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11 /ISM S ŽIBURIAI
Pagal apytikrę statistiką, pasaulyje esama apie 300 lietuvių 

periodinių leidinių — 200 okupuotoje Lietuvoje, 100 — laisva
jame pasaulyje. Statistikoje nesakoma, kiek jų tarpe yra religinių 
periodinių leidinių. Kad jų nėra okupuotoje Lietuvoje, aišku ir 
be statistikos. Kad jų nedaug yra išeivijoj, taip pat aišku. Kodėl 
gi taip yra? Pavergtame krašte siaučia ne tik politinė, bet ir reli
ginė priespauda. Pavergėjui lietuviu religingumas yra ne tik “vi
duramžių prietaras”, ne tik “feodalinė atgyvena”, bet ir tautinės 
dvasios apraiška. Dėlto jis varžo, persekioja religinį gyvenimą ne 
tiktai kaip ateistas, bet ir kaip rusas. Jis negali pakęsti autentiško 
lietuviškumo. Pakenčiamas jam tėra sovietinis, marksistinis lietu
viškumas, užtemptas ant pavergėjo kurpalio. Jei pavergėjas netu
rėtų tos neapykantos ir savotiškos baimės, leistų religinę lietuvių 
spaudą Lietuvoje. Kaikas tvirtina, kad komunizmas iš esmės neto 
leruoja religinės spaudos, dėlto jos nėra ir Lietuvoje. Bet juk tas 
pats komunizmas toleruoja religinės minties laikraščius Lenkijoj, 
Jugoslavijoj, Vengrijoj, Čekoslovakijoj. Kodėlgi komunizmas bijo 
lietuvių,-kurie gausumu, palyginti, nepasižymi? Aišku, jis religinę 
periodinę spaudą toleruoja ten, kur susiduria su didesne jėga. 
Lietuviai gi tos jėgos ir tokiu mastu nesudaro. Į juos žiūrima kaip 
į žmones, kurie turi sutirpti sovietiniame katile, atsisakyti savo 
autentiško lietuviškumo ir prisitaikyti prie pavergėjo reikalavimų.

★ ★ ★
Išeivijos religinė spauda turi visišką laisvę. Religinių knygų 

yra pasirodę nemažai, nors su kitų sričių leidiniais ir negalėtų kon
kuruoti. Kiek blogiau su religine periodine spauda. Katalikiškų 
laikraščių yra apsčiai, bet tai visuomeninio pobūdžio spauda, skirta 
visuotiniams tautiečių reikalams. Joje yra ir religinio turinio raši
nių, žinių, bet tai nėra specifiškai religinė spauda. Periodinių leidi
nių, skirtų vien religiniams klausimams, yra nedaug. Prie tokių rei
kėtų skirti: “Šv. Pranciškaus Varpelį”, “Laivą”, “Saleziečių Bal
są”,* Lux Christi”. Jiems artimi yra “Laiškai Lietuviams” ir “šalti
nis”. Juose spausdinama nemažai religinio turinio straipsnių, ta
čiau netrūksta ir kitokios medžiagos. Ypač gražiai, moderniai ir 
gyvai redaguojami “Laiškai Lietuviams”. Seniau jie buvo religiniu 
laikraščiu, bet vėliau tapo religinės ir tautinės kultūros žurnalu, 
priartėjusiu prie “Aidų”. Taigi, grynai religinių periodinių leidinių 
— tik keletas. Beveik visi leidžiami vienuolijų, skleidžiančių spe
cifines savo idėjas, savitas kulto formas, institucijas. Dėlto jie yra 
gana siauros apimties, taikomi tam tikrai publikai. Gilesnių klau
simų jie negali gvildenti ir prabilti Į reiklesnius skaitytojus.* Augš- 
tesnio lygio religinis žurnalas buvo leidžiamas stovyklų laikais Vo
kietijoj. Tai “Naujasis Gyvenimas”. Deja, jo gyvenimas nebuvo 
ilgas — baigėsi su emigracija į užjūrius.

Dail. M. Ivanausko degintinės tapybos kūrinys "Vilniaus vizija" Vatikane kardinolo A. Samorės po
sėdžių salėje. Tai autoriaus dovana kardinolui — lietuvių bičiuliui. Kairėje — kardinolas A. Samo- 
re, dešinėje — mons. V. Mincevičius

