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Ka rinksime?
Kanada rengiasi rinkti naują parlamentą, o jos gyventojai 

lietuviai — savo tarybą. Taigi, vyksta rinkiminis sąjūdis — vie
nas plačiu, visų piliečių mastu, kitas — viso krašto mastu, bet 
liečia tik mažytę gyventojų dali — lietuvius. Palyginimas, žino
ma, labai neproporcingas, bet panašus savo idėja. Lietuviai, kad 
ir negausūs skaičiumi, nori turėti demokratinę savo atstovybę, 
kurią esame Įpratę vadinti krašto taryba. Tai visos-Kanados lie
tuvių seimas, kuris vienaip ar kitaip tvarko bei sprendžia bend
ruosius jų reikalus. Krašto tarybos buvimas rodo, kad Kanados 
lietuviai nėra palaida grupė, bet organizuota, sąmoninga plačio
sios visuomenės dalis. Kalbėdami svetimtaučiams galime pasidi
džiuoti faktu, kad mokame ir sugebame veikti organizuotai. Be to, 
krašto tarybos buvimas liudija ir tai, kad sugebame apsijungti ir 
sutilpti po vienu stogu. Išeivijos gyvenime tai nėra lengvas užda
vinys. Mūsų sąlygose daug lengviau skaldytis ir peštis nei apsi
jungti. Dėlto Kanados lietuviai gali džiaugtis, kad Bendruomenė 
apjungia visus, o krašto tarybon sutelpa Įvairių pažiūrų, religijų 
ir politinių nusistatymų žmonės. Ir juo džiugiau, kad tie žmonės, 
kaip rodo patirtis, sugeba bendrai dirbti lietuviškąjį darbą.

★ ★ ★
Antroji Kanados lietuvių palaima yra ta, kad į krašto tary

bą renkami ne partijų ar grupių atstovai, bet asmenys. Tiesa, 
daugelis balsuodami atsižvelgia i to ar kito asmens politinį at
spalvi ir pagal tai pasirenka, tačiau kiekvienas žino, kad renka
masis kandidatuoja tarybon tiktai kaip privatus asmuo ir nėra 
Įsipareigojęs kokiai nors politinei grupei. Tokio požiūrio buvimas 
niekam nekenkia, nors, kaip patirtis rodo, balsavimuose vyrauja 
nepolitinis nusiteikimas. Balsuotojas pirmoje eilėje žiūri, ar ren
kamasis yra tinkamas bendram lietuviškam darbui. Partinės poli
tikos interesai jau senokai išnyko ir liko viena politika, t.y. bend
roji lietuviškų reikalų politika, jeigu iš viso dera čia tą žodi mi
nėti. Dėlto lietuviškojo gyvenimo atmosfera Kanadoje gerokai 
prablaivėjo ir visi pamatė, kad vienintelė dar prasminga kova yra 
kova už lietuvybės likimą Kanadoje. Tiktai sujungtomis pastan
gomis dar galime atlaikyti aplinkos spaudimą. Tiesa, Kanadoje 
nekalbama apie “tirpinimo katilą”, jo vietoje iškeliama Įvairia
spalvė mozaika, tačiau galime iškristi ir iš mozaikos, jeigu nusto
sime lietuviško žėrėjimo.

* * ★
Kad lietuviškasis žėrėjimas neišblėstų, turime jau dabar gy

viau pajudėti. Vienas toks pajudėjimo žingsnis yra aktyvus da
lyvavimas krašto tarybos rinkimuose. Imant paskirai, rodos, tai 
nėra reikšminga, tačiau visumos mastu tai neabejotinai svar
bus žingsnis lietuviškame gyvenime. Prileiskime pvz. atveji — nie
kas neina balsuoti. Kas atsitiktų? Krašto taryba nebūtų išrinkta, 
reikėtų jieškoti kitų būdų, vegetuoti ir pagaliau likviduoti orga
nizuotą lietuvių gyvenimą. Taigi, pasyvumo vaisiai būtų pražū
tingi. Dar nėra buvę atvejų, kad tautiečiai nedalyvautų savo at
stovybės rinkimuose. Ir ši “kartą jie neabejotinai dalyvaus, bet 
svarbu taip pat, kad tas dalyvavimas būtų gausus. Juk lietuviš
kieji reikalai yra visų mūsų reikalai, tad kodėl juos palikti tiktai 
kaikuriems? Jeigu žmonės ryžtasi eiti i tarybą dirbti lietuviškojo 
darbo, visi turėtų juos pagerbti bent gausiu balsavimu, kuris 
rodo ne tiktai dėmėsi lietuviškiesiems reikalams, bet ir pasitikė
jimą kandidatais. Juk daug smagiau yra dirbti tokiam atstovui, 
kuris jaučia tvirtą atramą visuomenėje. Ypač reikėtų gausiau 
balsuoti už Vakarų Kanados lietuviu kandidatus, kad per juos 
susidarytų glaudesnis ryšis su visa Bendruomene. Tad gegužės 
12-toji diena tebūnie visų Kanados lietuvių parlamentinio suju
dimo diena.

KANADOS ĮVYKIAI

RUOŠIAS! PARLAMENTO RINKIMAMS
Premjeras P. E. Trudeau pir

mame federacinio parlamento 
posėdyje po Velykų atostogų 
paskelbė naujus rinkimus bir
želio 25 d. Tai nebuvo netikė
tas ėjimas, nes P. Trudeau 
premjero pareigas perėmė ba
landžio 20 d., užuot laukęs iš 
anksto sutartos balandžio 22 d., 
kuri premjerui L. B. Pearsonui 
būtų leidusi užbaigti lygiai pen
kerius metus valdžios priešaky
je. Kanados Įstatymai reikalau
ja 58-nių dienų tarpo nuo rin
kimų paskelbimo iki jų Įvykdy
mo. Premjero pareigų' perėmi
mas balandžio 20 d. P. E. Tru
deau sudarė galimybę rinkimus 
skelbti birželio 17 d., bet jis 
abejojo, išgirdęs protesto bal
sus didžiųjų laikraščiu veda
muosiuose. Jam buvo daromas 
priekaištas, kad skubus rinkimų 
paskelbimas būtų aiškus onor- 
tunizmas, noras pasinaudoti li
beralų vado rinkimuose Įgyta 
reklama. Politinių Įvykių ste
bėtojai patarė palaukti rudens, 
paskelbti naują liberalų parti
jos programą, kad rinkėjai ja 
galėtu patvirtinti ar atmesti. 
Galutini sprendimą premjerą P. 
E. Trudeau, matyt, naskatino 
padaryti Gallup instituto pa
skelbti duomenys, pagal kuriuos 
52% apklaustų asmenų pasisa
kė už liberalus ir tik 35% — 
už konservatorius. Rudeniop šis 
santykis galėjo pasikeisti kon
servatorių naudai po sunkių ko
vų veiksmingos liberalu daugu
mos neturinčiame parlamente.

Didžiausia opozicija rinki
mams pareiškė naujųjų demo
kratų vadas T. C. Douglas. Jo 
teigimu, federaciniam parla
mentui turėjo būti leista atsi
sveikinti su L. B. Pearsonu, pa
sitraukiančiu iš politinio gyve
nimo. Jis taipgi prikišo oportu
nizmą P. E. Trudeau, bet jo 

tikroji protesto priežastis, ma
tyt, yra kita. Naujųjų demokra
tų eilėse juntama baimė, kad 
premjeras P. E. Trudeau libe
ralų partiją priešrinkiminiame 
vajuje gali pasukti i kairę ir 
tuo padaryti nemažos žalos nau
jiesiems demokratams. Konser
vatorių vadas R. Stanfieldas rin
kimų nebijo, bet jis pranašau
ja, jog svarbiausias klausimas 
bus Kanados ekonominiai rei
kalai, kai tuo tarpu premjeras 
P. E. Trudeau pagrindini dė
mėsi žada skirti naujai užsie
nio reikalų politikai, parlamen
to procedūros reformoms, fede
racinės vyriausybės santykiams 
su provincijomis. Lig šiol prem
jeras P. E. Trudeau nėra pa
skelbęs savo politinių gairių.

Didžiausio smūgio rinkimuo
se gali susilaukti socialinio kre
dito ir kreditistų atstovai. Ski
limas gerokai sumažino jų skai
čių parlamente, ypač socialinio 
kredito. Abi pusės pradeda kal
bėti apie vienybės atstatymą. 
Pirmasis šia tema prabilo kre
ditistų vadas Real Caouette, o 
jo mintis pakartojo ir socialinio 
kredito pirmininkas Herbert 
Bruch Britų Kolumbijoje.

Senatorių eiles premjeras P. 
Trudeau papildė dviem naujais 
nariais. Senatan jis paskyrė bu
vusi užsienio reikalų ministeri 
Paul Martin ir Nova Scotia aka- 
dietį Edward J. Theriault. Jo
kios politinės reikšmės neturin
čiame senate, kurį daug kas va
dina turtingų seneliu prieglau
da. šiuo metii yra 66 liberalai, 
29 konservatoriai. 2 partijoms 
nepriklausą atstovai ir vienas 
nepriklausomas liberalas. P. 
Martin ministerio teisėmis tu
rėtų perimti senato vadovybę.

Buvęs prekybos min. Robert 
Winters grįžo i Crown Lafe 
draudos ir Fordo automobilių

VI. Stančikaitė Pavasario vainikas Aliejinė tapyba 1963

Kalinio skundas laisvojoj spaudoj
Laišką iš sovietų koncentra

cinės stovyklos paskelbė Toron
to dienraščio “The Telegram” 
bendradarbis Peter Worthing
ton. Tai yra pagalbos šauksmas 
Volodimiro Horbovy. prieš 20 
metų uždaryto Potemos stovyk
loje, centrinėje Rusijoje prie 
Volgos. Laiškas buvo skirtas 
kompartijos oficiozo "Pravda” 
redaktoriams, bet jie jo negalė
jo paskelbti, nes būtų nusikal
tę kompartijos linijai. Slaptais 
keliais šis laiškas buvo išvežtas 
i Vakarus ir pasiekė Toronto 
dienraščio redakciją. V. Hor
bovy yra advokatas, prieš II D. 
karą gyvenęs Lenkijai priklau
siusiame Lvive. karo metais 
ėjęs teisėjo pareigas Krokuvoje^ 
o pokaryje dirbęs Čekoslovaki
jos žemės ūkio ministerijoje. 
Lenkija ji norėjo teisti kaip ka- 

gamybos bendrovių direktorių 
tarybas. Anksčiau jis yra pri
klausęs šių bendrovių direkto
rių taryboms: Canadian Impe
rial Bank of Commerce. Algoma 
Steel. Canada Cement. Power 
Corp.. Bell Telephone ir Inter
national Business Machines. At
rodo. visos jos grąžins jam se
nąsias pareigas, nes jis laikomas 
dideliu autoritetu pramonės ir 
prekybos reikaluose.

Rene Levesque separatistinis 
sąjūdis Mouvement Souveraine- 
te-Association nutarė specialia
me suvažiavime Montrealyje per 
pusmeti įsteigti politinę partiją, 
kurion Įsijungtų ir kitos dvi 
Kvebeko separatistų grupės — 
Rassemblement pour LTndepen- 
dance Nationale ir Ralliement 
Nationale. Priimtoji programa 
Kvebeką siūlo padaryti socialis
tine respublika su viena oficia
lia prancūzų kalba valdžios Įs
taigose bei viešosiose instituci
jose. Angliškai kalbantiems bū
tų leista turėti atskiras mokyk
las. R. Levesque mano, jog nau
joji partija gali laimėti provin
cinius parlamento rinkimus. 
Tuo. žinoma, tenka abejoti, bet 
rinkimuose paaiškėtu tikroji se
paratistų jėga, kuri lig šiol nė
ra žinoma.

ro nusikaltėli, tačiau tardymo 
metu paaiškėjo, kad V. Horbo
vy buvo aiškus nacių priešas, 
už antifašistinius Įsitikinimus 
kalintas nacių kalėjime. Teismo 
teko atsisakyti, bet kaltinamasis 
buvo perduotas jo pareikalavu
siai Sovietų Sąjungai. Maskva, 
matyt, negalėjo užmiršti, kad 
1935 m. Varšuvoje Įvykusiame 
teisme V. Horbovy gynė ukrai
niečių išsilaisvinimo vadą Ban
dera. kuri MVD agentai nužudė 
1957 m. Miunchene. Be jokio 
teismo V. Horbovy buvo užda
rytas 25 metams koncentraci
nėje stovykloje. “Pravdos” re
daktoriams jis primena Sovie
tų Sąjungos pasirašytą JT žmo
gaus teisių deklaraciją: “Atro
do. kad yra neleidžiama pažeis
ti negrų teisių, bet jas galima 
laužyti Sovietų Sąjungoje.” Jis 
prašo redaktorius atkreipti dė-

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
Kanados Lietuvių Bendruo

menės krašto tarybos rinkimai 
jau čia pat — gegužės 12 die
ną. Kandidatų sąrašas jau pa
skelbtas spaudoje. Vyr. Rinkimų 
Komisija spausdina ir šiomis 
dienomis išsiuntinės apylinkėms 
balsavimo korteles. Krašto val
dyba jau išsiuntinėjo plakatė
lius. raginančius nepamiršti bal
savimo dienos. Dabar visas rei
kalas pereina į jūsų, mieli tau
tiečiai Kanadoje, rankas. Gau
siu dalyvavimu balsavime ne tik 
sustiprinsime dirbančiųjų pasi
ryžimą, bet pakelsime ir visos 
Bendruomenės vardą.

Yra susidariusi galimybė pa
talpinti į Kanados federacinį ar
chyvą tautybių archyvinę me
džiagą. Krašto valdyba yra nu
tarusi tuo pasinaudoti — pa
siųsti apsaugai svarbesnę isto
rinę medžiagą, liečiančią lietu
vius Kanadoje iki antrojo pasau
linio karo pradžios. Jeigu tokios 
medžiagos būtų apylinkių ar pri
vačių tautiečių žinioje, prašo
me ją persiųsti krašto valdybos 
adresu.

Daug kas nori įsigyti šimtme- 

rnesį i faktą, jog i koncentraci
jos stovyklą yra patekęs be teis
mo. be teisėjų sprendimo, be 
galimybės Įrodyti savo nekaltu
mą. Tai esąs aiškus pasityčioji
mas iš sovietų teisingumo, nes 
Įstatymai čia tesanti propagan
dinė išmonė, neturinti nieko 
bendro su gyvenimo realybe. 
Pareigūnai laužo įstatymus, o 
kalėjimuose kenčia nekalti žmo
nės. Pasak V. Horbovy. sovietų 
vyriausybė už nelegalius teis
mus puola Ispaniją ir Portuga
liją, nors pati seka jų pavyz
džiu. Šiuo metu Teherane vyks
ta JT žmogaus teisių komiteto 
posėdžiai, kurių dalyviams tu
rėtų būti Įteiktas V. Horbovy 
laiškas. Tai galėtų padaryti Ka
nados vyriausybė, bet ji. tenka 
manyti, vengs Įtampos su So
vietų Sąjunga. Visdėlto Horbovy. 
laiškas neliks nepastebėtas.

čio leidinį anglų kalba “Lithu
anians in Canada”, tačiau ne
žino kur ji atskirose vietovėse 
galima gauti. Prašome apylin
kių valdybas susitarti su kuo 

■nors dėl leidinio platinimo ir 
apie tai pranešti krašto valdy
bai. Leidinio kaina yra S8: pla
tintojai gauna komisą.

KLB krašto valdyba

“Slovaks in Canada” — tuo 
vardu ką tik išėjo iš spaudos dr. 
J. Kirschbaum parašyta knyga, 
turinti 468 psl. Ji savo turiniu 
panaši į leidinį “Lithuanians in 
Canada”, yra gavusi šimtmečio 
komisijos paramą, bet nepateko 
į rinkinį “Canada Ethnica”. Tai 
ivyko dėl nesusipratimo tarp če
kų ir slovakų. Kadangi čekų lei
dinys buvo primtas kaip čeko- 
slovaku darbas, negalėjo patek
ti atskiras slovakų leidinys, če
kų leidinį rašo p. Geller; dar 
nežinia kada išeis iš spaudos. 
Dr. J. .Kirschbaum yra buvęs 
diplomatinėje tarnyboje ir pro
fesūroje. Šiuo metu jis yra Ka
nados Etninės Spaudos Federa
cijos pirmininkas.

Pasaulio įvykiai
BUDAPEŠTE ĮVYKO KOMPARTIJŲ KONFERENCIJA, turė- 

rėjusi nustatyti datą, paruošti planus ir darbotvarkę pasauliniam 
kompartijų suvažiavimui Maskvoje. Iš 88 kviestų kraštų net 49 ne
siteikė atsiųsti savo delegacijų. Be komunistinės Kinijos ir Alba
nijos, konferencijoje nedalyvavo Rumunija, Jugoslavija, Kuba, š. 
Korėja ir Š. Vietnamas, nors oficialiai šie kraštai yra laikomi so
vietų draugais, čekoslovakų delegacijos vadovas J. Lenart, kom
partijos centrinio komiteto sekretorius, pareikalavo laisvų disku
sijų visuose konferenciją liečiančiuose klausimuose, šią jo kalbą 
nutylėjo Budapešto spauda, bet ją paskelbė Čekoslovakijos CTK 
žinių agentūra, čekoslovakų kompartijos oficiozas “Rude Pravo” 
iš anksto Įspėjo konferencijos dalyvius, kad jų delegacija pasi
trauks iš konferencijos, jeigu ® 
būtų bandoma kritikuoti dabar
tinius Įvykius Čekoslovakijoje. 
Aplamai, pairusi komunistinio 
bloko vienybė nebuvo atstatyta. 
Jugoslavija jau dabar pareiškė 
nedalyvausianti Maskvos konfe
rencijoje, nes liko išjungti ne
komunistiniai kraštai, kovoja 
prieš imperializmą. Jugoslavijos 
kompartijos laikraštis “Borba” 
paskelbė, kad busimoj Maskvos 
konferencijoj nedalyvaus apie 
20 kompartijų ir iš dabar val
dančių 14 kompartijų nedaly
vaus pusė jų.

Iš pareigų pasitraukė JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tauto
se A. Goldbergas, šį žingsni mo
tyvuodamas asmeninėmis prie
žastimis. Į jo vietą prez. L. B. 
Johnsonas paskyrė buvusi vals
tybės sekretoriaus pavaduotoją 
George W. Bali. Spėjama, kad 
A. Goldbergas aktyviai dalyvaus 
R. Kennedy rinkiminiame va
juje ir galbūt bus kandidatas 
į viceprezidentus.

Keturias dienas Pakistane vie
šėjo Sovietų Sąjungos premje
ras A. Kosyginas. Su Pakistano 
vyriausybės žinia vietinė spau
da paskelbė, kad sovietai už 
$900 milijonų yra pristatę mo
dernių ginklų Indijai. Iš A. Ko
sygino buvo reikalaujama kari
nės paramos Pakistanui ir po
litinio spaudimo Indijai Kašmi- 
ro grąžinimo klausimu. Sovie
tų Sąjunga atsisakė teikti kari
nę paramą, bet pažadėjo ekono
minę pagalbą ir netgi atomi
nę elektros jėgainę Rytų Pakis
tane. Trumpam vizitui A. Kosy
ginas užsuko ir i Indiją. Spau
doje yra pasirodžiusių spėlio
jimų. kad Indija Įrengia bazę 
sovietų povandeniniams laivams 
Višakapatnam uoste. Bengalijos 
Įlankos pakrantėje.

Naujųjų nacių NPD partija 
Badeno-Wuerttembergo provin
ciniuose rinkimuose surinko 
9,8% balsų ir pravedė Į provin
cini 127 narių parlamentą 12 
atstovų. Rinkimus laimėjo kanc
lerio K. G. Kiesingerio krikš
čionys demokratai su 44,2% 
balsų, antroje vietoje liko už
sienio reikalų ministerio W. 
Brandto vadovaujami socialde
mokratai su 29% balsų. Naujų
jų nacių padidėjęs populiarumas 
sukrėtė vokiečių tautą ir jos 
politikus. Atrodo, čia daug Įta
kos turėjo V. Vokietijoje vyku
sios kairiųjų studentų demonst
racijos Velykų savaitę. NPD 
vadas Adolfas von Thaddenas 
priešrinkiminiame vajuje rei
kalavo specialių teismų de
monstrantams sutramdyti, visą 
kaltę suversdamas demokrati
nės sistemos nepajėgumui. Iš 
esmės 12 atstovų 127 vietų pro
vinciniame parlamente Stuttgar- 
te nėra didelis laimėjimas, bet 
jis visdėlto liudija auganti nau
jųjų nacių populiarumą.' Savo 
atstovus jie jau yra pravedę į 
provincinius parlamentus Bava
rijoje, Hessene, Bremene, Ba- 
dene-Wuerttemberge, žemojoj 
Saksonijoj, Rhinelande - Palati
nate ir Schleswig-Holsteine. Dėl 
mažo atstovų skaičiaus naujie
ji naciai šiuose parlamentuose 
neturi didesnės Įtakos, bet jų 
sukeltas triukšmas pasiekia 
spaudos puslapius. Po rinkimų 
Adolfas von Thaddenas pareiš
kė, kad partijos sekantis žings
nis bus pravesti atstovus į fe
deracini parlamentą.

Nežinomi asmenys bandė nu
žudyti Alžerijos prezidentą Hou- 
ari Boumedienne, grįžtanti au
tomobiliu į namus "po ministe- 
rių kabineto posėdžio. Automa
tinio šautuvo kulipkos sužeidė 
šoferi, o prezidentui stiklo at
plaiša prakirto lūpą. Ligoninė
je į magnetofono juosta Įrašy
tame pranešime prez. H. Bou

medienne žadėjo tęsti savo da
bartinę politiką, kurios dėka jis 
yra Įsigijęs daug priešų. Šį pra
nešimą perdavė Alžerijos radijo 
stotys.

Kandidatūra i JAV preziden
tus paskelbė dabartinis vice- 
prez. Hubert Humphrey. Tai yra 
aiškus bandymas pastoti kelią 
Robertui Kennedžiui, kuris yra 
populiarus jaunimo tarpe, bet 
nemėgiamas daugelio politikų. 
H. Humphrey pareiškė negalįs 
pažadėti, kad JAV kariuomenė 
bus atitraukta iš Vietnamo, nes 
tuo būdu būtų atidarytas kelias 
komunistų agresijai ir sukrės
tas pasitikėjimas JAV-ėmis.

P. Vietnamo pusėn perėjęs Š. 
Vietnamo kariuomenės pulki
ninkas perdavė planus komunis
tų paruošto Saigono miesto 
puolimo. Ta proga Saigonan 
buvo sutraukta daugiau kariuo
menės, bet puolimas neįvyko. 
Taikos fronte — nieko naujo, 
š. Vietnamas atmetė visas JAV 
pasiūlytas susitikimo vietoves, 
laikydamas^ savo pirmykščio 
simjąadaerybas pradėti Kam- 
bodijoje arba Lenkijoje. Diplo
matiniame fronte Š. Vietnamas 
vis garsiau ima reikalauti koa
licinės vyriausybės P. Vietname. 
Taikos derybose turbūt svar
biausias klausimas bus komu
nistų Įsileidimas Į P. Vietna
mo vyriausybę.

Žuvusio pirmojo kosmonauto 
Gagarino vardu sovietų kompar
tija pavadino Gžatsko miestą, 
kuris yra 250 mylių i vakarus 
nuo Maskvos. Šio miesto apy
linkėse yra J. Gagarino gimti
nė. Sovietų Sąjunga; JAV ir Bri
tanija pasirašė tarptautinę su
tarti, isipareigodamos teikti pa
galbą nelaimės ištiktiems sovie
tų kosmonąntams ir amerikie
čių astronautams. Sutartis Įsi
galios. kai ją pasirašys ir kiti 
pasaulio kraštai. Ant jos savo 
parašą padėjo ii' Kanados am
basadorius Maskvoje R. Ford. 
Sutarties paragrafai Įpareigoja 
ją pasirašiusias valstybes teikti 
pagalbą erdvių tyrinėtojams, jei
gu jiems tektų nusileisti nenu
matytoje vietoje. Tokiu atveju 
turės būti grąžinamas erdvėlai
vis ar jo likusios dalys. Bend
romis jėgomis numatoma orga
nizuoti pagalbą mėnulyje įstri
gusiems astronautams ir kosmo
nautams. jeigu jie turėtų sun
kumų grįžti žemėn.

Izraelis atžymėjo savo dvide
šimtmeti, nors dėl jo ateities 
daug kas yra abejojęs. Perspek
tyvos tebėra neaiškios, nes apie 
taiką arabų kraštai nenori nie
ko girdėti. Įtampą didina Izrae
lio teritorijos praplėtimas gink
lo jėga. Po kiekvieno sėkmin
go karo Izraelis vis atsirėždavo 
didesnę ar mažesnę arabų teri
torijos dalį. Šiandien jau visa 
Jeruzalė priklauso Izraeliui. Ga
limas dalykas Egiptui bus grą
žintas Sinajaus pusiasalis, bet 
Jordanija turbūt niekada neat
gaus derlingų žemių Izraelio 
okupuotoj vakarinėj Jordano 
upės pakrantėj. Egipto prez. G. 
A. Nasseris ragina egiptiečius 
mobilizuoti visas jėgas naujam 
karui. Amerikiečių žvalgyba pa
tvirtino Izraelio skundą, kad So
vietų Sąjunga Egiptui tiekia ra
ketinius ginklus. Amerikiečių 
duomenimis, Egiptas jau yra ga
vęs 20 “Samlet-Saleš” tipo ra
ketų, kurios taikinius gali ap
šaudyti maždaug 50 mylių at
stume. Egipto aviacija, sunai
kinta praėjusio karo dienomis, 
dabar vėl turi apie 300 sovie
tų naikintuvų ir 50 bombone
šiu. Kartu su naujais ginklais 
Į Egiptą plaukia ir sovietų ka
riniai instruktoriai, kurie gali 
pakelti lig šiol buvusį labai že
mą egiptiečių kariuomenės lygį.

Gegužės 12 dieną visi dalyvaukime KLB tarybos rinkimuose!
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Prieš eilę metų imigracijos 
ministerija Otavoje buvo išlei
dusi nedidelės apimties leidinė
lį, duodantį informacijų apie 
Kanadoje įsikūrusias tautybes. 
Leidinėlis, pavadintas “The Ca
nadian Family Tree”, buvo da- 
linamas nemokamai į ši kraštą 
atvykstantiems imigrantams. 
Kanados šimtmečio proga, bend
radarbiaujant su šimtmečio ko
misija, Department of the Se-. 
cretaiy of State, Canadian Citi
zenship Branch, išleido šio lei
dinio antrąją laidą — šiuo kar
tu didelę, gerai paruoštą ir dai
lios išvaizdos 350 psl. knygą. 
Pereitą trečiadienį Įvyko šios 
knygos pristatymas tautybių at
stovams ir laikraščių redakto
riams. Pristatymą suruošė ir
jam vadovavo minimos ministe
rijos Toronto skyriaus vadovas 
P. G. Allen.

Knygoje trumpai apibūdina
mos šios Kanadoje esančios tau
tinės grupės (abėcėlės tvarka): 
amerikiečiai, armėnai, austrai, 
belgai, bulgarai, baltarusiai-gu- 
dai, kiniečiai, kroatai, čekai, da
nai, olandai, rytiniai indiečiai, 
anglai, eskimai, estai, suomiai, 
prancūzai, vokiečiai, graikai, 
vengrai, islandiečiai, Kanados 
indėnai, airiai, italai, japonai, 
žydai, latviai, lietuviai, make- 
doniečiai, maltiečiai, metis, vi
duriniųjų rytų grupės, norve
gai. lenkai, portugalai, rumunai, 
rusai, škotai, serbai, slovakai, 
slovėnai, ispanai, švedai, švei
carai, ukrainiečiai, velšai, va
kariniai indiečiai.

