinimas. Nūdienė Prancūzi- nnt padarytos pažangos, laukia 
jos prezidentinė santvarka gali dar milžiniški darbai. Žj?mės 
daliai prancūzų tautos nepatik- 
ti, tačiau ji sudaro sąlygas vai
ruoti Prancūzijos politikai. Ilgai 
užtrukęs kraujo praliejimas jau 
pamirštas. Skaudi operacija Al- 
žerijoje baigta, šiose sąlygose 
Prancūzija gali daryti eilę žy
gių — pvz. neįsileisti Britani
jos Bendruomenėn, pasitraukti 
iš šiaurinio Atlanto Sąjungos, 
bandyti glaudžiau bendrauti su 
komunistiniais kraštais ir jieško- 
ti sąlyčio su laisvąja Europa, 
kai De Gaulle vilčių nepateisino 
Sov. Sąjunga ir Kinija, šiuo me
tu De Gaulle liovėsi kalbėjęs 
apie Europos apjungimą ligi 
Uralo, bet tebėra nepalaužtas 
užsispyrimas politiškai Europą 
apjungti iš viršaus, sudaryti 
valstybių sąjungą. Ūkinėje sri
tyje šešios valstybės padarė mil- monių skirtumas, nes kiekvie- 
žinišką pažangą, bet politinėje nas kraštas gins savo reikalus, 
srityje įstrigo. Kiekviena vals- Bendruomenės kraštai, pergyve- 
tybė rikiuoja užsienio. politiką nę praeities sunkmečius, nūdie- 
pagal savo vyriausybės išmonę, nių laimėjimų skatinami, jaus 
Sunkiauia užsienio politikos pa- reikalą daryti nuolaidas, kad ga- 
dėtis Federacinės Vokietijos, lėtų pasiekti ūkinę, o paskui ir 
nes vokiškų kraštų apjungimas politinę vienybę.

V V -V ▼ ▼

Piramidžių romantika ir vasarvietė
STASYS DALIUS 

augštos uolos narai šoka žemyn. 
Iš jūros dar įspūdingiau atrodo 
visos tos plikos stačios uolos, 
grimstančios į vandens gilumą. 
Tiktai bangos, besiverždamos į 
siaurą tarpeklį, šniokščia ir dūž
ta į kietą akmenį.

Pamažu atslenka vakaro tam
sa, mieste sušvinta žiburiai, at- 
sispindėdami įlankos vandenyje, 
o nusileidusios saulės vakarinė 
žara dar ilgai raudonuoja, nu
dažydama visą dangaus pakraš
tį. Laivas pamažu įplaukia uos- 
tan ir išlaipina jau* gerokai įsi
linksminusius ir įkaitusius ke
leivius.

žiaurus spektaklis
Visi viešbučio tarnautojai, ku

rie tik kalba angliškai, kiekvie
ną pirmadienį vis klausdavo ar 
matėme bulių rungtynes ir su 
pasitenkinimu komentuodavo 
vykusią kovą. Man tas sportas 
ne prie širdies, ir todėl nesiren
giau eiti į areną, tačiau nuolati
nės kalbos, nepaprastas meksi
kiečių susidomėjimas ir adoravi
mas tų rungtynių paveikė ma
ne pakeisti nuomonę. Tad nuė
jau.

Bulių kovos rungtynės buvo 
žinomos Kretos saloje jau prieš 
Kristaus laikus. Į Ispaniją šis 
paprotys pateko 12 šimtmetyje. 
Įvairios tradicijos arenoje pasi
darė įstatymu ir jų papročiai 
per šimtmečius nepasikeitė.

Kad bulių rungtynės ispaniš
kų mastu būtų sėkmingos, rei
kia, kad patys buliai būtų stro
piai atrinkti pagal kilmę iš ge
rai žinomų augintojų. Visi bu
liai, kurie Meksikoje naudojami 
arenos kovoms, yra ispaniškų 
bulių ainiai. Per šimtmečius ži
noma, kad Ispanijos bulių au
gintojai yra daugiausia patyrę. 
Matadoras, kuris kovoja su bu
lium, turi būti ne tik drąsus, bet 
ir artistiškai dominuoti šią kovą, arenos viduje ir pamažu, tebe
būdamas kiek galint arčiau bu- sklindant žiūrovų šauksmams, 
liaus ragų. išeina. (Bus daugiau)

Atvykome į areną anksčiau, 
nes man dar rūpėjo pamatyti 
visą aplinkumą prieš rungtynes. 
Didelis atviras apvalus pastatas 
su augštyn kylančiomis sėdynė
mis, o viduryje smėliu išbarsty
ta arena, nuo pirmųjų eilių sė
dynių atitverta gana*augštu bar
jeru.* Arenos pakraščiuose yra 
medinės sienelės, už kurių ma
tadorai pasislepia, kai bulius 
kartais visai priremia prie sie
nos. Tame pačiame pastate yra 
patalpos, kur stovi buliai, mulai 
bei sukrauti pakinktai. Vienas 
kambarėlis paskirtas Marijos 
garbei, kur prie papuošto alto
rėlio dega žvakutės. Per šoni
nius vartus patenki iki užtvaros, 
kur stovėjo keletas tamsių bu
lių, skirtų šios dienos rungty
nėms.

Rungtynės vyksta sekmadie
niais arba per šventes. Jau prieš 
nustatytą laiką pradėjo rinktis 
publika: suaugę, jaunimas ir vai
kai. Pasirinkome sėdynes šešė
lyje, nes saulės atokaitoje, kur 
nėra stogo, būtų perkaršta sė
dėti.

Orkestras užgroja, atsidaro šo
ne arenos durys ir prasideda 
spalvingas paradas. Matadorai, 
apsirengę auksu padabintais 
drabužiais, per pečius persver
tu šilkiniu apsiaustu, žengia pro
cesijos priešakyje. Už jų — ki
tokios spalvos ir išvaizdos dra
bužiais “banderilleros”, kurie 
smeigia buliaus keteron jietis, 
lyg žeberklus; ant šarvuotų ark
lių su ilgomis jietimis “pieado- 
res”, už jų — mulai, kurie išvel
ka užmuštus bulius, ir kiti pa
reigūnai. Visi atžygiuoja į are
nos vidurį, kur nusiėmę kepu- , 
res, žemai lankstosi beplojan- 
čiai publikai. Pastaroji ploja ir 
šaukia vardais tos dienos mata
dorus su dideliu entuziazmu. Iš
kilminga procesija apsuka ratą

RENGIA KOMUNISTŲ TEISMĄ
V. Vokietijoje veikia Laisvo- tautų naikinimas, dvasinė ir Tį

sios Spaudos Draugija. Jai pri- zinė priespauda, teroras ir pan. 
klauso 18 tautų laisvos spaudos Surengti tokį teismą yra nu- 
ir leidyklų atstovai bei žurna- tarta Stockholme. Leidimo neį
lįstai. Iš lietuvių joje dalyvauja kalu draugija kreipėsi į švedi- 
S. Miglinas ir Elta — Presse- jos min. pirmininką Erlande-rį. 
dienst atstovas J. Kairys. Prašyme Draugija be kito ko

Paskatinta neseniai įvykusio pareiškė, kad savo kaltinimams 
Stockholme taip vadinamo paremti ji turi užtektinai liu- 
“Vietnamo tribunolo”, kuriame dytoju ir daiktinių įrodymų — 
buvo teisiamos JAV dėl karo autentiškų dokumentų ir kt. Da- 
Vietname, Draugija nutarė su- bar ji laukia atsakymo, many- 
rengti teismą komunistinių re- dama, kad po prokomunistinio 
žimų Sovietų Sąjungoje ir “liau- B. Russelio teismo, Stockholmas
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ELZBIETAI VALIUSIENEI Lietuvoje mirus, 
dukrai TEKLEI ir žentui ADOLFUI SEKONIAMS 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —:

« ■

Vanda ir Emilis Smilgiai

ELZBIETAI VALIUSIENEI mirus, 
jos dukrą TEKLĘ ir žentą ADOLFĄ SEKONIUS
giliai užjaučiame —
N. P. Balčiūnai F. V. Urbonai

Mielą TEKLĘ ir ADOLFĄ SEKONIUS jos mamytei 
Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

E. P. Spilčekai

S. Vaitekūnienė

B. J. Stalioraičiai

L. P. Radževižiai

Pavergtoje Lietuvoje mirus OLGAI DAUGUVIETIE- 

NEI, Hamiltone liūdinčiai jos dukrai dramos aktorei 
ELENAI DAUGUVIETYTEI-KUDABIENEI ir artimie
siems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

Bendruomenės valdyba

JONUI TUMOSUI mirus,
žmoną, dukreles ir brolį PRANĄ su šeima Londone 
nuoširdžiausiai užjaučiu —

Juozas Lukošiūnas ir šeima

Brangiam bičiuliui diplomuotam miškininkui JONUI 

TUMOSUI mirus, žmonai ALEKSANDRAI, dukrelėm 
ir broliui PRANUI su šeima reiškiame nuoširdžiausią 

. užuojautą —

Remeikų seimą

PADĖKA
1967 m. gegužės 7 d. atsiskyrus su šiuo pasaulių mano mylimai 

žmonai
A. A. PAULINAI BUTKIENEI, 

liūdesio ir gedulo dienomis patyriau daug nuoširdaus dėmesio.
Esu giliai dėkingas: gerb. klebonui kun. Barnabui Mikalauskui 

už Rožinį, atlaitytas Mišias, lankymą ligoninėj ir palydėjimą į Port 
Credit kapines, kleb. kun. P. Ažubaliui — už užuojautą ir suteiktą 
amžino poilsio vietą, kleb. kun. S. P. Cirivello — už paskutinį pate
pimą ir lankymą ligoninėj, kleb. kun. Maloney — už leidimą naudotis 
bažnyčia; A. Paulioniui — už gražų giedojimą ir vargonavimą Mišių 
metu.

Mano padėka priklauso Jonui Staškevičiui už gražų atsisveikini
mo žodį apylinkės lietuvių vardu, G. Vindašiui — už talkinimą gedu
lingose Mišiose. Nuoširdžiai dėkoju karsto nešėjams, giminėms Ru- 
šiams, artimiesiems ir draugams už pareikštas užuojautas žodžiu, 
raštu ar per spaudą, už gausias aukas Mišioms, atsiųstas gražias gė
les, lankymą ligoninėje, laidotuvių namuose ir palydėjimą į amžino 
poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū p. p. O. Staškevičienei, O. Rušienei, E. Luomo- 
nienei ir O. Kuzavienei už suruoštą vakarienę.

Jūsų visų nuoširdumas stiprino mane liūdesio dienomis. Už jį 
teatlygina Dievas!

Lieku Jums giliai dėkingas
Juozas Butkus

PADĖKA
Miškininkui a. a. Jonui Tumosui mirus, susilaukėme nuoširdžios 

užuojautos ir moralinės paramos skausmo valandomis.
Esame dėkingi T. Placidui, OFM, už įspūdingas laidotuvių apei

gas, solistui V. Verikaičiui — už giesmes, KLB Toronto apylinkės 
pirmininkui G. Balčiūnui — už tartą žodį. Ypatinga padėka priklau
so J. Dvilaičiui, kapinėse atsisveikinusiam Velionį Toronto miški
ninkų vardu. : l!

Nuoširdus ačiū nešusiems karstą, visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kurie aplankė koplyčioje ir palydėjo į amžino poilsio 
vietą — §v. Jono kapines.

Žmona Aleksandra, dukros 
ir brolis Pranas

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS * VAIKŲ BALDAI
(VAIRAS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

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

Nemokamas Į namus pristatymas.

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

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



Leidinys "Lithuanians in Canada
VIENA DIDŽIAUSIŲ įvykių, buvo vykę iš Lietuvos. Pirmoje dalyje yra

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS MJLAITIS

Mieli tautiečiai! nados federacinė vyriausybė.
Pirmieii lietuviai nasiekė Ka- Bet tai tik maža dalis išlaidų. nad^Sitm dS? pridi KaS- Di.<^N daH reikalingos sumos 

dos susiformavimą į konfedera- reikes suteikti patiems. Tiesa, 
ciją. šiuo metu Kanadoje gyve- da4 klaidų surinksime uz par- 
na apie 30,000 lietuvių. Tiesa, duot^ knygas, tačiau išlaidos 
nesame gausi tautinė grupė, te- yrą dideles, ir joms padengti 
čiau savo susiorganizarimC dar- «?kes dar ir paramos-aukų To- 
bu, atsiektais dvasiniais ir kreipiamės į visas lietuvis- 
ekonominiais laimėjimais šiame kas organizacijas ir pavienius 
krašte nesame paskutiniai. Savo as{neni^> kviesda.nii paremti sį 
įnašą esame davę Kanados eko- mus4 leidlnl didesnėmis auko- 
nominiam ir kultūriniam gyve- nus-
nimui. Tačiau kiek matei teži- Asmenys ar organizacijos, pa- 
no net augštesnio išsilavinimo aukoję nemažiau kaip $500, bus 
Kanados piliečiai apie mus, kaip įtraukti į* šio leidinio mecenatų 
lietuvius, apie mūsų kilmę, tau- sąrašą; paaukoję nemažiau kaip 
tą, tėvynę Lietuvą, mūsų kul- $100 — rėmėjų sąrašą; paauko- 
tūrą! Ir nenuostabu, nes negau- ję nemažiau kaip $25 — į gar
sios žinios apie lietuvius, duo
damos kanadiškij enciklopedijų, 
laikraščių bei žurnalų, dažnai 
yra paimtos iš netikrų šaltinių. 
Iki šiol neturėjome knygos apie 
Kanados lietuvius nei anglų, 
nei lietuvių kalba.

bes prenumeratorių sąrašą. Vi
si trys sąrašai numatomi at
spausdinti leidinyje. Į juos bus 
įrašyti visi minėti aukotojai, at
siuntę savo paramą iki š.m. lie
pos 10 d.

Nelikime abejingi šiam leidi
Kanados šimtmečin proga Ka- niui jr visi pagal išgales pa- 

nados Lietuviu Bendruomenės remkime jį, nes tai visų lietu- 
krašto valdyba, paskatinta Ka- reikalas. Dėl laiko stokos 
nados valdžios, ėmėsi iniciaty- mes jau nepajėgsime kreiptis į 
vos išleisti knygą anglų kalba kiekvieną organizaciją ar asme- 
apie Kanados lietuvius — “La- .......
thuanians in Canada”. Buvo su
daryta redakcinė komisija, pa
kviesti bendradarbiai iš visų lie
tuvių kolonijų, surinkta medžia
ga ir paruosta spaudai, šiuo 
metu knyga jau renkama spaus
tuvėje. Rūpintis šios knygos iš
leidimu, lėšų telkimu, administ
ravimu bei platinimu KLB kraš
to valdyba sudarė administraci
nę komisiją.

Knygos išleidimą parems vie
nu kitu tūkstančiu dolerių Ka-

nį atskirai, šis mūsų atsišauki
mas yra kartu ir kvietimas. Tad 
prašome aukas ir knygos pre
numeratas siusti Kanados Šimt
mečio Lietuvių Leidinio'Admi
nistracinei Komisijai, 941 Dun
das Street West, Toronto 3, On
tario.

Kanados šimtmečio Lietuvių 
Leidinio Administracinė 
Komisija:

Dr. S. Čepas, pirmininkas 
J. Karka, sekretorius 

Inž. A. Viskontas, Iždininkas

Dėkoja, planuoja, perspėja ir reikalauja
Lietuvių Pasaulio Bendruomenės valdyba gegužės 13 d. posėdyje, 

dalyvaujant VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnui, apsvarstė bėgamuosius 
reikalus ir paskelbė pranešimą, kuriame sumini padarytus nutarimus. 
Čia pateikiame pagrindinius. Red.

PLB valdyba, susipažinusi su 
Jaunimo Metų Kontrolės Komi
sijos kruopščiai parengtu Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso finansų patikrinimo aktu 
ir pateiktomis sugestijomis atei
ties jaunimo veiklai, aktą pa
tvirtino ir reiškia nuoširdžią pa
dėką kontrolės- komisijos na
riams — A. Mackevičiui, J. Kaz
lauskui ir P. Balčiūnui už atlik
tą darbą, su kurio rezultatais 
taip pat bus supažindinta ir išei
vijos lietuvių visuomenė.

Šia proga PLB valdyba taip 
pat reiškia padėką visiems buvu
siems Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso vykdomiesiems or
ganams ir išeivijos lietuvių vi
suomenei, jautriai moraliai ir 
duosniai materialiai parėmusiai 
patrijotinio lietuvių jaunimo už
simojimus bei pastangas. Kon
greso pinigų likutis pervestas 
naujai sudarytai PLB jaunimo 
sekcijai jos veiklai remti.

PLB valdyba, susipažinusi su 
siūlymu surengti 1968 sukaktu
vinių metų Vasario 16 proga vie
nos valandos lietuvišką progra
mą per visus JAV televizijos ka
nalus, šiai didelės reikšmės idė
jai pritarė ir sutarė imtis žy
gių jai bendromis visų jėgomis 
įgyvendinti.

PLB valdyba, patyrusi apie iš
eivijos lietuvių sportininkų orga
nizuojamą išvyką į okupuotą 
Lietuvą, pareiškia, kad toks or-

ganizuotas vykimas, be galimų 
žalingų politinių padarinių, taip 
pat skaldytų dėl Lietuvos lais
vės kovojančią išeivijos lietuvių 
visuomenę, todėl imasi pastan
gų nuo to žygio sulaikyti.

PLB valdyba, susipažinusi su 
Paryžiaus įvykio duomenimis, 
pareiškia, kad kaikurių Prancū
zijos Lietuvių Bendruomenės 
institucijų narių parodytas sve
tingumas Lietuvos laisvės kovą 
šmeižiančio filmo kūrėjui yra 
nesuderinamas su veiksnių Kle- 
velando konferencijos nutari
mais ir tautine mūsų drausme.

PLB valdyba, susipažinusi su 
šmeižiamai ardomais JAV LB 
Klevelando I apylinkės dabarti
nio pirmininko J. R. Smetonos 
rašymais, nukreiptais prieš PLB 
valdybą ir paskirus jos narius 
“Laisvosios Lietuvos” laikrašty
je, pvz. kad jie yra “glosnūs bol
ševikams ir jų bendradarbiams”, 
kad “Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos laikysena ne 
tik yra. nemorali, bet ir pragaiš
tinga lietuvių tautai, kadangi ji 
padeda raudonajam okupantui 
vykdyti lietuvių tautos naikini
mo darbą ir palaužia lietuvių 
tautos pasipriešinimo dvasią” ir 
kt. (nr. 9), reikalauja tuos šmeiž
tus atšaukti. Priešingu atveju 
J. R. Smetona ir “Laisvoji Lie
tuva” bus traukiama Bendruo
menės garbės teisman.

PLB inf.

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
1. Ryšium su tarptautine pa

roda Montrealyje ir su kitais 
įvykiais vėl iškyla santykių su 
Lietuva ir iš ten atvykstančiais 
svečiais klausimas. Šis reikalas 
buvo jau spręstas veiksnių vado
vybių konferencijoje Klevelan- 
de 1966 m. sausio mėn. Veiks
nių vadovybės neoficialiame po
sėdyje, įvykusiame š.m. gegužės 
20 d. Čikagoje, dar kartą per
žvelgusios naujas aplinkybes, 
priėjo išvados, kad nėra jokio realyje rugsėjo 2-3 d.d. Jau at- 
reikalo Klevelando susitarimą ------ - s-
keisti. Taigi, jis palieka pilnai 
galiojantis ir toliau. Pagal tą su
sitarimą asmeniniai santykiai 
lietuvio su lietuviu galimi, ta
čiau pasisakoma prieš betkokius 
santykius su okupanto įstaigo-

mis, organizacijomis ar jų įga
liotiniais tiek Lietuvoje, ' tiek 
laisvame pasaulyje, nes tokie 
santykiai sunkina laisvės kovą 
ir temdo laisvos Lietuvos suve
renumą. Prašome visus tautie
čius to susitarimo laikytis.

2. Kanados Lietuvių Diena, 
lietuvių pasirodymas “Expo 67” 
ir Kanados šimtmečio lietuviš
kasis minėjimas ruošiami pilnu 
tempu. Visi šie įvykiai bus Mont- 

spausdinti dailūs plakatai ir iš
siuntinėti apylinkėms. Jeigu ku
ri apylinkė būtų plakato nega
vusi, prašome rašyti Lietuvių 
Dienos komisijai Montrealyjė 
(R. Verbyla, 4930 Melrose Ave, 

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Konodos Estų Dienos programoje Montreolyje dalyvavo ir jaunos sportininkės - gimnastės

Kun Justinas Bertašius, asistuojamas savo draugų, atnašauja jubilėjines Mišias Winnipege

Tarp budrumo, tikrovės ir pareigos
Anksčiau teko rašyti apie įvai

rius frontus, kurių pozicijose lie
tuviams tenka kovoti. Bendra 
mintis buvo ta, kad turime daug 
prįešų ir mažai draugų. Kad 
draugai, teisingiau, bendros ko
vos talkininkai reikalingi ir svar
būs bene geriausiai rodo Jung
tinių Valstybių pavyzdys. Bū
damos didžiausia pasaulio galy
be, jos ne tik. nesišalina savo 
draugų, bet ir kiekviena proga 
stengiasi tų sąjungininkų sau 
vis daugiau laimėti; su jų nuo
monėmis, sugestijomis, minti
mis, skaitosi, nors dėlto neretai 
gal ir nukenčia. Didžioji valsty
bė bando derinti nuomones, ras
ti bendrus interesus su mažo
siomis!

