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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
Baltiečių veikla

Amžių glūduma dengia dviejų genčių — aisčių ir ugro-finų 
— atsikėlimą į Baltijos rytinį pakraštį. Nors ir skirtingos savo 
kilme, tos gentys istorijos eigoje pergyveno tiek daug bendrų var
gų ir nelaimių, taip ilgai išsilaikė prieš slavų ir germanų triuš
kinantį spaudimą, kad dabar trys Baltijos rytinio pakraščio tau
tos — lietuviai, latviai ir estai — neretai vadinamos vienu bal- 
tiečių vardu.

Nors ir daug praeities įvykių jungė tas tautas, tačiau jų galu
tinis suartėjimas buvo užantspauduotas dviem šio šimtmečio įvy
kiais: triumfinėmis laisvojo gyvenimo dienomis ir po jų užėjusia 
sibirinio žiaurumo okupacija, kuri turi vieną ir visiems supran
tamą tikslą, nustatytą dar rusų caro Petro Didžiojo laikais — 
prakirsti rusams langą į vakarus. O tą galima pilnai padaryti tik 
nušlavus nuo žemėlapio Baltijos tautas. Tas ir daroma, pradžioje 
žiauriau, stalininėmis rankomis, o dabar švelniau — užsimovus, 
taip sakant, kultūrines pirštines.

Šviesus laisvojo gyvenimo prisiminimas ir bendros kančios, 
iškentėtos birželio trėmimų vagonuose, Sibiro taigose bei partizanų 
žūtbūtinėse kautynėse, tris baltiečių tautas sujungė ilgam laikui^ 
gal ir amžinai. Tas ryšis tuoj buvo pajustas, kai tik tų tautų dalis 
atsidūrė išeivijoje. Jau Vokietijos stovyklose baltiečiai laikėsi 
kartu, parodydami pasauliui retas kultūrines vertybes. Tas ryšis 
atėjo ir į š. Amerikos žemyną, čia jis įgavo konkretesnes formas 
organizaciniuose baltiečių junginiuose, kurių vienas stipriausių 
yra Baltų Federacija Kanadoje, turinti savo centrą Toronte ir 
skyrius didesniuose šio krašto miestuose.

Su jubilėjiniais 50-čio metais, kurie šiemet yra sukaktuviniai 
laimėje ir nelaimėje visoms trims tautoms, Baltų Federacijos 
veikla Kanadoje įgavo naujų užsimojimų. Tie užsimojimai yra 
dar daugiau sujungti jėgas ir didesniu pajėgumu plačiau išeiti į 
angliškąją bei prancūziškąją visuomenę. Malonu konstatuoti, kad 
šie užsimojimai nebėra tik teoriniai projektai, bet įgauna jau 
ir konkretesnes formas tris tautas siejančių sukaktuvinių metų 
minėjimų rėmuose.

Pirmas toks bandymas buvo padarytas dar pereitais metais 
Edmontone, kur įvyko bendras baltiečių simpoziumas ir bendra 
meninė programa, jungtiniam chorui dainuojant trijų tautų dai
nas. Panaši didinga Baltiečių Diena buvo surengta praėjusį sa
vaitgalį Londone, Ont. Torontas jau nuo seniau ruošiasi ištisai 
baltiečių savaitei. Jos metu kiekvieną dieną vyks koks nors bal
tiečių parengimas, viską vainikuojant akademiniu simpoziumu, 
dalyvaujant žymiesiems išeivijos baltiečių vadams.* * *

Jeigu šitas sustiprintas baltiečių judėjimas iškilmėmis ir pa
sibaigtų, būtų tik trumpalaikis laimėjimas. Iškilmės yra dau
giau skirtos tik nuotaikoms išjudinti. Po jų turėtų sekti naujų, 
pastovų darbą dirbančių veiksnių atsiradimas arba seniau vei
kusių pagrindims išsijudinimas. O darbo stipriam baltiečių jungi
niui yra daug. Pradedant nuo viršaus, baltiečiai iki šiol neturi 
stiprios, tris tautas jungiančios ir visų pripažintos centrinės vado
vybės laisvojo pasaulio mastu. Yra kiek susiorganizuota tik at
skiruose kraštuose, bet ir tai nevisur vieningai. Imkime kad ir 
pagrindinį laisvojo pasaulio ramstį — JA Valstybes. Ten yra 
kartkartėmis posėdžiaujanti Baltų Taryba, kurioje lietuviams at
stovauja ne Pasaulio LB valdyba ar VLIKas, bet JA Valstybių 
veiksnys — ALTas. šalia jos ten veikia ir BATUNas (trijų tautų 
komitetas), spontaniškai susidaręs ir neturįs pasaulinio masto at
ramos, esąs daugiau tik JA Valstybių rytinio pakraščio judėjimu, 
tačiau pasiryžęs kalbėti visų laisvojo pasaulio baltiečių vardu. 
Tokių pavyzdžių galima rasti ir daugiau. Tai rodo tik netobulą 
susiorganizavimą.

Nesant gerai organizuoto baltiečių pasaulinio centro, pir
miausia nukenčia dvi labai svarbios sritys: informacinė ir politinė. 
Neturime 'gerai organizuotos ir greitai laisvojo pasaulio baltiečius 
pasiekiančios informacijos, liečiančios paskiras baltiečių tautas. 
Nors mūsų tautos ir yra vienodoje būklėje, tačiau jų naikinimo 
metodai yra skirtingi. Greita ir tiksli informacija apie tai, kas 
vyksta visuose trijuose kraštuose, būtų labai naudinga. Bendros 
informacijos pagrindu reiktų organizuoti ir bendrą politine veik
lą. Tokios veiklos suderinimo labai stokojama, neretai kiekviena 
tauta tuo pačiu klausimu veikia atskirai ir tuo būdu ne taip 
efektyviai, kaip būtų veikiant kartu.

Sukaktuviniai metai yra gera proga peržiūrėti šias visas 
problemas ir pajieškoti naujesniu kelių. Linkėkime, kad tai įvyk
tų ir kad Kanadoje pradėti bendri sukaktuvinių metų minėjimai 
duotų šiam judėjimui gerą pradžią. A. R.

KANADOS ĮVYIOM

KVEBEKO PROBLEMA RINKIMUOSE
Premjeras P. E. Trudeau pa

grindiniu klausimu sekančiuose 
parlamento rinkimuose yra pa
siryžęs padaryti Kvebeko pro
blemą. Tai liudija užsienio rei
kalų ministerijos išleista bro
šiūra “Tarptautinės konferenci
jos švietimo reikalais”, kuri bu
vo išsiuntinėta visų provincijų 
premjerams ir spaudai. Ši bro
šiūra liečia Kvebeko švietimo 
ministerio J. G. Cardinal daly
vavimą Prancūzų Bendruome
nės kraštų švietimo ministerių 
konferencijose Gabone ir Pary
žiuje be Otavos oficialaus su
tikimo. Brošiūroje paskelbti trys 
buvusio premjero L. B. Pearso- 
no laiškai liudija, kad jis be
veik ant kelių atsiklaupęs pra
šė Kvebeko premjerą D. John- 
soną laikytis vienybės ir švieti
mo ministerį J. G. Cardinal Pa
ryžiun siųsti kaip Kanados fe
deracinės vyriausybės delegaci
jos vadą. I L. B. Pearsono tris 
laiškus D. Johnsonas teikėsi at
sakyti tik vienu. Vienybės sie
kiantis Kanados premjero pa
siūlymas buvo atmestas, nors už
sienyje Kanadai gali atstovauti 
tik federacinė vyriausybė. Spau
dos konferencijoje premjeras P. 
E. Trudeau pabrėžė, kad tai yra 
labai svarbus klausimas, kuriuo 
turi pasisakyti visi kanadiečiai 
federacinių rinkimų metu, nes 
toks Kvebeko užsispyrimas yra 
didžiausia grėsmė Kanados vie
nybei. Premjeras P. E. Tru
deau taipgi prašo provincijų 
premjerus apsvarstyti šią pro

blemą ir savo nuomones pa
reikšti federacinės ir provinci
nių vyriausybių sekančioje kon
ferencijoje. Jeigu P. E. Trudeau 
vadovaujama liberalų partija 
laimės rinkimus, ši pergalė bus 
ženklas Kvebeko premjerui D. 
Johnsonui, kad didžioji kana
diečių dauguma nepritaria Kve
beko vyriausybės narių dalyva
vimui tarptautinėse konferenci
jose ir kad šiuo klausimu Ota
va turi užimti tvirtą poziciją.

L. B. Pearsonas su žmona iš
vyko atostogų į Airiją. Jie abu 
yra airių kilmės ir todėl planuo
ja aplankyti tas vietoves, kur 
gyveno jų protėviai. Galimas da
lykas, L. B. Pearsonas susitiks 
su Airijos premjeru John 
Lynch. Jam taipgi bus suteiktas 
Trinity kolegijos garbės dokto
ratas.

“Kanada neišsilaikys kaip ne
priklausoma valstybė”, — mano 
G. W. Bali, JAV ambasadorius 
Jungtinėms Tautoms. Jis savo 
ką tik išleistoje knygoje “Dis
cipline of Power” rašo, kad 
anksčiau ar vėliau Kanados eko
nominė priklausomybė nuo JAV 
prives ir prie politinio susijun
gimo. Dabar kanadiečiai už no
rėjimą išlaikyti visišką nepri
klausomybę turį mokėti augštą 
kainą.

Streikų banga šiais metais Ka
nadoje yra ypatingai padidėjusi. 
1967 m. visoje Kanadoje dėl 
streikų buvo prarasta apie 4 
milijonus darbo dienų, šiais me- 

(Nukelta j 7-tą psl.)

Neseniai fotografuotas Alaušo ežeras Lietuvoje

Veidai prie derybų stalo
Pasaulis nekantriai laukė tai

kos derybų tarp šiaurės Viet
namo ir JAV. Šiandien dar sun
ku pasakyti, ar pirmieji susiti
kimai Paryžiuje bus sėkmingi. 
Derybininkų laukia eilė kompli
kuotų sprendimų, kuriuos gali
ma padaryti tik abiejų pusių ge
ra valia, jeigu iš tikrųjų komu
nistiniam Hanojaus režimui rū
pi ne propaganda, bet taikos at
statymas abiejuose Vietnamuo- 
se. Deryboms prasidedant, at
rodo, būtų naudinga susipažinti 
su keturiais pagrindinių daly
vių veidais. Amerikiečių delega
cijos vadovas yra keliaujantis 
ambasądoriųs Averell Harri- 
mann, jo padėjėjas — Cyrus 
Vancė, buvęs krašto apsaugos 
sekretoriaus pavaduotojas. Ha
nojus Paryžiun atsiuntė buvusį 
užsienio reikalų ministerį Xuan 
Thuy. Tenka manyti, jam į pa
galbą turbūt ateis Š. Vietnamo 
atstovas Paryžiuje Mai Van Bo. 
Ant šių keturių vyrų pečių bus 
uždėta sunki taikos atstatymo 
našta.

Sportininkas ir diplomatas
Averell Harriman yra milijo

nierius, senas diplomatijos vil
kas, valdinėse tarnybose pralei
dęs jau net 34 metus. Jaunystė
je jis pasižymėjo sporte kaip irk
luotojas, polo žaidėjas. Diploma
tinę karjerą pradėjo II D. karo 
metais reikšmingame JAV am
basadoriaus poste Maskvoje. 
Jam teko dalyvauti visose są
jungininkų konferencijose, iš
skyrus prėz. F. D. Roosevelto ir 
premjero W. Churchillio susi
tikimą Kvebeke 1944 m. A. 
Harrimanas sugebėjo palaikyti 
neblogus ryšius su Stalinu, kol 
sovietams reikėjo amerikiečių 
paramos karo metais. Vėliau 
betgi buvo priverstas prisipažin
ti, jog Maskvos ir Vašingtono 
siekiai yra nesuderinami.

A. Harrimanui teko būti prez. 
H. Trumano kabinete prekybos 
sekretoriumi, vėliau — Niujor
ko gubernatoriumi. Iš šio reikš
mingo posto jį išstūmė nauja 
žvaigždė — dabartinis Niujorko 
gubernatorius N. Rockefelleris. 
Porą kartų A. Harrimanas ne
sėkmingai taikėse į prezidento 
kėdę kaip kandidatas į demo
kratų atstovus. Diplomatinėn 
tarnybon jį grąžino prez. J. F. 
Kennedy 1961 m. keliaujančio 
ambasadoriaus pareigose. A. 
Harrimanui teko derėtis Ženevo
je 1962 m., kai ten buvo spren
džiamas Laoso klausimas. Opo
nentų eilėse jis tada pirmą kar
tą susitiko su Xuan Thuy, kuris 
dabar vadovauja š. Vietnamo 
delegacijai Paryžiuje. A. Harri- 
mano pastangų dėka JAV, Bri
tanija ir Sovietų Sąjunga pasi
rašė sutartį, draudžiančią ato
minių ir vandenilinių bombų 
bandymus erdvėse. Jam yra ge
rai žinoma Vietnamo problema, 
bet jo nečius jau slegia 76 me
tų amžiaus našta. Kliūtimi de
rybose gali būti dėl senatvės su
silpnėjusi klausa, nors kartais 
yra geriau negirdėti visų nesą
monių, kurias komunistai tauš
kia vien tik propagandinės nau
dos tikslu.

Jauti griebia už ragų
Cyrus Vance yra 51 metų am

žiaus advokatas, baigęs studi
jas 1942 m. Yale Teisės Mokyk-

kalavimus. Komunistų atstovai 
niekada neturi savo asmeninio 
balso.

Gimęs prie Saigono
Dabartinis š. Vietnamo atsto

vas Paryžiuje Mai Van Bo taip 
pat yra prezidento Ho Chi Minh 
bičiulis, dalyvavęs kovose prieš 
prancūzus ir sužeistas patekęs 
į jų nelaisvę. Jis yra gimęs ne
toli Saigono, P. Vietnamo sos
tinės, bet savo likimą susiejo su 
komunistais. Paryžiun atvažiavo 
kaip prekybinės delegacijos at
stovas ir vėliau gavo diploma
tinį pripažinimą. Jau Sausio mė
nesį jis buvo prasitaręs, kad 
taiką Vietnamui galėtų grąžinti 
bombardavimų sustabdymas. Sa
koma, kad jo veiklai yra būdin
gas vietnamiečių liaudies posa
kis: “Nesikankihk, jeigu nepri
pažįstamos tavo dorybės, bet 
dar labiau stenkis neignoruoti 
kitų”. Mai Van Bo puikiai kal
ba prancūziškai, yra gerai apsi
skaitęs, domisi meno kūriniais. 
Dėl šių dalykų jį reikėtų pri
skirti negausiai Hanojaus inte
lektualų grupei.

Spaudos puslapiuose dar mi
nimas iš Hanojaus atsiųstas pik. 
Ha Van Lao, Š. Vietnamo ka
riuomenės vyr. ryšininkas tarp
tautinei kontrolės komisijai, bet 
antruoju smuiku viešai ar užku
lisyje turbūt gros Hanojaus at
stovas Paryžiui Mai Van Bo.

Taip atrodo keturi pagrindi
nių derybininkų veidai, į ku
riuos pasaulis šiandien yra at
kreipęs dėmesį, laukdamas tai
kos Vietname. Taikos derybos 
Korėjoje užtruko porą metų, o 
galutiniame rezultate buvo grįž
ta į pradinį tašką — dvi Korė
jas. Per tą laiką abiejose pusė
se žuvo dešimtys tūkstančių ka
rių. Ir šiose derybose kiekviena 
uždelsta diena, mėnesis ar me
tai bus apmokėti žuvusiųjų 
krauju. V. Kst.

BALTIEČIŲ DIENA LONDONE

loję. II D. karo metus jis pra
leido karo laivyne Atlante ir 
Ramiajame vandenyne. Diplo
matinėn tarnybon jį nukreipė 
dabartinis prez. L. B. Johnsonas, 
susipažinęs su juo 1957 m., kai 
C. Vance buvo paskirtas teisi
niu patarėju senato komitetui, 
vadovaujamam L. B. Johnsono. 
Kai rinkimus laimėjo prez. J. 
F. Kennnedy ir viceprez. L. B. 
Johnsonas, Č. Vance buvo pa
kviestas patarėju krašto apsau
gos sekretoriui R. McNamarai. 
Vėliau jis buvo paskirtas kariuo
menės sekretoriumi ir krašto 
apsaugos sekretoriaus pavaduo
toju. Sakoma, kad,Jg. McNama
ra jį buvo numatęs savo Įpėdi
niu, bet šio sumanymo įgyvendi
nimą sutrukdė pašlijusi svei
kata. 1965 m. C. Vancė vadova
vo amerikiečių pastangoms su
stabdyti komunistų inspiruotą 
revoliuciją Domininkonų res
publikoje. Po to padėjo atsta
tyti tvarką Detroite vykusiose 
riaušėse, spręsti Kipro salos 
problemas, nuraminti P. Korė
jos prezidentą Chung Hee Park, 
kai jį bandė nužudyti iš š. Ko
rėjos specialiai atsiųsti agentai. 
Derybose C. Vance sugeba pa
justi esminius dalykus arba, 
kaip liaudis sako, jautį griebti 
už ragų. Kaip jam seksis susiti
kimuose su Hanojaus režimo 
vyriausiu propagandistu Xuan 
Thuy, parodys ateitis.

Žurnalistas ir politrukas
Hanojaus vyriausias atstovas 

Xuan Thuy yra 55 metų am
žiaus žurnalistas, pasižymėjęs 
kompartijos propagandoje ir 
pogrindžio veikloje prieš pran
cūzus kolonistus. Prancūzų sau
gumo policija jį jau 18 metų 
amžiaus buvo išsiuntusi į baus
mės stovyklą Poulo Condore sa
lyne, Pietų Kinijos jūroje. Ka
lėjime jam teko atsidurti dar 
porą kartų ir 1939-45 m. už Son 
La kalėjimo grotų redaguoti po
grindinį komunistų laikraštuką. 
Už šiuos nuopelnus X. Thuy 
paskui buvo paskirtas “Cuu 
Quoc” (“Tautinio Išsigelbėji
mo”) laikraščio redaktoriumi, 
šį laikraštį leido Vietnamo ko
munistai.

X. Thuy yra senas Š. Vietna
mo dabartinio prezidento Ho 
Chi Minh draugas. Kaip polit- 
rukas-žurnalistas jis 1950 m. 
buvo išsiųstas į užsienio 
kraštus, lankėsi Rangūne, Vie
noje, Stockholme ir visose ko
munistinių kraštų sostinėse. Šių 
vizitų tikslas — Vietnamo ko
munistų propagandos skleidi
mas. Iškrausčius prancūzus iš 
Vietnamo, X. Thuy buvo pada
rytas Hanojaus kompartijos 
centrinio komiteto nariu, o 1963 
m. paskirtas užsienio reikalų 
ministerių. šias pareigas jis ėjo 
tik porą metų. Pasitraukimo 
priežastimi buvo paskelbta pa
blogėjusi sveikata, bet greičiau
siai jis buvo pašalintas dėl ki
niečių daromo spaudimo, nes 
jo vietą užėmė Pekingo šalinin
kas Nguyen Duy Trinh. Pats X. 
Thuy sovietų-kiniečių ideologi
niame ginče stengėsi nedaly
vauti, tačiau jo simpatijos vis- 
dėlto buvo Maskvos pusėje. De
rybose, kaip paprastai tokiais 
atvejais, jis galės tik perduoti 
Hanojaus kompartijos vadų rei- kalbėtojams pasitaiko. Į pagrin-

Kanadoje yra prasidėjęs nau
jas ir sveikintinas judėjimas — 
trims Baltijo tautoms ruošti 
bendrą sukaktuvinių metų mi
nėjimą. T o k i s minėjimas — 
Baltiečių Diena įvyko pereitą 
šeštadienį Londone, Ont. Iškil
mės prasidėjo pamaldomis ka
tedroje. Mišias atnašavo vysk. 
V. Brizgys. Po Mišių padėti vai
nikai prie žuvusių karo vetera
nų paminklo centrinėje miesto 
aikštėje. Bendrą baltiečių vai
niką padėjo ir kalbą pasakė 
Baltų Federacijos Kanadoje 
pirm, kronbergs, kitą vainiką 
— baltiečiai karo veteranai. Iš
kilmingi pietūs ir visa kita Die
nos programa vyko naujai pa
statytame ir labai puošniame 
Centennial Hall pastate. Pa
grindiniu kalbėtoju, neatvykus 
buv. premjerui J. Diefenbaker, 
buvo jo artimas bendradarbis, 
London South apylinkės atsto
vas federaciniame parlamente 
J. Irvine, konservatorius. Jis yra 
retai sutinkamas oficialus augš- 
tas pareigūnas, giliai suprantąs 
mūsų problemą, tarptautinio ko
munizmo pavojų ir didelę ame
rikiečiu auką tam pavojui at
remti. Nebuvo jokių nukrypimų 
i momentui netinkamus tuokus, 
kaip tai dažnai kanadiečiams

Pasaulio įvykiai
SUSIRŪPINIMĄ LAISVAJAME PASAULYJE SUKĖLĖ PRA

NEŠIMAI iš Varšuvos apie sovietų kariuomenės dalinių telkimą 
prie Čekoslovakijos sienos. Užsienio valstybių atstovams ir apla
mai užsieniečiams buvo sustabdytos kelionės pietinėje Lenkijos 
dalyje. Kariuomenės koncentravimas vykdomas į pietus nuo Kro
kuvos. Lenkijos laikraščiai paskelbė, kad šiuo metu pradedami 
Varšuvos Sąjungos kariuomenės manevrai Čekoslovakijoje, o če- 
koslovakų žinių agentūra CTK teigia, jog manevrai vyksta pieti
nėje Lenkijoje? Iš Maskvos sugrįžęs čekoslovakų kompartijos va
das A. Dubčekas pranešė, kad jam pavyko gauti Maskvos suti
kimą Čekoslovakijoje vykdomai revoliucijai. Į Maskvą paskubo
mis buvo iškviesti keturių kompartijų kietosios linijos vadai: 
Bulgarijos kompartijos sekr. Todoras Živkovas, Vengrijos — Ja
nos Kadaras, R. Vokietijos — • 
Walteris Ulbrichtas ir Lenkijos 
— Vladislovas Gomulka. Pasi
tarimų tema, tenka manyti, bu
vo dabartiniai įvykiai Čekoslo
vakijoj. Galimas dalykas, Krem
lius mėgino sušvelninti Lenki
joje, R. Vokietijoje, Vengrijo
je ir Bulgarijoje reiškiamą kri
tiką Čekoslovakijai. Lenkų kom
partijos oficiozas “Trybuna Lu- 
du” čekoslovakų revoliuciją jau 
yra apšaukęs antisocialistine, at
seit, antikomunistine. Neatrodo, 
kad Sovietų Sąjunga norėtų Če
koslovakijoje vykstantį demo
kratizmo procesą sutriuškinti 
tankų vikšrais, kaip buvo pada
ryta su vengrų sukilimu 1956 
m. Budapešte. Tada pasaulio dė
mesys buvo nukreiptas į Izrae
lio, Britanijos ir Prancūzijos pa
stangas užimti Sueso kanalą. 
Raudonosios armijos įsiverži
mas čekoslovakijon pakenktų 
Kremliaus prestižui ir susilauk
tų visuotinio pasmerkimo. Be 
abejonės, jis dar labiau suskal
dytų kompartijų vienybę, su: 
menkintų jau ir taip dideliu 
tvirtumu nepasižyminčią Krem
liaus kontrolę, kuri yra būtina 
Maskvoje šaukiamai pasaulinei 
kompartijų konferencijai. Grei
čiausiai karinių dalinių telkimas 
tereiškia nervų karą '— įspėji
mą Čekoslovakijos komunistams 
neperžengti leistos ribos.

Komunistai P. Vietname antrą 
kartą puolė visą eilę miestų, mė
gindami pakartoti budistų Nau
jų Metų dieną atliktą žygį, ta
čiau šį kartą jiems trūko jėgos 
didesniems laimėjimams atsiek
ti. Jiems pavyko įsiveržti į Sai- 
goną, bet ilgiau atsilaikyti ne
įstengė, kai užimtas vietas pra
dėjo bombarduoti aviacija, šie 
puolimai, atrodo, turėjo grynai 
propagandinį tikslą — sustiprin
ti Hanojaus derybininkų kortas 
Paryžiaus pasitarimuose. Saigo- 
ne komunistai nužudė keturis 
žurnalistus ir V. Vokietijos am
basados pirmąjį sekr. baroną 
Hasso Rudt von Collenbergą. 
Saigono policija nutarė apgink
luoti 10.000 studentų, kurie ka
rinį apmokymą yra gavę univer
sitete. Iš jų planuojama sudary
ti du puikūs, vadovaujamus vi
ceprezidento N. C. Ky, viešųjų 
pastatų apsaugai. Parlamentas 
jau patvirtino naująjį mobiliza
cijos-įstatymą, pagal kurį kari
nei tarnybai bus šaukiami vy
rai nuo 18 iki 38 metų amžiaus.

Amerikiečių kariuomenės da
liniams pavyko užimti Shau slė
nį centrinėje P. Vietnamo daly- 

dinio kalbėtojo sudarytą rimtą 
nuotaiką ir reikalo įvertinimą 
gražiai įsijungė ir kiti garbės 
svečiai kanadiečiai: Londono 
miesto burmistras, parlamento 
narys H. Stafford, liberalas, ir 
kiti. Iš baltiečių kalbėjo konsu
lai arba jų pavaduotojai ir Bal
tų Federacijos centro pirm. 
Kronbergs. Labai nuoširdų svei
kinimą pasakė ir ukrainiečių at
stovas, neseniai lankęsis už ge
ležinės uždangos.

Po pietų įvyko labai plataus 
masto trijų tautų menininkų 
koncertas, kuriame dalyvavo To
ronto “Varpas”, Hamiltono “Gy- 
vataras”, Londono “Baltija”, lat
vių solistai A. Kalnins (sopra
nas), P. Geistauts (baritonas) ir 
estų merginų ritminės gimnasti
kos grupė. Į iškilmes iš Toron
to buvo nuvykęs Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. žmuidzinas, KLB 
pirm. A. Rinkūnas, lietuviu vi- 
cepirm. Baltų Federacijoje J. R. 
Simanavičius ir daug jaunimo, 
dalyvaujančio ir nedalyvaujan
čio meniniuose vienetuose. Da
lyviams buvo dalinama ką tik 
Baltų Federacijos Kanadoje iš
leista brošiūra apie baltiečių 
tautas. Brošiūros lietuviškąją da
lį vykusiai paruošė Baltų Fede
racijos centro vienas sekretorių 
A. Nausėdas. Bvs.

je. į šią komunistų tiekimo ba
zę lig šiol nebuvo kojos įkėlę nei 
Saigono vyriausybės kariai, nei 
amerikiečiai. Puolėjus sutiko 
stipri priešlėktuvinės artilerijos 
ugnis, numušusi nemažą skaičių 
malūnsparnių. Pėstininkai susi
laukė palyginti nedidelio pasi-. 
priešinimo. Į amerikiečių ran
kas pateko penki sovietiniai 
sunkvežimiai, 315 šautuvų, 30 - 
liepsnosvaidžių, pora sovietinių 
tankų ir keli šimtai svarų ryžių'.

Paryžiuje jau beveik dvi sa
vaites demonstruoja Sorbonos ir 
Nanterre universitetų studentai. 
Demonstracijos prasidėjo, kai 
studentai pareikalavo reformų ir 
kai Sorbonon įsiveržė policija, 
pažeisdama šios mokslo institu
cijos neliečiamumą. Demonstra
cijos tada virto riaušėmis. Lo
tynų kvartalas su apverstais ir 
padegtais automobiliais priminė 
kovos lauką. Policijai reikėjo 
net 11 valandų maištininkams 
nuraminti ašarinių dujų ir lazdų 
pagalba. Abiejose pusėse buvo 
tiek sužeistų, kad jiems į ligo
nines nugabenti teko panaudo
ti taksius. Akmenimis ginkluo
ti maištininkai už paskubomis 
įrengtų barikadų giliojo komu
nistų internacionalą. Paramą 
studentams vadinamuoju simpa
tijos streiku paskelbė dvi uni
jos — komunistų vadovaujama 
Bendroji Darbininkų Federaci
ja ir Katalikų Darbininkų Fe
deracija. Studentai dabar reika
lauja ne tik reformų, bet ir 
laisvės suimtiems riaušių daly
viams.

Taikos derybos Paryžiuje bu
vo pradėtos procedūros klausi
mams skirtais posėdžiais, ku
riuose dalyvavo abiejų delegaci
jų vadovų pavaduotojai — Cy
rus Vancė iš Vašingtono ir pik. 
Ha Van Lau iš Hanojaus. Pir
miausia buvo aptarta susėdimo 
prie stalo tvarka. Visi derybi
ninkų pokalbiai iš anglų ir viet
namiečių kalbų bus verčiami 
i prancūzų, kuri buvo pasirink
ta oficialia derybų kalba. Ra
šant šias eilutes dar nebuvo ži
nių apie pilnos sudėties delega
cijų susitikimą ir tikrąją sun
kaus darbo pradžią. Atrodo, abi 
pusės pirmiausia turės nutarti, 
kam bus leista dalyvauti konfe
rencijoje. Hanojus turbūt rei
kalaus balso partizanų Tautinio 
Išsivadavimo Fronto atstovams, 
kurių nepripažįsta Saigono vy- 
riausybės delegacija, vadovau
jama Bui Diem, ambasadoriaus 
Vašingtonui. Antroji problema 
yra visiškas š. Vietnamo teri
torijos bombardavimo sustab
dymas. Amerikiečių žvalgybos 
duomenimis, nuo vasario mėne
sio Hanojaus režimas į P. Viet
namą yra atsiuntęs apie 100.000 
karių. Kiekvieną savaitę Hano
jus savo dalinius P. Vietname 
sustiprina 7.000 vyrų, ši infiltra
cija turės būti sustabdyta, jeigu 
komunistai nori išsikovoti bom
bardavimų nutraukimą.

Maskvoje surengtame K. 
Markso 150-tojo gimtadienio mi
nėjime sovietų kompartijos ide
ologas Michailas Suslovas puo
lė komunistinės Kinijos dikta
torių Maotsetungą už Markso 
idėjų iškraipymą. Jo teigimu, 
jau yra atėjęs laikas viso pa
saulio komunistams marksizmo 
teoriją ginti bendromis pastan
gomis. šis prasitarimas įtaigota, 
kad Kremlius bandys gauti vie
šą Kinijos pasmerkimą šiemet 
šaukiamoj pasaulio kompartijų 
konferencijoj. Klausytojų eilė^ 
se sėdėjo sovietu kompartijos 
vyriausias vadas L. Brežnevas, 
kuriam kalbos tekstas, matyt, 
buvo žinomas iš anksto.