Lietuviams šiame leidinyje 
skirta puspenkto puslapio. Pri
siminta tragiška baltiečių nau
joji istorija ir pagrindinė poli
tinė priežastis, dėl kurios dau
gumas lietuvių šiame krašte atsi
rado. pažymėta, kad šiuo metu 
Kanadoje yra apie 30.000 lietu
vių. daugiausia gerai išmokslin
tų asmenų. Tarp kitko sakoma, 
kad lietuviams būdingas didelis 
skaičius organizacijų.

Pagrindine organizacija laiko
ma Kanados Lietuviu Bepdruo- 
menė. kuri yra Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės narys: To
liau minimi trys fondai: Šalpos, 
Kultūros ir Tautos. Apie Tau
tos Fondą sakoma, kad toji or
ganizacija “ruošiasi padėti Lie
tuvai. kai ji eventualiai atsi- 
kurs kaip laisva valstybė” (at

PADĖKA
Dėkojame abiejų parapijų kunigams, seselėms, giminėms, drau

gams. pažįstamiems ir visiems, kurie mus užjautė, ryšium su mūsų 
mylimo sūnaus ir brolio a. a. Juozo Dubininko mirtimi. Taipgi dė
kojame už Šv. Mišias, gėles, lankymą koplyčioje, gausų dalyvavimą 
laidotuvėse, bažnyčioje, kapinėse, karsto nešimą.

Nuoširdus ačiū visiems —

Mama, brolis Elizėjus ir šeima, 
Seserys Marija žėkienė, Albina Kavaliauskienė, 

Elena Liormonienė ir šeimos

P AJ I EŠKOJ IMAS
Juozos Banevičius, Lietuvoje gyvenęs Tveruose, 

įieško Vaclovo Songailos (sūnus Rozalijos). Jį patį, ar

ba žinančius apie jį, prašau atsiliepti adresu:

M. Rimkus, 6643 So. Maplewood Ave,

Chicago, III., 60629, U.S.A.
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rodo, painiojama su Lietuvių 
Fondu). Iš kitų organizacijų su
minėtos: ateitininkai, lietuvių 
studentų sąjunga, skautai ir 
skautės, katalikės moterys, Sv. 
Jono pašalpinė draugija Toron
te, Vytauto klubas Montrealy-
je, SLA, karo veteranų sąjun
ga, dramos teatras Hamiltone, 
sporto klubai, kredito Unijos, 
Hamiltono “Gyvataras” ir To- 
<onto “Varpąs!’.

Iš žymesnių '^smenų suminė
ti: dr. M. Arštrkaitytė, dr. V. 
Povilams, dr. A. Šidlauskaitė, 
dr. A. Ramūnas-Paplauskas; dai
lininkai Tamošaičiai, T. Valius, 
V. Bričkus, J. Račkus, J. Da
gys; šokėjos J. Kvietytė ir B. 
Vaitkūnaitė; rašytoja M. Eggles
ton; šachmatininkai P. Vaitonis
ir I. Žalys; sportininkė V. Ne- 
šukaitytė; iš dainininkų — L. 
Šukytė.

Palyginus su daugeliu klaidų, 
kurios buvo pirmoje brošiūro
je, ši kartą lietuvių skyrius, ma
tyt, paruoštas nusimanančio ir 
gana gerai lietuviškąjį gyveni
mą pažįstančio tautiečio.

šalia pagrindinio skyriaus 
apie lietuvius, prabėgomis pri
simenama apie juos ir keliose 
kitose knygos vietose, šios pa
stabos, matyt, kitataučių paruoš
tos, nevisur teisingos. Blankiai 
atstovaujami lietuviai ir biblio
grafijoje, kur apie mus paminė
ta tik viena vienintelė knyga: 
šeštosios Lietuvių Dienos Hamil
tone leidinys, red. St. Daliaus. 
Gaila, kad “Family Tree” išėjo 
iš spaudos prieš mūsų šimtme
čio leidinį “Lithuanians in Ca
nada”, kuris, deja, nepateko į 
šią bibliografiją.

Šios knygos temomis valsty
binė filmų komisija yra paruo
šusi pusės' valandos spalvotą ir 
garsinį filmą, kuris netrukus vi
siems bus rodomas. Filmas pa
vadintas “Twenty Million Cana
dians”. Filmo, kaip ir -knygos, 
įžangoje sakoma, kad su šiais 
leidiniais “The Federal Depart
ment of the Secretary of State 
pays tribute to the people of 
Canada". Tikrai gražus mostas 
iš valdžios pusės.

Knyga gaunama Queen’s Prin
ter. įstaigoje Otavoje ir federa
cinės valdžios knygynuose di
desniuose miestuose (Toronte 
— 221 Yonge St.). Kaina kie
tais viršeliais S5. A. R.

RAŠO IŠ ŠVEDUOS A. LEMBERGAS

Ranka su atmerkta akimi
Vokiečių kultūrininko Buddensiego pastabos apie gyvenimą dabartinėje Lietuvoje

Nors susisiekimas dar labai 
apribotas, tačiau judėjimas 
vyksta, ir Baltijos kraštai ne
bėra tas neįžengiamas “draus
tinis”, kaip dar prieš keletą 
metų. Esamoji padėtis dar toli 
gražu negali būti vadinama nor
malia, tačiau vis daugiau asme
nų turi progų pasinaudoti “ge
ležinės uždangos” pakėlimu.

Jeigu aplamai abipusis kelia
vimas savyje yra reikšmingas 
dalykas, tai to, žinoma, negali
ma pasakyti apie atskirus kon
krečius atvejus. Vieni nuvyksta 
ir sugrįžta tyliai, ir, kaip sa
koma, “net lapė nesuloja”. Ke
lionė lieka asmeninio išgyveni
mo ir pramogos dalykas. Kiti 
savo kelione, žiūrėk, sujudina 
platesnius sluogsnius, sukelia 
aistras ir triukšmą, nors neži
nia, kam iš to nauda. Galbūt pa
ti negausiausia, bet drauge ir 
visuomeniškai reikšmingiausia 
yra trečioji keliautojų rūšis: 
tai žvalūs stebėtojai, gerai pa
siruošę būti tarpininkais tarp 
dviejų skirtingų pasaulių, su
gebą savo kelionę paversti kū
rybiškai prasminga tiek sau, 
tiek kitiems.

Vokietis Lietuvoje
Nėra abejonės, kad prie pa

starųjų keliautojų rūšies reikia 
priskirti dr. H. Buddensiegą, 
kuris pernai rudenį praleido 4 
savaites Lietuvoje ir savo įspū
džius paskelbė plačiu straips
niu savo redaguojamuose “Mic- 
kiewicz-Blaetter” (1967, 36 sąs., 
179-197 psl.). Nusipelnęs Done
laičio, Mickevičiaus, Poškos ir 
Baranausko vertėjas į vokiečių 
kalbą savo talentingais darbais 
jau yra pakankamai įrodęs savo 
gerą valią ir sugebėjimą būti 
tarpininku tarp skirtingu kultū
rų. Tai asmenybė, kuriai kul
tūrinio bendravimo šūkis nėra 
pigi paslėptų politiniu siekių 
priedanga, bet autentiškas kū
rybinis pašaukimas.

Neleido Adutiškin
Todėl juo įdomiau susipažin

ti su dr. Buddensiego įspūdžiais 
ir pažvelgti į jo kūrybinės ke
lionės rezultatus. Juk šiaip ar 
taip pati kelionė negalėjo iš
vengti tam tikro “politinio” at
spalvio, nes į svečius ji kvietė 
ne tik mokslų akademijos lie
tuvių kalbos ir istorijos insti
tutas. bet ir toji “Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsieniu 
draugija”, kurios kilmė, sudėtis 
ir uždaviniai yra-, švelniai kal
bant, labai migloti, jau nemi
nint visai nesimpatingo jos ry
šio su tamsaus atminimo “mi- 
chailoviniu” komitetu. Tiesa, 
toji draugija_ tuo tarpu yra vie-

Laisvas kaip paukšt
(Tęsinys iš praeito numerio)

Sugriauta didybė
Nors Kremlius ir nepaiso 

žmogaus teisės į laisvę bei į 
žmogiško gyvenimo būdą, bet ru
siško stiliaus socializmas pajė
gia skatinti civilizaciją atsiliku
siose Sovietų Sąjungos tautelė
se. Iš kitos pusės, jis yra nepa
prastai destruktyvus Vakarų ci
vilizacijos kraštams, kaip, saky
sim, Čekoslovakija. Jis iš karto 
sunaikina visą Vakarų kultūros 
paveldėjimą, kurio Rusija nie
kad nebuvo pažinusi ir kurį Sta
linas, taip pat ir Leninas, pa
niekinančiai ignoravo. Rusiška
sis socializmas taip pat vykdo 
žiaurų Vakarų kraštų išnaudo
jimą, kurio pavyzdžiu gali būti 
Čekoslovakija.

— Čekoslovakija turi vieną 
geriausių karvių visoje Euro
poje, — buvo anuomet pasklidęs 
posakis, — bet ją melžia Mask- 

• va.
Ypatingai daug žalos Vakarų 

civilizacijai, o taip pat ir mažo
sioms slavų tautelėms, padarė 
Stalinas. Jo* politinio, ekonomi
nio, socialinio ir dvasinio gyve
nimo programa buvo ne kas ki
ta, kaip milžiniško masto pogro
mas, kuriam energingai talkino 
ir vergiškoji čekoslovakų komu
nistų partija.

1955 m. Čekoslovakijos komu
nistai pastatė Stalinui milžiniš
ką, 50 pėdų augščio, pomirtinį 
paminklą, išdidžiai nuo kalvos 
žvelgiantį į Prahos miestą. Ne
trukus taip žmonių pasklido mįs
lė:

— Kodėl pastatė Stalinui to
kį augštą paminklą?

— Kad niekas nepanorėtų 
spjauti jam į veidą, — paskli
do atsakymas.

Viešas nusivylimas ir pyktis 
privertė Prahos komunistų va
dus paminklą 1963 m. susprog
dinti.

Pašlijusi pramonė
1963 m. buvodamas Praho

je užkalbinau vieną augščiau- 
aų jos vadų, kurį pažinojau nuo 
seno. Aš jam prasitariau, kad 

nintelė galybė, galinti atverti 
duris ne tik į Vilnių, bet ir ki
tas Lietuvos vietas. Jos dėka dr. 

. Buddensiegas gavo pamatyti ir 
retai užsienio turistams priei
namas vietoves, kaip Anykščiai 
ir Neringa. Visdėlto aplankyti 
Adutiškį, kur jis pirmą kartą 
susipažino su lietuviais pirmo
jo pasaulinio karo metu ir kur 
dar šiandien senieji gyventojai 
gražiai prisimena humanišką 
okupacinės kariuomenės kari
ninką, jam nebuvo leista. Jis 
turėjo pasitenkinti tik rašyto
jo Kazio Inčiūros perduotais 
adutiškiečių sveikinimais.

Kultūrininko žvilgsnis
Pribloškiančiai besišvaistąs 

nesibaigiančiomis Goethe’s cita
tomis, eruditas svečias nebuvo 
lengvai suvaldomas, kaip koks 
eilinis “naftalino” turistas. Jis 
žino savo vertę ir nesivaržo jos 
pabrėžti.

“Jeigu kas konkrečiai ką nors 
nepaprasto padarė tautai, jis tik
rai turi pasitikėjimą tų, kurie 
moka tai įvertinti. Pasitikėji
mas yra viso klestinčio gyveni
mo pagrindas Pasitikėjimas už
mezga draugystės ryšius ne aki
mirkai, ne veikiai atslūgstan
čiam pakilimui, bet sąmonin
gam bendram įsipareigojimui”. 
Tokiais žodžiais dr. Buddensie
gas tarsi išreiškia savotišką kul
tūrininko filosofiją, kuria jis at
sitveria nuo kultūrinį bendravi
mą profanuojančių ir kultūri
nei kūrybai svetimų jėgų. Po
litikams ir kariškiams, rašo jis, 
rūpi tiktai galybė. Jie viską ver
tina draugų-priešų mastu. Jiems 
žmogiškasis kūrybingumas atro
do “nerealus”. Taip galvoja vi
sokių atspalvių strateginiai va
dai ir jų suinteresuotieji pase
kėjai. Jie ir europinės taikos 
rakto nuolat j ieško tiktai kituo
se, užuot nors kartą pajieškoję 
savyje pačiuose. Tai atsitinka 
dėlto, kad galybės siekis žmo
nes apakina.

Sunku nesutikti su tokiomis 
mintimis, ypač kai galybės sie
kio priešingybe iškeliama gryna 
ir nuoširdi kultūrinės kūrybos 
pastanga, sąmoningai kreipia
ma europinės taikos idealo link
me.

Pastabus vakarietis
Taigi, ką tas? žvalusis vakarie

tis keliauninkas- pastebėjo šian
dieninėje Lietuvoje?. Persunku 
būtų čia straipsnelio rėmuose 
sutraukti ilgą ir išsamų, gyvą ir 
šmaikštų pasakojimą. Palieku 
nuošaly smulkiai, gal net pe
dantiškai smulkiai suregistruo
tas kelionės techniškąsias deta
les, nors jos gali būti-labai nau- 

rumunai Bukarešte pastebėjo, 
jog Čekoslovakijos pramonė, ku
ri kadaise sėkmingai lenktynia
vo su kitų valstybių pramone 
Europoje, techniškai atsiliko, o 
visa mašinerija tapo niekam ti
kusi. Mano pažįstamasis padėtį 
gerai žinojo. Pagal jį, čekoslo
vakų gamybos priemonės kadai
se buvo geresnės, kaip kituose 
Europos kraštuose.

— Čekoslovakijai, — tęsė jis 
toliau, — reikia sumoderninti 
savo pramonę, bet tai netaip 
jau lengva padaryti. (Jis paly
gino mažą, bet pramoningą Bel
giją su savo paties kraštu). Kai 
belgų pramoninkai panoro savo 
gamybos priemones sumoder
ninti, jiems pakako tik pakel
ti telefono ragelį, išsišaukti 
Londoną ir reikalas baigtas. Mes 
gi galime telefonuoti tik Mask
vai, o ji nevisuomet yra mums 
paslaugi.

Apie priežastis, privedusias 
jo kraštą prie liūdnų pasekmių 
šis vyras nekalbėjo, nes buvo 
vienas tų, kurie, būdami komu
nistų hierarchijoj, patys savo 
kraštą į šią padėtį beprotiškai 
stūmė. Jie aklai vykdė Maskvos 
reikalavimus, nė kiek nepaisė 
savo tautiečių gerovės ir nesi
rūpino savo pačių pramonės pa
žanga. Jie atkirto savo kraštą 
nuo kadaise taip sėkmingų už
sienio prekybos rinkų ir dėlto 
dabar stokoja užsienio valiutos 
pirktis reikiamų gamybos prie
monių iš Vakarų. O jos ypač 
reikalingos medžio apdirbimo 
pramonės pertvarkymui.

Vienas inžinierius, kurį aš pa
žinojau dar prieš komunistinius 
laikus, beveik šaukte sušuko:

— O kad Amerika mums pa
skolintų bent vieną bilijoną do
lerių!

Aš jam priminiau: jeigu Če
koslovakija būtų pasinaudojusi 
Maršalo planu, kai Amerika jai 
siūlė, vėl būtų pirmavusi tarp 
Europos kraštų ir jai nebūtų 
reikėję jokių Amerikos pasko^ 
lu. Į tai jis man nieko neat
sakė.

Čekoslovakijai neištiesė pa
galbos rankos nei Chruščiovas.

dingos žinoti kitiems keliaunin
kams, kaip pavyzdinė ir palygi
namoji medžiaga. Lietuvos mies
tai ir žmonės palieka aiškų 
įspūdį, jog čia — Vidurio Eu
ropos kraštas, nors Rytai kiek 
daugiau atsispindi, negu Vaka
rų Europoje. Tarptautinė mados 
galybė ir čia iš visų reikalauja 
savo duoklės: “mini”-sijonai, 
barzdos, “bytninkų” stilius, 
“karštieji” ritmai. Tačiau ne- 
visa, kas “iš Vakarų”, kelia su
sižavėjimą. Skonis išduoda sa
varankiškumą.

Kasdieninis gyvenimas
Jeigu aplamai uždarbiai atro

do mažesni, negu Vakaruose, tai 
buities ir pramogų reikmenys 
pigesni. Eilės susidarančios ne 
dėl maisto stokos, bet dėl blo
gos aptarnavimo organizacijos. 
Prie neigiamų reiškinių svečias 
skiria veikiančią pašto cenzūrą, 
kuri taip nemokšiškai atliekama, 
jog kiekvienas ją pastebi (gelto
ni valdiški klijai net patį laiš
ką su voku sulipdo).

Teigiamą įspūdį daro visuo
menės pagarba intelektualams, 
kurios ir vakariečiai galėtų pa
vydėti. Tėvynės meilė taip pat 
galėtų būti pavyzdys. Lietuvių 
tautinis pasididžiavimas nesąs 
“ueber alles in der Welt” (virš 
visko pasaulyje), bet natūralus, 
nesuvaržytas, naiviai gražus, kai 
tariama “lietuviškas linas”, “lie
tuviškas gintaras — mūsų lietu
viškas auksas” ir pan. Tautiniai 
drabužiai — ne kaukių baliaus 
parėdas, bet gamtos duotas 
šventinis drabužis. Iš viso to 
autorius daro išvadą, kad nūdie
nė Lietuva jaučia ryšį su žeme 
stipriau, negu smarkiai supra
monintieji Vakarai. Ir šiandie
niniai šviesuoliai dažniausiai ki
lę iš kaimo, nors jų susižavėji
mas pramone ir technika dide
lis. Naujoji lietuvių architek
tūra savo stiliumi — ne “cuk- 
rainis”, bet prilygsta origina
liausiai suomių kūrybai. Medi
niams namams paskelbta kova.

Šventnamiai, kur vyksta pa
maldos, gausiai lankomi. Pamal
džiai besimeldžiančiųjų visur 
matyti. Prie Aušros Vartų ir da
bar * tebeklūpomą gatvėje. Vil
niuje veikia visos ortodoksų 
bažnyčios, ko autorius negalė
jo pasakyti apie katalikiškąsias.

Vilniaus viešbučiai, ypač savo 
didele švara, daro europinį įspū
di. Šiaipjau krinta į akis, kad 
patys sunkiausi ir nešvariausi 
darbai, kurių vengia vyrai, ten
ka moterims. Tai yra atvirkš
čioj) “teisių sulyginimo” pusė.

Krautuvėse baisi kamšatis, 
bet ne tiek prie kasų, kiek prie

.».

is narve
nei jo įpėdiniai. Auksą ir sveti
mą valiutą jie gebėjo suorgani
zuoti tik savo reikalams.

Poetas aiškina
Kola Novomeskis, gerai žino

mas čekoslovakų poetas, kurį 
aš taip pat gerai pažinojau dar 
iš prieškarinių metų, kartą man 
pasakė:

— Mūsų socialistiniame mąs
tyme yra reikalingas renesan
sas. Mes negalime ilgiau pasi
kliauti senuoju, nes jis yra per
nelyg pražūtingas. Rusiškasis 
socializmas yra privedęs kraštą 
prie pačios blogiausios ekonomi
nės krizės, kurią patyrėm nuo 
pat karo pabaigos.

— Mes nesame nusistatę prieš 
rusus, — aiškino Novomeskis, 
— nes Rusija mums laiduoja 
valstybinį saugumą. Bet mes no
rime turėti teisę apsispręsti, ko
kios rūšies socializmas tinka mū
sų kraštui ir mūsų tautiečiams.

Kitas čekas, kuris dalyvavo 
mūsų pokalbyje, ramiai paste
bėjo, jog net ir fabrikų darbi
ninkai buvo demoralizuoti, ir 
kas nors šiuo reikalu taip pat 
turėtų būti padaryta. Paklausus, 
kodėl darbininkai demoralizuo
ti, Novomeskis paskubėjo atsa
kyti:

— Nes jie tapo bedieviais.
Vadinasi, rusiškasis marksiz- 

mas-leninizmas tapo slogučiu 
net ir fabriko darbininkams, 
nes jis, kaip ir intelektualams, 
neatsakė į kultūrinius, nei ma
terialinius reikalavimus.

Uzbekistanas, kaip ir kitos 
kadaise atsilikusios sovietų ma
žumos, ir iškilioji Čekoslovaki
ja vaizduoja paradoksišką rusiš
ko socializmo charakterį: jis at
stato ir modernizuoja vieną, bet 
apiplėšia kitą. Helsinkis ir Vie
na, kuriems pasisekė išvengti 
Maskvos socializmo, skęsta per
tekliuje ir džiaugiasi gerove, 
kuria kadaise džiaugėsi ir Pra
ha, tas gražusis miestas, dabar 
taip apleistas, kad jau nė kiek 
nebeprimena senovinio spindė
jimo. Taip, Praha yra tokiame 
stovyje, lyg kad pastatas po pa
stato būtų pasirengę griūti. 
(Bus daugiau) Išvertė A. Kalnius 

prekystalio. Matyt, visiems rū
pi, ar yra, ko reikia. Tai ženk
las, kad pasiūla šlubuoja. Tuo 
tarpu Vakaruose krautuvių san
dėliai niekuomet nėra tušti. Eis
mo priemonės taip pat kenčia 
nuo susigrūdimo.

Tautinės apraiškos
Nuo kasdienio gyvenimo įspū

džių mozaikos dr. Buddensiego 
žvilgsnis nukrypsta į platesnę 
tautinės problematikos plotmę.

Autorius nepraleidžia tylomis 
fakto, kad Lietuva yra neteku
si valstybinio savarankumo ir 
įjungta į Sov. Sąjungą, nes pa
žymi, kad tą faktą “kaikas la
bai apgaili”. Tačiau sovietinė 
sistema kraštui atvėrė platų už
nugarį (Hinterland), kuriame 
vyksta gyvi mainai su Rytais ir 
Vakarais. Respublika išlaikanti 
savitą būdą, sąmoningai puose
lėjamas folkloras. Carinių lai
kų lietuvybės persekiojimas yra 
praeities dalykas. Tautinio oru
mo pažeidimas ir dabar sukeltų 
smarkius atoveikius. Atskiras 
gyvenimo sritis netarpiškai tvar
ko savarankiškos ministerijos 
(autorius nepatikslina kokios: 
Vilniaus ar Maskvos? — A.L.). 
Nors paštas, geležinkeliai, gat
vių užrašai ir kaikurie skelbi
mai dvikalbiai, nesą pagrindo 
baimintis, kad tokiu būdu lietu
vių kalba būsianti išstumta iš 
gyvenimo. Rusų kalba, šalia tau
tinės kalbos, esanti toji, kuri 
šiandien jungianti Karaliaučių 
su Vladivostoku.

Aplamai, dr. Buddensiego nuo
mone, naujoji Lietuvos gyveni
mo forma esanti tuo reikšmin
ga, kad jos dėka tautoje išaugo 
toks veiklumas ir judrumas, ko
kio anksčiau nebuvo.

Užsienio lietuviams
Baigdamas savo įspūdžius iš 

lietuviškosios kelionės “Done
laičio, Poškos ir Baranausko 
ženkle”, autorius randa šį tą pa
sakyti - ir užsienio lietuviams. 
Esą gražu stebėti, kaip Ameri
kos lietuviai išlaiką savo išti
kimybę tėvynei. Jie nesijaučią 
emigrantais ar tremtiniais. Dau
gelis žmonių, patyrę blogio, pa
tys sugenda. Daugiausia todėl, 

P. SAKEVIČIUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnų APOLINARĄ SAKEVIČIŲ ir šeima, dukras — 
GUDELIENĘ, BUBELIENĘ, MAZLAVECKIENĘ, nuo
širdžiai užjaučiame —

Aperavičiai, Ščepavičiai,
O. Narušienė

ANELEI KANSCHAT, jos Tėveliui JONUI JA

NUŠKAI Lenkijoje mirus, nuoširdžiausią užuo

jautą reiškia —
♦

Triuna šeima

Patarimų tarnyba ^Tėviškės Žiburių* skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TZ” redakcija įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba "TZT, Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

1963 m. pirkau namą. Tuo metu buvau nevedęs. Advokatas su
darė dokumentus, kad namas priklauso man. Dabar esu vedęs. Kaip 
dabar yra? Lauksiu atsakymo. Torontas

Namas priklauso Jums. Jei turite galvoje palikimą, kreipkitės j 
advokatą, kuris Jums patars ką šiuo atveju daryti: surašyti testa
mentą, pakeisti nuosavybės dokumentus, įrašant Jūsų žmoną kaip 
“joint tenant”. Palikimo planavimas yra sudėtingas reikalas, kuris 
gali būti tinkamai išsprendžiamas tik su advokato pagalba.

1965 m. šis klausėjas pirko vienaaugštį (bungalow). Turto par
davėjas atvežė raktus, kai klausėjas buvo darbe. Klausėjo kaimynai 
priėmė raktus ir patikrino namą. Iš darbo grįžęs klausėjas pats viską 
patikrino ir rado, kad trūko dviejų raktų nuo šoninių durų ir išvie
tės užuolaidų. Klausėjas vertina raktus $5, užuolaidas — $10. Po to 
turto pardavėjas dingo ir tik šiemet atsirado. Kovo mėnesį klausė
jas lietuviškai parašė skundą Nekilnojamo Turto Tarybai (Real Es
tate Board), kuri atsakė, kad neturi lietuviškai kalbančių tarnauto
jų, todėl prašo klausėją rašyti angliškai arba nurodyti, kas galėtų 
jo laišką išversti. Tada klausėjas parašė mums: “čia aiškus išjuo
kimas — galvoja, kad nauji kanadiečiai nieko nesupranta. Juk žino
ma, kad yra lietuvių, kurie priklauso “boardui”. Prašau pagelbėti at
gauti raktus ir užuolaidas arba jų kainą — 15 dol.” M. D.

Nekilnojamo Turto Taryba parašė Jums teisingą ir mandagų laiš
ką. Jie neturi lietuviškai kalbančių tarnautojų-raštininkų. Yra lietuviai 
nekilnojamo turto pardavėjai. Šiuo reikalu atsimintina, kad mes 
gyvename Kanadoje, kur oficialios kalbas yra anglų ir prancūzų.

Mums neaišku, kaip Jūs mokėjote pinigus pats nepatikrinęs per
kamo namo. Jei šitie du raktai ir išvietės užuolaidos buvo įrašytos 
į pirkimo pasiūlymą ir jei yra irodymų, kad buvote apgautas, galite 
paduoti jieškinį apylinkės teismui (Division Court). Jūsų advokatas, 
kuris tvarkė pirkimo dokumentus, turėtų žiūrėti, kad visos pirkimo- 
pasiūlymo sąlygos būtų išpildytos. Jis galėtų Jums patarti, ką ir kaip 
geriausia šiuo atveju daryti

Aš nesu patenkintas patarnavimu alyvos bendrovės, kuri pristato 
alyvą mano namo apšildymui. Turiu jiems skambinti keletą kartų, 
kol atvažiuoja. Pereitą kartą, kai jie pripildė alyvos tanką, jis buvo 
tuščias. Dėlto visi nešvarumai išėjo } vamzdžius ir juos užkišo. Aš 
prieš tai juos perspėjau, kad tai gali atsitikti ir pasakiau, kad patai
symo sąskaitas jiems siųsiu. Kas yra atsakingas už $32 pataisymo 
sąskaitą? M. K.