Britu mostas
Prie aname straipsnelyje iš

vardintų priešų dabar turime 
jungti ir britų Londoną. Britai, 
pasirašę vienos ar kitos rūšies 
sutartį su sovietais Pabaltijo 
valstybių įšaldytų fondų sąskai- 
ton, pasielgė savanaudiškai, ne
garbingai, nedžentelmeniškai. 
Pabaltiečiai tą britiškąjį mostą 
tegali laikyti nedraugišku reiš
kiniu.

Kas liko daryti mums, pabal- 
tiečiams? Siųsti pasipiktinimo ir 
protesto telegramas, įteikti pa
našaus turinio memorandumus, 
piketuoti britų diplomatines ir 
konsularines įstaigas visame pa
saulyje, ar veikti tyliai, bandant 
'aiškintis diplomatiniais, o kai- 
kada ir privačių ryšių keliais, 
su britų įstaigomis? Atrodo, bū
tų svarbiausia patirti Londono 
nuomonę, ką darytų britai tuo 
atveju, kai trys Pabaltijo vals
tybės atgautų pilną suverenumą 
ir pareikalautų savo deponuotų 
sumų kaip teisėti ir vieninteliai 
savininkai? Neabejotinai dalykai 
atrodytų kitaip, jei pvz. būtų 
gautas britų pažadas, kad minė
tu atveju jie pilnai respektuo
tų laisvąsias Pabaltijo valstybes 
ir vienu ar kitu būdu teigiamai 
sutvarkytų teisėtas ir negalimas, 
ginčyti Pabaltijo pretenzijas į 
savąjį turtą, paliktą britų glo
boje.*

Latvių konferencija
Pažįstamas bičiulis, latvių vei

kėjas, ką tik grįžo iš Klevelan
do, kuriame latviai turėjo savo 
vadovaujančių organizacijų at
stovų suvažiavimą. Ten buvo ga
na plačiai diskutuoti ir Pabal
tijo aukso Londone reikalai. Pa
sak jo, buvo apgailestaujama, 
kad labai skubomis ir pilnos 
koordinacijos neturėjusi pabal- 
tiečių akcija prieš Londoną pa
liko žymiai skaudesnių atgarsių, 
nei patys protestuotojai galėjo 
tikėtis. Esą, britų pasipiktini- 
nimas buvęs aštrus. Viename 
gautų raštų iš Londono pabal- 
tiečiams primenama, kad šiuo 
metu britų vyriausybė nejaučia, 
jog tuo klausimu ji būtų skolin
ga kam nors kokią ataskaitą, juo 
labiau, kai nėra institucijos, ku
ri galėtų kalbėti Pabaltijo vals
tybių vardu. Tai pats skaudžiau
sias teigimas. Kaip žinia, britai 
de facto Pabaltijo aneksiją jau 
seniai pripažino, o Pabaltijo pa
siuntinybės, kad ir susiaurinto-

AL. GIMANTAS

mis teisėmis, galės veikti; pabal- 
tiečių diplomatai turėjo bent as
meninį diplomatinį pripažinimą. 
Ką dabar turėtų reikšti britų pa
reiškimas, kad nėra kam kalbė
ti Pabaltijo vardu?

Toliau, latvių žiniomis, Brita
nijoje sudaroma ar bus sudary
ta tarptautinės teisės žinovų ko
misija, kuri bandys peržvelgti tą 
aukso sutartį su sovietais, kiek 
ji galės liesti vėliau ar anksčiau 
iškilsiančias atsistačiusių Pabal
tijo valstybių pretenzijas į sa
vąjį turtą Londone. Beveik lai
ku, nors ir kiek pavėluotai, pa
galiau atėjo instrukcijos ir iš 
mūsų VLIKo, patariančio susi
laikyti nuo Įvairiose vietose pla
nuotų viešų demonstracijų prie 
britų įstaigų, o taip pat ir atski
rų protesto laiškų siuntimo.

“Jaučiuosi mažas didelėje kėdėje
Daugelio svečių ir vietos lie- paruošė kun. J. Bertašių šiam 

tuvių tarpe š.m. 'gegužės mėn. 25 metų jubiliejui, pasidabruo- 
21 d. kun. Justinas Bertašius damas jo plaukus, 
atšventė savo 25 metų kunigys
tės jubilėjų. Padėkos šv. Mišias 
kartu koncelebravo jo kurso 
draugai kun. V. Katarskis, kun. 
P. Kuras ir kun. A. Vainauskas, 
atvykę iš JAV. Winnipeg© ar
kivyskupas G. B. Flahiff ir vys. 
V. Brizgys iš Čikagos pasakė 
angliškai ir lietuviškai pamoks
lus, ragindami ir šių dienų jau
nimą pagalvoti apie tarnybą 
Dievui. Vyskupai su kunigais 
procesijoje į bažnyčią ir iš jos 
buvo palydėti gražiai unifor
muotų Kolumbo Vyčių. Šv. Mi
šių metu mūsų jaunimas, vado
vaujamas D. Januškaitės, vargo
nuojant P. Stankevičiui, sugie
dojo keletą šiai progai išmok
tų giesmių.

Tuoj po pamaldų bažnyčios 
salėje Įvyko vaišės. Salė buvo 
pilnutėlė svečių. Pietų metu 
kalbėjo abudu vyskupai, linkė
dami jubilijatui ilgiausių metų 
ir daug sėkmės. Pagrindinį žo
dį taręs kun. V. Katarskis pa
reiškė, kad pats Viešpats Dievas

SESIŲ AUKURAI TEBEDEGA
Gegužės 6-7 d.d. St. Cathari

nes įvyko Skaučių Seserijos va
dovių suvažiavimas, kuriame da
lyvavo virš 70 atstovių iš, Kana
dos ir JAV rajonų. Jį atidarė 
“Žalgirio” vietininkijos vadovė 
s. M. Gverzdienė, invokaciją su
kalbėjo kleb. kun. B. Mikalaus
kas. Sveikinimo žodį tarė vyr. 
skautininke M. Jonikienė. Pir
mininkaujant Kanados rajono 
vadeivei J. Ciplijauskaitei-Tan- 
ner, buvo susipažinta su viene
tais ir jų veikla. Visuose vie
netuose ruošiamos Kūčios ar Ve
lykos, Kaziuko mugės, tautiniai 
šokiai, konkursai, stovyklos. Vy
resniųjų padedamos, daugumoje 
vienetų dirba jaunos vadovės. 
Prie Kanados stalo sėdi jauna 
vyr. skautė si. R. Augustinavi- 
čiūtė. Nuvažiavusi į Delhi mo
kytis, ji surinko aplink gyvenan
čių lietuvių dukreles į skaučių 
skiltį, o po'metų jau turi drau
govę*. Ji sako: “Mes visos jaunos 
ir mums tik žinių kartais pri
trūksta.” Čikagos jūrų skaučių 
vadovė B. Putriūtė gali didžiuo
tis net trimis laivais jūreivių. 
Cempijonė yra Ročesterio skau
čių vadovė šlapelytė. kuri vasa
rio mėn. buvo nuvažiavusi Jau
nimo Metų užbaigos kongresan, 
savaite prieš suvažiavimą daly
vavo Atlanto rajono vadovu są
skrydyje. o dabar atvyko į St. 
Catharines.

Popiečio valandomis buvo ap
tarti uniformų ir ženklų klausi
mai. Daug dėmesio skirta sąjun
gos auksinio jubilėjaus minėji
mui sekančiais metais. Išklausv- 
ta daug nuomonių rūpimais 
klausimais, sužinota, ko vado
vėms labiausiai reikia, svarsty
ta, kaip joms sėkmingiau padė
ti. Nuomonėms susikryžiavus, 
savo apgalvotais, ramiais ir šil-

Kas geriau?
Ir aname savo straipsnyje, ir 

šiandien vėl norisi priminti bei 
pabrėžti, kad yra aplinkybių, ka
da geriau kurį nemalonumą nu
tylėti, žinant ir tikintis, kad 
toks mostas nebūtinai reikštų 
savų principų išsižadėjimą. Ne
užmirškime, kad nors ir ribotas 
Pabaltijo pasiuntinybių Londo
ne pripažinimas priklauso gry
nai nuo britų malonės (kartu ne
užmirštant ir kaikurių fondų, 
reikalingų tų pačių pasiuntiny
bių išlaikymui). Jei mūsų pa
siuntinybių veikimas būtų dar 
labiau susiaurintas ar net ir vi
sai pripažinimas atšauktas, kaip 
tokį reiškinį turėtume sverti: 
laimėjimu ar pralaimėjimu?

Visa tai rodo, kaip reikia dip
lomatinio lankstumo, visų veiks
nių sutarimo.

Garbės svečius pristatė ir vi
są programą puikiai pravedė 
Eug. Kalas-Kalasauskas. šalia 
daugelio sveikinimo telegramų 
ir laiškų ypatingai jausmingos 
buvo kun. Bertašiaus tėvelio ir 
brolio laiškų ištraukos iš Lietu
vos. žodžiu jubilijatą sveikino 
kun. L. Jankus, BALFo reikalų 
vedėjas, lietuvių šv. Kazimiero 
bažn. komiteto pirm. M. Januš
ka ir Lietuvių Bendruomenės 
pirm. J. Malinauskas.- Kiek pa
vėluotai per kardinolą Cicogna- 
ni buvo gauta telegrama iš Šv. 
Tėvo. Buvo įteiktos dovanos ir 
$700 čekis, kuris bus panaudo
tas kelionės bilietui į Šv. Žemę.

Kun. J. Bertašius nuoširdžiai 
padėkojo visiems, primindamas 
— “aš jaučiuosi šiandien, kaip 
labai mažas žmogus, sėdintis 
labai didelėje kėdėje”.

Užkandžius pagamino mūsų 
ponios, vadovaujamos J. Ro- 
mančiauskienės. Svečiai ilgai ir 
maloniai kalbėjosi iki vėlyvos 
nakties. F.

grąžindavo vyriausia skautinin
ke ir jos pavaduotoja.

Po vakarienės visos dalyvės 
džiaugėsi s. J. Mikutaitienės pra
vestu laužu ir jo programa. St. 
Catharines skautės ir paukštytės 
skambino, deklamavo, šoko ir 
dainavo. Daug juoko sukėlė To
ronto jūrų skaučių vadovė sa
vo pasakojimais. Jauniausia Se
serijos skautininke Jokūbaitytė 
pravedė dainą, o Atlanto rajono 
skautininkės prajuokino dienos 
aktualijomis. Suvažiavimo daly
ves sveikino dietininkas s. Si
monaitis ir tėvų komiteto pir
mininkas. Laužui baigiantis se
sei Gverzdienei buvo sudainuo
ta dainelė, Čikagos Aušros Var
tų vadovės jai įteikė dovanėlę.

Sekmadienio programa buvo 
pradėta Mišiomis, kurias atlaikė 
ir gražų pamokslą pasakė T. 
Bagdonas, OFM. Giedojo vado
vės Gverzdienės paruošti skau
tai ir skautės, o “Maldą už tė
vynę” užtraukė visa bažnyčia. 
Visų mintys buvo išskridusios į 
Lietuvoje paliktas bažnyčias ge
gužinių pamaldų metu.

Seserijos vadovių sueigą pra
vedė A. Namikienė. Dalyvės bu
vo išsirikiavusios Augštaičių, 
Žemaičių, Suvalkiečių ir Dzūkų 
skiltimis. Prisiminus savo gim
tąjį kraštą, vyriausiai skautinin- 
kėi degant žvakutę. A. Baukie- 
nė padeklamavo “Tėvų šalį”. 
Už pavyzdingą darbą ir suvažia
vusiųjų priėmimą vyr. skauti
ninke M. Jonikienė “Žalgirio” 
vietininkijos vadovei Gverzdie
nei įteikė kraičio skrynią, kuri 
groja lietuvišką melodija — “Li
nelius roviau ne viena”. Padėkos 
žodžių susilaukė suvažiaviman 
atvykusios vadovės, dvi dienas 
jo dalyves vaišinusios skaučių 
mamytės ir visi St. Catharines 
lietuviai už nuoširdų priėmimą.

AN

J. Karnavičiaus operos “Gražina” pa
statymas, kuris į Civic operos ra
mus sutraukė apie 7000 žmonių* Dvi 
dienas iš eilės rinkosi mūsų tautie
čiai ir kitataučiai į Čikagos vidur- 
miestį pamatyti pirmosios lietuviškos 
operos (kaikurie sako, jog pirmoji 
opera buvusi praėjusiais metais — 
D. Lapinsko “Lokys”) Čikagoje.

Bilietai į šeštadienio premjerą bu
bo išparduoti kelias savaites prieš 
spektaklį. Tai rodė didelį mūsų tau
tiečių dėmesį operai. Sekmadienio 
pasirodymui bilietų dar buvo gali
ma gauti prie kasos, nors, kaip atro
dė, nedaug jų ten liko. Plačiau ne
sustojant ties šia opera, reikia pa
sidžiaugti čikagiečių dainininkų ryž
tu ir pasišventimu, aukojant savb 
laiką ir pastangas, kad kiti galėtų 
kelias valandas pagyventi gražioje 
lietuviškoje nuotaikoje. Sunku šiuo
se pastatymuose buvo laukti meni
nės kokybės, nes daugumas progra
mos dalyvių buvo mėgėjai ir kaip 
tokie savo uždavinį su kaupu atli
ko. Nors amerikiečiai, įpratę stebė
ti profesijonalų pasirodymus, šios 
lietuvių operos turbūt nelaikė dide
liu kultūriniu įvykiu, nes neteko ma
tyti jų spaudoje muzikos žinovu ver
tinimų. Ilgoką straipsnį apie šią ope
rą parašė mūsų tautietis Stanley 
Pieža “Chicago American” dienraš
tyje (gegužės 22 d. laidoje), kuria
me jis nepagailėjo komplimentų lie
tuviams. Tas pats autorius, kuris 
yra minimo dienraščio religinio sky
riaus redaktorius, įdėjo platų rašinį 
ir prieš premjerą — gegužės 19 d. 
Dienraštis “Chicago Tribune” gegu
žės 19 d. laidoje įdėjo pagrindinų 
operos solistų — Stasio Baro ir Li- 
lijos šukytės nuotrauką. Mažesnių 
žinučių prieš šią operą dėjo ir kiti 
amerikiečių laikraščiai, šios operos 
pastatymas atsiėjo apie S60.000. Ne
žiūrint didelio susidomėjimo šia ope
ra, pajamų gauta mažiau nei būta 
išlaidų: nedateklius siekia apie S15.- 
000. Operos vadovybė suka galvas, 
kaip šį skirtumą išlyginti.

“Gražinos” operos pastatymais bu
vo atžymėtas Čikagos Lietuvių Ope
ros dešimtmetis, kuris buvo paženk
lintas daugeliu operų spektakliais. 
Koks bus šio kolektyvo sekantis 
žingsnis, tuo tarpu dar nežinoma. 
Operos vyrus kalbina “Gražiną” pa
kartoti, tačiau dėl didelių išlaidų 
vargu ar tai bus įmanoma. 
• • •

JUOZAS IR MARIJA BAČIŪNAI 
gegužės 19 d. buvo sukvietę daug pa
žįstamų ar šiaip lietuviškojo dirvo
no judintojų į puošnų Čikagos klu
bą savo 50 metų vedybinio gyveni
mo sukakčiai paminėti. J. Bačiūnus, 
kuris save vadina gana kukliai — 
“ūkininku”, yra plačiai žinomas kaip 
spaudos rėmėjas ir leidėjas, įvairių 
organizacijų veikėjas, o paskutiniu 
metu — PLB pirmininkas. J. Bačiū
nus yra ir sumanus verslininkas, di
delės vasarvietės savininkas. Į šią 
Bačiūnų puotą atvyko daug tautie
čių iš įvairių miestų, kurie į Čikagą 
buvo suvažiavę pamatyti lietuviško
sios operos. Bankete kalbų kaip ir 
nebuvo. Vienintelis sveikintojas bu
vo Lietuvos atstovas J. Rajeckas.

Daug tautiečių sutraukė Čikagos 
Prekybos Rūmų ruoštas metinis ba
lius Beverly Coontry klubo patal
pose. Ir čia buvo tik rinktinė pub
lika, už porą bilietų mokėjusi po 
$25. Šio baliaus metu specialų at- 
žymėjimą už savo lietuvišką veiklą 
gavo prel. Ignas Albavičius.• • •

PIRMOJI ŠIŲ METŲ Čikagos lietu
vių grupė (virš 20 žmonių) gegužės 
22 d. išvyko aplankyti savo tėvynės, 
šią grupę suorganizavo ir ją išlydė
jo kelionių biuro savininkas Vladas 
Rasčiauskas-Rask, kuris po karo jau 
šeštą kartą išvyko į Lietuvą. Netru
kus ten važiuos ir Gordono kelionių 
biuro suorganizuotos ekskursijos.• • •

“CHICAGO TRIBUNE” dienraštis 
gegužės 21 d. pradėjo spausdinti 6 
tęsinių straipsnį apie federacinio 
teismo Čikagoje teisėją Abraham 
Licoln Marovitz, kurio tėvai yra at

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus ardymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai, spindulinės ir 

gani vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.RJf.N.PL

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

idėtos ištraukos iš šio teisėjo kal
bos, neseniai pasakytos naujiems 
Amerikos piliečiams. Joje teisėjas 
pareiškė: “Mano tėvas ir motina at
vyko į Ameriką iš Lietuvos, tuomet 
buvusios rusų valdžioje”. Sekančia
me straipsnyje buvo paminėta, jog 
teisėjo tėvai buvo Lietuvos gyven
tojai, griežto hebrajų tikėjimo. Jie 
susituokė Čikagoje 1896 m. ir čia 
praleidę daugelį metų vienoje praš- 
čiausių miesto apylinkių, kurioje už
augo ir dabartinis teisėjas Marovitz.

Čikagoje paskutiniu laiku “išgar
sėjo” ir kitas lietuvių kilmės teisė
jas Louis Kizas iš Cicero. Jis nese
niai buvo suspenduotas ryšium su 
areštuotų žmonių užstato garantijo
mis, kurias teisėjas išduodavo vi
siems, kas tik paprašydavo ir, žino
ma. sumokėdavo. Apie šį teisėją Či
kagos didieji laikraščiai spausdino 
plačius rašinius pirmuosiuose pusla
piuose.• o o

DAIL. KĘSTUČIO ZAPKAUS me
no paroda, kuri vyksta Kazimir me
no galerijoje, dėl didelio susidomė
jimo buvo pratęsta ilgesniam laikui. 
Plačią šios parodos recenziją įdė
jo “Chicago Daily News” šeštadieni
nis priedas “Panorama”, šiaipjau 
amerikiečiai meno kritikai lietuvių 
dailininkų parodų, kurios vyksta lie
tuviškose galerijose, niekada nere
cenzuoja ir net jų nebeskelbia. Re
cenzijos autorius Franz Schultz daiL 
Zapkų, kuris dabartiniu metu turi 
meno studiją Niujorke ir yra profe
soriaus asistentas Niujorko City uni
versitete, įvertino kaip vieną iš še
šių gabiausių dailininkų, iškilusių po 
II D. karo.

DAIL. JUOZO PAUTIENIAUS alie
jinės tapybos paroda atidaryta gegu
žės 27 d. Čiurlionio galerijoje. ši<> 
je, Amerikos Lietuvių Dailininkų Są
jungos surengtoje, parodoje išstaty
ta apie 50 paveikslų, nutapytų pas
kutinių 3 metų laikotarpyje. DaiL 
Pautienius plačiau reikštis pradėjo 
Amerikoje prieš 16 metų. Per tą 
laikotarpį užsirekomendavo kaip 
veržlus dailininkas. Kai kiti mūsų 
dailininkai kūrybai tegalėdavo skirti 
tik nuo kitų darbų atliekamas va
landas, J. Pautienius sugebėjo vien 
tik iš kūrybos pragyventi. Jo paro
dos atidaryme kalbėjo Amer. Liet. 
Dailininkų Sąjungos pirm. A. Rukš
lelė, JAV Liet. Bendruomenės pirm. 
J. Jasaitis, dailininko sesuo visuome
nės ir spaudos veikėja Z. Juškevičie
nė ir kiti.• • •

DR. ALGIRDAS MARGERIS (Kos
tas šeštokas), “naujienietis” ir so
cialistų veikėjas, per paskutinį de
šimtmetį palinkęs į “pažangiųjų”, t. 
y. komunistų, pusę, gegužės 30 d. iš
vyko gyventi į Lietuvą, šis 78 m. am
žiaus veikėjas dar tebesivertė medi
cinos gydytojo praktika ir užsiėmė 
rašymu. Amerikon jis atvyko lygiai 
prieš 60 metų (1907). Yra leidęs ir 
redagavęs nemaža periodinių leidi
nių, parašęs daug straipsnių įvairio
mis temomis spaudoje, daugiausia 
socialistinėje. Medicinos daktaro 
laipsnį gavo 1925 m. Čikagos medi
cinos mokykloje ir nuo tada vertėsi 
privačia praktika. 1918-1925 m. va
dovavo lietuvių korespondencinei mo
kyklai, kurioje daugeliui šimtų lie
tuvių padėjo išmokti lietuvių ir ang
lų kalbų bei kitų reikalingų dalykų.