Kaip minėta, religinės periodinės spaudos išeivija turi, bet tik i 
tam tikrai daliai tikinčiųjų. Reiklesni skaitytojai savo lygio straips- . vidale.. 
nių randa bendrojoj spaudoj. Visdėlto negalėtume sakyti, kad tuo 
būdu spraga lieka visiškai užpildyta. Paskiruose laikraščiuose pasi
rodantys religiniai rašiniai negali atstoti žurnalo, juoba dabartiniu 
metu, kai religinis gyvenimas ėmė savotiškai kunkuliuoti. Dažnai 
lietuviškoji visuomenė lieka religinėse seklumose, nes iš esamos 
spaudos sunku susidaryti pilną vaizdą. Religinis žurnalas galėtų 
plačiai apžvelgti savąją sritį, nuosekliai informuoti ir gilinti skai
tytojų dvasinį turinį. Ar tam tikslui reikėtų dar vieno žurnalo? 
Anaiptol! Yra galimos šios išeitys. Pirmiausia tokią misiją puikiau
siai galėtų atlikti “Laiškai Lietuviams”, iei atsisakytų žymios dalies 
medžiagos, randamos ir kituose laikraščiuose. Antra, tokiam užda
viniui tiktu “Lux Christi”, jei atsisakvtų vien kunigams skiriamos 
pamokslinęs ir panašios medžiagos. Trečia, vertėtų pagalvoti vie
nuolijom, kurios leidžia savo laikraščius, anie sujungimą kaikurių 
leidiniu, panašių savo turiniu ir apimtimi. Iš jų galėtų išaugti rim
tas religinis žurnalas, galįs atsiremti i nlatesniuosius tikinčiųjų 
sluogsnius ir būti ju švyturiu. Taigi, išeičių yra. bet ar išsipildys 
bent viena? Kai aplamai religinėje išeivijos sritvie nėra planuo
jančios bei tvarkančios rankos, tai ir šios galimybės gali tapti ne
galimybėmis. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Visuomenės pinigai prokomunistams
Kanados valdinės įstaigos skiria stipendijas asmenims, kurie veikia prieš esamą santvarką

Kanadiečių spauda atkreipė vybės darbo trukdymą, neturintį 
skaitytojų dėmesį į dvi valdžios nieko bendro su moksline veik- 
institucijas — Canada Council la. Jam gresia atleidimas šių 
ir National Research Council. 
Abi šios tarybos kasmet skiria 
nemažas sumas dolerių mokslo 
ir meno reikalams stipendijų pa

mokslo metų pabaigoje, jeigu iš 
trijų profesorių sudarytas komi
tetas pritars universiteto nuta
rimui. Kyla klausimas — ar

Pasaulio įvykiai
PRANCŪZŲ TAUTA ATMETĖ PREZ. DE GAULLE MEMO

RANDUMĄ senato ir regijoninės administracijos klausimu. Prieš
memorandumą pasisakė 11.840.463 rinkėjai, už — 10.439.100. Tai. 
gi, beveik 53% visų rinkėjų balsavo prieš prez. De Gaulle, kuris, 
kaip žadėjo, tuojau pasitraukė iš pareigų. Prezidento pareigas lai
kinai perėmė senato pirm. A. Poher. Konstitucija jį yra įpareigo
jusi pravesti prezidento rinkimus sekančių 20-35 dienų laikotar
pyje. Rimčiausiu kandidatu laikomas buvęs premjeras G. Pompi
dou, kurio pagrindinis varžovas greičiausiai bus kairiojo sparno 
kandidatas F. Mitterand. Prez. De Gaulle pasitraukimas yra pavo
jingas Prancūzijai, nes ją slėgiai 
ekonominės problemos, nepasto
vi franko vertė.

Maskvos aerodrome buvo iš
kilmingai sutiktas Čekoslovaki
jos kompartijos naujasis vadas 
G. Husakas, atvykęs į Sovietų 
Sąjungos ir jos satelitų ekom> 
minę konferenciją. Prieš kelio
nę jis pasiuntė telegramą L. 
Brežnevui, žadančią nuoširdų 
bendradarbiavimą su Maskva*. 
A. Dubčeko pašalinimą iš vado 
pareigų “sėdėjimo” streikais uni
versitetuose- pasmerkė studen
tai. Profesinės sąjungos, rėmu- 
sios A. Dubčeką ir jo reformas, 
priėmė rezoliuciją remti G. Hu- 
saką. čekų kompartijos oficiozo 
“Rude Pravo” pranešimu, pra
moniniame Kladno rajone iš 
kompartijos išstojo apie 500 A. 
Dubčeko gerbėjų. Krašto apsau
gos ministerija atleido iš parei
gų pik. Emilį Zatopeką, tolimų

■ nuotolių bėgiką, kuris pasauli
nėje olimpiadoje Helsinkyje 
1952 m. Čekoslovakijai buvo lai
mėjęs tris aukso medalius. At
leidimo priežastis — jo pakar
totiniai sovietinės invazijos į Če
koslovakiją pasmerkimai. Pra
hoje buvo atsisakyta tradicinio 
Gegužės 1 parado, kad opozici
ja sios progos negalėtų panau
doti antisoyietinėms demonstra
cijoms. Specialus' teismas Pra?