Vašingtone viešėjo Tailandi- 
ios premjeras Thanom Kitti- 
kachorn. šios viešnagės tikslas 
turbūt buvo gauti prez. L. B. 
Johnsono pažadą, kad JAV vy
riausybė, siekdama taikos Viet
name, neatsisakys savo įsiparei- 

(Nukdu j e-ų psl.)
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GITAROS AMERIKIEČIŲ BAŽNYČIOJE
AL. GIMANTAS

Gyvenamosios vietovės arti
miausia parapija yra tvarkoma 
benediktinų vienuolių. Parapi
ja gana gausi — virš 300<L šei
mų, turtinga. Sekmadienį rink
liavų metu paprastai surenkama 
penki tūkstančiai dolerių! Nese
niai buvo pastatyta ir nauja 
bažnyčia, kuri, nors dar ir ne 
visiškai užbaigta, kainavo arti 
vieno milijono dolerių. Statybą 
pradėjus, kaip tik buvo pa
skelbti nauji Vatikano santary
bos potvarkiai. Jų dėka pasta
to vidus turėjo visą eilę pakei
timų. Centrinė ašis — altorius. 
Vienintelis, be jokių šalutinių. 
Priekinėje sienoje, visiškai at
skirai nuo altoriaus, tabernaku
lis. Prie tos pačios sienos ke
lios šventųjų statulos, bet ir 
jos visiškai nenukreipia dėme
sio nuo centrinio altoriaus ir 
kryžiaus.

Parapijos tvarkytojai, atrodo, 
yra pakankamai pažangiai nusi
teikę ir įvairias reformas ar net 
bandymus nesunkiai įveda į sa
vo pamaldų tvarką. Kiekvieną 
sekmadienį vienerios Mišios lai
komos su gitarų palyda. Įvestos 
ir kaikurios kitos naujovės. Jos, 
regis, tarnauja ne reformos dėl 
reformos reikalui, bet ir sten
giasi pabrėžti Mišių kolektyvi
nę formą, bando suartinti vi
sus tikinčiuosius, bent simbo
liškai įjungti juos į prasminges
nę ir pilnesnę Mišių auką.

Naujos tradicijos
Mišioms prasidedant, tikintie

ji prašomi susipažinti su greta 
sėdinčiais pasakyti savo vardą 
ir pavardę. Juk tai vieno tikėji
mo brolių ir seserų bendra au
ką! Gitaroms skambant ir tikin
tiesiems giedant, prie altoriaus 
procesijoje ateina kunigas. Kaž
kurias Mišių maldas prie mik
rofono skaito patys tikintieji, - tieji’ jau pradeda suprasti, jog 
kaip pvz. maldas už taiką, miru
sius, Bendriją, tikinčiuosius ir 
t.t. Kiti parapijos kunigai Mišių 
metu sėdi suoluose, įsimaišę 
tarp tikinčiųjų. Aukojimo metu 
iš trijų bažnyčios pusių, prieki
nių ir šoninių durų atnešamos 
duonos ir vyno aukos. Mat, įei
damas bažnyčion, kiekvienas 
Komuniją priimsiąs tikintysis iš 
lėkštės įdėdavo į taurę savo, aiš
ku, dar nekonsekruotą ostiją. 
Prieš kalbant “Tėve mūsų”, de
šimt ar daugiau parapijiečių ei
na prie altoriaus papėdėje lau
kiančio Mišias laikančio kuni
go, kuris su nuoširdžia šypsena,

ETNINIŲ GRUPIŲ
Senatorius Paul Yuzik spau

dai išsiuntinėtame pranešime 
skelbia, kad šią vasarą yra pla
nuojama sušaukti Kanados etni
nių grupių konferenciją, kuri 
galbūt primintų V. Vokietijoje pės atskirose Kanados vietovė- 
lietuviu rengiamas studijų die- se raginamos iš anksto praves- 
nas. konferencijos tikslas — ti diskusijas ir pasiūlymus įteik- 
išryškinti kitų tautybių, nepran- U konferencijai. Organizacijos 

ir pavieniai asmenys visais siais 
reikalais raginami* rašyti orga
nizatoriui šiuo adresu: Senator 
Paul Yuzik, The Senate, Otta
wa, Ontario.

Ši konferencija yra sveikin
tinas dalykas, nes juk Kanadą 
sudaro ir jos problemomis rūpi
nasi visi jos gyventojai, kurių 
trečdalis nėra anglai ir prancū
zai.

kultūriniam gyvenimui. Jos pa
grindinis šūkis: “Ir mes esame 
prisidėję visose srityse prie Ka
nados gyvenimo!”

Konferencijos metu bus ap
tartas sumanymas suorganizuo
ti Tautybių Tarybą, kuri visos 
Kanados mastu atstovautų et
ninėms grupėms. Tada Kanados 
vyriausybė išgirstų “trečiosios 
jėgos” balsą, kai tuo tarpu lig 
šiol yra kalbama tik apie anglų 
ir prancūzų kilmės kanadiečių 
reikalus bei* problemas, šią kon
ferenciją remia, be senatoriaus 
P. Yuziko, senatoriai — Nor
man A. M. MacKenzie, Mauri
ce Lamontagne, David Croll ir 
James Gladstone. Pastarasis yra 
pirmasis indėnų kilmės senato
rius Otavoje. Tikimasi susilauk
ti paramos iš privačių asmenų ir 
valdžios pareigūnų.

Konferencijos dalyviai turės 
progos pasisakyti visais tauty
bes liečiančiais klausimais, kaip 
pvz. jų problemų įjungimas į 
naująją konstituciją. Karališ
kajai komisijai dvikalbiškumo 
ir dvikultūriškumo reikalu bus 
pateikti konferencijos dalyvių 
nutarimai, ši komisija konferen
cijai pritaria ir jau yra pažadė
jusi savo bendradarbiavimą.

kviečiami atstovai organizacijų, 

džiaugsmingu veidu pasitinka 
kiekvieną ir kiekvienam palie
čia abi rankas. Tas prisilieti
mas pakeičia vadinamąjį ramy
bės bučinį. Nuo altoriaus grįžę 
tikintieji prisiartina prie liku
siųjų suoluose ir rankomis pa
liečia vieni kitus, tardami: “Te
būnie Jėzus su jumis”. Tuo bū
du visi susirinkę gauna nuo al
toriaus atėjusi pasveikinimą-pa- 
laiminimą. Kalbant “Tėve mū
sų”, visi sustoja ir ištiesia vie
ni kitiems rankas. Sudaroma vi
sų susirinkusiųjų grandinė įspū
dingąja! “Tėve* mūsų” maldai.

Einantieji Komunijos, ragina
mi prie atlapo prisisegti korte
lę su aiškiai pažymėtu vardu. 
Tada kunigas, teikdamas Komu
niją, garsiai taria: “Jonai, čia 
Kristaus Kūnas, “Regina, čia 
Kristaus kūnas” ir t.t. Mišių 
metu ir joms pasibaigus, gieda
mos giesmės su gitarų palyda. 
Melodijos gyvos, su aiškiu ir 
greitu ritmu. Nežinau, ar gies
mių žodžiai nauji, ar seni, kaip 
pavyzdį pateikiu porą posmų 
vienos giesmės: “Priimk mūsų 
duoną, mes prašome Tavę, pri
imk mūsų širdis, mes mylime 
Tave, imk mūsų gyvybes, o Tė
ve, mes esame Tavo, mes esa
me Tavo! Tavo mes esam prie 
Tavo altoriaus, Tavo mes esam, 
kai valgome duoną, kurios mū
sų širdys negali pamiršti. Mes 
esame ženklas Tavo gyvenimo 
mumyse, mes esame Tavo, mes 
esame Tavo...”

Gitaros ar vargonai?
Ar šios naujovės bus priim

tos visų tikinčiųjų, šiandien bū
tų sunku pasakyti*. Kaip ir kiek
viena reforma, aišku, jos turi 
pasisakančių už ir prieš. Ilgus' 
metus puoselėtos tradicijos ne
gali būti pakeistos per trumpą 
laiką. Bet yra tikra, kad tikin-

Mišios nėra atskiro individo 
malda. Paskutinės Vakarienės 
pratęsime dera dalyvauti kaip 
bendram kolektyvui, nepasilie- 
kant žiūrovu, statistu, o tinka
mu būdu Įsijungiant i bendrą
ją auką. Gitaros, tiesa, gali kam 
patikti ar ne, tačiau jos nėra 
pačių Mišių esmė. Pirmieji 
krikščionys savo šventnamiuose 
neturėjo jokių vargonų. Jei bu
vo naudojami muzikos instru
mentai giesmių palydai, jie ga
lėjo būti artimesni Įvairiems 
rankiniams styginiams instru
mentams, arfoms, tik jau ne 
vargonams.

KONFERENCIJA
kurioms rūpi kultūriniai, reli
giniai ir tautiniai kanadiškos 
mozaikos reikalai. Svarbiausias 
darbotvarkės punktas bus “tre
čiosios jėgos” Tautybių Tarybos 
suorganizavimas. Tautybių gru- 

ti konferencijai. Organizacijos 
ir pavieniai asmenys visais šiais
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Pabaltijys didžiųjų derybose
(Tęsinys iš praeito numerio)

Nelauktas posūkis
Kai vokiečių pasiuntinys von 

Schulenburg gegužės 20 d. pa
siūlė Stalinui atnaujinti vasario 
mėnesį nutrauktus prekybinius 
pasitarimus, Molotovas pareiškė, 
esą tam reikia sudaryti reikalin
gą politinį pagrindą. Berlyne 
šis Molotovo pareiškimas buvęs 
primtas neigiamai. Vokietija lai
kėsi rezervuotai, bet abi pusės 
stengėsi egzistuojančių kontak
tų nepertraukti. Birželio mėn. 
buvo atnaujinti prekybiniai pa
sitarimai. Liepos 26 d. susitiko 
vokiečių pasiuntinybės patarė
jas Schnurre su rusų diploma
tais Astachovu ir Barbarinu 
“Evest” restorane. Buvo kalbė
ta ir užsienio politikos klausi
mais. Schnurre susidaręs įspū
dį, kad Sovietų Sąjunga esanti 
palanki tolimesniems pasitari
mams.

Tuo metu Hitlerio planas 
pulti Lenkiją jau buvo paruoš
tas, todėl reikėjo greitai susi
tarti su Sovietų Sąjunga. Inicia
tyvos ėmėsi Vokietijos užsienio 
reikalų ministerija. Pirmieji 
bandymai* rado šaltą, rezervuo
tą rusų reakciją, bet kai Rib- 
bentropas išdėstė Vokietijos 
tikslus, Stalinas davė sutikimą 
atskristi Ribbentroppui į Mask
vą.

Ribbentroppas atvyko rugpjū
čio 23 d. į Maskvą. Tuojau pra
sidėjo pasitarimai ir jau rugpjū
čio 24 d. buvo sudaryta vokie- 
čių-sovietų nepuolimo sutartis. 
Kartu buvo pasirašytas slaptas 
papildomas protokolas, kuriame 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga 
tiksliai nustatė savo interesus. 
Tą pačią dieną rusų žinių agen
tūra “Tass” pranešė, kad Sov. 
Sąjunga ir Vokietija pasirašė 
prekybos ir kredito susitarimą. 
“Pravda” savo komentaruose 
pažymėjo tą įvykį kaip žingsnį 
priekin ne tik ūkiniams, bet ir 
politiniams santykiams, pagerin-

Rugpjūčio 23 d. britų delega
cijos narys Seeds lankėsi pas 
Molotovą ir klausė, ar jau galu
tinai reikia palaidoti pastangas 
sudaryti bendrą gynimosi fron
tą prieš Vokietiją. Molotovas 
tiesiai neatsakė, bet patarė už
eiti po savaitės. Sprendimas 
betgi įvyko greičiau — rugpjū
čio 25 d. Vorošilovas pareiškė 
karinei komisijai, kad Sovietų 
Sąjunga nebėra suinteresuota 
šios komisijos darbu. Tą pačią 
dieną britas Seeds gavo tokį 
pat pranešimą dėl politinės ko
misijos. Kaip priežastį Moloto
vas nurodė lenkų atsisakymą 
praleisti per savo teritoriją ru
sų kariuomenę.

Atidavė Pabaltįjį?
E. čeginskienė toliau nagri- ' trauktas ’ ekonomines derybas, 

nėja klausimą, ar britų bei pran
cūzų delegacijos principe buvo 
pripažinusios netiesioginės agre
sijos aptarimą.

Prancūzų užsienio reikalų mi- 
nisteris Bonnet ir vokietis Meiss
ner savo veikale “Die Gross-

Laisvas kaip paukštis narve
(Tęsinys iš praeito numerio)

Mažumos nepatenkintos
Visdėlto tautinių mažumų 

nepasitenkinimas auga, ir Mask
va vis dažniau ir dažniau pati
ria “buržuazinio nacionalizmo” 
poveikį čia Pabaltijo valstybė
se, čia Azerbaidžiane, čia vie
noje Azijos respublikoje, čia ki
toje. O “buržuaziniu nacionaliz
mu” ji laiko kiekvieną, nors ir 
menkiausią, pareikalavimą šio
kios tokios savivaldos, net su
tinkančios pasilikti Sovietų Są
jungos rėmuose.

Tbilise susipažinau su dviem 
jaunais gruzinais, kurių vienas 
buvo studentas, o kitas — jau
nas dramaturgas, kurio veikalai 
niekad nebuvo atspausdinti. 
Juodu skundėsi spaudos buka
protiškumu, tiek rusų, tiek ir 
gruzinų. Jie, mat, norėjo užsi
prenumeruoti Londono “Ti
mes”, apie kurį sužinojo iš vie
no universiteto profesoriaus, bu-

DR. M. ANYSAS

maechte und die baltische Fra- 
ge” mano, kad pasitarimų me
tu su Rusija anglų-prancūzų de
legacijos buvo sutikusios su ru
sų reikalavimu. Kai po 1953 m. 
pasirodė Britanijos oficialūs do
kumentai, vokiečiai von Rauch ir 
von Rimscha pareiškė nuomonę, 
kad Pabaltijo valstybių klausi
mas iki pasitarimų galo buvo 
ginčijamas tarp abiejų valstybi
nių delegacijų. Britų delegaci
jos pirmininko pareiškimas, kad 
ji negali sutikti su aptarimu ne
tiesioginės agresijos, tai aiškiai 
įrodąs. Tai versijai pritarė ir 
Vigrabs bei Rothfels. Pasiro
džius britų dokumentams, Meiss
ner dar kartą nagrinėjo tą klau
simą, pateikė abiejų valstybių 
versijas, pats nepareiškė savo 
nuomonės, bet pabaigoje patvir
tino savo ankstyvesnę'tezę, kad 
tuose pasitarimuose buvusios su
darytos interesų sferos ir kad 
toje apimtyje Pabaltijo valsty
bes buvo paliktos rusų intere
sų sferai.

Ryšium su tuo autorė svarsto 
klausimus: Ar Britanija ir Pran
cūzija tikrai buvo susitarusios 
Pabaltijo klausimu, kaip minis- 
teris Bonnet aiškina? Ar skir
tumai tarp Vakarų valstybių ir 
Sovietų Sąjungos buvo tik for
minio pobūdžio? Ar britų ir 
prancūzų delegacijos, įteikda- 
mos liepos 1 d. savo pasiūlymą, 
tikrai sutiko, kad Pabaltijo vals
tybių plotas įeitų į Sovietų Są
jungos interesų sferą? Autorė 
mano, kad liepos 27 d. pasitari
mams nutrūkus, negali būti kal
bama apie visišką politinį suta
rimą tuo klausimu. Ji neigia Mo
lotovo optimistinį pareiškimą 
liepos mėn. 23 d., esą politinis 
pagrindas rastas, nes britų-pran- 
cūzų delegacija niekuomet ne
pripažino rusų požiūrio, o britų 
delegacija iš savo pusės pažymė
jo, kad šis klausimas yra prin
cipo klausimas. Tokiu būdu ne
buvo pasiektas joks politinis su
sitarimas tarp abiejų delegacijų. 
Autorė taip pat neigia aiškini
mą, kad britų-prancūzų pasiūly
mas slepiąs savyje interesų sfe
rų pripažinimą.

Vokiečių ėjimai.
Skyriuje “Die deutsch-russi- 

schen Verhandlungen” autorė 
pateikia rusų-vokiečių santykių 
rutuliojimosi eigą. Ji mano, kad 
Stalinas savo kalboje kovo 10 d. 
davęs suprasti, jog Sovietų Są
junga esanti priešinga susidrau
gavimui su Vokietija.

Kai 1939 m. gegužės 20 d. 
Vokietijos pasiuntinys von Schu
lenburg pasiūlė atnaujinti per-

Molotovas gana šaltokai atsakęs, 
esą pirma reikia sudaryti atitin
kamą politinę atmosferą. Bet 
jau sekanti mėnesi pertrauktos 
derybos buvo atnaujintos.

Prie Ribbentroppo - Molotovo 
pasirašytos nepuolimo sutarties

vusio Anglijoje. Jiedu nuėjo 
pas vieną augštą komunistų pa
reigūną, prašydami pagelbėti 
gauti prenumeratai leidimą. Sis 
gi jiems patarė nelaužyti sau 
galvų, nes Maskva niekad to
kio leidimo neduos.

— Kodėl Maskva turi nusta
tyti, ką mes turime daryti, — 
skundėsi studentas, o drama
turgas pridūrė:

— Tie rusai nepakenčiami! 
Jie nori, kad ir kiti būtų, kaip 
jie, ir gruzinui leidžia norėti 
tik tai, ko nori rusas.

Kaip ten bebūtų — patinka 
tautinėms mažumoms ar ne, 
bet jos dar yra priverstos nusi
lenkti Maskvos biurokratijai. 
Lygiai taip pat turi nusilenkti 
ir patys rusai. Maskvos kontro
lė, bent tuo tarpu, nemažėja.

Gruzijos jaunimas
Kad tikras gruzinas (Stalinas) 

buvo Maskvos Kremliaus val
dovu beveik ištisą generaciją, 
tai nebuvo jokia laimė mano 
draugams gruzinams. Jis čia 
įkurdino Maskvos kontroliuoja
mą komsomolą, kuris ilgą laiką 
kovojo prieš džiazo muziką. Bet 
gruzinai, jie mane užtikrino, tu
ri savo nusistatymą ir viešai pa
sipriešino šios muzikos uždrau
dimui. Tas pat įvyko ir su mo
derniais šokiais, atkeliavusiais 
iš Vakarų pasaulio, kurių kom- 
somolas nepripažino. Gruzinų 
jaunimas elgėsi, kaip jam pa
tiko. Ir kai vieną kartą studen
tų šokiuose komsomolo aktyvis
tai ban<įė sustabdyti poras, šo
kančias Charlestoną, jie atsikir
to: — Važiuokite sau į Maskvą, 
kuriai priklausote.

Maskvos kontrolė kiekviena
me gyvenimo žingsnyje nema
žiau erzina ir rusų jaunuolius,

grupių jaunimą. Kadangi ši 
kontrolė aiškiai vykdoma Mask
vos, tai kitų mažumų jaunuoliai 
i viską reaguoja griežčiau ir lai
ko visa tai rusų darbu.

pridėtame slaptame protokole 
nustatytos interesų zonos. Į so
vietų zoną įėjo: Suomija, Estija 
ir Latvija, o Lietuva pateko į 
vokiečių zoną. Rugsėjo 28 d. su
sitarime Lietuva buvo išmainy
ta ir pateko į sovietų zoną, o 
Vokietija už tai gavo kelis plo
tus Lenkijoje. Vadinamas Su
valkų trikampis, pagal rugsėjo 
28 d. susitarimą, turėjo tekti 
Vokietijai, bet 1941 m. sausio 
mėn. jis buvo parduotas Sov. Są
jungai už 7.500.000 dolerių. To
kią sumą seniau JAV-ės buvo 
mokėjusios Rusijai už Aliaską.

Autorė nagrinėja, ar minis- 
teris Ribbentroppas suprato, ką 
jis šiuo nelemtu slaptu protoko
lu padarė. Fabry esąs nuomonės, 
kad Ribbentroppui nebuvo aiš
kios šio dokumento galimos pa
sekmės. Vokietija stovėjo karo 
su Lenkija išvakarėse. Lenkijos 
rytų kaimynas buvo Sovietų 
Sąjunga, su kuria reikėjo susi
tarti, kad Hitlerio grobio Len
kijoje nepaglemžtų. Todėl Sovie
tų Sąjungai buvo duodama tiek, 
kiek ji norėjo. Viskas esą buvo 
daroma be apgalvojimo, kas bus 
ateityje. Kaip vėlesnė istorinė 
raida parodo, slaptasis doku
mentas buvo sudarytas tik tam 
momentui, nes jau 1941 m. bir
želio 22 d. Vokietija puolė Sov. 
Sąjungą, nepaisydama nepuoli
mo sutarties bei slaptojo proto
kolo.

E. Čeginskienė mano, kad vo
kiečių vyriausybė pilnai suprato 
ką pasirašo, nes kai 1940 m. so
vietai pradėjo savo teises vykdy
ti, Berlynas nebuvo sujaudintas 
ar užkluptas. Jis žiūrėjo šaltai 
į Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aneksiją ir savo pasiuntinybėms 
išsiųstame aplinkraštyje pažy
mėjo, kad šie įvykiai liečia tik 
Sovietų Sąjungą ir Pabaltijo 
valstybes. Hitleris nerodė spe
cifinio intereso sužinoti, kaip 
toli nuėjęs jo užsienių reikalų 
ministeris Pabaltijo valstybių 
klausime. Molotovas, lankyda
masis Berlyne. 1940 m. lapkri
čio 13 d. susitikimo metu su Hit
leriu pasakęs: “Abi pusės turi 
laisvas rankas veikti savo intere
sų sferoje. Iš vokiečių pusės jam 
nebuvo prieštarauta.”

Autorė prieina išvadą, kad 
tik vokiečių pasiūlymas paska
tino Sovietų Sąjungą nutraukti 
pasitarimus su britų-prancūzų 
delegacija ir tartis su tuometinė 
Vokietijos nacionalsocialistine 
vyriausybe. Sovietų Sąjunga da
bar galėjo iš vokiečių reikalau
ti rusų interesų patenkinimo.

Kai Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Ribbentroppas 
atskrido į Maskvą, jau buvo pa
sižadėjęs ir nebeturėjo kito pa
sirinkimo kaip tik patenktinti vi
sus rusų reikalavimus, kad gau
tų laisvas rankas Lenkijoje.

Ebba Čeginskas, DIE BALTI- 
SCHE FRAGE IN DEN GROSS- 
MAECHTEVERHANDLUNGEN 
1939. Commentationes Balticae 
XII/XIII, 2. Baltisches, For- 
schungsinstitut, Bonn 1967, 73 p.

Kitas tautinių mažumų nusi
skundimų motyvas prieš Mask
vą yra draudimas išvažiuoti už
sienin, net ir pasisvečiuoti. Tie
sa, tam tikram socialiniam luo
mui yra leidžiama išvykti, bet 
tik propagandiniais sumetimais.

Taškente vienas uzbekietis 
studentas džiaugsmingai sutiko 
žinią, kad Uzbekistanas atidarė 
sieną užsienio turistams.

— Pirmą kartą gyvenime, — 
kalbėjo jis, — mes išvysime 
vakariečius. Tai bus mums dide
lė naujiena, nes mes nieko apie 
juos nežinome. Ak, ką gi mes ži
nome apie Ameriką?

Aš jam priminiau, kad “Prav
da” nuolatos spausdina straips
nius ir žinias apie vakarų pa
saulį, taigi ir apie amerikie
čius.

— To neužtenka, — priešta
ravo jaunuolis. — Daug ame
rikiečių atvažiuoja į mūsų kraš
tą, bet mums neleidžiama nu
vykti į Ameriką. Taip mes ir 
nežinome, kaip Amerika iš tik
rųjų atrodo.

Latvių ir estų jaunuoliai šiuo 
klausimu yra dar griežtesni:

— Jūs neturite supratimo, 
kaip sujudo Talinas, kai jį pa
siekė žinia apie prezidento Ken
nedy nužudymą, — man kalbė
jo vienas estų mokytojas, kurį 
aš sutikau Leningrade. — Mes 
norėtumėm paskaityti jo raštus 
ir kalbas, bet maskviečiai nelei
džia. Kodėl rusai turi mums nu
rodyti, kokias knygas mes ga
lime skaityti ir kokias ne?

Maskvos galia
Kultūrinė ir tautinė revoliu

cija, kuria tautinės mažumos 
gyvena, faktinai pabrėžia ir jų 
tautinį pranašumą. Būdami la
biau apsišvietę, jie ilgisi dides
nės asmens laisvės nei Maskva 
jiems jos duoda. Jie prašo jos 
ir reikalauja, bet vis gauna tą

viešpats ir vadovas: ji skiria pir
muosius ir antruosius partijų
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LEONUI JAUGELIUI mirus, velionies našlei JUZEI I 
JAUGELIENEI, sūnui STASIUI, jo žmonai ALDONAI, 
dukroms ONAI ir jos vyrui SABLAUSKUI ir JUZEI 
STRIKAITIENEI reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime —
Šostakų šeima Kazimieras Gimys

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kvieoiami kreiptis raštu į “TŽT redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽT. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Ar gali būti automobiliyje daugiau keleivių, kai vairuoja asmuo 
su pradedančiojo leidimu? J. R.

Su pradedančiuoju vairuotoju turi būti automobilyje asmuo, kuris 
turi vairavimo leidimą ir yra atsakingas už pradedančiojo vairavimą. 
Užpakalinėje sėdynėje gali būti keleivių, tačiau tie keleiviai važiuoja 
savo rizika. Nelaimei atsitikus, jei automobilis turi tik atsakomybės 
draudimą (public or third party liability), keleiviai nieko negauna.

Kaip žinome, prieš porą metų federacinė vyriausybė įvedė vi
siems dirbantiems senatvės pensijos planą. Tačiau yra nemaža dar
boviečių, kurios primygtinai bruka darbininkams dar privačių bendro
vių planus. Tie planai yra tik darbininkų išnaudojimui: iš darbininko 
daug atskaito, o labai mažai duoda, kai netenki sveikatos ar sulauki 
65 metų. Įdomu, kokia yra valdžios pažiūra? L R.

Atskiri bendrovių pensijų planai duoda žymiai daugiau, negu iš 
darbininko atskaito. Paprastai darbdavys prideda tiek pat, kiek iš 
darbininko atskaitoma, kaikurios bendrovės prideda dvigubai dau
giau. Pinigai yra investuojami ir vėliau išmdkami pensininkui su 
visais nuošimčiais. Pensininkui mirus, visa likusi dalis išmokama jo 
paveldėtojams. Visi pensijų planai yra užregistruoti vyriausybės įstai
gose, jų taisyklės bei pakeitimai yra tikrinami ir tvirtinami. Kiek
vienais metais reikia vyriausybei pranešti smulkias žinias apie pen
sijų planus: kiek atskaitoma nuo darbininkų, kiek darbdavys pri
deda, kaip pinigai investuojami ir t.t. Pensijų planas yra ne išnau
dojimas, bet taupymas senatvei, žinoma, viengungiui, kuris mano 

. gyventi tik 65 metus ir kuris neturi artimų giminių, tas planas nėra 
naudingas. Tačiau dauguma asmenų turi šeimas ir rūpinasi jų atei
timi. Federacinės vyriausybės planas duoda senatvėje tik minimumą, 
kurio sunkiai gali pakakti be pašalinių pajamų.

Prašau man paaiškinti klausimą emigracijos reikalu. Kaip ilgai 
trunka, kol Kanados emigracijos pareigūnai duoda pažadėjimą dėl 
vizos. Giminaičiui užpildėm blankus nuolatiniam atvykimui į Kanadą 
iš Lenkijos. Naujas formas jis užpildė ir įteikė Kanados atstovui 
Varšuvoje sausio 3 dieną, bet iki šiol dar pranešimo negauna. Anks
čiau tai sutvarkydavo greičiau kaip per du mėnesiu. Įdomaujantis

Kiekvienas asmuo apsvarstomas individualiai. Vieno byla gali pa
aiškėti greičiau, kito gali trukti ilgiau. Imigracijos reikaluose du mė
nesiai yra neįtikėtinai trumpas laikas, šeši mėnesiai nėra ilgas lai
kotarpis. Turėkite kantrybės. Galite mandagiai pasiteirauti imigraci
jos įstaigoje, ar Jūs galėtumėte ką nors daugiau padaryti dėl Jūsų 
giminaičio atvykimo. Po to reikėtų padėkoti ir vėl laukti.

Lietuvoje gyvenanti mano sesuo nori pirkti automobilį, bet ne
gali ji gauti. Ji prašo mano pagalbos. Ar ji galėtų atsiųsti man pini
gus ir kiek reikėtų automobiliui nupirkti ir persiųsti? M. A., Edmonton

Prašau kreiptis į asmenis ar bendroves, kurios užsiima prekių 
persiuntimu į Lietuvą. Jų adresus galite rasti “T.Ž.” skelbimuose.

Aukos Jungtiniam Finansų Komitetui
Edmontono KLB pirm.

L. Kasperiūnas ___  $209.00
Vankuverio TF įgal. K.

Skrinskas __ ___ __ 207.50
Oakville TF įgal. A. Vai- 

čeliūnas  _ _____ 74.00
Lethbridge TF įgal. J.

Daugirdas __ ____ ' 66.00
A. S. Mazlaveckas iš To

ronto ____________ 5.00 
Už gautas aukas dėkojame, 

bet kartu primename TF atsto
vybėms, įgaliotiniams ir KLB 
apylinkių valdyboms, kurios po 
Vasario 16 minėjimų dar neatsi
liepė aukų rinkimų reikalais, 
tuoj painformuoti Jungtinį Fi
nansų Komitetą. Pranešimus ir 
aukas siųsti iždininko adresu: 
Mr. VI. Kazlauskas, 20 Brumell

sekretorius, visagalius svetimų 
kraštų pirmūnus. Antraisiais 
sekretoriais paprastai yra skiria
mi rusai. Kaip savo patikėtinius, 
tik Maska gali juos atleisti ar 
pakeisti. Maskva valdo ne tik 
partiją, bet ir tarybas, ir pro
fesines sąjungas, ir komjauni
mo organizaciją, ir mokyklas, 
pradedant pradinėmis, baigiant 
universitetais ir mokslo akade
mijomis.