Atsisveikinimą su dr. Margeriu su
rengė komunistinė “pažangiųjų”----
Lietuvių Literatūros Draugija gegu
žės 27 d. Mildos salėje į kurią atėjo 
apie 300 tautiečių, daugumas “vil
niečių”, nors matėsi ir “naujienie- 
čių”. Atsisveikinimo metu buvo me
ninė dalis ir nemaža kalbų, kurių 
vieną pasakė iš Vašingtono atvykęs 
sovietinės atstovybės sekretorius Vy
tautas Zenkevičius. Dr. Margeris iš
plaukė “Puškino” laivu iš Montrea- 
lio su 20 lietuvių ekskursija į Lie
tuvą. Ekskursantų tarpe yra ir JAV 
prezidentaitės uošvės — Nugentienės 
sesuo Landerer. Ekskursijai vadovau
ja Čikagos raudonųjų-“pažąngiųjų” 
veikėjo prof. Kubiliaus žmona Ona 
Kubilienė.

Ps.D.RJf.N.PL
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PROPAGANDISTO ASAROS
“Trečiosios dolerio pusės” auto

rius Albertas Laurinčiukas “liesoje” 
paskelbė laišką iš Montrealio “Bro
liškų dcderių kova”. Nors į Montrea- 
lį jis buvo atsiųstas aprašyti pašau- 
lines parodos, tikrąjį kelionės tikslą 
jau spėjo užmiršti, pamatęs... do
lerį. Susidūręs su dviejų rūšių do
leriais ~ amerikietiškais ir kana- 
diškais, A. Laurinčiukas Šoka ginti 
kanadiškųjų. Pagal visas maskvinės 
propagandos mokyklos taisykles jis 
ašaroja, kad amerikiečių monopoli
jos baigia užvaldyti Kanada. Kanki
nio kėdėn pasodina buvusį finansų 
ministerį W. Gordoną: “žmogus, ku
ris visa tai atvirai pasakė, pateko į 
tam tikrų sluoksnių nemalonę...” 
Neužmiršta ir jo vietą užėmusio M. 
Sharp: “Į finansų ministro kėdę at
sisėdo JAV doleriui lojalus as
muo...” Ilgoką rašinį A. Laurinčiu
kas užbaigia sovietinės propagandos 
klasikiniu sakiniu: “Pėdsakuose, ku
riuos palieka JAV doleris Kanados 
gyvenime, atsispindi dėdės Šerno 
monopolijų prigimtis ir esmė..” 
Jis, žinoma, nutyli esminį faktą, jog 
tų “monopolijų” dėka kanadietis 
darbininkas per savaitę uždirba tiek, 
kiek lietuvis darbininkas per ištisą 
mėnesį. Maskvos valstybinio kapita
lizmo monopolijos kontroliuoja ne 
tik algas, bet ir gaminių kainas. Ke
turis kartus mažiau uždirbąs darbi
ninkas sovietų okupuotoje Uetuvo- 
voje turi mokėti: 4511 rb. 25 kp. už 
mažiausią automobilį “Moskvič-408”, 
5602 rb. už šiek tiek didesnę “Vol
gą”, 341 rb. už televizijos priimtu
vą “Temp-6”, 310 rb. už šaldytuvą 
“ŽIL-Moskva”, 189 rb. 75 kp. už 
magnetolą, “Minija-2”, 97 rb. už 
skalbimo mašiną “Ryga-60”, 20 rb. 
20 kp. už paprastą vyrišką megztinį. 
Šios kainos nėra iš piršto išlaužtos 
— jas paskelbė neklystanti “Tiesa”, 
pranešdama š.m. gegužės 21 d. Za
rasuose įvykusios piniginės-daiktinės 
loterijos laimėjimus. Dėdės Šamo 
“monopolijos”, matyt, yra gerokai 
duosnesnės už matuškos Rosijos mo
nopolijas, kurias valdo dėdė Brežne
vas.

PIRMOJI EKSKURSIJA
“Tiesa” gegužės 26 d. laidoje pra

neša: “Vasara — kelionių metas. Su 
ja į tėvų žemę atvyksta ir lietuviai- 
išeiviai. Užvakar vėlų vakarą lėktu
vu į Vilnių atskrido pirmieji šieme
tiniai svečiai iš užjūrio. Tai dvide
šimt JAV lietuvių. Grupei vadovau
ja čikagietis Valteris Raskas. 
Didžiąją viešnagės dalį svečiai pra
leis Vilniuje, kur jie galės susipa
žinti su senąja architektūra, dabar
tinėmis statybomis, aplankyti M. K. 
Čiurlionio meno mokyklą-internatą, 
dalyvauti koncertuose, pažiūrėti lie
tuviškų filmų. Be Vilniaus, kompar-

leido augščiausiojo teismo nario pa
reigose.

SVEČIAI IŠ KANADOS
Aplankiusi Maskvą, Charkovą ir 

Minską, į Vilnių užsuko Kanados 
studentų delegacija, kurios vadovas 
yra Kanados studentų-krikščionių są
jungos prez. Ričardas Haidas. Jos ei
lėse — Hamiltono un-to ryšių su už
sienio studentais komisijos narys 
Paulis Boulbis ir Kingstono un-to at
stovas Gevonas Perimanas. Pavardes 
“Tiesa” taip sulietuvino, kad jų be
veik neįmanoma atkanadinti, nepa
žįstant minėtųjų asmenų. Svečiai iš 
Kanados Vilniuje viešėjo tris paras. 
Jie buvo supažindinti su augštosio- 
mis mokyklomis, dokumentiniais ki
no filmais, turėjo progos susitikti 
su jaunimo atstovais.

VILNIAUS VARPAI
Vilniaus mokslinių-restauracinių 

gamybinių dirbtuvių inžinierius 
konstruktorius Edvardas Alekna Ge
dimino aikštės senojoje varpinėje 
įrengė klaviatūrą varpų muzikai. Sa
vo žinioje jis turi 16 šimtmečių var
pų, kurių seniausias buvo išliedintas 
1733 m. Garsą išgauna prie kiekvie
no varpo įtaisyti magnetai, paspau
dus atitinkamą klavišą. Jeigu pavyks 
surasti daugiau reikiamų varpų, jų 
muzikinė skalė bus praplėsta iki tri
jų oktavų. Vidurdienį Vilniaus var
pai skambina signalą “Sesuo žydroji 
Vilija”, o 10 vaL vakaro — liaudies 
dainų melodijas.

DIRBS KAZACHSTANE
Šią vasarą jau trečią kartą į N. 

Chruščiovo atrastus Kazachstano plė
šinius bus siunčiama 400 studentų ir 
technikumų moksleivių grupė iš 
Vilniaus, Kauno, Šaulių ir Panevėžio. 
Jų kelionės tikslas — atostogų metu 
statyti ūkinius ir kultūrinius pasta
tus. Pirmą kartą darbo talkos prin
cipu bus apsikeista studentais su 
Lenkija ir R. Vokietija. Darbo ir poil
sio stovyklose dalyvaus apie 10.000 
studentų ir moksleivių. Pasak ‘Tie
sos”, juos “ruošiasi sutikti Alytaus, 
Utenos, Klaipėdos, Anykščių, Kauno 
ir Vilniaus statybos, kaimo statybi
nės organizacijos, daržininkystės ta
rybiniai ūkiai ir kolūkiai”, žemės 
ūkio akademijos, Vilniaus un-to stu
dentai, Vilniaus, Panevėžio, Bartkuš- 
kio ir Tauragės technikumų mokslei
viai atliks melioravimo ir vandens kė
limo stočių statybos darbus Nemuno 
deltoje.

PRIEDAI UŽ KALBŲ MOKĖJIMĄ
“Tiesos” gegužės 8 d. laidoje pa

skelbtose “Vyriausybės žiniose” pra
nešama, jos mokantiems ir tiesiogi
niame darbe vartojantiems svetimas 
kalbas tarnautojams bus mokami ati
tinkami priedai, šis potvarkis taiko
mas viešbučių, pensionatų, stovykla
viečių direktoriams, pavaduotojams, 
turistų aptarnavimo biuro vedėjams,

Hamiltono Vyskupo Motiejaus Valančiau Lietuvių Šeštadieninės Mokyklos trečioji laida, baigusi X 
skyrių. Stovi iš kairės: K. Gedrimaitė, D? Juozapavičiūtė, R. Sakalas, M. Trumpiękaitė ir K. Parėš- 
tytė; sėdi: skyriaus mokytojas K. Mileris, mokyklos globėjas mons. dr. J. Tadarauskas ir vedėjos J. 
Mikšys. Nuotr. A. Juraičio

g HAMILTON
DLK ALGIRDO KUOPOS šaulių bą. Jis kvietė abiturientus įsijungti 

visuotinis susirinkimas — birželio į lietuvišką veiklą. Nuoširdų žodį 
17 d., šeštadienį, 2 v. p.p., šaulio P. 
Kanopos vasarnamyje Feather Sto
ne Point, prie Erie ežero. Po susirin
kimo nariams ir svečiams rengiama 
šeimyninio pobūdžio gegužinė su mu
zika ir laimės šuliniu. Nariams da
lyvavimas būtinas. Laukiame ir sve
čių. šaulių kuopos valdyba

MOKSLO METŲ 18-TOJI UŽBAI
GA Vysk. M. Valančiaus šeštadieni
nėj mokykloj įvyko gegužės 27 d. 
Šventė prasidėjo pamaldomis AV 
parap. bažnyčioje. Mišias atlaikė ir 
pamokslą pasakė mons. dr. J. Tada
rauskas, ragindamas vaikučius sem
tis išminties ir meilės iš Jėzaus Kris
taus gyvenimo. Mokslo metų užbai
gos aktą Jaunimo Centre pradėjo 
m-klos vedėjas J. Mikšys, pedagogas 
iš nepriklausomos Lietuvos laikų, 
dirbąs mokykloje iki šių dienų. Į 
prezidiumą jis pakvietė: mons. dr. J. 
Tadaruską, KLB apyl. pirm. J. Kriš
tolaitį, X skyriaus mokyt. K. Mile
rį ir tėvų komiteto narį p. Šiulį. Jis 
džiaugėsi gražiais darbo vaisiais, di
džiausią padėką reikšdamas mons. 
dr. J. Tadarauskui už patalpų sura
dimą ir mokyklos išlaikymą. Vedė
jas J. Mikšys taipgi dėkojo tėvų ko
miteto pirm. A. Juozapavičiui už 
nuoširdų bendradarbiavmą, tėvams 
— už vaikų atvežimą mokyklon ir 
pamokų ruošimo priežiūrą. KLB 
apyl. pirm. J. Krištolaitis, pats bū
damas mokytojas, įvertino visų mo
kytojų pasiaukojimą, jų sunkų dar-

tarė X skyriaus mokyt. K. Mileris, 
mokytojavęs Lietuvoje, Vokietijoje 
ir Kanadoje. Jis džiaugėsi KLB pa
skelbtais lietuviškųjų mokyklų me
tais ir savo skyriaus abiturientų lai
da. Mons. dr. J. Tadarauskas mo
kyklos baigimo pažymėjimus įteikė 
Dainorai Juozapavičiūtei, Kristinai 
Gedrimaitei, Marytei Trumpickaitei, 
Kristinai Pareštytei ir Rimui Saka
lui. Abiturientai buvo apdovanoti 
medžio drožiniais — kryželiais. IX-to 
skyriaus vardu jiems po raudoną ro
žę prisegė devintokai — Kristina 
Budininkaitė ir Arūnas Jonikas. X 
skyrių baigusiųjų vardu žodį tarė 
Marytė Trumpickaitė. Ji dėkojo mo
kytojui K. Mileriui už nuoširdų dve
jų metų darbą ir įteikė gražią do
vaną. Pasižymėjimo ženkleliais — 
kaspinėliais buvo atžymėti visų sky
rių pirmieji mokiniai ir ties, kurie 
nebuvo praleidę pamokų. Tėvų ir 
svečių dėmesys nukrypo į mokinių 
darbų parodėlę, kurios goriausiems 
darbams buvo paskirtos piniginės 
dovanos. Pirmą premiją gavo X-tas 
skyrius už išleistą laikraštėlį “Mūsų 
Mokykla”. Premijos susilaukė VIII 
skyr. mokinys Saulius Balsys už gra
žiai nupieštą didelį lietuvišką kry
žių, o Rimas Jasevičius buvo pre
mijuotas už senuosius pinigus. Iš vi
so buvo 15 premijų, kurias įteikė 
P. Sakalas. Aktui pasibaigus, moki
niai buvo pavaišinti tėvų komiteto 
narių — p. Jasevičiaus ir p. Žiulio.

Mokyklos vedėjas J. Mikšys linkė
jo vaikučiams linksmų atostogų, ge
ro vasaros poilsio lietuviškose sto
vyklose. Didelė padėka buvo pareikš
ta p. Siuliams už mokytojams duo
tas patalpas ir šeimininkei p. Deks- 
nienei — už suruoštas gražias vai
šes. Mūsų visų, mokytojų, nuoširdus 
ačiū! St Slavinskienė

MEDŽIOTOJŲ KLUBAS birželio 
10-11 d. rengia prizinius šaudymus 
su vietos ir apylinkių klubais, kur 
numatoma daug angliškos publikos. 
Laimėtojams bus įteikti prizai.

LIETUVOJE MIRĖ E. Kudabienės 
motina a. a. Olga Dauguvietienė, bu
vusi Lietuvos valst teatro aktorė.

B. KRONAS, didžiausios Hamilto
ne nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigos savininkas, išvyko į Kopen
hagą, kur vyksta šių įstaigų tarptau
tinės federacijos kongresas. B. Kro
nas yra oficialus Kanados delegatas, 
atstovaująs Property Managament 
Committee. Orinio susisiekimo išpli
timas dabar daug kam sudaro gali
mybę įsigyti turtą įvairiuose pasau
lio kraštuose. Kongreso tikslas yra 
užmegzti tarpusavio ryšius, pasida
linti patirtimi, aptarti ateities pla
nus. Po kongreso B. Kronas lankysis 
Vokietijoje ir kituose Europos kraš
tuose, kur jis tikisi rasti pirkėjų 
Kanadoje esančiam nekiln. turtui. 
HAMILTONIEČIAI vykstantieji į 
Montrealį ir neturį kur apsistoti, 
skambinkite 643-2768. Užsisakyti 
reikia iš anksto.

Apie sportą žiūr. sporto skyriuje. 
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
teise naudotis virtuve moteriai ar 

merginai Westdale apylinkėje.
Skambinti JA 8-3929.
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tija pažadėjo parodyti Druskininkus, 
Pirčiupį ir Panerius. Apie išvykas 
pas gimines ir artimuosius pirmaja
me pranešime nėra nė žodžio. Kaip 
paprastai, jiems turbūt bus leista 
atvažiuoti į Vilnių.

RETĖJA PARTIEČIŲ GRETOS
Gegužės 21 d. Vilniuje mirė Bro

nius Leonas-Pušinis, sovietinės kom
partijos narys nuo 1919 m. Jo bio
grafija Lietuvos nepriklausomo gy
venimo dienomis atžymėta klusnia 
tarnyba Maskvai. Iš Lietuvos jis iš
vyko 1926 m. į Sovietų Sąjungą, o 
grįžo tik tada, kai Lietuvą okupavo 
sovietai. 1941 m. už nuopelnus Mask
vai buvo paskirtas sovietų okupuo
tos Lietuvos žemės ūkio liaudies ko
misaru. Pokario metais jam yra te
kę būti vadinamuoju įgaliotiniu reli
ginių kultų reikalams. Kitais žodžiais 
tariant, politrukas B. Pušinis rūpino
si varžtais, kuriuos Maskva buvo už
krovusi bažnyčioms, kunigams ir ti
kintiesiems. Senatvės dienas jis pra-

administratoriams, kambarinėms, lif
tininkams ir durininkams. Už vienos 
svetimos kalbos mokėjimą jie gaus 
10% atlyginimo priedą, už dviejų ar 
daugiau — 15%.

KANDIDATAI Į KARININKUS
Sovietų okupuotos Lietuvos kari

nis komisariatas ir Vilniaus Kari
ninkų Namai būsimiems abiturien
tams surengė vakarą, kurio pagrin
dinė tema buvo “Jeigu svajoji tap
ti karininku...” Žodį vidurines mo
kyklas baigiantiems moksleiviams ta
rė karinio komisariato politinio sky
riaus viršininkas K. Gaurylius, ka
rinis komisaras gen. mjr. P. Petro
nis, sovietų “didvyris” V. Vilenskis, 
Vilniaus radijo technikos mokyklos 
dėstytojas A. Pogrebovas, kariūnas 
J. Kerulis, atvykęs iš Rygos, ir kt. 
Jaunuoliai buvo raginami stoti į ka
ro mokyklas ir jose įsigyti technines 
specialybes. Matyt, savanorių skai
čius yra gerokai kritęs, jeigu jų 
tenka jieškoti specialiai rengiamuose 
vakaruose. V. Kst.

KNIGHT
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SUDBURY, Ont.
LAIKO TĖKMĖ skandina mūsų 

tautos kruvinus prisiminimus, bet 
mūsų širdyse ir mintyse jie dar te
bėra ryškūs. Mūsų ausyse dar gir
disi šiurpūs vežamųjų j Sibirą mū
sų tėvų, motinų, brolių, seserų 
šauksmai, vagonuose trokštančiųjų 
dejavimai, paskutiniai nuo karščio 
ir troškulio mirštančiųjų atodūsiai ir 
šaltojo Sibiro taigose ir pusnynuo
se lietuvių-vergų šauksmas j laisvą
jį pasaulį: “Gelbėkite mus, kenčia
me už tai, kad savo gimtąjį kraštą- 
Lietuvą mylėjome”. Tam pirmam 
mūsų tautos istorijoje žiaurių trėmi
mų 1941 m. birželio 14-15 dienų pri
siminimui paryškinti LB valdyba per 
CHNO radiją birželio 25 d., sekma
dienį, 2-2.30 v.p.p., duos lietuvišką 
radijo pusvalandį. LB valdybos nuo
širdus prašymas, o visų tautiečių lie
tuviška pareiga tą radijo pusvalandį 
išgirsti.

Lietuvių Bendruomenės valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju rengėjams ir

šeimininkėms už surengtą man ir 
mano žmonai pobūvį mano anksty
vos pensijos proga: p.p. Jašiūnams, 
Kraujaliams, Krivickams, Lukšiams 
ir Gabrėnams. Didelis lietuviškas 
ačiū už dovanas ir linkėjimus. Taip 
pat dėkoju visiems dalyvavusiems ir 
prisidėjusiems prie pobūvio: Kuni
gui A. Sabui, ponams Albrechtams, 
Baltučiams, V. Bružui, Dūdai, Griš
koniams, Glen, Indrulaičiams, P. Ju- 
teliui, P. Juteliui, V. Juškai, Joni- 
kiui, Juozapavičiams, V. Kriaučeliū- 
nui, Kručams, Kusinskiams, Labuc- 
kams, Liaudinskui, Masaičiams, Mar
tišiams, Paulaičiams, Paulauskui, 
Poderiams, Kačinskams, Remeikiams, 
Stričkoms, Stapčinskui, Strakauskui, 
Staškevičiams, Stankams, Šleiniams, 
švežikams, Tolvaišoms, Venskevi- 
čiams, Visockiams, Žukauskui. Dan
guolei ir Romui Kačinskui — už lin
kėjimus ir gėles. Taip pat broliui 
Jonui ir vaikams — Kliaudijai, Vik
torui ir Gediminui.

Su nuoširdžiu dėkingumu —
V. G. Lumbiai

RADIO & TELEVISION 
SALES AND SERVICE

HAMILTON 
168 Locke St S. JA 2-5028

GERIAUSIAS
ŠIŲ METŲ
TELEVIZIJOS
PRIIMTUVAS
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WITH GIANT 282 SQ. IN. PICTURE

The NORWICK-72720W

Selektyvus, modernaus daniško 

stiliaus, riešuto medžio apdaila, 
kietmedžio atramos, aliejiniai 
dažai. Du 1" priekiniai apvalūs 

garsiakalbiai.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA”
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos:
Pirm. 9 — 3 v.p.p.
Antr. 9 — 1 ir 5 — 8 v.p.p.
Treč. 9 — 3 v.p.p.
Ketv. 9 — 3 v.p.p.
Penkt. 9—1 ir 5—8 v.p.p.
šešt 9 —12 v. dienos.

Angšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskola draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

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

St Catharines agentam: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

KOKYBE YRA PRANAŠESNĖ UŽ JO VARDĄ 
TAISOM RADIJO STEREO IR TELEVIZIJOS APARATUS 

Kreiptis pas A Pilypaitj (Al) — krautuvės vedėją

$388.88
TAI PUIKUS DALYKAS 

KIEKVIENU ATŽVILGIU!

RANKŲ DARBAS!
Jokių fabriko gamybos 
trūkumų, 
viskas pagaminta rankomis. 
Todėl vertos didesnio 
pasitikėjimo!

AUGSTA ZENITH KOKYBE
• 22.000 voltų vaizdo stiprumas
• Įprastinis "Perma-Set" VHF, 

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

J. A. Valstybės
LB PENKTOSIOS TARYBOS rta- 

kiniuose gegužės 6-7 d.d. dalyvavo 
9.098 balsuotojai, kai tuo tarpu 1964 
m. balsavusių buvo tik 7.566. Bal
suotojų skaičiaus padidėjimas 1.532 
asmenimis yra džiugus reiškinys, liu
dijąs augantį Lietuvių Bendruome* 
nės populiarumą ir tautiečių dėmesį- 
jos nuveiktiems darbams. Į tarybą 
buvo išrinkti 37 atstovai penkiose 
rinkiminėse apygardose. Branduolį 
jai sudarys II (Čikagos) apygarda, 
išrinkusi 15 žinomų visuomenininkų. 
Antroje vietoje yra III (Klevelando) 
apygarda su 9 atstovais. Išrinktųjų 
sąrašuose yra nemažas skaičius jau
nosios ir jaunesniosios kartos vei
kėjų.

VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIŪ
NAS pasiuntė padėkos laišką Costa 
Ricos atstovybės prie Jungtinių Tau
tų patarėjai Emilijai Barish. Svars
tant JT komitete agresoriaus sąvo
kos aptart}, ji priminė gėdingą So
vietų Sąjungos ir Hitlerio Vokieti
jos nepuolimo sutartį, kurios dėka 
sovietai okupavo Baltijos valstybes. 
Agresijos aktu E. Barish ragino lai
kyti 1944 m. įvykdytą Baltijos vals
tybių įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Sovietų atstovas E. Narimowski mė
gino šaipytis, kad ji esanti perkau
na kalbėti apie tokius įvykius. { šią 
jo pastabą E. Barish reagavo dar 
aštresniu sovietinio neokolonizmo 
pasmerkimu, primindama sovietų at
stovui, kad tik rusas istoriją ma
tuoja žmogaus amžiumi.

POETAS JUOZAS MIKUCKIS, ko
munistinės ‘.Laisvės” gegužės 17 d. 
laidos pranešimu, išskrido į Lietuvą. 
Jis yra buvęs pirmuoju Kauno ko
mendantu nepriklausomoje Lietuvo
je. Pasak “Laisvės”, veiksniai jį 
bandę atkalbėti nuo šio vizito, pri
mindami Sibirą, bet jis Baltimorėje 
palaikęs ryšius su kaikuriais “pa
žangiečiais” ir jų buvęs palydėtas į 
aerodromą.

MARIJA GAILIUŠYTĖ gavo ba
kalauro laipsnį Notre Dame kolegi
joje Klevelande, patekdama į ketu
rių geriausių akademikų grupę. 
Prancūzijos ambasada ją apdovano
jo medaliu. M. Gailiušytė porą metų 
yra studijavusi prancūzų kalbą ir li
teratūrą Sorbonos un^te Paryžiuje, 
vokiečių kalbą — Gothe institute. 

, Paryžiuje ji plačiai reiškėsi lietu
viškoje veikloje ir visuomeninį dar
bą tęsė sugrįžus į JAV. Ruošdama
si bakalauro laipsniui Notre Dame 
kolegijoje Klevelande, dėstė prancū
zų kalbos kramatiką, prancūzų civi
lizaciją, prancūzų meną ir kultūrą. 
Šią vasarą ji vadovaus šAL Studen
tų Sąjungos šešių savaičių ekskur
sijai į Europą, o rudenį sieks ma
gistro laipsnio Lavai un-te Kvebeke.

EKSKURSIJĄ Į “EXPO 67” Mon
realyje rugsėjo 1-4 d.d. organizuoja 
“Darbininko” administracija, norė
dama paremti ten vyksiančią Lietu
vių Dieną. Kelionė ir nakvynė kai
nuos apie $50. Ekskursijos reikalais 
kreiptis į “Darbininko” administra
ciją, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, 
N. Y. 11221, arba skambinti telefo
nu — dienos metu GL 2-2923, vaka
rais GL 5-7068.

LIETUVIŲ, LATVIŲ IR ESTŲ at
stovai Čikagoje įteikė raštą Britani
jos generaliniam konsului D. J. Ro
bey, pasisakydami prieš britų ir so
vietų sutarti, nusavinančią Baltijos 
valstybių auksą. Lietuviams atstova
vo LB Čikagos apygardos vicepirm.
K. Avižienis. Konsulas šį protesto 
raštą pažadėjo persiųsti premjerui

, H. Wilsonui.
KCRĖJŲ-SAVANORIŲ metiniame 

Čikagos skyriaus susirinkime skai
tė paskaitą centro v-bos pirm. prof, 
dr. K. Gudaitis, paliesdamas mūsiš
kėje spaudoje pasitaikančius neigia
mus atsiliepimus apie 1918-20 m. 
savanorius-kūrėjus. Tada jie visi bu
vo savanoriai, o kūrėjo vardas buvo 
pridėtas už nuopelnus įstatymo ke-

liu. Tris kadencijas skyriai vadova
vusi valdyba, kurią sudarė J. Tarnu* 
lis, J. Sabaliauskas ir J. Kanišaus
kas, pasitraukė, pateikusi išsamią 
nuveiktų darbų apžvalga. Naujon 
valdybon buvo išrinkti: K. Petraus
kas, J. Grybauskas, J. Vilutis ir K. 
Karoblis. Skyriaus reikalais kreip
tis šiuo adresu: K. Petrauskas, 4429 
S. Taiman Ave., Chicago, DL 60632.

Belgija
LIEŽE APYLINKĖS LIETUVIAI 

atšventė bendruomenės dvidešimt
metį. 1947 m. čia buvo apie 2.500 
lietuvių, atvykusių darbams iš Vokie
tijos. Jiems daug padėjo kun. J. Da
nauskas, kun. dr. P. Gaida, kun. Ar- 
nauskas, T. A. Prakapas, T. P. Balta
kis, jau miręs T. VL Mikalauskas, T. 
J. Pupinis, T. P. Rabikauskas, kun. 
J. Dėdinas ir J. Lukošiūnas. Bend
ruomenei vadovavo kun. J. Danaus
kas, A. Burba (jau miręs), St. Pau
lauskas, Pr. Seniokas, o nuo 1956 m. 
jos vadovė yra Stasė Baltus. Sukak
ties minėjimas buvo pradėtas Mišio- 
mis ir užbaigtas koncertine progra
ma salėje, žodį apie bendruomenės 
įsikūrimą tarė kun. J. Danauskas. 
Eilėraščius deklamavo ir akordeonu 
grojo Janina ir Irena Slavinskaitės, 
Algis Stasiukėnas, pianinu skambino 
mažoji Baltus. Bronė Gailiūtė-Spies, 
šiemet baigianti Gretry muzikos aka
demijos kursus, padainavo arijų iš 
B. Dvariono ir V. Klovos operų, Ka- 
čanausko, Šimkaus, Gruodžio ir 
Schuberto dainų.

Vokietija
MOTINOS DIENA Vasario 16 

gimnazijoje buvo paminėta per Sek
mines, gegužės 14. Gimnazijos mo
kinės pateikė Elizos Tamošaitienės 
paruoštą eilėraščių ir dainų pynę, 
skirtą trims motinoms — lietuvei, 
tėvynei ir Dievo Motinai Marijai. 
Įžanginį žodį lietuviškai tarė kata
likų kapelionas kun. Jonas Riaubū- 
nas, vokiškai — evangelikų kapelio
nas kun. Juozas Urdzė. Po minėji
mo buvo sušauktas mokinių tėvų su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 35 mo
kinių tėvai. Gimnazijos direktorius 
kun. dr. P. Kačinskas juos supažin
dino su bendrabučių vedėjais, klasių 
auklėtojais, mokytojais ir ūkvedžiu. 
Jis taipgi nušvietė gimnazijos tiks
lus ir problemas, išdėstė gimnazijos 
pageidavimus tėvams. Įvykusiose 
diskusijose tėvai pareiškė pasitikė
jimą gimnazija. Susirinkimo dalyviai 
sudarė tėvų komitetą: pirm. Pala- 
vinskas, vicepirm. PackeviČius, na
riai — Kuršienė, Miškinis, Ozube- 
nienė, Radionovas ir Vilčinskas.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT

RO narių visuotiname susirinkime 
balandžio 30 d. išrinkta valdyba 
1967-68 m.: pirm. L. J. Mičiūdas, 
vicepirm. L. Lemberis, sekr. O. Ja- 
nušis, sekr. pad. A. Zienkaitė, ižd. 
St Džiugis, ižd. pad. J. Gradeckas, 
nariai — A. Jasuitis, A. Vyturys, R. 
Narbutas, V. Kuraitis, V. Norkaitis, 
E. Jankauskaitė. Rev. komisija: J. 
Urbonavičius, E. Rudytė, A. Ruplė
nas ir D. Bražionis. šiame susirinki
me V. Norkaitis, St. Džiugis, Jz. Ru
daitis ir K. Zalepugaitė de Salazar 
už nuopelnus draugijai buvo pakelti 
į garbės narius. Kadenciją baigęs 
pirm. A. Jasuitis pareiškė, kad “Auš
ros” kooperatyvas, nepradėjęs veik
ti, likvidavosi ir turtą paliko A. L. 
Centrui, Tabarė 6950, Buenos Aires. 
Susirinkimą “A. L. Balse” aprašęs 
N. Giedraitis apgailestavo, kad buvo 
kalbama ispaniškai, nors ALC vado
vybę sudaro Lietuvoje gimę nariai, 
išskyrus sekretorę ir sekr. padėjėją, 
kai tuo tarpu Susivienijimo valdy
bai priklausą Argentinoje gimę ir 
mokslus baigę jaunuoliai susirinki
muose kalba tik lietuviškai.

Sault S. Marie, Ont.

je. Jubilėjinės iškilmės jam rengia
mos liepos 1 d., 4 v.p.p., Manitou- 
wadge bažnyčioje ir salėje. B.

PADĖKA
Dėkoju visoms moterims, kurios 

man surengė priešvestuvinį pobūvį 
— vainiko pynimą gegužės 6 d. p. 
Girdzevičių namuose.

Didžiausia padėka pobūvio vado
vei p. Girdzevičienei ir visoms ki
toms ponioms už vaišes ir dovanas: 
J. Gasparienei, Pareigienei, O. Ok- 
manienei, Dabulskienei, S. Goldber- 
gienei, O. Skaržinskienei, J. Kvaš- 
čiauskienei, V. Gustainienei, Duobie- 
nei, Poškienei, J. Staškūnienei, D. 
Vainutienei, V. Motuzienei, Kamins
kienei, A. žekonienei. Nuoširdus ačiū 
ponioms, kurios nedalyvavo pobūvy
je tą vakarą, bet atsiuntė sveikini
mus ir dovanas — E. Skardienei, O. 
Vanagienei ir E. Chinienei.

Dėkoju Danutei Poškutei ir pane
lėms Kaminskaitėms, kurios mane tą 
vakarą globojo, vainikus pynė ir

Windsor, Ont.
AUKOJO TAUTOS FONDUI. Va

sario 16 šventės ir vajaus metu mies
to ir apylinkės lietuviai aukojo Tau
tos Fondui: po $20: D. ir S. Naikaus- 
kai; po $10: L. ir B. BalaiŠiai, A. 
Juškauskas, V. Pundzius, Z. Saurazas; 
po $5: V. Baltrušiūnas, A. čerškus, 
V. čiuprinskas, Pr. Dumčius, J. 
Giedriūnas, Pr. Kairys, P. Januška, 
V. Poškaitis, J. Sinkus, A. ir Z. Sty
gos, F. švabauskas ir E. Zatorskis; 
$4: Ema Barisas; $3: Albinas Taut- 
kevičius; po $2: B. Badikonis, E. Bal- 
tulienė, R. Dumčius, A. Kozulis, kun. 
D. Lengvinas, E. Sventickas, A. Ru
dokas, Pr. Rudokas, S. Taurinskas ir 
Ant. Tautkevičius; po $1: P. Kra- 
niauskas ir P. Rūkas. Iš viso suauko
ta $149. Visiems nuoširdi padėka.

P. Januška, TF įgaliotinis
ant galvos dėjo, kai buvo daromos 
nuotraukos.

Visoms tariu nuoširdų ačiū —
Birutė Druskienė

Manitouwadge, Ont.
KUN. LIONGINAS KEMĖŠIS yra 

vienintelis šios vietovės gyventojas 
ir parapijos klebonas, dirbąs čia jau 
ilgesnį laiką. Š.m. gegužės 10 d. jis 
sulaukė 25-tųjų kunigystės metinių. 
Kunigu įšventintas 1942. V. 10. Vil
kaviškio katedroje, o primicijas at
laikė 1942. V. 24 Aluntos bažnyčio-

Delhi, Tillsonburg
Į ŠIĄ APYLINKE ATS1 

daugiau naujų lietuviškų šeimų ir 
nevedusių asmenų, nes šitame krašte 
yra sveikas oras, geri uždarbiai, ke
lių šimtų lietuvių kolonija, sava lie
tuviška parapija, eilė lietuviškų or
ganizacijų, lietuviška mokykla. Iš 
Sudburio atsikelia dvi šeimos, iš Win- 
nipego viena ir iš Detroito dvi. In
formacijų teikia ir įsikurti padeda 
vietos klebonas kun. J. Gutauskas, P. 
O. Box 909, Delhi, Ont Kor.

i;cH



ISTORIJA AUGSTYN KOJOM
V. ZALATORIUS

Šių metų sausio mėn. Niujor- licy”, Kersteno komisijos tyi 
xe įvyko veiksnių konferencija, mų rezultatai, A. Šapokos “Li
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O KULUKIBE VEIKLOJE
e r kurią diplomatinė tarnyba tuvos istorija” ir kiti, 

vo paprašyta paruošti leidinį K Navickas> kad 
“Lietuvos — Bonetų Sąjungos plačiai naudojasi įvaisantykiai 1917 — 1967 m. lai-, . - . „ _. . . v šaltiniais. Tai jo propagankotarpyje”. Lietuvoje panašus veikaU daro Jomju. Tarp

leidinys, kurio autorius yn K. tesnių-jo šaltinių yra U 
Navickas jau išėjo. Atrodo, di- užsie^0J reikaių minis 
plomatų leidimo tikslas ir bus -
sugriauti komunistines tezes, 
kurios išreikštos Navickio kny
goje. Jeigu taip, tai būsimos is
torijos autorių uždavinys netu
rėtų būti persunkus, nes komu
nistinės tezės yra tokios absur
diškos, zkad jomis maža kas gali 
tikėti. Bet čia kaip tik ir sle
piasi pavojus.

Mūsų tarpe perlengvai tiki
ma, kad komunizmas ir rusų 
darbeliai Lietuvoje visiems taip 
gerai žinomi, kad užtenka apie 
juos bendrai šnekėti, nesisten
giant atskleisti faktų plačiau ir 
giliau. Tuo tarpu Maskva vado
vaujasi išbandytu Goebelso re
ceptu: pakartok kad ir didžiau
sią melą 1.000 kartų ir įtikės.

Komunistinių istorikų darbo 
schema yra tokia: nustatyti, ką 
Marksas ir Leninas apie istori
jos vystymąsi yra pasakę, sude
rinti tas hipotezes su dabartinio 
rusų imperializmo tikslais ir su
rinkti faktinę medžiagą toms te
zėms ir tikslams paremti. Taip 
daro ir Navickas savo veikale. 
Jo kartojamas melas yra šie 
tvirtinimai:

Lietuva laisvu noru įsijungė į So
vietu Sąjungą.

Raudonoji armija į Lietuvą atėjo 
su Lietuvos vyriausybės pritarimu.

Iš Lietuvos kaimynų tik Sov. Są
junga pastoviai rodžiusi Lietuvai 
draugišką politiką.

Kompartija buvo pažangiausias ir 
patrijotiškiausias lietuvių visuome
nės sąjūdis.

Vakarų valstybės, Įskaitant ir 
JAV, Lietuvą baisiausiai išnaudojo 
ir norėjo ją “parduoti” tai “dvar
ponių Lenkijai”, tai “fašistinei Vo
kietijai”.

Visos buržuazinės Lietuvos vyriau
sybės atstovavo tik savo luomo in
teresams ir išdavinėjo “liaudies in
teresus” lenkams, vokiečiams ir ap
lamai vakarų valstybėms.

Lietuva kalbamu laikotarpiu nebu
vo tikrai nepriklausoma, o tik žais
liukas savo “piktų” vakarinių ir pie
tinių kaimynų rankose. ' ■

Rusų karinių bazių įsteigimas Lie
tuvoje nebuvo Molotovo—Ribbentro- 
po pakto išdava, bet atsirado Mask
vos rūpesčiu, siekiančiu apsaugoti 
Lietuvą “nuo Hitlerio. agresijos”.

1940 m. birželio 14-tos ultimatu
mas buvo padarytas, Lietuvos vyriau
sybei sulaužius Sov. Sąjungos — 
Lietuvos savitarpio pagalbos sutartį, 
Lietuvai grobiant raudonarmiečius, 
ir stengiantis sudaryti antisovietinę 
sąjungą su latviais ir estais.

Jei K. Navickas mano, kad jo 
skleidžiamu melu kada nors kas 
nors patikės, tai daug lengviau 
turėtų būti žmones Įtikinti, pa
vaizdavus tuos Įvykius tikroje 
šviesoje.

Diplomatinės istorijos auto
riams darbą žymiai palengvinti 
turėtų tokie gyvi Lietuvos pa
vergimo liudininkai kaip gen. S. 
Raštikis, diplomatai B. Balutis, 
P. Dailidė, S. Lozoraitis ir kiti, 
kurių vardai Navicko knygoje 
dažnai minimi.

Į būsimą istoriją būtinai rei
kėtų Įtraukti Lietuvos — Sov. 
Sąjungos sutarčių ir pažadų są
rašą, kuriuos rusai sulaužė. Ypa
tingą dėmesį reikėtų skirti Mo
lotovo — Ribbentropo sutarčiai. 
Ta sutartis Navickui ir aplamai 
komunistams yra kaip krislas 
akyje. Rašydamas apie šią su
tartį, kuri yra viena gėdingiau
sių XX amžiaus istorijoj, K. Na
vickas tedrįsta pacituoti “didžių
jų brolių” raštus. Ten pasakyta 
kad tuo 1939 m. rugpjūčio 23- 
čios aktu Sov. Sąjunga “sugrio
vė klastingus tarptautinės re
akcijos planus ir pasuko visą 
įvykių eigą palankesne Tarybų 
valstybei ir visoms laisvę my
linčioms tautoms kryptimi”.

Tai žodžiai dviejų didžiųjų 
mūsų laikų kraugerių suokal
bio, kuris buvo paskutinė žalia 
šviesa Hitlerio karo vežimui, 
riedančiam į II-jį pasaulinį ka
rą, ir kuris padalino Lietuvą ir 
Lenkiją ketvirtą kartą.

Stalino vardas K. Navicko 
knygoje neminimas nė karto, 
nors Hitlerio — daugiau kaip 
46 kartus.

Komunistinis autorius ateina 
būsimos istorijos rašytojams į 
pagalba, nurodydamas šaltinius, 
kurių jis ir jo idėjos draugai, 
atrodo, labai nemėgsta. O tais 
šaltiniais būtinai reikia naudo
tis. Tai “Documents on German 
Foreign Policy, 1918 — 1945”, 
vokiečių užsienio reikalų minis
terijos "slapti dokumentai, S. 
Xerteszo “The Fate of East 
Central Europe. Hopes an Fai
lures of American Foreign Po- 

bylos, tuometiniai laikraščiai 
įvairių nekomunistų atsimini 
mai ir tt. Štai pvz. kaip apra 
sytas paskutinis Lietuvos minis 
terių tarybos posėdis naktį i 
1940 m. birželio 14-tos į 15-t^ 
svarstant rusų ultimatumą:

“... Smetona priminė anksčiau M: 
nistrų tarybos priimtą nutarimą dė 
priešinimosi ginklu ir dabar vėl pj 
sisakė už tai. Jį parėmė krašto apsat 
gos ministras gen. K. Musteikis i 
švietimo ministras K. Jokantas. ‘Sei
mo pirmininkas Šakenis, — pažymi 
savo prisiminimuose Raštikis, — kaip 
visada, daugiau tylėjo arba pritarda
vo respublikos prezidento mintims. 
Tylėjo ir kariuomenės štabo viršinin
kas gen. Pundzevičius’. Buvo ir ki
taip manančių. Merkys, pavyzdžiui, 
sakė, kad ‘nesą tikslo priešintis, kad 
pasipriešinimu nieko nepasieksime’. 
Ypač griežtai prieš Smetonos pozici
ją pasisakė kariuomenės vadas gen. 
V. Vitkauskas. Jis tiesiog pareiškė, 
kad Lietuvos kariuomenė nesiprie
šins Raudonajai Armijai.”