Parama griovėjui
Kritikos susilaukė Canada 

Council $5.500 stipendija Mont- 
realio McGill universiteto prof. 
Stanley Gray, politinių mokslų 
dėstytojui, kuris save laiko pri
siekusiu marksistu. Universite
tas jį yra suspendavęs už vado-

ATSISTATYDINO MINISTERIS
Susisiekimo ministeris Paul 

Hellyer pasitraukė iš premjero 
P. E. Trudeau kabineto. Oficia
lia atsistatydinimo priežastimi 
jis paskelbė federacinės vyriau
sybės nerangumą gyvenamųjų 
namų statybos spartinime ir ne
priimtiną teorinį požiūrį federa
cijos problemose. Apvažinėjęs 
visus pagrindinius Kanados 
miestus, P. Hellyer padarė eilę 
pasiūlymų, kurių dėka kanadie
čiams būtų palengvintas namų 
įsigijimas. Jis pvz. siūlė panai
kinti pradines įmokas už perka
mą namą, valstybinius NHA 
mortgičius padidinti iki 30.000 
ir jų išmokėjimo laiką pratęsti 
iki 40 metų, įvesti pajamų mo
kesčius žeme spekuliuojančių 
asmenų pelnui, šie pasiūlymai 
nebuvo susilaukę federa
cinio ministeriu kabineto prita
rimo. Pagrindinė kliūtis yra 
premjero P. E. Trudeau teorinė 
federacijos idėja, kuri centrinei 
vyriausybei palieka tik užsienio 
reikalu politika, krašto apsaugą 
ir muitus. P. Hellyer pasisako 
už federacija, kurioje provinci
jos turėtų pakankamą savivaldą, 
bet pirmuoju smuiku grotu Ota
va. Spaudos konferencijoje P. 
Hellyer taipgi prasitarė, kad 
premjeras P. E. Trudeau nesi
rūpina kraštui gresiančia inflia
cija. Atrodo, tikrąja pasitrauki
mo priežastimi yra visuotinis P. 
Hellyer nusivylimas P. E. Tru
deau politika, kurios kertinis 
akmuo dabar yra komunistinės 
Kinijos pripažinimas. įsipareigo
jimu mažinimas Atlanto Sąjun
gai ir visiškas nesirūpinimas žy
miai svarbesnėmis krašto pro-

Prel. Antanas Deksnys, paskir
tas Europos lietuvių vyskupu. Jo 
konsekracija įvyks birželio 15 
d., 4 v. p.p., Belleville, III., ka
tedroje. Vienas iš konsekratorių 
bus vysk. V. Brizgys. Prel. A. 
Deksnio paskyrimą vyskupu pa
skelbė apaštališkoji delegatūra 
Vašingtone balandžio 16 d.

dinis dėmesys bus skiriamas Ka
nados suverenumo apsaugai, po 
to — Š. Amerikos žemyno gyny
bai ir Atlanto Sąjungai. Dabar 
gi jau yra prasitaręs, kad Ka
nada sieks nusiginklavimo. P. 
Hellyer pasitraukimas, be abe
jonės. yra didelis smūgis prem
jero P. E. Trudeau vyriausybei, 
nes šis asmuo buvo vienas rim
čiausių ir talentingiausių minis- 
terių. Tenka manyti, užkulisinė 
trintis paaiškės ateityje. P. Hel
lyer žada kovoti už savo idėjas 
federaciniame parlamente kaip 
eilinis jo narys, kurio rankų ne
varžo įsipareigojimai vyriausy
bei ir premjero P. E. Trudeau 
visiems ministeriu kabineto na
riams užkrauta diktatoriško po
būdžio tyla.

Ontario vyriausybė nuo gegu
žės 12 d. sušvelnins barams, ta
vernoms ir alinėms taikomus 
varžtus, šeštadienio vakarą alko
holį bus leidžiama pardavinėti 
iki sekmadienio ryto 1 vai. Atro
do. tas pats principas bus taiko
mas ir šokių salėms, kur lig šiol 
“žvakes gesinti” tekdavo 11.30 
vai. Didžiajam penktadieniui ir 
Kalėdoms bus taikomi eilinio 
sekmadienio įstatymai. Taigi, 
vienintelė diena be alkoholio 
liks federacinių ir vietinių rinki
mų diena, kada gerti leidžiama ________ , r_„_____ , _____
tik užsidarius rinkiminėms būs- ti planus krioklio modeliui, kad 
tinėms.

Policija tebejieško asmenų, 
ties Woodbine nu vertusių nuo 
bėgiu CN traukini Toronto— 
Sarnia. Nelaimėle žuvo 2 asme
nys. 37 buvo sužeisti. Nežinomi 
piktadariai, nupjovė sovna, san
kryžoje traukini nukreipė į ša- 

blėmomis. Užsienio politikos" re- lutinę linija. Dėl nerdidelio grei- 
formu P. E. Trudeau nėra pa
kankamai išryškinęs. Niekas ne
žino, kur jos nuves Kanadą. Iš 
karto jis paskelbė, kad pagrin-

darbo “Canadian National” 
bendrovei. Paliktas signalas, kad 
linija yra tvarkoje, įtaigojo ži
novo darbą. Perjungiant bėgius, 
automatiškai persijungia ir sig
nalas. Sabotažininkas žinojo, 
kaip jį galima patvarkyti, kad 
būtų apgautas traukinio maši
nistas.