Maskva yra vienintelis vado
vas ne tik ūkio ir politikos, bet 
ir literatūros bei meno, moks
lo ir intelektualinio gyvenimo 
apskritai. Maskva, tiktai Mask
va, yra pilnutinės tiesos reiškė
ją — istorinės ir dabartinės. Ji 
rašo ir perrašo savo tautinių 
mažumų istorijas, pritaikydama 
jas savo tikslam. Ji padaro pra
eities tautinius vadus niekšais, o 
niekšus apskelbia herojais.

Bet nei šis prievartavimas, 
nei pažangumas pramonėje bei 
moksle patrijotinės mažumų 
problemos neišsprendė. Tiesa* 
Maskva šią problemą neigia, bet 
reikia tik pavažinėti po centri
nę Aziją ir Kaukazą, idant pa
justum mažumų neapykantą 
Maskvai už jos griežtą kontrol- 
le kiekviename jų gyvenimo 
žingsnyje.

Maskva dar turi atrasti tau
tiškumo jėgą, tautinį pasididžia
vimą, asmens vertę, besireiš
kiančią tautinių mažumų min
tyse ir jausmuose.

Kol dar nėra įsteigta pasauli
nė tautų bendruomenė, jei to
kia iš viso yra galima, tautinių 
mažumų problema negalės bū
ti išsnręsta taip, kad jos būtų 
patenkintos. išvertė A. Kalnius

(Pabaiga)

Avė., Toronto 9, Ontario, če
kius, perlaidas rašyti “Lietuvos 
Nepriklausomybė”.

Komiteto inf.
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SAVIVALDYBIŲ 
DEPARTAMENTO 
PRANEŠIMAS APIE

GYVENAMŲJŲ NAMŲ 
MOKESČIŲ SUMAŽINIMO 
ĮSTATYMĄ 1968 M.
Ontario parlamentui yra paruoštas 
ir įteiktas patvirtinti Įstatymas, 
kurio tikslas yra sumažinti Ontario 
gyventojų savivaldybėms 
mokamus mokesčius už 
gyvenamuosius namus.
Šis įstatymas leis namų savininkams 
nemokėti nuosavybės mokesčių už 
pirmus 2.000 dolerių oficialiai 
įkainotos namo vertės.
Mokesčius už šią sumą savivaldybėms 
sumokės Ontario vyriausybė, 
tuo būdu padengdama apie 15% 
namo savininko išlaidų.
Tai bus atlikta tiesioginio 
atsiskaitymo būdu tarp 
vyriausybės ir savivaldybių. 
Tiems, kurie jau yra sumokėję 
pilną mokestį už 1968 metus, 
vyriausybės padengiama mokesčių 
dalis bus grąžinta.
įstatymas įpareigoja namų 
savininkus visus mokesčių 
sumažinimo pinigus atiduoti savo 
nuomininkams.
Nesilaiką šio nuostato galės būti 
baudžiami pinigine bauda iki $100. 
Mokesčių sumažinimą Ontario 
vyriausybė buvo pažadėjusi 
pernai rudenį įvykusių 
provincinių rinkimų metu.

NMKMaratOMi



: Spaudos
Karaliai su karūnom
Graikijos karaliaus Konstan

tino nesėkmingas bandymas nu
versti karinę vyriausybę ir jo 
pabėgimas Romon pasauliui pri
minė nepavydėtiną Europos ka
ralių likimą. “London Obser
ver” laikraštis Britanijoje šia 
proga paskelbė rašinį apie ka
rūnas išsaugojusius karalius ir 
jų ateities perspektyvas. Tvir- 
čiausai soste tebesilaiko Britani
jos karalienė Elzbieta, nors bri
tų imperija jau yra užbaigusi 
savo dienas. Britai kritikuoja 
politines partijas, lordų rūmus, 
parlamentą, profesines sąjun
gas, tačiau niekas neliečia kara
lienės, nes ji yra vienintelė bri
tams likusi jungtis, primenanti 
tuos laikus, kai Britanija valdė 
pasauli. Seniau karalienė skir
davo ministerius pirmininkus, 
bet konservatorių partija jau 
yra nutarusi pati rinkti savo va
dus. Panašų nutarimą turbūt pa
darys ir darbiečiai. Taigi, kara
lienei lieka tik propagandinės 
kelionės į buvusias kolonijas, 
dominijas ir praeities simbolika 
grįstos tradicijos pačioje Brita
nijoje.

Belgijos sostui didelis smūgis 
buvo karaliaus Leopoldo III ka
pituliacija, kai į kraštą veržėsi 
Hitlerio armijos. Dėl visiško ne
populiarumo jis buvo priverstas 
1951 m. sostą užleisti dabarti
niam karaliui Baudouin’ui, savo 
sūnui, kuris 1960 m. vedė Ispa
nijos princesę Fabiolą. Kadangi 
lig šiol jiedu nėra susilaukę vai
kų, atrodo, sostą teks užleisti 
karaliaus jaunesniam broliui 
princui Albertui ir jo italų kil
mės žmonai princesei Paolai. Jai 
betgi trūksta populiarumo tau
toje, nes didžiąją laiko dalį pra
leidžia Prancūzijos Rivieroje ir 
nenori mokytis flamandų kalbos. 
Olandijoje tebėra populiari dvi
račiu važinėjanti karalienė Ju
liana, tačiau sosto įpėdinės prin
cesės Beatrix santuoka su vokie
čiu princu Claus buvo sukėlusi 
protesto demonstracijas. Olan
dai dar nėra užmiršę hitlerinės 
okupacijos ir į vokietį žiūri krei
va akimi, nors pastarasis rodo 
nemažų pastangų jiems įsiteikti.

/

Danijos soste viešpatauja ka
ralius Fridrikas IX, kurio pozi
ciją yra sutvirtinusi jo tėvo Kris
tijono X drąsi laikysena vokie
čių okupacijos metais. Drąsin
damas nacių jungą nešančią tau
tą, Kristijonas X kasdien jodi
nėdavo Kopenhagos gatvėmis, o 
kai vokiečiai liepė Danijos žy
dams prisisegti Dovydo žvaigž
dę, karalius pareiškė, kad tokia 
žvaigždė puoš ir jo krūtinę. Lig 
šiol Daniją valdydavo karaliai, 
bet parlamentas jau pakeitė įsta
tymą, kad sostą galėtų užimti 
karaliaus Fridriko IX vyriausio
ji dukra Margarita. Tuo būdu 
išsprendžiamas princų trūku
mas.

Norvegai dar nėra užmiršę ve- 
lionies karaliaus Haakono VII, 
turėjusio drąsos atstumti Hitle
rio statytinį Kvislingą ir tęsti 
karo veiksmus iš Britanijos. 
Norvegiją šiandien valdo jo sū
nus karalius Olavas V, bet jam 
kenkia vedybos su nekarališkos 
kilmės moterimi. Atrodo, jo pė
domis gali pasekti ir brolis prin
cas Haroldas, švedų socialdemo
kratų partija jau pneš 60 metų 
į savo planus yra įtraukusi mo
narchijos panaikinimo klausimą, 
kuris vis dar tebėra atidėlioja
mas. Dabartinis karalius Gusta
vas VI turi 80 m. amžiaus. Jo 
sūnus princas Karolis Gustavas 
neprisivys tėvo savuoju'populia
rumu, tačiau švediškas konser
vatizmas jį gali pasodinti sostan 
ir suteikti pripažinimą jau vien 
dėlto, kad karališkoji dinastija 
primena tas istorines dienas, kai 
švedai terorizavo Europą.

Europos karalių gretas papil
do ir atbaigia trijų mažų ku
nigaikštijų — Liuksemburgo, 
Lichtenšteino, Monako — turis
tams vilioti skirti valdovai. Dėl 
šios priežasties saugus yra Liuk
semburgo kunigaikštis Jean, 
Lichtenšteino princas Franz Jo
sef II ir Monako doleriais mai
tinamų lošimo rulečių vyriau-

Moksleivių ateitininkų studijų dienos
š. m. balandžio 20 ir 21 die

nomis Įvyko vyresniųjų moks
leivių ateitininkų studijų dienos 
šv. Kazimiero parapijos patal
pose Petersone, N. J. Jos praėjo 
labai pakilioje ir darbingoje 
nuotaikoje. Dalyvavo mokslei
viai iš rytinio JAV pakraščio: 
Bostono, Brocktono, Worceste- 
rio, Waterburio, New Haveno, 
Niujorko, Patersono, Filadelfi
jos ir Vašingtono.

Nagrinėtos temos: “Pasaulė
žiūra”, vadovaujant dr. V. Vy
gantui, “Gyvasis Dievas” — 
kun. dr. V. Gidžiūnui, “Veiklos 
metodika” — A. Sabaliui. Po 
darbo posėdžių kun. V. Dabušis 
parodė dvi skaidrių pynes — 
“Lietuvos partizanai” ir “Mai
ronio gyvenimas”.

įdomybės ii 

sias užvaizdas princas Raimer, 
vedęs Hollywood© filmų talen
tingą aktorę Grace Kelly, kurios 
milijonierius tėvas jai būtų leng
vai galėjęs nupirkti visą Monako 
kunigaikštiją. Šiuo atveju pa
grindinį vaidmenį suvaidino ne 
pinigas, bet nevieną amerikietę 
viliojąs princesės titulas.

Karaliai be karūnos
Apie nuvainikuotus ir sostų 

netekusius karalius pluoštą ži
nių pateikia amerikiečių žurna
las" “Newsweek”. Mėgiamiausia 
jų susitikimo vieta yra Riviera, 
kurią beveik būtų galima pava
dinti ekskaralių klubu. Prie Že
nevos ežero Šveicarijoje su pen
kiomis dukromis ir žmona Ona 
dienas leidžia Rumunijos kara
lius Michael. Kadaise jis turėjo 
159 pilis, o dabar duoną užsi
dirba kaip Niujorko šėrų bend
rovės Droulia & Co. atstovas. 
Albanijos karalius Leką I mėgi
no pasigarsinti, pasiųsdamas sa
vo senam bičiuliui Ronaldui 
Reaganui, Kalifornijos guberna
toriui, 700 svarų dramblį, bet 
respublikininkų partija jam sos
to nesugrąžins net ir tuo atveju, 
jeigu R. Reaganas būtų išrink
tas JAV prezidentu. Dramblio 
pasiuntimas liudija, kad karaliui 
Lekai I pinigų dar netrūksta.

Monako kunigaikštijos garsia
jame Monte Carlo gyvena Ju
goslavijos karalius Petras Kara- 
georgevič II. Jis yra gavęs dar
bą Kalifornijos Sterling Savings 
and Loan Association bendrovė
je, kurios tarnautojai į jį vis 
dar kreipiasi kaip į “Jūsų Didy
bę”. Karalius vis dar skilia Ju
goslavijos ambasadorius dikta
toriaus Franco Ispanijai ir skel
biasi niekada nesutiksiąs atsiža
dėti sosto. Jo kaimynas — Bul
garijos karalius Simeonas II, 
karaliavęs tik trejus vaikystės 
metus, su milijoniere žmona 
Margarita yra įsikūręs Madride. 
Jis taipgi save laiko teisėtu Bul
garijos karalium ir neketina at
sisakyti jam priklausančio sosto. 
Ispanijos sosto įpėdinis Don 
Juan de Borbon Battenberg Por
tugalijoj, Lisabonos priemiesty
je, šaukia reguliarius “karališ
kos privačios tarybos” posėdžius, 
bet sostan yra nutaręs pasodinti 
Madride gyvenantį savo sūnų 
princą Juan Carlos, kurį remia 
dabartinis Ispanijos valdovas 
Caudillo Franco. Galutinį spren
dimą šiuo klausimu turės pada
ryti C. Franco, kai dėl senatvės 
ar ligos bus priverstas pasi
traukti iš diktatoriaus pareigų. 
Princas Juan Carlos soste norė
tų matyti savo tėvą, tačiau pa
starasis yra prasitaręs, jog trak
toriaus sėdynėje jis jaustųsi ge
riau nei Ispanijos soste ?..

Prie Miuncheno, V. Vokieti
joje, nuobodžiauja Otto von 
Hapsburgas, pretendentas į 
Austrijos sostą. Neseniai jis 
lankėsi Tirolyje, kur miestelių 
burmistrai jį vadino “kilniuoju 
kunigaikščiu Otto”, bet iš Aust
rijos jis yra išsivežęs naudinges
nį titulą — teisių ir politinių 
mokslų doktoratą. Galbūt dėl šio 
mokslinio laipsnio Otto vengia 
betkokių ryšių su Rivieros eks
karalių klubu. Sosto jis nori ne 
sau — anūkams, jeigu kada pa
sikeistų politinė Austrijos būk
lė. Iš Portugalijos sostinės Lisa
bonos pranešimus savo valdi
niams mėgina siuntinėti Italijos 
karalius Umberto II, soste 1946 
m. išsilaikęs tik 46 dienas.

Į prezidento De Gaulle užim
tą Prancūzijos sostą pretenduo
ja milijonieriumi tapęs Pary
žiaus grafas Henri Robert Fer
dinand Marie Louis-Philippe 
d’Orleans, karaliaus Louis-Phi
lippe 59 m. amžiaus įpėdinis. 
Iki De Gaulle atėjimo į prezi
dentus, kol Prancūzijoje viešpa
tavo politinis chaosas, grafas 
Henri turėjo nemažų vilčių — 
leisdavo politinius biuletenius 
ir jau ruošėsi pirkti karūną. 
Pernai jis sustabdė biuletenių 
leidimą, nes, matyt, nutarė, kad 
Prezidento De Gaulle karališ
kos didybės neįstengs pakeisti 
joks karalius, o" būti kito žmo
gaus šešėlyje iš tikrųjų menkas 
malonumas.

Pasilinksminimą pravedė stud. 
V. Radzivanas. šokiai buvo pa
įvairinti jumoristine poezija, 
kurios paskaitė P. Sandaravičius 
iš Niujorko, ir juokingu vaiz
deliu “Karaliaus šuo”, kurį at
liko Vašingtono moksleiviai.

Sekmadienį dalyvauta organi
zuotai su vėliavomis pamaldose. 
Pritaikytą pamokslą pasakė kun. 
V. Dabušis, studijų dienų šeimi
ninkas. Baigiamajame posėdyje 
paskaitą skaitė J. Gaila tema 
“Tėvynė ir mes”. Meninę dalį 
atliko O. Vitkutė iš Worcester, 
R. Vaitkutė iš Vašingtono ir R. 
Juzaitis iš Filadelfijos.

Studijų dienas suorganizavo 
MAS Rytų Atstovybė, progra
mą pravedė R. Laniauskas, MAS 
centro valdybos pirmininkas.

R* JF*

Po įtempto darbo MAS studijų dienose Patersone, N.J. Iš kairės į dešinę: kun. dr. V. Gidžiūnas, 
OFM, E. Vadopalienė, dr. V. Vygantas, A. Sabalis, R. Laniauskas

Tauta šiapus ir anapus vandenyno
Pasikalbėjimas su kunigu profesorium Stasiu Yla jo 60 metų amžiaus proga

— Kaip išgyvenate pasiektą 
60 metų slenkstį ir kurlink dau
giau krypsta žvilgsnis: praeitin 
ar ateitin?

— Laikas bėga be slenksčių, 
ir žmogus net nepajunti, kaip 
atsiduri vienoj ar kitoj dešimt
mečių riboj. Dėlto ir žvilgsnis, 
atrodo, nesikeičia. Stipriausias 
interesas tebėra dabarčiai, jos 
apraiškoms. Rūpestis neatitrūk
ti nuo bėglaus gyvenimo, nuo 
savo visuomenės, buvęs anks
čiau, rodos, lieka ir dabar. Dė
mesys mūsų tautos praeičiai, bu
vęs stiprus jaunystėj, taip pat 
nemažėja ir nūnai. Ateitis, man 
regis, yra sąlygojama praeities 
ir dabarties. Tik pranašai gali 
žvalgytis ateitin be praeities 
studijų ir dabarties stebėjimo. 
Kas telkiasi tik į dabartį, pa
neigdamas praeitį, kaip dabar 
kaikas iš mūsiškių bando, už
miršta priežastingumo, tęstinu
mo, organiškų gyvenimo ryšių 
principus.

— Esate aktyviai dalyvavęs 
religinėje, visuomeninėje, kul
tūrinėje veikloje nuo pat jau
nystės. Kaip atrodo toji veikla 
žiūrint iš perspektyvos?

— Beveik pusę savo amžiaus 
išgyvenęs svetur ir pusę tėvy
nėje, savo perspektyvinį žvilgs
nį tėvynės tarpsnių atžvilgiu ga
lėčiau apibūdinti šitaip. Buvo 
tikras šuolis pirmyn visais at
žvilgiais, visose gyvenimo srity
se. Joks kitas kraštas, kiek man 
teko kasmet keliaujant stebėti, 
nedarė tokiu tempu pažangos, 
kaip to meto Lietuva. Konkre
tizuoti šį teiginį trumpais žo
džiais neįmanoma. Tenka paste
bėti tik du reiškinius. Vienas 
— tai lietuvių savijauta pačia- 

. me krašte, pranašumo savijauta, 
kuri erzina okupantus, verčia 
juos vis ir vis neigti buvusius 
nepriklausomybės laikų laimė
jimus ir kelti be saiko savuo
sius. Antras reiškinys, kuris er
zina mūsų jaunuosius, tai tėvų 
pasididžiavimas tuo, kas buvo 
pasiekta Lietuvoj. Pasiektieji 
tada rezultatai daugelyje sričių 
buvo sunaikinti okupantų, bet 
kas mums ir savame krašte esan
tiems lietuviams lieka vertin
giausia — tai tame tarpsnyje 
įsigytas pasitikėjimas savim, pa
justas savo tautos potencialu- 
mas, įsibėgėjęs veiklumas ir 
kūrybiškumas. Ar ne tuo gyvas 
ir veiksmingas tebėra išeivijos 
ir tautos kamieno gyvenimas?

— Dirbote ir tebedirbate įvai
riose kūrybos srityse. Kuri iš jų 
yra artimiausia Jūsų širdžiai ir 
kartu našiausia?

— Kūrybinis momentas, jeigu 
jį galima pavadinti įkvėpimu, 
entuziazmu, tikėjimu, origina
lumo jieškojimu, reikalingas 
kiekviename darbe. Kitaip dar
bo nepradėsi arba neturėsi jė
gų jam tęsti. Artimiausia šir
džiai sritis nėra tačiau raštas, 
nors, žiūrint kiekybiškai, jis gal 
ryškiau apčiuopiamas ir gali at
rodyti našiausias, širdį labiau 
pasotina pedagoginis, visuome
ninis, sielovadinis darbas, kiek 

Susitikimas Putname 1966 m. Iš kairės į dešinę: Ona Labanauskai
tė, Walter J. Ciszek (Sibiro kacetų kankinys), kun. prof. St. Yla ir 
Ant. Saulaitis. Nuotr. G. Naujokaičio

jį teko ar tenka dirbti. Kiek 
šie darbai buvo ar yra našūs, 
gal sunkiausia būtų pasakyti.

— Kaip vertinate lietuvių iš
eivijos pagrindines linkmes reli
ginėje, tautinėje ir kultūrinėje 
srityje? Ar visais tais keliais ei
nama tragiškon mirtin, ar tai 
mūsų tautos likiminės kovos 
dalis, kuri įsirikiuos bendrojon 
Lietuvos istorijon?

— Nežinau, ką Jūs turėjote 
galvoj klausdamas apie “pagrin
dines linkmes”. Yra buvę skir
tingų linkmių kiekvienoj iš mi
nėtų* sričių.* Dabar linkmių 
briaunos atšipo. Gal ryškiausios 
dvi linkmės — vyresniųjų ir 
jaunesniųjų. Kitos dvi — tai in
telektualinė akademikų ir pra- 
sikūrusiųjų, miesčioniškai nusi
teikusių profesijonalų; tarp jų 
masė vidutinių ambicijų atsto
vų, veiklių tautinėj, visuome
ninėj, publicistinėj srity.

Mirties ženklų dar nematau, 
nors “miršta” kaikurie laikraš
čiai ir tirpsta ar stingsta kaiku- 
rios. organizacijos. Buvome per-, 
plačiai užsimoję, atsivežę ir nau
jai įkūrę įvairių veiklos kanalų. 
Toje superorganizacijoje pats 
gyvenimas daro suprastinimus 
ir kaiką “numarina”. Likiminė- 
je tautos kovoje, man regis, te
besame atsparūs kaip žydai. Ar 
tokia bus jaunoji karta? Man 
regis, bent iš dalies — taip. At
skiri priešingi reiškiniai manęs 
nejaudina. Reikia laiko, kol jau
nas raugas nusistovės. Ši pasta
roji emigracija tikrai neliks be 
savo pėdsakų mūsų tautos isto
rijoje.

— Pastaruoju metu mūsų 
spaudoje keliamas nepatenki
namas lietuvių religinės srities 
tvarkymas. Kuria linkme jis tu
rėtu eiti?

— Ne tik spauda, bet ir kai- 
kurios organizacijos gyviau su
sirūpino religiniais reikalais. 
Atrodo, pajutome, kas būtų, jei 
mums iš rankų išslystų teisinė 
mūsų parapijų padėtis, kurią lig 
šiol turėjome. Antra vertus, la
biau pajutome ir tą tragiką, kai 
po II Vatikano santarybos ga
lime naudotis gimtąja kalba li
turgijoje ir praktiškai jos te
gauname savose parapijose tik 
trupinius. Kas gali abejot, kad 
mums reikia ir šioje srityje 
koordinuojančios, planuojan
čios, akstinančios rankos? Bet 
visame laisvajame pasaulyje tu
rime tik vieną vyskupą ir tą 
be ordinarinių* teisių. Ar galė
tų būt sudaryta, kaip Jūs, Re
daktoriau, siūlėte pasauliečių ir 
dvasiškių taryba religiniams rei
kalams? Visos tarybos, kokias 
lig šiol turėjome prie organiza
cijų, pasirodė neveiksmingos. 
Veiksmingesnės galėtų būt tary
bos ar komitetai, sudaromi prie 
parapijų panašiu pagrindu, kaip 
tai padarė New Britain, Conn., 
ir Prisikėlimo parapijos Toron
te klebonai. Vertas dėmesio ir 
Detroito atvejis, kur lietuviai 
prasiveržė į diocezinę plotmę 
savo pageidavimams bei teisėms 
pareikšti. Čikagos atvejis dėl ka

pinių taip pat gali turėt nema
žos reikšmės, kaip Amerikos 
vyskupai toliau žiūrės į tauti
nių mažumų reikalus. Jei ne 
juridiškai, tai bent morališkai 
mūsų religiniai reikalai page
rėtų, jei turėtume, kaip Jūs ne
seniai rašėte vedamajame, dau
giau vyskupų.

— Ko labiausiai reikėtų reli
giniam ir tautiniam lietuvių iš
eivijos pajėgumui atgaivinti bei 
sutelkti?

— Išbandėm masines priemo
nes — kongresus (kultūrinius, 
religinius), festivalius, žygius. 
Bet jų veikmė, deja, nėra tiek 
stipri, kad ką nors atgaivintų ar 
sutelktų ilgesniam laikui. Neat
sisakant šių priemonių, lieka 
dar neišbandyta priemonė — 
sukviest rinktinių žmonių ne- 
perdidelį kolektyvą — išdisku
tuoti esamą išeivijos padėtį, ap
čiuopti pagrindinius sprendi
mus ir pramatyti veiklos kelius. 
Turime kultūros klubus atski
rose kolonijose, bet neturime 
branduolių, kurie analizuotų 
kultūros apraiškas ir įkvėptų 
naujų idėjų. Lietuvių Fondas 
dalina procentus mažais trupi
niais smulkiems reikalams, 
užuot investavęs juos į būtinai 
reikalingų dalykų parengimą. O 
parengti mums reikia pvz kele
tą vadovėlių. Ligšioliniai isto
rijos vadovėliai ne išeivijai, juo
ba ne jos jaunimui. Mums rei
kia savos kultūros istorijos ir 
istorinių asmenybių. Pasigen
dama sūmariško, vaizdingo lie
tuvių literatūros veikalo. Tur
tinga ir, deja, dar neprajudin- 
ta lietuviškųjų papročių bei tra
dicijų medžiaga. Ką mes žino
me apie lietuvių psichologiją ir 
jos skirtumus? Mūsų jaunimas 
keliauja po užsienius ir prisi
stato lietuviais, o ne amerikie
čiais ar kanadiečiais. Jie atsi
duria bėdoj, kai kitataučiai eg
zaminuoja jų žinojimą apie sa
vo tautos istoriją, literatūra, pa
pročius.

— Dalyvaujate jaunimo veik
loje. Kaip vertinate dabartinę 
jo galvoseną ir lietuviškumą? 
Ar pastarasis ateina su skirtin
gu turiniu, ar nyksta?

— Jaunimas, su kuriuo ten
ka susitikti ir dirbti, aišku, tu
ri skirtingą galvoseną dėl dau
gelio dalykų, neišskiriant ir lie
tuviškumo. Bet toji galvosena 
dar nėra galutinai susiformavu
si. Ji bręsta ir bręs, artėdama 
į vyresniųjų galvoseną arba tei
dama, žiūrint kiek bus gyvas są
lytis tarp vienų ir antrų. Jau
nimas atviras gal ne tiek tė
vams, kiek pašaliečiams — no
ri išgirsti jų motyvus ir lyginti 
su savaisiais. Nežiūrint pačių 
geriausių sąlyčių ir minties apy
kaitos, jaunimo lietuviškumas 
bus kitoks. Man regis, kitoks lie
tuviškumas išaugo ir mūsų kar
toj, lyginant su už mus buvu
siais vyresniaisiais. Mes turėtu
me pripažinti daugiaformį ar 
įvairialaipsnį patriotizmą, žvel
giant į istoriją, randame tą pa
tį įvairumą. Patriotai buvo net 
didikai, kurie nebevartojo savo 
tautinės kalbos, juo labiau pat
riotai buvo bajorai, kurie šalia 
savosios vartojo ir lenkų kalbą. 
Jie atkakliai gynė valstybinį, tei
sinį Lietuvos savitumą, o Žemai
čiuose — ir kalbinį, socialinį bei 
ūkinį.

— Rašėte praeityje ir dabar 
neleidžiate savo plunksnai rū
dyti. Ką ruošiate spaudai?

— Ruošiamais spaudai dar
bais paprastai nesigarsinama. 
Kas rašo, tas nesėdi tik prie vie
no darbo. Kuris darbas anksčiau 
bus baigtas ar atrodys subren
dęs eiti į viešumą, pats auto
rius kartais nežino. Kaikada lei
dyklos pergreitai išpeša iš ran
kų rankraštį, o kaikada rankraš
tis perilgai užsiguli pas autorių 
ir netenka aktualumo. Vienas 
darbas, prieš mano valią, buvo 
pagarsintas viešumai — tai “Ši
luva Žemaičių istorijoje”. Dėl 
šio darbo dviem atvejais ilgokai 
sėdėjau Europoje, gerokai iš-
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TAURAUS LIETUVIO NETEKUS
DR. M. ANYSAS

Š. m. balandžio 17 d. Detroi
te mirė vienas senesniųjų Ma
žosios Lietuvos sūnų — savano
ris ir atsargos majoras Jonas 
Šimkus. Palaidotas Detroite šeš
tadienį prieš Velykas, dalyvau
jant kunigui Pauperiui iš Čika
gos.

Velionis buvo gimęs 1889 m. 
vasario 1 d. Vydutaičių kaimo, 
Kulminų vlsč., Tilžės apskr. 
stambių ūkininkų šeimoje. Jau
nystėje lankė Tilžės gimnaziją. 
Pasaulinio karo metu tarnavo 
artileristu įvairiuose frontuose. 
Karui pasibaigus, buvo paleis
tas iš vokiečių armijos kaip ar
tilerijos leitenantas.

Nors velionis augo vokiečių 
valdomame krašte, jis buvo tau
rus Mažosios Lietuvos sūnus. 
Ypatingai reikia įvertinti jo pri
sidėjimą su ginklu rankoje prie 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo. Tam reikėjo didelio 
ryžto ir tautos meilės, nes ko
vose buvo galima netekti svei
katos ir net gyvybės. Vos paleis
tas atsargon, jis kartu su Tilžės 
apylinkės lietuvių būreliu stojo 
savanoriu į žemaičių pėstinin
kų batalijoną Tauragėje. Šį vie
netą išformavus, buvo perkel
tas į artileriją. Kaip baterijos 
vadas velionis kovojo įvairiose 
Lietuvos vietovėse prieš bolše
vikus ir lenkus. Pasauliniame 
kare Įgyto patyrimo dėka jo va
dovaujama baterija nevieną 
kartą sustabdė priešo puolimus. 
Už pasižymėjimą kovose jis bu
vo apdovanotas Vyčio kryžiumi 
ir 1922 m. paskirtas haubicų 
baterijos vadu. Likimas jam ir 
šį kartą buvo duosnus: velionis 
ir iš šito karo grįžo gyvas ir 
sveikas. 1930 m. perėjo į ginkla
vimo valdybą ir 1932 m. pasi
traukė atsargon majoro laips
niu. Po to J. Šimkus daug metų 
dirbo kaip Kauno miesto brand- 
majoras. šiose pareigose jį ge
rai pažino Kauno miesto gyven
tojai, nes daug sykių jam teko 
gesinti miesto gaisrus.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ RINKIMAI
Ateitininkų Sendraugių Sąjungos 

centro valdyba praneša: “Remdamie
si ASS Įstatų 31-mu paragrafu, skel
biame Ateitininkų Sendraugių Są
jungos centro valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimus, šiems rinkimams 
pravesti sudarėme komisiją, kurion 
Įeina: Antanas Tumosa (pirm.), An
tanas Balčytis ir Juozas Paškus. Ko
misija savo atsišaukimu pristato rin
kimų procedūrą. Raginame visus Są
jungos narius ir skyrius šiam reika
lui skirti ypatingą dėmesį ir jieš- 
koti kandidatų Sąjungos centro val
dybai bei kontrolės komisijai.”

RINKIMŲ KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

1. ASS centro valdyba, remdama
si Įstatų 31 ir 37 str., skelbia Atei
tininkų Sendraugių Sąjungos cent
ro valdybos ir kontrolės komisijos 
rinkimus. Pravesti rinkimams ASS 
centro valdyba sudarė rinkimų ko
misiją Čikagoje. Jos adresas — A. 
Balčytis, 6819 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, Illinois 60629, USA.

2. Pagal ASS centro valdybai ir 
kontrolės komisijai rinkti nuostatų 
pirmąjį paragrafą, balsuoti turi tei
sę visi pilnateisiai ASS nariai pri
statyti ASS centro valdybai ne vė
liau kaip š.m. gegužės mėn. 20 d.