K. Navickas. TSRS VAIDMUO, 
GINANT LIETUVĄ NUO IM
PERIALISTINĖS AGRESIJOS 
1920 — 1940 METAIS. Vilnius, 
“Minties” leidykla, 1966, 336 psl. 
Kaina — 1 rb.

DAKTARAS ARVYDAS KRIS- 
ČIŪNAS. Naujųjų ateivių sūnus, gi
męs 1943 m., Lietuvoje, Žeimiuose. 
Winnipege baigė pradžios mokyklą 
ir gimnaziją, įstojo į Manitobos uni
versiteto Odontologijos fakultetą, 
kurį baigė š.m. gegužės 26 cL dakta
ro laipsniu. Dr. Arvydas versis sa
varankiška dantų gydymo praktika 
Winnipege. Tam reikalui jau susira
do patalpas ir greitu laiku atidarys 
kabinetą. Po to žada sukurti šei
mos židinį. Jo tėvelis Vytautas Kriš
čiūnas Winnipege įsigijo mėsos prie
žiūros inspektoriaus teises, dirba 
skerdyklose kaip valdžios inspekto
rius. šią vasarą buvo išsiųstas val
džios lėšomis pagilinti studijų, ku
rias baigęs grįžo į Winnipega.

JUOZAS GRABYS gegužės 26 d. 
baigė Manitobos universitetą ir ga-
vo gamtos mokslų bakalauro — “Ba- 
chelor of Science” laipsnį. Jis yra 
gimęs 1935 m. gegužės 25 d. Laz
dininkų kaime, Darbėnų valsčiuje. 
Su savo tėvais ir seserimis atsidū- 9h|M| 
rė Vokietijoje. Prasidėjus emigraci- B 
jai, su pirmais transportais atvyko |į9 
Kanadon. Seserys ištekėjo ir išsi
skirstė po įvairius kraštus, o Juozas 
liko su savo sena motina uždirbti 
duoną. Juozas dienomis dirbo auto
mobilių imonėje, o vakarais mokėsi. 
Taip jis baigė 12 klasių ir įstojo į 
Manitobos universitetą, žiemą studi
javo, o vasarą dirbo geležinkelio 
tarnyboje. Kai kiti maudėsi ar žu- 
vavo, Juozas dirbo prie traukinių li
nijų ilgiausias valandas. Ir štai atė
jo gegužės 26 diena, kurią fakulteto ||||||p 
dekanas Juozui įteikė universiteto 
baigimo diplomą. Kartu su Juozu 
džiaugias ne tik jo motina, bet ir 
risi artimieji, kurie d- jt. Cotharines šeštadieninė mokykla vaišėmis užbaigė mokslo metus

iTSSm; SU kun, B. Mikalauskas, OFM, ir mokytoja M. Gverzdienė

Kanados Latvių Dienos dalyviai ir programos atlikėjai Montrealyje

Šimtas metų
Dvi dienas trukusiomis iškil

mėmis Marijampolėje buvo pa
minėta Rygiškių Jono gimnazi
jos šimtmečio sukaktis. 1867 m. 
švietimo dirvonuose pirmą vagą 
pradėjusi gimnazija dabar yra 
vadinama J. Jablonskio viduri
ne mokykla, o Marijampolę 
kompartija jau perkrikštijo 
Kapsuku, jieškodama įamžinimo 
ištikimam savo partiečiui V. 
Mickevičiui-Kapsukui. Šimtme
čiui skirta šventė “žydėk, jau
nyste” įvyko automatų gamyk
los stadijone, kur buvo uždegtas 
aukuras ir kur žodį 1.600 moks
leivių tarė dabartinis mokyklos 
direktorius P. Šertvytis, vykdo
mojo komiteto pirm. A. Pačėsa, 
švietimo skyriaus vedėjas K. Ur
ba, “liaudies rašytojas” A. Venc
lova, švietimo “ministerio” pa- 
vad. J. Kavaliauskas. Po pijonie- 
rių, komjaunuolių ir mokyklos 
dalykinių būrelių vadovų rapor
tų sekė saviveiklininkų ir spor
tininkų pasirodymai. Buvusieji 

mokyklos auklėtiniai aplan
kė miesto kapinėse palaidotus 
mokslo draugus ir mokytojus. 
Taip skamba trumpas praneši
mas “Tiesos” puslapiuose. Dau
giau žinių apie J. Jablonskio vi
durinės m-klos praeiti, dabartį 
ir ateiti pateikia lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojo Jono 
Kvederaičio rašiniai, paskelbti 
“Tiesos” nr. 110(7382) ir “Lite
ratūros ir Meno” nr. 19(1069). 
Jos, be abejonės, bus Įdomios 
po platųjį pasaulį išsibarsčiu- 
siems auklėtiniams, kurie gim
nazijos sukakti ruošiasi minėti 
išeivijoje.

Nutylėtos pavardės
J. Kvederaitis prisimena eilę 

pagarsėti spėjusių auklėtinių: 
“Ši mokykla — tai tikras litua
nistikos židinys: čia mokėsi di
dysis lietuvių kalbininkas J. 
Jablonskis, joje įsigijo pagrindi
nes mokslo žinias ir pirmųjų 
mūsų laikraščių “Aušros” ir 
“Varpo” redaktoriai J. Basana
vičius ir V. Kudirka. Baigė ją 
ir poetas Pr. Vaičaitis, čia mo
kėsi revoliucionieriai V. Micke- 
vičius-Kapsukas, Z. Aleksa-An- 
garietis. J. Mačys-Kėkštas, P. 
Mašiotas, A. Kriščiukaitis-Aišbė, 
J. Žilius-Jonila, K. Puida, V. Pie
taris, V. Mykolaitis-Putinas, K. 
Boruta, A. Venclova — irgi šios 
mokyklos auklėtiniai. Šiandieni
niai tarybiniai lietuvių kalbinin
kai filol. m. kandidatai A. Saba
liauskas ir V. Labutis — taipogi 
mūsų mokiniai...” Sąrašas, 
kaip "matome, toli gražu nėra pil
nas, nes jame trūksta dr. K. Gri
niaus, prel. M. Krupavičiaus, 
gen. J. Bulotos, yysk. P. Bučio, 
vysk. J. Staugaičio, vysk. V. Bo- 
revičiaus bei kitų lietuvių, ku
riuos kompartija yra linkusi už
miršti.

Puoselėjamos senosios 
tradicijos
1958 m. gimnazijos rūmai bu

vo dvigubai padidinti, prailgi
nant pastatą ir pristatant tre
čią augštą. Mokinių dabar yra 
apie 1.600. Gimnazija turi me
džio ir metalo apdirbimo dirb
tuves, fizikos, chemijos, biolo
gijos, kalbų kabinetus su vaiz
dinėmis ir techninėmis priemo-

Rygiškių Jono gimnazijai
buvo pasakotojas, pasakotojas... 
Kai parvažiuodavo, atvykdavo 
pas jį nemažai apylinkės ligo
nių, juk tada aplinkui gydytojų 
nebuvo. Jonas juos gydydavo 
veltui. Jis buvo nuoširdus, ir dėl 
to žmonės jį mylėjo..

Venclovų prabanga ir 
Borutų skurdas
Trempimuose J. Kvedaraitis 

aplankė A. Venclovos tėviškę: 
“Gyvena jo tėviškėje brolienė 
ir brolio duktė su šeima. Tai 
darbštūs žmonės. Darbštumas 
šiems namams, tur būt, įgimtas: 
sodyba tvarkinga, kambariuose 
gražu, centralinis apšildymas. 
Ir gyvenamasis namas naujas, 
gražus, ir kiti ūkio pastatai 
tvarkingi. Labai skanūs ir obuo
liai, kuriais nuoširdūs šeiminin
kai mus pavaišino...” Kažin, 
ar tie naujieji pastatai yra atsi
radę vien tik darbštumo dėka, 
be “liaudies rąžytojo” broliškos 
paramos? Abejones kelia J. Kve
deraičio nupieštas K. Borutos 
tėviškės vaizdas: “... kelelis ne
platus, išvažinėtas ... Sunkios 
Kūlokų žemės... Ir kieme nėra 
kur išlipti: klampu, visur pa
žliugęs molis.”

Svečius tame klampiajame 
kieme pasitiko K. Borutos bro
lienė. Susitikimu J. Kvederaitis 
nesidžiaugė: “Betgi apima ir pa
sipiktinimas besilankant rašyto
jo gimtojoje sodyboje, čia lan
go atidaryti negalima: už kelių 
metrų nuo gyvenamo namo v<> 
liojasi kiaulės savo “lauko sto
vyklose”. Matyt, kolūkio vadovų 
tarpe yra kas nors iš Izidoriaus 

miųjų rašytojų tėviškes. P." Vai- Krukelio giminės! Taip, tur būt, 
čaičio brolis muzėjui padovano
jo savo ranka parašytą poeto 
biografiją. J. Kvederaitis ir jo 
kolegos turėjo progos pašnekėti 
su J. Jablonskio giminėmis: “Tai 
ramūs, tylūs žmonės, kalba ne
daug. Kokia puiki jų tartis! Jos 
galėtų pavydėti ne vienas mūsų 
mokslininkas, netgi... kalbi
ninkas ...”

šiandien jau miręs senukas K. 
Naumiestyje pasakojo atsimini
mus apie dr. V. Kudirką: “Ge
ras buvo mūsų daktarėlis. Jo 
raštus perduodavome per sie
ną, ten mūsų draugai gabenda
vo į Tilžę. Ragainę, iš tų mies
tų parveždavo lietuviškų kny
gų • • •”

Ožkabaliuose dr. J. Basanavi
čių dar prisimena jo brolienė: 
“Parvykdavo atostogų, mėgdavo 
su žmonėmis pasikalbėti, suei
davo su kaimynais, draugais. 
Vis pasakas, dainas rinko, o pats

Okupuotos Lietuvos
“Tž” nekartą jau buvo rašyta 

apie okupuoto} Lietuvoj pagamin
tus filmus “Paskutinė atostogų die
na” ir “Niekas nenorėjo mirti”. Ry
šium su jų rodymu Montrealyje 
(žiūr. Montrealio kroniką), pakarto
jame jų apibūdinimą.

Tarptautiniame jaunimo filmų fes
tivalyje Cannes mieste, Prancūzijoj, 
pagrindinę premiją — Grand Prix 
laimėjo lietuviškas rež. A. Žebriūno 
ir filmuotojo J. Griciaus filmas “Pas
kutinė atostogų diena”, užsienyje ro
domas kitu pavadinimu — “Mergai
tė ir aidas” (The Giri and The 
Echo). Vertintojų komisija pabrėžė,

nėmis. K. Kvederaitis skelbia: 
“Mūsų aštuoniasdešimties peda
gogų kolektyvas tęsia senas mo
kyklos tradicijas — ugdo naują 
kalbininkų, literatų, menininkų 
kartą. Ir štai šiuo* metu mūsų 
mokykla yra humanitarinio pro
filio: sustiprintas kalbų, ypač 
lietuvių kalbos dėstymas, o nuo 
rudens bus dėstoma ir lotynų 
kalba.”

Esama ir daugiau sveikintinų 
tradicijų: “Kiekvienų metų va
sario mėnesio pirmąjį šeštadie
nį susirenka į mokyklą buvusie
ji jos auklėtiniai: studentai, tar
nautojai, mokslininkai, darbinin
kai. Jie pasidalina gyvenimo pa
tirtimi, Įspūdžiais, susitinka su 
draugais, buvusiais savo moky
tojais, gal ne kartą padeda vie
nam kitam dabartiniam mokslei
viui pasukti vienu ar kitu gyve
nimo keliu.”

Gimnazija, kaip teigia J. Kve
deraitis, nėra užmiršusi J. Jab
lonskio: “Kiekvienų metų gruo
džio mėnesio pabaigoje mokykla 
mini J. Jablonskio gimimo me
tines. Ta proga organizuojamos 
mokytojų kalbininkų konferen
cijos. Pasikviečiame ir Kauno J. 
Jablonskio vidurinės mokyklos 
mokytojus.”

Medžiaga gimnazijos muzėjui
Šimtmečio sukakties proga 

buvo Įsteigtas gimnazijos muzė- 
jus ir kalbinis-literatūrinis mu- 
zėjus. Medžiaga jam buvo ren
kama iš senų žmonių, mokinių 
tėvų, kalbininkų, rašytojų gimi
nių bei artimųjų. Devyni gim
nazijos lituanistai aplankė žy-

yra. Jie tartum negalvoja apie 
kultūrą, apie pagarbą rašytojui. 
O perkelti “kiaulių stovyklą” į 
kitą sodybos pusę,' atrodo, gali
ma. Palikdami sodybą, kartoja
me poeto T. Tilvyčio žodžius: 
“Deja, dar pasitaiko ...” Dėl 
mirusio rašytojo, atrodo, kolcho
zo vadovybė nėra linkusi sukti 
galvos. Užmiršti A. Venclova, 
aišku, būtų buvusi didelė klai
da. nes jis" dar tebėra gyvas.

Gimnazijos šimtmečiui skirtą 
rašinį “Liter, ir Meno” pusla
piuose J. Kvederaitis užbaigia 
nrasmingais žodžiais: “... Keliai 
keleliai i mūsų rašytojų tėviš
kes neužžėlę, jie ir neužžels. Jais 
keliaus mūsų mokiniai, jais vyk
sime dar ne kartą ir mes patys. 
Mes ir toliau mokysime jaunimą 
mylėti gimtąją kalba. Tėvynę, 
knygą ...” šiems žodžiams tur
būt pritars ir tremtyje atsidūrę 
gimnazijos auklėtiniai. V. Kst.

filmai Montrealyje
kad premija buvo paskirta už poetiš
ką požiūrį į pasaulį ir už filmo idė
jų, auklėjančių jaunimą, moralinį 
tyrumą. Festivalyje dalyvavo 30 
kraštų filmų kūrėjai, kaikurie at
siųsdami net po keletą filmų. Laimė
jimo proga A. žebriūnas pareiškė: 
“Sis prizas man gana netikėtas ir 
labai džiugus. Kanų prizai brangūs 
ne tik kiekvienam kinematografistui, 
bet ir kiekvienai nacionalinei kine
matografijai. Džiugu, kad ir lietu
viškoji jau laureatų tarpe. Tai toli 
gražu ne vien mano nuopelnas. O iš 
visų kūrybos draugų norėčiau išskir- 

(Nukelta į 8 psl.)

STASYS SANTVARAS, poetas ir 
dramaturgas, 65 m. amžiaus proga 
buvo pagerbtas Bostono lietuvių kul
tūriniame subatvakaryje. Po Ant. 
Gustaičio įvadinio žodžio rež. Alek
sandros Gustaitienės paruoštos vai
dintojos perskaitė St. Santvaro “Žve
jų” dramos III veiksmo santrauką. 
Jų pastangas papildė šviesos ir 
šniokščiančios jūros garso efektai. 
Sukaktuvininkui buvo įteiktas Vik
toro Vizgirdos nutapytas jo portre
tas su atitinkamu adresu.

DAIL. POVILAS PUZINAS Niu
jorke surengtame 400 dailininkų 
festivalyje laimėjo pirmą premiją 
už paveikslą “Charle’s Residence”. 
Ją įteikė Niujorko burmistras John 
V. Lindsay. Premijuotas kūrinys iš
statytas Hartford Huntington moder
naus meno muzėjuje, Columbus Circ
le, Niujorke.

JANINOS NARŪNĖS pasaka 
“Snaigių karalaitė”, išleista 1.000 
egz. tiražu, jau baigiama išparduoti. 
Paskutinį šimtą egzempliorių auto
rė nusiuntė “Draugo” administraci
jai, 4545 West 63rd St., Chicago, 
I1L 60629. Norintieji kyngą įsigyti 
raginami paskubėti.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JA, kurios valdybą Čikagoje sudaro 
pirmininkas A. Baronas, vicepirm. 
P. Gaučys, ižd. A. Kairys ir narys 
J. Ignatonis, paskyrė Česlovą Grin- 
cevičių tvarkyti LRD skyrių Lietu
vių Archyve. 1966 m. LRD premi
jai vertintojų komisija bus sudaryta 
Niujorke, o premija įteikta Čikago
je lapkričio 24 d., kultūros kongre
so metu. Naujais nariais į LRD pri
imti: Nijolė Jankutė, Česlovas Grin- 
cevičius, Kazys Almenas, Danguolė 
Sadūnaitė, Rafael Sealy, Pranas 
Lembertas ir Andrius Mironas.

STUDIJŲ SERIJĄ ANGLŲ KAL
BA planuoja išleisti žurnalo “Li- 
tuanus” leidėjai — Lituanus Foun
dation, P. O. Box 9318, Chicago, Hl. 
60690, USA. Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo penkiasdešimtmečio 
proga jau ruošiamas spaudai veika
las “Baltic States in World Affairs”, 
kuris nušvies sovietinę Baltijos kraš
tų okupaciją, jų būklę Sovietų Są
jungoje ir pasaulyje. Knygą ruošia: 
dr. J. Jakštas, dr. D. Krivickas, dr. 
T. Remeikis, dr. L. Sabaliūnas, dr. 
J. Šmulkštys ir kt. Į planus taipgi 
yra įtraukti dar du leidiniai: “The 
Annexation of Lithuania by Soviet 
Union, 1939—1940: A Collection of 
Documents and Materials”; “The 
Reestablishment of Lithuanian Sta
tehood, Feb. 16, 1918: A Collection 
of Essays and Memoirs”. Svarstomos 
galimybės išleisti kaikurių akademi
kų disertacijas, šiems gražiems su
manymams yra reikalinga visuome
nės parama. Leidinių kaina būtų $3- 
$5. Pradžiai reikia 1.000 prenume- 
ratų-pasižadėjimų.

DAIL. JUOZO PAUTIENIAUS ta
pybos darbų parodą gegužės 27-30 
d.d. Čikagos Čiurlionio Galerijoje su
rengė Lietuvių Dailininkų Sąjunga. 
Išstatytuosius kūrinius dominavo im
presionistinės spalvos ir jų ritmo 
simfonija. Be gausių natiurmortų, 
buvo keletas peizažų, figūrinių kom
pozicijų ir portretų, jų tarpe dail. V. 
Petravičiaus.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIUJE GASTROLIAVO Kauno 

dramos teatras, vilniečiams atvežęs 
penkis spektaklius: K. Borutos “Bal- 
taragio malūną”, B. Brechto “Operą 
už tris skatikus”, D. Urnevičiūtės 
komediją “Numintas slenkstis”, A. 
Minškovskio — “Skėčius reikia sau
goti”, vaikams skirtą R. Markūno 
pasaką “Išsipildančių linkėjimų ge
gutė”. Režisoriai A. Lapenas ir L. 
Zelčius ruošia naują premjerą — 
Romain Rolland pjesę “Meilės ir 
mirties žaismas”.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
salėje koncertavo pučiamųjų instru
mentų katedros studentai. Geriausio 
įvertinimo susilaukė trombonu gro
jęs T. Adomavičius, fagotu — A. 
Samborskis, obojum — J. Beliukevi- 
čius, tūba — L. Ulevičius, fleita — 
K. Kvedaravičiūtė, valtorna — A. 
Krupnikas. Konservatorijos pučiamų
jų orkestrui dirigavo ne katedros ve
dėjas E. Brazauskas, bet patys stu
dentai — A. Kizys, A. Smetona, T. 
Karkauskas, š. šachotas, B. Kuzin- 
necas, A. Paulavičius ir A. Kievi- 
šas. Jie yra trečio kurso studentai,
pasiryžę tapti orkestrų vadovais. Pu
čiamųjų katedroje dėstoma ir or
kestro dirigavimo specialybė.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD

Koirėje mokyklos globėjas
Dabar yra pats geriausias laikas užsakymams, nes nesame priversti 
skubinti išpildyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau atlikti darbą.

LITERATŪROS VAKARĄ Vil
niaus universiteto kieme surengė es
tetikos katedra ir teatrinė studija. 
K. Donelaičio, A. Mickevičiaus, S. 
Nėries, B. Sruogos, V. Mykolaičio- 
Putino, Ed. Mieželaičio, Just. Mar
cinkevičiaus ir kitų poetų kūrinius 
deklamavo dramos aktoriai — A. 
Leimontaitė, T. Vaisieta, L. Norei
ka, S. Nosevičiūtė. Naujausius eilė
raščius skaitė poetai — Janina De
gutytė, Ramutė Skučaitė ir Vladas 
Šimkus. Vakaro programą papildė 
universiteto studentų V. Vaitkevi
čiaus, A. Karosaitės, J. Degučio, A. 
Kurpaitytės kūrybiniai bandymai ir 
Vilniaus konservatorijos simfoninis 
orkestras, pagrojęs J. S. Bacho, M. 
K. Čiurlionio kompozicijų.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
pastatė Leonido Zorino dviejų da
lių lyrinę dramą “Varšuvos melo
dija”. Spektaklį režisavo Maskvos A. 
Lunačiarskio teatrinio instituto ab
solventas Jonas Jurašas, scenovaiz
džius paruošė dail. M. Percovas. Dra
ma turi tik du veikėjus, kuriuos su
kūrė dvi aktorių poros — I. Garasi- 
mavičiūtė ir A. Rosenas, M. Rastei- 
kaitė ir M. Smagurauskas. Muzikinė 
spektaklio palyda — pianistės R. 
Aleknaitės.