Jūs esate atsakingas. Bendrovė praneša, kad Jūsų tankas yra 
pripildomas automatiškai ir niekada nebuvo tuščias. 32 doleriai yra 
už pompą ir motorą, kuris buvo visai sugedęs. Bendrovė Jums pa
keitė nemokamai. Užmokėkite sąskaitą ir kitą kartą aprašykite įvy
kius teisingai.

kad nesugeba įveikti sunkaus 
likimo ir kūrybiškai įsijungti į 
gyvenimą gydančias užduotis. 
“Ko mes neįveikiant, tatai mus 
įveikia, padaro beviltiškais ver
gais. Prisirišimas prie to, kas 
buvo, išgyvenama nuoskauda 
drumsčia pajautimą to, kas tė
vynėje nuo seniau vyksta. Be ry
šio su tautinės gyvatos įsčiumi 
gedima praeities. Neatsiplėši- 
mas nuo buvusios tėviškės, lyg 
nuo globiančios motinos, liudi
ja gyvastingumo stoką, kūrybi
nės dvasios aplaidumą, nesuge
bėjimą perkeisti tėvynės į nie
kieno nesunaikinamą vidaus 
turtą. Tai pavojingo infantizmo 
ženklas. Nes jeigu iš tokios dva
sios gimsta norai, nuoskaudų 
jausmo pilni reikalavimai, tai 
jie tampa pragaištinga kliūtimi 
galutinei pacifikacijai, susitaiki
nimui su tuo, kas, deja, įvyko, 
net jeigu tai nekaltus lietė.”

Visur — tautos gerovei
Pateikiau čia ilgesnę citatą be 

komentarų, nes jaučiu, jog tai 
gilios mintys ir kietas riešutas. 
Tai negali būti pigaus defetiz
mo piršlybos, nes čia pat auto
rius pavyzdžiu teikia vieną 
Šveicarijos lenką: “Kur bebū
čiau, visuomet esu ir liksiu len
kas! Galima ir svetur gyventi 
tautos labui, kaip esama tokių, 
kurie nors tėvynėje, bet jai sve
timi.”

Galop dr. Buddensiegas užtik
rina, kad jo pažįstami lietuviai 
esą laisvi nuo keršto jausmų ir 
savo pirmajai tėvynei linki kles
tinčios ateities. Kitaip jie, gir
di, nebūtų jo bičiuliai.

Minėtas “M.-B.” numeris už
baigia 12-tuosius metus. Tai lie
tuviams - lenkams - vokiečiams 
reikšmingas kultūros leidinys. 
Ir šiame numeryje apstu įvai
rios lituanistikos vokiečių kal
ba.

Sąsiuvinio gale užsklanda ro
do ištiestą ranką su atmerkta 
akimi delne, o užrašas byloja: 
“Iš šios rankos į tave žvelgia 
akis ir klausia, ar galima pasi
tikėti tavo gera dvasia.”

Manding, tai labai prasmin
gas klausimas visų rūšių ke
liautojams ir ryšių mezgėjams.



Toronto "Varpo" tautinių šokių grupė, kuri dalyvaus pavasariniame koncerte. Žiūr. skelbimą
8 psl. C C Nuotr B. Tarvydo

Kunigų ir pasauliečių susitikimas
Plačios apimties vyskupijos atsinaujinimo sinodas, kuriame dalyvauja ir lietuvių atstovai

Tendencingi lankytojo įspūdžiai

Edmundas C. Petrauskas, pakvies
tas K. L. Katalikių Moterų Dr-jos 
Londono, Ontario, skyriaus, padarė 
labai Įdomų pranešimą apie dabar 
posėdžiaujanti Londono vyskupijos 
sinodą, šitokios apimties vyskupijos 
sinodas esąs vienintelis visoje Ka
talikų Bendrijoje, vienintelis pa
saulyje. Tad tebūna leista supažin
dinti nors su pagrindinėmis padary
to pranešimo mintimis ir pačiu pre- 
le^antu. E. C. Petrauskas, būdamas 
gimnazijoje, buvo pripažintas geriau
siu Londono mokiniu ir gavo mies
to stipendiją. Vėliau sėkmingai bai
gė Vakarų Ontario universitetą. Da
bar jis yra 35 m. amžiaus ir dirba 
atsakingose pareigose London Life 
Insurance Co., vienoj didžiausių 
draudos bendrovių. Be to, jis yra ir 
labai stropus Londono lietuvių Ši
luvos Marijos parapijos atstovas pa
minėtame sinode.

Sinodo pradžia ir eiga
Sinodas (vyskupijos atstovų ta

ryba) buvo atidarytas labai di
delėmis iškilmėmis 1967 m. sap- 
lio 8 d., t.y. Padėkos Dienos 
savaitgali, šv. Petro bazilikoje, 
Londone* Jo tikslas — vyskupi
jos atsinaujinimas pagal antro
sios Vatikano santarybos idėjas. 
Jo posėdžių eiga suskirstyta i 
keturius tarpsnius: pirmajame
— bendras studijavimas antro
sios Vatikano santarybos doku
mentų ir nutarimų, antrajame
— komisijų sudarymas ir išsa
mus studijavimas paminėtų do
kumentų bei nutarimų, kurie 
liečia atitinkamos komisijos pa
siimtą sritį, pvz. vyskupijos or
ganizaciją, socialinį gyvenimą ir 
pan. Trečiajame tarpsnyje — 
paruošimas darbo rezultatų vi
sumos posėdžiams. Pirmieji du 
tarpsniai buvo atlikti 1966 ir 
1967 m. dar prieš oficialų sino
do atidarymą. Po atidarymo pra
sidėjo trečiasis ir pats įdomiau
sias tarpsnis, būtent, darbo re
zultatų pateikimas visumos po
sėdžiams. Sis tarpsnis tebevyks
ta ir dabar. Po jo seks ketvir
tasis tarpsnis — priėmimas nu
tarimų iškeltais klausimais, pri
silaikant demokratiškos balsa
vimo tvarkos.

Kiek galios turės tie nuta
rimai? Jie bus gairės vyskupo 
orientacijai, kai jam prireiks 
daryti vieną ar kitą sprendimą 
sinode svarstytų klausimų sri
tyje. Tai nebus vyskupui priva
lomi nutarimai, bet tik stipri 
rekomendacija. Ar jis jos laiky
sis? Dauguma, arčiau pažįstan
čiųjų vyskupą, mano, kad jis 
jų laikysis, išskyrus vieną kitą 
ypatingą atvejį.

Vyskupas ir 700 atstovų
Londono, Ontario, vyskupas 

G. E. Carter yra žinomas kaip 
vienas pažangiausių vyskupų. 
Todėl nenuostabu, kad ir pir
masis pasaulyje plačios apim
ties sinodas — bendras dvasiš
kių ir pasauliečių seimas — bu
vo sukviestas kaip tik jo. Lon
dono vyskupija turi 145 parapi
jas. esančias Londono. Windso- 
ro, Sarnįjos ir aplinkinėse vie
tovėse. Kiekviena parapija tu
ri sinode po vieną rinktą atsto
vą pasaulietį, kurį, reikalui 
esant, pavaduoja antrininkas. 
Visi dvasiškiai ir komisijų na
riai ex officio įeina į sinodą. 
Tokiu būdu susidaro iš viso apie 
700 atstovų! Todėl nenuostabu, 
kad į kaikurias sesi i as atvyks
ta stebėtojai ne tik iš JAV, bet 
ir Australijos bei kitų tolimų 
kraštų. Dalyvauja kataliku ir 
vietinės spaudos atstovai. Dau
guma atstovų — vyrai, bet ne
trūksta ir moterų. Pasauliečiai 
sudaro apie 60% viso sinodo. 
Posėdžiai yra gana įdomūs tiek 
iškeltais klausimais, tiek ir juo
se vyraujančia nauja dvasia, vi
sai skirtinga nuo ankstesnių. 
Atstovai kalba nuo ryto ligi va
karo. o vysk unijos ganytojas jų 
klauso ir užsirašo, visai jų ne- 
pertraukdamas. Vyskupas pa
brėžė. kad kiekvienas gali atvi
rai. nesivaržydamas pasisakyti 
betkuriuo klausimu ir kad jis 
nenoris girdėti nusiskundimų 
paskui, kad kas nors neturėjo 
progos išsitarti. Svarstomos 

jautrios šeimos problemos, san
tykiai su darbo unijomis, san
tykiai tarp dvasiškių ir pasau
liečių, įtampa tarp generacijų, 
kultūrinė veikla, vyskupijos or
ganizacijos tobulinimas ir t.t. 
Pasisakymų būna ir labai drą
sių finansų srity, santykiavime 
su vyskupija ir pan. Pvz. siūlo
ma klierikus įjungti į univer
siteto atitinkamus kursus, įvesti 
moteris į jų mokomąjį perso
nalą etc. Taigi, gana didelis šuo
lis nuo ankstyvesnės praktikos, 
kai B e n d r i ja su pasauliečiais 
daugiausia santykiaudavo įsa
kymų forma: tai galima, o tai 
negalima ir neklausk kodėl. Da
bar pasauliečiams suteikiamos 
teisės būti savo likimo vairuo
tojais, bet kartu jiems užde
dama ir didesnė atsakomybė.

Ar paliktinos tautinės 
parapijos?
Tarp kitų iškeltas ir klausi

mas, ar tautinės parapijos yra 
geriausias atsakymas ar Bend
rijai būtų naudingiau, jei visi 
būtų įjungti į teritorines para
pijas. Pažodžiui angliškai: “The 
national parishes of the diocese 
should be examined to see if 
they are the best possible ar
rangement for that area, or if 
the needs of the Church could 
be better met by integration of 
the group within a territorial 
parish (Report — Comission on

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

ČIKAGOS LIETUVIAI susilaukia 
naujovės: nuo balandžio 27 d. pra
deda veikti dar viena lietuviška ra
dijo programa, tačiau visai skirtin
ga. ši bus diskusinio pobūdžio; savo 
mintis telefonu galės pareikšti ir 
klausytojai. Programos iniciatoriu
mi yra Tolius Siutas, kurio rūpes
čiu buvo suorganizuota ir jau antri 
metai gyvuojanti lietuvių televizi
jos programa “Lithuanian TV” var
du. Ji dabar perduodama per 26-jį 
kanalą trečiadienių vakarais nuo 
8.30 iki 9 v.v. Naujoji radijo valan
dėlė bus perduodama šeštadieniais 
nuo 10 iki 11 v.v. per WXRT (sto
tis, per kurią girdima ir “Margučio” 
programa). Ji bus Įdomi ir tuo, kad 
nebus labai jau madoje esančių mir
ties pranešimų bei prekybinių skel
bimų. Visas programos išlaidas.ap
moka inž. Antanas Rudis, buvęs 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirminin
kas. Jis taip pat padėjo Įrengti ir 
programos perdavimo studiją iš lie
tuvių televizijos programos raštinės. 
Visi šie Įrengimai kainavo apie 
S3,000. Naujoje radijo valandoje bus 
bandoma nagrinėti kurią nors vie
ną temą. Įžangą duos pakviestieji 
asmenys, o vėliau bus laukiama pa
sisakymų iš klausytojų telefonais. 
Tam reikalui yra Įvestos 4 telefono 
linijos. Programoms vadovaus pats 
iniciatorius Tolius Siutas.
• • •

LIETUVIŠKI MARGUČIAI susi 
laukė daug dėmesio amerikiečių 
spaudoje. Margučių paroda. Įvykusi 
Balzeko Lietuvių Kultūros mažėju
je, plačiai nuskambėjo amerikiečių 
tarpe. Be jau minėto “Chicago Sun- 
Times”, apie tai rašė ir “Chicago 
Tribune” ir “Chicago Daily News”. 
Pastarasis Įdėjo didelę nuotrauką 
pačios margučių autorės — Uršulės 
Astrienės, kuri savo kūrinius buvo 
atsivežusi net iš Grand Rapids. Mi
čigano ir juos rodė Balzeko Lietu
vių Kultūros muzėjaus lankytojams. 
Ji yra vilkaviškietė, Amerikon at
vykusi 1949 m. Dabar ji daugiausia 
laiko praleidžia margindama margu
čius, iš šiaudelių darydama papuo
šalus, daugiausia kalėdinėms eglu

Mieliems bičiuliams — giminėms JONEI ir 
VLADUI PLEČKAIČIAMS, jo TĖVELIUI Lietuvo
je mirus, reiškiame glią užuojautą ir kortu 
liūdime —

B. V. Karasevičiai M. V. Kriščiūnai

L J. Birštonai J. J. Ignatavičiai

Toronto lietuvių jaunimo choras, diriguojamas D. Skrinskaitės, 
dainuoja sutartines. Apačioje — kanklininkių ir skudutininkų 
orkestras, vad. Stp. Kairio, groja lietuviškas melodijas N. Pr. Mari
jos seserų vienuolijos 50-čio minėjime Nuotr. S. Dabkaus

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicinm’S n pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios reeistruota natūralaus gydymo ’’etnviSka klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masalai, spindulinės ir 

ir garu vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Rcn-resvcHes Avė., Toronto Tcl. L E 3-8008

Social Life, 22 psl., § 5) Į šio 
klausimo iškėlimą energingai 
reagavo Londono lietuvių para
pijos atstovas E. C. Petraus
kas, siūlydamas šį klausimą vi
sai išimti iš pranešimo, kaip 
diskriminacinį ir priešingą šio 
sinodo dvasiai, primindamas, 
kad tokių klausimų negalima 
svarstyti, pirmiau gerai jo ne
ištyrus. Sudaryta pakomisė klau
simui ištirti. E. Petrauskas su
silaukė daug sveikinimų net ir 
iš kanadiečių tarpo, tačiau pa
sigedo atramos tautinėse para
pijose. Jo manymu, atstovų ne
galėjimas angliškai laisvai reikš
ti mintis yra tikroji to priežas
tis. “Pasijunti vienas ir lyg at
skiras išsišokėlis”, sako E. C. 
Petrauskas. Todėl jis siūlo at
stovus rinkti tik laisvai naudo
jančius anglų kalbą, o mūsų jau
nimą mokyti* ne tik lietuvių kal
bos ir taut, šokių, bet ir savi
garbos jausmo bei kovingumo 
dvasios, stengiantis išlaikyti 
lietuviškumą ir įteisinti mūsų 
aspiracijas šiuose kraštuose. Si- 
nodan įeina trys liet, parapijos: 
Windsoro, Delhi ir Londono. 
Tautinių parapijų klausimą pir
moj eilėj lems vyskupas.

L. Eimantas padėkojo E. Pet
rauskui už įdomų pranešimą, 
pavadindamas jį nė išsišokėliu, 
bet didžiuoju patrijotu, kovo
jančiu už lietuvių teises.

Daniliūnas

tėms, tapydama paveikslus. (Viena 
jos dukra neseniai padarė vienuolės 
įžadus Putname). Su savo darbais 
ji jau yra nekartą pasirodžiusi ap
linkiniuose miestuose ar universite
tuose, kur studentai ruošdavo paro
dėles. Ji džiaugiasi galėdama prisi
dėti prie lietuvių reprezentacijos, 
šiaipjau, sako, iš to uždarbio nėra 
jokio, tik išlaidos, tačiau ji ir jos 
vyras yra nuoširdūs lietuviai ir į 
tai daug dėmesio nekreipia. 
• • •

ELENA BLANDYTĖ, anksčiau pa
žįstama kaip aktorė ir deklamatorė, 
balandžio 20 d. Jaunimo Centre už
sirekomendavo kaip solistė, duoda
ma pirmąjį dainų rečitali. Ji savo 
koncertui pasirinko tik kompoz. Vik
toro Banaičio harmonizuotas liet, 
liaudies dainas. Dainininkei akompa
navo VI. Jakubėnas. — Tą pati va
karą kitoje Jaunimo Centro salėje 
buvo lietuvių dantų gydytojų sąjun
gos balius. Be šokių ir vaišių, buvo 
dainų programa, kurią atliko sol. 
Praurimė Krasauskaitė-Ragienė. Pu
blika rinko gražiausias viešnių suk
neles. — Sekmadieni Jaunimo Cent
re savo pasirodymą turėjo jauno
jo kompozitoriaus Dariaus Lapins
ko mokinių studija, šiame koncerte 
buvo buvo atlikta Mocarto muzika; 
dailiuoju skaitymu pateikta kompo
zitorių liečianti medžiaga: ištraukos 
iš Mocarto laiškų, užrašų ir pan. La
pinsko muzikos studiją šiuo metu 
lanko 25 mokiniai. — Nemaža tau
tiečių tą savaitgali lankėsi Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muzėjuje, kur vy
ko sesers kazimierietės Mercedes dai
lės paroda. — Balandžio 21 d. pir
majame pirmenybių pasirodyme “Li
tuanikos” futbolininkai buvo pri
versti nusileisti CDA vienuolikei 2: 
3 (rezervas — 1:5). Taip pat tą 
dieną baigėsi ir Amerikos Lietuvių 
Sporto Federacijos surengtos lietu
vių krepšinio žaidynės. 
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Inž. Mi
kalojus Ivanauskas Nekalto Prasidė
jimo liet, parapijos salėje demonst
ravo liepsnos tapybos meną seselėms 
kazimierietėms ir kitiems kviesti-

Henrikas Paulauskas, Vilniaus 
radijo pranešėjas, neseniai vie
šėjęs Kanadoje, antrą dalį savo 
įspūdžių paskelbė “Gimtojo 
Krašto” 1968 m. balandžio 11 
d. laidoje. Nusistebėjęs išeivių 
naivumu, jis vėl pasišaipo iš 
kunigų, primindamas Andrijaus
kienės pastabą:

— Na ir prasimano niekus. Nu
važiavau pas saviškius į Kupiškį, pa
buvau. Ir niekas nieko nekaulijo, ne
aimanavo. O va, kunigas Bubinas 
Monrealyje tai tikrai kartą iš sakyk
los paskelbė: “Mieli parapijonys, ka
dangi aš persipioviau pirštą, prašom 
šiandien per rinkliavą nemesti smul
kių monetų, nes man bus sunku jas 
suskaičiuoti. Aukokite popieriniais.’’

Išeivijos klebono didysis rū
pestis — parapijos išlaikymas. 
Jokia pagalba iš šalies neatei
na — jei parapija nepajėgia iš
silaikyti, nustoja egzistavusi. 
Dėlto klebonams tenka labai ne
dėkinga pareiga telkti lėšas vi
sais įmanomais būdais, nes au
kų toli gražu neužtenka. Dar 
sunkiau tada, kai tenka staty
dinti bažnyčią. Kun. J. Bobinas 
Montrealyje atliko didelį užda
vinį ta prasme, kad sudarė pa
grindą gražiai, didelei šv. Kazi
miero bažnyčiai. To svečias, ži
noma, nepastebėjo, nes nenorė
jo pastebėti. Juk- viską reikia 
tempti ant sovietinio kurpalio...

Dailininkų sodyboje
Nustebs, atrodo, ir dailinin

kai Tamošaičiai paskaitę H. Pau
lausko pasikalbėjimą, irgi už
temptą ant savojo kurpalio. Sve
čias rašo apie vizitą pas juos:

— Iš pradžių ir aš buvau “vaduo
tojas”. Laikui bėgant, Įkyrėjo pagy
rūniškos ir tuščios kalbos, miesto 
triukšmas, nusispioviau ir Įsikūriau 
laukuose, — pasakoja Tamošaitis. 
— Ruošiu parodas, plačiai susiraši
nėju šu tėviškėje gyvenančiais dai
lininkais. Tai vis mano draugai. 
Daug gerų žmonių jau gyvų nebėra. 
Su Stepu Žuku šešerius metus mo
kėmės. Paskui Petrui Cvirkai jau aš 
pats buvou mokytojas. Su Mackevi
čium, Palaima, Norkum 1930 me
tais Biržų apylinkėse du vagonus 
liaudies meno darbų pririnkom ...

Pasižvalgęs dailininkų Tamo
šaičių bibliotekoje, H. P. atsi
renka tai, kas labiausiai tinka 
jo propagandiniam uždaviniui, 
būtent, S. Nėries autografuotą 
knygą. Mat, 1940 m. p. Tamo
šaičiai paruošę tautinius drabu
žius “mūsų respublikos delega- 

' cijai, vykusiai į Maskvą, į TSRS 
Aukščiausios Tarybos sesiją”. 
Grįžusi S. Nėris atsidėkojusi 
autografu 1940. IX. 14.

Lyg ir to radinio paskatintas, 
H. P. paklausė:

— Ar ne laikas jums surengti savo 
meno parodą Lietuvoje? — paklau
siau.

— Reikėtų. Gi, kaip reikėtų...
Susimąstė senasis dailininkas, ži

no — nepritars, oi, nepritars jo no
rui visa “vaduotojiška” visuomenė. 
Piaus per tą savo spaudą, boikotuos 
parodas, niekins kūrybą... Ir svars
to Tamošaičiai — ar žengti per Ru
bikoną?

Tai H. P. versija. Kaip iš tik
rųjų buvo, tiktai kiti pokalbio 
dalyviai galėtų pasakyti. Spren
džiant iš viso aprašymo,, ir čia 
galėjo būti autoriaus vienaši- 
liškumo.

Koncerte liūdna
Rašydamas apie kitus meni

ninkus. H. P. irgi laikosi to pa
ties tono — “pas mus viskas, ge
riau”. Štai kaip atrodė jam lie
tuvių studentu koncertas:

Monrealio lietuvių Vytauto klube 
koncertavo Čikagos studentai, liau
dies šokių šokėjai, žiūrėjau ir plo
jau, džiaugiausi, kad jie išmoko se
nuosius šokius, bet vis tiek buvo 
liūdna. Melodija sklido iš magneto
fono juostos. Merginos ir vaikinai 
skubėjo kuo greičiau atlikti progra
mą. Jų veiduose nemačiau to gero 
kūrybinio džiaugsmo, to jaunatviš
ko užsidegimo, kuris būdingas mū
sų studentams saviveiklininkams. O 
šiaip jau koncertas buvo ‘ lietuviškas 
-— vėlavo visa 50-čia minučių ...

Antroje dalyje puikiai dainavo 
Stasys Baras-Baranauskas. Jis atliko 
septynias arijas ir tris liaudies dai
nas. O juk tai visos operos krūvis! 

niams svečiams. Seselė Juliette, ku
ri išvyksta i Argentiną išsivežė ne 
tik šios meno srities instrukcijas, 
bet ir deginimui reikalingus įran
kius. — Neolituanų krepšinio vyrų 
komanda jau ketvirtą kartą iškovo
jo pirmąją vietą Marquette Parko 
amerikiečių krepšinio lygoje. — Mu-

(Nukelta Į 7-tą psl.)

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ 
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ 

KOPLYČIOJE
ŠV. PETRO BAZILIKOJE, ROMOJE.

Lietuvių tautos kankinių atminimui Aušros Vartų šv. Marijos — 
Gailestingumo Motinos koplyčios darbai jau pradėti. Koplyčia bus 
baigta 1968 metais, jeigu laiku surinksime lėšas. Visi lietuviai, ne 
tik suaugę, bet ir vaikai, prisidėkime savo auka prie šio mūsų 

tautos kankinių paminklo.
Aukoms adresas: LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND, 

2701 W. 68 St., Chicago, Ill. 60629, USA.
Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių (Tax deductible).

Mūsuose jį būtų gėlėmis apipylę. 
Čia gi — nė lapelio. Suradau kiše
nėje gintariuką ir įteikiau. Pabu
čiavo.

Taigi, tas gerbiamasis svečias 
ir koncerte nerado nieko gero 
ir lydi savo pašaipa kiekvieną 
išeivių šešėlį.

Radijo stotyje
Apsilankęs Kanados radijo 

CBC stotyje rado H. P. mažy
tes ir blogas studijas, menkus 
magnetofonus, o televizijos stu
dija taipgi negalėjusi nustebin
ti. “Vilniuje, sakau savo paly
dovui, — geresnės (studijos). Jis 
maloniai šypsosi, aš taip pat.” 
Palydovas, rusiškos programos 
redaktorius, matyt, šypsojosi, 
nes visi sovietų propagandistai 
kartoja tą patf: “pas mus ge
riau”. Tas posakis ypač pagar
sėjo Montrealyje pasaulinės pa
rodos metu, kai vaikštinėjo dau
gybė rusų agentų.

Stovyklavietės
Negali abjektyviai H. P. rašy

ti ir apie stovyklavietes bei va
sarvietes. Esą senieji ateiviai 
“džiaugiasi tuo, kad jų gimta
sis kraštas pasuko nauju, socia
lizmo keliu”, bet naujieji — ne. 
Pastarieji įkūrę vasarvietes bei 
stovyklavietes, bet jos svečiui iš 
Vilniaus nemielos. Ir štai kodėl:

— Klausyk, kas poilsiauja šioje 
“Baltijos” stovykloje, kas gyvena 
šiuose bendrabučiuose? — klausiu 
architektą.

— Mūsų lietuviškas jaunimas. Aiš
ku, pažangieji čia nepatenka.

Ir man nebemieli pasidarė gražie
ji Kanados ežerai ir lietuviški vie
tovių pavadinimai.

Taigi, nemielos jam stovykla
vietės, nes nepatenka “pažan
gieji”, t.y. komunistai. Argi pat
riotinė visuomenė turėtų jiems 
įrengti stovyklavietes? Kremlius 
okupavo Lietuvą, išnaikino tiek 
daug žmonių, išvežė į Sibirą. 
Juk tai buvo komunistų darbas. 
Ar išeiviai turėtų juos'globoti?

Ryšių kenkėjai
.Yra ir kitų H. P. nušnekėji- 

mų, bet jie visi to paties sovie
tinio tono. Baigiant kyla klausi
mas: ko siekiama? Glaudesnių 
ryšių su išeivija? Jei taip, tai 
toks rašymas yra pats blogiau
sias pasirinkimas. Tokie ryšinin
kai nei vienai pusei nepasitar
nauja, net ir esamus ryšius ap
gadina. Negalima juk grįsti 
tarpusavio ryšių sovietine pro
paganda. O jeigu Lietuvos kom
partija siekia skleisti tokiu bū
du savo propagandą išeivijoje, 
parodo naivumą ir nesusigau
dymą padėtyje. Tai tuščios pa
stangos. Natūralūs ryšiai gali 
megztis tiktai tarp tautiečių au
tentiško atvirumo dvasioje. Kur 
prasideda tendencinga propa
ganda. nyksta tarpusavio ry
šiai., Mt.

PADĖKA
Dar kartą dėkojame už taip sėk

mingą jubilėjinę popietę iniciato
rėms. visų organizacijų komitetui, 
rengėjams ir visiems vienokiu ar ki
tokiu būdu prisidėjusiems bei atsi
lankiusiems. Tikrai šis parengimas 
primena atsinaujinimo laikotarpi, pa
sireiškusį visų mūsų nuoširdžiu bend
ravimu — tarp scenos veikėjų, salės 
žiūrovų ir seselių. Kiekvienas iš jūsų 
savo atsilankymu parodėte prielan
kumą ir įvertinimą mūsų darbų bei 
mūsų siekių. Mes norime gyventi ne 
sau, bet artimui, t. y. Jums. Savo at
silankymu Jūs mums suaukojote 
$1151.

Klebonas kun. Placidas Barius. 
OFM, leido naudotis sale be jokio at
lyginimo. Be to, dar Tėvai pranciško
nai pridėjo $100 auka. Ypatinga pa
dėka Sv. Jono Kr. parapijos klebonui 
kun. P. Ažubaliui už jo taip didelį 
nuoširdumą ir prielankumą bei stam
bią S200 auką.

Nepamiršime kun. Pauliaus 
Baltakio, OFM, pamaldų metu iš- 

’ reikšto sveikinimo ir kvietimo visos 
bendruomenės prisiminti maldose 
mūsų kongregaciją.