3. Kandidatus gali siūlyti ne ma
žiau kaip 10 ASS narių. Į centro 
valdybą ir kontrolės komisiją siū
loma atskirais sąrašais: 7 kankida- 
tai i centro valdybą ir 5 Į kontro
lės komisiją. Vienu sąrašu siūlomi 
visi centro valdybos arba kontrolės

semdamas jėgas. Tariuosi atra
dęs žemaičių vietą mūsų istori
joje ir tautinėje kultūroje. Rei
kėtų tik žemaitiško ištvermin
gumo — baigtą rankraštį galu
tinai nušlifuoti.

— Esate buvę kacete, paty
ręs įvairių spaudimų bei kito
kios ugnies. Kaip žiūrite į ken
tėjimą ir aplamai kokią regite 
kenčiančios tautos ateitį?

— Man kaceto reikėjo, kad 
išmokčiau tai, ko jokiose mo
kyklose negalima išmokti. Be 
kentėjimų žmogus nepajustum 
tikrovės, nerastum savo vietos 
gyvenime, nežinotum vertybių 
gradacijos. Dėl kenčiančios tau
tos mažiausiai baiminčiausi; 
daugiau dėl laisvėje esančios 
jos dalies, nes čia, be didesnių 
bandymų ir smūgių, galime grei
čiau susmukti. Tikiu savo tau
tos gajumu ir atsparumu kaip 
tik dėlto, kad ji buvo daug kar
tų sunkiai ir skaudžiai bandyta. 
Vienas didžiausių smūgių visoj 
mūsų istorijoj buvo 17 a. pusė
je, kai Maskvos ir Švedijos ka
riai nusiaubė visą kraštą ir su

SVEIKATOS KLINIKA- Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo ’‘etuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranką masažai, spindulinės ir 

ir garą vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.NJH. / w .

460 Roncesvalles Ave., Toronto Tel. LE 3*8008

Okupavus Lietuvą sovietams, 
velioniui teko ta pati likimo da
lia, kaip ir daugeliui kitų lietu
vių. Jis turėjo pasitraukti į va
karus, kur ilgesnį laiką gyveno 
Ravensburge ir reiškėsi tremti
nių veikloje. Daugelis Toronte 
gyvenančių lietuvių atsimena jo 
padarytas paslaugas pabėgė
liams. Iš V. Vokietijos emigra
vo į JA Valstybes ir apsigyveno 

,su šeima Detroite. Po daugelio 
metų sunkaus darbo įsigijo di
doką* namą, kurio pajamos jam 
sudarė pragyvenimo šaltinį.

Prieš trejetą metų velioniui 
Detroite buvo suruoštas jo 75 
m. amžiaus sukakties minėjimas 
su iškilmingomis vaišėmis, ku
riose dalyvavo apie 100 žmo
nių, jų taipe ir buvęs krašto ap
saugos ministeris gen. J. Čer
nius su žmona. Buvo pasakyta 
daug kalbų banketo metu ir per 
radiją, padovanotas didelis alie
jinis paveikslas, vaizduojąs jį 
karinėje uniformoje. Tuo pačiu 
metu surengtoje lietuviškų kny
gų, dirbinių ir karo atsiminimų 
parodėlėje buvo ir solenizan- 
to 19 ordinų ir medalių, kuriuos 
jis buvo gavęs karinėje ir civi
linėje tarnyboje. Pats dar tebe
buvo augštas ir impozantiškas, 
nor jau kiek pradėjęs linkti.

Dar prieš metus turėjau pro
gos Detroite aplankyti jį ir jo 
šeimą. Prisiminęs Lietuvoje pra
leistas dienas, pakartotinai pa
brėžė, kad dabartiniai žmonės 
per daug rūpinasi kasdieniniu 
gyvenimu. Jie nenori suprasti, 
jog žemiški dalykai yra nepasto
vūs. žmonės galėtų daug ramiau 
ir be tokios dideles įtampos gy
venti. Metų skaičius jau buvo 
prispaudęs * pečius, jo augštas 
liemuo jau buvo sulinkęs.

Velionis paliko nuliūdusią 
žmoną, dukteris su vyrais Rasą 
Berentienę, Beatričę Kairaitie
nę, anūkes Juditą ir Oną Lizą, 
du sūnus Joną ir Arnoldą.

Ilsėkis ramiai svetimoje šale
lėje!

komisijos kandidatai turi būti pilna
teisiai nariai iš vienos vietovės.

4. Kandidatų siūlymai turi pasiek
ti rinkimų komisiją iki š.m. birže
lio mėn. 3 d. Kandidatų siūlytojai 
turi nurodyti ir pridėti sekančias 
žinias: a. kandidato vardą, pavardę 
ir adresą, b. nuo kada siūlomas kan
didatas yra ASS narys, c. į kurį cėnt- 
ro organą yra siūlomas, d. siūlomo 
kandidato raštišką sutikimą būti kan
didatu, e. siūlytojų vardus, pavardes 
ir adresus.

5. Balsavimo data ir taisyklės bus 
nurodytos balsuotojams siunčiant 
kandidatų sąrašus ir balsavimo vo
kus.

6. Rinkimų komisija prašo visus 
ateitininkus sendraugius rinkimais 
susidomėti, siūlyti kandidatus ir bal
suoti.

ASS RINKIMŲ KOMISIJA

MAGNEZIJAUS TRĄŠOS 
TABAKUI

Visiems žinoma, kad tabako 
laukam reikia magnezijaus trą
šų, bet kiek? Įdomias tuo reika
lu studijos rezultatus neseniai 
paskelbė J. Allard, eksperimen
tinės tabako farmos L’Assump
tion specialistas. Pagal jo davi
nius magnezijaus trąšų reikia 
14.4 svarų vienam akrui lauko. 
Magnezijaus trąšų stoka sumaži
na tabako augimą, tuo tarpu kai 
per didelis jų kiekis labai padi
dina augimą, bet sumažina bend
rą tabako vertę ir suvėlina no- 
kimą-

naikino didelę gyventojų dalį. 
Kiek atsigavusi tauta 18 a. pra
džioj išgyveno naujus karus, ba
dą ir didįjį marą — liko tik apie 
pusę gyventojų. Trečias didžiau
sias smūgis buvo po 1863 m. 
sukilimo ir Muravjovo siautėji
mų. Ir visdėlto tauta atsigavo, 
atkurdama net savo nepriklau
somybę. Ketvirtas stalininio ko
munizmo ir sovietinės okupaci
jos bei deportacijų smūgis taip 
pat nepalaužė mūsų tautos. Ji 
herojiškai pakėlė kirtį ir nūnai, 
atrodo, lyg iš naujo prisikelia.

Mūsų tautos ateitis gal nie
kad nebus saugi. Kas kelinton 
karton reikės sukaupt jėgas kan
čiai. Vien dėlto mes netapome 
ar neišlikome didžiąja jėga Eu
ropoje. Bet mes turime dvasi
nių vertybių daugiau už didžiuo
sius. Mes daug ko išmokome, o 
svarbiausia — įsigijome tiek at
sparumo, gajumo, drąsos mirti 
ir gyventi, save ginti ir Galijo
tus pabauginti, kad niekas — 
tikiu šventai — nebeištrins mū
sų tautos vardo iš pasaulio is
torijos.
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GRĮŽO J. MIKUCKIS
“Literatūros ir Meno” skyrelyje 

“Iš užsienio lietuvių kultūrinio gy
venimo” V. Kazakevičius balandžio 
30 <L paskelbė: “Daugiau kaip 20 
metų pragyvenęs užsienyje, pasuko 
į gimtąjį kraštą Juozas Mikuckis. 
Poetas savo paskutiniame laiške iš 
JAV miesto Baltimorės, kur jis gy
veno, rašo: “Jau artinas diena, kada 
aš, antru kartu nusileidęs Vilniuje 
ir pasiekęs Tėvų žemę, ten liksiu 
iki savo dienų pabaigos”. Rašytojas 
tuo laišku praneša jau pasiruošęs ke
lionei tarybiniu “Aleksandro Puški
no” laivu iš Monrealio iki Lenin
grado, kur turi būti gegužės 12 die
ną. Baigdamas laišką žodžiais “iki 
pasimatymo”, Juozas Mikuckis rašo, 
jog kai grįš į tėviškę, tai: “pasikliau
damas Jūsų gera valia, po sunkių iš
gyvenimų, nurimsiu gražioje, bran
gioje savo Tėvynėje”. Poetui dabar 
yra 76-eri metai. Pernai kelias sa
vaites jis viešėjo Lietuvoje. Plačiai 
susipažinęs su mūsų gyvenimu, jis 
pagreitino savo sprendimą grįžti į 
Tarybų Lietuvą, kurią apleido prieš 
ketvirtį amžiaus.”

DIREKTORIUS ĮSPĖTAS
Šiame skyriuje jau buvo rašyta 

apie Vilniaus operos ir baleto teatro 
jaunam dirigentui J. Aleksai pada
rytą skriaudą. Teatro direktorius 
kompoz. V. Laurušas laiku neperda
vė jam atsiųsto kvietimo dalyvauti 
jaunųjų dirigentų konkurse Mask
voje, kur turėjo būti atrinkti kandi
datai tarptautinėms dirigentų varžy
boms Romoje, Italijoje. Tokį lietu
vio direktoriaus elgesį “Literatūros 
ir Meno” puslapiuose pasmerkė meno 
veikėjai — J. Čiurlionytė, V. Klova, 
K. Kalinauskaitė, A. Livontas, V. 
Mažeika, A. Ruzgaitė ir A. Tauragis. 
Redakcija gavo ir daugiau protesto 
laiškų. Ginčą užbaigė meno reikalų 
valdybos viršininko pavaduotojo V. 
Indrikonio pranešimas, kuriame, tarp 
kitko, skelbiama: “Už tai teatro di
rektorius V. Laurušas įspėtas. Tačiau 
nerasta pagrindo tvirtinti, kad iš 
operos teatro direkcijos pusės tai 
būtų tendencingi ketinimai...” (“L. 
ir M.” 13 nr.) Direktoriaus teisinti 
“Tiesos” 81 nr. išėjo tenoras Virgi
lijus Noreika ir baritonas Eduardas 
Kaniava. Tai liudija prasitarimas jų 
rašinyje: “Tačiau pastaruoju metu 
vis tenka pastebėti užuominas, jog 
nesudaromos sąlygos augti LTSR 
Valstybinio akademinio operos ir 
baleto teatro jaunimui. Argi iš tik
rųjų taip yra?” Neminėdami V. Lau- 
rušo pavardės, jie teigia, kad jauni
mas turi puikiausias sąlygas darbui 
ir gastrolėms, kad Vilniaus opera 
yra labai augšto lygio. Rašinio auto
riai, suprantama, negali skųstis, nes 
V. Noreika turėjo progos tobulintis 

. Italijoje, gastroliuoti Kanadoje, o E. 
Kaniava patirtį gilino Bulgarijoje. 
Tačiau faktas lieka faktu, kad iš vi
su jaunųjų dainininkų į Vakarus bu
vo išleisti tik du — V. Noreika ir 
V. Daunoras. Kiti gi tebesėdi Vil
niuje ir turi tenkintis gastrolėmis 
Sovietų Sąjungoje.

RASŲ KAPINĖMS — 209 METŲ
ML Salagiris “Komjaunimo Tie

sos” 72 nr. primena skaitytojams 
Vilniaus Rasų kapinių artėjančią 200 
metų sukaktį, šias kapines 1769 m. 
įkūrė misijonieriai, bet tikroji Ra
sų pavadinimo kilmė nesanti žino
ma. M. Salagirio teigimu, vieni šal
tiniai skelbia, kad čia dar pagonybės 
laikais lietuviai švęsdavę Rasos šven
tę, o kiti pavadinimą susieja su 
vieno sklypo savininko pavarde. Ra
sų kapų paminklus sužalojo ir ka
pinių tvorą sudegino pro Vilnių be
sitraukianti Napoleono kariuomenė. 
Rasų istorijai didelį dėmesį skiria 
vilnietis kraštotyrininkas Eug. Dani
levičius, surinkęs nemaža vertingos 
medžiagos, aprašęs įdomiausius ant
kapius ir suregistravęs čia palaido
tus garsiuosius žmones, kurių tarpe 
yra filosofas ir poetas E. Slovackis, 
gydytojas prof. M. Bekiu, dail. Pr. 
Smuglevičius, T. Vrublevskis, A. Paš
kevičius, M. K. Čiurlionis, V. My
kolaitis-Putinas, B. Sruoga, Kipras 
Petrauskas ir daug kitų rašytojų, mu
zikų, dailininkų, filosofų, gydytojų, 
turėjusių didelius nuopelnus lietu
vių kultūrai ir mokslui.

LANKĖSI SELEPINAS
Balandžio 22-24 d.d. Vilniuje lan

kėsi Maskvos atsiųstas kompartijos 
centrinio komiteto politbiuro narys 
A. šetepinas, maskvinių profsąjun
gų centro tarybos vyriausias vado
vas. Vilniaus aerodrome jį sutiko

beveik visi vietinės kompartijos di
džiūnai. A. Sniečkus svečią lydėjo į 
prietaisų gamyklą ir Vilniaus namų 
statybos kombinatą. Vilniaus įmonė
se jis susitiko su kompartijos ir prof
sąjungų vadovais. Buvo užsukęs į 
Druskininkus, Trakus ir Pirčiupį. 
Šiose kelionėse jį taip pat lydėjo 
kompartijos sekr. A. Sniečkus ir 
profsąjungų tarybos pirm. P. Dob
rovolskis. Druskininkuose jam buvo 
parodytos gydyklos, aptarti buitiniai 
vietinių gyventojų ir vasarotojų rei
kalai.

TURISTŲ ĮSPŪDŽIAI
Pagausėjus kaikurių lietuvių iš

vykoms į užsienio kraštus ir jų daž
niausiai tendencingiems įspūdžiams 
spaudoje, satyrikas G. Astrauskas 
“šluotos” puslapiuose paskelbė sa
tyrą “Kelionės įspūdžiai: Berlynas 
— Paryžius — ar, apskritai, iš už
sienio grįžus”, kuri atskleidžia ofi
cialiai nutylimus dalykus:

“— Padariau aš, žinot, mažą 
Užsienietišką vojažą... 
Ką jūs, ponia, be kalbų — 
Žinot, baisiai nuostabu... 
Na, iš pat pradžių pakampėm 
Šita gidė mus patampė: 
Tie visi muziejai, pilys, 
Kas iš kur kadaise kilęs... 
Aš net, žinot, supykau, 
Aš jai, žinot, ir sakau: 
— Mums nebūtina regėti, 
Kur tas Šuleris ar Gete, 
Apsupti visokio meno, 
Dar prie kaizerių gyveno... 
Mums užteks muzeum, burgų, 
Vežkit mus greičiau į turgų — 
Markt, bazar ar varenhauz — 
Kur yra kas nors pigaus ... 
Čia jau teko man iškalti: 
“Bi-te ge-ben mir Biushalter!.. 
Ne, ne vieną — zvanzig, dreisig — 
Kiek į portfelį pareis tik”... 
Zofija nupirkti prašė 
Ištaigingą žalią tašę — 
Dar visokie londotonai 
šefo žmonai ir Aldonai... 
Taip, kur buvę, kur nebuvę, 
Mes tuojau į parduotuvę, 
Suieškot, kas ką užsakęs... 
Ak, vaikeli, raibsta akys! 
Šičia maksi, šičia mini, 
Australietiški bikini... 
Išsirink kitiems ir sau — 
Pailsau ir sulysau... 
Aš dabar žinau: kelionės 
Ir naudingos, ir malonios. 
Žinote,

keliaukim, 
ponios!”

V. Kst.

HAMILTONO ATEITININKAI sa
vo metinę šventę atšventė gegužės 
4-5 d.d. šeštadienį 3 v.p.p. visi iš 
arti ir toli rinkosi į bendrą moks
leivių susirinkimą. Vakare buvo kar
tūnų balius ir koncertas Jaunimo 
Centre, o parapijos salėje — šokiai 
jaunimui. Koncerto programą išpil
dė dainuojanti Žymantų šeima iš Či
kagos. Padainavo lietuviškų liaudies 
dainų ir dainų kitomis kalbomis visi 
bendrai, duetais ir po vieną. Jūratė 
Žymantaitė pasirodė kaip pianistė. 
Ypač visus sužavėjo 3,5 metukų ma
žoji Daivutė, padainavusi solo “Kas 
subatos vakarėlį”. Visiems akompa
navo kun. B. Jurkšas iš Toronto. 
Premijas už kartūno (arba lino) suk
neles laimėjo: I
II _ t. Verbickaitė ir III — S. 
Martinkutė. Jaunimui taip pat buvo 
paskirtos premijos.

Sekmadienį 11 v. Mišiose ateiti
ninkų jaunimas dalyvavo organizuo
tai, su vėliavomis. Mišias atlaikė ir 
pamokslą pasakė Ateitininkų Fed. 
dvasios vadas kun. prof. St. Yla. Gi
lių minčių pamokslą baigė apaštalo 
šv. Petro laiško žodžiais: “A-kai liu- 
dykit savo šūkį gyvenime; elkitės 
kilniai, tegul kiti mato jūsų gerus 
darbus ir gręžiasi į Dievą, kad savo 
kilniu elgesiu priverstumėt nutilti 
blogas kalbas, kylančias iš nežino
jimo. Panaudokit laisvę geram, kai 
kiti panaudoja blogam. Valandėlė, 
kai liekam vieni savo jėgoms, ir vėl 
valandėlė, kai Kristus ateina ir pa
kelia mus. Tegul nestinga drąsos 
eiti tuo keliu, kad viskas būtų at
naujinta Jame, per Jį ir su Juo.”

Po Mišių buvo padėtas vainikas 
žuvusiems prie lietuviško kryžiaus, 
o po to — bendri pietūs Jaunimo 
Centre. Po pietų buvo naujų narių 
priesaika ir meninė dalis. Sveikino 
Lietuvos gen. kons. dr. J. žmuidzi- 
nas, KLB Hamiltono apyl. pirminin
kas, Ročesterio ir Detroito globėjai 
ir MAS centro valdybos pirminin
kas iš Klevelando. Federacijos va
das prof. J. Pikūnas iš Detroito savo 
žodyje priminė, kad tėvų dėka šis 
jaunimas tampa idealų siekiančiu 
jaunimu. Jokia kita tauta neturėjo 
tiek daug jaunimui pasišventusių 
dvasiškių ir auklėtojų. Tirpinimo 
katilas Amerikoje ir Kanadoje ku
ria tik bendrąsias gyvenimo formas, 
bet neduoda dvasios. Reikia išlikti 
gyvosios dvasios žmonėmis, pilno
sios krikščionybės atstovais. Meninė
je dalyje gražiai pasirodė vyr. moks
leivių oktetas, smuikininkė O. Ma- 
sytė, pianinu pritariant M. Klevai- 
tei, ir ateitininkų jaunieji taut, šo
kių šokėjai su “Lenciūgėliu” ir ko
mišku suktiniu. V.

*

ROČESTERIO BENDRUOMENĖS 
CHORAS, vadovaujamas muz. J. Ado
maičio, gegužės 18 d. 7.30 v.v. §v. 
Jurgio parapijos salėje rengia savo 
metinį koncertą su nauju dainų re
pertuaru. Salia choro dainų progra
moje dalyvaus ir kitos vietinės me
ninės jėgos. Po koncerto vyks sma
gūs šokiai. Ročesterio choras malo
niai kviečia savo mielus kaimynus 
hamiltoniečius gausiai dalyvauti jų 
metiniame koncerte.

DAIL. S. ŠETKUS, is St. Cathari- 
rines su šeima atvykęs į dainuojan
čios Žymantų šeimos koncertą Ha
miltone, atvežė ir padovanojo gražų 
paveikslą loterijai. Ateitininkai nuo
širdžiai dėkoja S. Setkui už auką ir 
už parėmimą ateitininkiškos veik
los. Jūsų parodytas nuoširdumas duo
da naujų jėgų ir energijos dirbti lie
tuvišką darbą ir ugdyti jaunąją kar
tą. J. P.

ŠALPOS FONDO ŠOKIŲ VAKA
RAS balandžio 27 d. nepasisekė, nes 
davė deficito per $100. Nenagrinė- 
dami nesėkmės priežasčių, norime 
padėkoti laimės staliukų aukotojams, 
mūsų verslininkams: Ottawa Meat 
Market sav. VI. Kybartui, Colonial 
House sav. A. Tėveliui ir Moosehead 
House sav. A. Dirsei ir A. Pilipai- 
vičiui. Kiekvieno staliuko vertė bu
vo 15 dolerių. Esame labai dėkingi 
meninės programos dalyviams: tauti
nių šokių “Gyvataro” grupės šokė
jams ir jos vadovui p. Elvikiui, V. 
Babecko studijos mokiniams už gerai 
atliktus muzikinius dalykus. Dėkoja
me ponioms, kurios daug darbo įdė
jo gamindamos skanius pyragaičius 
kavutei, bufeto ir virtuvės darbuo
tojams. Nuoširdžiai esame dėkingi 
parapijos klebonui mons. dr. J. Ta- 
darauskui už salės nuomos $50 nuo
laidą, kuri žymia dalimi prisidėjo 
prie deficito sumažėjimo. Dėkingi 
esam ir svečiams už jų pastangas 
mums padėti.

Labai apgailestaujame ir kartu at
siprašome, kad du fantai — patefo
nas ir radijo trans, aparatas, abu 
$110 vertės, nuo traukimo buvo su
laikyti (bilietai tam reikalui dar ne
buvo platinami). Tie fantai bus trau
kiami Fondo ruošiamoje gegužinė
je š.m. liepos 7 d. Tam reikalui ruo
šiami bilietai ir bus platinami iš 
anksto. Šiems fantams pirkti aukoto
jai bus paskelbti vėliau. ŠF komitetas

GEGUŽĖS 5 D. po 11 vai. pamaldų 
pamesta auksinė apyrankė Dundum 
gatvėj, Hamiltone. Radusį prašau 
paskambinti telefonu 389-3710. Bus 
atsilyginta.

Geriausio taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA”
21 MAIN ST. E., KAME. 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.

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

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

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

MI 83400 ANCASTER, ONT.

MOTINOS DIENA MIUNCHENE
K. BARONAS

Miuncheno lietuvių koloniją 
sudaro tik apie 200 asmenų. Ta
čiau Įvairiom progom jie susi
renka Rauch gatv. nr. 22 “Haus 
d. Begegnung” atšvęsti tautinių 
švenčių, pasidalinti gyvenimo 
vargais, paskaityti lietuviškų 
laikraščiu (neteko matyti Kana
dos “TŽ” ir “NL”) ir išsirink
ti apylinkės valdybas.

Gyvendamas jau trečią sa
vaitę Miunchene, negalėjau pra
leisti retos progos susitikti su 
to miesto lietuviais Motinos Die
nos minėjime, kurį surengė 
Miuncheno LB apyl. valdyba ge
gužės mėn. 5 d.

Nuoširdžios pastangos
Kiek skirtingas jis buvo 

nuo Kanados lietuvių rengiamų 
minėjimų: nebuvo scenos, trūko 
ir stiprių meninių jėgų, bet sa
vo lietuviška dvasia, noru nors 
metinėse šventėse įsijungti Į 
bendrą lietuvišką šeimą jis bu
vo tikrai jautrus, nuoširdus, nes 
juk pagerbė tas visas lietuves 
motinas, kurios sunkiose sąly
gose išlaikė jaunų lietuviukų 
širdyse meilę Tėvynei, mūsų 
kalbai.

ticijas, susirinkimus.
Paskaitą skaitė J. Laukaitis, 

įpinant į gražius prelegento žo
džius ir eilėraščius, deklamuo
jamus gražia lietuvių kalba Jū
ratės Borisaitės, Violetos Her- 
manaitės ir Ritos Pauliukevi- 
čiūtės. Tautinių šokių grupė pa
sirodė ir su daina, kanklėmis 
pritariant Ritai Pauliukevičiūtei 
išpildydama “Motulė mane ba
rė”, Jonas T. išpildė smuiku 
eilę kūrinių. Jam akompanavo 
Alf. Hermanas. Pabaigoj tauti
nių šokių grupė išpildė Kepuri
nę. Siu eilučių autorius pasvei
kino visas motinas VKLS Ka
nados krašto valdybos vardu. 
Minėjime dalyvavo ketvirtadalis 
Miunchene gyvenančių lietuvių, 

dar 
vi
su-

kurie prie paruoštų stalų 
pasivaišino ir vėliau turėjo 
suotinį Miuncheno lietuvių 
sirinkimą.

Laukia “Gyvataro” 
Kaip Hamiltono lietuvių

damas tautinių šokiu grupę, va
dovaujamą A. Grinienės, gėlių . 
šokiui (nors buvo šokama Sa
dutė). Po to visos motinos buvo 
apdovanotos raudonom rožėm. 
Malonu buvo matyti šokėjų tar
pe ir buv. hamiltonietę, “Gy
vataro” narę N. Stanaitytę-Otto, 
kuri, nežiūrint auginamų dvie-

jungti į Miuncheno lietuviš- 
gyvenimą, atvažiuoti f repe*

Kaip Hamiltono lietuvių ko
lonijos gyventojui, teko išgirsti 
gražių žodžių apie “Gyvatarą”, 
iš spaudos p. A. Grinienei su
žinojus apie numatomą hamilto- 
niečių išvyką į Prancūziją. “Gy- 
vatarą” būtinai norima pasi
kviesti į Vokietiją, parodyti čia 
gyvenantiems lietuviams gražius 
ir puikiai išpildomus tautinius 
šokius. Šia proga Miuncheno 
tautinių šokių grupės vadovė A. 
Grinienė prašė perduoti visiems 
vadovams ir šokėjams Kanado
je nuoširdžiausius sveikinimus 
ir linkėjimus, ypač “Gyvataro” 
vadovei G. Brefchmanienei.

Baigdamas šią trumpą kores
pondenciją, norėčiau 
apie “atrastas” Vokietijos teie- 

(Nukeito į 7-tą pri.

“Marija, Marija”. 
D. Gaputytė prisegė po 
motinoms: M. Barščiaus- 
Enskaitienei ir T. Taut- 
Paskaitą skaitė dr. Ku-

SUDBURY, ONT.
PRIEŠVEDYBINĖS PAGERBTU- 

VĖS A. V. Jašiūnų rezidencijoj L. 
Baltučio iniciatyva buvo suruoštos 
Jonui Labuckui. Dalyvavo daug vy
rų ir nemažai jaunimo atstovų. Po
būvis praėjo labai jaukioj lietuviš
koj nuotaikoj ir buvo įteikta daug 
vertingų dovanų.

J. I. RAČINSKŲ REZIDENCIJOJ 
J. Labuckienės rūpesčiu ir iniciaty
va buvo suruoštos šaunios pagerbtu- 
vės jos būsimajai marčiai Kotrynai 
Pozdyk. Jose dalyvavo daug lietu
vių ponių ir keletas ukrainiečių. Po
būvis praėjo labai gražiai ir buvo 
įteikta daug brangių dovanų. At
skiras pagerbtuves suruošė kita uk
rainiečių grupė.

PETRAS IR JANINA GURKLIAI 
pakrikštijo savo pirmąją dukrelę Zi- 
tos-Rūtos vardais. Kūmai buvo Bro
nius Dūda ir Marytė čebatorienė. 
Vaišės įvyko P. J. Gurklių patalpose, 
kur dalyvavo gausus būrys artimes
niųjų šeimos draugų. Sveikinimo 
žodį tarė kun. Ant Sabas, visi su
giedojo “Ilgiausių metų” ir palin
kėjo susilaukti gausios lietuviškos 
šeimos. Sudburiškis

Nuoširdžiai dėkoju I. Kačinskie
nei už patalpas priešvedybinėms pa- 
gerbtuvėms, o Sudburio ponioms už 
gražias ir vertingas dovanas mano 
būsimajai marčiai Cathy Pozdyk: A. 
Albrechtienei, A. Baltutienei, J. 
Gabrėnienei, J. Gatautienei, M. Gli- 
zickienei, L. Griškonienei, H. Indru- 
laitienei, V. Jasiūnienei, A. Krauje- 
lienei, M. Kriaučeliūnienei, L. Kup- 
rienei, E. Uaudinskienei, M. Mikš
ienei, S. Petrėnienei, L. Remeikie
nei, D. Remeikytei, S. Semežienei, 
B. Stonkienei, E. Staškuvienei, E. 
Tolvaišienei, M. Valiukienei.

Jadvyga Labuekienė
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Vietinės mokyklos mergaičių 
Lietuva brangi”,

RODNEY, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

ir kartu mokyklos darbo uH>aiga 
įvyko gegužės 5 <L klubo patalpose. 
Minėjimą atidarė LB apyl. pirm. K. 
Gaputis. Jis pasidžiaugė, kad Moti
nos Dienos minėjimas šioje apylin
kėje labai mėgiamas ir populiarus. 
Susirenka ne tik vietos lietuviai, bet 
ir gausūs svečiai iš Londono, Wind- 
soro, Mount-Brydges, Chathum, o šį 
kartą net ir Toledo. Motinoms pa
gerbti sugiedota 
Ta proga 
rožę trims 
kienei, E. 
kevičienei.
ras iš Windsoro. Jo pagrindinė min
tis — tik šviesi ir savo dvasia ne
palūžusi motina gali geriausiai pa
gelbėti jaunajai kartai išlikti gerais 
žmonėmis ir lietuviais šiame skubė
jimo ir rūpesčių laikotarpyje.

Meninės dalies dalyvius, jaunąją 
kartą iš Windsoro ir vietinės lietu
vių mokyklos, pristatė S. Paketuras. 
Programą pradėjo vietos jaunimas: 
A. Rastapkevičius skaitė savo kū
rinį “Motina” ir A. Kereševičius — 
“Motina ir vaikas”. Sekė R. Narbu
taitės, P. Jociaus eilėraščiai. A. 
Gaidauskaitė paskambino pianinu ir 
G. Ignaitytė paskaitė savo eilėraštį 
“Mamai”. Mažoji Bersėnaitė, vieš
nia iš Mout-Brydges padeklamavo su 
tikrai geru įsijautimu eilėraštį “Mo
tina”,
grupė padainavo 
“Pas močiutę augau” ir “Mano tė
velis buvo kalvelis”. Pabaigoj mok. 
V. Ignaitis pateikė mokyklos kelerių 
metų darbo apybraižą ir pristatė tris 
pažangiausius šių metų mokinius: 
Petrą Jocių, K. Kereševičiūtę ir D. 
Gaidauskaitę. šiais metais daug mo
kinių baigė lituanistinę mokyklą. Jų 
vardu L. Gaidauskaitė parašė atsi
sveikinimo žodį. Programos pranešė
ja buvo’ Z. Rastapkevičiūtė.