SPORTO TEMOMS skirta paroda 
buvo atidaryta Vilniaus “Dailės” sa
lone. Sportines varžybas ir sporti
ninkų kasdienybę vaizduoja tapytojų 
— S. Veiverytės, A. Savicko, I. Že- 
benkienės, G. Petrovos, S. Džiaukš- 
to, S. Gračiovo drobės, skulptorių — 
O. Lipeikaitės, R. Kazlausko, N. Gai
galaitės, K. Stoškienės, V. šerio te
rakotos, gipso, metalo plastikos kū
riniai.

VLADAS STAUSKAS, kaunietis 
architektas, Kauno politechnikos ins
tituto mokslinėje taryboje sėkmingai 
apgynė kandidato disertaciją “Atos
togų poilsio rajonų architektūrinis 
organizavimas Pietų Pabaltijo pajū
ry”. Jis yra sukūręs vadinamą gilu
minę kurortų išplanavimo sistemą, 
atsisakančią ištisinio pajūrio zonų 
užstatymo ir siūlančią kurortus 
steigti atskirais židiniais. Pagal šį 
principą jau buvo suplanuotas Va- 
nagupės kurortas prie Palangos. 
Kauno politechnikos instituto moks
linės tarybos nariai V. Stausko di
sertacinį darbą pasiūlė išleisti atski
ra knyga.

JONAS DAMBRAUSKAS, kompo
zitorius ir chorų vadovas, atžymėjo 
75 m. amžiaus sukaktį. Ilgus metus 
jis yra buvęs Kauno Įgulos bažny
čios choro dirigentu, dirbęs Kauno 
dramos ir operos teatre. Iš prieška
rinių jo kūrinių minėtina oratorija 
“Pro hominibus”, plačiai pasklidusi 
“Malda už tėvynę”, eilė giesmių ir 
dainų. 1939 m. J. Dambrauskas per
tvarkė ir suinstrumentavo M. Pet
rausko operą “Eglė žalčių karalie
nė”. Jis taipgi galvojo apie savo ope
rą ir jau tarėsi su poetais, jieško- 
damas libreto patriotine tema. J. 
Karnavičiaus “Gražina” - būtų susi
laukusi legendinės draugės — “Ži
vilės”, bet planus sukliudė karas, 
laisvai kūrybai nedėkingas pokario 
laikotarpis. Duoklę kompartijos pro
pagandai J. Dambrauskas turėjo ati
duoti kantatinio pobūdžio daina “Ar
mija mūsų — pergalė mūsų”, kanta
ta “Pergalės vardas”. Šiems progi
niams kūriniams žodžius parūpino A. 
Churginas ir V. Reimeris. Jis taip
gi yra sukūręs dainą J. Janonio žo
džiais “Neverkit pas kapą”, duetą 
“Ne!”, pasinaudodamas E. Mieželai
čio eilėraščiu, ir muzikinį foną J. 
Baltušio pjesei “Gieda gaideliai”. 
Sukaktuvininkas daug darbo skiria 
liaudies dainoms, kurias šiandien 
dainuoja chorai ir solistai.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
liaudies instrumentų kamerinis an
samblis, vadovaujamas Prano Tamo
šaičio, specialiu koncertu atžymėjo 
muzikinės veiklos dešimtmetį. Jo 
branduolį sudaro vieniša P. Tamo
šaičio birbynė, kanklininkės — B. 
Prūsevičiūtė, Z. Stepulienė, R. Tamo
šaitienė, L. Balčytė, J. ščevinskaitė 
ir M. Gasčiauskaitė. Tarptautiniuose 
festivaliuose ansamblis yra laimėjęs 
sidabro ir aukso medalius. Jo reper
tuaro tarptautinius kūrinius ir lietu
vių liaudies dainas papildo B. Dva
riono, J. švedo, V. Klovos, J. Karo
so, V. Paketūro, J. Gaižausko kom 
pozicijos. Sukaktuviniame koncerte 
dalyvavo Vilniaus operos solistai M. 
Aleškevičiūtė ir V. Noreika, pirmą 
kartą suskambėjo birbynių kvintetas 
— P. Tamošaitis, A. Kirilauskas, R. 
Apanavičius, L Raščiauskas ir A. Vi-
dugiris. Dešimtmečio proga ansamb
liui buvo suteiktas “Sutartinės” vai* 
das. V. Kst.

SKULPTORIUS LOUIS TEMPORALE
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada, 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia ir 
Archives Bldg.)
Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus
Skambinti dieną ir naktį! 
176 Lakeshore Road West — Port Credit

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 8-4529



Mann & Martel
REALTORS

2326 Bloor St. W.
DUNDAS — BBOCK

$L900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir- 
tuvė«, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir

Tel. RO 23255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4
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atvira skola’ balansui; visai arti

BLOOR — ST. CLARENS, 
$2300 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE, 
$7300 įmokėti, 8 kambariai per 2

artį krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu . 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

Išganytojo Ev. Liuteronų lietuvių bažnyčia, kurioje pradedant bir
želio 11 d.z 1.30 v. p. p.z bus laikomos lietuvių evangelikų pamal
dos. Adresas: 1691 Bloor St. W.z Toronto 9, (kampas Bloor ir In
dian Rd.). Bažnyčios telefonas 766-1424; klebonijos telefonas lie
ka tas pats: 259-1828. Metų laikotarpyje numatyta pastatyti pa
grindinį bažnyčios pastatą. Kun. Alg. Žilinskas aptarnauja lietu
viškąją įr angliškąją Išganytojo parapiją

SPORTAS
B. SAKALAS

Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-141C
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame sselbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN&MARTEL I
REALTORS

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

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’.
MIMICO — ROYAL YORK Rd., 
šešiabutis (6-plex), prašoma kaina 
$61.000 su $20.000 įmokėjimu, 8 au
tomobiliams parkinimas, 5-ki butai 
2-jų miegamųjų, geros pajamos.
ROYAL YORK RD.—LAWRENCE, 
$23.900, 9 kambariai, atskiras mū 
rinis namas su garažu, dideli 
kambariai, 3 prausyklos, įmokėti 
$5-y-7.000; didelei šeimai, tinka nuo- 
mojimui.

SPORTAS LIETUVOJE
Pabaltijo, Gudijos ir Kazachijos 

lengv. atletikos pirmenybės įvyko Ry
goje. Lietuvos lengvaatlečiai pasiro
dė silpnokai — laimėjo penktą vietą. 
Kaikurie lengvaatlečiai pasiekė gerų 
pasekmių. Z. Vizbaraitė vėl pagerino 
Lietuvos 200 m. bėgimo rekordą, nu
bėgusi per 24,5; R. Plungė pirmą 
kartą peržengė 18 m. ribą, nustum
damas rutulį 18,05 m.

Aštuonių komandų tarprespubliki
nės bokso pirmenybės įvyko Ventpi- 
lyje; pirmą vietą laimėjo Kauno Žal
girio boksininkai.

Į tarptautines irklavimo pirmeny
bes Heidelberge išvyko 3 Lietuvos 
valtys.

Gudijos moterų krepšinio rinktinė 
viešėjo Druskininkuose ir čia su
žaidė dvejas draugiškas rungtynes 
su besi treniruojančia Lietuvos rinkti
ne. Abejas rungtynes laimėjo Lietu
va 56:41 ir 48:31.

pasirodė vienintelė moterų atstovė 
V. Balsienė, kuri sužaidė viską 116 
smūgių. Pažymėtinas pasekmes atsie
kė: V. A Balsys, J. Balsys, A. Supro- 
nas po 91; M. Stapšys 94, V. K. Bal
sys 95. V. Baliūnas 97, S. Kazlaus
kas 98 ir K. Lukošius 99.

Mūsų rėmėjui J. Nacevičiui nuošir
džiai dėkojame. A. S.•

Hamiltono sporto klubo “Kovas” 
mergaičių krepšinio treniruotės vyks
ta kiekvieną antradienį nuo 6 v. iki 
7.30 v.v. Jaunimo Centre. Priimamos 
mergaitės nuo 12 m. amžiaus. Treni
ruoja G. Breichmanas ir G. Blekai- 
tis. Numatoma turėti treniruotes per 
visą vasarą. Norinčios gauti smul
kesnių žinių, p/ašomos skambinti se
niūnei R. Borusaitei 529-6040 arba 
komandos globėjai Z. Rickienei 643- 
2768.

LIETUVIAI PABALTIEČIŲ 
PIRMENYBĖSE

• Penktoji Romuvos stovykla šią 
vasarą bus liepos 15 — 30 d. Regist
racija jau pradėta per vienetų va
dovus. Pas juos gaunami registraci
jos lapai ir informacijos. Stovykla
vimo mokestis: vienam vienai savai
tei $17.50, dviem savaitėm $35; dviem 
1 savaitei $35, dviem savaitėm $60; 
savaitei $35, dviem savaitėm $60; 
trims ir daugiau — $40 ir $70. Re
gistracijos mokestis $1.50 sumoka
mas įteikiant registracijos lapus ligi 
liepos 1 d. Mokant čekiais rašyti M. 
Yčas vardu. Stovyklos programinių 
detalių, galutino vadovybės sudary- 
mo ir kitais klausimais šaukiamas 
posėdis sekmadienį, birželio 11 d., 
12.30 v.p.p. skautų būkle. Posėdyje 
kviečiami dalyvauti stovyklon vyks
tantieji vadovai-vės ir vienetų vado- 
vai-vės.

• Sekmadienį, birželio 11, “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntai organizuo
tai dalyvauja 11 vai. pamaldose Pri
sikėlimo bažnyčioje. Uniformuoti 
skautai-tės renkasi į salę 10.30 v. Šio
mis pamaldomis baigiama abiejų tun
tų žiemos sezono veikla.

• Šatrijos tunto vadovybė dėko^ 
ja s. M. Vasiliauskienei ir ps. G. Va- 
liūnienei už talką ruošiant tunto 
skautes patyrimo laipsnių egzami
nams.

• Vilkiukų ekskursija į Niagarą 
— šeštadienį, birželio 10 d. Ekskur
santai renkasi prie skautų būklo 7.30 
v. ryto; grįš — 6 v.v.. Pasiimama 
šaltų užkandžių. Atsigerti bus duoda
ma nemokamai. Dar yra keletas lais
vų vietų. Skambinti ps. P. Reginai 
tel. 274-2265. Kaina — $250. Č. S.

• Trumpas Romuvos valdybos pa
sitarimas šaukiamas sekmadienį, bir
želio 11 d., 12 vai. skautų būkle.

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

Turime taip pat daug kitų nuosavybių parduoti 
Priimame namus pardavimui-

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-130 ir 4.30-7
Antr.10-130

Ketv. 10 -130 ir 430 - 7
Penkti 10 -1.30 ir 4.30 - 8 
fiešt. 9-12
Sekm. 930 -1

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

UŽ DEPOZITUS
100% SAUGUMAS

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
1072 Bloor Str. W.

INDIAN Rd.-BLOOR. $29.500 gry 
nais, 7 dideli kambariai, atskiras 
mūrinis, įrengtas rūsys, privatus 
įvažiavimas, garažas. Namas arti 
krautuvių ir susisiekimo.
RONCESVALLES - CONSTANCE. 
$6.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras, šviesių plytų, 2 mod. virtuvės, 
2 vonios, 4 kamb. pirmam augšte, 
du kambariai rūsyje. Privatus įva
žiavimas - garažas. Namas be sko- 
lų.
HIGH PARK AVE. - ANNETTE 
$12.000 įmokėti, 10 kamb. mūrinis 
dvibutis (dupleksas). 4 kambariai 
pirmame augšte ir vonia. Trys ga
ražai, geros nuomos pajamos. Re
tai pasitaikantis pirkinys su 4 kam-

REAL ESTATE LTD. I
Tel. 534-9286

bariais I augšte.
SWANSEA - WINDERMERE Ave. 
6.-7.000 įmokėti. Naujas 7 kamb., 
moderniškos statybos. 2 vonios ir 
2 ekstra kamb. rūsyje. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. Prašoma kai
na žema. Galima tuoj užimti. 
RUNNYMEDE-ST. JOHNS. $3.000 
įmokėti; 8 dideli kamb., mūrinis 
atskiras, 2 mod. virtuvės, nauja vo
nia pirmam augšte. Dvigubas ga
ražas, geras sklypas. Prašo tik 
$24.000.
ANNETE • DURIE St $4.000 įmo 
keti, 5 kamb. vienaaugštis (bunga- 
liw). Sklypas 28x150. Tinka mažes
nei šeimai. Retai pasitaikantis pir
kinys. Galima tuoj užimti.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

A. Vitkevičius neseniai pagerino 
ne tik Lietuvos, bet ir Sov. Sąjungos 
rutulio stūmimo rekordus; dabar pa
gerino Lietuvos jaunių disko meti
mo rekordą, numetęs įrankį 53.48 m. 
Jis visai priartėjo prie Sov. Sąjun
gos rekordo 54.37.

KREPŠININKŲ IŠVYKA
Š.nh birželio 3-4 d. Klevelande įvy- 

kukusioje ŠALFASS konferencijoje 
centro valdyba, gavusi platesnių in
formacijų ir išklausiusi išsamių pa
sisakymų apie privačių žmonių gru 
pės organizuojamą krepšininkų tu 
rištinio pobūdžio išvyką į okupuotą 
Lietuvą, pareiškia: 1.- Š. Amerikos 
Lietuvių Sporto Sąjunga su minėta 
išvyka nieko bendro neturi; 2. centro 
valdyba jokių įsipareigojimų nėra pa
dariusi. ŠALFASS nariai yra prašo
mi laikytis Lietuvių Bendruomenei 
vadovaujančių organų nustatytos lini
jos. Centro valdyba

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė laimėjo dvi pirmas 

vietas R. Kanados stalo teniso pirme
nybėse, kurios įvyko Otavoje. Mote
rų vieneto baigmėje ji įveikė V. Ad- 
minis 3:0 ir taip pat poroje su J. 
Tompkins laimėjo moterų dvejetą. 
Vyrų vienetą laimėjo Y. Stanek iš 
Čekoslovakijos.

S. Kernius mokyklų baigminėse pir
menybėse Hamiltone disko metime 
laimėjo III vietą pasekme 133-8 jd.

G. Kerniūtė birželio 29 vyksta į 
Winnipega, kur dalyvaus Kanadoj 
plaukimo pirmenybėse.

Pagerbti iškiliausi Toronto sporti
ninkai specialiame pobūvyje, kuria
me buvo įteiktos įvairios dovanos. 
Buvo apdovanota ir Kanados stalo te
niso meisterė V. Nešukaitytė.

Vyčio golfo uždarose pirmenybė
se dalyvavo 34 dalyviai, kurie varžė
si Vyčio A, B, jaunių ir svečių kla
sėse. A klasėje geriausiai sužaidė V. 
Siminkevičius ir A. Eižinas, kurie 
užbaigė Maltono aikštyne po 86. Tau
rę iš V. Siminkevičiaus perėmė A. 
Eižinas. Antroje vietoje liko S. Šal
kauskis su 87. Labai gerai pasirodė 
B. klasėje H. Stepaitis, kuris su
žaidė tą patį aikštyną 81 smūgiu — 
geriau nei A klasė. Toje pačioje 
klasėje M. Ignatavičius liko II vie
toje su 87 ir A Klimas — III su 90. 
Labai gerai ir geriausiai sužaidė sve
čių klasėje A. Buntinas — 76 smū
giais. Toliau sekė S. Podsadeskis su 
82 smūgiais ir P. Stauskas su 87. 
Jaunių grupėje labai gerai sužaidė 
S. Ignatavičius su 90 smūgių, šauniai

Lietuviai jauniai krepšininkai ir 
moterys tinklininkės iškovojo pirmą
sias vietas Š. Amerikos pabaltiečių 
krepšinio ir tinklinio pirmenybėse 
gegužės 13-14 dienomis Grand Ra
pids, Mich. Lietuvių jaunių krepšinio 
rinktinė, kuriai vadovavo čikagietis 
Irimas Dirvonis, lengvai įveikė lat
vius — 75:33. Lietuviams šiame- žai
dime atstovavo: šakys, Martinkus, 
Penkauskas, Yuška, K. Bačinskas, 
Vaičkus, Tarulis. Visi krepšininkai 
yra iš Čikagos ir Cicero liet, ko
mandų. Jaunių krepšinyje, kaip ir 
pas vyrus, estų rinktinė nepasirodė, 
tad težaidė tik lietuviai ir latviai.

Kiek kitoks vaizdas buvo vyrų 
krepšinio susitikime, kur lietuviai tu
rėjo pasirodyti su antraeile koman
da. Lietuvių vadovas pabaltiečių ko
mitete tik žaidynių išvakarėse tele
fonu pranešė tam pačiam R. Dirve
niui, kuris anksčiau buvo įgaliotas 
rūpintis jaunių komanda, ir paprašė 
sudaryti ir vyrų rinktinę, čia jam 
didelio pasirinkimo nebuvo: per ke
lias valandas jis sumedžiojo 3 vy
rus krepšininkus iš Čikagos ir, ko
mandą papildęs jauniais, turėjo sun
kią kovą prieš gerai paruoštą latvių 
komandą. Visdėlto pralaimėta netaip 
jau daug — 113:124. Lietuviams čia 
atstovavo: Galinaitis, Jesevičius, Mo- 
destavičius, šakys, Martinkus ir Pen
kauskas.

Dar vieną laimėjimą lietuviai pa
siekė moterų tinklinyje, tačiau vyrai 
turėjo pasitenkinti trečiąja vieta 
(šioje šakoje rungtyniavo ir estai).

Atrodė, jog atsakingieji lietuviai 
pareigūnai nelabai rūpinosi lietuvių 
pasirodymu šiose varžybose. Tam 
tikri asmenys labai jautriai reaguoja 
į kaikuriuos klausimus lietuvių spor
to gyvenime, bet kur reikia, dažnai 
neprisiverčia iš anksto net komandų 
vadovų numatyti. Edv. š.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų S-gos Toronto sky
riaus pirmininkas inž. Benonas 
Baranauskas ir vicepirmininkas 
inž. Vytautas Balsys perduoda 
Toronto skyriaus įsteigta taurę 
ŠALFASS-gos pirmininkui Sigitui 
Krasauskui. Ši taurė yra perei
namoji ir skiriama Š. Amerikos 
lietuvių metinių žaidynių jaunių 
A klasės krepšinio nugaFėtojui. 

, Pirmasis šios taurės laimėtojas 
yra š. m. Amerikos meisteris — 
Cicero, III. "Ateitis".

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —. 

sutraukiančią 
hemo rojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

Ei Į I T A ę t Adresas: 1465 De Seve Street
L f f W Montreal 20, Que., teL 766-5827

EXPO 67 PASŲ AGENTŪRA.
MOKA nž:

Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5Vi% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas bd 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
Uždarytas liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. 

kasdien; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount BlvdL, tel. 722-3545 dieną—penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.

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

BLOOR - RUNNYMEDE $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 didelių kam
barių per du augštus (tikras dvibutis - dupleksas), 2 garažai, privatus įva
žiavimas. Ūks 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 
metų senumo, garažas, privatus įvažiavimas, prašoma $33.000.
BATHURST - EGLINTON $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kambarių dvi- 
butis-dupleksas, vandeniu-alyva apšildomas, garažas, privatus įvažiavimas, 
gražus, didelis kiemas. Ūks viena skola balansui 10 metų atdara.

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

5 i a C

Toronto Real Estate Boards narys. 
LE1-1161, namų 783-2105

Krašto valdybos 
pranešimai

Atkelta iš 3-čio psL 
NDG, Montreal 28, Que).

3. Kelios apylinkės jau pradė
jo didesnius darbus ryšium su 
jubilėjiniais Lietuvos nepriklau
somybės metais. Vankuveris or
ganizuoja Lietuvių Namų įsigi
jimą, Torontas ir St. Catharines 
statys paminklus. Prašome ir ki
tas apylinkes pagalvoti apie ką 
nors didesnio arba prisidėti prie 
esamų projektų.

4. Kanados Liet Bendruome
nės krašto tarybos XIX sesija 
šaukiama Toronte 1967 m. spa
lio mėn. 14-15 d.d. Visus tary
bos narius prašome tą datą iš 
anksto rezervuoti suvažiavimui.

KLB krašto valdyba

j—(ome Owners

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759 
{vairios medžiagos namų taisymams 
Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos 
Grindų, lubų ir sienų plytelės 
Atliekam visus statybos darbus ir 
remontus

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

pHotostu°'°
■ ------- ------ naetraakoc

‘ Meniško* vaikų nnotrankM

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS 

J. RUKŠA
527 Bloor St. West

Namų tel. LE 6-9165

LE 2-4404
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo 

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

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

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

RYTŲ TORONTE: $70.000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) 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 būt 
grynais pinigais, o kita dalis ne
kilnojamo turto arba mortgičii 
formoje (trade-in).Kaina$280.000.