Dėkojame dr. ir poniai A. Songai
loms už $50 auką; A. J. žemaičiams 
—S20, Z. Daugvainienei — $5. A. Gi- 
niočiui — $5. B. Rekščiui — $5, O. 
A. Virbūnas — $5, Toronto VI. Pūt- 
vio šaulių kuopai — $10, Mažlietuvių 
Moterų Rateliui — $10. Taip pat no
rime padėkoti Kanados Lietuvių Fon
dui už paskirtą paramą Liet. Vaikų 
Namams — $50.

Labai nuoširdžiai dėkojame visiems 
už materialinę paramą, be kurios ne
būtų įmanoma išsiversti.

Tegul Augščiausias mus visus sau
go savo tėviška globa.

N. Pr. Marijos seserys

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys atlieka programą savo vie
nuolijos penkiasdešimtmečio šventėje Toronte. Apačioje — šven
tės dalyviai. Nuotr. S. Dabkaus

Tautinių šokiu ar kalbų šventė?
AL. GIMANTAS

Spaudoje vis dažniau pasiro
do žinučių apie tautinių šokių 
šventės pasiruošimo darbus. Vi
suomenė su nemažu dėmesiu 
laukia šio kultūriniame sekto
riuje bene svarbiausiojo šiais 
metais įvykio — tautinių šokių 
šventės. Kaikas jau dabar pla
nuoja sutvarkyti tą savaitgalį 
taip, kad galėtų pasiekti Čika
gą. Dar kiti mano pradėti ar 
baigti tuo savaitgaliu metines 
atostogas, žodžiu, daug kas pla
nuoja įsijungti i šventės žiūro
vų eiles.

Būsimus tautinių šokių šven
tės žiūrovus neramina jau pir
mosios pastabos, gal tik užuo
minos, pasirodžiusios lietuviškų 
laikraščių skiltyse, esą šventės 
metu kalbos bus neilgos. Tuo 
klausimu jau buvo daug rimtų 
pasisakymų. Po kiekvienos dai
nų ar tautinių šokių šventės 
buvo prašoma vieno labai svar
baus dalyko: vykite lauk visas 
prakalbas ar paskaitas iš tokio 
pobūdžio švenčių! Čia joms ne 
vieta! Čia visai netinkamas tam 
laikas, aplinka ir nuotaika. Be
veik visi pasisakymai sukosi 
apie tą patį: negadinkite dainų 
ar šokių šventės įspūdžio, vien
tisumo ir bendros pakilios nuo
taikos. kuri yra svarbi ir pro
gramos atlikėjams, ir žiūro
vams, kurių keli tūkstančiai bus 
specialiai atvykę iš tolimų vie
tovių pasigrožėti daina ar tau
tiniu šokiu. Kalbos tokiu metu 
— pradžioje, viduryje ar pabai
goje nieko neprideda, tiktai iš
blaško, suerzina. nuvargina 
tūkstantinę auditoriją.

Visos eilės tautiečiu nekartą 

buvau raginamas pasisakyti 
spaudoje tuo, anot kaikurių, gy
vybiniu klausimu. Kalbos at
siranda, kai jų mažiausia rei
kia, kai mažai kas paiso kas ir 
ką kalba. Tos kalbos tik menki
na visą šventės orumą. Tie, 
kurie galvoja, kad vistiek turi 
ką pasakyti, turėtų suprasti, jog 
yra ir kitų būdų pasiekti net 
^au^esnę lietuviškąją auditori
ją. Tam juk yra mūsų laikraš
čiai, žurnalai, radijo valandė
lės. Sunkumai labai menki — 
įkalbėjai į magnetofono juostą, 
ir radijo valandėlės, jei tik ras 
kalbą dėmesio vertą, panaudos 
savųjų programų metu.

Šiais metais turėsime ir pa
saulio lietuvių seimą. Suskris 
atstovai iš beveik visų pasaulio 
šalių. Čia jau tikrai bus ir pa
kankamai svari ir dėkinga vieta 
mūsų kalbėtojams. Seimo metu 
bus tikrai pravartu ir patiems 
prabilti ir kitus išklausyti. Ten 
juk bus gvildenami svarbūs, 
visą išeiviją liečia klausimai. 
Gero po truputį — sakydavo 
mūsų sodžiaus išminčiai. Jie tu
rėjo puikią gyvenamojo laiko 
ir saiko nuovoką. Palaikykime 
tą tradicijų ir neverskime 
“trumpų”, ar “ilgų” kalbų klau
syti tuos, kurie suskris ne kalbų 
klausytis, bet dalyvauti sukak
tuvinių metų tautinių šokių 
šventėje. Geriau didžiulėje au
ditorijoje nukreipkime savo 
žvilgsnius, dėmesį ir mintis į 
šimtus šokėjų, kurie mus džiu
gins savo programa. Ne kalbo
mis, bet tinkamu stebėjimu pa
rodysime šokėjams jų ilgo dar
bo ir pastangų įvertinimą.

Ps.D.R.M.N.Pt


© PAVI; PiGTOJl; im«
RELIGINIAI LEIDINIAI metu žuvo “Granito” treneris TSRS
Propagandiniai kompartijos leidi

niai spausdinami dideliais kiekiais, 
bet religiniai leidiniai — reta išim
tis. Jau seniau atspaustas “Apeigy- 
nas” (trys dalys), o dabar gautas 
leidimas atspausti sekmadienini mi
šiolėlį ir Vatikano santarybos nuta
rimus. Leidiniai jau atspausti.

A.A. KUN. POVILAS JAKAS
Kovo 23-24 naktį žuvo kun. P. Ja

kas, 59 m. amžiaus. Kol kas nėra 
tikslesnių žinių apie jo mirties ap
linkybes. Velionis kuriam laikui bu 
vo ištremtas į Sibirą ir grįžo labai 
suvargęs. Pastaruoju metu buvo be 
pareigų. Kun. P. Jakas nepriklauso
mos Lietuvos metais buvo Tėvų ma
rijonų vienuolijoje, vėliau mokėsi 
Kauno kunigų seminarijoje. Ją bai
gęs vikaravo Kauno bazilikoje. Pa
sižymėjo turiningais pamokslais, 
straipsniais žurnaluose ir religinė
mis knygomis.

SENIAUSIAS ARCHITEKTAS
Pokario metais iš Austrailjos į so

vietų okupuota Lietuvą grįžęs archi
tektas Vyt. Žemkalnis-Landsbergis 
atžymėjo 75 m. amžiaus sukaktį. Gy
vena jis Kauno Žaliakalnyje, Neries 
pakrantėje, dirba miestų statybos 
instituto Kauno skyriuje. Sukakties 
proga pasikalbėjimą su šiuo seniau
siu lietuviu architektu “Literatūros 
ir Meno” balandžio 13 d. laidoj pa
skelbė Jonas Minkevičius. Daugelio 
gražių Kauno pastatų projektų auto
rius giria šiandienines statybas 
miestuose, tačiau ir nusiskundžia: 
“Daug gero yra naujuose mikrorajo
nuose, bet aplinkos sutvarkymas — 
purvynai, klampynai, transporto sun
kumai, žalumynų stoka, — deja, nu
vertina ir geriausius projektus.” J. 
Minkevičius priduria: “Ir jau su 
širdgėla ir susirūpinimu jis kalba 
apie miestų žaliuosius plotus, ypač 
apie sudarkytą Kauno Ąžuolų kalną, 
Ąžuolyną, Aukštųjų Šančių Nemuno 
pakrantes, Vilniaus Vingį. Jam skau
du, kad kartais netgi patys architek
tai negerbia gamtos, medžių, miesto 
aikščių... Jis negali susitaikyti su 
mintimi, kad mažyčiame Lampėdžių 
pušyne plečiamos statybos, kad Kau
no Ąžuolynas — unikumas, žalia sa
lelė didelio miesto vidury — metai 
iš metų alinamas. Į jį kėsinasi Dai
nų slėnio tribūnos su dvylika tūks
tančių vietų, ruošiama stadiono re
konstrukcija — norima jį žymiai pa
didinti. O apie užterštą Girstupį Mic
kevičiaus slėnyje ir jo nutryptus 
šlaitus nėra ko ir kalbėti — tai tie
siog Kauno gėda. Visus šiuos reiš
kinius V. Žemkalnis-Landsbergis api
būdina vienu žodžiu — antiarchitek- 
tūra...” Jo nuomone, kolchozinių 
kaimų statybose turėtų atsiskleisti 
geriausios liaudies tradicijos: “čia 
negali vyrauti standartas. Tipinis 
namas — tai gaminys, slopinantis 
žmogaus vaizduotę. Nesuprantu, kaip 
galima gyventi kolūkyje ketuaraukš- 
čiame name?” Ir šiuose V. Žemkal
nio-Landsbergio žodžiuose jaučiamas 
tylus skundas, nes kompartija kol
choziniams kaimams kaip tik ir per
ša standartinius, daugiabučius na
mus, nesiskaitydama su žemdirbių 
nuotaikomis bei jų poreikiais.

SKAUDI NELAIMĖ
“Tiesa” balandžio 14 d. paskelbė 

savo korespondento telefoninį prane
šimą iš Šilutės: “Balandžio 11 dieną 
į Klaipėdą iš Sovetsko (Tilžės, V. 
Kst.) po uždarame plaukimo basei
ne surengtos treniruotės skubėjo au
tobusas su “Granito” futbolo koman
dos žaidėjais. Netoli Šilutės buvo 
geležinkelio pervaža, čia autobusą 
su futbolininkais ištiko avarija. Jos

LONDON, ONT.
BALTIEČIŲ DIENOS tvarkaraštis 

ir bilietų kainos: gegužės 11 pamal
dos 12 v. vidurdienį; 1.30 v.p.p. 
vainiko padėjimas; 2 v.p.p. banketas 
($5 asmeniui); 5.30 v. p.p. koncer
tas ($ 2 suaugusiems ir 50 et jau
nimui); 8 v. vak. šokiai ($2.50 su
augusiems ir $1.50 jaunimui). Vykti 
i Centennial Hall, 550 Wellington St., 
miesto centre — Viktorijos parke. 
Tikrai reta proga išgirsti šitokio 
masto ir lygio baltiečių koncertą: 
latvių — solistai, estų — gimnas
tų grupė, lietuvių — “Gyvataras”, 
“Varpas”, “Baltija”! Plačiau žiūr. 
ankstesniuose “TŽ” numeriuose.

KUN. ALF. GRAUSLYS, žinoma
sis pamokslininkas iš Čikagos, ne tik

CALGARY, ALTA
RINKIMAI. KLB apylinkės rinki

minė komisija praneša, kad rinki
mai į krašto tarybą įvyks gegužės 
12 d. nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakaro. 
Kalgario miestas dalinamas į dvi 
apylinkes — pietų ir šiaurės. Apylin
kių ribos — 8 Avė. Rinkiminės ko
misija lankys visus balsuotojus jų 
namuose su slaptam balsavimui pa
ruošta dėžute. Kviečiame visus tau
tiečius atlikti savo pareigą.

APYLINKĖS VALDYBOS sušauk
tas susirinkimas patvirtino naujai 
susidariusią valdybą: pirm. A. P. Ne
vada. 4520 Varsity Dr. N. W., Cal

SUDBURY, ONT.
APYL. RINKIMINĖ KOMISIJA 

praneša, kad rinkimai į KLB kraš
to tarybą įvyksta gegužės 12 d. nuo 
9 v. r. iki 1 v. p.p., Kristaus Kara
liaus par. salėje (kur laikomos lie
tuviškos pamaldos), 68 Hospital Cr. 
Nuo 13 iki 21 vai. balsavimo būsti
nė perkeliama ir balsavimai vyksta 
p.p. Jašiūnų rezidencijoj 420 White 
Ave.. Sudbury. J. Remeikis, 

rinkimų kom. pirm. 

sporto meistras V. Gruzdevas ir sun
kiai sužeistas komandos žaidėjas- 
treneris R. Semaška. Sužeisti dar du 
futbolininkai — puolėjas sporto 
meisrtas A. Matulevičius ir gynėjas 
V. Želvys, šios avarijos metu taip 
pat žuvo geležinkelio pervažos sar
gas P. Paliokas. Priežastys, dėl ku
rių įvyko avarija, tiriamos.” Iš to
kio apgraibomis parašyto praneši
mo sunku beatspėti, ar autobusas 
susidūrė su traukiniu, ar galbūt ap
sivertė, atsidaužęs į pervažos įren
ginius.

LIETUVIŠKAS MIDUS
Didžiausias lietuviško midaus en

tuziastas ir kūrėjas yra A. Sinkevi
čius, Stakliškių midaus gamyklos di
rektorius. Maskvoje neseniai buvo 
užpatentuotos trys jo sukurto mi
daus rūšys — “Trakai”, “Bočių”, 
“Dainava”. Lietuviškas midus bus iš
statytas Sovietų Sąjungos gaminių 
parodoje Londone.

RYGOS KARIŲ ANSAMBLIS
Kaune, Vilniuje, Pabradėje ir Gri- 

giškiuos gastroliavo Pabaltijo kari
nės apygardos dainų ir šokių an
samblis iš Rygos. Beveik visi jo va
dovai ir solistai apdovanoti Latvi
jos “nusipelniusių artistų” titulais, 
nors su Latvija jie turi tiek pat 
bendro, kaip cukrus su druska. Tai 
liudija Varonio Šidlovskio “Tiesos” 
87 nr. paskelbtos pavardės: ansamb
lio vadovas — Nikolajus Savkovas, 
dirigentas — Aleksandras Pustovalo
vas, dainininkai — Nikolajus Grinio- 
vas, Eugenijus Jurjevas, Aleksand
ras Morozovas, Viktoras Lukjane- 
cas, Markas Ivlevas, Valerijus Sido- 
renka, pranešėjai — Sergejus Kor- 
šakovas, Aleksandras Pankratovas ir 
Juris Rutulis, kuris, galimas daly
kas, yra latvis. O visi kiti — ru
sai. Tokiu atveju šį kolektyvą būtų 
tiksliau pavadinti sovietų okupaci
nės kariuomenės ansambliu. Titu
lus galėtų parūpinti Maskva.

ŠIAUDELIAI KOKTEILIAMS
Vilniaus kultūrinių prekių gamyk

la garsinasi pradėjus gaminti iš ce- 
lofano-polietileno lengvus maišiukus, 
kokie jau seniai yra vartojami Va
karų pasaulyje sumuštiniams bei vai
siams įvynioti. Antroji naujovė su 
pražilusia barzda — plastmasiniai lit
riniai bidonėliai šeimininkėms, tre
čioji — įvairiaspalviai šiaudeliai 
kokteilių mėgėjams. Apie šiaudelius 
vaisvandeniams gerti dar nekalba
ma. Vaisvandenių mėgėjams turbūt 
dar keletą metų teks naudoti prie 
automatų grandinėmis prirakintus 
puodukus ir higienišku atžvilgiu ne- 
visada viliojančiai atrodančias stik
lines.

PALANGOS ESTRADA
Sezono metu Palangos gyventojai 

ir vasarotojai koncertų klausydavo
si atviroje estradoje giedrais ir šil
tais vakarais. Lietus ar vėsesnis 
oras sukliudydavo iš anksto numa
tytas programas. Pernai rudenį pra
ūžęs viesulas šią estrada taip apga
dino, kad jos jau neįmanoma pa
taisyti Beliko viena išeitis — pasta
tyti naują. Dengtos estrados planus 
ruošia Vilniaus miestų statybos pro
jektavimo instituto darbuotojai V. 
Vėlavičius ir V. Gerulis. Stogą lai
kys ant gelžbetoninių atramų pri
tvirtintos dvi susikertančios arkos ir 
tarp jų ištempti plieno lynai. Nau
joji salė turės 1.420 vietų, pagalbi
nes patalpas koncertų atlikėjams ir 
jų klausytojams. Statybą planuoja
ma pradėti šiemet, o ją užbaigti ti
kimasi iki sekančių metų vasaros se
zono pradžios. V. Kst.

praturtino mūsų rekolekcijas savo 
gerai paruoštais pamokslais,. bet ir 
pabaigoje londoniškiams padarė tik
rai didelę staigmeną savo įdomia pa
skaita apie dabartinį Katalikų Bend
rijos atsinaujinimą. Tai nebuvo įpras
ta paskaita, kurioje prelegentas nau
doja daug plonybių, apeidamas ne
parankius klausimus ir pan. Tai bu
vo nuoširdus ir atviras žodis drau
go draugui abiem rūpimų ir tų pa
čių problemų tema. Jis kartojo: “Tai 
nuostabiai gražūs atsinaujinimo lai
kai.” Nors paskaita truko porą va
landų, tačiau ji buvo tiek įdomi ne 
tik savo turiniu, bet ypač perdavimo 
metodu, kad dvi valandos prabėgo 
kaip 15 minučių. D. E.

gary 49, Alta. Tel. 282-5594; sekr. 
M. Bruzgienė, 812-19 Ave. S. W., Cal
gary, Alta. Tel. 244-2514; ižd. Vera 
Kučihskienė, 35 Walnut Dr., Calga
ry, Alta. Tel. 242-5267.

Nuoširdus lietuviškas ačiū seno
sios valdybos nariams — pirm. P. 
Deveniui, sekr. Kęstučiui Dubaus
kui, ižd. P. Gluoksniui ir vald. nariui 
p. Slavinskui už gražius ir naudin
gus darbus, nuveiktus per dvejus me
tus lietuvybės garbei ir naudai. Tai 
pavyzdys tolimesnei lietuvių veiklai.

A. P. Nevada

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS vai 
dyba gegužės 11, šeštadienį, ukrai
niečių salėje, 130 Frood Rd., rengia 
iškilmingą Motinos Dienos paminėji
mą. Programoje: trumpa paskaita 
(jaunimo), meninė dalis, šokiai ir 
kt. Gros geras orkestras, veiks tur
tingas bufetas. Visus tautiečius kvie
čiame dalyvauti ir pasikviesti sve
čių. Pradžia 7 v.v. punktualiai. Iki 
pasimatymo. Valdyba

SVARBUS ĮVYKIS HAMILTONO LIETUVIŲ KOLONIJOJE!
Visi vykstame į ateitininkų sendraugių rengiamų 

DAINUOJANČIOS

ŽYMANTU ŠEIMOS KONCERTĄ 
gegužės 4, šeštadienį, 730 v.v., Jaunimo Centre,

48 Dundurn St N.
KONCERTO PRADŽIA — PUNKTUALIAI 7.30 V AL. VAKARO • SALĖ ATIDARYTA NUO 6 V AL. VA
KARO. • BILIETAI — $2.50, GIMNAZISTAMS IR STUDENTAMS — $1.00, PRADŽIOS MOKYKLOS 
VAIKAMS IR JOS NELANKANTIEMS—ĮĖJIMAS NEMOKAMAS • PO KONCERTO TRADICINIAI 
KARTŪNO ŠOKIAI • GRAŽIAUSIOS KARTŪNŲ SUKNELĖS PREMIJUOJAMOS • BENNI FERRI OR

KESTRAS • UŽKANDŽIAI, BARAS, LOTERIJA.
KVIEČIAME VISUS PAREMTI HAMILTONO JAUNIMO VEIKLĄ. VALDYBA

g HAMILTON®
RINKIMAI Į KLB KRAŠTO TA

RYBĄ — gegužės 12 d. Aušros Var
tų parapijos salėje nuo 9 v. ryto iki 
9 v. vakaro. Maloniai kvieviame visus 
Hamiltono lietuvius gausiai rinki
muose dalyvauti ir balsuoti už savo 
pasirinktus kandidatus. Balsuokime 
visi ir atlikime savo lietuvišką pa
reigą.

APYLINKĖS VALDYBA rengia 
Motinos Dienos minėjimą gegužės 12 
d. Iš ryto 11 vai. Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje bus pamaldos. 4 
v. p.p. Jaunimo Centro salėje įvyks 
oficialioji minėjimo dalis: motinų pa
gerbimas, aktorės E. Kudabienės pa
skaita ir graži meninė programa, ku
rią paruoš Vyskupo M. Valančiaus 
šeštadieninė mokykla. Kviečiame 
Hamiltono ir apylinkės lietuvius gau
siai dalyvauti. Apylinkės valdyba

ATEITININKŲ METINĖ ŠVENTĖ 
— gegužės 4 ir 5 d. Programa: ge
gužės 4, šeštadienį, 3 v. p.p., vyr. 
moksleivių ateitininkų bendras susi
rinkimas; 7.30 v.v. dainuojančios Žy
mantų šeimos koncertas Jaunimo 
Centre. Akompanuos muzikas kun. 
Br. Jurkšas iš Toronto. Po koncer
to šokiai — gimnazistams parapijos 
salėje, suaugusiems — Jaunimo 
Centre. Sekmadienį, gegužės 5 d., 
11 v. pamaldos, vainiko padėjimas 
prie lietuviško kryžiaus Lietuvos 
kankiniams atminti. Po šių apeigų 
Jaunimo Centre visiems bendri pie
tūs ir akademija, kurioje kalbės 
Ateitininkų Federacijos vadas prof. 
J; Pikūnas.

BRONIUS KROKYS iš Ročeste 
rio kalbės prie kankinių kryžiaus žu-

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p.

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Ave, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

V. GERULSK1S ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.

MI 83400 ANCASTER, ONT.

ST. CATHARINES. ONT.
RINKIMAI. St. Catharines apylin

kės ribose gyvenantiems lietuviams 
pranešama, kad rinkimai į KLB 
krašto tarybą įvyks vienuolyno pa
talpose, 75 Rolls Avė., gegužės 12 
d., nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p. Rinki
minės komisijos adresas: J. Girevi- 
čius, 99 Grass Ave., St. Catharines, 
Ont. Tel. 685-5502.

Balsuotojų sąrašas iškabintas rin
kiminėje būstinėje. Jeigu kieno adre
sas netikslus, prašoma pranešti rin
kiminei komisijai.

L. BENDRUOMENĖS VALDYBA 
rengiasi Motinos Dienos minėjimui, 
kuris įvyks gegužės 12 d., sekmadie
nį, tuojau po pamaldų. Lietuvių šeš
tadieninė mokykla ruošia programą, 
vadovaujant S. Zubrickienei.

SKAUTAI veikia, daro sueigas, 
ruošiasi įžodžiui, rengiasi iš anksto 
važiuoti į tautinę skautų stovyklą,

SAULT STE.
ANTANAS IR VALERIJA MOTU

ZAI džiaugsmingai atšventė savo ve
dybinio gyvenimo 25 metų sukaktį. 
Per Velykas buvo lietuviškos pamal
dos šio miesto katedroje, kur viešai 
pasimelsta už sukaktuvininkus. Vaka
re nemažas skaičius mūsų tautiečių 
pagerbė Antaną su Valerija gražiai 
paruoštame bankete. LB pirm. I. Gir- 
dzevičius pirmutinis pasveikino su
kaktuvininkus ir pakvietė sugiedoti 
“Ilgiausių metų”. Kun. Aug. Sabas 
sukalbėjo atitinkamą maldą. Visi ke
letą valandų linksmai vaišinosi ir 
dainavo lietuviškas dainas bei dali
nosi įspūdžiais. Svečių tarpe buvo ir
K. Viskantienė su sūnumi Anatoli
jum ir jo sužadėtine Viktorija Ratni- 
kaite iš Detroito. Iš Toronto dalyyva- 
vo p. Raškauskai. Kun. L. Kemėšis iš 
Webbwoodo atvyko diena vėliau pa
gerbti savo bičiulių, nes sekmadienį 
dėl pamaldų savo parapijoj negalėjo 
atvykti.

BALYS ŠVILPA atšventė 70 metų 
amžiaus sukaktį savo bičiulių tarpe 
balandžio 10 d. Jo žmonos puikiai pa
ruoštose vaišėse dalyvavo LB pirm. 

vusiųjų pagerbime gegužės 5 d. Jis 
aktyviai reiškiasi lietuviškoje veik
loje, mokytojauja šeštad. mokykloje, 
dirba su ateitininkiškuoju jaunimu.

J. P.
LAISVĖS KOVOS METŲ aukoto

jai: $20 — DLK Algirdo šaulių kuo
pa; po $10 — L. Bacevičius, J. Mik
šys ir A. Kybartas; po $5 — P. ši- 
melaitis, A. Petkevičius, B. Vidugi
ris, P. Breichmanas, J. Astas, J. Po- 
vilauskas, V. Navickas, J. Mačiukas, 
J. Mažulaitis, J. Petraitis, A. Tėve
lis, V. Narkevičius. J. Kšivickis, A. 
Vainauskas, A. Silinskis, P. Lese- 
vičius ir VI. Kažemėkas; $4 — P. 
Latauskas, P. Ročys; po $3 — V. 
Agurkis, K. Žilvitis, A. Garkūnas, V. 
Miškinis, J. Repečka, J. Bajoraitis, 
Z. Pulianauskas, D. Kochanka, K. 
Bungarda ir J. Štaras.

Tautos Fondo skyr. valdyba
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA, ka

dangi dirbo Atvelykio šeštadienį, 
gegužės 18, Viktorijos dienos sa
vaitgalio šeštadienį, pamokų neturės. 
Paskutinis mokyklos šeštadienis St 
Patricke bus birželio 1 d. Birželio 
8, šeštadienį, mokykla iškilmingai už
baigia mokslo metus Jaunimo Cent
ro salėje. Birželio’22 d. mūsų mo
kykla rengia ekskursiją į liet, šešta
dieninių mokyklų šventę Woodbrid
ge. M. K.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 
KLUBO metinis narių susirinkimas 
— gegužės 5 d., 3 v.p.p., parapijos 
salėje. Bus metinė apyskaita, renka
ma nauja valdyba, revizijos komisi
ja ir svarstoma klubo ateities veik
la. Kviečiame visus klubo narius 
dalyvauti. Valdyba.

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

kuri įvyks JAV. “Žalgirio” vietinin
kas B. Simonaitis buvo susirgęs — 
turėjo operaciją. Laikinai jo parei
gas ėjo P. Balsas.

BUVO KELETAS LIGONIŲ, ture 
jusiu didesnių ir mažesnių operacijų. 
Laimingai pasveikę grįžų namo B. 
Švažienė, A. Panumienė, J. Jočiūnie- 
nė ir Z. Piliponis.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA nu 
mato mokslo metus baigti gegužės 11 
d. Tėvų komiteto valdyba, kurią su
daro V. Žemaitienė ir J. Dainora, 
ruošia mokslo metų užbaigimo vaišes.

JONINĖMS, kurios Niagaros pu
siasalyje visada šaunios ir linksmos, 
ruošiamasi visu atsidėjimu. Skautai 
uoliai dirba, nes jiems yra skirtas lo
terijos pelnas. Tikimasi daug jauni
mo sulaukti šioje pavasario nuotai
kingoje šventėje, kuri įvyks birželio 
22 d. Koresp.

MARIE, ONT.
I. Girdzevičius, kolonijos kapelionas 
kun. Aug. Sabas ir kt

RINKIMAI. Gegužės 12 d. įvyks
tančiuose rinkimuose į KLB krašto 
tarybą apylinkės valdybos pakviesti 
į rinkiminę komisiją: Balys švilpa, 
Martynas Riauka ir Jurgis Skardis. 
Rinkimai vyks komisijos pirm. B. 
švilpos bute: 186 Cathcart St. nuo 9 
v. ryto iki 9 v. vakaro. A.S.

WINNIPEG, MAN.
KLB WINNIPEGO APYLINKĖS 

VALDYBA praneša, kad š. m. gegu
žės 5 d., tuoj po 11 vai. pamaldų, lie
tuvių parapijos salėje šaukiamas 
Bendruomenės narių susirinkimas. 
Prašome visus lietuvius dalyvauti.

Valdyba

Delhi - Tillsonburg
APYLINKĖS RINKIMINĖ KOMI

SIJA praneša, kad rinkimai į KLB 
krašto tarybą įvyksta š. m. gegužės 
12 d. Delhi lietuvių parapijos salėje 
nuo 12 v. iki 4 v. p.p.