Kitą meninę dalį atliko svečiai iš 
Windsoro, vadovaujami V. Tautkevi- 
čienės. Jau žinomas Windsoro mer
gaičių kvartetas, kurį sudaro M. Pa- 
kauskaitė, N. Giedriūnaitė, A. Taut- 

✓kevičiūtė ir D. Kaziulytė, padaina
vo su pertraukomis šešias liaudies 
dainas. Jos yra susidainavusios- ir 
turi grynai savo pritaikytą šiam lai
kui atlikimo būdą. Dėmesio verta 
jų graži ir rami laikysena. Akor
deonų trio — R. čerškutė, A. Čerš
kus ir E. Tautkevičius labai gyvai 
nuteikė publiką savo liaudies dainų 
pyne. Pažymėtinas ir A. čerškaus 
solo akordeonu “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka”. Atlikimas buvo tik
rai geras ir įspūdingas. Windsoro 
mokyklos choras atliko tris dainas 
kartu su deklamatore L Tautkevi- 
čiūte. Laimutės deklamavimas buvo 
aiškus ir geras. Publika buvo ma
loniai nustebinta, kad mokyklos cho
ras, nors ir negausus skaičiumi, ga
li taip garsiai ir gerai sudainuoti. 
Pabaigai bendras choras, papildytas 
vyresniuoju jaunimu, davė dar tris 
dainas, o mergaičių penketukas — 
A. Tautkevičiūtė, M. Pakauskaitė, N. 
Giedriūnaitė, L. Giedriūnaitė ir D. 
Kaziulytė pašoko “Lenciūgėlį”. Wind
soro programai gyvai ir su komen
tarais vadovavo Z. Mockus, jaun. Už 
darbą ir triūsą jų vadovė V. Taut- 
kevičienė buvo apdovanota puokšte 
rožių, kurias įteikė Z. Rastapkevi
čiūtė. Vietos mokyklos mok. V. Ig- 
naičiui tėvų k-to vardu už metų dar
bą padėkojo ir taip pat įteikė dova
ną L. Mockienė. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu ir bendromis 
mis.

LIETUVIŲ KLUBO metinis 
susirinkimas įvyko balandžio 
27 d. Jį atidarė klubo pirm. J. Ras
tapkevičius. Pranešimus padarė klu
bo vicepirm. A. Kojelaitis, ižd. M. 
Kereševičius, revizijos aktą perskai
tė J. Bersėnas. Iš pranešimų paaiš
kėjo gyva klubo veikla ir patalpų 
naudingumas lietuvių reikalams. Klu
bo finansinė būklė gera ir būdas su
kaupti lėšas, pardavinėjant trąšas, 
yra pagirtinas. Nors valdybos na
riams tenka pavažinėti, bet yra tik
rai naudingas. Į naują valdybą iš
rinkti: H. Jasinskas, J. Rastapkevi
čius, S. Paketuras, M. Kereševičius, 
P. Gaidauskas, į revizijos komisiją 
— J. Bersėnas, P. Paškauskas ir V. 
Narbutas. Kr.

DELHI, ONT.
DELHI FUTBOLO KOMANDA Ko

vas vasaros sezoną pradėjo pergale 
prieš Tillsonburgą 4:1 ir pralaimėji
mu Delhi vokiečiam 7:2. Šiemet Nor
folk apskrities futbolo lyga padidė
jo iki 7-nių komandų. Visos rungty
nės bus žaidžiamos sekmadieniais 
3 vai. p.p. ir trečiadieniais 7.15 v. 
p.p. Delhi miestely bus žaidžiama 
gegužės 22 ir 29 d., birželio 2, 16, 
19 ir 30 d., liepos 3, 10, 17 ir 26 d.d. 
Visos kitos rungtynės bus žaidžia
mos Waterforde, Brantforde, Sim
coe, Courtlande ir Tillsonburge. Iš 
viso bus sužaista 28 rungtynės. Fut
bolo mėgėjai kviečiami pasižiūrėti 
bent Delhi miestely vykstančių rung
tynių. S. K.

Sault. St. Marle, Ont.
SVEČIAI. — Kunigai Lionginas 

Kemėšis ir Antanas Sabas buvo at
vykę j mūsų miestą pagerbti mons.
J. J. O’Leary jo auksinio jubilėjaus 
proga. Svečiai taipgi susitiko su ne
mažai vietos lietuvių.

MONS. C. G. ADAMS, šio mies
to katedros klebonas, yra daug pa
dėjęs lietuviams. Balandžio 29 d. 
jis iškilmingai atšventė 30 metų ku
nigystės sukaktj. Pagerbime lietu
viams atstovavo Jurgis Skardis, K. 
L. Fondo įgaliotinis šiaurės Ontario 
sričiai.

MOŠŲ KAPELIONAS KUN. AUG.
: SABAS iki birželio vidurio aptor- žės 25 d. K. A.

vaišė-

narių 
mėn.

J. A. Valstybės
JULIUS J. BIELSKIS, Lietuvos 

gen. konsulas Los Angeles, to miesto 
dienraštyje “Herald Examiner”, at
siliepdamas į vedamąjį “Sunerimę 
raudonieji”, tarp kita ko, paraše: 
“Kremliaus valdovai dar galėtų iš
sigelbėti nuo aiškiai neišvengiamų 
tolesnių keblumų ir galbūt nugrimz
dimo užmarštin, jei sustabdytų savo 
tautžudiškus veiksmus nerusiškuose 
kraštuose”. Jie turėtų jau dabar pra
dėti trauktis iš okupuotų Baltijos 
valstybių ir kitų pavergtų kraštų.

INŽ. VYTAUTAS JONAS ŠLIŪ
PAS, aušrininko dr. Jono Šliūpo sū
nus, dirba užtvankų ir hidroelektri
nių jėgainių statybose. Prieš dešimtį 
metų V. Šliūpas pradėjo inžinieriaus 
keliones po pasaulį, dirbdamas įvai
riose Amerikos inžinierių bendro
vėse. Liberijos valstybėje tyrinėjo 
elektrifikacijos galimybes, daugiau 
kaip dvejus metus gyveno Pakista
ne. Dabar jau antrus metus su šeima 
gyvena Tailandijoj, Bangkoko mies
te ir dirba bendrovėje, kurios cent
ras yra Bostone, Mass.

DR. ALDONA ŠLIŪPAITĖ, prieš 
keletą metų iš New Yorko persikėlu
si į Kaliforniją, tenai pilnai apsi
prato su gyvenimo sąlygomis, ir 
kiek sąlygos leidžia, lanko lietuvių 
parengimus, susirinkimus ar kito
kias kultūrines pramogas. Dr. A. 
šliūpaitė daug yra pasidarbavusi 
Lietuvos respublikai atsisteigiant, 
kai ji, kaip gydytoja, iš Amerikos 
atvykusi rūpinosi Lietuvos žmonių 
sveikatingumu. Ir Lietuvoj, ir Ame
rikoj dr. A. Šliūpaitės visuomeninė 
veikla buvo ir yra itin plati bei 
reikšminga.

V. ŠALTIS, ilgametis Dariaus ir 
Girėno k-to p-kas, sulaukęs 83 m. 
amžiaus, mirė Čikagoje. Buvo gi
męs Marijampolės valsčiuje, Mulo- 
kų km. Jaunystėje atvyko į JAV ir 
tenai tuojau įsitraukė į lietuvių vi
suomeninį gyvenimą, kuriame išbuvo 
veiklus iki mirties.

AMERIKON atvykęs iš pavergtos 
Lietuvos terminuotam laikui atosto
gų vienas lietuvis (“Naujienose”), 
tarp kita ko, šitaip reikšmingai pa
sisako: “Jau daugiau, negu trys mė
nesiai, kai valgau baltą Amerikos 
duoną... Pažiūrėjęs į dideles ir gra
žias maisto krautuves, aš netenku 
žado! Štai, ką reiškia laisvas kraštas 
ir didelė žmonių iniciatyva. Kilo
metrinių eilių prie jūsų krautuvių 
nėra. Jūs viską galite pirkti ir neš
tis. Paklausiau bent kelis žmones, 
ar tiesa, kad turite žalių daržovių 
ištisus metus, ir ar prieinama jų 
kaina? Gauto atsakymo man čia ra
šyti nereikia... Labai atidžiai seku 
jūsų visą ekonominį gyvenimą, jū
sų uždarbius ir pinigų perkamąją ga
lią. Jūsų gatvės ir garažai pilni gra
žių ir didelių automobilių. Rusas, 
juos pamatęs, tikrai pasakytų: “Vsie 
buržuji, niet rabočich” (Visi buržu
jai, nėra darbininkų) ...”

“ATEITIS” pranešė, kad Mokslei
vių Ateitininkų S-gos sugalvotas žy
gis pas šventąjį Tėvą dėl vys
kupo Amerikos lietuvių parapijom 
buvęs referuotas LRK Federacijos 
posėdžiuose. Reikalo eigą žurnalas 
vertina: “Dabar eiga, atrodo, vyksta 
logiškai: pirma katalikiškos org-jos 
susitaria, o po to — jau einama į 
visą lietuvišką visuomenę.” Tačiau 
kyla klausimas, kaip efektingai ir 
greitai ALRK Federacija šį klausi
mą spręs. Pastarąjį komentarą pri
dėjo “Darbininkas”, cituodamas aną 
“Ateities” pranešimą.

ANTANAS SODAITIS, “Tėvynės” 
redaktorius, sulaukęs 61 m. amžiaus, 
nuo širdies smūgio mirė Niujorke ge
gužės 1 d.

Argentina
ARGENTINOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

GRUPĖ vyks į Čikagą ir pirmą kartą 
dalyvaus 
tautinių

puslapį su 
šis skausmo 
gyventi ki- 
ir pasakys

bei atgaila, ir
privers juos

Štai jie ateis
savo naują žodį”. Maždaug

papročių ir madų keiti- 
vyksmo eiga yra ypač pa- 
šiais laikais.* Tačiau tas 
papročių ir madų keiti-

JAV ir Kanados lietuvių 
šokių šventėje. Prasidėjęs

po jaunimo kongreso gražus bendra
darbiavimas yra tęsiamas. Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo dalyva
vimas didžiųjų įvykių šventėse yra 
didžiai naudingas tų kraštų lietuviš
kai tautinei gyvybei stiprinti.

Britanija
STASYS KUZMINSKAS, rašyda- 

mas apie sukilėlius vergijoje, “Eu
ropos Lietuvyje” pateikia šitokius 
du būdingus sugretinimus. Esą, Svet
lana, Stalino duktė, savo knygos 
pabaigoje šitaip parašė: “Milijonai 
beprasmingų aukų, tūkstančiai prieš 
laiką sunaikintų proto švyturių, ku
rių vardai nesutilptų į dešimtis sto
riausių knygų — ar ne geriau bū
tų buvę, jeigu jie būtų gyvenę ir 
tarnavę žmonių gerovei, o ne savo 
mirtimi palikę skaudžias žymes žmo
nių širdyse... Istorija teis. Ji tars 
savo žodį, kas buvo didvyris Žmo
nijos Gėrio vardu, o kas tik savimei
lės bei savanaudiškumo dėlei... Te
gul teisia tie, kurie išaugs ir ateis 
vėliau; ateis jauni ir ambicingi, ku
riems praeitis jau bus tolima, bet 
vis dar pasibaisėtina. Jie skleis šį 
savo krašto istorijos 
skausmu 
jausmas 
taip... 
pagaliau
prieš šimtą metų panašiai rašęs ir 
žymus rusų rašytojas Dostojevskis, 
caro ištremtas j Sibirą: “... ir štai, 
ateis kiti ir tars savo tiesą, ir atbus 
rusų tautos genijus...” Taigi, kar
čių žodžių pynė praeityje ir dabar
tyje. 1

VINCAS BALICKAS, perėmęs Lie
tuvos atstovo pareigas Didž. Britani
joj, DBLS metiniam suvažiavime 
kreipėsi j suvažiavusius su šitokiu 
prašymu: “Man teko perimti minis- 
terio Balučio naštą ir atsakomybę. 
Aš ją gerai žinau, nes beveik 36 me
tų drauge su juo dirbau. Ta našta 
yra didelė ir sunki, ypač šiais nenor
maliais laikais. Išvengti tos atsako
mybės man buvo neįmanoma. Tokioj 
padėty moraine jūsų visų parama yra 
didelis dalykas. Jūs ją be sąlygų 
teikėte mano pirmtakui. Neabejoju, 
jūs ją teiksite ir man. To aš prašau 
jus.”

MARINA GORODECKAITĖ savo 
samprotavimuose apie mūsiškio nu- 
tautimo svetur problemą “Europos 
Lietuvyje” pabrėžia šitokias įvadines 
mintis: “Kiekviename šiek tiek pa
žangumo pasiekusiame ir pramonę 
išvysčiusiame krašte vyksta greitas 
vertybių, 
masis. To 
greitėjusi 
vertybių,
masis nieko bendra neturi su esmi
niais tautiniais bruožais. Sijonai ga
li kilti aukštyn ar leistis žemyn, bet 
anglai ar prancūzai dėl to nesijau
dina, nes jiems aišku, kad dėlto nei 
jų kalba, nei politinės ar kultūrinės 
institucijos nenukentės. Taip pat 
keičiasi pažiūros į meną, į muziką ir, 
apskritai, į gyvenimą, tačiau didesnės 
ir laisvos tautos dėl to nepasidaro 
panašesnės viena į kitą”.

Australija
VYDŪNO gyvo nebeturime savo 

tarpe. Jis kalba į mus tik savo kū
rybos paliktaisiais daugiau kaip 60 
veikalų. Savo kūryba jis mąsto už 
mus, nusako, palaiko ir žadina mūsų 
mintis, nurodo mylėti savo tėvynę, 
ragina žengti vis pirmyn į gėrį, gro
žį, pažangą. Kovo 31 d., praėjus šim
tui metų nuo jo gimimo, toli nuo 
gimtosios žemės, toli nuo Rambyno 
ir Tilžės — Melburne, Australijoj, 
tos kolonijos lietuviškoji visuomenė 
suruošė turiningą Vydūno minėjimą 
— akademiją. Didžiausią šventės pa
rengimo darbą atliko A. Krausas, 
buvęs Vydūno mokinys, jo idealų 
gerbėjas ir sekėjas, nes jis turėjo 
laimės pažinti Vydūną savo jaunys
tėje ir pergyventi jo tragediją trem
tyje. Paruošė Pr. Al.

ST. CATHARINES, ONT.
METAIS MOTINOS DIE-ŠIAIS

NOS minėjimas praėjo Lietuvos 
auksinės sukakties ženkle. Minėji
mas įvyko gegužės 5 d., sekmadie
nį, Tėvų pranciškonų salėje. Prasi
dėjo pamaldomis už visas motinas ir 
už visų mūsų Motiną Tėvynę Lie
tuvą. šv. Mišias atnašavo ir tai die
nai pritaikytą pamokslą pasakė Tė
vas Barnabas Mikalauskas. Pamal
doms pasibaigus sekė oficialioji da
lis. Po trumpo atidarymo žodžio vi
soms motinoms mokyklos mergaitės 
įteikė joms po gėlės žiedą. Paskai
tą skaitė viešnia iš Toronto, visuo
menės veikėja p. Jurkienė. Paskaiti- 
ninkės gilios mintys greitai užval
dė klausytojus, kurių buvo pilnu
tėlė salė. Po keleto pagarbių saki
nių motinai visi buvo pakviesti jas 
pagerbti atsistojimu. Paskaitininke są pianinu paskambino šeštadieninės 
jautriai nušvietė motinos reikšmę 
šeimoje vaikui, tautai ir namams. 
Paskaitoje atsispindėjo didelė mei
lė motinai. Po to jubilėjinių lais
vės kovos metų proga perėjo į poli
tinę pasaulio apžvalgą, aptardama 
kokioje būklėje yra dabar mūsų vil
tys į tautas ir valstybės laisvę. Pa-

baigoje palietė be galo svarbų ir 
reikšmingą vienybės reikalą, pada
rydama pastabą kritikams, kurių ne
trūksta ir mūsų bendruomenėje. Bai
gusi paskaitą ponia Jurkienė pasi
kvietė Bendruomenės pirmininką ir 
paprašė, kad perduotų jos gėlę čia 
esančiai seniausiai motinai. Tai bu
vo labai jaudinantis momentas. Ne 
tik moterys ašarojo, bet ir ne vie
nam vyrui išspaudė ašarą.

Po paskaitos lietuvių šeštadieninė 
mokykla ir skautai išpildė meninę 
programą. Mergaitė ir berniukai bu
vo apsirengę tautiniais drabužiais, 
kurie padarė labai gražų įspūdį. Pir
miausia buvo montažas „Poezijos 
puokštė motinai”, išpildytas -šešta
dieninės mokyklos. Mergaitės skau
tės pašoko Kepurinę ir Kalvelį. Vai-

nauja Thessalono parapiją. Tačiau 
jis stengiasi aplankyti ir visus apy
linkės lietuvius. Pažadėjo aktyviai 
dalyvauti Motinos Dienos minėjime 
ir atlaikyti pamaldas ukrainiečių 
bažnyčioje. Šiais metais Motinos Die
nos minėjimas pas mus įvyks gegu-

mokyklos mokinė Viltė Zubrickai- 
tė. Programos išpildytojai susilau
kė daug katučių. Programą paruo
šė Stasė Zubrickienė, kuri, nežiūrint 
savo didelės Šeimos, randa laiko 
mokytojauti ir vadovauti tautinių šo
kių grupei. Čia tenka prisiminti, kad 
tautinių šokių grupės įsteigėjas ir 
globėjas yra Tėvas Barnabas Mika
lauskas, mūsų klebonas. Tenka šil
tai ir nuoširdžiai padėkoti valdybos 
vardu p. Jurkienei už gilią patrio
tinę kalbą ir šeštadieninės mokyk
los mokytojai poniai Stasei Zubrio- 
kienei už tikrai gražią meninę progra
mą. Minėjimas baigtas Tautos him-
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sišokimus bei mėgdžiojimus ne- 
subrendusiems ir trokštantiems 
komercinės garbės.

Bukausko kūriniai sąmonin
gai apeliuoja Į žmogaus intelek
tą ir estetinį skonį. Asketiškai 
neatlaidus nei sau, nei medžia
gai, jis griežtai savitu stilium iš 
vertikalių ir horizontalių konst
rukcinės įtampos sukuria savo 
fantastinius kabančius miestus, 
atsispindinčius švariam dangaus 
ir vandenų fone, šiaurės amži
ną vienatvę, mirgančią pro me
džių kamienų ritmą ir begalinį 
dangų, arba tiktai savo vieno 
uostamiesčius ir techninio am
žiaus Įvaizdžius, rūpestingai ap
gyvendintus milžiniškoj ir šva
rioj, kaip šaltinių vanduo arba 
laukinio žvėries akys, erdvėj. 
Tie, kurie atras kelią į šituos 
svajamiesčius ir neįvardinamus 
gamtovaizdžius, atras kelią ir į 
savo nepasakytas svajones. Ta 
prasme Bukausko tapyba yra be 
galo žmogiška ir šilta, tačiau nei 
naiviai fotografiška, nei komer
ciškai saldi. Bukauskas niekad 
nenori pataikauti žiūrovui, nes 
jis lieka lygiai neatlaidus sau 
kaip ir žiūrovui. Toki pasauli ir 
toki dailininką reikia ir galima 
priimti tiktai estetiškų normų 
kaina ir verte. Todėl jis paga
liau yra ir lieka negailestingos 
formos ir spalvos mokytinis, 
niekad nepatenkintas savo at- 
siekimais. Bukauskas savo dar
bų nerikiuoja i artimus arba 
neartimus, bet i tokius, kurie 
yra arčiau ar toliau sau pasi
statyto absoliutaus išpildymo. 
Jis man panašus i viduramžių 
keliaujančius poetus, visą gyve
nimą jieškojusius žodžių ir me
lodijos vienai vienintelei — ne
mirtingai dainai.

Mes visi esame tokie keisti 
šiaurės svajotojai. Mes visi esa
me Goesta Berlingai ir Tomai 
Nipernadžiai, nes mes visi mir
sime su šiaurės dangaus mėly
numu ir vaikiškai žalių beržų 
mojavimu akyse. Ir mes visi 
esame to ilgėjęsi ir užsitarnavę. 
Kai vienas iš mūsų, kaip Bu
kauskas, taip aistringai ir su to
kiu atkaklumu nori mūsų sen
timentus suformuoti i stalakti- 
nį žėrėjimą ir absoliučią formą, 
jis man atrodo kaip šiaurės žve
jys, išmetęs tinklą Į vandeny 
atsispindinti dangų, kur paukš
čiai ir žuvys, ir pats žmogus yra 
kaip vikingų runos ir raštai, pa
rašyti tik tiems, kurie kalba 
keista to keisto krašto kalba.

Dažnas gali suabejoti, ar dai
lės parodas reikėtų žodžiu pri
statyti žiūrovams. Atidaromo
sios kalbos paprastai- būna tįfc 
tam tikras ceremonialas, kurio 

momis ir girdėtomis. Viso to 
norėčiau šiandien išvengti. Tie, 
kurie pažįsta, žino ir mėgsta dai
lę, gali patys, be jokio tarpinin
ko, apžiūrėti parodą, pabūti ku
rį laiką spalvų ir formų pasau
lyje ir rasti jame naujų išgyve
nimų, neužtinkamų kasdienybės 
pilkoj tėkmėj. Įsigytas paveiks
las nėra tik paprastas buto pa
puošalas, bet ir savininko bui
ties dalis. Kad šiandien vis dau
giau lietuvių susidomi savais 
dailininkais ir jų kūriniais, yra 
tikrai šviesus ir drąsinantis 
reiškinys. Išmokome nebej ieš
koti dailės kūriniuose papras
tos iliustracijos bei fotografijos, 
sentimentalaus patriotizmo ar
ba pigaus graudenimo, pradė
jome suprasti, kad dailėje, kaip 
visuose kituose žanruose, ne te
matika apsprendžia vertę, bet 
Įforminimas. Tie dailininkai, 
kurie turi talento ir nemeluo
ja nei sau, nei žiūrovui, yra šio 
keisto šimtmečio atstovai ir 
mums kalba mus supančio pa
saulio ženklais ir kalba. Jie yra 
didelio būrio jieškotojų vieške
lio bendrakeleiviai, kalbėję se
serims ir broliams jų žemės ir 
likimo, jų svajonių ir tikėjimo, 
jų sielvarto ir jų džiaugsmo gar
sais. spalvom, formom, jude
siais.

Bukauskas dar permažai pa
žįstamas Toronte. Tuo tarpu 
Montrealyje jis, kaip sakoma, 
yra pasidaręs savo vardą ir yra 
gerai žinomas kanadiečių ir lie
tuvių tarpe. Jo kūrinių gali ras
ti kiekvienas, apsilankęs ar gy
venąs Montrealyje, ir galerijo
se, ir meno centruose. Bukaus
kas yra tikras dailininkas. Są
moningas dailininkas. Toks, ku
ris pažįsta ir medžiagą, ir prie
mones ir, svarbiausia, moka jo
mis išsakyti save. Nesistengda
mas nieko niekada iliustruoti 
arba kreiptis Į žiūrovo jausmus, 
jis asketišku kruopštumu ir at
sakomybe kuria savo nerealisti
nes kompozicijas. Jis visados iš
lieka absoliutus tapytojas, pir
moj eilėj jieškąs atsakymo Į 
spalvos ir formos problemas. 
Jis yra vienas iš tų retų šio laik
mečio dailininkų, kurie tebeko
voja už šimtaprocentinę tapybą, 
palikdami ekstravagantiškus iš-

ROMUALDAS BUKAUSKAS TORONTE
LAIMA SVĖGŽDAITĖ

Keista ir Įdomi buvo Romual
do Bukausko meno darbų paro
da, suruošta Prisikėlimo para
pijos salėje Toronte. Išstatyti 
kūriniai nepatyrusiai akiai bu
vo nesuprantamai komplikuoti, 
apgaulingai panašūs ir klaidi
nančiai komerciški. Bukauskas 
yra dvidešimtojo amžiaus tapy
tojas, šios kartos žmogus ir dai
lininkas, kuris sugeba abstrak
tinio meno sąjūdį savotiškai re
prezentuoti.

Lankytojas, nepažindamas Bu
kausko, iš kūrinių gali susida
ryti daug įvairių Vaizdų. Tapy
boje matosi erdvė, aiškumas ir 
kietumas, kampų aštrumas ir 
stiprių linijų smailumas. Vieto
mis kompozicija turi architek
tūrinę struktūrą ir gal prime
na skulptorių Henry Moore for
ma, balanso bei kompozicijos iš
laikymu. Einant nuo paveikslo 
prie paveikslo, jaučiamas min
ties ir jos perkėlimo ant dro
bės tęstinumas. Spalvos paveiks
le dažnai yra pereinamos, su va
riacija vienos spalvos, tonaci
jos, intensyvumo ar net atspal
vio. Spalvų ciklas yra ribotas — 
ta pati spalva pastebima dau
gelyje paveikslų. Dažnas karto
jimasis kelia klausimą, ar Bu
kauskas nėra pamėgęs kurios 
nors spalvos, kaip pvz. Picasso 
mėlynos? O gal dėl komercinių 
patogumų ir tikslų yra leng
viau nekeisti derinių? Ribotas 
paveikslų skaičius neleidžia žiū
rovui suformuluoti objektyvios 
nuomonės, neturint visų duome
nų.

Bukauskas moka panaudoti ir 
profesiniu mastu apvaldyti ver
tikalius ir horizontinius susikry
žiavimus. Jo tapybai netrūksta 
dimensijos, judesio sąvokos. Su
stojęs prie tapybos darbu, žiū
rovas pajunta judesį ne tik pa
čiame paveiksle, kuris turi stip
rius dimensijos elementus, bet 
ir savo jausmuose. Išorinis pa
veikslo paprastumas pasirodo 
daūg gilesnis, atkreipus į jį dė
mesį. įsižiūrėjęs į tai, kas yra 
paveiksle ir kas dailininko są
moningai praleista, stebėtojas 
gali atsitraukti nuo intriguojan- 

savo reakcija, sava emocija in- 
teroretuoti jo formų ir spalvų 
šešėlius bei niuansus. Tada ir 
išryškėia Bukausko subtilūs mo
tyvai, jo psichologinė perspek
tyva, suformuotas vaizdas. Jo 
energija ir meno stiprumas atsi
randa iš pergrustų, augštų apar

tamentų, iš pramonės pastatų, iš 
komercinės įtampos ir gamtos. 
Kubiniai namai kyla audros sū
kury, kabo ore, perpildyti savais 
rūpesčiais ir savuoju spartumu. 
Visur girdimas žmogaus jude
sys, ar tai būtų žemės ir mine
ralų spalvose prie uosto, prie 
fabrikų ir įmonių, ar vandeny 
išsiliejusiam miesto atspindy.

Bukauskui trūksta gyvo žmo
gaus. žiūrovas čia neras nei jo, 
nei portretų, bet tik rezultatus 
žmogaus pastangų. Kartodamas 
tą pačią temą, Bukauskas ją 
praplatina, papildo, atšviežina. 
Vienoj vietoj akmens spalvos 
pabrėžia aktyvumą, kitoj giliai 
rausvos ir violetinės spalvos pri
mena šiltą ir karališką gyveni
mą, trečioj lengvai žalsvos spal
vos, siekiančios iki baltumo, nei
gia žmogaus kruopštumą, ar tai 
būtų Cape Kennedy raketų sta
tyme, ar Aliaskos auksakasių 
senamiestyje. Kaikurie paveiks
lai atrodo perkrauti, be erdvės, 
o kituose erdvė sudaro visą pa
veikslo įdomybę.

Aplamai, Bukauskas yra me
nininkas, kuris turi savo tech
niką ir yra atradęs atitinkamas 
gaires. Jo paroda buvo žadinan
ti diskusijas, įdomi ir . sėkmin
ga-

SUGAUDĖ TORONTO "VARPAS
Pavasarinis koncertas dėkingo klausytojo akimis

Kaip išsiskleidę pavasario žie
dai budina gamtą, taip lietuvio 
širdį gaivina lietuviškų dainų 
skambesys. Gegužės 5 d. prabi
lo ir sugaudė Toronto “Varpas” 
tradicinio pavasario koncerto 
proga ir praturtino klausytojų 
širdis ne tik pasigėrėjimu ir 
prisiminimais, bet ir pagarbos 
jausmu tiems pasiaukojusiems 
dainos mylėtojams, kurių dėka 
“Varpas” virpina lietuvio sie
los stygas. Jeigu “Varpo” dainos 
džiugina klausytoją, tai tesu
grįžta klausytojo Įspūdžiai, tar
tum varpo atgarsiai, patiems 
varpiečiams, lyg pluokštelė at
pildo už jų pastangas ir darbą.

Džiugu stebėti, kad “Varpo” 
pijonieriai savo eilėse jau turi 
tiek pasigėrėtino jaunimo. Mie
la klausytis taip augšto lygio 
pasiekusį chorą, kuriam vado
vauja jauna vadovė Dalia 
Skrinskaitė. Džiugu matyti ir 
girdėti jauną, gabų akompania
torių J. Govėda varpiečių būry
je. Svečias solistas J. Varnelis

TapybaVisatos dvasiaVI. Stančikaitė

(Tęsinys iš praeito numerio)
Darbo eiga
Gauta subsidija įpareigojo 

darbą atlikti. Planas jau buvo 
paruoštas, bet medžiagos nebu
vo. Ją visą teko surinkti. Sky
rių redaktoriai visais prieina
mais būdais ėmė telkti medžia
gą. Daugiausia pasitarnavo an
ketos ir laiškai, nors telkimo 
darbas nėjo labai sklandžiai. Da
lis užkalbintųjų greitai atsilie
pė, bet visa eilė nekreipė dė
mesio ir į anketas neatsakinė
jo. Ypač nerangios buvo organi
zacijos, nežiūrint pakartotinių ra 
ginimų spaudoje. Visdėlto ne
mažas kiekis medžiagos suplau
kė į redaktorių rankas, kurios 
ėmėsi darbo. Vieni skyrių re
daktoriai paruošė medžiagą lai
ku, pagal numatytą planą, kiti 
gerokai uždelsė dėl laiko ir me
džiagos stokos. Kaip sutarta, pa
ruošti skyriai buvo perduoti dr. 
J. Puzinui, kuris tuo metu buvo 
apylaisvis, nes baigė darbą Lie
tuvių Enciklopedijoj ir kitos pa
stovios tarnybos dar neturėjo. 
Pradžioje darbas jam vyko 
sklandžiai, bet netrukus ėmė 
lėtėti, nes atsirado pastovi tar
nyba Lietuvos Laisvės Komitete 
Niujorke. Sulėtėjo ir vertėjo dr. 
A. Budreckio darbas, nes rank
raščiai neteko numatytos spar
tos. Kanados šimtmečio lietuvių 
komisijos raginamas, dr. J. Pu
zinas, kad ir pavėluotai, savo 
darbą atliko — aptvarkė me
džiagą. Mūsiškė redakcinė ko
misija, gavusi išverstus anglų 
kalbon rankraščius, kruopščiai 
perskaitė ir pastebėjo, kad yra 
daugybė spragų, kad reikia dar 
nemažai papildomo darbo. Teko 
daug ką papildyti, taisyti, keis
ti, tikrinti, lyginti, derinti ir net 
papildomos medžiagos jieškoti. 
Visa tai pareikalavo nemažai 
laiko ir pastangų. Pradžioje ne
pakankamai sutelkta medžiaga 
gerokai sunkino tolimesnį dar
bą. Vieni skyriai buvo renkami 
spaustuvėje, kiti taisomi, papil
domi ar net dar tik rašomi. Kny
gos išleidimo terminas (1967 m. 
rugsėjo 1 d.) artėjo, o dirban
čiųjų pajėgos nedidėjo. Visdėl
to atrodė, kad ištesėsim ir dar
bą atliksime laiku.