PR. KERBERIS
2232 Bloor St. West

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584

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

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

BABY POINT - JANE, $13.000 įmo
kėti, rupių plytų, 7 kambarių na
rnas, 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.

barių atskiras namas, garažas su 
labai plačiu šoniniu įvažiavimu, 
poilsio kambarys, prašoma kaina 

$29.000.
RONCESVALLES - HIGH PARK,

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

$15.000 įmokėti, puikus, vos keletos 
metų seniūno 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.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m A U A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE • __

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

DUODAME 
mortgičius iš 614 % 
asm. paskolas iš 7%

A L. G ARBENS
REALESTATE

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. į
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 krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
SMžeto ir patarnavime planai. Išsimokėjimas penkiems metams Ir ilgiau 

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

teL RO 7-0088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

$3.500 ĮMOKĖTI, gerų plytų, 6 dideli ir šviesūs kambariai su veranda, 2 
virtuvėm ir 2 prausyklom, nauja krosnis. College - Dufferin rajone.
$3.000 ĮMOKĖTI vienaaugštis New Toronte, 6 kambariai, alyva apšildomas, 
gerų plytų, užpakalinė gatvelė; prašo $18.900.
$7.000 ĮMOKĖTI, Queen - Lansdowne, gerų plytų, atskiras, 9 dideli kam
bariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, nauja krosnis, platus privati įvažiavimas,

ta rūsy svetainė; atskiras garažas.
MOTELIS — labai gerai pastatytas ir moderniai įrengtas, 10 vienetų, su 
apartamentu, 50 mylių nuo Toronto, prie didelio plento, 3 metų senumo; 
parduodamas dėl savininko mirties savikaina (apie $62.000). Įmokėti apie 
$10.000; gražioj vietoj. Nuoširdžiai rekomenduotinas jaunai porai ar pen-

1082 BLOOR SL W.f Toronto 4,

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių |vai-

Vyt. Merkią J. Kalkelią A. BRudžiut Ahr. (MiekMukė) WbtMki
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VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO eJTO 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSIH- 
EIMV • MOKSLAHNMWU TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuvq, Lafvtįę, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbime 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu- 
vainos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Lt
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu- Apmokėsite gavę mūsų 
praneštmąr

e Saffaringai ir greitai patarnaujame.
• Jeigr turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 va 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 va

Savininkai A. ir S. KALŪZA

—ALFA RADIO & 7V
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisėm 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

IŠKILMINGAI PALAIDOTI Juo- širdis — motina-liuteronė, Redee- 
zas ir Emilija Ordai, gegužės 20 d. Lutheran Church narė, o tėvas 
tragiškai žuvę eismo nelaimėje. Juo- » «hu sūnūs — katalikų Šiluvos Ma
žas, sūnus Kosto ir Eufreuūjos (Ras- rijos parapijiečiat Tad ir visos lai- 
taudraitės) Ordų, gimė 1901 m. bal. dotavių apeigos dėl to buvo ypatin- Iaav . •
23 d. Panoterių valsč., Ukmergės gos, kaipo tokios čia pirmos, ir jos Uetuvi n sugyventi su neg- ^ei,mos įjungia į tavo rajoną. Po raujasi įaugai Klaipėdoje, — 

labai gerai pasitarnavo Londono lie- rais. AQa npnnrimA wtaettati ivrin kehų metų turėsi namą palikti ir vėl ar kubiečiai toli pažengė SOCia- 
be nieko kitoj vietoj kurtis, nes juk lizme? * 
esi kultūringas, religingas, civHizuo- — Jiems dar toli iki mūsų ...

— Iš ko sprendi?
Al. Gimantas stebisi, kad namų sa- — Havanoje užėjau tabako 

vininkų organizacijos visa veikla nu- krautvėn ir paprašiau cigaro •. • 
kreipta prieš negrus. Ir dar kaip! — Na, ir kas?
Mes Marquette Parke keli šimtai sa- — Cigarą aš gavau!...
vininkų stengiamės, kad būtų atšauk-

Lietuvis jūrininkas, tarnaująs 
SEGREGACIJA, LYGYBE IR namelį. Ir štai vieną dieną tavo na- sovietų laive, neseniai grįžo iŠ 

MEILE mas lieka bevertis — viso gyvenimo Kubos Klaipėdon.
1ft nr Al nim.nt.. r.8n »ni. turtas eina niekais, kai tik negrų — Papasakok mums, — tei-•k mums,

apskr. Mokėsi Rusijoje. 1922 m. pa- ^bai gerai pasitarnavo i^onaono ue- rais; nenorime pripažinti lygių 
šauktas Lietuvos karo tarnybon ir tuvių liuteronų ir katalikų suartėji- teisių ir neturime artimo meilės. 
dalyvavo kaikuriose nepriklausomy- niui. Pasimelsti laidotuvių namuose 
bės kovose. Atlikęs karinę prievolę, abu susirinko abiejų tikybų 
tarnavo pasienio policijoje Kybar- lietuviai. Apeigoms pakaitomis va
tuose, Vištytyje, Vilkaviškyje, Kau- dovavo kun. B. Pacevičius ir pami- 
piškiuose. Po to — viešojoje polici- n etos liuteronų parapijos klebonas
joje, kurioje būdamas baigė polici- rev. G. R. Oelsner. Abu žuvusieji

1. JAV segregacija yra sena liga, tas, o jie .dar nėra tokie. 
Dėl jos greičiausia žuvo ir prez. Lin- 
kolnas, dar neišaiškintas ir prez. Ke
nedžio žuvimas. Amerika pati sten
giasi šią ligą pašalinti. Mes, lietu
viai, neseni ateiviai, čia atvykę ma-buvo atlydėti Šiluvos bažnyčion. Iš

kilmingų apeigų atlikime dalyvavo: 
kun. B. Pacevičius, kun. dr. J. Gu
tauskas, kun. Alf. Grauslys iš Čika
gos ir kun. J. Danielius — katalikai 
ir kun. Oelsner — liuteronas. Pa
mokslus šioje bažnyčioje ir po at
sisveikinimo žodį kapinėse pasakė 
abiejų tikybų klebonai. Šv. Petro ka
talikų kapinėse, kuriose abu palai
doti, visų Londono lietuvių vardu 
atsisveikinimo žodį tarė apyl. pirm. . ...
L. Eimantas. J. Ordas buvo pagerb- rikus, įmones ir pan. Bet didelė jų 
tas ir kaip apyl. v-bos narys ir lie- dauguma tingi dirbti, mėgsta palai- 
tuvių parapijos k-to pareigūnas. Jo dą gyvenimą, nesirūpina šeimos ge- 
karstas buvo uždengtas tautine tri
spalve, kurią apyl. p-kas po savo žo
džio įteikė sūnums, prašydamas juos 
ją nuvežti į neprikl. Lietuvą. Be to, 
parapija, apyl. valdyba ir kitos or
ganizacijos savo vardu nusiuntė Ka
nados Lietuvių Fondui $200 įnašą. J. 
Ordas skyrė ypatingą dėmesį Tautos 
ir kt fondams. Niujorko žygiui pa
remti jis šioje 75 šeimų apylinkėje 
surinko apie $350. Brangus Juozai ir 
Emilija, tegul Jums būna lengvą sve
tingos Kanados žemė, o Jūsų šeimos 
darnumas teprimena mums, kad ki
to įsitikinimų gerbimas ir savųjų ne- 
atsižadėjimas yra suderinami daly
kai. D. E.

jos mokyklą. Pirmosios okupacijos 
buvo užkluptas policijos tarnyboje 
Vilkaviškyje ir, žinoma, iš pareigų 
buvo atleistas. Pirmosios okupacijos 
metu su šeima išvyko į Vakarus. 
Emilija Ordienė, duktė Augusto ir 
Joanos (šventaitės) Hubertų, gimė 
1907 m. birželio 27 d. Vižainiuose, 
liuteronų parapijoje. 1928 m. spa
lio 9 d. Vytauto Didžiojo bažnyčio
je Kaune įvyko jos ir Juozo Ordo 
sutuoktuvės.. Išvykę Vokietijon Or
dai daugiausia gyveno Oldenburgo 
stovykloje, o po to 1949 m. atvyko 
Kanadon ir beveik visą laiką gyve
no Londone. Čia jis daugiausia ver
tėsi rangovo amatu, statydamas 
brangius gyvenamus namus. Jie abu 
čia įsijungė Lietuvių Bendruome- 
nėn, o Juozas dar priklausė ir Maž. 
Lietuvos Bičiulių Draugijai. Atvy
kus kun. B. Pacevičiui ir pradėjus 
steigti parapiją, jis buvo pakvies
tas į pirmąjį nuolatinį parapijos ko
mitetą, kuriame jis nemažai sielojosi 
dar nesustiprėjusios parapijos reika
lais. Jų šeima prisidėjo stambia au
ka prie organizavimo bažnyčiai pirkti 
fondo. Čia jis buvo labai naudingas 
ir savo patarimais kaip patyręs ran
govas. Praeitą rudenį jis buvo iš
rinktas apyl. valdybon ir ligi mir
ties sąžiningai ėjo iždininko parei
gas. E. Ordienei priklauso didelė 
pagarba už tai, kad ji garbingai iš
laikė jungtuvių metu vyrui duotą 
pasižadėjimą ir, pati būdama liute
rone, su vyro pagalba, išaugino du 
sūnus Kęstutį ir Valdą ne tik rim
tais vyrais lietuviais, bet ir labai ge
rais katalikais. Tai liudija ne tik 
apie nepaprastą jos toleranciją, pa
kilimą virš savu interesų ir pažvel
gimą į reikalą iš platesnio šeimyni
nės laimės akiračio. Abiejų kartu iš
vykimas amžinojon kelionėn lyg ir 
simbolizuoja jų šeimos neatskiriamu- 
mą, kurio nepajėgė suardyti jokios 
audringos karo metų kliūtys. Šeimos

^>2,R'Uda r “oįn Occupancy” istabik Ko
atcbet., kad balbep d vasn pašauta, dėl? k,d jdo „r;,„ priversli. PaldauMa M^tene Dietacta 

kad tavo įgytą turtą galėtų betkas ų
užvaidyti. JAV konstitucija laiduoja S _’Moters amžiuje yra metas, 
laisvę, lygybę ir teisę Jei nusipirkai kaį - J
žemę ar namą, esi šeimininkas, ir fain<rt ^.a
niekas, net policininkas į tavo namą 
be kaucijos negali įeiti ar suimti. 
Savo name gali daryti, ką nori, esi 
viešpats. Tad žmonės turtą nuo seno 
parduoda ar perka laisvu susitari
mu. O dabar nori mus priversti, kad 
sunkiai uždirbtą turtą parduotame 
negrams. Po kurio laiko jie tuos na- žiūrėti reto reginio 
mus nugyvens ir jų vietoje išdygs 
bendrovių didžiaaugščiai namai. To 
mes neleisime. Juk čia laisvas kraš
tas. Negrų bijome ne dėlto, kad jie 
juodi, bet dėlto, kad jie dar nėra 
pakankamai civilizuoti gyventi kul
tūringoje visuomenėje.

kampų, neišskyrus nei japono ar ita
lo, arabo ar žydo, gražiai sugyvena. 
Tačiau negrų grupė, kurių Ameriko
je yra apie 10 nuošimčių, labai skiria
si savo nekultūringu gyvenimu, nors 
ir jų tarpe yra gabių mokslininkų, 
tarnautojų. Didelė jų dalis nori gra
žiai gyventi. Tokie negrai randa bū
dus įsijungti į baltųjų darbus, fab-

rove, girtuokliauja, neturi artimo 
meilės nei pagarbos darbui, tikėjimui 
ir tt

Aš negrų gyvenimą labai gerai pa
tyriau, dieną iš dienos lankydamas 
jų namus kaip RCA televizijos atsto
vas. šiurpas ima įžengus į jų bu
tus. žiūrėk, užėmė baltųjų paliktą 
rajoną, kuris po kelių mėnesių at
rodo kaip laužynas, nors prieš tai na
mai buvo tvarkingi. Kaip tu gali bū
ti su negru lygus, kai jis tau pašo
nėj šiukšlyną kasdien daro, vaikai 
ištvirkauja ir žudo tavo vaikus mo
rališkai, religiškai. Tad segregacija 
turi būti Amerikoj, iki negrų masė 
išmoks kultūringai, - dorai gyventi! 
Kol jie savo lygio nepakels, kova 
eis toliau.

Al. Gimantas sako, girdi, mes,
CALGARY, Alta.
KANADOS ŠIMTMEČIO proga

Centennial Ravine Park Society su- tremtiniai, visko matę ir pergyvenę, 
turime negrams pripažinti visas tei
ses, būti geri draugai. Taip, bet yra' 
ir kita medalio pusė Žiūrėk, mielas, 
juk atvykęs į šį kraštą per 20 metų 
sunkiai dirbai, prakaitavai, spaudei 
centą prie cento, kad įsigytum savo

būtų mylima; taipgi yra metas, 
kai ji privalo būti mylima, kad 
galėtų būti graži.

Saulės užtemimas
- Žinomas prancūzų astronomas 
Ž. Kasinis pakvietė miesto gal
vas ir garsius finansininkus pa

saulės
užtemimo. Deja, jie pavėlavo.-

— Nieko tokio, — tarė Pary
žiaus burmistras. — Mes ateisi-

jai reikalingi pinigai. Kasiniui t 
teks saulės užtemimą parodyti 
iš naujo. Parinko Pr. Al.

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

295 Roncesvalles Avė., teL 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

231 -2661 2“33r.3b323*

P. BARAUSKO AGENTŪRAplanavo šiaurinėje miesto dalyje di
delį parką, kinį pavadino ‘‘Confede
ration Park”, šis komitetas kreipė
si į visas Calgario organizacijas ir 
pavienius žmones ateiti į pagalbą. 
Gegužės 13 d., dalyvaujant miesto 
ir organizacijų atstovams, pasodin
ta 730 medelių. Calgario Bendruo
menė, norėdama įamžinti lietuvių 
vardą šiame parke, pasodino kartu 
su latviais ir estais 30 medelių, nes 
vėliau čia bus pastatytas iš cemento

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

NOTARAS

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

(Įėjimai H Howard Park Avenue)
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. Iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciodien. ir sekmadienius.

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

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1*77 BLOOR ST. WEST 

(prie Duodasi

paminklas su lietuvių užrašu. Kiek
vienos organizacijos atstovas buvo 
pristatytas publikai. Lietuviams at
stovavo apyl. pirm. P. Devenis.

Korsp.

Telefonas LE. 2-4188

1736 Dundas St. W.

Lietuvis LAIKRODININKAS

WALDI
Centrinė įstaiga 691 A~wetfa St.,

Savininkas V. BAČĖNAS
• telkia patarimus planuojantiems keliones

1082 BLOOR ST. Toronto
(i rytu* nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OD.

Kabineto telefonas LE. 444*1

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais

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

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

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

894 COLLEGE ST.
Tel. LE 2-5461

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

296 BROCK AVE. (tarp Dun- Dloor Autorite Ijaraąe das ir college). Tet 531-1305

Tel. RO 2-2100 

Skyrius:

ymo darbus, 
nebrangus.

Toronto

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens
Darbas
148

sąžiningas 
stminstcr 
c. PH. 136

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

pirmadieniais Ir trečiadieniais 2—9 ▼. ▼«» 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kempes Bleer & Beritant) 

Tel. 534-3370
Priima oocientus iš anksto susitarus

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

Sav. R. Stasiulis

OKULISTES
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.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai ryto 
ūd 6 JO vai. vak. Šeštadieniais nuo

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

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025

Priima pacientus pagal

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vaL vak. (pagal susitarimą).

<

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 visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

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

International 
Driving School TeLLE. 2-5191

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

e parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

______ _____ • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje o patarnauja ateikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681

Pritaiko akinius visiems akiu de
fektams. Ištiria akių nervus. Kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevmgumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE STn TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKES ŽIBURIUOSE”

VALAU FOTELIUS
m įvairius kilimus.

Automatinis eieaira valymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

Dr. P. VYTI
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr, Downsview.

(prie Keele į šiaurę 
nuo Wilson Ave.)

Priima pacientus pagal susitarimą
TeL 633-1167

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJLV-BIŲ 
n UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131



’J TORONTO
Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— šį sekmadienį 11 vai. parapijos — Mons. dr. J. Tadarauską, šven- 
bažnyčioje naujai įšventintas kun. Jo- čiantį 30 m. kunigystės ir 20 m. dar
nas Pilkauskas laikys šv. Mišias ir bo Hamiltone jubilėjų, nuoširdžiai 
po pamaldų teiks primicijų palaimi- sveikiname.
nimą. Naujasis kunigas yra gimęs 
Kanadoje. Baigęs gimnaziją, kurį lai
ką dirbo įstaigose, vėliau įstojo į

Birželio deportacijų minėjimas
BIRŽELIO 14, TREČIADIENI, 8 v.v., EATONO AUDITORIJOJ
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baigė ir praėjusį šeštadienį Toronto 
katedroje įšventinąs kunigu. Nuošir-

— Antaną ir Kunigundą Dobilus, 
švenčiančius auksinį savo moterystės 
jubilėjų, nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime dar daug gražių bendro gy
venimo metų.

— Baisiųjų Birželio dienų minėji-
dūs sveikinimai naujajam kunigui, jo mas mūsų bažnyčioje — šį sekmadie- 
sirguliuojančiai. motinai ir broliui nį per 11.15 vaL Mišias. Organizaci- 
RobertuL jos kviečiamos dalyvauti su vėliavo-

— Ryšium su 11 vaL iškilmėmis, mis.
šį sekmadfenį 12 vai. pamaldų nebus. — šį sekmadienį daroma antroji

— Šią ir kitą savaitę Toronto ku- rinkliava Lietuvos bažnyčioms su-

• Pagrindinis kalbėtojas 

Ontario prov. opozicijos vadas.

• Meninėje dalyje lietuviams atstovaus 

"VARPO" choras.

R. F. NIXON, MOBILIŲ VILKSTINĖ — DEMONSTRA

rekolekcijos. — Mišios mūsų bažnyčioje per vi-
— Ateinantį sekmadienį pamaldo- są vasarą sekmadieniais: 8, 9, 10 ir

se prisimenama Lietuvos kankiniai- 11.15 vai.; šiokiadienais: 7 ir 8 vai. 
didvyriai. Birželinės pamaldos sekmadieniais

— Dėkojame kun. J. Kuzmickiui, po 11.15 (išskyrus ateinantį sekma- 
praėjusį sekmadienį atlaikiusiam 11 dienį) ir šiokiadieniais — po 8 vaL 
vaL pamaldas ir per visas Mišias Mišių.
pasakiusiam vertingus pamokslus. — T. Paulius išvyko dviem savai- 
Linkime mielam Svečiui, grįžus į tėm atostogų. T. Placidas ir Br. Hor- 
Angliją, sėkmingai toliau darbuotis tulanas atlieka savo metines rekolek- 
tautiečių gerovei cijas Kennebunkporte. Po šių savo

Lietuvos laisvės paminklas, rekolekcijų T. Placidas išvyks atosto- 
ryąinm su penkiasdešimtąja Lie- gy i Kanados šiaurę. Nesant T. Pla
tumos nepriklausomybės sukakti- ridin, klebono pareigas eina T. Amb
rai, planuojamas statyti Niaga Tozijus.
ros pusiasalyje, viename iš St. — Vaikli choro ir tamau- 
Catharines miesto parkų. Tas ^jų ekskursijajvyks bhžeUo 24 d. 
klausimas buvo svarstomas sęe- ’c* 1 !
cialiame veikėjų posėdyje birže
lio 3 d. St Catharines mieste.
Dalyvavo KLB St. Catharines ir 
WeUando apylinkių valdybos, T. 
Barnabas Mikalauskas, OFM, T.
B. Bagdonas, OFM, vietos orga-

jai ir iš Toronto — kr. valdybos 
pirm. A. Rinkūnas su architektu 
dr. A. Kulpavičiumi. Susipaži
nus su atliktais parengiamai
siais darbais ir su paminklui 
numatyta vieta, nutarta sumany
mą vykdyti. Išrinktas laikinis 
komitetas su pirmininku T. B. 
Mikalausku ir vicepirmininku 
Stp. šetkumi. Birželio 17, šešta
dieni, 2 v.p.p., St. Catharines Tė
vų pranciškonų patalpose šau
kiamas St. Catharines ir Wel- 
lando apylinkių visuotinis susi
rinkimas apsvarstyti tolimesnei 
darbų eigai.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
parapija “Viltis” susijungė su 
kanadiečių parapija “Rede
emer”. Nuotrauka ir nauja pa
maldų tvarka — žiūr. 6 psl.

N, Kulpavičienė, t v a r k a nti 
“Moters” žurnalo meninę pusę, 
pakviesta tvarkyti leidinio “Li
thuanians in Canada” nuotrau
kas. Numatytas nuotraukas ren
ka leidinio skyrių redaktoriai 
ir N. Kulpavičienė.