Niagaros krioklių lankytojų 
šią vasarą laukia * staigmena. 
Amerikiečių kariuomenės dali
niai žemės bei akmenų už
tvanka prie Ožkos salos nu
kreips savo krioklio vandenis į 
Kanados “Arklio pasagos” didį
jį krioklį, šio eksperimento tiks
las — paimti amerikiečių kriok
lio akmenų pavyzdžius, padary-. 

vėliau geologai galėtų jieškoti 
priemonių krioklio griūtims su
mažinti. Tikimasi, jog krioklio 
“nusausinimas” sutrauks gau
sius lankytojų būrius, nes van
dens masė gerokai padidės Ka
nados krioklyje. Užtvanka bus 
pradėta įrengti birželio 1 d., o 
ją pašalinti, užbaigus eksperi
mentą, tikimasi iki gruodžio 1 
d. Amerikiečių krioklio vande
nys jau buvo užtvenkti du kar-

čio traukinys nuėjo nuo bėgių.
Spėjama, jog šį sabotažą galėjo 
atlikti buvęs geležinkelietis, at- _ . 
sikeršydamas už atleidimą ištus — 1963 ir 1966 m.

dijos iš valstybės iždo? Šį žings
nį federaciniame parlamente 
aštriai kritikavo W. Dinsdale, 
pasisakydamas prieš stipendijas 
tokiems, kurie savo elgesiu 
griauna Kanados mokslo insti
tucijas.

Globa prokomunistui
Dar didesnio dėmesio susilau

kė Toronto universiteto mate
matikos prof. Chandler Davis. 
Kanadon imigravęs 1962 m. iš 
JAV, kur jis buvo išmestas iš 
Mičigano universiteto ir turėjo 
šešis mėnesius atsėdėti kalėji
me už nesiskaitymą su antiame- 
rikietišką veiklą tiriančiu Kon
greso komitetu. Paklaustas, ar 
Mičigano universitete nėra mė
ginęs telkti studentų ir dėstyto
jų į komunistų partiją, prof. Ch. 
Davis nesiteikė duoti jokio at
sakymo. Jis taipgi tylėjo, kai 
buvo paprašytas paaiškinti apie 
meno, mokslo ir profesijų tary
bos veiklą Ann Arbor universi
tete, nors jam yra tekę būti šios 
organizacijos iždininku. JAV vy
riausybė minėtąją tarybą laiko 
komunistine.

Toronto universitete prof. Ch. 
Davis spėjo pasižymėti ne tik 
kaip gabus matematikas, bet ir 
kaip talentingas demonstracijų 
organizatorius prieš “Dow Che
mical” bendrovę bei karą Viet
name. Jį dažnai gali matyti de
monstrantų gretose prie JAV 
ambasados.' Praėjusių metų pa
baigoj prof. Ch. Davis dalyvavo 
komunistų suorganizuotoj abie
jų Amerikos žemynų “taikos 
konferencijoj”, kurioj įvyko ašt
rokas susikirtimas tarp maois- 
tų ir anarchistų sparno ir vie
tinių komunistinių grupiu. Kur 
šiandien yra prof. Ch. Davis? 
Leningrade. National Research 
Council jam paskyrė $6.350 ke
lionės išlaidoms padengti, žmo
gus. JAV Kongreso komitete 
nesiteikęs atsakyti į klausimą, 
ar jis yra komunistas, šiandien 
Kanados mokesčių mokėtojų pi
nigais keliauja po Sovietų Są
jungą. ši finansinė parama jam 
buvo paskirta kaip matemati
kui. nors prof. Ch. Davis, deia, 
rūpi ne vien tik matematika. To
ronte jo laukia kita $15.130 Na
tional Research Council stipen
dija moksliniams tyrinėjimams 
universiteto rėmuose.

Susirūpinimas senate
Senatorius Paul Yuzik, sena

to komiteto moksliniams reika
lams narys, iškėlė klausima, kaip 
Kanados vyriausybė aiškiam 
nrokomunistui gali finansuoti 
kelionę j Sovietu. Sąjungą? 
Spaudos atstovams P. Yuzik pa
reiškė: “Tenka stebėtis, ar mū
sų valdinėse korporacijose nėra

tinklo, siekiančio sunaikinti mū
sų sistemą. Norėčiau gauti dau
giau informacijų apie asmenis, 
kurie tokiems žmonėms skiria 
stipendijas.” Senatorius A- Gro
sart taipgi kritikavo abi stipen
dijų institucijas, kurių vadovy
bės teisinasi, kad joms terūpi .. ........ ...... ...........
stipendininko mokslinė vertė. A. boję rehabilitavo 1951 m. he- 