Nelauktos staigmenos
Dar prieš subsidijos gavimą 

tautinių grupių vadovai svarstė 
įvairius Kanados šimtmečio pla
nus.
ti vieną enciklopedinį veikalą 
apie Kanados tautines grupes. 
Siūlytojai tvirtino, kad šimtme
čio komisija tokiam planui skir
tų $25.000. Jam prieštaravo 
ypač mažesnių grupių atstovai, 
nes žinojo, kad tokiame leidiny
je joms tektų po porą puslapių, 
o liūto dalį nusineštų didieji, 
kaip paprastai būna tokiais at
vejais. Daugumos pritarimą ra
do kitas planas, būtent, knygų 

•ins Kanados šimtmečio pla- 
Jų tarpe buvo planas išleis-

padidino šio koncerto pasiseki
mą, talentingai išpildydamas 
taip turtingą programą. Stebė
tino puošnumo ir pasigėrėjimo 
suteikė J. Karasiejaus vadovau
jama “Varpo” tautinių šokių 
jaunimo grupė, savuoju judru
mu skaidrinusi dalyvių nuotai
ką. Reikia paminėti, kad taip 
pat neliko nepastebėtas ir ga
bus akordeonistas A. Paškaus- 
kas.

Visuomenės pagarba “Varpo” 
vadovei ir visiems varpiečiams 
už atsiektus taip gražius darbo 
vaisius! Pagarba ir dėkingumas 
tebūnie jiems atlyginimo simbo
liu už įdėtas ilgas darbo valan
das, už atsižadėtą poilsį, už pa
siaukojimą, skirtą tam, kad lie
tuviškos dainos menas gaivintų 
lietuvio širdį. Visuomenės pa
garbos jausmai apglėbia tuos 
“Varpo” prjonierius, kurie per 
eilę metų išugdė šį chorą ir 
įtraukė į išeivijos muzikos isto
riją. Džiugu, kad tų pijonierių 
pastangos yra sustiprintos jau

Lithuanians in Canada
serijos, kuri apimtų eilę Kana
dos tautinių grupių. Buvo žino
ma, kad šimtmečio komisija 
skirs subsidijas bent kaikuriom 
tautinėm grupėm. Beliko tik pa
skirų grupių leidinius apjungti 
vienoj serijoj, kuri vėliau pa
vadinta “Canada Ethnica”. Šį 
planą pasiėmė vykdyti Kanados 
Etninės Spaudos Federacija, 
kurios valdyba tuomet buvo 
Winnipege. Deja, valdyba ilgai 
nejudėjo ir atrodė, kad planas 
nevykdomas. Kai mūsų leidinys 
jau buvo baigiamas rinkti “Tė
viškės Žiburių” spaustuvėje, 
staiga atsirado minėtos valdy
bos sudaryta redakcinė komisi
ja, vadovaujama ukrainiečio 
prof. Rudnickio, kuri nustatė 
“Canada Ethnica” serijos taisyk
les ir pranešė, kad mūsų leidi
nys priimtas serijom Žinia ge
ra buvo tuo, kad pažadėjo pa
pildomą paramą knygai išleis
ti ir atidarė kelius į krašto bib
liotekas. Deja, serijos redakci
nė komisija nustatė visą eilę 
techniško pobūdžio taisyklių ir 
paprašė pristatyti rankraštį. Ka
dangi mūsų rankraščių daugu
ma jau buvo surinkta spaustu
vėje, teko siųsti atspaustas skil
tis. Mūsiškė komisija būkštavo, 
ar “Canada Ethnica” neparei
kalaus kaiką išmesti pvz. teks
tų apie Vilnių ir pan. Pasiro
dė, kad būkštavimai buvo be 
pagrindo. Prof. Rudnickis visą 
tekstą patvirtino be jokių prie
kaištų, tik paprašė paryškinti 
įžangą apie lietuvius, jų kalbą 
ir pan. Savo pastaboje jis lyg ir 
sugestijonavo slavų-baltiečių gi
miningumą, ypač kalbiniu at
žvilgiu, bet tą mintį teko atmes
ti. Su dr. J. Puzino pagalba pa
vyko įrodyti, kad tai tik teori
ja, naudojama politiniams tiks
lams. Didžioji kliūtis atėjo iš 
anglų kalbos redaktorės Ruth 
Gordon. Ji pareikalavo geresnės 
anglų kalbos, nors rankraščiai 
buvo taisyti dviejų anglų mo
kytojų. Teko daug vietų per
rinkti pagal jos nurodymus ir 
prisitaikyti prie “Canada Ethni
ca” reikalavimų. Tai gerokai 
nuvilkino darbą ir sudarė pa
pildomų išlaidų. Be to, reikėjo 
kaikurias vietas perredaguoti, 
keisti terminologija ir t.t. Tai 
nelietė esminių dalykų, tačiau 
daugybė smulkmenų sudarė jau 
didelį darbą. Prie to prisidėjo 
susirašinėjimas su Kanados 
šimtmečio komisija, “Canada 
Ethnica” redakcija ir su bend
radarbiais. Tų raštų susidarė 
nemažiau puslapių kaip pačios 
knygos “Lithuanians in Cana
da”.

TRIJŲ DAILININKŲ PARODA
Worcesterio miesto, Mass., 

didokoje lietuvių kolonijoje ba
landžio mėn. paskutinėmis die
nomis vyko trijų dailininkų kū
rinių paroda. Joje buvo išstaty
ti tapytojų S. Smalinskienės, J. 
Pautieniaus ir skulptoriaus Da
gio darbai.

Būdinga, kad iš beveik 40 
kūrinių bene pusė buvo sukur
ta Wasagos vasarvietėje. Meno 
paroda praėjo su nelauktu pa
sisekimu, nes daugiau kaip pu
sę darbų nupirko meno mėgė
jai. šią meno parodą lankė ne 
tik lietuviai, bet ir amerikiečiai, 
kurie parodoje įsigijo du pa
veikslus.

Ypatingas dėmesys buvo su
teiktas dail. S. Smalinskienės 
tapybai, šios dailininkės drobė
se juntamas sodrus spalvinių 
tonų naudojimas, ekspresija ir 
drąsa. Tiesa, kaikuriuose dar
buose dar galima matyti sveti
mos įtakos, bet gi kurio jauno 
tapytojo kūriniuose jos nerasi
me? Ji pamažu pranyksta, kai 
menininkas susiranda savąjį 
“aš” ir ima tapyti savarankiš-

nųjų varpiečių įsijungimu į 
bendrą darbą. Kaip “Varpo” ai- ___ __ ____
das plaukia į lietuvio širdį, taip menininką darbai bus eksponuo- 
ir pagarba varpiečiams plaukia iami dar šį rudenį Čikagoje, 
iš kiekvienos lietuvišką dainą Balzeko lietuvių kultūros muzė- 
mylinčios širdies. juie.

A. Sutkaitis

Visa tai mūsiškės redakcinės 
komisijos darbą uždelsė ir nu
statytu laiku knygos išeiti ne
galėjo. Terminas buvo nukel
tas į 1967 m. gruodžio mėne
sį, paskui 1968 m. vasario 15 
d. Pastarasis terminas buvo iš
tesėtas ir Vasario 16-tajai jau 
buvo paruošti pirmieji egzemp
lioriai. Kovo mėnesį baigtas 
spausdinti pilnas tiražas ir pra
dėtas leidinio platinimas.

Kas pasiekta?
Leidinio “Lithuanians in Ca

nada” ruošėjai planavo apimti 
visą Kanados lietuvių gyveni
mą, .jungiant jį su Lietuva. Už
simojimas. žinoma, negalėjo 
būti įvykdytas visu šimtu nuo
šimčių, nes ligi šiol niekas ne
buvo sutelkęs reikalingų duo
menų. Tai pirmas tokio pobū
džio darbas, kuris neturėjo į ką 
atsiremti — viską reikėjo suor
ganizuoti leidinio ruošėjams. 
Visdėlto pavyko sutelkti daug 
medžiagos ir kaikurie skyriai 
išėjo gana išsamūs. Bene sun
kiausia buvo su istorine, eko
nomine ir asmenine dalimi. Tai 
sritys, kurios iki šiol yra ma
žiausiai tyrinėtos ir reikalingos 
platesnio nušvietimo. Leidinyje 
sukaupta nemažai medžiagos, 
kuri duoda gana gerą vaiz
dą nelietuviui, tačiau savieji pa
stebės, kad yra dar spragų. Bet 
kur jų nėra? Jų galima rasti be
veik kiekviename veikale. Gali
mas dalykas, kad ateityje, jeigu 
kas šioje srityje dirbs toliau, 
galės papildyti, patobulinti. Jam 
bus daug lengviau, nes turės į 
ką atsiremti. O šiuo metu ten
ka džiaugtis, kad lietuviai Ka
nados tautinių grupių mozaiko
je išėjo į pirmąsias eiles. Savo 
leidiniu jie parodė, kad lietu
viai Kanadoje yra pajėgi tauti
nė grupė, organizuota, turinti 
savo kultūrą ir verta respekto. 
Leidinys “Lithuanians in Cana
da” svetimtaučiams bus infor
maciniu šaltiniu ne tik apie Ka
nados lietuvius, bet ir Lietuvą 
bei aplamai lietuvius. Anksčiau 
buvo paskleista nuomonė, kad 
lietuviai yra primityvūs, men
kai civilizuoti, bemoksliai atei
viai, neturį jokios reikšmės Ka
nados gyvenime. Dabar pateik
toji medžiaga faktais bei sta
tistika parodo tikrąjį lietuvių 
veidą. Tad svarbu ši leidinį kiek 
galint plačiau paskleisti svetim
taučių tarpe. Be to, ir patiems 
lietuviams reikia jį turėti tiek 
asmeninei informacijai, tiek 
svetimųjų. Yra leidinyje daug 
dalykų, kurie ir lietuviams yra 
nauji arba mažai žinomi. Pr. G.

kai. S. Smalinskienės natiurmor
tai ar peizažai yra persunkti 
šviesos ir šešėlio santykių, jų 
darna bendroje kompozicijoje.

Amžinųjų pavasarių ir gėly
nų kūrėjas dail. J. Pautienius 
šį kartą pateikė jaunatviško po
lėkio tapybos kūrinius, skelbian
čius, kad dailininkas dar tebė
ra kūrybingas, nes juose ne
trūksta originalumo, ryškių ta
pybinių problemų sprendimo. Iš 
šio dailininko darbų galėtume 
pasakyti, kad jis vis dar eina 
nuosaikaus moderniojo meno 
keliu ir nesivaiko pačių kraš
tutinumų.

Torontiškis skulptorius Dagys 
savo naujuose bronzos ar me
džio darbuose sukaupė daug jė
gos. Savo kūrinius verčia pra
bilti į žiūrovą. Juose yra įam
žinta gyvenimo prasmė. Linijų 
konstruktyvumas ir dinamiška 
išraiška Dagio kūriniuose pa
stato jį greta jau žinomų pa
saulio vardų, išleistoje mono
grafijoje apie Dagio kūrybą ka
nadietis kritikas labai gerai 
įvertina šio mūsų menininko 
darbus. Daugumas Dagio kūri
nių yra sukurta jo kuklioje stu
dijoje Wasagoje.

Teko girdėti, kad šių trijų

A. žemaitis
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U KlILTŪRlUlfJE VEIKLOJE
ALDONOS BAUŽINSKAITfcS-KAI 

RIENLS eilių rinkinį “Detalės” iš
leido “Ateities” leidykla, vadovau
jama kun. V. Dabušio.

SOL. ARNOLDAS VOKETAITIS, 
Metropolitan operos dainininkas, bir
želio 16 d. dalyvaus Los Angeles, 
Kalifornijoj, Sv. Kazimiero parapi
jos rengiamoj Lietuvių Dienoj. Tai 
bus turbūt pirmas šio solisto pasiro
dymas lietuviškame koncerte.

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ
JE prof. dr. A. Klimas skaitys pa
skaitą tema “Lietuvių ir anglų kal
bų fonologiniai skirtumai”. Savaitė 
rengiama Dainavos stovyklavietėje 
rugpjūčio 18-25 d.d. Kviečiami daly
vauti visi mokytojai su šeimomis.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ III 
tautinių šokių šventės estradą Čika
gos amfiteatre sutiko apipavidalin
ti dail. Adolfas Valeška.

ČIKAGOJE IR JOS APYLINKĖSE 
gyvenantys poetai Juzė Vaičiūnienė, 
Gražina Tulauskaitė, Anatolijus Kai
rys ir Alfonsas šešplaukis-Tyruolis 
daro savo kūrybos įrašus. Tikima
si, kad juos atskira plokštele išleis 
prekybininkas Jonas Karvelis Čika
goje.

ARNOLDAS GIEDRAITIS savo sa
lėje Marquette Parke, Čikagoje, su
organizavo profesini modernų teat
rą, kurio pirmai premjerai buvo pa
sirinkti trys vienaveiksmiai vaidini
mai: S. Shepard “Chicago”, M. Ter
ry “Come down, Mother” ir P. Fos
ter “Balls”. Aktorių tarpe buvo ir 
lietuvaitė Ramunė Jurkūnaitė, či- 
kagiečiams pažįstama iš Antrojo Kai
mo grupės. Kito sezono pradžioje 
naujojo teatro vadovas A. Giedrai
tis planuoja pastatyti A. Landsber
gio dramos “Penki stulpai turgaus 
aikštėje” angliškąją versiją, kurią re
žisuoti sutiko kompoz. Darius Lapins
kas. Pagrindą šiam teatrui sudarys 
jaunųjų amerikiečių kūriniai ir jau
nieji aktoriai. Taigi, teatras nebus 
lietuviškas, bet jis nevengs lietu
vių dramaturgų kūrinių anglų kalba 
ir jame norinčių dalyvauti lietuvių 
aktorių.

PROF. JULIUS SLAVĖNAS, dės
tąs istoriją State University College 
Buffalo, Čikagos universitete ruo
šia disertaciją apie Klaipėdos pro
blemą. Rinkdamas medžiagą savo 
darbui, lankėsi Pasaulio Lietuvių 
Archyve Čikagoje.

KUN. VYTAUTO BAGDONAVI
ČIAUS studijos “Kultūrinės gelmės 
pasakose” I dalį į anglų kalbą ver
čia rašytojas Algirdas Landsbergis. 
Išleis Manyland Books leidykla šių 
metų pabaigoje.

JONO ŠVAISTO apysaką jaunimui 
“Šaunus penketukas” ruošiasi išleis
ti JAV LB Kultūros Fondas. Kny
ga iliustravo dail. J. Daugvila.

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIE
RIŲ ir Architektų Sąjungos IX su
važiavimas įvyks Klevelande gegužės 
30 — birželio 1 d.d. Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo penkiasde
šimtmečio proga bus surengta lietu
vių inžinierių bei architektų moksli
nių laimėjimų paroda ir išklausyta 
eilė paskaitų, kurias skaitys prof. A. 
Avižienis iš Kalifornijos universite
to, Los Angeles, dr. A. Damušis ir 
dr. S. Juzėnas iš Detroito, dipl. inž. 
B. V. Galinis ir archit. K. P. Žygas 
iš Bostono, dr. V. Klemas iš Fila
delfijos, prof. R. Vaišnys iš Yale 
universiteto, New Haven.

PRANO NARVYDO, šiemet minin
čio 80 m. amžiaus sukaktį, kelioli
kos pasakojimų knygą “Gimtinės ta
kais” šią vasarą išleis AL Tauti
nės Sąjungos I skyrius Niujorke.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 

operos tenoras, Budapešto teatre 
dainavo Lenskį P. Čaikovskio ope
roje “Eugenijus Oneginas” ir Her
cogą G. Verdi — “Rigoletto”. Abie
juose spektakliuose jis susilaukė ova
cijų ir turėjo kartoti gražiąsias ari
jas. Budapešto operos teatro direk
toriaus teigimu, V. Noreikos sukur
tas Lenskis buvo geriausias šio teat
ro istorijoje.

PARYŽIUJE GYVENANČIO lietu
vio dailininko Vytauto Kasiulio am
žiaus penkiasdešimtmetį atžymėjo 
“Gimtasis Kraštas” balandžio 25 d. 
laidoje Prano Gudyno rašiniu ir visu 
puslapiu kūrinių nuotraukų. Meno 
kritikas Pr. Gudynas, supažindinęs 
skaitytojus su V. Kasiulio biografi
niais duomenimis, jo kūrybai skiria 
šias eilutes: “žinoma, susipažinus su 
jo dabartiniais kūriniais vien iš re
produkcijų, sunku kalbėti apie jų 
estetines savybes, menines formas, 
koloritą. Tačiau ir iš jų galima su
sidaryti gana pilną vaizdą ne vien 
apie kūrėjo santykį su jį supančiu 
pasauliu, bet ir apie jo kūrinių me
ninės formos nuoseklią raidą. Ypač 
muzikali ir skambi atrodo tiek visa 
kūrinio spalvinė sandara, tiek atski
ros šios spalvinės sandaros frazės, 
jų deriniai. Kolorito skambumas, mu
zikalumas labai primena lietuvių 
liaudies audinių muzikalias kompo
zicijas, muzikalius jų spalvinius de
rinius, lyrinį charakterį. Atkreipia 
dėmesį tobula paveikslų kompozici
ja...” Po šiuo rašiniu skelbiamas 
V. Kasiulio padėkos laiškas “Perga
lės” žurnalo redakcijai už šių me
tų 2 nr. įdėtas jo kūrinių reproduk
cijas.

PIRMAJAME DŽIAZO FESTIVA
LYJE “Jaunystė-68” Elektrėnuose 
dalyvavo trys ansambliai iš Vilniaus 
po vieną iš Kauno, Klaipėdos ir 

Elektrėnų, R. Raubiškio kvartetas 
iš Rygos ir J. Georgijaus vadovau
jamas džiazo trio iš Maskvos. Pagrin
dinė premija buvo paskirta vilnie
čio pianisto V. Ganelino vadovauja
mam trio, kuriame kontrabasu gro
ja J. Rumelaitis, mušamaisiais — 
V. Melnikas, pianinu — pats vado
vas. Pastarasis buvo pripažintas ge
riausiu festivalio pianistu. Geriau
sių instrumentalistų gretose išsiri
kiavo prizų laimėtojai: V. Melnikas 
(mušamieji), E. Kunickas (saksafo- 
nas), V. Žilionis (smuikas), A. Viz
girda (fleita), A. Milkevičius (kon- 
trabasas) ir jauniausias festivalio da
lyvis pianistas P. Jaraminas. Geriau
sio orkestro vardas suteiktas Klai
pėdos statybos tresto ansambliui, 
vadovaujamam T. Karecko. Specia
laus atžymėjimo susilaukė fleitis- 
tas A. Vizgirda už geriausią kompo
ziciją “Viskas priklauso nuo nuotai
kos”. Pianisto V. Ganelino ir trom
bonisto V. Gilmano kvartetas geriau
siai atliko lietuvių liaudies dainos 
“Kas bernelio sumislyta” džiazišką 
improvizaciją.

V. BARTUSEVIČIAUS VADO
VAUJAMAS ANSAMBLIS “Lietuva” 
surengė koncertą P. Čaikovskio sa
lėje Maskvoje. Kadangi jis yra 
įtrauktas į kandidatų sąrašus Sovie
tų Sąjungos valstybinei premijai, su 
jo programa “Amžių vėjas” turėjo . 
progos susipažinti ne tik eiliniai 
žiūrovai, bet ir vertinimo komisijos 
nariai. Didžiausio pasisekimo susi
laukė sol. G. Gužaitytės atlikta dai
na “Pirčiupio motina”, Kanadoje 
gastroliavusio birbynininko P. Bud- 
riaus — “Piemenų melodijos”, šokė
jų — “Pakeltkojis”, “Gaidys” ir nau
jas lietuviškas balinis šokis “Gegu
tė”.

KOMPOZ. JUOZAS GRUODIS dvi
dešimtųjų mirties metinių proga bu
vo prisimintas specialiu koncertu jo 
vardu pavadintoje Kauno muzikos 
mokykloje. Dėstytoja J. Karbauskie- 
nė supažindino vakaro dalyvius su 
velionies mintimis apie muzikos me
no reikšmę bei kompozitoriaus atsa
komybe savo profesijai. J. Gruodžio 
ir kitų kompozitorių kamerinius kū
rinius atliko šios mokyklos dėsty
tojai. Sukakties išvakarėse J. Gruo
džio kapą Petrašiūnų kapinėse ap
lankė kompozitoriaus našlė St. Gruo
dienė, buvę jo mokiniai kompozito
riai — J. Nabažas, J. Juzeliūnas, P. 
Tamuliūnas, K. Griauzdė, muzikolo
gai — A. Ambrazas ir O. Narbu
tienė.

JUBILĖJINĮ KONCERTĄ dešimt
mečio proga surengė S. Sondeckio 
vadovaujamas Vilniaus M. K. Čiur
lionio vidurinės meno mokyklos mo
kinių orkestras, kurio vyriausi da
lyviai nėra peržengę 18 metų am
žiaus. Per dešimtmetį moksleivių or
kestras koncertavo daugiau kaip 120 
kartų ne tik Lietuvoje, bet ir už 
jos ribų. Ypač sėkmingi buvo kon
certai 1964 m. tarptautinėje muzi
kos pedagogų konferencijoje Buda
pešte ir Vengrijoje įvykusiose gast
rolėse. Daug šio orkestro buvusių 
dalyvių šiandien jau yra baigę kon
servatorijas. Dalis dirba pedagoginį 
darbą, o kiti groja Vilniaus filhar
monijos simfoniniame ir kamerinia
me orkestruose.

PROF. DR. J. BRĖDIKIS, kaunie
tis širdies chirurgijos specialistas, 
lankėsi Vašingtone, Baltimorėje, Fi
ladelfijoje, Čikagoje, Niujorke bei 
kituose JAV miestuose, norėdamas 
susipažinti su amerikiečių chirurgų 
darbu. Miami jis turėjo progos pa
demonstruoti savo metodą elektrodui 
į širdies raumenį įvesti. “Tiesos” 
puslapiuose prof. dr. J. Brėdikis pa
sakoja: “Didesnę dalį laiko viešna
gėje Amerikoje kaip tik ir skyriau 
širdies chirurgijai. Teko matyti dau
giau kaip 100 įvairių operacijų. Buvo 
galimybė gerai išstudijuoti jų tech
niką. Visa tai, be abejo, turės teigia
mos įtakos mūsų chirurgų darbui 
Kauno klinikose. Aš esu įsitikinęs, 
kad mes esame pajėgūs netrukus at
likti visas tokias operacijas, kurias 
teko matyti. Matyt, teks pakeisti kai 
kurių širdies operacijų metodiką to
bulesne. Kalbant apie širdies chirur
gijos lygį JAV, tenka pripažinti, kad 
jis taip pat nevienodas atskiruose 
miestuose. Nedideliuose centruose jis 
yra žemesnis, kaip Vilniuje ar Kau
ne. Tuo tarpu stambiose klinikose 
Niujorke ir kitur kasdien daroma po 
7-8 sudėtingas širdies operacijas, pa
naudojant dirbtinę kraujo apytaką. 
Ypač paplitusios širdies vožtuvų pa
keitimo operacijos, kurias pakelia 
60-ties ir daugiau metų žmonės. Ten
ka pastebėti, kad JAV chirurgų me
todai dažnai skirtingi, nes jie nela
bai mėgsta stebėti, bendradarbiauti 
vieni su kitais. Čia jau ryškus as
meninio užsisklendimo bruožas, kurį 
ugdo konkurencija.”

KALBININKO JONO KRUOPO 60 
metų amžiaus sukaktis atžymėta Vil
niuje. Nuo 1952 m. jis vadovavo 
Mokslų Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto terminojogi- 
jos komisijai, o nuo 1961 m. yra 
žodynų sektoriaus vadovas. Sukak
tuvininkas 1947 m. parengė fotogra- 
fuotinį M. Mažvydo katekizmo leidi
mą su komentarais. Vėliau yra pa
skelbęs mokslinius darbas apie 1L 
Mažvydo reikšmę lietuvių rašomosios 
kalbos istorijai ir jo raštų žodines 
savybes. Filologijos mokslų kandida
to laipsnį J. Kruopas gavo už Mer
kelio Petkevičiaus katekizmo (1598) 
leksikos studiją.
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Lietuviu skautų veikla

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

11.900 (mokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, avi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki
mo ir krautuvių.

QUEBEC — BLOOR
110.000 {mokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu jvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
12.900 {mokėti, 9 didelių kambarių 
mųrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

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.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

1928 Weston Rd, Te!. 249-7691
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 ft 7%.
k-llul [CO, $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.

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.

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

Turime taip pat daug nuosavybių pardhotL
Priimame namus pardavimui

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
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

MOKA: už depozitus — 4%%, 
už šėrus — 5’/z %

IMA:
už naujas asmenines paskolas —- 7’/2%
(už senas paliekama 7%);
už naujas ir pratęsiamas nekilnojamo
turto paskolas — 7 Vi %
(senos paliekamos iš 6V^%)

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

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286

KING TOWN — 400 HIGHWAY, apie 25 mylios nuo Toronto, 20 akrų 
gražios šėmės sklypas, dalis apaugus medžiais ir teka upelis. Prašo 
$13.000 su mažu įmokėjimu.
RONCESVALLES AVE. — GRENADIER, 7 kamb. atskiras mūrinis, ne
toli krautuvių ir susisiekimo. Dvigubas garažas, geras sklypas. Įmokėti 
apie $10.000.

OAKWOOD — REGAL RD., 12 didelių kambarių, gerų plytų (duplex) 
dvibutis. Viskas įrengta atskirai, po 3 miegamuosius, privatus įvažiavi- 

i mas, dvigubas garažas. Įmokėti $10.000.
ROYAL YORK — NORSEMAN, naujos statybos trijų miegamųjų, 6 
kambarių vienaaugštis (bungalow). Pilnas įrengtas rūsys, dvigubas gara- 
ražas. Įmokėti apie $10.-12.000.
WEST TORONTO, 17 kambarių, naujos statybos triburis, geras nuomoti 
ir pačiam gyventi. Įmokėti apie $15.000, skola iš 7%. Apžiūfrėkit — gal 
patiks?
BLOOR — INDIAN GROVE, 8 gražūs kambariai viskas įrengta naujai ir 
skoningai, 2 modernios virtuvės ir prausyklos. Gražus kambarys rūsyje, 
dvigubas garažas.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namą: 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 įvažiavinias, 
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 Estate Boards narys.
. LE 1-1161, namų 783-2105

• Ateinantį ilgąjį savaitgalį, ge
gužės 18-20 d.d. Romuvos komite
tas organizuoja pirmą talkos išvy
ką į Romuvos stovyklavietę. Bus 
tėvai ir vadovai iš Hamiltono. Vyks
tantieji prašomi skambinti A. Va
siliauskui EL 1-5126.

• Sestosios Romuvos stovyklos or
ganizavimo reikalais šaukiamas bend
ras “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadijų posėdis gegužės 23 d., 7.30 
v.v., skautų būkle. Kviečiami visi 
tuntų vadovai-vės tame posėdyje da
lyvauti.

• Rambyno tunto vadijos posė
dis — ateinantį antradienį, gegužės 
21 d., 7.30 v.v.

• Kanados rajono skaučių dainų 
varžybos pratęsiamos ligi gegužės 31 
d. Pirmą vietą laimėjusi skautė bus 
premijuojama $25; antrą — $15. Dai-

. nu rinkinėliai kartu su komisijų re
komendacijomis pristatomi vadeivei 
ligi šio mėnesio pabaigos.

• Akademikių skaučių sueigoje 
ps. J. čeponkutė kalbėjo apie lietu
vių tautosaką. Buvo gyvos diskusijos.

• Rambyno tunto skautų regist
racija į tautinę stovyklą vykdoma 
per draugininkus, sumokant $5 re
gistracijos mokestį už vieną skautą. 
Tėveliai kviečiami paskubėti, nes re
gistravimas baigiamas šio mėnesio 
pabaigoje. C. S.

KLB TORONTO APYLINKĖS 
TARYBOS RINKIMAI

Š.m. gegužės 12 <L Toronte įvyku
siuose rinkimuose kandidatai pagal 
balsų skaičių išrinkti sekančia tvar
ka:

1. Balčiūnas, Gerardas — 421
2. Aušrotas, Vytautas — 392
3. Karasiejus, Juozas — 380
4. Pacevičius, Stasys — 375
5. Vaštokas, Stasys — 340
6. Lukienė-Užupienė, Aldona — 339
7. čeponkutė, Jūratė — 336
8. Gustainis, Jonas — 323
9. Ažubalis, Stasys — 317

10. Narušytė, Rita — 311
11. švėgždaitė, Laima — 305
12. šakalys, Rafaelis — 286
13. Bireta, Vytautas — 285
14. Kazlauskas^ Sigitas — 270
11. Beresnevičius, Gintautas — 267
16. Simanavičius, Algis 261
17. Batūra, Kazys — 260
18. Rusinas, Karolis — 255
19. Kuolienė, Aldona — 255
20. Meiklejohn, Irena — 254
21. Bumbulis, Antanas — 249
22. Jankutė, Elzė — 245
23. Jagėla, Algirdas — 238
24. Tumosa, Jonas — 235
25. Paškovičius, Vytas — 227
26. Karka, Jonas — 208
27. Saplys, Bronius 201
28. Nausėdas, Algis — 195
29. Saikus, Antanas — 192
30. Žemaitienė, Irena — 180
31. šeškus, Linas — 174
32. Urbonienė, Felicija — 173
33. Barcevičienė, Genė — 172
34. Butėnas, Petras — 149
35. Žalkauskaitė, Ada — 148
36. Mockus, Feliksas — 139
37. Pusvaškis, Steponas — 135
38. Sekonienė, Teklė — 135
39. Mažeika, Algimantas — 125
40. Mažeika Jonas — 117
41. Mikšienė Alfreda — 111
42. Urbonas, Giliaras — 75
43. Rimkevičius Leonas — 53

Apylinkės tarybą sudaro 25 dau
giausia balsų gavę nariai.