Balsuoti kviečiami visi tautiečiai.

WINDSOR, ONT.
DAILININKŲ ANTANO IR ANAS

TAZIJOS TAMOŠAIČIŲ pagerbimo 
vaišes savo namuose suruošė p. B. 
Balaišiai. Svečių tarpe matėsi p.p. 
Kūrai, Barisai, Zatorskiai, dail. žeb- 
rauskaitė-Weir su vyru, M. Kizis ir 
keli iš Detroito. Pakilią nuotaiką 
dar paįvairino Julija Balaišytė, at
likdama porą dalykėlių pianinu. Pa
ti maloniausia valandėlė buvo ste
bėti iš skaidrių dail. A. Tamošai
čių visos metų eilės kūrybos dar
bus su pačių autorių paaiškinimais, 
jais pasidžiaugti ir pasigrožėti. A. 
Tamošaičiai lankėsi Windsore dail. 
A. Tamošaitienės Windsoro un-to pa
talpose darbų parodos uždarymo 
proga. Kūrybinės sėkmės linkime 
mūsų retiems svečiams, grįžus į pa
mėgtąją Kingstono apylinke.

BENDRUOMENĖS VALDYBA ba 
landžio 15 d. parapijos salėje taip 
pat suruošė dail. A. Tampšaičiams 
pagerbti kavutę su Ant. Tamošai
čio paskaita apie liet, tautinių dra
bužių kilmę. Dail. A. Tamošaitienės 
darbai puošė salės' sienas, ir tie as
menys, kurie dar, nebuvo matę jos 
parodos universiteto patalpose, ga
lėjo pamatyti čia. Jautriu žodžiu 
svečius pasveikino ir šią meninin
kams pagerbti popietę atidarė B-nės 
pirm. dr. Č. Kuras, pakviesdamas 
Ateitininkų Federacijos vadą. Det
roito un-to prof. Justiną Pikūną pla
čiau pakalbėti apie daiL Tamošaičių 
biografinį, ypač jų kūrybinį kelią. 
Ant. Tamošaitis savo paskaitą įvai
rino skaidrėmis. Po paskaitos atsa
kinėjo į dalyvių paklausimus. A. Ta
mošaitienė, atsakydama į klebono 
kun. D. Lengvino žodį, kartu įtei
kė vieną iš savo darbų “Adoremus” 
kaip dovana parapijai, šioje popie
tėje gausiai dalyvavo Windsoro ir 
Detroito lietuviai, jų tarpe p.p. Pi- 
kūnai, Majauskienė, St. Garliauskas, 
V. Selenis ir kiti. Parodos proga 
dail. A. Tamošaitienės darbų įsigijo 
Windsoro universitetas, Windsoro ir 
Detroito lietuviai. Apie jos parodą 
vietos dienraštis “Windsor Star” ke
letą kartų rašė ir teigiamai vertino, 
net įdėjo nuotrauką. Mes, windso- 
riečiai lietuviai, didžiavomės, kad 
mūsų tautiečiai su savo meniniais 
sugebėjimais išėjo į platesnius kana- 
diškos visuomenės kelius, garsinn- 
dami ne tik savo, bet ir lietuvių 
bei Lietuvos vardą. Už tai Windso
ro Liet. Bendruomenė, atsisveikin
dama su retais, bet brangiais sve
čiais, dar kartą linki jiems sėkmin
gai tęsti grožio perteikimą paveiks
luose ir neužilgo su jais sugrįžti 
į Windsoro Willstead Art galeriją.

Vyt. Barisas
BRONIUS IR E. BARISAI susi

laukė ketvirtojo įpėdinio Jono-Rimo. 
Džiaugiasi tėvai, naujagimio sesu
tės Audronė, Gintarą ir broliukas 
Laimutis. Sveikiname tėvus su pa
gausėjusia šeima. Koresp.

OAKVILLE, Ont.
APYLINKĖS VALDYBA gegužės 

12 d., 2 v. p.p., rengia Motinos Die
nos minėjimą Trafalgar Municipal 
Building salėje (5 Hay Way ir 7 
Line R. kampas). Paskaitą skaity
ti pakviesta p. Sekonienė. Bus rodo
mi Lietuvos vaizdų ir lietuvių gyve
nimo Sibire filmai. Taip pat numa
tytas motinų pagerbimas ir mokyk
linio amžiaus vaikų darbelių paro
dėlė. Visi lietuviai maloniai kviečia
mi atsilankyti.

IŠVYKA. Apylinkės valdyba yra 
pastebėjusi, kad tarpusavis ryšys 
tarp tautiečių nyksta, nes retai susi
buria. Todėl nutarė Joninių proga 
bandyti suruošti išvyką į apylinkės 
ūkius ar užmiestį tarpusaviam pa
bendravimui, ruošti pobūvius lais
viems pašnekesiams bendromis te
momis.

ŠIOJE APYLINKĖJE jau keli me
tai veikia Vasario 16 gimnazijai rem
ti būrelis, kuriam vadovavo M. Ra
manauskas. Jam dėl senatvės nuo 
šių pareigų atsisakant, būrelio vado
vavimą ruošiasi perimti Antanas Lu
koševičius. Tikimasi veiklą pagy
vinti.

MARIJA SKOROBOGATIENĖ sun
kiai susirgo. Ji gydytojų patalpinta 
vietosr ligoninėn operacijai. Lietu
viai linki savo tautietei greitai pa
sveikti. mr.

RODNEY, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjimas ir 

šeštadieninės lietuviškos mokyklos 
metinės pabaigtuvės įvyks gegužės 5, 
sekmadienį. 4 v. p.p. Lietuvių Klubo 
namuose. Meninę dalį sutiko išpildyti 
Windsoro jaunimas, vadovaujamas V. 
Tautkevičienės, ir mūsų šeštad. mo
kyklos mokiniai, vadovaujami mo
kytojo V. Ignaičio. Paskaitą skaitys, 
taip pat svečias iš Windsoro — dr. 
C. Kuras. Maloniai kviečiame kaimy
ninių apylinkių tautiečius j minėji 
mą Apyl. valdyba
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©LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

ANTANO VANAGAIČIO ĮSTEIG
TAS “MARGUTIS” ruošiasi minėti 
40 metų veiklos sukaktį. Radijo pro
gramas dabar penkis kartus savaitė
je iš WXRT FM stoties praveda 
Petras Petraitis ir Eglė VUutienė, 
talkinami Leono Narbuto ir Romo 
Sakadolskio. “Margučio” paskelbta
me pramoginės muzikos dainininkų 
konkurse gegužės 4 d. Čikagoje už
siregistravo dalyvauti 8 dainininkai. 
Tą pačią dieną bus surengtas su
kaktuvinis pobūvis Inn Motion sa
lėje Čikagoje, kuriame programą at
liks konkurso laimėtojai. Tautinių 
šokių šventės išvakarėse “Margutis” 
rengia gegužinę su įdomią programa, 
o pagrindinis 40 metų sukakties mi
nėjimas numatomas spalio 13 d. 
“Margutis” Čikagos lietuvių kultū
riniame gyvenime yra išvaręs gi
lią darbo vagą ne tik radijo progra
momis, bet ir A. Vanagaičio pradė
tu leisti žurnalu, kuriam, deja, ne
teko sulaukti šios reikšmingos su
kakties. Amžinybėn iškeliavo A. Va
nagaitis, Antanas Olis, Kazys Devei
kis, dr. Bronius Dirmeikis, Pranas 
Gudas, automobilio nelaimėje žuvu
si Lilija Vanagaitienė ir jaunesnio- 
sos kartos poetas Algimantas Mac
kus; sunkiai susirgo jų pavaduoti 
pakviestas žurn. Henrikas Žemelis. 
“Margučio” administratoriaus parei
gas dabar eina Matas Naujokas.

AMERIKOS LIETUVIŲ KLUBAS 
balandžio 27 d. savo salėje Amster
dame, N. Y., 75 metų amžiaus su
kakties proga pagerbė Juozą Olšaus
ką, buvusį Tautos Teatro ir “Vilko
lakio” aktorių. Sukaktuvininkas su 
Antanu Vanagaičių ir Viktoru Dinei
ka, sudarę humoristinę “Dzimdzi 
Drimdzi” grupę, aplankė daug Ame
rikos lietuvių kolonijų tais laikais, 
kai apie profesini lietuvių teatrą bei 
jo aktorius dar beveik niekas nebu
vo girdėjęs. J. Olšauskas vargonin- 
kavo keliose lietuvių parapijose, su 
adv. A. Stokna buvo įsteigęs 12 me
tų veikusią lietuvišką radijo progra
mą Amsterdame. Už nuopelnus lie
tuvių tautai jis yra apdovanotas D.
L.K. Gedimino IV laipsnio ordinu.

Į PLB SEIMĄ NIUJORKE atvyks 
rašytojas Pulgis Andriušis iš tolimo
sios Australijos.

RIAUŠIŲ METU NUKENTĖJO 
“Darbininko” administracija Brook- 
lyne, susilaukusi šūvio į langą. Ba
landžio 17 d. laidoj rašoma: “Kulka 
pataikė į antro aukšto laiptų kam
barį, perėjo per lovos galą ir duris. 
Įvykio tirti buvo atvykusi policija. 
Praeitais metais nakties metu į re
dakcijos langą buvo paleisti du šū
viai.”

JUNGTINIŲ TAUTŲ Moterų 
Draugijos Manhattan skyriaus pirm. 
Irena Vladimirovienė, JT bibliote
kos direktoriaus L. Vladimirovo 
žmona, skyriaus susirinkime suren
gė iš sovietų okup. Lietuvos gautų 
gintaro dirbinių parodėlę ir skaitė, 
anot “Laisvės”, “įdomią paskaitą 
apie Lietuvą ir lietuvišką gintarą”. 
Ką jį moterims pasakojo apie Lie
tuvą, “Laisvė” nepaskelbė. Viešnių 
tarpe buvo Sovietų Sąjungos amba
sados sekretoriaus žmona M. Zenke- 
vičienė, “Moscow News” korespon
dento žmona O. žiugždienė ir “Vie
nybę” praradusi JT žurnalistė Salo
mėja Narkeliūnaitė. Pastaroji paro
dė iš Vilniaus gautą filmą apie lie
tuviškus vitražus “Saulės pasaka”, 
filmavo gintaro parodėlę ir fotogra
favo susirinkimo dalyvių grupes.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTE 
RŲ Organizacijų Pasaulinė Sąjunga 
ruošiasi išleisti prancūzų ir anglų 
kalbomis informacinę knygelę trim

KANADOS SOSTINĖ KVIEČIA
PASIGROŽĖTI OLANDIJOS KARALIENĖS DOVANOTOM TULPĖM 
IR KETURIŲ LIETUVIŲ DAILININKIŲ MENO KŪRINIAIS 

gegužės 12, sekmadienį, 1 v.p.p.
Otavos arkivyskupijos rūmų salėje

MATYSITE DAILĖS DARBUS: S. KVIETIENĖS, O. ŠABLAUSKIE- 
NĖS, A. TAMOŠAITIENĖS, IR A. ZUBIENĖS. DR. H. NAGYS ATI
DARYS PARODĄ SAVO KALBA “APIE MENĄ IR MENININKES”

Rengėjas — KLB Otavos apylinkė

OTTAWA, ONT.
KLB KRAŠTO TARYBOS RINKI

MAI Otavos apylinkėje įvyks arki
vyskupijos rūmų salėje (Parent ir 
Quiques gt.) gegužės 12 d., nuo 12 
iki 4 v.p.p. Rinkiminė komisija

PAMALDOS. Gegužės 12 d., 12 
vai., arkivyskupo katedroje lietuviš
kos pamaldos. Kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas atnašaus Mišias ir pasakys 
šiai dienai pritaikytą pamokslą.

PARODA. Į vai. arkivyskupijos rū
mų salėje — dailininkių S. Kvietie- 
nės iš Toronto, O šablauskienės iš 
Montrealio, A. Tamošaitienės iš 
Kingstono ir A. Zubienės iš Montre
alio darbų paroda. Jos atidaryme dr. 
H. Nagys kalbės tema: “Apie meną ir 
menininkes”.

MOTINOS DIENA. Mūsų mažieji, 
paruošti Z. Balsevičienės, pagerbs 
Mamytę dailiu žodeliu ir pirmomis 
darželio gėlėmis. Dr. J. Rimšaitė kal
bės: "Apie atominio amžiaus moti
ną”. N. ščepanavičiūtės vadovauja
mas jaunimas pašoks tautinių šokių. 
Užbaigoje bendra kavutė.

Dr. Marija Ramūnienė 

reikšmingom sukaktim atžymėti: 1. 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo penkiasdešimtmečiui, 2. LK Mo
terų Draugijos šešiasdešimtmečiui ir 
3. 1922 m. sudarytai bendrai lietu
vių katalikių moterų organizacijų 
sąjungai, kurios darbas dabar tęsia
mas išeivijoje.

Vokietija
LB KRAŠTO TARYBA savo su- 

važiavime išrinko penkis atstovus j 
PLB seimą Niujorke: krašto valdy
bos pirm. inž. J. K. Valiūną, Vasa
rio 16 gimnazijos direktorių V. Nat
kevičių, dr. J. Grinių, kun. A. Ber- 
natonj ir A. Lingę.

SUVAŽIAVIME BUVO APTARTI 
Vasario 16 gimnazijos bendrabučio 
reikalai. Dabartinis bendrabutis yra 
įsikūręs senoje Rennhofo pilyje, ku
rios remontas pareikalautų perdide- 
lių išlaidų. Dėl šios priežasties su
važiavimo dalyviai pareiškė princi
pinį sutikimą naujo bendrabučio sta
tybai. Ūkinėms ir techninėms sąly
goms ištirti į specialią komisiją įei
na inž. J. K. Valiūnas, kun. A. Ber
natonis ir dr. P. Karvelis.

IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS di
rektoriaus V. Natkevičiaus padaryto 
pranešimo krašto tarybos suvažia
vime išryškėjo, kad šiuo metu gim
nazijoje mokosi 106 mokiniai: I kla
sėje — 21, II — 17, III — 17, IV — 
16, V — 8, VI — 7, VII — 4 ir 
VIII — 5. Pernai dėstė 24 mokyto
jai, jų tarpe 9 vokiečiai, o šiemet 
dėsto 18 mokytojų’— 14 lietuvių ir 
4 vokiečiai. Mokytojų taryba apsvars
tė būdus ir priemones mokinių lie
tuviškumui stiprinti. Tuo tikslu 
priimta daugiau darbo reikalaujanti 
lituanistinių dalykų programa. Re
zultatai jau dabar matomi, nes vis 
daugiau mokinių ima kalbėti lietu
viškai.

Britanija
KUN. J. BUDZEIKA dėl pablogė

jusios sveikatos pasitraukė iš klebo
no pareigų. Kardinolas J. C. Hee
nan Londono lietuvių parapijos kle
bonu penktą kartą paskyrė kun. K. 
A. Matulaiti. Jam talkinti iš Notting
ham atvyko kun. J. P. Vilutis.

DB LIETUVIŲ SĄJUNGOS Man
česterio skyriaus surengtame dr. J. 
Basanavičiaus 105 metų gimimo ir 41 
metų mirties sukakčių minėjime pa
skaitą skaitė A. Dičpetris.

Australija
DAIL. LEONAS URBONAS Sid

nėjuje spėjo pagarsėti su nauja spe
cialybe — žemėvaizdžio planavimu. 
Jis paruošia planus namų aplinkai 
sutvarkyti, sukurdamas tvenkinius 
ir krioklius. Vienas toks jo nevar
dintas kūrinys jau pateko į “Sun- 
Herald” laikraščio skiltis. Kartais 
tenka nusivilti, kai nuosavybės sa
vininkas padaro savų “pataisymų”, 
sugadindamas kompoziciją. Dėl šios 
priežasties L. Urbonas dabar tik kai- 
kuriose pasirinktose rezidencijose 
pats atlieka galutinį plano įgyven
dinimą, reikalingą dailininko akies ir 
rankos.

LIETUVIŲ JAUNIMO TEATRAS 
steigiamas Sidnėjuje. Sudarytas or
ganizacinis komitetas: vadovė — Ava 
Saudargienė, jos pavaduotoja — Ra
munė Zinkutė, administratorius —
M. Šumskas, scenos vadovas — A. 
Plukas, muzikinis vadovas — Br. Ki
veris, nariai — D. Skorulienė, D. 
Zubrickienė, G. Kazokienė, M. Osi- 
naitė-Cox ir Br. Genys. Į planus jau 
Įtrauktas linksmavakaris, Tautos 
šventės minėjimas ir dalyvavimas 
Lietuvių Dienų jaunimo programoje 
Adelaidėje.

LETBRIDGE, ALTA
BOLESLOVAS DABULIS staiga 

mirė 1968 m. kovo 5 d., sulaukęs 62 
m. amžiaus. Kovo 9 d. The Assump
tion Church atliktos katalikiškos 
laidojimo apeigos. Palydėtas gausios 
žmonių minios į Mount Calvary Sec
tion of Mountain View Cemetery. 
Velionis paliko žmoną T. Dabulie- 
nę, seseris — M. Stenk-Stankevičie- 
nę, gyv. Hamiltone, Ont, M. Schieck, 
gyv. Long Island, N. Y., du brolius
— Kazį, gyv. Niujorke, ir Miką Da- 
bulį Lietuvoje. Velionis buvo gimęs 
1905 m. kovo 19 d. Lietuvoje, Nau- 
jinėlės kaime. Atlikęs karinę prie
volę, 1929 m. atvyko Kanadon Leth
bridge miestan ir gavo darbą CPR 
bendrovėje. Vėliau tapo “section 
man” ir dirbo iki mirties. CPR tar
nyboje išbuvo 39 metus. Dar 3 me
tai buvo likę dirbti iki senatvės pen
sijos. Jau buvo numatęs, ką turės 
veikti būdamas pensininku, nes gau
damas CPR ir senatvės pensiją galė
jo be rūpesčių sulaukti gilios senat
vės. Buvo gražiai įsikūręs ir tinka
mai susitvarkęs. Staigi mirtis pakei
tė visus planus, nukreipdama jį am
žinybėn. K. L.



Nuo vaikystės viliojo pasakų pasaulis
Pasikalbėjimas su dailininke VI. Stančikaitė - Abraitiene 

tojo minties, kaip kad iliustra
vime.

Kūrybai sąlygas sunkino šei
mos (motinos) pareigos, vėliau 
karas išbraukė kelis net gal kū
rybingiausius metus, išmesda
mas iš pusiausvyros gyvenimą 
ir iš dalies palaukdamas sveika
tą. Pakilus ir atsitiesus vėl pra
skriejo keli mažiau produktyvūs 
kūrybos metai. Kūrybos sąlygas 
lengvino aplinkoje esantieji ko
legos ir draugai, kurie skati
no ir įvertino mano kūrybą, ku
rie, reikalui esant, tiesė pagal
bos ranką, siūlė talką parodas 
ruošiant, dalinosi savo sielos 
turtais ir švietė man savo verž
lumu bei savo kūryba.

— Pažįstate abi Amerikas — 
Šiaurės ir Pietų. Kuri iš jų ar
timesnė Jums ir Jūsų kūrybai?

Pietų Amerika pasiūlė sa
vo globą ir padangę, kai buvau 
su savo šeima to labiausiai rei
kalinga, o kitur neturėjau gali
mybės įvažiuoti. Tas kraštas ža
vėjo savo tropiško klimato gro
žiu, jauna bepražystančia kul
tūra. Gausiausiai lietuvių tautie
čių susispietusioj vietovėj — S. 
Paulo mieste metai bėgo darbin
gi, kiek sąlygos leido. Ten pri
klausiau brazilų dailininkų są
jungai ir turėjau progos daly
vauti jų bendroj parodoj. Bet 
ilgainiui ėmė vilioti ir kiti pa
saulio uostai. Ir taip mes pa
siekėme Š. Ameriką. Pradžia vi
sur sunki, bet šiandien galiu pa
sakyti daug gražių dalykų apie 
šį kraštą ir galiu prisipažinti, 
kad aš ir mano šeima žengiame 
vis pirmyn.

— Kaip vertinate apskritai 
dabarties moderniąją dailę ir 
jos ryšį su lietuviškąja daile?

— Moderniąja daile domiuo
si, kiek sąlygos leidžia. Keliau
dama su savo parodomis lankiau 
muzėjus ir individualias paro
das įvairiausių krypčių. Bet ir 
meno pasaulis turi savo saulė
tekius ir saulėleidžius, šiandien 
dar peranksti pasakyti, kada 
ateis šio laikotarpio meno pra- 
žydimas.

Lietuviškoje dailėje jau atsi
spindi šio krašto moderniojo 
meno spinduliai. Įtaka neišven
giama — aplinka, kurioje esa
me, ir nuotolis nuo gimtojo 
krašto ai dvi rūpimos prie- 
krašto tai dvi rūpimos prie- 
taujama, kad nesutirptų mūsų 
individualus tautinis žėrėjimas.

gyvenanti Klevelande, pirmą kartą 
surengė savo dailės parodą Toron
te Prisikėlimo parodų salėje. Ta pro
ga ji lankėsi “T2” redakcijoje, kur 
ir atsirado šis pasikalbėjimas. Red.

— Kas paskatino Jus sureng
ti savo dailės darbų parodą To
ronte? Ar nemanote perkelti ją 
į kitas Kanados lietuvių gyven
vietes — Montrealį, Hamiltoną 
ir pan.?

— Lietuviai draugai ir pažįs
tami, gyvenantieji Kanadoje, 
jau keli metai mane skatino ir 
kvietė. Atvykdama į Torontą, 
galvojau apie antrą parodą Ha
miltone, bet apsisprendimas pri
klausys nuo daugelio dalykų, 
pasibaigus parodai Toronte.

— Suradote savitą kūrybos 
stilių. Kaip jį suformavote bei 
kas daugiausia palenkė Jus to
kiam stiliui?

— Esu įsitikinus, kad inten
syviai dirbant savo kūrybos sri
tyje stilius išplaukia iš kūrėjo 
vidaus praturtinto pasaulio ir 
jo išlavintos rankos. Manau, 
kad stiliaus pastovumas priklau
so nuo kiekvieno dailininko bū
do.

— Koks iš viso buvo Jūsų ke
lias j meno pasaulį? Kas jį sun
kino ir kas lengvino?

— Nuo vaikystės dienų ma
ne viliojo ir šaukė vaikų pasakų 
pasaulis, kuris turi vaizduotei 
plačias erdves ir laisvę, o kū
rėjui augina sparnus. Pats gy
venimas pastūmėjo į tą sritį. 
Visada, ilgėjausi laisvos kūry
bos, tapybos, akvarelės ir t.t., 

„kur dailininkas nebeseka rašy-

Dail. VI. Stančikaitė - Abraitienė

K. Barėnas apie
Kazys Barėnas yra “Nidos” leidi

nių, savaitraščio “Europos Lietuvis” 
ir “Pradalgių” redaktorius. 1%7 m. 
gruodžio 30 d. minėjo 60-jį gimta
dieni. šalia suminėtų pareigų, nepa
lieka rašytojiškos plunksnos rūdyti 
ir turtina mūsų literatūrą savo kū
riniais. Be to, yra išvertęs ir sveti
mųjų autorių i lietuvių kalbą: J. 
Steinbecko “Tarp pelių ir vyrų”, J. 
Hiltono “Sudie, pone čipse*’, W. 
Faulknerio “Intruder in the Dust” 
ir kt. Su savo kūryba viešumoje at
skiru leidiniu yra pasirodęs tik vie
ną kartą: 1953 hk išleistas jo apy
sakų rinkinys “Giedra visad grįžta”. 
Savo kūrinius spausdina “Europos 
Lietuvyje”; “Metmenų” žurnale iš
spausdino savo apysaką “Sujudimas 
Gervydų kaime”. Užklaustas apie 
“Nidos” leidyklos planus, K. Barė
nas atsakė:

“Dabar išėjo “Ketvirtoji Pra
dalgė” ir “Dėl mūsų sostinės” 
(Vikt. Biržiškos “Neužgijusios 
žaizdos”). Pastarasis leidinys 
kartojamas nauja laida — pir
mą kartą jis buvo išleistas Lie
tuvoje. Jau atspausdinta M. Vait
kaus “Nepriklausomybės sau
lėj” I dalis ir A. Barono roma
nas “Pavasario lietus”, šiuo 
metu renkamas A. Rūtos roma
nas “Prisikėlimas”, o po to bus 
renkama M. Vaitkaus “Nepri
klausomybės saulėj” II dalis (tų 
atsiminimų iš nepriklausomos 
Lietuvos l>us ir trečioji dalis). 
Turime J. Tinimo, A. Giedriaus, 
A. Rūtos, P. Girdžiaus novelių- 
apsakymų rinkimus, bet šiuo 
metu man būtų sunku pasakyti, 
kas po ko eis... Jei bus pro
gos. dar įterpsiu į augščiau mi
nėtų autorių tarpą ir savo kny-

DAIL ANTANO RCKSTELfcS pa 
rodą atidaroma gegužės 5 d. Čiurlio
nio Ansamblio namuose, Klevelan- 
de. Iki gegužės 12 d. čia bus išsta
tyta keliasdešimt jo naujausių tapy
bos darbų. Parodą globoja LB Kle- 
velando I apylinkės valdyba.

D/UL ROMO VIESULO darbų pa 
rodą atidaryta W e y h e galerijoje, 
794 Lexington Ave., Niujorke. Ji 
veiks iki gegužės 4 d. Lankymo va
landos: nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p. kas
dien, išskyrus sekmadienius ir pir
madienius.

ALGIRDAS GUSTAITIS, gyv Los 
Angeles mieste, Kalifornijoj, nežiū
rint įvairių priekaištų, teberengia 
etnografinės Lietuvos žemėlapius, 
kurie apims ir prūsų žemes. Jie, ren
gėjo tvirtinimu, būsią dviejų for
matų — mažojo ir didžiojo. Taip 
pat naują Lietuvos žemėlapį rengia
si išleisti L Bendruomenės švieti
mo taryba ir Lietuvių Enciklope
dija,

“Nidos” planus
■gą, o jei ne — leisiu savo lėšo
mis ... Šių metų pabaigoje tu
rėtų išeiti “Penktoji Pradalgė”, 
jeigu suspėsime susitvarkyti su 
medžiaga. Rudenį, žinoma, turė
tų išeiti ir tasai kalendorius, 
apie kurį Tamsta gražiai pasi
sakai (tiesą pasakius, man jau 
nusibodo tuos kalendorius ruoš
ti, nes tai gana įkyrus darbas). 
Dar mes turime ir kitokių pla
nų, bet apie juos gal kada, kai. 
bus labiau paaiškėjusios datos, 
kada išleisime.”

Kiek teko patirti, “Penktoji 
Pradalgė” bus skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 50 
metų sukakčiai paminėti. Ta te
ma kūriniai ir straipsniai jau 
telkiami.

Edvardas šulaitis

Tegul visi žino kur keliatės.

Savo pašto įstaigoje gaukite nemokamą adresui

Tada galite ramiai kraustytis.

Tai bus vienas geriausių persikėlimų.

CANADA Latvių teatro aktoriai pasiryžę vaidinti rašytojo A. Landsbergio 
veikalą "Penki stulpai turgaus aikštėje" gegužės 4, šeštadienį, 7.30 
v.v., Bickford Park gimnazijos salėje, 777 Bloor St, W., Toronte

Nuotr. J. Ligerio

pakeisti kortelę, užpildykite ją ir PASIŲSKITE 

(NEREIKIA PAŠTO ŽENKLO),

Pašto informacijų žiūrėkite 
telefonų knygos geltonuose 
puslapiuose.

»■.