Sekmadienį, birželio 4, tėvų 
šeimų ratelyje susižiedavo Gied
rė Rinkūnaitė su Rimu Paulio- 
niu.

Dr. Antanas Juška iš okupuo
tos Lietuvos porą dienų lankėsi 
Toronte pas savo gimines ir bi
čiulius; ilgesnį laiką viešėjo pas 
savo brolį Detroite ir kitus gimi
nes Čikagoje; birželio 9 d. iš
plaukia “Puškino” laivu per 
Prancūziją Į Lietuvą.

Tėveniai prašomi greitai pranešti į 
parapijos raštinę apie savo vaikų da
lyvavimą.

— Šį šeštadienį, 7 v.r., Mišios už 
O. Vanagienės vėlę. Šį sekmadienį, 
birž. 11, 10 vai. Mišios už M. Kiškū- 
ną; užprašė Rex Nash Pant Shop. 
Sekmadienį 11.15 vai. Mišios už An
taną Norvaišą; užpr. šmigelskiai.

J. Zurlys iš Hamiltono atsiun
tė KTŽn prenumeratą už dvejus 
metus i priekį.

PLB švietimo vadybą Kleve- 
lande sudaro: Alf. Mikulskis, 
pirm., sekr. p. Karalius, nariai 
— p. Stempužis, J. Ignatonis, 
Petras Balčiūnas, L. Tamošaus
kas. Šia žinia papildoma anks
čiau “TŽ” skelbtoji informaci
ja, kurioje per klaidą vietoje p. 
Stempužio pavardės buvo įrašyta 
p. Stempužienės.

Ats. maj. Stasys Asevičius, 
Lietuvos kūrėjas-savanoris, yra 
sunegalavęs ir paguldytas naujo
joje žydų ligoninėje 526 kamba
ryje. ,

Jurgis Strazdas išvyko į Lie
tuvą aplankyti savo artimųjų.

Stasio ir Elzės Kėkštų namuo
se birželio 3 d. buvo suruoštas 
jaukus pobūvis, kuriame dalyva
vo gausus būrys bičiulių. Tuo 
būdu S. Kėkštas atžymėjo savo 
50-sias amžiaus metines.

“TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos 
du kartus per savaitę — 

Šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHWO, 
Oakville, Ont, Kanada;

Sekmadienį: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 Roncesvalles Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

Už mums suruoštą susipažinimo 
pobūvį gegužės 28 d. Šv. Jono Kr. 
par. salėje ir už anksčiau suruoštą 
pobūvį-staigmeną pas p.p. Aperavi- 
čius — p.p. Paškus reiškiame nuo
širdžiausią padėką ponioms iniciato
rėms, prisidėjusiems, visiems dalyva
vusiems ir sveikinusiems už gausias 
dovanas, nuostabias gėles ir puikias 
vaišes. Jūsų moralinė ir materialinė 
parama, mieli tautiečiai, yra mums 
labai brangi ir liks neužmirštama.

Nuoširdžiausiai dėkingi —
Pranciška ir Vytautas Paškovičiai

PADĖKA
Labai nuoširdžiai dėkojame Prisi

kėlimo ir šv. Jono Kr. parapijų pir
mos Komunijos vaikučių tėvams 
už dovanas ir aukas. Taip pat nuo
širdus ačiū ateitininkų tėvų komi
tetui už skirtą auką $50.

N. Pr. Marijos seserys

Į LIETUVĄ
GERIAUSIA IR VERTINGIAU
SIA DOVANA YRA DOLERIŲ 
PAŽYMĖSIMAI, TINKAMI 
PIRKTI SPECIALIOSE DOLE

RIŲ KRAUTUVĖSE 
puikiausius amerikietiškus ii* Va
karų Europos gaminius žemomis 

dolerių kainomis.
Dabar kainos perpus pigesnės. 
JOKIO MOKESČIO UŽ ŠI PA

TARNAVIMĄ.
PILNAI GARANTUOTA.

UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10610 

(Prašykite nemokamų katalogų)

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

«ų klasėje turintiems taikintas lei
dimas. Ir jau galima pradėti va- 
žinoti pirmą pamoką sn standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

1W« BATHURST ST.
TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

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.

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

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

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

11731, USA.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi naaji minkiti beMei ir ap
traukiami rani PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. TalafeMt WA 2-7981.

Aušros Vartų par. žinios
— Montrealio moksleivių ateitinin

kų vasaros stovykla organizuojama 
šią vasarą “Baltijos” stovyklavietėje 
nuo liepos 15 iki 22 d. Į stovyklą 
priimami berniukai ir mergaitės nuo 
7 iki 16 m. Stovyklautojai pagal am
žių bus skirstomi į grupes ir turės 
atskiras programas. Mokestis vienam 
asmeniui — $18 už 8 dienas. Antra
sis tos pačios šeimos narys moka $15. 
trečiasis — -12. Registracijos mokes
tis, įskaitant ir pilną apdraudą, -2. 
Registruotis: AV par. klebonijoje pas 
p. Ladygą teL 389-1814 arba pas se
seles tel. 766-9397.

— Arūnas Ališauskas ir Arūnas 
Staškevičius gavo stipendijas studi
joms Lojoloje.

— AV parapijos choras baigia sa
vo darbo sezoną su briželio 18 sek
madieniu.

— Aukos bažnyčios fondui: $10 — 
J. šeidys, P. Mickus, B. Jaunius. V. 
žižys, V. Givis, St. Pocauskas, J. Lu- 

------------------- koševičius; $14 — J. Sirevičius; $4 — 
pa jungtinė pabaltiečių progra- w. Bunis, A Keršulis, J. Bytautas; 
ma. Lietuviams atstovaus “Var- $15 — K. M. žemaičiai; $5 — p. 
po” choras, diriguojamas D. Budrevičienė.
Skrinskaitės. Bus ir automobilių — Rinkliavos: gegužės 21 — $332.. 
vilkstinė-demonstracija Toronto gegužės 28 — $236.
centrinėmis gatvėmis'. Visus lie- — sol. E. Kardelienės muzikos stu- 
tuvius dalyvauti kviečia Pabal- dijos mokinių koncertas įvyks AV 
tiečių Federacija. Žiūr. skelbimą, salėje birželio 18, sekmadienį, 7 v.v. 

Nepraleiskime progos išgirsti ir įver
tinti gražias jaunųjų pastangas.

Rytų Kanados evangelikų liu
teronų sinodas vyksta šią savai
tę Mohtrealy McGill universite
te. Lietuviams evangelikams at- _ . ...
stovauja kun. Alg. Žilinskas iš ' dos konferencija surengiama so- 
Toronto.

“Lito” valdyba nutarė pada
ryti sekančius “Lito” kasos va
landų pakeitimus:

1. Aušros Vartų skyrius nuo 
birželio mėn. 1 d. dirba visas 
penkias dienas į savaitę, įskai
tant ir pirmadienį. Kasos valan
dos nuo 10 iki 3 vai. kasdien ir 
nuo 7 iki 9 vai. trečiadieniais ir 
penktadieniais.

2. Nuo pirmojo liepos mėn. 
sekmadienio iki pirmojo rugsė
jo mėnesio sekmadienio imtinai 
“Lito” AV skyrius bus uždary
tas sekmadieniais; Rosemonto 
skyriuje kasos valandos lieka ne
pakeistos.

“Lito” valdyba šiuos pakeiti
mus padarė ryšium su sąskaity
bos vedėjo D. Jurkaus perėjimu 
dirbti į “Litą” pilnai tarnybai. 
Sekmadienio darbo sustabdymu

Okupuotos Lietuvos filmai Montrealyje
dijos liudininkas. Prie stalo sukniu
bo iš pasalų kulkos pervertas apylin
kės pirmininkas. Tarsi žmogaus pas
kutinis atodūsis, smilksta užgesusios 
žvakės dūmai... žinia apie apylin
kės pirmininko — senojo Lokio — 
mirtį nulemia jo keturių sūnų to
lesnį likimą: jie stoja į tėvo vietą 
stiprinti Tarybų valdžios gimtajame 
kaime..." Tokia yra filmo pradžia, 
kuri, deja, jau dvelkia prosovietine 
propaganda. Neatrodo, kad šioje 
stribų jr partizanų kovoje pokario 
metais scenaristas ir filmo statyto
jas V. žalakevičius būtų galėjęs iš
vengti tradicinės herojaus stribo ir 
bandito partizano linijos, kurią per
ša kompartija. Tai liudija ir minė
tojo rašinio antraštė — “Paminklas 
liaudies kovotojams".

Be to, iš atsiliepimų, gautų iš Pa- 
ryžiaus, aiškiai matyti, kad tas V. 
Žalakevičiaus filmas nėra nei meniš
kas, nei lietuviškas. Tai lietuvių kal
ba skleidžiama sovietinė propaganda.

Spauda apie Latvių Dieną
(Atkelta iš 1 psl.) 

jieškoti tikrosios koncerto ver
tės. Čia daugiau reikšmės turi 
žodžiai, kuriuos kanadiečiai mu
zikos kritikai vartoja labai šykš
čiai net ir tada, kai recenzuoti 
tenka pasaulinio masto garse
nybes. Latvių koncertą tenka

CIJA SU PLAKATAIS. Suvažiuoja Paro

dos aikštėn (Exhibition Grounds) 7 v. v.

Tą pačią dieną 7 vai. vakaro — pabaltie- Maršrutas. Dufferin Queen Victoria 

čių karo veteranų organizuojama AUTO- — Dundas Yonge.

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI AUTOMOBILIŲ DEMONSTRACIJOJE

IR MINĖJIME BIRŽELIO 14 DIENĄ,
PABALTIEČIŲ FEDERACIJA

vasaros metu siekiama sudaryti

EMILIJAI ir JUOZUI ORDAMS tragiškai žuvus auto
mobilio nelaimėje, sūnus KĘSTUTĮ ir VALDĄ užjau
čiame bei kartu liūdime —
Jurgis Eidukevičius Elena ir Kazys Majauskai

LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO IŠVE
ŽIMŲ paminėjimas rengiamas 
Eatono auditorijoj birželio 14, 
trečiadienį, 8 v. vakaro. Trum-

— Rinkliavos: gegužės 21 — $332.,

— Sol. E. Kardelienės muzikos stu-

PADĖKA

Mano brangų LEONĄ amžinybėn palydėjusiems ir

mane šioje baisioje nelaimėje užjautusiems visiems

mūsų bičiuliams, draugams ir pažįstamiems nuošir

džiai dėkoju —

Lionginą Karbūnienė

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame KAZIMIERAI ir JONUI 
LIAUBOMS už leidimą pasinaudoti vasarnamiais 
Springhurste ruošiant stintų balių.

Ošavos Medžiotoju ir Meškeriotojų 
klubas "Ešerys"

EXPO-MONTREALYJE
NAKVYNĖ PRIVAČIAI, 8 KAMBARIAI. ĮVAIRIOMS

GRUPĖMS. SALIA EXPO VIETOVĖS. REZERVUO-

KITE PAS: A. BENIUŠIS, 519 LEROYER,

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

EXPO 67 NAKVYNĖS
Rezidenciniame Montreal™ rajone, prie Decarie 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

Į y t Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri- 
jos ir L L Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503.

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė, 
_____ MEAT

335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258 
Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaitis

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

Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

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

AUDRONĖ
TeL (Area 617) 428-8425.

“DAINOS" PADĖKA
“Kartūno” balius šį pavasarį pra

ėjo su gražiu pasisekimu: dalyvavo 
gausi publika ir buvo turtinga lote- 
rija-bazaras. Kadangi fantais aukotų 
dovanų įkainojimas neįmanomas, tai 
ir pinigais aukojusių sumos nemi
nėsime paskirai.

. šie dailininkai paaukojo savo kū
rinius: H. Zmuidzinienė, J. Dagys,' 
V. Bričkus ir S. Monstvilas. Versli
ninkai ir prekybininkai: J. V. Margis 
Drug Store, Mohawk Furniture Ltd., 
“Nidos” restoranas — Dūda, East Va
riety — Deimantavičiai, Baltic Ex
porting Co. — A. S. Kalūzos, Park- 
dale Meet Market, “Daina” Variety 
— J. R. Simanavičius- Atsiuntė fan
tus privatūs asmenys: F. Skrins- 
kienė, I. Baltakienė, St. Bastienė, L. 
Česėkienė, dr. J. Meiluvienė, L. Štui- 
kienė, M. Valiulienė, L. Novošickie- 
nė, I. Reginienė, I. Kairienė, E. Jan
kauskienė, P. "Slaskevičiūtė, V. Šve
dienė, St. Juozapavičius, E. Griški- 
nienė, L. Yčienė, G. Kripienė, Br. 
Prakapienė, O. Kirvaitienė, M. Vaš
kevičienė ir M. Šeflerienė. Aukojo pi
nigais: J. Tumosa, I. Bakienė, VI. 
Sližienė, dr. R. Karka, U. Jauniškie- 
nė iš Winnipego ir P. Kiškis; iš viso 
$42.

Aukų lapais per P. Jankaitienę: A. 
Andriulis, W. Mastis, J. Kuzmas 
(kitos penkios pavardės neišskaito- * filmo kūrėjas. Aš žiūrėjau švedų fil- 
mos); iš viso $18; per E. Ališauskie
nę: L. Valiukas, V. Švedienė, L. 
Monstvilas, A. Žalkauskaitė, A. 
Kuzmarskas; iš viso $13.

Visiems aukotojam reiškiame nuo
širdžią padėką.

Kartūno premijas laimėjo:. I V. 
Akelaitytė, II I. Žemaitienė, III V. 
Lapaitienė.

Įspūdingą ir nelengvą vaidmenį at
liko “baublinės kaimo giedorkos”, va
dovaujamos p. Danutės Rautinš. Jos 
dėvėjo tautinius drabužius ir dainavo 
labai senas lietuvių liaudies dainas. 
Pranešėja buvo p. Stepaitienė. Joms 
visoms ir visiems, talkinusiems bufe
to tarnyboje ir kitur, bei sesėms dai- 
nietėms, kruopščiai pasidarbavusioms, 
mūsų nuoširdus ačiū. Jeigu kas nors 
nebūtų čia paminėtas, prašome pra
nešti šiuo tel. RO 2-0498.

Dėkojame J. Dagilienei ir L. No- 
vog už šiltą paskutinio susirinkimo 
priėmimą. ‘Dainos" valdyba

pasivadavimu atostogų meta.
“Baltijos” talkoje, kurią orga

nizavo skautų rėmėjų būrelio 
pirm. J. Šeidys, dalyvavo J. šei- 
dys, S. Pocauskas, L Drešeris, 
V. Piečaitis, G. Vazahnskas ir 
S. Geležiūnas. Talkininkams di
delis ačiū.

Lietuviški filmai Vendome ki
no teatre, Place Victoria, rodo
mi sovietinių filmų festivalyje. 
Birželio 2-8 d.d, kartu su rusiš
ku filmu, rodomas Arūno žeb- 
riūno filmas “The Girl and the 
Echo” (žiūr. informaciją 5 psl.). 
Kalba nežinoma, užrašai anglų 
kalba. Birželio 23-29 d.d. Ten 
pat rodomas Vytauto žalakevi- 
ciaus filmas “Niekas nenorėjo 
mirti” (žiūr. informaciją 5 psl.). 
Geriausias aktorius — D. Banio
nis. Filmo kalba taip pat neži
noma, tačiau užrašai birželio 23- 
26 d.d. — angliški, birželio 27- 
29 d. prancūziški. Birželio 23 d. 
dar rodomas specialus spalvotas 
priedas, v.

Pasaulinėje parodoje Sovietų 
Sąjunga atžymėjo Tadžikijos 
“respublikos” dieną. Kadangi 
tų vadinamųjų respublikų yra 
visa eilė, tai kuriai nors skirta 
iškilmė parodoje vyksta beveik 
kiekvieną savaitgalį. Iš Maskvos 
tada atskrenda speciali respub
likos delegacija su “prezidentu” 
ar “premjeru” priešakyje. Spau-

vietinio paviljono kino teatre, 
kuriame telpa apie 600 žiūrovu. 
Spaudos atstovu atsilanko apie 
25, bet jie nelabai tesidomi visa 
procedūra. Klausimus dažniau
siai pateikia sovietiniai žurnalis
tai, sudarydami progą į juos at
sakinėjančiam asmeniui pašne
kėti sovietams parankia tema. 
Kino teatrą užpildę žiūrovai lau
kia koncerto pradžios. Jis pa
prastai Įvyksta po spaudos kon
ferencijos. Tadžikų menininkų 
pasirodymas perpildė kino teat
rą, nors nedaug kas težino, kur 
yra toji Tadžikija.

Expo 67 sezoniniai pasai “Li
te” jau išparduoti. Yra likęs tik 
vienas vaiko pasas sena $11.25 
kaina. Savaitiniai ir dieniniai pa
sai bei bonų knygutės ir toliau 
parduodami-sena kaina, kuri yra 
gerokai žemesnė už Expo kainas.

Atkelta iš 5-to psl.
ti J. Gricių, kuris yra lygiateisis šio

mą “Kapakabana — mano namai”. 
Man jis paliko nepaprastą įspūdį. 
Netikėjau, kad mūsų “Paskutinė 
atostogų diena” galėtų jį nugalė
ti ...” Pr. metais šis lietuviškas fil
mas Lokarne, Šveicarijoj, yra lai
mėjęs “Sidabrinių burių” prizą.

Vyt. žalakevičiaus filmas — “Nie
kas nenorėjo mirti” (No One Wan
ted to Die) atstovauja sovietiniam 
filmų menui XV tarptautiniame ki
no festivalyje Karlovy Vakaruose, 
Čekoslovakijoje, kur varžomasi dėl 
pagrindinio prizo — “Krištolinio 
gaublio”. Apie filmo turinį vaizdą 
galima susidaryti kad ir iš šių Mo
lėtų rajono stribų štabo buv. virši
ninko G. Ragausko eilučių “Liter, ir 
Meno” puslapiuose: . Peršautas
lango stiklas. Už jo kraupi tyla ir 
svyruoklis beržas, šio vakaro trage-

WASAGOJE — SPRINGHURSTE 
išnuomuojamas trijų miegamųjų va
sarnamis ant ežero kranto. Tel. 535- 
9397.

SPRINGHURST — WASAGA va
sarvietėje išnuomuojamas vasarnamis 
trijų miegamųjų nuo liepos 15 d. 
šiltas-šaltas vanduo ir patogumai vi
duje. Skambinti teL 741-0133 po 5 
v.v.

laikyti pavykusiu. Brolių latvių 
sėkmė, tenka manyti pašalins 
mūsų būgštavimą, kad Lietuvių 
Diena gali likti nepastebėta. 
Latvių laimėjimas turi skatinti 
mūsų menininkus Įtempti jėgas 
ir ruoštis iš peties, kad nepasi
rodytame esą menkesni už lat
vius.

IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS 
3 miegamųjų prie gražaus ir žuvingo 
Otter Lake. Visi patogumai, žuvavi- 
mui valtis ir motoras. 142 mylios 
nuo Toronto. Skambinti vakarais tel. 
277-8717.

EXPO 67 PASUS IR BONŲ KNYGUTES : 
Montrealyje nusipirkite su žymia nuolaida darbo dienomis ’ 
Montrealio Lietuvių Kredito Unijoje "Lite", o sekmadieniais <

►

po 10 vai. pamaldų Aušros Vartų parapijos spaudos kioske. * 
"Lito", Aušros Vartų parapijos ir kiosko adresas:

1465 De Seve St., Cote St. Paul. Montreal 20, Que. <
DETROIT, Mich.

BIRŽELIO MINĖJIMAS. Pabaltijo 
tautų komitetas birželio įvykių mi
nėjimą rengia sekmadienį, birželio 
11 d., 5 v.v., Lietuvių Namuose. Pro
grama bus nevarginanti ir trumpa: 
himnai, trys prakalbos (5 min.), vė
liavų pagerbimas, malda. Meninėje 
dalyje pasirodys visų trijų tautybių 
atstovai. Lietuvė smuikininkė L. Mi
chaels gros smuiku, taut šokių grupė 
"Šilainė”, vad. G. Gobienės, atliks du 
šokius. Estams ir latviams atstovaus 
solistai. Po to — pirmą kartą bendra 
estų, latvių ir lietuvių kavutė. Šiais 
metais Pabaltijo komitetui vadovau
ja latviai. Lietuvių delegacijai vado
vauja Al. Astašaitis, uoliai talkina
mas mūsų studentijos atstovų — D. 
Majauskaitės, A. Tamulionytės ir R. 
Sukausko. Kor.

PajieškoJImai

A. NORKELIONAS 
Commisioner of Hie Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

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

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

Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355vėžyje, prašomas atsiliepti šiuo ad
resu: J. Jonaitis, 88 Bradford St,

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.

mas lietuviškų ilgo grojimo plokštelių, lietuviškų odinių

SIUNTINIUS LENGVIAUSIA UŽSAKYTI
PER “TAURO” SIUNTINIŲ 
ATSTOVĄ
SL Prakapę 
18 Broekside Avė, 
tel. 767-9088,

• Visai arti šiltos srovės atviros Jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Cape Cod, Marija Jansonas.