KLB TORONTO APYL.
RINKIMŲ KOMISIJA

Knyga “Lithuanians in Ca
nada” Toronte gaunama abiejų 
katalikų parapijų spaudos kios
kuose ir “T. Žiburių” administ
racijoj. Kaina $8. Kitur gyve
nantieji užsakymus prašomi 
siųsti leidinio administracinei 
komisijai: Lithuanians in Cana
da, 941 Dundas St. W., Toron
to 3, Ont. Prašoma pridėti čekį 
ar perlaidą $8 vertės.

Dantų dr. V. Meiluvienei, per
sikėlusiai į naujai pasistatydin
tą namą 184 Ellis Ave., Toron
to 3, jos bičiuliai pirmadienio 
vakarą suruošė įkurtuvių staig
meną.

KLB KRAŠTO TARYBOS RINKI
MUOSE Toronto apylinkėje, neofi
cialiomis žiniomis, balsavo 631 as
muo, kandidatai pagal gautus balsus 
išsirikiavo šia tvarka:

1. J. Yčas
2. P. Ažubalis
3. D. Skrinskaitė
4. G. Balčiūnas
5. A. Pacevičius
6. A. Rinktinas
7. G. Rinkūnaitė
8. S. Kairys
9. E. čuplinskas

10. J. R. Simanavičius
11. S. Čepas
12. O. Indrelienė
13. Aug. Kuolas
14. A. Viskontas
15. P. Baltakis
16. B. Sakalas
17. P. Lukoševičius
18. E. Babelis
19. G. Breichmanas
20. J. Kardelis
21. L. Tamašauskas
22. M. Paplauskienė-Ramūnienė
23. A. Nausėdas
24. O. Gailiūnaitė
25. V. Garnelienė
26. K- Baronas
27. P. Lelis
28. B. Mikalauskas
29. B. Skripkutė
30. P. Sabas.
Šiemet baigė Toronto univer

siteto odontologijos fakultetą 
dr. Dalia Andriulionytė ir dr. 
Artūras Tinginys. Dr. Dalia 
dirbs Toronte, o dr. Artūras iš
vyksta į Londoną, Ont. Medici
nos fakultetą baigė dr. A. Bal
sys. Farmaciją Toronto univer
sitete baigė Romas Mažonas, ku
ris planuoja š.m. sukurti ir šei
mos židinį.

Šią vasarą planuoja šeimos ži
dinius sukurti dr. Aldona Šapo- 
kaitė, dantų gydytoja, su inž. 
Šipeliu iš Montrealio; žinoma 
visuomenės veikėja gimnazijos 
mokytoja Giedrė Rimkūnaitė — 
su menininku R. Paulioniu; mu
zikas pianistas L. Gurevičius — 
su Gurčinaite iš Čikagos.

Moterų Šalpos Grupė “Dai
na”, darydama vasaros pertrau
ką, džiaugiasi nuveiktais dar
bais. Jų buvo daug ir labai sėk
mingų. * Sušelptų senelių ir li
gonių vardu dėkojame plačiai 
Toronto lietuvių visuomenei už 
duosnumą — aukas ir atsilan
kymą į parengimus; abiejų pa
rapijų klebonams už leidimą 
naudotis patalpomis ir KLB šal
pos Fondui už gausią auką; taip 
pat visiems prisidėjusiems ir pa- 
rėmusiems mus mūsų darbuose.

Toronto Lietuvių Šalpos 
Grupė “Daina”

Miela dainietę MALVINĄ KASPERAVIČIENĘ ir 
šeima, MAMYTEI Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame —

Šalpos grupė ^Daina0

BRONEI RASTAUSKIENEI mirus, I

dukrai ČĖSEI ir žentui ANTANUI PAŽERŪ-

NAMS reiškiame nuoširdžią užuojautą —

P. J. Skeivelai

Į TORONTO MIESTAS

Pranešimas šiukšlių išvežimo reikalu 
Kadangi pirmadienis, GEGUŽĖS 20, YRA NEDARBO 

DIENA miesto tarnautojams, atmatos ir šiukšlės tq 

dieną nebus išvežamos.

Pirmadienio dienos išvežimas bus atliktas antradienį, 
!o antradienio — trečiadienį.

H. F. ATYEO, P. Eng. j
Gatvių priežiūros viršininkas |

I F. SENKUS REAL ESTATE
1*997 Dundas St. W. . Tel, 533-4414

Ateitininkų žinios
Bendras visų ateitininkų susirin

kimas įvyks pirmadienį, liepos 20 d., 
7 vai. vak. Prisikėlimo parap. parodų 
salėje. Tai paskutinis šių mokslo me
tų susirinkimas. Dalyvauja jaunu
čiai, jaunesnieji ir vyr. moksleiviai. 
Kaip ir kiekvienais metais, šiame su
sirinkime kviečiami dalyvauti ir visi 
tėvai. Užtruks tik apie 1 vai.

Vyr. moksleiviai kartu su hamil- 
toniškiais organizuoja ekskursiją au
tobusu į Klevelando ateitininkų šven
tę, kuri įvyks gegužės 25 ir 26 d. 
Bus išvažiuojama gegužės 25 d šeš
tadienio rytą ir grįžtama Torontan 
vėlai sekmadienio vakare. Nakvynės 
bus parūpintos Klevelande. Kelionė 
kainuos $7-8. Norintieji važiuoti turi 
iki kito sekmadienio, gegužės 19, už
siregistruoti pas Eug. Girdauską ar
ba Paulių Kolyčių ir iš anksto su
mokėti po $5.

Tėvų komitetas dėkoja visoms po
nioms, kurios savo keptais pyragais 
prisidėjo prie kepinių išpardavimo, 
ir visoms toms, kurios padėjo išpar
davimo metu.

INŽNIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
RINKIMAI

Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos (PLIAS) 
centro valdyba š.m. kovo 2 d. 
pavedė Kanadoj esančiam savo 
įgaliotiniui inž. J. V. Daniui su
daryti Kanadoj iš Otavos, Mont
realio ir Toronto skyrių rinki
minę komisiją ir pravesti P L 
I A S centro valdybos rinki
mus. Rinkiminę komisiją suda
ro šie inžinieriai: pirm. J. V. 
Danys iš Otavos, sekr. P. Dau
nius iš Otavos, balsavimo vado
vas G. Mitalas iš Otavos, nariai
— B. Baranauskas iš Toronto, 
V. Stankevičius iš Montrealio, 
A. Jurkus iš Otavos.

Rinkiminei komisijai buvo pa
teikti du pasiūlymai:

1. Toronto skyriaus pasiūly
mas — PLIAS centriniai orga
nai (centro valdyba, revizijos 
komisija ir garbės teismas) būtų 
atstovaujami Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų — AL 
I A S centrinių organų.’

2. Otavos skyriaus pasiūlymas
— PLIAS centriniai organai 
renkami (centro valdyba ir re
vizijos komisija) Kanadoj, suda
rant kandidatus iš Otavos, Mont
realio ir Toronto skyrių, garbės 
teismas būtų — ALIAS garbės 
teismas.

. Tie du pasiūlymai rinkiminės 
komisijos priimti. Kolegoms bus 
išsiuntinėti balsavimo lapai, ku
riuose jie galės pareikšti savo 
nuomonę. Kiekvienas PLIAS 
skyrius praveda rinkimus savo 
ribose. Toronto skyriaus nariai 
prašomi užpildytus balsavimo la
pus siųsti Toronto skyriaus val
dybos sekr. inž. V. šičiūnui, 299 
Pearson Ave., Toronto 3, Ont., 
iki š.m. gegužės 20 d.

PLIAS Toronto skyriaus 
valdyba

Lietuviai gražiai pasirodė 
Weston Home and School As
sociation surengtame vakare, 
kur Įvairių tautybių mokiniai 
turėjo atlikti savo programą. 
Organizacijos vicepirmininkė 
Helen O’Reilly laiške “T. ži
buriams” rašo, kad vakaras gra
žiai pavyko. P. Daržinskų vai
kai atstovavę Lietuvai labai ge
rai. Petras gražiai pakalbėjęs, 
o visi trys kartu padainavę. 
Joana tautiniuose drabužiuose 
atrodžiusi gražiai ir visus ža
vėjusi. Albertas taip pat daly
vavęs grupėje. Knyga “Lithua
nians in Canada” Įteikta Weston 
Memorial mokyklai. Jos vedėjas 
džiaugėsi ją gavęs.

PADĖKA
Už gerą gydymą dėkoju šv. Juo

zapo ligoninės- dr. Metzleriui, vyr. 
med. seselei p. Budrienei už prie
žiūrą ligoninėj, taip pat visiems ma
ne lankiusiems ligoninėj, namuose 
ir už dovanas.

Reiškiu padėką Tėvui Pauliui, O. 
F.M., kun. P. Ažubaliui, svainiui Au
gustinui ir sesei Vandai Bartnikai- 
čiams, seserėčiai Birutei, seserėnui 
Antanui, p.p. V. Anysienei, Kat. Mo
terų Draugijos Prisikėlimo parapijos 
skyriaus p. Didžbalienei, A. Draga- 
šienei, M. Makarenkienei, S. Petrai- 
tienei.

Visiems nuoširdus ačiū —
Marija Žemaitienė
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R. GHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

SWANSEA — BLOOR, 6 kambarių atskiras namas, kvadratinis planas, 
garažas su šoniniu įvažiavimu, apie $10.000 įmokėti. Namas be skolų, 
netoli požeminio traukinio Jane stoties.
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 nuomoj imui 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. S'
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, šildamas 
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
PR. KERBERIS

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- n a A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rARA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME 
5% už depozitus 
5Y2% už šėrus

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nu* 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL GARBĖMS i
REALESTATE |

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys. |

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

Vakarais — HU. 9-1543

MAGNETAWANZ ONT., $8.500 pilna kaina, vandens krantas ir 11 kamba
rių namas, įmokėti apie $3.000; geras vasarinis proj’ektas.
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- 

5 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, modemus 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 plyti; 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. i
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
barių 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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tdt kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių. 
Vyt. Morkis A. Bliūdžiui Alv. (Mieldažukė) Wistoski

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

24 vaL veikianti greiti krocnlų taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI. KURO ALYVOS BENDROVE 

Biudžeto Ir patarnavimo planai. Hrimokėjtmas penkiems metams Ir Ogiau 
B-vės atat C. (CHUCK) ROE. TeL 383-5777.

Uetuvižkai visais šildymo reikalais kreipkitės: SL Prikapos 
tel RO 7-9088 kiekvienu metu ......
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GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ » HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDU • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IB DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR ET.

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

Td. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

•—ALFA RADIO & TV
Parduodam Ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas

TELEFONAS L E 1-616 5. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

/\j LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

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

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
- K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS. 
S32 - 7733

1736 Dundas St. W. Šcv. R. Staslulh

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SLRVlu t:

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

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

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

296 BROCK AVE. (tarp Dun- Dioor Auto rite Uarage das ir college). Tei 531-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

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

Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
su gydymu ir 1.1.

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 gavėias gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus Įvairius siunti
nius iki 12% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvena ne Toronte/ prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymui siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų Įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALCZA

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 mecnaiiB- 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus Ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trukumus Ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEVICIU8

International 
Driving School 

WALDI
ContrinS jftaige 691 A-.«*Ofts St., 

Tsl. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
T«L LE 2-5461

Mokome su standsrtiiNtmk, 
jutamcrindmit traiMMM|Mnte 

tr Vs<k«a£9Rula.

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU 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 įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Aven Toronto 

Metro. Lie. PH. 136 TeLLE. 2-5191

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas Ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST., 
teL WA 1-3225 arba WA 4-1H1

1968 m. Š. A- PABALTIECIŲ 
KREPŠINIO IR TINKLINIO 

PIRMENYBĖS
S. Amerikos pabaltiečių krepšinio 

ir tinklinio pirmenybės įvyks š.m. 
gegužės 19, sekmadienį, Klevelande, 
Ohio. Varžybas vykdo ŠALFASS-gos 
centro valdyba, talkinant Klevelando 
LSK žaibui per specialiai sudarytą 
organizacinį komitetą.

Jau paaiškėjo, kad estai šiose var
žybose visai nedalyvaus dėl perže- 
mo jų žaidėjų lygio. Latviai įsire
gistravo dalyvauti vyrų krepšinyje, 
jaunių krepšinyje, vyrų tinklinyje 
ir moterų tinklinyje. Šiose šakose 
varžybos ir bus vykdomos, kadan
gi lietuviai yra pasiruošę dalyvauti 
visose pirmenybių numatytose ša
kose.

Kiekvienai tautybei atstovaus ata
tinkamos šakos rinktinės komandos. 
Lietuvių rinktinių sudarymu rūpina
si ŠALFASS-gos krepšinio bei tink
linio komitetai, pagrindu imdami š. 
m. balandžio 27-28 d. Detroite įvy
kusiose Š. Amerikos lietuvių krep
šinio ir tinklinio pirmenybėse daly
vavusius žaidėjus. Žaidynės vyks Ca
thedral Latin High School salėje, 
2056 East 107 Stz (tarp Euclid Ave. 
ir Carnegie Ave.).

Žaidynių tvarkaraštis: 12 v. — mo
terų tinklinis 1.15 v. — vyrų tinkli
nis, 2.30 v. — iškilmingas aktas ir 
dalyvių paradas, 3 v. — jaunių krep
šinis, 4.15 — vyrų krepšinis.

Šios pirmenybės vyks Baltijos vals

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

GEGUŽĖS MĖNESIO PRADŽIA
buvo gausi meno parodomis. Gegu
žės mėn. 4 d. ‘‘Čiurlionio” galerijoje 
buvo atidaryta “Dailės” grupės pa
roda, o sekančią dieną Balzeko Lie
tuvių Kultūros muzėjuje — Marijos 
Augšt. Mokyklos mokinių paroda. 
Gegužės mėn. 10 d. “69-tos gatvės” 
galerijoje įvyko daiL Jurgio Juodžio 
iš Niujorko parodos atidarymas.

“Dailės” grupės, kuri anksčiau va
dinosi jaunųjų dailininkų vardu, pa
rodoje dalyvavo Įvairių krypčių ir 
nevienodo pajėgumo 12 dailininkų. Ši 
grupė kiekvieną pavasarį pasirodo su 
paroda, ir tokiu būdu lietuvių vi
suomenė turi progą susipažinti su 
kylančiais talentais.

Visai nepažįstami vardai buvo Ma
rijos Augšt. Mokyklos mokinių dar
bų parodoje, kurioje dalyvavo kelios 
dešimtys mergaičių nuo 14 iki 18 
metų amžiaus. Dalis jų turi visai ne
blogų sugebėjimų. Reikia tikėtis, jas 
ateityje matysime mūsų vyresniųjų 
dailininkų parodose. Kaikurie dar
bai buvo atrinkti įvairioms bendro
sioms jaunųjų piešėjų parodoms net 
visos Amerikos mastu. Marijos mo
kykloje mergaites mene lavina kazi- 
mierietės seserys — Mercedes (ji 
ir pati stipriai reiškiasi kūryboje) 
ir Rosanne. Jos, ypač paskutinioji, 
įdeda daug širdies mergaičių auk
lėjimui meno srityje. Rezultatais gali 
visi pasidžiaugti.

Štai, dalis merginų, kurių pavar
des užtikome šios parodos dalyvių 
sąraše: Loreta Banytė, Jūratė Eidu- 
kaitė, Diana Gelažytė, žibutė Gudai
tytė, Regina Karvelaitytė, Virginija 
Kinčinaitė, Vaida Konkulevičiūte, Ri
ma Krutulytė, Irena Lapinskaitė, Ra
mona Maldėnaitė, Ruth Mikalajūnai- 
tė, Geraldina Muskus (Muskutė), 
Rimvydą Petrauskaitė, Aldona Prač- 
kailaitė, Dalia šaulytė, Mariją Traš- 
kaitė, Arilda Vailokaitytė, Diana Žu
kauskaitė ir kt.

Kalbant apie meną, reikia pažymė
ti faktą, jog dail. Kazys Varnelis, 
kuris yra bažnytinio meno specia
listas, nuo šių metų pradžios dės
to meno kursą Čikagos City College 
“Assistant Professor” titulu. Prieš 
kiek laiko šis dailininkas dalyvavo 
Čikagos Meno festivalyje, kur buvo 
išstatęs 7 kūrinius. Visai neseniai 2 
jo darbai buvo atrinkti Čikagos Me
no Instituto galerijai.

PRIES KIEK LAIKO “Chicago 
Sun-Times” dienraščio sekmadieninis 
priedas “Midwest Magazine” plačiai 
aprašė Čikagoje transliuojamas radi
jo programas svetimomis kalbomis, 
šių programų tarpe plačiai paminė
ta Sofijos Barkus šeimos radijo pro
grama, Įdedant ir jos vedėjos Aldo
nos Daukienės (Sofijos Barkus duk
ters) nuotrauką, ši programa dabar
tiniu metu yra vienintelė kasdieni
nė lietuvių radijo valandėlė Čika
goje, per savaitę transliuojama net 
8 valandas. Ją galima girdėti iš 
WOPA stoties kiekvieną rytą, o pir
madieniais ir vakare. Programa per
duodama iš savos studijos Marquette 
parke, taigi programos vedėjams ne
reikia važiuoti į radijo stoti Aldonai 
Daukienei programą pravesti padeda 
jos vyras — Feliksas Daukus.

Įdomu, kad anoje apžvalgoje visai 
nebuvo paminėta “Margučio” radijo 
programa, kuri dabartiniu laiku yra 
kiek apkarpyta — tik 5 valandos

• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be 

atskiro atlyginimo
o agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

tybių nepriklausomybes atkūrimo 
penkiasdešimtmečio ženkle. Sporti
ninkai ir lietuvių visuomenė kvie
čiami suteikti šioms žaidynėms ati
tinkamą dėmesį.

ŠALFASS-gos centro valdyba

AUSROS Ž/N/OS
Lengvosios atletikos treniruotės 

pradedamos ateinančią savaitę, ge
gužės 20 d. Treniruotės vyks Park- 
dale gimnazijos stadijone, ten pat 
kur pernai (į ežero pusę nuo Queen 
gatvės, tarp Dunn ir Close gatvių, 
įėjimas iš Close gatvės). Treniruo
tės bus vykdomos sekančia tvarka: 
pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 6 
iki 8 v.v. — berniukams; antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 6 v. iki 
8 v. — mergaitėms. Treniruos ilga
metis Amerikos lietuvių trumpų 
distancijų čempijonas ir prityręs tre
neris Algis Malinauskas, talkinamas 
Vokietijos stovyklų laikų žinomo 
lengvaatlečio Algio Žemaičio ir Mil
dos Romanovaitės. Visi buvę ir nau
ji lengvaatlečiai bei non pradėti tre
niruotis šiame gražiame vasaros spor
te berniukai ir mergaitės nuo 9 me
tų amžiaus prašomi minėtomis die
nomis atvykti į stadijoną.

šio sezono numatytos lengvosios 
atletikos pirmenybės: birželio 22-23 
d.d. Toronte — Š. Amerikos lietuvių- 
ukrainiečių; liepos 27-28 d.d. irgi To
ronte — Š. Amerikos lietuvių, lat
vių ir estų olimpinės žaidynės; rug
sėjo 7 d. Klevelande — Š. Amerikos 

savaitėje. “Margutis” gegužės mėn. 4 
d. kaip tik turėjo savo 40 metų veik
los sukaktį, kuria atžymėjo pramo
gine puota.

Prieš kelias savaites taip pat pra
dėjo veikti dar viena lietuviška ra
dijo programa — tai “Lietuvių radi
jo forumas”, kuris yra visai kito
kio pobūdžio, negu anos programos. 
Gegužės mėn. 4 d. programoje pa
skaitą iš medicinos srities skaitė dr. 
Z. Danilevičius, kuris yra vienas ame
rikiečių medicinos žurnalo redakto
rių. Jis savo paskaitoje plačiau su
stojo ties dabartiniu metu labai po
puliaria širdžių perkėlimo tema. Kai
kurie klausytojai davė paskaitinin
kui klausimų telefonu, ir visą šį pa
sikalbėjimą galėjo girdėti visi se
kusieji programą.• • •'

“METMENŲ” ŽURNALUI parem
ti yra rengiamas vakaras gegužės 
mėn. 25 d. Marquette Hall salėje, 
Marquette parke. Programoje bus 
Jono Meko “pogrindžio” filmai ir 
Mirgos Pakalniškytės bei Rimo Vė
žio poezija. Atsilankiusius žada links
minti muzika ir gėrimai. Prieš ke
lias dienas pasirodė naujas šio žur
nalo numeris — jau 15-tas iš eilės. 
Tai gana stambus — 192 pust leidi
nys, turiningas ir gražus savo apipa
vidalinimu.
• • •

ČIKAGOS “LITUANIKOS” FUT
BOLININKAI gegužės mėn. 5 d. įvy
kusiose pirmenybių rungtynėse nu
gnybo viena tašką, sužaizdami lygio
mis 1:1 su meksikiečių “Atlas” vie
nuolike. Rezervinių komandų susiti
kimą laimėjo lietuviai 3:1. Jaunių su
sitikime lietuviai įveikė “Lions” 1:0. 
Čikagos “Neris” Detroite įvykusio
se š. Amerikos pirmenybėse vėl ta
po nugalėtoju. Įdomu, kad čikagie- 
čiai (ASK “Lituanika”) laimėjo ir 
paskutinę vieta (šešta). Pirma ir 
paskutinė vieta nėra jau tokie blogi 
pasisekimai. 
• • •

DU ŽINOMI ČIKAGOS KUNIGAI: 
kan. Feliksas Kapočius ir kun. V. 
Rimšelis, MIC, šventė kunigystės su
kaktis. Kan. Kapočius, kuris Vokie
tijoje buvo lietuvių apaštališku de
legatu, minėjo 50-ją sukaktį, o kun. 
Rimšelis, tėvų marijonų provinciolas, 
— 25-ja. Sukakčių proga šiems ku
nigams buvo surengtos pagerbtuvės.

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠARŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVE^ TEL. 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmeny*, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

780 Qneen St W. 
prie Gore Vale 
TeL EM. 4-7994

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai Ir kt.

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

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (geg. 4—10) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

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

Savininkas V. BAČĖNAS

• parūpina

lietuvių, latvių ir estų prieauglio 
klasių varžybos.

S. Amerikos lietuvių ir baltiečių 
plaukimo pirmenybės bus pravestos 
liepos 27-28 cld. Toronte.

LIETUVIO REKORDAS. “Daily 
Journal-Record” dienraščio praneši
mu, Oakvillės Trafalgar gimnazijos 
lengvosios atletikos varžybose lietu
vis Vic Juzėnas pagerino jaunių gru
pės vienos mylios bėgimo rekordą, šį 
nuotolį įveikęs per 4 min. ir 38 sek. 
Pirmą vietą jis taipgi laimėjo ir 880 
jardų bėgime. Jo laikas — 2:11,6.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psL) 

tais per pirmuosius 3 mėnesius 
jau streikuota 1,5 mil. darbo 
dienų.

Bedarbių skaičius šiais metais 
Kanadoje yra didesnis nei pra
ėjusiais metais tuo pačiu laiku. 
Net 6.4% visos darbo jėgos šiuo 
metu nedirba, dauguma dėlto, 
kad negali gauti darbo. Ypatin
gai ši vasara bus sunki studen
tams, jieškantiems darbo. Pagal 
dabartinį jaunuolių skaičių, iki 
1980 m., kai daugumas jų bus 
baigę mokyklas, reikia parūpin
ti virš 3 milijonų naujų darbų. 
Tai didesnė problema nei JAV 
ar Europoje.

Atlyginimų vidurkis didėja ir 
net trisdešimt viename Kana
dos mieste jau yra prašokęs 
$100 į savaitę. Pirmoje vietoje
— Sarnia 1(136) kur vidut. at
lyginimas yra $136.85, toliau se
ka Sudbury su $130.67, Welland
— $124.58, Sault Ste. Marie — 
$120.59, Hamilton — $113.11. 
Iš didžiųjų miestų pažymėtini 
Torontas, kur vidurkis siekia 
$109.78 ir Montrealis - $105.76.

Įvairios įmonės kiekvieną pa
vasarį jieško sau įvairių speci- 
jalistų universitetuose ir ver
buoja studijas baigiančius stu
dentus. Dauguma panašių agen
tų į Kanados universitetus at
vyksta iš JAV. šį pavasarį Ka
nada pasiuntė savo atstovus net 
į 26JAVuniversitetus. kur studi
juoja maždaug 12.000 kanadie
čių. Daugelis kanadiečių JAV uni
versitetuose buvo apklausinėti 
asmeniškai, kitiems pasiųstos 
anketos, iš kurių net 7000 buvo 
užpildyta ir grąžinta. Atrodo, 
kad daugumas kanadiečių, ne
žiūrint augštesnių atlyginimų 
JAV, yra pasiryžę grįžti atgal.

Susisiekimo nelaimės Kanado
je kas metai didėja ir propor
cingai gyventojų skaičiui nuo
šimtis Kanadoje yra žymiai 
augštesnis, negu JAV-se. 1967 
m. visoje Kanadoje viešųjų ke
lių nelaimėse žuvo virš 5000 
kanadiečių. Artėjant vasarai, 
federacinė vyriausybė numato 
įvesti naujus įstatymus neapdai
riem ir neblaiviem vairuotojam 
sudrausti.

PASAULIO ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-ro psl.) 

gojimų pietryčių Azijoje: P. 
Vietname jau kovoja beveik 13.- 
000 tailandiečių karių, o Tailan- 
dijos bazėse yra daugiau kaip 
40.000 amerikiečių. Taigi, Tai- 
landija priklauso tų valstybių 
gretoms, kurios nuoširdžiai re
mia amerikiečių pastangas.

MOTINOS DIENA 
MIUNCHENE

(Atkelta iš 4-to psl.) 
vizijos programoj dvi lietuviš
kas pavardes: Gus Bąckus ir G. 
Walshus. Pirmasis yra daininin
kas estradiniuose pasirodymuo
se (televizijos programoj girdė
tos jo kiek “bytniškos” ir ^hi- 
piškos” dainos didelio man įspū
džio nepadarė), o G. Walshus 
yra režisorius. Tačiau vokie
čiams reikia duoti didelį kredi
tą už reklamų nebuvimą filmų 
rodyme ar kokioj nors muziki
nėj programoj. Ji eina be jokios 
pertraukos.

keliaujantiems autobusais, 
s, lėktuvais 
riemones ekskursijoms

Kam reikalinga knyga?
Į miestelį vėl užsuko biblio

tekininkas su savo vežiojamąja 
biblioteka. Tuojau pristojo pne 
jo jaunuolis ir pradėjo reika
lauti knygos, kurią jis prieš sa
vaitę grąžino.

Bibliotekininkas patenkintas 
net prašviesėjo.

— Tai ar jau tokia gera bu
vo, kad nori antrą kartą skai
tyti?

— Visai ne, — atsakė jau
nuolis. — Aš joje buvau užsi- 
ražęs savo naujosios merginos 
telefono numerį.

ŠYPSENOS
Tarybinėj mėsinėj

Kolūkietė, vienintelė pirkėja 
tuštutėlės mėsinės pardavėjui, 
neturinčiam mėsos:

— Tai kur dingo tarybinė 
mėsa?

Ironiškai šypsodamasis par
davėjas:

— Čia tik mudu esava, todėl 
galima atviriau pasikalbėti. Vi
si veršiai ir avinai dirba kol
ūkiuose. Kiaulės sulindusios į 
partiją. Karvės ir buliai stacha- 
noviečiai savo pareigas atlieka 
tol, kol pastimpa. Paukščiai, ne
sugebantieji vykdyti partijos nu
statyto plano kasdien dėti po du 
kiaušinius, prievartos būdu iš
skraidinti į sibirinius rezerva
tus. Visi zuikiai ir triušiai, ant
rą kartą rusams okupuojant Lie
tuvą, išsinešdino į vakarus ...

—O gal ką nors turi po pre
kystaliu? Aš tik ką gavau siun
tinį iš Australijos ir paties žmo
nai galiu užfundyti kapitalisti
nės gamybos skarelę.

—Jei taip, tai bus kita kal
ba. — sako pardavėjas, iš po 
prekystalio ištraukdamas gero
ką kiaulės puskumpi. — šios 
veislės skerdieną naikinu slap
ta ir patyliukais ...

F. La Rochefoucauld:
— Iškilmingos laidotuvių ap

eigos paprastai labiau patenki

DRAUDIMAI

231 -2661 2 3 3-3323

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

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

(prie Dundas) 

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTI 
DANTŲ GYDYTOJA

1794 BLOOR ST. W. (prio Keele) 
Priėmimo volondot:

pirmadieniois ir trečiodioniois 2> —9 ▼. 
ontrodionioh, ketvirtodienlois ir 
penktadieniais 9—530 voL p^.

Telefonx RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE.

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009. _ 

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 4-4481
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais Ir Šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1482 BLOOR ST. Wn Toronto 

(į rytu, nuo Dufferin St.)

D R. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST, 
(kampos Bloor 4 Bothorst) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS 
m įvarius kilimus. 

Automatinis eieasra valymas. Sutai
sau iširusius garas ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 34912.

d u d i Men i
N AMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.T4IŲ 
n UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612 
769-4131

Iš kur aš?
— Tėveli, kreipiasi berniukas 

į tėvą, — pasakyki iš kur aš. 
Mano draugas Sauliukas žino, o 
aš nežinau.

— Na, gerai, — atsiduso tė
vas. — Jau esi beveik vyras ir 
turi teisę tai žinoti. Po vakarie
nės aš tau pasakysiu, kas atsi
tinka tarp peteliškių, paukšte
lių ir bičių.

— Man nesvarbu peteliškės ir 
bitės, — atkerta vaikas. — Sau
liukas man sakė, kad jis yra iš 
Kauno. Ir aš noriu žinoti iš kur 

na gyvųjų tuštybę, negu įamži
na mirusiųjų atminimą.

Kregždės reklamoje
Viename Amerikos mieste 

viršum banko durų kregždė su
silipdė sau lizdą. Greta lizdo 
tuojau buvo įrengta šviesos rek
lama: “Net ir kregždė pasirinko 
mūsų banką padėti savo kiauši
niams.”