Dail. Vlada Stančikaitė Tapyba 1961Pelkės gėlės

Išliks Naugarduko lietuviai?
Senovėje garsėjusiame Nau

garduke, kur žmonės pradėjo 
kurtis 1000 metų prieš Kristų, 
jau apie X a. po Kristaus lie
tuvių kilmės žmonės buvo pa
statę" gynimuisi pilį. Manoma, 
kad 1251 metais Naugarduke 
krikštą ir karūną priėmė Lietu
vos karalius Mindaugas.

Daug gero ir blogo matė Nau
garduko gyventojai. Jie turėjo 
kovoti prieš totorius, kryžiuo
čius, rusus, lenkus. Kovojant 
krito daug lietuvių, bet nema
žai ir išliko. Dar ir dabar yra 
tebekalbančių lietuviškai ir ty
liai tebeprašančių išgelbėjimo iš 
juos jau apsupusios ir naikinan
čios slaviškos masės.

Kartais parašoma apie tebe
gyvenančias lietuvių salas Nau
garduko apylinkėse esančiuose 
paskiruose kaimuose, vis dar 
lietuviškai tebekalbančiuo
se. Kaikas pateikia sausų skai
čių, kiek galvų ten buvo, kiek 
numirė ir kiek dar tebekalba 
lietuviškai. Man rodosi, svar
biau yra ne skaitlinės, bet kaip 
išsaugoti ten gyvenančiuose lie
tuvių kalbą, kad ji, mums be- 
linksniuojant skaitlines, visiškai 
neišnyktų.

Rašoma, kad XIX a. pabaigo
je ten buvo apie 2000 ar 3000 
lietuvių. Su kiekvienais metais 
jie mažėję. 1957 m: Zasečių km. 
lietuviškai tebekalbėję 30 žmo
nių. Yra ir gausesnių lietuviš
kai kalbančių vietovių.

Dabar Naugarduko miestas 
stipriai suslavintas, bet jame, 
be abejonės, tebėra nemaža mū
sų kilmės žmonių,, tik nedrįs
tančių prisipažinti. Prieš I pa
saulinį karą okupantai rusai 
draudė lietuviams viešai lietu
viškai kalbėti, net vartojo iška
bas, draudžiančias lietuviškai 
kalbėti. Neklausantieji būdavo 
persekiojami, baudžiami. Po I

KITUR?

1966 
CANADA

Ar okupuotos Lietuvos tautiečiai įstengs juos išsaugoti? 
ALGIRDAS GUSTAITIS

pasaulinio karo kiti okupantai 
— lenkai vėl brutaliausiai to
liau naikino naugardukiečių 
lietuviškumą, draudė viešai lie
tuviškai kalbėti. Dabar, po II 
pasaulinio karo, vėl naugardu- 
kiečius lietuvius slopina, naiki
na gudai.

O vistiek dar yra lietuviškai 
kalbančių Zieteloje, Zasečiuose, 
Kurpešuose, Dainavoje, Pagi
riuose ir gal kitur.

Prieš I pasaulini karą lietu
viai kalbininkai vyko i Zietelą 
ir kt. apylinkes senosios litua
nistikos rinkti, užrašyti. Dr. Vol
teris, dr. Būga jos nemažai su
rinko. Prūsų lietuvis, pasaulinio 
masto kalbininkas dr. Jurgis Ge
rulis buvo parašęs studiją apie 
Zietelos, Lazdūnų, Gervėčių 
apylinkių lietuvių kalbą, bet, 
kaip pranešė vokiečių mokslinis 
žurnalas “Zeitschrift fuer Ost- 
forschung” 1962 metų II sąsiu
vinyje, jį nukankino riisai-bolše- 
vikai belaisvių stovykloje. Ne
žinoma,- ar yra-kur nors- išliku
si toji dr. Gerulio studija, bu
vusi rankraštyje.

Po II pasaulinio karo nau
gardukiečių lietuvių kalbą ty
rinėjo estas Aramo, norvegas 
Stang, lietuviai A. Valaitis, A. 
Vidugirys ir kt. Jie užrašė ver
tingos tautosakos, žodžių. Kaiku- 
rie tų apylinkių lietuvių žodžiai 
yra kiek skirtingi nuo' įprasti
nės lietuvių kalbos. Sakysime, 
vietoje mūsiškio tenai, jie sako 
“tenaka”, vietoje kaimas, jie 
sako “vesė”, vietoje arba, jie 
sako “abo” ir t.t.

Skaudu, liūdna skaitant apie 
tokias mokslininkų išvykas už
rašyti beveik mirštančiai lietu
vių" kalbai tose apylinkėse.

Stenkimės Naugarduko apy
linkių lietuvius apsaugoti nuo iš
naikinimo.

rei-
Užsieniuose gyvenantieji 

tuviai galėtų ir turėtų tuo 
kalu daugiau rašyti spaudoje, as
meniniuose laiškuose okupuoto
je Lietuvoje gyvenantiems lie
tuviams. kalbėti per “Amerikos 
Balsą”, Vatikano radiją ir kitur, 
prašant dabartinėje Lietuvoje 
esančiuosius labiau susirūpinti 
naikinamų, mirštančių zietelie- 
čių ir kitų lietuviška kalba.

Tiesiogiai ir sėkmingiausiai 
tuo nepaprastai lietuvių tautai 
svarbiu reikalu galėtų ir turėtų 
susidomėti dabartinėje Lietu
voje gyvenantieji mūsų lietu
viai. Neužtenka tuo reikalu pa
rašyti, neužtenka pasiųsti moks
lininkų ar kalbininkų studen
tų būrelį senosiom tarmėm už
rašyti. Reikia tose apylinkėse, 
kur tebegyvena lietuviškai kal
bantieji ar kur yra tikros lie
tuvių kilmės asmenų, okupaci
jose pamiršusių lietuvių kalbą, 
steigti lietuviškus vaikų darže
lius, lietuviškas mokyklas, lie
tuviškas bibliotekas, organizuo
ti tautinių šokių ir dainų an
samblius ir pan. šitai privalu 
daryti humaniškumo tikslais, is
torijos, mokslo labui.

Jau esu rašęs kitoje lietuvių 
spaudoje apie pasibaisėtiną len
kinimo žalą dabartinėje okupuo
toje Lietuvoje. Iš Lietuvos į 
Lenkiją išvažiavus visiems no
rėjusiems išvykti, Lietuvoje ne
turėtų būti nei lenkiškų mokyk
lų, nei lenkiškų tautinių an
samblių, nei spausdinamų di
džiuliais tiražais lenkiškų kny
gų. Jei išvyko visi lenkai, aiš
ku. jų neliko.

Esame liudininkai šimtmečiais 
Naugarduko apylinkėse gyve
nančių lietuvių naikinimo. To
kį naikinimą vietiniai lietuviai, 
manykime, gali sustabdyti, jei 
parodytų reikiamų pastangų.

Saugomi reti gyvuliai, pvz. 
stumbrai Baltvyžio giriose, kur 
jie karo metais buvo beveik iš
naikinti ir kur jie jau žymiai 
pagausėjo, o tuo tarpu panašio
se apylinkėse senieji lietuviai 
vis toliau tebenaikinami. Tai 
baisus palyginimas! Gyvuliai 
saugojami, įstatymais globoja
mi, gi lietuviai naikinami, ne
duodant jiems nei savo žodžio, 
nei pasilinksminimo.

Lietuviai, neleiskime naikinti 
Naugarduko apylinkėse gyve
nančių lietuvių!
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KULTO RlffiJE VEIKLOJE

turėjo ribotis 20 min. 
minėtini: A. Klimo re- 
lietuvių kalbos garsus, 
apie lietuviškų tarmių 
L. Dambriūno — apie

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS Čikagoje balandžio 6 
d. pradėjo paskutinį šių mokslo 
metų ketvirtį. Bendrinės lietuvių 
kalbos kursą, vertimus iš anglų kal
bos ir stilistiką dėsto D. Velička, 
žurnalistikos pagrindus — kun. dr. 
J. Prunskis, lietuvių kalbos metodi
ką ir mokyklinę praktiką — A Dun
dulis.

PROF. DR. ELENA TUMIENĖ da
lyvavo pasaulinės literatūros dėsty
tojų konferencijoje balandžio 18-20 
d. d. Indianos universitete, Bloo
mington, Ind. šios konferencijos 
rengiamos kas treji metai. Dr. E. 
Tumienė profesoriauja Fullertono 
kolegijoje, Kalifornijoje.

BALTIEČIŲ KALBININKŲ SU
VAŽIAVIME balandžio 5 - 6 d. d. 
Pennsylvanijos valstybiniame uni
versitete, University Park, Pa., da
lyvavo apie 30 kalbininkų, profeso
rių ir studentų, kurie domisi lietu
vių, latvių ir senprūsių kalbomis. Jų 
tarpe buvo lietuviai — J. Balys, L. 
Dambriūnas. A. Klimas, J. Reklai- 
tytė, A. Salys, lietuvių kalbą mokan
tys — B. Jegers, W. R. Schmalstieg 
ir A. Sennas. Suvažiavimo metu 
skaityta net 14 referatų, kurių di
džioji dalis 
laiku. Iš jų 
feratas apie 
A. Salio — 
išsivystymą, 
kalbines studijas Lietuvoje, A. Sen- 
no — apie lietuvių kalbos literatū
ros bei tautosakos studijas nuo se
nųjų iki dabartinių laikų. Dr. J. Ba
lio teigimu “Dirvoje”, dėmesio susi
laukė dar pora latvių referatų, o vi
sa kita buvo tik tuščios pastangos, 
nes amerikiečiai neįstengė ištarti 
net lietuviškų žodžių arba juos maišė 
su nelietuviškais, kaip liaudis sako, 
išeidami į lankas. Suvažiavimą su
rengė ir jam vadovavo prof. W. R. vertintojų komisija nerado nė vie- 
Schmalstiegas. lėšų išlaidoms pa
dengti skyrė Pennsylvanijos univer
sitetas, JAV sveikatos, auklėjimo ir 
gerovės departamentas. Suvažiavi
mas sudarė progą susipažinti vi
siems, kurie rūpinasi baltų kalboty
ros klausimais.

KULTŪRINIAME SUBATVAKA- 
RYJE Bostone prisimintas prieš me
tus miręs dail. Viktoras Andriušis, 
žodį apie velionį bei jo kūrybą tarė 
dail. Česlovas Janušas. AL Tautinės 
Sąjungos namuose atidengtas dail. 
Ant. Rūkštelės sukurtas velionies 
portretas, surengta jo 40 paliktų dar
bų paroda.

NIUJORKO METROPOLITAN 
OPEROS šio sezono baigminiame G. 
Bizet “Carmen” spektaklyje, kurį 
transliavo radijas, Frasquitos vaid
menį atliko Lilija Šukytė, šalia ki
tų dainininkų buvo įdėta ir jos nuo
trauka su biografiniais bei studiji
niais duomenimis, skelbiančiais, kad 
ji yra lietuvaitė. Po sezono užbai
gos Metropolitan opera pradeda gast
roles didesniuose JAV miestuose. 
Išvykose dalyvaus ir L. Šukytė.

BUVĘS LENKIJOS karinis atsto
vas nepriklausomoje Lietuvoje po 
1938 m. ultimatumo Leon Mitkiewicz 
parašė atsiminimus ir išleido atski
ra knyga “Wspomnienia Kowiens- 
kie”. Aplankas papuoštas Lietuvos 
vėliavos spalvomis ir vyčiu. Kieti vir
šeliai, 300 psl., kaina S7.50. Taupant 
puslapių skaičių, panaudotas smul
kus raidynas, kuris sunkina skaity
mą. Leidėjo adresas: Veritas Foun
dation Press. 5 Praed Mews, Lon
don, W. 2, England. Yra gana įdo
mių pastabų. K. Baronas yra paža
dėjęs paruošti “T. žiburių” atkar
pai įdomesnių skyrių atpasakojimą 
ar vertimą.

SKULPTORIAUS ANTANO MON- 
ČIO, Paryžiuje gyvenančio lietuvio, 
kūrinių paroda buvo atidaryta ba
landžio 24 d. Paryžiaus Marais ga
lerijoje, Place du Marche Sainte Ca
therine, kur tuo metu vyko Marais 
festivalis. Su lietuvio skulptoriaus 
kūryba paryžiečius supažindino Paul 
Ortoli, katalogo įvadą parašė meno 
kritikas Edward F. Foy. Paroda 
truks iki liepos 1 d.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. DR. MARIJA ALSE ĮKAITĖ 

GIMBUTIENĖ iš Kalifornijos su 
dukrele atvyko Vilniun. Ji dalyvau
ja Maskvoje surengtoje Sovietų Są
jungos archeologų-etnografų konfe
rencijoje.

REŽ. ANTANAS SUTKUS, kaip 
praneša “Gimtasis Kraštas” balan
džio 18 d. laidoje, mirė Kauno poli
technikos institute surengto Vydūno 
šimtųjų gimimo metinių minėjimo 
metu, kalbėdamas apie Vydūno kū
rinius, rež. Aleksandro Vitkausko ne
sėkmingą bandymą pastatyti Vydū
no “Vėtrą”, kurios nesuprato žiū
rovai ir patys vaidintojai. Paskuti
nieji A. Sutkaus žodžiai: “Liko di
delis nusivylimas. Vitkauskas bandė 
mus raminti, žadėjo kartoti veikalą 
ir daugiau mums paaiškinimų duoti. 
Bet kaip šiandien prisimenu, kad 
jis ne daug ką daugiau, berods, už 
mus nusimanė. Jis taip pat nesupra
to, kas yra “Vėtra”, -nesuprato tų 
veikiančiųjų asmenų, nesuprato už
davinių, kuriuos šis veikalas buvo 
lietęs. Bet susidomėjimas, vidinis 
mano susidomėjimas Vydūnu nuo to 
nesusilpnėjo, o tik dar daugiau pa
didėjo. Kur galima buvo, į ką galima 
buvo, kreipiausi prašydamas, kad 
padėtų man suvokti, padėtų susigau
dyti. Bet, deja, tuo metu Kaune to
kių žmonių nebuvo. Taip, norėdamas 
atspėti Vydūno mįsles, tryliktais 
metais aš išvažiuoju į Maskvą stu
dijuoti vaidybą ...” Teatro vete
rano rež. A. Sutkaus minties gijas 
nutraukė trečias širdies priepuolis. 
Visą gyvenimą atidavęs lietuviškai 
scenai, jis ir mirė žiūrovų akivaiz
doje ant scenos.

RYGOJE ĮVYKUSIAME FILMŲ 
FESTIVALYJE “Didysis gintaras — 
68”, kuriame varžėsi Pabaltijo, Gu
dijos ir Moldavijos filmų kūrėjai, 

no pagrindinės premijos verto me
ninio filmo. Didysis gintaras šiemet 
nebuvo paskirtas. Geriausiu akto
rium pripažintas. lietuvis Regiman
tas Adomaitis už atliktus vaidme
nis Lietuvos kino studijos novelių 
filme “Suaugusių žmonių žaidimai” 
ir moldavų filme “Sergejus Lažo”. 
Tokio paties įvertinimo susilaukė ir 
latvis aktorius H. Liepinis už pa
grindinį vaidmenį latvių filme “Kai 
lietūs ir vėjai beldžia į langą”.

TARPTAUTINIAME PRITAIKO
MOSIOS MATEMATIKOS ir mecha- 
nikos kongrese Prahoje pranešimą 
apie optimalių konstrukcijų skaičia
vimo matematinius modelius padarė 
prof. dr. A. Cyras, Kauno politech
nikos instituto Vilniaus skyriaus pro
rektorius, atstovavęs ne Lietuvai, bet 
Sovietų Sąjungai. Lenkijos Mokslų 
Akademijos Varšuvos pagrindinių 
technikos problemų institute jis su
pažindino lenkų mokslininkus su lie
tuvių nuveiktais darbais mechanikos 
srityje.

KELIS KONCERTUS MASKVOJE 
surengė H. Perelšteino vadovauja
mas Vilniaus Mokytojų Namų ber
niukų choras “Ąžuoliukas” su J. 
Aleksos diriguojamu Vilniaus filhar
monijos kameriniu orkestru. Didžią
ją programos dalį sudarė chorai ir 
orkestrinės ištraukos iš Benjamin 
Britten operos “Didona ir Enėjus”.

MEDŽIO GRAVIŪRŲ PARODOJE, 
kuri įvyko Banska Bistrycos mies
te, Čekoslovakijoje, dalyvavo du lie
tuviai grafikai — prof. J. Kuzmins- 
kis ir R. Gibavičius. Vertintojų ko
misija diplomu atžymėjo R. Gibavi- 
čiaus graviūrų ciklą “Vilnius”. Lie
tuvių dailininkų darbų įsigijo Bans
ka Bistrycos ir Bratislavos meno 
galerijos.

PABALTIJO IR GUDIJOS jaunųjų 
dainininkų konkurse Taline dalyva
vo 13 moterų ir 15 vyrų iš Estijos, 
Gudijos ir Lietuvos. Moterų grupė
je I vietą laimėjo Talino konserva
torijos studentė Anė Kai, kolaratū- 
rinis sopranas, II vietą, kaip jau 
teko minėti, iškovojo Vilniaus kon
servatorijos V kurso studentė Gied
rė Kaukaitė, turinti gražaus tembro 
lyrinį-dramatinį sopraną. Konkurso 
programai ji buvo pasirinkusi Dez- 
demonos ariją “Daina apie gluosnį” 
iš G. Verdi operos “Otelio”, Kate
riuos ariją iš D. šostakovičiaus ope
ros “Katerina Izmailova”, lietuvių 
liaudies dainą “Oi, griežle” ir kitus 
nelengvus kūrinius, m vieta teko 
estų Vanemuinės teatro sol. Marga
ritai Voites, kolaratūriniam sopra
nui. Šiaulių muzikos mokyklos dės
tytoja Birutė Rainienė buvo įvertin
ta diplomu. Vyrų grupės laimėtojai: 
I vieta pripažinta estų Vanemuinės 
teatro tenorui Ivui Kuskui, II v. —‘ 
Talino konservatorijos V kurso stu
dentui bosui Mačiui Palmui, III v.- 
— Minsko konservatorijos III kurso 
studentui Arkadijui Volosui ir Vil
niaus operos sol. Edmundui Kuo
džiui. Diplomo susilaukė Vilniaus 
filharmonijos sol. Leonidas Muraš- 
ka. Vertintojų komisijoje buvo trys 
lietuviai — sol. Kazys Gutauskas, 
Vilniaus konservatorijos vyr. dėsty
toja Salomėja Vaidžiūnaitė ir O. 
Kavaliauskienė.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS 
kauniečiams pateikė J. Strausso ope
retę “Vienos kraujas”, kurią reži
savo “Estonijos” operos ir baleto 
teatro rež. P. Miagiu, anksčiau Vil
niaus operoje pastatęs G. Verdi 
“Kaukių balių”. Muzikine dalimi rū
pinosi dirigentas S. Domarkas, ba
leto scenom — estas baletmeisteris 
H. Asalu, scenovaizdžiais — dail. E. 
Rentneris iš Talino. ' V. Kst
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2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

11.900 {mokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki

mo ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

f10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS, 
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis pamas, 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,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR,
J8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-'8255 Namų telef. 766-8479

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

1928 Weston Rd.
7

DUNDAS — JANE, $32.700 prašo- 
ma kaina, atskiras plytų namas su 
garažu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola iš 7%. 
MIMICO, $10.000 įmokėti, didelis 
2-jų šeimų namas su garažu, dide
lis sklypas, 9 vaismedžiai, rūsyje 
2 kambariai; pirma skola $20.000 
iš 7%%; prašoma kaina $36.000.

ISLINGTON - WESTWAY, $32.500 
prašoma kaina, gražus atskiras vie
no augšto namas su garažu, didelis 
sklypas, puikus rajonas, arti mo
kyklos, susisiekimas ir krautuvės.

ST. VAUPSAS
Darbo teL 249-7691 Namų teL 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8 
šešt. 9-12
Sekm. 9.30 -1

~~ PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.MMfMM - - --- - - -- -
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1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
KING ST. W. — WILSON AVE., Parkdale rajone, mūrinis. 6 kambariai, 
2 virtuvės, vieta garažui. Įmokėti tik $3.000, skubus pardavimas.
KING TOWN — AURORA, apie 25 mylios nuo Toronto, gražus 20 akrų 
žemės sklypas, teka upelis ir dalis apaugus medžiais. Įmokėti $4.000, 
prašo tik $13.500.
ANNETTE — RUNNYMEDE, 9 kambariai, mūrinis, atskiras, 3 virtuvės, 
2 prausyklos, alyva šildymas. Savaitinė nuoma S85. prašo $29.000.

’ ROYAL YORK RD. — NORSEMAN, gražus 6 kambarių vienaaugštis 
(bungalow), du įrengti kambariai rūsyje, dvigubas garažas, gražus skly
pas. įmokėti apie $15.000.
JANE — WESTON RD., naujos statybos trijų butų. 17 kambarių tnbutis. 
Didelės nuomojimo pajamos. Įmokėti apie $15.20.000. Skola iš 7%. Ge
ras investavimas.
VARSITY RD. — WAREN PARK, 6 kambarių, vienos šeimos namas, ar- 

, 1 ti parko, mokyklų ir prekybinių centru. Prašo apie $23.000.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

ST. CLAIR — BATHURST, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, pirmame 
augšte 5 kambariai ir prausykla, antrame augšte du kambariai, garažas, 
šoninis įvažiavimas, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo; prašoma kai
na $26.000. Liks viena skola balansui.
BLOOR — DUNDAS, $10.000 įmokėti, mūro, 10 kambarių, pirmame 
augšte 4 kambariai. 4 virtuvės, 2 garažai; prašoma kaina $30.000.
JANE — ANNETTE. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras. 2 augštų. 8 kam
bariai (2 butų namas), 2 mod. virtuvės, 2 prausyklos (pirmame ir ant
rame augšte prausyklos), garažas, šoninis įvažiavimas, prašoma kaina 
$36.000, liks viena skola balansui.
ROYAL YORK — BLOOR, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow, baigtas rūsys, garažas, privatus įvažiavimas, ’ 
prašoma kaina $29.500.
LAWRENCE —- KEELE, $20.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 butų apar
tamentas, butas turi po 2 miegamuosius; prašoma kaina $105.000.
DUNDAS — ROYAL YORK, $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 augštų. 6 
kambarių, moderni virtuvė, garažas, 10 pėdų šoninis įvažiavimas; prašo
ma kaina $28.900.

J. KUDABA
Toronto Real Ė$tate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Tel. RO 2-8255
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.
BLOOR — CLENDENAN,
$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.

Tefl. 249-7691
WESTON RD. — WILSON AV., 
$23.900, atskiras namas, sklypas 
57x213 pėdų, skola iš 7%, greitas 
užėmimas.
BLOOR — ROYAL YORK RD.. 
$32.500 prašoma kaina, atskiras 
vieno augšto plytų namas, 5-ki 
kambariai ir 2 dideli kambariai 
rūsyje, 2 prausyklos, namas arti 
prie Bloor ir tik keleto metų se
numo.
BABY POINT, $10.000 įmokėti, le
galus dviejų šeimų namas, garažas, 
labai geroj gražioj vietoj, arti cent
rų. Greitas užėmimas ir puikus na
mas.

MOKA: už depozitus — 4%%, 
už serus — 5Vž%

IMA:
už naujas asmenines paskolas — 7 Vi % 
(už senas paliekama 7%);
už naujas ir pratęsiamas nekilnojamo 
turto paskolas — 71/2% .
(senos paliekamos iš 61/2%)

6 TORONTO" 
Lietuviu skautų veikla

• “Šatrijos” tunto vyr. skaučių 
kandidačių būrelį ruošia ps. R. Ži
linskienė, o jūrų skautes — s. M. 
Vasiliauskienė. įžodis numatomas šią 
vasarą.

• “Rambyno” tunto Mindaugo dr- 
vės draugininko pareigoms paskir
tas s.v.v.sl. J. -Svirplys, globėju L. 
Montvila, s. E. Kazakevičius vado
vauja dr-vės vyresnio amžiaus būre
liui. Beveik visi dr-vės skautai už
siregistravo vykti į tautinę stovyklą.

• Sv. Jurgio šventė iškilmingai 
atšvęsta Hamiltono Jaunimo Centre 
balandžio 28 d., dalyvaujant Hamil
tono, Toronto ir Niagaros pusiasa
lio skautų-cių vienetams. Sueigoje 
kalbėjo vadeiva s. K. Batūra ir mons. 
J. Tadarauskas. Atžymėtuosius ir įžo
dį davusius sveikino “Širvintos” tun- 
tininkė s. D. Gutauskienė. Laužo da- 
dyje hamiltoniečiams pirmą kartą pa
sirodė “Šatrijos” tunto kanklininkės 
ir “Rambyno” skudutininkai. Pro
gramos pabaigoje parodytas skautiš
kas filmas. Po vaišių vyko smagūs
šokiai. Vadovai-vės turėjo bendrą pa

šeštadieninės mokyklos moki
nių tėvų komitetas iš KLB ad
ministracinės komisijos nupir
ko 31 egzempliorių leidinio 
‘'Lithuanians in Canada”. Moks
lo metų užbaigos proga jis bus 
Įteiktas mokyklos mokytojams 
kaip dovana. Leidinyje yra gana 
išsamus skyrius apie lietuvių 
šeštadienines mokyklas Kana
doje.

Dr. M. Anysas buvo nuvykęs 
Čikagon savo knygos “Senprū- 
sių laisvės kovos su vokiečių 
ordinu” spausdinimo reikalais. 
Ten patyrė, kad knyga jau baig
ta spausdinti “Draugo” spaus
tuvėje ir persiųsta rišyklom Ne
trukus bus pradėta siuntinėti 
prenumeratoriams.

Kostas Kalendra su žmona bu
vo nuvykę Į savo pusbrolio kan. 
K. Steponio laidotuves Los An
geles, Kalifornijoj.

Sol. R. Marijošius, torontiš
kio Br. Marijošiaus brolis, ren
giasi atvykti iš pavergtos Lie
tuvos paviešėti Toronte.

Aldona ir Pranas Kvedarai 
balandžio 20 d. savo giminių ir 
bičiulių tarpe atšventė sidabri
nę vedybų sukakti. Ji pradėta 
padėkos pamaldomis šv. Jono 
Kr. bažnyčioje. Pamaldų metu 
giedojo sol. Prudeneija Bičkie- 
nė, specialiai iškilmėms atvy
kusi iš Čikagos. Jai akompana
vo J. Govėdas. Pobūvyje, kuris 
Įvyko tos pačios par. salėje, da
lyvaujant gana gausiam būriui 
idėjos ir asmeninių bičiulių, pa
sakyta daug sveikinimo kalbų, 
perskaitytas popiežiaus palai
minimas. Salėje keletą dainų 
padainavo sol. P. Bičkienė, pa
lydima muz. St. Gailevičiaus. 
Be torontiškių svečių, pobūvy
je dalyvavo iš Čikagos p.p. Vid
mantas ir Bičkai, iš Klevelando 
dr. J. Mauruko šeima. Pobūvi 
surengė bičiuliai, vadovaujami 
Br. Marijošiaus ir M. Abromai
čio.

Keletui gabių mokinių Park- 
dale mokykloje pasiūlyta iš 9 
skyriaus sekanti rudenį šokti i 
11-tą. šie mokiniai vasaros ato
stogų metu nuo liepos 2 iki rug
pjūčio 9 d. turės lankyti spe
cialų vasaros kursą, šiame są
raše yra lietuviai mokiniai: R. 
Birgelytė ir A. Valiulis.