pos 4 d. uz špionažą nuteistą 
amerikietį žurnalistą William. 
Oatis, Associated Press biuro 
vedėją, ir jo tris draugus — T. 
Svobodą, P. Woydineka ir P. 
Muenz. Amerikietis iš kalėjimo 
buvo išleistas 1953 m., nuteis
tieji čekoslovakai — 1960 m. 
Pasirodo, nė vienas jų nebuvo 
įsivėlęs į špionažą. Bylą iškelti 
įsakė anuometinis valstybės sau
gumo ministeris L. Kopriva, no
rėdamas uždaryti amerikiečių ži
nių agentūros biurą Prahoje. 
Teisėjams jis buvo įsakęs išgau
ti kaltinamųjų prisipažinimą nėr 
15 dienų. Tai buvo atsiekta fizi
niu ir dvasiniu spaudimu.

Susikirtimai tarp katalikų ir 
protestantų šiaurinėje Airijoje 
pasiekė pilietinio karo propor
ciją. Kraštą valdančios protes
tantų unionistų partijos premje
ras T. O’Neill turėjo pažadė
ti katalikams lygias teises vieti
niuose rinkimuose. Lig šiol rin
kimuose buvo laikomasi nede
mokratiško principo: nuosavybių 
savininkai gaudavo 20 ar dau
giau balsų, o neturintys nuosa
vybių iš viso negalėdavo daly
vauti rinkimuose. Kadangi 3 
ketvirtadalius Š. Airijos gyven
tojų sudaro protestantai, aiški 
diskriminacija buvo jaučiama 
valdinėse tarybose, butų skirs
tyme ir netgi policininkų greto
se. Tvarkos saugotojai demonst
racijų atveju visada būdavo pro
testantų pusėje.

Džiaugsmo paradais Pekinge 
buvo užbaigtas beveik visą mė
nesį trukęs Kinijos komunistu 
IX kongresas, kurio dalyviai 
centrinį komitetą padidino iki 
297 narių. Jų pavardės buvo pa
skelbtos alfabetine tvarka, iš
skyrus pirmininką Mao ir jo įpė
dinį Lin Piao. Atskirai buvo su
minėti 24 partiečiai, kurie tur
būt sudarys centrinio komiteto 
prezidiumą. Pekingo kino teat
ruose buvo rodomas dokumen
tinis filmas anie pasienio inci
dentus su sovietais. Jame buvo 
mestas kaltinimas Kremliaus va
dams. kad savo žemėlapiuose jie 
Sovietu Sąjungos teritorija lai
ko apie 700 Kinijai priklausiu
siu Amūro ir Ussuri upės salų. 
Filmo recenzentai spaudos pus
lapiuose reikalauja, kad sienų 
klausimas būtų išspręstas tiesio
ginėmis Kinijos ir Sovietų Są
jungos derybomis.

Amerikiečiai vėl p ra dė j o žva1- 
šių su visuomene vadovas John gybiniu lėktuvų skraidymus virš 
Bird teisinasi, kad stipendijas Japonijos jūros, tačiau ši karta 
skiria iš bešališkų asmenų su- juos saugo 22 naikintojai, 3 
darytas komitetas. Pavardžių jis kreiseriai ir 4 lėktuvnešiai. Š. 
nesiteikė paskelbti, nors jas no- Korėjos vyriausybė grasina ne-

Grosart yra teisus — Canada 
Council ir National Research 
Council neturėtu finansuoti Ka
nados sistemą griaunančios veik
los. kurios kažkurie stipendinin
kai negali atskirti nuo moksli
nio darbo. Reiktų atsižvelgti ne 
tik i būsimo stipendininko moks
lini svorį, bet ir jo asmenybę. 
A. Gosait nuomone, mokesčių 
mokėtojai nėra linkę remti kai
riųjų ekstremistų ir kitų radi
kalių žinomų mūsų socialinės ir 
politinės struktūros griovėjų.

Toronto dienraštis "The Tele
gram” vedamajame klausia — 
kodėl prof. Ch. Davis buvo įsi
leistas Kanadon? Universitetų 
pareiga yra gauti rimtus dėsty
tojus, kuriems rūpi studentų 
mokslinis paruošimas gyveni
mui, o ne jų demonstracijų or
ganizavimas, nepakanta Kana
dai, anarchistinio grūdo sėji
mas. Jeigu imigracijos dabarti
niai įstatymai negali daryti to
kios atrankos, juos reikėtų pa
keisti ir užtrenkti duris nepagei
daujamam elementui universite
tuose.