Kalėjime
— Kiek tave nubaudė?
— 99 metais. O tave?
— 75.
— Tai gulkis į lovą prie durų. 

Išeisi pirmasis.
Laikams modemėjant

Paskutiniojoj Britų Enciklo
pedijos laidoj žodžiui “atomas” 
skirta trylika puslapių, o žodžiui 
“meilė” — tiktai vienas pusla
pis. Gi 1935 m. šios enciklo
pedijos laidoj — “atomui” bu
vo skirti trys puslapiai, o “mei
lei” — vienuolika...

Pastabumas
Pirmą kartą į kaimą atvykus 

gimnazistė, pastebėjusi, kaip 
melžiamos karvės, tarė tetai:

— Kokia nesąmonė, sakyti, 
kad karvės duoda pieną. Juk 
žmogus pats tą pieną per prie
vartą ištraukia...

Parinko Pr. Al.

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkųrio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgjčiai, 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 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

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

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

(prie Geoffrev St.)
TEE. LE. 2 - 5493

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Tefefomb'WA 1-3924



« TORONTO
Sy. Jono Kr. oar. žinios

— Praėjusį sekmadienį 19 para
pijos vaikučių ėjo pirmosios Komu
nijos. Didelė padėka priklauso sese
lei Jonei už rūpestingą vaikų pa
ruošimą. Iškilmių metu giedojo jau
nimo choras ir šventei pritaikytų ke
letą giesmių sol. V. Verikaitis. Pirm. 
Komunijos priėmimo iškilmių nuo
traukos bus gaunamos pas V. Tar
vydą.

— Šį savaitgalį, ilgąjį gegužės 
mėn., sekmadienio pamaldos par. 
bažnyčioje 10 ir 11 vai. Sekmadienį 
Springhurstan į vasarvietes atvyku 
siems lietuviams pamaldos įvyks 4 
v.p.p. Prašoma šeštadienį pagelbėti 
paruošti salę pamaldoms.

— Ilgojo savaitgalio proga Šį šeš
tadienį kat. moterų draugijos ini
ciatyva rengiama vienos dienos eks
kursija į Kanados sostinę Otavą. 
Vykstama autobusu nuo šios bažny
čios 7 vai. ryto.

— Dėkojame seselei Ignei suma
niai vadovaujančiai “Moderni mer
gaitė” gimnazistinio amžiaus mergai
čių grupei. Prašome jai Augščiausio- 
jo palaimos vienuoliškųjų įžadų pro
ga.

— Po pr. sekmadienio pamaldų 
ir repeticijos parapijos choras Sta- 
sinių proga pagerbė savo vadovą 
muz. S. Gailevičių ir chore esan
čius Stasius.

— Jaunimo choristams buvo duo
ta anketa su klausimu: ko pagei
dautų kiekvienas choristas, užbaig
damas šių metų sezoną? Dauguma 
choristų atsakė: padaryti bendrą 
choristų ekskursiją į užmiesti ir gau
ti progos pajodinėti mažais arkliu
kais.

— šį šeštadienį — giedotinės pa
maldos už a.a. Teklę Kudrevcienę, 
velionės vienerių mirties metų pro
ga. Po pamaldų šv. Jono lietuvių 
kapinėse bus šventinamas velionės 
antkapis.

Šv. Jono lietuvių kapinėse 
naujiems paminklams pamatai 
išlieti šioms šeimoms: Trečio
kų, Danisevičių, Dirvelių, Kar
tūnų, Graibų, Kazlauskų, Mike- 

' lėnų* Vilko ir Daugvilienės. Pa
minklus galima statyti kiekvie
nu metu. Kaip jau anksčiau 
spaudoje buvo paskelbta, plas
tikinės gėlės šią savaitę nuima
mos nuo visų kapų. Tradicinė 
kapinių lankymo diena — ge
gužės 26. Bendros pamaldos ka
pinių aikštėje — 3 v.p.p. Kvie
čiame prieš minėtas iškilmes ati
tinkamai papuošti artimųjų ir 
pažįstamų kapus. Baigiamas 
ruošti laisvės kovų paminklo 
projektas. Jo nuotrauka bus se
kančiame “TŽ” nr.

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MO ir Toronto Maironio šešta
dieninės mokyklos mokslo metų 
užbaigos iškilmės Įvyko gegu
žės 12, sekmadieni, 4 vai. p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėj. Mo
kyklos dešimtą skyrių šiemet 
baigė 50 mokinių. Su jais sce
noje atsisveikino mokyklos va- 
dovyvė, juos pagerbė lietuvių vi
suomenės atstovai. Mokyklos 
mokinė R. Birgelytė skaitė 
trumpą paskaitą apie motinos 
meilę. Meninę programą, pritai
kytą Motinos Dienai atliko šeš
tadieninės mokyklos mokiniai. 
Vyravo tautiniai šokiai, eilėraš
čiai ir V. Verikaičio vadovau
jamas mokyklos choras, šešta
dieni, gegužės 11, Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje mokyk
los tėvų komitetas mokytojams 
suruošė jaukų pobūvį. Sekma
dieni toje pat salėje buvo su
rengta mokinių dailės darbų pa
roda.
PASITURINTIS VYRAS, našlys, 54 
m. amžiaus, gyvenantis Niagaros pu
siasalyje, Kanadoje, nori susirašinėti 
vedybų tikslu su moterim iki 50 me
tų amžiaus. Gali būti ir našlė. Ra
šyti “Tėviškės žiburių” administra
cijai ir pažymėti “Našliui”.

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

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

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

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

“Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvė*.

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

Fleet Electric Co. Ltd. < 
ELEKTROS RANGOVAS J

Atlieku visus elektros I
įrengimo darbus j

923-7194. Sav. A. Čeponis I

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽįNTA 

Ontario Safety Loagu*. Nemokami 
nurodymai jAsų namuose arba ma
tų klasėje turintiem* laikiniu* leidi 
mv*. Ir jau gėlimo pradėti važiuo
ti pirmų pamokų m standartinėm er 

automatinėm mašinom.
1978 BATHURST ST.

Tol. U 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Prisikėlimo par. žinios
— šeštadieninei mokyklai baigus 

mokslo metus, reiškiame nuoširdžią 
padėką mokyklos tarybai, tėvų ko
mitetui, auklėtojams ir tėvams už 
darbą ir pasišventimą jaunosios kar
tos tautinio susipratimo ugdyme. 
Sveikinimai ir geriausi linkėjimai 
mokyklos abiturientams.

— Šį šeštad. 7.30 v. laikomos Mi
šios už a.a. J. Tumosą, užpr. p. Tu- 
mosų; 8.30 v. a.a. V. Paulionienę, 
užpr. p. Kriaučiūnienės.

— Motinos Dienos novenos Mišios
— kasdien 8 vai.; gegužinės pamal
dos — po šių Mišių, o sekmadieniais
— po Sumos.

— Kt. savaitę lankomos šeimos Du
rie St.

— Tretininkų susirinkimas šį sek- 
mad. bus po 10 vai. Mišių (ne po 
11.15 v,).

— Kat. Moterų Dr-jos susirinki
mas — šį sekmad. po Sumos parodų 
salėje. Programoje p. Verikaitienė 
skaitys savo kūrybą.

— Kat. Vyrų Dr-jos visuotinis su
sirinkimas — taip pat šį sekmad. po 

, Sumos studentų patalpoje. Valdy
bos rinkimai.

— Pensininkų laisvavakaris — šį 
antradienį (ne trečiad.!) parodų sa
lėje. Įdomi programa, įvairūs žaidi
mai. Kviečiami visi vyresnio am
žiaus asmenys. Pradžia 6.30 v.v.

— Nuoširdi padėka dail. R. Bu
kauskui iš Montrealio už gražų pa
veikslą parapijos patalpoms papuoš
ti.

— Bendra suaugusių ir studentų 
repeticija — šį ketvirtad.,- 7 v.v., 
auditorijoje ant scenos ir šį sek
mad. po Sumos muzikos studijoje. 
Vaikų choro repeticija — šį tre
čiad., 6.30 v.v., auditorijoje ant sce
nos.

— Pirmosios Komunijos nuotrau
kų pavyzdžiai šį ir kt. sekmad. 10
— 1 vai. bus išstatyti kavinėje. Ten 
pat priimami ir užsakymai.

—Rožinio iškilmės Toronto paro
dos aikštėje iš spalio mėnesio at
keltos į birželio 9 d., 2 v.p.p.

— Speciali rinkliava lietuviškai 
koplyčiai Romoje bus daroma gegu
žės 26 d.

— Parapijos 15-mečio sukaktis — 
gegužės 26 d. Padėkos Mišios — 
11.15 vai., didžiulis koncertas — 6.30 
v.v. Visi maloniai kviečiami. Trum
poje oficialioje dalyje kalbės sve
čias iš Clevelando inž. P. Razgaitis. 
Pokoncertinei kavutei organizuoja
mi kepiniai. Kurie gali pyragą ar 

- tortą paaukoti, maloniai prašome iki 
šio sekmad, paskambinti p. A. Kuo
lienei RO 9-7051 arba par. raštinėn 
LE 3-0621. Bilietai į koncertą gau
nami par. spaudos kioske, par. raš
tinėje ir pas choristus.

— Pradėtas par. salių nuomavimas 
1969-siems metams. Numatą šokius, 
koncertus, vedybas, sukaktis ir kt. 
parengimus prašomi patalpomis jau 
dabar apsirūpinti, nes vėliau jos bus 
išnuomotos svetimiesiems, šiais me
tais visi šeštadieniai yra užimti; yra 
likęs tik vienas kitas sekmadienis.

— T. pranciškonų stovyklavietėje 
N. Wasagoje Aušros stovykla jauni
mui 7-13 m. amžiaus vyks liepos 13
— 27 d.d., ateitininkų 9-18 m. — 
liepos 28 — rugpjūčio 10 d.d. Re
gistracija jau pradėta. Blankai gau
nami par. raštinėje. Mokestis vie
nam stovyklautojui už 2 sav. — S40, 
už 1 sav. — S23; dviem stovyklauto
jam už 2 sav. — S65, už 1 sav. — 
S38; trim ar daugiau iš4 tos pačios 
šeimos už 2 sav. — S80, už 1 sav.
— $45.

— Pakrikštyta Eugenijaus ir Ju
ditos Cuplinskų dukrelė Indrė Ma
rija. Sveikinimai!

K. L. K. Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo parapijos skyriaus susi
rinkimas — gegužės 19 d., po 
Sumos, parodų salėje. Tai pas
kutinis šio sezono susirinkimas. 
Jame skaitys savo kūrybą Ra
mutė Verikaitienė. Bus loterija 
ir vaišės. Narės ir viešnios kvie
čiamos dalyvauti. Valdyba

“TŽ” redaktorius kun. dr. 
Pranas Gaida yra išvykęs i Eu
ropą ir Šventąją Žemę. “TŽ” 20, 
21 ir 22 numerius redaguoja 
Vyt. Kastytis.

KLKK Draugijos 
“Žiburiai” valdyba

A t A 
JONAS TUMOSAS

Gegužės 18 d. sueis metoi nuo 
mirties vyro ir tėvo Jono. Minint 
mirties metines, už jo sielą bus at
laikytos šv. Mišios gegužės 18 d., 
šeštadienį, 7.30 v. ryto Prisikėlimo 
bažnyčioj. į pamaldas už a. a. Joną 
Tumosą kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus —

žmona Aleksandra ir dukterys

yą v v v v rf-v vr v v w v

BARONESSA 
BEAUTY SALON

2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252 !
(kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.

2019 YONGE St, Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
TeL 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos mokiniai, šiemet baigę dešimtąjį skyrių, su savo mokytojais
Nuotr. S. Dabkaus

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 15 METŲ SUKAKTIES

KONCERTAS
180 DAINININKŲ

NAUJĄ, NEGIRDĖTĄ IR NEREGETĄ PROGRAMĄ IŠPILDO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SUAUGUSIŲ,

STUDENČIŲ MERGAIČIŲ, STUDENTŲ MIŠRUS IR VAIKŲ CHORAI, SOLISTAI IR BALERINOS.

DIRIGUOJA KUN. BRONIUS JURKŠAS
BILIETAI — $2.-, MOKSLEIVIAMS — $1--. PO KONCERTO — KAVUTE

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI ŠIAME NEEILINIAME KONCERTE!

«

Prisikėlimo auditorija - Gegužės 26, sekmadienį, 6.30 v.v
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Sveikiname inžinierių 4. VISKONTĄ, susižiedavusį 

su panele D. SKRINSKAITE —

P.L.I.A.S. Toronto skyrius

“LITHUANIANS IN CANA
DA” JAV lietuvių spaudoje jau 
paminėtas, nors ir trumpomis in
formacijomis. PLB pirm. J. Ba- 
čiūnas “Dirvoje” paskelbė ilgo
ką rašinį, kuriame kelia minti 
paruošti panašų leidinį ir JAV 
lietuviams. “Draugas” 1968. IV. 
13 laidos kultūriniame priede 
rašo:

Leidinys, kaip iš titulinio pusla
pio matyti, yra penktasis serijoje, 
pavadintoje “Canada Ethnica”. Tuo 
būdu serijos penktasis tomas yra 
skirtas Kanados lietuvių tautinei 
grupei apžvelgti, pavaizduoti jos is
torinę raidą, jos įnašą į Kanados 
kultūrini, politinį ir ekonominį gy
venimą bei lietuvių, kaip gyvosios 
tautinės grupės, aktyviąją veiklą da
bartyje. Redakcinis leidinio kolek
tyvas šį uždavinį atliko gana pavyz
dingai. Skaitytojas čia bus supažin
dintas ne vien tik su lietuviais Ka
nadoje, bet aplamai su visa lietuvių 
tautos praeitimi, jos nūdienine si
tuacija ir jos kultūrinėmis bei po
litinėmis aspiracijomis. Leidinys 
gausiai iliustruotas, kietai Įrištas ir 
daro labai malonų Įspūdį. Tai be
ne bus viena šios rūšies geriausių 
knygų, bet kada išleistų apie lietu
vius šioje Atlanto pusėje.

Redakcinis kolektyvas, atrodo, pui
kiai mokėjo telkti bendradarbius at
skiroms sritims apžvelgti. Parinkti 
žmonės, kurie yra savo srities spe
cialistai. Sakysim, apie lietuvių li
teratūrą ten rašo H. Nagys, Pr. Nau
jokaitis, apie meną — T. Valius, 
apie architektūrą dr. J. Gimbutas, dr. 
J. Kulpavičius ir pan. Gale knygos 
duodama plati bibliografija, leidi
nys didelio formato, 370 psl. šiuo 
leidiniu knygų “Canada Ethnica” 
serijoje lietuviai laimėjo išskirtinę 
vietą. Prieš lietuvius atskiromis 
knygomis tebuvo aptarta Kanados 
indėnai ir eskimai, islandiečiai, vo
kiečiai ir ukrainiečiai. O po suminė
tųjų penktoji knyga jau skirta lie
tuviams.

“GYVATARAS” VYKSTA 
EUROPON

Šių metų rugpjūčio 10-15 die
nomis Moritrejau mieste, Pran
cūzijoje, įvyks Tarptautinis 
Draugiškumo Festivalis — Fes
tival de l’Amitie Internationale. 
Jame pakviesta dalyvauti ir Ka
nada. Festivalio organizatoriai 
sutinka apmokėti pragyvenimo 
išlaidas 10 dienų Prancūzijoje, 
bet reikia atvykti iki Prancūzi
jos sienos savo lėšomis. Kana
dos vyriausybė mėgėjų grupėms 
kelionės išlaidų nepadengia, bet 
išrenka grupę, kuri ją reprezen
tuos.

Šių metų gegužės 1 d. Cana
dian Folk Arts Council direkto
rius Leon Kossar pranešė, kad 
“Gyvataras” yra išrinktas atsto
vauti Kanadai šiame festivalyje.

KLB Hamiltono apylinkės val
dyba, pranešdama šią malonią 
žinią, kreipiasi i visus lietuvius, 
prašydama moralinės ir mate
rialinės paramos. Bendruome
nės valdyba mano, jog tai yra ne 
vien tik Hamiltono kolonijos, 
bet visų Kanados ir Amerikos 
lietuvių reikalas ir prestižas, 
kad “Gyvataras” galėtų garsin
ti Lietuvos vardą ir parodyti pa
sauliui gražius mūsų tautinius 
šokius.

“Gyvataras” tik savo ilgu ir 
nuolatiniu darbu, energija bei 
ryžtu iškilo Į Kanados pirmau
jančių etninių grupių tarpą. 
Dabar mūsų visų pareiga yra 
jam padėti ši taip svarbų užda
vinį įvykdyti ir po Kanados vė
liava reprezentuoti mūsų tautą. 
Jei mes visi bendrom jėgom ga
lėjom pasiųsti savo sportinin
kus į Australiją, tą patį galime 
padaryti ir su “Gyvataro” gru
pės išvyka į Europą.

KLB Hamiltono apyl. v-ba 
Toronto Maironio vardo šešta

dieninė mokykla šių mokslo me
tų užbaigai išleido rotatorium 
spausdintą laikraštėlį “Kibirkš
tis”, kurį redagavo Ramona Gir- 
dauskaitė, Eugenijus Girdaus- 
kas, Gražina Mačionytė, Vytau
tas Žulys, iliustravo Dalia Balsy
tė, Ramunė Bražukaitė, Julija 
Norkutė, Virginija Tumosaitė ir 
Aurelija žemaitaitytė. 
"^PARDUODAMI vasarnamiui tin- 
kami baldai. Skambinti po 9 vai. v. 
tel. 741-7809.

PARDUODAMAS LABAI GRAŽUS 
modernus dvibutis (duplex) Long 
Branch. Kiekvienam bute — 5 kam
bariai, rūsyje — 3 kambariai ir 
prausykla. Kaina $45.000. Tel. 239- 
0492.
Nedideli* orkestras įvairiems paren- 
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 787 -7084.

PARDUODAMI SKLYPAI, 
paruošti gyvenamų namų (plytinių ir vadinamų brick- 
vanier) statybai Port Severn, Ontario, 85 mylios nuo 
Toronto. Įvestas iš miesto vanduo. Kaina nuo $2.000.

Skambinti Rope Construction Co. Ltd.
A. Ropė, Port Severn, Ont. Tel. 705-538—2201 
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Toronto apylinkės valdyba sa

vo posėdyje aukas paskirstė: 
$200 — Toronto liet, šeštadie
ninei mokyklai; $100 — Toron
to ateitininkų vasaros stovyklai 
ir $100 — skautų stovyklai “Ro
muva”. Posėdyje, dalyvaujant 
krašto ir apylinkės rinkiminių 
komisijų pirmininkams, buvo 
aptartos* KLB krašto ir Toronto 
apylinkės tarybų rinkimų tech
ninės detalės. Nutarta dar šį pa
vasarį šaukti naujai išrinktosios 
Toronto tarybos ir organizacijų 
atstovų posėdį. Valdyba pain
formuota apie laisvės pamink
lo projektą, kurį numatoma dar 
šią savaitę patvirtinti specialia
me valdybos posėdyje ir imtis 
projekto įvykdymo. Paminklas 
bus pastatytas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse.

Jaunimo Kongresas Kanadoje. 
Visokie Kanados lietuvių dides
ni pasirodymai paprastai daromi 
kartu su JAV lietuviais. Juose 
kanadiečiai negali gausiau ir 
reikšmingiau pasireikšti, šį kar
tą KLB švietimo komisija ruošia 
vien Kanados lituanistinių mo
kyklų mokinių kongresą su tau
tiniais šokiais, dainomis ir kt. 
Kongresas įvyks Woodbridge 
birželio 22 d. Jame yra pasiža
dėjusios ir ruošiasi dalyvauti be
veik visos mokyklos — nuo toli
mo Montrealio iki Windsoro. 
KLB švietimo komisijos suda
rytas specialiai šiam kongresui 
ruošti komitetas, gavęs iš mo
kyklų jų pasirodymo progra
mas, gegužės 9 d. posėdyje ap
tarė visas to kongreso smulk
menas ir sudarė galutinę pro
gramą. Patirta, kad mokinių 
noras susiburti ir pasirodyti yra 
didžiulis. Dalyvių, vien mokinių 
numatoma turėti apie 700, o su 
tėvais — gerokai virš 1000. Tai
gi, bus nemažas jaunosios kar
tos lietuviškos veiklos pasireiš
kimas Kanadoje. O tai su
daro rengėjams nemažą daly
vių maitinimo, apnakvinimo ir 
finansų problemą. L. T.

TORONTO LIETUVIŲ MAIRONIO 
vardo šeštadieninę 10 skyrių mokyk
lą baigė šie mokiniai: Vytautas Ab
romaitis, Bernardeta Aušrotaitė, Da
lia Balsytė, Dalia Besąsparytė, Ra
mutė Birgelytė, Gintaras Brazys, Ra
mūnas Barakauskas, Vita Balčiūnai
tė, Roma Birštonaitė, Vida Bumbu- 
lytė, Danutė Danaitytė, Daiva Da- 
lindaitė, Jūratė Ignatavičiūtė, Rūta 
Juzukonytė, Ilona Janeliūnaitė, Eu
genijus Girdauskas, Rita Kairytė, Li
lija Kizaitė, Petras Kudreikis, Rima 
Markeliūnaitė Rasa Mažeikaitė, Algi
mantas Nakrošius, Kristina Naruše
vičiūtė, Julija Norkutė, Margarita 
Nacevičiūtė, Brigita Paliulytė, Anta
nas Pacevičius, Algis Pacevičius, 
Stasys Petrauskas, Rimantas Rovas, 
Saulius Ranonis, Marius Rusinas, Ri
ta Razgaitytė, Ramunė Sakalaitė, 
Gražina Sinkevičiūtė, Ramunė Stoč- 
kutė, Regina Stončiūtė, Linas Sap- 
lys, Vytautas Skrebūnas, Irena Sta- 
nionytė, Edvardas Stankaitis, Biru
tė Stosiūnaitė, Vytautas Tamulaitis, 
Rūta Vaišvilaitė, Algis Vanagas, 
Giedrė Vasiliauskaitė, Algis Vilutis, 
Eleonora Zubrickaitė, Mikas Žaliaus
kas, Aurelija žemaitaitytė.
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SS MONTREAL
Sv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

— šv. Kazimiero par. mišrus cho
ro ir instrumentų koncertas buvo 
labai įdomus ir gana augšto lygio. 
Tikra naujiena buvo girdėti fleitos ir 
fagoto garsus. Žalsvos spalvos fone, 
berželiais papuoštoje scenoje išsi
rikiavo choras. Ypač gražiai derino
si chorisčių ilgos auksinės spalvos 
suknelės. Vien tik naujas spalvingu
mas teikė daug šilimos. Pirmoje da
lyje skambėjo liaudies dainų melodi
jos, antroje — operų ištraukos. Cho
ro sudėtis nėra labai gausi — apie 35, 
bet savo išpildymu jre prilygo 70 cho
ristų. Koncerto pabaigoje klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius gražiais žo
džiais apibūdino lietuvių dainų me
lodijų reikšmes, padėkojo chorve
džiui muz. A. AmbrozaičiuiT visiems 
choristams ir visiems atsilankiusiems. 
Taipgi pristatė garbingus šio vakaro 
svečius — kun. J. Bobiną ir operos 
solistę E. Kardelienę. Nuotaika visų 
buvo gera. Dalyvius linksmino įvai
rius šokius groję italai muzikantai. 
Veikė loterija, kuriai dvi gražias 
lempas padovanojo p. Gureckas. Va
karienės nebuvo, bet jos vietoje buvo 
galimą gauti šaltų užkandžių, kuriuos 
paruošė Paznokaitienė, Girdauskienė, 
Milienė ir Ambrasienė. Su šiuo kon
certu pasibaigė pavasarinių parengi
mų laikotarpis.

— Gegužinė p. Vekterio vasarvietė
je bus birželio 16 dieną. Kaip visada, 
ten bus atlaikytos Mišios.

— Abiejų parapijų ribose esančios 
šeštadieninės lietuvių mokyklos 
mokslo metus užbaigė gegužės 11 d. 
Jas lankė 96 mokiniai, o šeštą skyrių 
baigė 17. Sekančiais mokslo metais 
tėveliai prašomi leisti visus savo vai
kučius į šias mokyklas, pradedant 
nuo 5 metų amžiaus.

— Minėjimo motinoms nebuvo Šv. 
Kazimiero parapijoje, nes jis įvyko 
Aušros Vartų parapijoje. Tačiau mo
tinų garbei, koncertui pasibaigus, bu
vo sugiedota “Ilgiausių metų”.

— Sunkiai serga Royal Victoria li
goninėje p. Slekienė. Notre Dame li
goninėje padaryta operacija Varaš- 
kai. Iš Montreal Cardiological Insti
tute ligoninės greit sugrįš į namus 
K. Ambrazienė.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $128.42. K.J.G.

Montrealio miesto loterija, 
kur už $2.00 bilietą bus galima 
laimėti $100.000, buvo drąsus 
burmistro Drapeau žygis. Lote
rijos Kanadoje yra nelegalios, 
tačiau Drapeau loterijos bilie
tuose rašoma, kad tai savano
riška auka Montrealio mies
tui mokesčių pavidale. Kad 
neatrodytų panašu į loteriją, 
laimėjęs turės atsakyti į kele
tą klausimų apie Montrealį, nors 
atsakymai buvo paskelbti visoje 
spaudoje. Tie, kurie dar nori 
įžiūrėti nelegalų žygį, bando vi
sokiais būdais loteriją sustabdy
ti, kaip priešingą įstatymams. 
Bet reikia drąsių žmonių, kaip 
Montrealio burmistras, kurie 
bandytų tokiems pasenusiems 
įstatymams pasipriešinti. Loteri
jos bilietų neleidžiama platinti. 
JAV. Didėjančios opozicijos su
silaukiama ir pačioje Kanadoje, 
tačiau Kvebeko vyriausybė šiuo 
klausimu nesiryžta tarti galuti
nio žodžio.

Mūsų kredito unijos narei

LEONUI JAUGELIUI mirus,
jo žmonai JUZEI, sūnui STASIUI, dukterims ONAI 
ŠABLAUSKIENEI, JUZEI STRIKAITIENEI ir jų šei
moms nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Lito" valdyba

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS

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

“LITAS” MOKA 
už terminuotus indėlius

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

MAŽIAUSIAS INDĖLIS $500

MOKA UŽ:
DEPOZITUS 4.4% 
NUMATYTA UŽ SERUS 5V* % 
Nemokamas gyvybės draudimas 
Iki $2.000 bendros santaupą 
somos.

IMA UŽ:
N! 3K11LN. TURTO PASKOLAS .._$%
ASMENINES PASKOLAS______ 9%
Įskaitant gyvybės draudimą iki $10.000 
abieją rū&tą paskoloms.

Kasos valandos: 1485 De Seve SL, sekmadieniais nuo 1030 iki 1230 v.. 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, ikskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosomount BIvlL, teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 v. vak.—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.v.

— L Jaugeliui mirus, reiškiame 
užuojautą giminėms ir artimiesiems.

— AV choras nuoširdžiai visiems 
dėkoja už gausų dalyvavimą koncer
te. šį savaitgalį choristai išvyksta 
koncertuoti į Bostoną.

— Naujasis Montrealio arkivysku
pas Paul Gregoire yra gimęs 1911 m. 
Verdune, netoli mūsų. Čia yra bai
gęs ir gimnaziją. Taigi, mūsų rajo
nas jam bus gerai pažįstamas.

— $10 vajus: J. Dalmantas — $10. 
Rinkliava — $254. Nuoširdžiai vi
siems dėkojame.

— Pakeista bendra tvarka švenčių, 
kurios būdavo savaitės dienomis ir 
kuriomis žmonės buvo įpareigoti iš
klausyti Mišias. Pareiga išklausyti 
Mišias paliekama tik Kalėdų ir Nau
jų Metų dienomis.

— Praėjusį savaitgalį užbaigtas 
darbas mūsų mokyklose. Lit. kursų 
bei lit. mokyklos vedėjams ir moky
tojams priklauso padėka už pasi
šventimą ir atliktą darbą.

— Užuojauta A. Mylei, mirus jo 
uošvei Marijai Petrauskienei Lietu
voje.

— Grįžo T. J. Venckus iš JAV; 
išvyko T. S. Kulbis.

— Savo laiške naujasis arkivys
kupas rašo: “Jūsų tarpe aš noriu 
būti vienybės jungtimi. Noriu, kad 
niekas vyskupijoje nesijaustų vieni
šas ir. kad kiekvienas mūsų bažny
čios vyskupijoje būtų kaip savo na
muose. Tegul mano darbas padeda 
šiam tikslui.”

AV choro metinis koncertas 
jau yra graži tradicija, kuri ver
čia lietuviškas menines jėgas ne
užsidaryti bažnyčioj, bet plačiau 
atverti vartus į kultūrinį koloni
jos gyvenimą. Šį kartą choras 
išpildė septynis dalykus, sku
biai sudalytas oktetas paįvairi
no programą trim dalykais. Ka
dangi oktetas yra tik pirmas 
bandymas, tai jo įvertinimą rei
kia atidėti ateičiai, kai po ilges
nio darbo labiau išryškės jų mu
zikinės jėgos. Tuo tarpu tenka 
pasveikinti tik pačią iniciatyvą. 
Kas kita yra su pačiu choru. 
Kas arčiau mato šio choro dar
bą, tas gali juo tik pasidžiaugti, 
nes pastebima ryški pažanga. 
Pirmą kartą matėme scenoje ir 
priaugančias jaunas jėgas. Tai 
svarbu, nes be jauno kraujo 
ateitis yra neįmanoma. Pačios 
programos išpildyme išskirtini 
yra keturi dalykai: Verdi “Čigo
nai”, V. Paulausko “Miškų gė
lė”, A. Aleksio “Berneli mūsų” 
ir C. M. von Weber “Girioj”. 
Šių dalykų išpildyme choras pa
rodė didelį vokalinį darnumą. 
Kiti dalykai buvo išpildyti silp
niau. Prie šių reikia priskirti P. 
Tamuliūno “Garsus mano Vil
nius”. Šis gražus dalykas buvo 
pernai atvežtas iš Lietuvos. So
listo partija ir choro palyda pa
reikalaus papildomo darbo, kol 
šią sudėtingą dainą bus galima 
išbalansuoti. Su šiuo koncertu 
choro dirigentė p. M. Roch už
baigia savo trečią sezoną. Ji pa
rodė, kad ne tik gali chorui va
dovauti, bet ir pakelti jo muziki
nį lygį, o juk svarbiausias daly
kas kaip tik ir yra pažangos sie
kimas, noras tobulėti.