Kompartijos narys, Kanados 
ukrainietis John Kolasky. para- 
šes knygą “Education in Soviet 
Ukraine”, pateko savo partijos 
nemalonėn. Mat, partijai nepa
tiko autoriaus gausūs Įrodymai, 
kaip vvksta Ukrainos rusini
mas. Kanados kompartijos va
dovybė užsimojo ji pašalinti iš 
partijos. Manoma, kad tai dar 
labiau suskaldys partiją.

Kristinai Dimskvtei, besiren
giančiai ištekėti už Arvvdo 'Mi
liausko. balandžio 28 d. šv. Jono 
Kr. par salėje surengtas šaunus 
priešvestuvinis pobūvis.

PADĖKA
Už surengtą mums staigmeną - na

mų įkurtuves esame nuoširdžiai dė
kingi: klebonui Tėvui Placidui už na
mo pašventinimą. Tėvui Rafaeliui už 
atsilankymą: rengėjams: S. M. Bu- 
šinskams. J. V. Vingiliams. A. J. Vaš- 
kevičiams. Taip pat labai ačiū vi
siems atsilankiusiems ir prisidėju- 
siems prie tokių gražių vaišių ir gra
žios, vertingos dovanos: J. S. Andru- 
liams, S. Barškučiui,. J. E. Bukšai- 
čiams, V. Buragui, J. B. Danaičiams. 
J. O. Drąsučiams, J. M. Gielen. L. 
Grinsky, J. Grinsky, V. Jasas, S. L. 
Juozukoniams. J. Z. Klevinams, V. T. 
Kobelskiams, J. A. Krikščiūnams, F. 
W. Kupitis, J. A. Kutkoms iš Wellan- 
do, B. N. Petkecigiams, A. S. Pet- 
raičiams, J. A. Petrauskams, V. L. 
Pesevičiams, tėvukui V. Pranckevi- 
čiui, A. Pranckevičiui, S. Pranckevi- 
čiui. Z. Z. Revams, J. Z. Stravins
kams, J. J. Šarūnams, B. V. švedams. 
M. Watson.

Jūsų parodytas nuoširdumas paliks 
mums neužmirštamas —

Janina Ir Stasys Černiauskai

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundos St. W. • Tel. 533-Arid

sitarimą šios vasaros stovyklų rei
kalais.

• Bal. 27. “Rambyno” tuntas da
lyvavo obuolių dienoje. Sėkmingai 
buvo pardavinėjami obuoliai paskir
tame rajone. Už talką šiame žygyje 
tunto vadovybė dėkoja s. K. Batūrai, 
M. Yčui, ponioms šeimininkėms G. 
Tarvydienei, I. Meiklejohn, V. Va- 
lickienei, I. Mackevičienei ir L. Stul- 
ginskienei. Skautiškas ačiū tėvams, 
padėjusioms transportu ir kituose 
reikaluose.

• “Skautų Aido” 3 nr. paminėta 
45 m. šio žurnalo sukaktis. Į pir
maujančių šių metų platintojų eiles 
išėjo s. VI. Rusas. Kas dar neužsipre
numeravo šio laikraščio, prašome pa
skubėti. Prenumerata metams tik 
$4. Rašyti: Skautų Aidas, P. O. Box 
222, Thompson, Conn. 06277, USA.

• Romuvos albumas laukia nuo
traukų iš 1967 m. stovyklos. Jas ga
lima siųsti “Rambyno” tuntininko 
adresu: Dr. A. Dailydė, 51 Worthing

ton Cres., Toronto 9, Ont. C. S.

ATEITININKŲ DIENA TORONTE
Metinė ateitininkų šventė ba

landžio 28 d., praėjo su gražiu 
pasisekimu, šventės išvakarėse 
kun. Ambrozijus Prakapas, O. 
F.M., atlaikė Prisikėlimo baž
nyčioje susitelkimui skirtas pa
maldas, kuriose dalyvavo dau
giausia jaunimas, šeštadienio 
vakarą gausiai susirinko ateiti
ninkai sendraugiai, jaunųjų atei
tininkų tėvai, globėjai jaukiai 
vakarienei, paruoštai Prisikėli
mo parodų salėje, kur ką tik 
buvo baigta Įrengti ateitininkų 
tėvų komiteto suruošta dail. VI. 
Stančikaitės-Abraitienės dailės 
paroda. Vakarienėje dalyvavo 
naujasis Ateitininkų Federacijos 
vadas prof. J. Pikunas su Po
nia iš Detroito, čia jis pasakė 
pagrindinę kalbą, kurioje pa
brėžė menkėjantį Š. Amerikos 
jaunimo lygį. Esą jis neišsivys
to pakankamai nei fiziškai, nei 
morališkai. Plinta narkotikų var
tojimas. Religija iš viešųjų mo
kyklų visiškai išgyvendinta. To
kiose sąlygose auga ir lietuvių 
išeivijos jaunimas. Ateitinin
kams esą tenka organizuoti mo
ralinę atsparą — religinę ir 
tautinę. Prof. J. Pikūnas gėrė
josi Toronto ateitininkų jauni
mo veikla ir skatino neatsilikti 
senimą. Vadovaujant sendrau- 
igjų kuopos pirm. B. Sakalui už
simezgė diskusijos, kuriose kri
tiškai buvo paliestas sendraugių 
pasyvumas, nepakankamas dcn 
mėjimasis bendrojo pobūdžio 
moralinėmis problemomis. Dis
kusijose dalyvavo: dr. J. Sun- 
gaila, kun. Placidas Barius, O. 
F.M., B. Sakalas, kun. Pr. Gai
da, sesuo Igne Marijošiūtė, K. 
Kaknevičius, p. Girdauskas, p. 
Stankaitis, p. Jasinevičius, p. 
šapokienė, p. Dalindienė ir kt. 
Diskusijos baigtos išvada, kad 
ateitininkai, dalyvaudami bend
rojoj lietuvių veikloj, neužmirš
tų ir savosios, bei ją stipriau 
remtų. Tuo pačiu metu jauni
mas turėjo atskirą pramogą — 
šokius.

Sekmadieni, 10 v. r., Prisi
kėlimo bažnyčioje Toronto atei- 
tininkija su savo vėliavomis da
lyvavo pamaldose, kurioje vyra
vo jaunimas. Jų atstovas buvo 
Mišių lektorius, jų gitaros lydė
jo naujoviškas jaunimo gies

Antikomunistinė demonstra
cija balandžio 27 d<. Įvyko prie 
JAV konsulato. Rengėjų buvo 
skelbta susirinkti 2 v. p.p., bet 
vėliau buvo pakeista i 1 v.p.p. 
Dėlto susirinko mažiau gausus 
būrys dalyvių, kurių tarpe buvo 
ir keletas lietuvių, žymiai gau
sesnė buvo prokomunistinė de
monstracija, kuri tvarkingumu 
nepasižymėjo — keletas de
monstrantų buvo suimta. Tele
vizija ir spauda šiai demonstra
cijai skyrė daug dėmesio.

Antanas Rudėnas, senosios 
kartos ateivis, turis 78 m. am
žiaus ir gyvenąs Queen St. W., 
buvo plačiai aprašytas “Toronto 
Daily Star” dienraščio balandžio 
24 laidoje. Esą jis gyvena vienas 
nuomotame kambaryje ir -pini
gus laiko ne banke, o specialiai 
įsiūtoje kišenėje. Sausio 2 d. ne
žinomas vagis atėjęs i kambarį, 
nukirpęs kišenę ir nusinešęs su
taupytus $5000. Už tuos pinigus 
jis norėjęs pasiųsti siuntinių sa
vo broliams Lietuvoje. Teisėjas 
J. Addison kaltinamąjį išteisi
nęs, nes nebuvę pakankamai įro
dymų. Anksčiau A. Rudėnas dir
bo kepykloje. Jo žmona mirė 
1933 m. Dabar jis gauna senat
vės pensiją. A: Rudėnas sveria 
235 sv. atrodo stiprus, bet ne
mėgsta stovėti banke eilėje.

Ošavos medžiotojų ir meške
riotojų klubas “Ešerys” išleido 
jau dešimtą numeri savo laik
raštėlio “žuvėdra”, šis nr. skir
tas Lietuvos penkiasdešimtme
čiui.

Ateitininkų žinios
Nuoširdi padėka visiems, prisėdė

jusiems prie ateitininkų šventės pa
sisekimo. Ypatingai daug prisidėjo 
patys tėvai, kurių darbas ir parama 
visą laiką didėja. Didelis ačiū p. Ža- 
davičiui tvarkiusiam šviesas ir sce
ną.

Hamlitono ateitininkų šveitė įvyks
ta šį savaitgalį, šeštadienio vakarą 
bus dainuojančios Žymantų šeimos 
koncertas, po to — jaunimo šokiai. 
Vyr. moksleiviai, norį vykti iš vaka
ro, prašomi skambinti Romui Pute- 
riui tel. 762-6787. Visi kiti, norį va
žiuoti sekmadienio rytą autobusu, 
prašomi iki ketvirtadienio vakaro pa
skambinti savo būrelio globėjams. 
Gali autobusu važiuoti ir tėvai. Au
tobusas išeis nuo Prisikėlimo bažny
čios sekmadienio rytą 9.30 vai. Ra
giname ypač jaunimą gausiai daly
vauti. Eesame dėkingi hamiltoniš- 
kiams, taip gausiai dalyvavusiems 
Toronto ateitininkų šventėje. Pasi
stenkime ir mes, torontiškiai, gau
siai dalyvauti jų šventėje.

“Pirmyn Jaunime” — neperiodi
nis Toronto moksleivių ateitininkų 
laikraštėlis, pažymėtas 2 numeriu, 
išėjo prieš pat metinę šventę. La
bai gražiai išleistas — spalvotu vir
šeliu. Redaktorius — Eug. Girdaus- 
kas.
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mes, kurios darniai skambėjo, 
pagaliau jų atstovai nešė ir ly
dėjo vėliavas. Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė kun. Pr. 
Gaida. Dalyvių buvo pilnutėlė 
bažnyčia.

Iškilmingas aktas Įvyko 3 v. 
p.p. Prisikėlimo auditorijoj. Ji 
pradėjo Toronto ateitininkiško- 
jo jaunimo veiklos koordinato
rius V. Kolyčius. ir oficialiai da
liai vadovauti pakvietė jauni
mo atstovą A. Puteri. Įžygia
vus vėliavoms, gausus jaunimo 
būrys, pradedant jaunučiais ir 
baigiant studentais, davė iškil
mingą Įžodi, ženklelius ir juos
tas Įteikė Federacijos vadas 
prof. J. Pikūnas. Įžodžio apei
gas atliko kun. Ambrozijus Pra
kapas, OFM. Pagrindini žodį 
gausiai susirinkusiems tarė prof. 
J. Pikūnas, nubrėždamas dabar
ties situaciją ir primindamas 
ateitininkų uždavinius. Sveikin
tojų tarpe buvo: R. Laniauskas 
— moksleivių at-kų centro val
dybos vardu (telegrama), A. Pa
kalniškis, Čikagos kuopos atsto
vas, specialiai atskridęs šiai 
šventei, Hamiltono atstovė, To
ronto skautai ir kt. Ta proga 
prisimintas vyriausias Toronto 
ateitininkas J. Matulionis, šiuo 
metu esąs ligoninėje — jam iš
reikštas visų linkėjimas veikiai 
sugrįžti į savųjų tarpą.

Graži ir Įdomi buvo meninė 
programa, kurią atliko Toronto 
ir Hamiltono jaunieji ateitinin
kai. Ją pranešinėjo Rūta Urbo
naitė. Buvo ir tautinių šokių, ir 
humoristinių dalykų, ir poezi
jos. Ypač smagiai nuteikė hamil- 
toniškių suvaidintas humoristi
nis suktinis ir torontiškių vai
kinų studentų “Sadutė”. Įdomus 
buvo torontiškių paruoštas in
scenizavimas V. Krėvės “Aro”, 
kuriame'dalyvavo gausus jauni
mo būrys. Labai tiko laisvės 
trokštančio erelio idėja šventės 
prasmei. Su pasigėrėjimu visi 
klausėsi jaunimo ansamblio su
tartinių. kuriam dirigavo D. 
Skrinskaitė. Užbaigiant sugiedo
tas ateitininkų himnas. Po to 
jaunimas ir senimas prie vaišių 
stalo turėjo progos pabendrau
ti ir pasidžiaugti gražiai pavyku
sią švente. Bvs.

& CO. LIMITED REALTORS
JANE — DUNDAS, apie $6000 įmokėti, gražus, nedidelei šeimai 5 kam
barių vienaaugštis, rupių plytų, šildomas vandeniu - alyva; garažas; tuo
jau galima užimti.
SWANSEA — BLOOR, labai jaukus vienos šeimos 5 kambarių atskiras 
namas, naujas šildymas, arti Bloor, atvira skola, labai žemi mokesčiai, 
pigus išlaikymas; prašoma kaina tik $24.800.
DURIE ST., modernius 7 kambarių, rupių plytų namas, užbaigtas rūsys, 
ultra moderni virtuvė, garažas.
HIGH PARK — RONCESVALLES, didžiulis, gražus 13 kambarių atskiras 
namas, užbaigtas rūsys, garažai su privačiu įvažiavimu, 3 prausyklos, pui
ki nuomojimui vieta.
BABY POINT, apie $10.000 įmokėti, 8 kambarių per du augštus atskiras 
namas, 2 prausyklos, viena iš jų pirmame augšte; garažas su šoniniu įva
žiavimu; viena atvira skola balansui.
HIGH PARK — BLOOR, puikus 7 kambarių atskiras namas, 2 gražios 
virtuvės, naujas šildymas, garažas, apie 160 pėdų sklypas, nepertoli nuo 
būsimos High Park požeminio traukinio stoties bei Runnymede — Bloor 
krautuvių.
ROYAL YORK — BLOOR, jaukus rupių plytų 6 kambarių vienaaugštis, 
pilnai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, labai gražus di
džiulis sklypas; neįtikėtinai lengvos išsimokėjimo sąlygos.
ROYAL YORK —BLOOR — NORSEMAN, gražus 6 kambarių vienaaugš
tis, užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu. 
BLOOR — DUNDAS, puikus, didžiulis vos keleto metų senumo 5 butų 
apartamentas, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, balkonai, garažai su privačiu įva
žiavimu.
ROYAL YORK — DUNDAS, originalus 13 kambarių dvibutis, šildomas 
vandeniu - alyva, garažai su privačiu įvažiavimu, išnuomotas už $510 mėn. 
24 BUTŲ APARTAMENTAS, apie $36.000 metinių pajamų, su balkonais, 
neaugšta kaina, gera investacija.
11 BUTŲ APARTAMENTAS, visi butai 2-jų miegamųjų, apie $16.500 me
tinių pajamų.
2 KRAUTUVES IR 8 APARTAMENTAI, apie $30.000 įmokėti, visai nau
jas, viskas išnuomota, virš $19.000 metinių pajamų, puikus pirkinys.
MOTELIS — 16 vienetų, apie $20.000 įmokėti, modernus, vos keleto me
tų senumo, labai žema kaina dėl skubaus pardavimo, labai geras pirkinys, 
judri vieta..

2232 BLOOR ST. W, Tel. RO 7-5454

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- nu r> A A J A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAfcA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus 
5yt% už šėrus
 Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 10 vai. iki 3 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 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai •— 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBĖMS
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

Toronto Lietuvių Namai atgi
jo ir atjaunėjo metinio baliaus 
proga. Namų dalininkai ir sve
čiai netilpo pagrindinėje salė
je — stalus teko paruošti ir II 
augšto salėje. Šokio ir lietuviš
kos dainos ženkle netruko pra
bėgti kelios valandos, atnauji
nusios tarpusavio ryšius ir at
gaivinusios ateities viltis.

Medžiotojų ir meškeriotojų 
klubas “Tauras” tradicinį stin
tų vakarą surengė Šv. Jono Kr. 
par. salėje. Dalyvius sotino iš
keptos stintos, ešeriai, linksmi
no A. Lajuko dainų ir šokių mu
zika magnetofono juostoje^

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiu p.p. 

M. ir P. Žymantams už surengimą po
būvio mano 70 metų gimtadieniui pa
minėti. Taip pat dėkoju ir savo 
krikšto sūnui Algimantui Žymantui, 
kuris taip pat daug triūso ir pasi
šventimo parodė rengiant minėjimą. 
Dėkoju visiems kitiems vienokiu ar 
kitokiu būdu prie minėjimo prisidė- 
jusiems: p.p. Babickams. Banščiams. 
Miss Barbarai Galhoun, St. Dabkui. 
Dicavičienei. Grybams, Juodikai- 
čiams. Jurgaičiui. Korozijui. Korsa
kienei, J. Kvedarui, Lastauskienei. 
Lastauskui, Lingaičiams, Macijaus
kui, Markūnams, šalčiams. Sedel- 
mayer, Stanaičiui, Stirbikams, Valad- 
koms ir Ivanauskams.

Jūsų nuoširdumas ir man įteiktoji 
brangi dovana liks mano atmintyje 
kaip viena šviesių akimirkų mano 
niūriame našlio gyvenime. Ačiū 
Jums, ačiū.

Jūsų dėmesys man, einančiam prie 
amžinybės slenksčio, stiprina viltį 
grįžti į brangią tėvynę Lietuvą.

Lieku Jums giliai dėkingas ir reiš
kiu gilią pagarbą —

Jūsų L.K.K.S. V. Tamašauskas

MAGNETAWAN, ONT., $8.500 pilna kaina, vandens krantas ir 1 1 kamba
rių namas, įmokėti apie $3.000; geras vasarinis prefektas.
PACIFIC GATVĖ, $24.900 pilna kaina, atskiras dviejų augštų mūrinis na
mas, didelis sklypas, be garažo, viena skola balansui. Įmokėtii apie $8.000. 
SUNNYSIDE GATVĖ, $28.500 pilna kaina, geras mūrinis namas vandeniu ap
šildomas; įmokėti $5.000.
INDIAN GROVE GATVĖ, $29.900 10 kambarių mūrinis namas, 3 virtuvės, 
2 prausyklos, vankeniu šildomas, 2 mūriniai garažai; įmokėti apie $6.000. 
JANE — BLOOR GATVĖS, keturbutis, modernus keturių šeimų pastatas arti 
Bloor gatvės; įmokėti $15.000; atvira skola balansui.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

KINGSWAY — DUNDAS, vienaaugštis (bungalow), plytinis, atskiras, 
karštu vandeniu šildymas, kilimai, garažas, atviras kiemas, didelis skly
pas. mums rezervuotas pardavimas, $8.000 įmokėti.
RUSHHOLME—DUNDAS, dvibutis, atskiras plytų namas, 14 kambarių, 4 
virtuvės su rūsio apartamentu, šildymas šiltu vandeniu, dvigubas garažas, 
geras mortgičius, $8.000 įmokėti.
LANSDOWNE — DUNDAS, plytų, atskiras, 9 kambariai per du augštu, 
nauja šilto vandens krosnis, 2 modernios virtuvės, atnaujintas, $5.000 
įmokėti.
SHAW — COLLEGE, $10.000 įmokėti, atskiras plytų namas, 15 kamba
rių, 5 virtuvės, 5 krosnys, 5 šaldytuvai, šildymas šiltu vandeniu, 2 prau
syklos, virš $4.000 metinių pajamų, plius 4 kambariai savininkui, didelis 
dvigubas garažas.
LANDSDOWNE — BLOOR, $13.000 pilna kaina, pusiau atskiras 6 kam
bariu namas, nauja krosnis, įvažiavimas (lane), namas be mortgičių.
10 AKRŲ KESWICK — DON MILLS RD., 697 pėdų, prie kelio, lygi že
mė’; prašoma kaina $10.000.

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

Tarime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome nk kreiptis pas mos. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.
Vyt. Morkis A. Bliudžius Afv. (Mieldažukė) Wistoski

OUS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krmmių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
MndŠeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams Ir ugiao 

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

tel. RO 7-9088 kiekviena meta
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AP DRAUDA (įį)
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ e HIPOTEKŲ e 
VASARVIEČIŲ • BAIDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • M® 
SONALO IB DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSTH- 
KŽMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAV VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

4 ",K48ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo maitinas.

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

ĮVAIRŪS siuntiniai ir DOVANOS I
Lietuva, Latviją, Estija, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu 

BE MUITO DOVANOS:
su gydymu ir L t

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėtas gali nusipirkti {vai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimut įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte,-prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

Įvairios sudėties maisto siuntiniaL 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistor!- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai,. baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALCZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. *.f 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO,
K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Scv. R. StasiuJis

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI !r radijo aparatai. Pardoodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 
1900 College Sh, • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzballs

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti šatro automobili! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i
DK-.- 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Autorite uoroge das ir college). Tet 531-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. (šoninės durys), TORONTO. TEL EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DAUBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius.

Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
531-1432 Sav. A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

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

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

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įsteigė 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standų rtinOmls, 
jutvmefinOmie trflfwmWjomli

elektrinis šildymas

gali padaryti ekstra kambarį

labai jaukiu
Lengvai ir greitai galima apšildyti 
ekstra kambarį elektriniu būdu. 
Tai neapsunkinus jūsų turimos šildymo 
sistemos nei biudžeto ir teiks jaukių, 
be jokio traukimo šilimų bet kuriame 
šaltame jūsų namo kambaryje. 
Norėtumėt daugiau sužinoti? 
Pasiklauskite jūsų hydro.

Jaukiau su elektra

a

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

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

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

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

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body
Max Kane Auto Bod) 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST, 
teL WA 14225 arba WA 4-1001

S PORTAS
Neris, Ateitis ir Aušra-žaidynių nugalėtojai

nis 9, 8, J. Vaškevičius 5, 7, V. Ju-Praėjusį savaitgalį Detroite įvyko 
XVIII-ios š. Amerikos lietuvių krep
šinio pirmenybės. Dalyvavo 17 JAV 
ir Kanados komandų.

Vyrų klasėjo nugalėtojais Ūko pra
ėjusių metų čempijonai Čikagos Ne
ris, pusbaigmių pratęsime laimėjusi 
prieš gan stiprią Klevelando žaibo 
komandą 108:107 ir baigmėje nuga
lėjusi Anstonios Geležinį Vilką (bu
vusį Waterburio Gintarą) 86:77. UI 
vietą išsikovojo pirmenybių favori
tai Detroito Kovas, laimėjęs prieš 
Lituaniką 99:66, pralaimėjęs Geleži
niam Vilkui ir nugalėjęs Žaibą 113: 
107. Aušros vyrams, pralaimėjusiems 
Žaibui 82:62 ir nugalėjusiems Litua
niką 63:51, atiteko V vieta.

Jaunių A klasės meisteriu liko ir
gi praėjusių metų nugalėtojai Cice
ro Ateitis, laimėjusi prieš Detroito 
Kovą 47:41 ir Čikagos Nerį 61:45. 
Aušros jauniai, pralaimėję Lituani
kai 39:57 ir nugalėję Toronto Vytį 
40:37, liko V vietoje.

Jaunių B klasėje pirmą kartą š. 
Amerikos pirmenybių istorijoje nu
galėtojais liko Toronto Aušra. Auš- 
riečiai, be didelio vargo nugalėję Li
tuaniką 72:40, vos nesuklupo prieš 
praėjusių metų čempijonus Cicero 
Ateitį. Reguliarios rungtynės baigė
si lygiomis 48:48. Pratęsime, trene
rių kovoje, D. Laurinavičius išėjo 
laimėtoju. Rungtynės baigėsi 55:53 
Aušros naudai. Sekmadienio baigmė
je aušriečiai 20 taškų skirtumu nu
galėjo Klevelando žaibą 50:30.

Aušros komandose žaidė: vyrai — 
A. Buntinas 14,2, P. Miniotas 22, 19, 
J. Zentinš 8, 8, O. Kušneraitis 2, 17, 
A. Žaliauskas 3, E. Starkutis 4, 8, A. 
Stankus 6, 6, K. Grigaitis —, 3; jau
niai A — L Linka 12, 11, J. Sodo- 

Rengiama ekskursija Europon
(AŠTUONIOLIKA DIENŲ LIETUVOJE: BIRŽELIO 8 — 29)

Registruotis iki balandžio 30 dienos 

tel. 278-7261

V. BAČĖNAS

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont

zėnas 7, 2 ir R. Petrauskas 7, 11. 
Jauniai B — R. Rautinš 11, 18, 21, 
K Simonaitis 2, 8, 7, J. Norkus 9, 
13, 7, K Tamošiūnas 3, 4, 6, E. Stra
vinskas 3, S. Kaknevičius 21, 16, 10, 
P. Adomaitis, L Plačiakis 4, 6, 4 
ir D. Utautas 4.

įvyko ir tinklinio pirmenybės, ku
riose varžėsi 11 Amerikos komandų 
Rezultatų dar neturime.

XVIII-sias S. Amerikos lietuvių 
pirmenybes sėkmingai surengė Det
roito Kovas.

SPORTAS VISUR
Du rusų sunkumų kilnotojo! pa

siekė pasaulio rekordus: pusviduti- 

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠA'RŪNAS Ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVE„ TEL 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai šoviniai žvejojime re&muiy^ 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

rrio svorio V. Kureneov iškėlė bend
roje sumoje 472,5 kg. (1.039 svarai) 
ir pussunkiasvoris estas J. Talts — 
510 kg. (1.124 sv.).

P. Afrikos K. Muir pagerino savo 
pačios pasaulio rekordą 100 m. plau
kime nugara. Jos naujas rekordas 
yra 1:06,4 sek. P. Afrikos sprinte
ris Paul Nash pasiekė labai geras 
pasekmes 100 m. bėgime. Jis du 
kartu pakartojo pasaulio rekordą 
(10 sek.) 100 m. bėgime.

Tarptautinėse futbolo rungtynėse 
Belgija nugalėjo Olandiją 2:1. Olim
piados atrankinėse rungtynėse Ispa
nija ir Anglija sužaidė lygiomis 0:0. 
Ispanija priimta į olimpines žaidy
nes, nes laimėjo pirmą susitikimą 
1:0.

Tradiciniame Bostono maratone 
šiemet dalyvavo rekordinis dalyvių 
skaičius — 852 bėgikai Pirmą vietą 
laimėjo amerikietis J. A. Burfoot. 
Tai buvo 72 bėgimas.

ČIKAGOS...
(Atkelta iš 3-čio pet) 

zikas Vytautas Strolia iš Niujorko 
buvo atvykęs Čikagon. Jis čia tarė
si dėl operos “Gražinos” pastatymo 
Niujorke su Lietuvių Operos va
dovybe. Si opera Niujorke statinėje 
formoje bus parodyta birželio 2 d. 
— Dr. Elena Tumienė, kuri daly
vavo mokslininkų suvažiavime BIoo- 
mingtone, In<L, grįždama į Los An
geles, buvo sustojusi Čikagoje.

Fort William - 
Port Arthur, Ont. 
RINKIMAI į Kanados Lietuvių 

Bendruomenės krašto tarybą — sek
madienį, gegužės 5 d., 2-5 v.p.p.,
128 Rowand St. pas V. Jokubaus- 
kus. Apyl. valdyba ir rinkiminė 

komisija

Į LIETUVĄ
GERIAUSIA IR VERTINGIAU

SIA DOVANA — 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

PILNAI GARANTUOTI 
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
Tai vertingiausia dovana ir 
daug geresnė, negu siuntiniaL 
Tai jūsų giminės gali patvirtintu 
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalins jūsų gimines nusipirkti 
visa, ko norės — maisto, drabu
žių, medžiagų, batelių ir daug 
kitokių dalykų — amerikietiškų, 
Vakarų Europos, ir vietinių ga
minių SPECIALIOSE Vnespo- 
syltorgo DOLERIŲ KRAUTU
VĖSE. Jūsų giminės galės tai 

patvirtinti.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalins jūsų gimines nusipirkti 
visa, ko norės SPECIALIAI ŽY
MIAI PAPIGINTOM KAINOM. 
Jūsų giminės galės tai patvirtinti.
JOKIŲ ATSKIRŲ MOKESČIŲ 

nei siuntėjui, nei gavėjui, 
nereikės mokėti.

UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street, 
New York, N.Y. 10010 
PRAŠYKITE MŪSŲ 

NEMOKAMŲ KATALOGŲ

23 1 -26 6 1 233-3^23

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

D R. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas?

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULiONYTf
DANTŲ GYDYTOJA 

1795 BLOOR SI W. (prls Ke«$e 
Priėmimo valandos:

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

Telefoną* KO. 6-137*

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway)
Tel. 762-1009. __

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 4-44*^

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir težtadlenlaia 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Torontą 

(I rytu* nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOSICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST.

(kampe* Bloor & Bathurat)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieaira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

NAMŲ,AUTOMOBILI V 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS. LA-V-BIU 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMP 4N1JO6

769 - 4612 
769-4131

Geradariai
Viena vedusių pora Niujorke 

gavo iš nežinomo asmens du ap
mokėtus gerus bilietus j teatrą 
su pasveikinimu ir klausimu:

—- Prašau atspėti, kieno tie 
bilietai?

Vedusių pora nesigilino į rei
kalą ir, nieko negalvodama, ge
roj nuotaikoj išvyko j vaidini
mą. Kai grįžo namo, rado butą 
apvogtą, o ant sienos kabojo di
delėm raidėm užrašas:

— Dabar jau žinote?
Paštiidnkas ir šuo

Moteris skundžiasi pašto vir
šininkui:

— Nuolatinis laiškanešys su 
mano šunim visuomet gerai el
giasi, bet kai jį pakeičia kitas, 
tai kiekvieną kartą jis tiek įer
zina mano šunį, kad jis išbėga 
iš namų.

— Tai kur dabar yra jūsų 
šuo? — teiraujasi pašto virži- , 
ninkas.

— Dabar jis sėdi po magnoli
jos medžiu.

— Na, o kur laiškanešys?
— Laiškanešys sėdi medyje. 

Jis tiek išnervino mano šunį, 
kad tas loja kaip pamišęs.

Ranka ir. pinigai
— Ką tai reikštų, kad man 

šiandien visą dieną kairioji ran
ka niežti?

— Tai reiškia, kad ir šian
dien gausi pinigų.

— O tai gerai. Aš kaip tik 
ir žadėjau paprašyti, kad pasko
lintum man kokią penkinę...

Juoktis ar verkti?
Raudonikis A. Bimba “Lais

vėje” atsakydamas Kaminskui- 
Kairiui, parašiusiam, jog ir mir
damas nedovanos komunistams 
už 1941 m. išvežimą Sibiran iš 
Lietuvos apie 40.000 žmonių, ra
šo:

— Bet, kaip žinia, tie žmo
nės, ten būdami, nematė karo 
baisenybių ir, daugumoje, su
grįžo i Lietuvą sveiki, kaip “ri
dikai’’.

Parinko Pr. Al.

NOTARAS

A. L1ŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas. mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
468 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

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

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

Pritaiko akinius visiems akiu de
fektams. Ištiria ak'ų nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nėvingumą. Kalba slavų kalbufuia.

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924



TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Sis penktadienis — gegužes mė
nesio pirmasis. Pamaldos rytą 7.30 
v. ir vakare 7.30 v. Po rytinių pa
maldų lankomi ligoniai.

— Nuoširdžiai sveikiname kun. dr. 
V. Rimšelį, Tėvų marijonų vienuo
lijos provincijolą, šį ketvirtadienį 
švenčiantį kunigystės 25 m. sukaktį. 
Siam kilniam vilniečiui linkime daug 
Augščiausiojo palaimos ir ilgiausių 
metų Dievo ir tėvynės tarnyboje. Jo 
sukakties iškilmėje dalyvauja ir kun. 
P. Ažubalis.

— Pirmoji Komunija par. bažny
čioje — gegužės 12, sekmadienį, 10 
v.r. Pamokos vaikams antradieniais 
ir ketvirtadieniais 7 v. vakaro, sek
madieniais — po 10 vai. jaunimo 
pamaldų.

— Kat. moterų draugijos inicia
tyva ilgąjį savaitgalį, gegužės 18-19 
d. rengiama ekskursija autobusu į 
Kanadą sostinę Otavą. Norintieji 
įsijungti prašomi užsirašyti pas 
valdybos pirm. V. Otienę.

— Geriausios sėkmės Toronto 
“Varpo” koncertui, įvykstančiam šį 
sekmadienį. Mūsų gausus dalyvavi
mas koncerte bus gražiausias įverti
nimas ir pagerbimas uoliosios choro 
vadovės ir visų varpiečių.

— Gražiai praėjo balandžio 27 d. 
par. choro metinis pobūvis. Ypač 
gražiai derinosi choro seniūno J. 
Kuprevičiaus humoras ir A. Jagėlos 
akordeonas.

— Šį šeštadienį 8 v.r. pamaldos 
už a.a. Oną Žulienę; sekmadienį 11 
vai. — už a.a. Elzbietą Valiušienę, 
p. Sekonienės motiną.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Br. Rastauskienei, 

artimuosius giliai užjaučiame.
— Mišios šį penktadienį, 7.30 vai. 

— už a. a. J. Dubininką, užpr. p. 
Keršių; šeštadienį, 7 vai. pradeda
mos gregorinės Mišios už a.a. M. 
Danisevičienę, užpr. bičiulių; 7.30 
v. — už a.a. M. Danisevičienę, užpr. 
velionės šeimos; 9.30 v. — už a.a. 
J. Juškevičių, užpr. p. Juškevičių; šį 
sekmad., 11.15 v. — už a.a. M. čiur- 
lienę, užpr. p. Vingelių.

— Dėkojame kun. P. Gaidai už tal
ką pr. sekmadienį Mišiomis ir pa
mokslu ateitininkų metinės šventės 
proga.

— Šį sekmad., 9.30 v., — pirmoji 
Komunija. Dėl vietos stokos tikin
tieji, nesurišti su šiomis iškilmėmis, 
prašomi dalyvauti kitose Mišiose, ku
rios bus 8, 9, 11.15 ir 12.15 vai.

— Pirmosios Komunijos apeigų re
peticijos bažnyčioje (!) — antrad. ir 
ketvirtad., 7 v.v. bei šeštad., 4 v.p.p. 
Visų vaikų dalyvavimas privalomas. 
Pirmoji išpažintis — šeštad. po re
peticijos. Sekmadienį vaikai atgabe
nami į par. salę nevėliau 8.45 vai. 
Po iškilmių pamokų nebebus.

— Katechetinės pamokos — ant
rad. ir ketvirtad., 4.30 v.p.p. Tai pa
skutinės pamokos šiais mokslo me
tais.

— Religijos pamokos baigtos pr. 
sekmadienį. Pasauliečiams dėstyto
jams didžiai dėkojame.

— Šį sekmadienį daroma mėn. 
rinkliava par. skoloms sumažinti.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios, išpažintis ir Komu
nija — 7, 7.30 ir 8 v.r. ir 7.30 v.v. 
Ligoniai Komunija aprūpinami iš 
anksto susitarus.

— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais kas rytą po 8 v. Mišių, o sek
madieniais — po Sumos.

— Šį sekmadienį per Mišias 11.15 
ir 12.15 vai. religinio auklėjimo te
ma kalbės par. tarybos pirm. dr. J. 
Sungaila.

— Ryšium su Pirmosios Komuni
jos. Motinos Dienos iškilmėmis tre
tininkų mėn. susirinkimo nebus.

— Jungtinė studentų ir suaugusių 
chorų repeticija — ketvirtad., 7. v.v. 
ir šį sekmad. po Sumos muz. studi
joje; vaikų — penktad.. 6.30 v.v.

— Kviečiame paremti “Varpo” pa
stangas. atsilankant į jo šį sekma
dienį rengiamą pavasario koncertą.

— Pr. penktad.. susirinkus gra
žiam būriui susidomėjusių jaunuo
lių. pradėtas lituanistinis semina
ras. Sekanti pamoka — šį penktad.. 
geg. 3 d.. 6.30 v.v. Prisikėlimo par. 
namuose, ateitininkų kambary’. Kvie
čiame jaunimą dalyvauti.

— Stovyklavietės atstatymo darbai 
tęsiami. Sudėtingesni darbai atiduo
ti rangovams; kiti bus atlikti talkos 
būdu. Galį padėti savaitės dienomis 
ar savaitgaliais prašomi paskambin
ti T. Pauliui arba A. Baltrušaičiui 
RO 2-5419.

RAMIOJ ŠEIMOJ ANTRAME AUGS- 
TE IŠNUOMOJAMAS be aptamavi- 
mo didelis kambarys su baldais ra
miam vyresnio amžiaus asmeniui. 
Yra galimybė virti. Arti Prisikėlimo 
parapijos. Skambinti nuo 5 v.p.p. tel. 
534-8112.

PARDUODU naujus pasiūtus tau
tinius drabužius. Tel. 762-6172.

BARONESSA 
BEAUTY SALON J

: 2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252 '
• (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė
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«» —1 ~........ Ml* IHRI — ■— W— ■■ t »

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 
YONGE MEMORIALS LTD.

2019 YONGE St, Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
TeL 497-2147, vakarais 445-8955

! Meistriškas darbas, puikūs lietuviai projektai

Varpu

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS AUDITORIJOJ

Dirigentė D. Skrinskoitė

Rengėj

Įvyks dail. R. Bukausko parodos atidarymas
Atidarymo žodį tars dr. Henrikas Nagys. 

Kavutė ir parodos apžiūrėjimas.

Programoje: Sol. J. Vaznelis iš Čikagos, "Varpo" tautinių šokių grupė, "Varpo" moterų, vyrų ir mišrus choras

PO KONCERTO KAVUTĖ IR PASIDALINIMAS ĮSPŪDŽIAIS • BILIETAI Į KONCERTĄ — PO 3 DOLERIUS 
VAIKAMS^ STUDENTAMS IR PENSININKAMS — PO 1 DOLERĮ.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti šioje pavasarinės dainos ir dailės šventėje

“Varpo” pavasarinis koncertas
BROCKTON HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ (Bloor-Brock gatvių kampas)

Solistas J. Vaznel

didingas

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
CHORŲ pavasariniai koncertai 
jau tapo tradicija. Šiemet jis 
Įgauna dar didesnės reikšmės, 
nes juo bus paminėta parapijos 
15 metu ir kartu klebono Tėvo 
Placido Bariaus 25 kunigystės 
metų sukaktis. Tiesa, jis yra la
bai daug nusipelnęs ir vertas 
ypatingai didelio ir viešo pager
bimo, tačiau gerbdami jo kuk
lumą ir nenorėdami prieštarau
ti jo valiai, turime susilaikyti 
nuo visų viešų iškilmių. Kon
certas. kuriam visi trys chorai 
su dideliu entuziazmu seniai 
ruošiasi, Įvyks gegužės 26 d., 
6.30 v.v.. 'naujai išdekoruotoje 
parapijos salėje. Programa bus 
ypatingai plati ir Įdomi. Vaikų 
choro dainos visos naujos, pa
įvairintos vaidyba. Studenčių 
mergaičių, mišrus studentų, su
augusių ir pagaliau visų jung
tinis choras turi paruošęs puikų 
repertuarą, kaip pvz. R. Šuma
no “Čigonai”. Haendelio “Sam
sonas nugalėtojas" ir 1.1. Kon
certą globoja parapijos taryba, 
kuri taip pat visus dalvvius po 
koncerto pavaišins kavute ir 
skanėstais. Rengėjai.

Pasikalbėjimas su prof. J. Pi- 
kūnu — liet, radijo programoj ši 
šeštadieni 3.30—4.30 v.p.p.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMU” 
radijo programos girdimos 
du teartus per savaitę —

šeštadieni: 3.30 — 4.30 v.p p 
banga 1250. stotis CHW0, 

Oakville, Ont, Kanada;
Sekmadieni: 2 — 2.30 v.p.p 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

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

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

RUSSELL M. KLYMAS
OFICIALUS BUHALTERIS

REGISTRUOTAS PATIKĖTINIS

(Chartered Accountant, 

Licensed Trustee)
264 Roncesvalles Avenue.

Toronto 3, Ontario

TRADICINIS \
j KARTŪNO
BALIU S Ii $g Prisikėlimo parapijos salėje £ 

| gegužės 4 d.
| Pradžia - 7.30 v.v. |
| Gros D’Amico orkestras. %

Trys gražiausios kartūno suknelės bus premijuotos.4 Įėjimas $2.00, studentams $1.00.

y Šalpos Grupė "Daina"

KLB TORONTO APYLINKĖS RINKIMU KOMISIJŲ 
I KRAŠTO IR APYLINKĖS TARYBAS JUNGTINIS 

PRANEŠIMAS
Rinkimų komisijos, susitarusios su KLB Toronto apylinkės 

valdyba skelbia:
1. Rinkimai i KLB krašto tarybą ir i KLB Toronto apylinkės 

tarybą vykdomi drauge š.m. gegužės 12 dieną.
2. Kiekvienas Toronto apylinkės lietuvis balsuoja du kartu: už 

kandidatus i krašto tarybą ir apylinkės taryba.
3. Balsavimo būstinės ir laikas: nuo 9 vai. ryto iki 1.30 v.p p. — 

Šv. Jono Kr. parapijos salėje. 941 Dundas St. W. ir Prisikėlimo 
parapijos didžiojoje salėje. 1011 College St. Evangelikų pa
rapijos patalpose — 1691 Bloor St. W. (Indian Rd. ir Bloor 
kampas) tuojau pat po lietuviškų pamaldų. Nuo 2 v.p.p. iki 
5 v.p.p. — Lietuvių Namuose. 1129 Dundas St. West.

4. Į abi tarybas turi teise balsuoti kiekvienas lietuvis, nejaunes- 
nis kaip 18 metų amžiaus.

5. Į KLB krašto tarybą balsuojama nedaugiau kaip už 30 kan
didatų. o į Toronto apylinkės tarybą nedaugiau kaip už 25 
kandidatus.

KLB krašto ir Toronto apylinkės 
rinkiminės komisijos

“Paramos“ valdyba paskuti
niame posėdyje nutarė nuo 1968 
m. liepos 1 d. pakelti palūka
nas už depozitus iki 5% ir už 
hipotekines paskolas (mortgi- 
čius) — 7%. Asmeninėms pa
skoloms palūkanos paliekamos 
tos pačios — 7%. Be to, pri
mename. kad čekius rašyti gali
ma tiktai iš depozitų sąskaitos, 
o iš šėrų sąskaitos reikia atski
ro pervėdimo i depozitus. Tas 
nesudaro jokiu sunkumų, tiktai 
reikia pranešti raštu ar telefo
nu, kiek norite pervesti iš šėrų 
sąskaitos i depozitus. Už šėruš 
numatoma išmokėti nemažiau

Vedėjas

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety Leaguo. Nemokami 
nurodymai jdsų namvoae Arba mė
tų klasėje turintiems laikinius leidi
mus. Ir jau galima pradėti važiuo
ti pirmg pamokų su standartinėm ar
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Juozas Valevičius, jaun.. Turk- 
Valevicius nekilnojamo turto 
pardavimo Įstaigų savininkas su 
mamyte rengiasi vykti atostogų 
i Europą, kur numato aplanky
ti Vilnių. Berlyną ir kitus mies
tus. Prieš kelis metus jis susi
tuokė su lietuvaite, kuri buvo 
išrinkta “Miss Freedom”. Jo ir 
partnerio nuosavybių pardavimo 
Įstaigų yra ne tik Toronto mies
te, bet ir Ontario provincijoje. 
Jis norėtų turėti ir lietuvių nuo
savybių pardavėjų, kurie galė
tų aptarnauti savo tautiečius.

PADĖKA
Už sėkmingą operaciją dėkoju dr. 

Sulivan, o dr. A. Valadkai už prie
žiūrą ligoninėje; taip pat visiems 
mane lankiusiems ligoninėje, na
muose ir už dovanas. Reiškiu padė
ką: Tėvui Pauliui, OFM, Tėvui G. 
Kijauskui, SJ, pp. Astrauskams, An
derson, V. Bačėnui, Bilkiui, Basa
lykui, Gudaičiam^, Gulbi n sk ui, Jokū- 
baičiams ir Danutei, Krasauskui, 
Siaudiniui ir Varankai.
Visiems nuoširdus litftuviškas ačiū —

J. Cicėnas

Lituanistinis seminaras pradė
jo darbą balandžio 26 d. ŠĮ penk
tadieni, gegužės 3, renkamės 
6.30 vai. vakaro Prisikėlimo pa
rapijos ateitininkų kambaryje. 
Kviečiame daugiau jaunimo.

Seminaro vedėja
Dail. R. Bukausko dailės dar

bų paroda atidaroma Prisikėli
mo didžiojoj auditorijoj ši šeš
tadieni, gegužės 4 d., 2 v.p.p.

K. L. K. Kultūros Draugijos 
“Žiburiai” metinis susirinkimas 
— gegužės 4, ši šeštadieni, 3 v. 
p.p:. salėje virš “TŽ” redakcijos.

Akademikų Draugijos rengia
ma paskaita — gegužės 4, ši šeš
tadienį, 7.30 v.v. Prisikėlimo 
muzikos studijoj. Kalbės prof. 
K. Baublys tema “Lietuviai tarp 
dviejų kultūrų“. Visi kviečiami.

Dail. V. Stančikaitės-Abraitie- 
nės paveikslų paroda atidary
ta balandžio 28 d. Prisikėlimo 
parodų salėje. Rengėjų — atei
tininku moksleivių tėvu komite
to vardu atidarymo žodi tarė A. 
Ulba, pakviesdamas perkirpti 
kaspiną ir atidaryti paroda Bra
zilijos konsule ponia Ibis Bengs- 
ton. lietuviu bičiulę. Dail. V. 
Stančikaitė yra ilgokai gyvenusi 
Brazilijoj, ir todėl p. Bengston 
buvo pakviesta i atidarymo iš
kilmę. Dailininkei, poniai Beng
ston ir poniai Žmuidzinienei 
įteikta po gražią puokšte gėlių. 
Jau nupirkti 7 paveikslai. Pa
rodos lankymo valandos: šešta
dieni 12-5 v.p.p.. sekm. 10-2 v.p.

P A DĖK A
Ačiū Jums, brangūs draugai, už 

neišpasakytai gražia šventę, suruoš
tą mums 25 m. ved. sukakties proga.

Ypatinga padėka rengėjams: p. p. 
S. B. Marijošiams. V. J. Paršeliams. 
B. M. Abromaičiams. A. V. Kveda
rams. S. B. Sakalams. M. Norkienei, 
kurie įdėjo tiek darbo ir širdies šios 
šventės pasisekimui užtikrinti.

Dėkojame: kun. klebonui P. Ažu
baliui už tokias gražias pamaldas, 
šiltus žodžius ir šv. Tėvo palaimi
nimą: solistei P. Bičkienei už pil
nas nuoširdaus jausmo giesmes pa
maldose ir skambias dainas bei ari
jas pokylio metu: muzikui St. Gaile- 
vičiui ir J. Govėdui. akompanavu
siems solistei; draugams, iš toli at
važiavusiems pabuvoti mūsų šventė
je — dr. J. Maurukams. P. V. Bič- 
kams, S. Vidmantui; dr. A. ir B. 
Saikams už puikias gėles, puošusias 
stalus, ir nuotraukas. įamžinusias 
mūsų šventę; mielam p. J. Račiui, 
pralinksminusiam visus ir taip gra
žiai pravedusiam vaišes, visoms drau
gėms. iškepusioms tokius gražius ir 
skanius tortus.

Taip pat dėkojame visiems atsilan
kiusiems, kurie parodė, kad mes tu
rime daug ir nuoširdžių draugų. Ačiū 
už gražią dovaną ir dalyvavimą mū
sų šventėje.

AMona ir Pranas Kvedarai
DOVANŲ SIUNTINIUS Į Lie

tuvą su užtikrintu pristatymu 
galima siųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras) 421 Hackney Rd., 
London, E. 2, England, SHO 
8734 (sklb.).

8 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1968. V. 2 — Nr. 18 (953)

as MONTin!.Al9"i
Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

— Margučių vakarienė davė gryno 
pelno $592.09.

— Sunkiai serga Veronika Rama
nauskienė Doctor’s Hospital ligoni
nėje. Padaryta operacija dr. St. 
Daukšai Bellechasse Hospital. Sku
biai nuvežta į Cardiological Institute 
ligoninę p. Ambrasienė. Royal Vic
toria ligoninėje po operacijos dar te
beguli Emilija Klimavičienė.

— Gegužės 3 — mėnesio pirmasis 
penktadienis. Mišios bus aukojamos 
rytą 7.30 v. ir vakare 8 v. Išpažinčių 
bus klausoma ketvirtadienio vakare 
nuo 7 v.

— Šv. Kazimiero parapijoje prieš 
50 metų buvo įsteigta Gyvojo Rožinio 
draugija, kuri turėjo gana daug na
rių. Jie visi kalbėjo po vieną paskir
tą Rožinio dalį. Praėjus tiek metų, ne
beatsirandant naujų narių, skaičius 
labai sumažėjo. Fatimoje apsireiškusi 
Marija labai ragino kasdien kalbėti 
Rožinį, nes malda daug pasiekiama. 
Kun. J. Gaudzė kviečia visus tikin
čiuosius kalbėti po visą Rožinį kas
dien, įsirašyti į atnaujintą Gyvojo 
Rožinio draugiją.

— Didysis parapijos choro koncer
tas bus gegužės 11 d., 7.30 v.v. Įėji
mas $2. Iš anksto rezervuokite vietas! 
Išgirsite mūsų choristų darbą, pa
verstą į melodingas dainas. Bus šo
kiai ir bufetas. Pelnas skiriamas baž
nyčios dažymui.'

— Moterystės sakramentą ruošiasi 
priimti; John McPhee su Marija J. 
A. Bashan.

— Praėjusį šeštadienį paminėta 
Tomo ir Onos Lauraičių 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktis iškilmin
ga vakariene. Buvo apie 200 svečių. 
Ta proga gražu pasveikinimą atsiun
tė iš Kalifornijos Z. O. Tamašauskai 
(su $25 priedu). Buvo taipgi įteikta 
brangių dovanų iš sudėtų svečių aukų.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $160.95.

— Parapijai aukojo; $50 — Ch. 
Ambrasas, P. Bernotas, A. Dasys; $30 
— V. Šlekis, J. Valiulis, R. Zienius; 
$29 — B. Papaurelis; $25 — K. Rašy
tinis; $24 — R. Polišaitis, P. Bunys; 
$20 — V. Bubelis, P. Botyrius, L. 
Čečkauskas, P. Jurgutis, E. Gingras, 
M. Gručkūnienė, R. Tetmejeris, M. 
Laurinaitis; $14 — Alf. Žukauskas; 
$12 — J. Gargasienė; $10 — G. Mc 
Namara; $4 — P. Tamutis, J. Le- 
džinskas, K. Zienius.

— Kun. dr. F. Jucevičius buvo iš
vykęs į Bostoną, kur skaitė paskaitą 
Lietuvos klausimu. K.J.G.

Balandžio 21 d. Aušros Var
tų bažnyčioje 16 abiejų lietuvių 
parapijų vaikučių priėmė pir
mąją Komuniją. Sesuo M. Lo
reta labai gražiai vakučius pa
ruošė, tik gaila, kad pati nega
lėjo iškilmėse dalyvauti. Visi 
tėvai jai nuoširdžiai dėkoja.

Sės. M. Loreta balandžio 28 
d. grįžo iš Toronto, kur dvi sa
vaites slaugė savo sunkiai ser
gančią motiną.

Sesuo M. Margarita balandžio 
29 d. išvyko į Putnam, Conn., 
o iš ten į Čikagą. Montrealin 
grįš gegužės 9-10 d.
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“LITAS” MOKA 
už terminuotus indėlius

1 METAI - 6 %
2 METAI - 6,5%
3 METAI - 7 %

MAŽIAUSIAS INDĖLIS $500

— Aukos Bažnyčios Fondui; $10 
— E. Vaicekauskienė, A. Mileris, K. 
ir Ž. Giedraičiai, J. Sipelienė. V. Ši- 
pelis. — Rinkliava; $275.

— Užuojauta P. Budrevičienei ir 
E. Žibaitei, mirus jų broliui Augus
tinui Žibui Lietuvoje; taip pat — VI. 
Tvarionui, mirus jo tėveliui Rapolui 
Tvarionui Lietuvoje.

— Rengiasi tuoktis; Constance 
Joan Malisauskaite-Marlowe su Hu
bert Roland Lee; V. Šipelis su Al
dona Sapokaite.

— Parapijos choro metinis kon
certas — šį šeštadienį, gegužės 4 d., 
7 v. v., parapijos salėje. Įėjimas su
augusiems — $2.50, moksleiviams — 
$1.00. Programoje — koncertas, vai
šės, loterija, šokiai, grojant geram 
J. Balčiūno orkestrui. Bilietai i šį 
parengimą platinami choristų. — 
Choras aukoja parapijai ir kolonijai 
maždaug apie 6 valandas darbo per 
savaitę. Atsidėkodami jiems turėtu
me padėti bent 2 vai. uždarbiu 
kartą į metus. Jeigu kas negali da
lyvauti, malonėkite prisidėti - savo 
pinigine auka ar dovana loterijai. 
Remkime ir dalyvaukime visi.

— Šį sekmadienį įvyksta Motinos 
Dienos minėjimas, ruošiamas Augšt. 
Lit. Kursų. 5 v.p.p. Mišios, progra
ma salėje su įdomia paskaita ir jau
nimo pasirodymas.

— Gegužės 11, šeštadieni. 7.30 v. 
v. AV salėje Lituanistinių Kursų už- 
baigtuvės. Gegužės 12, sekmadienį, 
šeštad. mokyklų mokslo metų užbai
gimas; 10 v. Mišios, salėje iškilmės.

— Parapijos komiteto posėdyje, 
kuriame dalyvavo T. jėzuitų provin
cijolas T. G. Kijauskas. buvo svars
tytas altoriaus keitimo klausimas. 
Yra padaryti du planai: vienas J. 
Petrucci, kuris dabartinį altorių pa
statė, kitas — arch. V. Zubo ir kitų 
komisijos narių. Pastarasis projek
tas yra iškabintas AV salėje. Susipa
žinkite. Galutinėje instancijoje pla
nus tvirtins vyskupijos komisija.

Balandžio 26 d. buvo paskuti
nioji lietuvių pamoka vaikams, 
nemokantiems lietuviškai kalbė
ti. Sesuo M. Margarita, kuri mo
kė tuos vaikus, pranešė tėvams, 
kad rudeni vėl tęs drabą toliau. 
Pageidavo, kad silpnai kalban
tieji lietuviškai važiuotų į lie
tuviškas stovyklas.

Dailės ir tautodailės paroda, 
surengta vietinės šaulių kuopos, 
praėjo labai sėkmingai. Aplan
kė apie 1200 asmenų. Su įvai
riais darbais dalyvavo 88 asme
nys su 781 eksponatu. Parodai 
iš pavergtos Lietuvos buvo gau
ti įdomūs suvenyrai — plotkelė 
su rūtų šakele, akmenukai iš 
Palangos pajūrio, partizano vė
liavėlė ir pan. Netrūko ir žy
mių parodos lankytojų, kurių 
tarpe buvo miesto burmistro pa
vaduotojas Lapalme su žmona, 
meno kritikas Peter Bray ir kt. 
Platesnis parodos aprašymas su 
nuotraukomis bus vėliau.

“Žmogus ir jo pasaulis" pa
rodos visų rūšių bilietus galite 
Įsigyti “Lite” darbo valandomis. 
Papigintos kainos iki gegužės 17.