Nelygus mastas
Šia proga nejučiomis prisime

na kito mokslininko likimas Ka
nadoje. 1967 m. iš Kievo į Al
bertos universitetą atsiųstas uk
rainietis fizikas dr. Boris Docen- 
ko grąžino savo pasą Sovietų Są
jungos ambasadai Otavoje ir pa
prašė Kanados vyriausybę poli
tinės globos. Nors 1962-65 m. 
jam teko būti Kievo universi
teto atominės laboratorijos va
dovu. šiandien jis dėsto fiziką ir 
biologiją vienoje vidurinėje mo
kykloje tolimiausiame Kanados 
užkampyje — Šiaurės-vakarų te
ritorijoje. Atsisakęs grįžti f So
vietų Sąjungą, jis staiga tapo 
nepageidaujamas Albertos uni
versitete. Nė vienas Kanados ar 
JAV universitetas nesiteikė jam 
parūpinti dėstytojo vietos. Nors 
dr. B. Docenko svajoja apie 
mokslinius tyrimus, nei Canada 
Council, nei National Research 
Council jam nepasiūlė stipendi
jos. Atominio fiziko talentas rū
dija nepanaudotas tarp eskimų, 
o prof. Ch. Davis finansuoja
mos kelionės 4 komunizmo tėvy
nę. Jeigu dr. B. Docenko igno
ruojamas dėl politinių aplinky
bių. toks pat mastas turėtų būti 
taikomas ir barzdočiui prof. Ch. 
Davis.

National Research Council ry-

jos teritoriją. Per radiją pada
rytame pareiškime š. Korėja pa
reikalavo, kad JAV atitrauktų 
savo kariuomenę iš P. Korėjos. 
Lėktuvo numušimas P. Korėjos 
prezidentui č. H. Park sudaro 
progą prašyti naujų ginklų jo 
500.000 vyrų kariuomenei. Kari
nis abiejų Korėjų balansas da
bar yra apylygis. *š. Korėja turi 
350.000 karių, kurie yra geriau 
apginkluoti sovietų ginklais.

Beirute pasitraukė iš pareigų 
Libano premjeras R. Kąra
mi dėl kebas dienas visuose pa
grindiniuose miestuose vykusių 
demonstracijų, kurias rengė stu
dentai ir politiniai pabėgėliai iš 
buvusio Palestinos. Jie reika
lauja didesnės paramos arabu 
partizanams, kovojantiems prieš 
Izraelį. Žydų keršto veiksmai 
Beiruto aerodrome, kur buvo 
sunaikinta visa Libano civilinė 
aviacija, vyriausybei sudarė ne
mažą dilemą. Remdama partiza
nus, ji vėl susilauktų atpildo, o 
paramos sustabdymas gresia vi
suotinu chaosu, šiame pustrečio 
milijono gyventojų krašte yra 
166.000 Palestinos pabėgėlių, 
kurie dar tikisi atgauti tėviškes.

Prisiekusiųjų taryba Los An
geles vykusiame Roberto Ken- 
nedžio žudiko S. B. Sirhano 
teisme jį pripažino kaltu, ir re
komendavo mirties bausmę du
jų kameroje. Nepaisant šio 
sprendimo, S. B. Sirhan gali iš
lakti gyvas, nes šiuo metu Ame
rikoje jaučiamas nusistatymas 
prieš mirties bausmę, kurios 
vykdymas yra atidėliojamas šim
tams nusikaltėlių. Apie metus 
laiko truks bylos "apeliacija, kol 
galutinį žodį tars augščiausiasis 
teismas.

V. Vokietijos saugumo parei
gūnai pradėjo suiminėti sovietų 
šnipus. Jų pavardes ir adresus 
parūpino vokiečių pusėn perė
jęs sovietų KGB agentas. Spėja
ma, kad jis yra vokietis iš R. Vo
kietijos, bet jo pavardė neskel
biama. Suimtieji sovietų šnipai 
šį kartą yra “mažos žuvelės”. Nė 
vienas jų neturėjo galimybės 
prieiti prie svarbesnių doku
mentu.

Izraelis atžymėjo 21-ąsias ne
priklausomybės metines sujung
toje Jeruzalėje, šį kartą buvo 
atsisakyta karinio parado, nes 
kariai turėjo saugoti Jeruzalės 
gyventojus nuo arabų partizanų 
galimų teroro veiksmų. Džiaugs-. 
mą temdo didėjanti įtampa tarp 
Izraelio ir Egipto. Jungtinių 
Tautų sekr. U Thant pastarųjų 
dviejų savaičių susišaudymą per 
Suezo kanalą yra pavadinęs karo 
veiksmais. Egiptas paskelbė 
1967 m. karo paliaubų sutartį . 
negaliojančia. Porą kartų egip
tiečiai jau buvo persikėlę per 
Suezą. Italijos televizija trans
liavo pasikalbėjimą su buvusiu 
Izraelio premjeru D. Ben-Gurio- 
nu. Senasis politikas pasisakė 
už visos arabų teritorijos grą
žinimą, išskyrus Jeruzalės mies
tą. Tai turėtų būti padaryta ne
delsiant, nes priešingu atveju 
Artimuosius Rytus nusiaubs 
naujo karo liepsnos. D. Ben-Gu- 
riono teigimu, žydai ir arabai 
turėtų gyventi taikoje, kaip Ab
raomo laikais.

V. Vokietijos vyriausybė at
šaukė įsisenėjimo įstatymą, ku
ris šių metų pabaigoj jau būtų 
neleidęs kelti bylų naciams nu
sikaltėliams. Visų susektų žudy
nių vadų lauks teismas ir* atitin
kama bausmė, tačiau nebus tei
siami eiliniai žudynių dalyviai, 
kurie tik vykdė savo viršininkų 
isakvmus. ši nutarimą turi pa
tvirtinti parlamentas. Berlyno 
Spandau kalėjime 75 metų am
žiaus sulaukė buvęs Hitlerio įpė
dinis Rudolfas Hessas, 1946 m. 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos, 
šiandien jis yra vienintelis ka
linys šiame kalėjime. Britanija, 
JAV ir Prancūzija norėtų dova
noti likusią bausmės dalį, bet su 
tokiu sprendimu nesutinka So

Stalinui tarnavusiem žudikam.
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Nutylėjimas - geras sprendimas?
AL. GIMANTAS

Iš sovietinamos Lietuvos atei- Lietuvos prašė neskelbti jų pa
vardžių. Tų pavardžių svečiai 
viešai neminėjo, bet iš paskelbtų 
įspūdžių patyrėme, kad dar nė 
viena turistų iš anapus grupė ne
turėjo tokių plačių, gilių ir in
tymių bendravimo akimirkų, 
kaip svečiai lankęsi sausio mėne
sį. Vieši svečių pasireiškimai, su 
mažomis išimtimis, buvo organi
zuojami “pažangiųjų” tautiečių, 
kurie visur ir visada stengiasi 
groti “pirmuoju smuiku”, nors ir

— įspūdžių tos turistinės grupės 
tautiečių, kurie (iš viso 21) sau
sio mėnesio vidury turėjo pro
gos lankytis Jungtinėse Valsty
bėse. Atrodo, kad tenykštėje 
spaudoje nė vienos grupės nariai 
negavo tiek vietos savųjų įspū
džių aprašymui, kiek čia minima 
ekskursija. Gal iš. dalies todėl, 
kad joje keliavo visa eilė ne tik 
Lietuvai, bet ir išeivijos lietu- nevisada jiems tai sekėsi. Neten- 
viams žinomų asmenybių. Sunku ka tad ir stebėtis, kad koncertai, 
būtų nuspręsti, kurie iš jų ištiki
mi partiečiai ir kurie tik lojalūs, 
rodą minimalinį pritarimą sovie
tizacijos procesui, nors, antra 
vertus, negalima nežinoti, kad 
užsienin išleidžiami piliečiai turi 
būti patikimi.

Ekskursantų tarpe buvo ne
maža dalis kultūrininkų, bet 
Jungtinių Valstybių lietuviškoji 
spauda visą kelionę ignoravo. 
Tuo tarpu Kanados lietuviškoji 
spauda informavo savuosius 
skaitytojus trumpesnėmis ar il
gesnėmis kronikos žinutėmis.

Juk kiekvienas turi teisę žino: 
ti kas vyksta lietuviškojo gyyeni-

- mo aplinkoje, visiškai neatsižvel
giant ar žinia gera, ar bloga, ma
loni, ar nemaloni. Pro tą reikalą 
gal ir būtų galima praeiti tylo
mis, jei ne* pastabos ekskursan
tų, kurie lankėsi ir taip mielai, 
draugiškai buvo sutikti bei glo
bojami savųjų tautiečių jungti
nėse Valstybėse. Bet apie tai su
žinojome ne iš savosios spaudos 
puslapių, o iš sovietinamoje 
tėvynėje leidžiamų laikraščių! 
Ten išvardintos vietovės, įstai
gos, asmenys, su kuriais buvo 
matytasi, kalbėtasi, diskutuota, 
sužymėtas lietuviškosios institu
cijos, žymūs mūsų veikėjai, kul
tūros, meno ir literatūros žmo
nės. Kiti jų, pasirodo, svečius iš

TORONTO NAMŲ SAVININKAMS
Lietuvių namų savininkų susi

rinkimas įvyko balandžio *13 d. 
Lietuvių Namuose. St. Janušaus
kas pirmininkauti pakvietė St. 
Banelj ir sekr. R. žiogarį. Su di
deliu įdomumu išklausyta adv. 
G. Balčiūno paskaita apie testa
mentų sudarymą ir jų teisinę ga
lią šiame krašte. Paskaita su 
klausimais ir atsakymais užtruko 
apie pusantros valandos, trum
pai paliečiant ir kitus turto įsi
gijimo bei pardavimo teisinius 
klausimus. Testamentų sudary
mas yra gana komplikuotas. Jį 
sudarant net ir ne vietoje padė
tas kablelis ar įterptas žodis tes
tamentą gali padaryti beverčiu. 
Tokių paskaitų lietuvių namų 
savininkus ir nuomininkus lie
čiančiais klausimais ir ateityje 
numatoma ruošti. Valdybos var
du pranešimą padarė pirm. agr. 
B. Saulėnas. Jis apgailestavo, 
kad mūsų namų savininkai į su
sirinkimus nerangiai lankosi. Iš 
išsiuntinėtų virš šimto kvietimų 
teatvyko 20. Jieškota priežasčių 
sumenkėjusio organizacinio gy
venimo. Dėl mažo atvykusių 
skaičiaus naujieji valdomieji or
ganai nebuvo renkami — rinki
mai atidėti sekančiam susirinki
mui. Pavesta senajai valdybai, 
kuria sudaro agr. B. Saulėnas. 
Tg. Jasukonis ir P. Puidokas, ir 
toliau eiti pareigas, o reikalui 
esant, kooptuoti tam laikotarpiui 
atitinkamus asmenis.

Toronte, su priemiesčiais, yra paskutinį ketvirtį ir tapo pilna- 
apie 2000 lietuvių namų savinin- teisiu Fondo nariu. Fondas 
kų, kurių nuosavybės vertos per džiaugiasi, o ateities Lietuva ju- 
50 milijonų dol. Reta lietuvių mis didžiuosis.
šeima Toronte neturi nuosavos K. Lukošius, KLF sekretorius —_.... — --- - ---------- - —

parinktos salės nebuvo reprezen
tacinio lygio, o ką jau bekalbėti 
apie akustiką, piano stovį. Visa 
tai buvo žemiau kritikos.

Kad tos visos aplinkybės, gau
busios minėtų svečių vizitą JAV- 
se dar yra plačiai diskutuojamos, 
jūsų bendradarbiui gerokai pa
aiškėjo praėjusių velykinių atos
togų metu, kai teko toliau pava
žinėti. padiskutuoti tais reika
lais, išgirsti pageidavimus. Kad 
nieko nebuvo rašoma, piktinosi 
net ir tie, kurie visiškai neprita
ria panašioms ekskursijoms ar 
panašiems santykiams. Sako — 
gera ar bloga, bet žinoti reikia, 
kas vyksta mūsų gyvenime. Visa 
palikus tik užkulisiams, kils dar 
daugiau savitarpio nepasitikėji- 

. mo, kaltinimų, įtarinėjimų. Iš 
visos eilės tautiečių teko girdėti 
priekaištų mūsų spaudos infor
maciniam lygiui. Ignoravimas 
vargu ar padės išspręsti kasdien 
vis aktualėjančias temas, kas
dien galimus vis naujus įvykius. 
Ignoravimas ir vėl privers mus 
sutikti gal ir visai naujus įvykius 
be jokio pasiruošimo, visai pasi
metus. Kažin, ar tai sveikas reiš
kinys. kai ne mes bandome ap
valdyti kasdienybės faktus, bet 
faktai pastato mus prieš neap- 
spręstą realybę?

pastogės. Daugelio jų nuosavy
bės yra vertos kelių šimtų tūks
tančių dolerių. Savo nariams 
klubas suteikia ir tam tikrų pri
vilegijų: užsakydami alyvą kurui 
per klubą, gauna 2 et. nuolaidos 
nuo galiono. Taip pat daroma di
delė nuolaida perkant per klubą 
ir statybinę medžiagą. Įsijungus 
į klubą didesniam namų savinin
kų skaičiui, susidarytų veiks
mingas vienetas ne tik visuome- 
ninėje-ekonominėje srityje, bet 
ir turėtų didesnės įtakos miesto 
administracijoj namų savininkus 
liečiančiais klausimais. Be to, 
stengiamasi sudaryti visų tauty
bių namų savininkų organizacijų 
federaciją, kurios tikslas būtų 
ginti valdžios ir miesto įstaigose 
namu savininku interesus. S.B.
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KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS 

sveikina naujus narius, padidi
nusius Fondą naujais įnašais:
332. Strodomskis, Julius $1.000
333. Šernas, Gytis M., inž. 100
334. Montrealio K. L. Ka

talikių Moterų Dr-ja 100
J. Strodomskis gyvena Delhi 

apylinkėje ir yra plačiai žino
mas kaip vienas iš stipriųjų ūki
ninku. Inž. G. M. Šernas, jaunas 
inžinierius, turįs savo Consul
ting Professional Engineers G. 
M. šernas and Associates įstai
gą 5233 Dundas St. W., Isling
ton, Ont. K. L. K. Moterų Drau
gijos Montrealio skyrius įnešė

MOHAWK
FURNITURE LTD.
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Kas gelbsti vieną gyvybę.

ir lenkai 1939 —

karo lenkų legijonierius, daly
vavęs nepriklausomybės kovose 
ir vėliau buvęs dėstytoju augš- 
tojoj karo mokykloj. II D. karo 
metu, jau pulkininko laipsnyje, 
dirbo lenkų kariuomenės štabe 
Londone. Du kartu nuleistas pa
rašiutu į Lenkiją, jis ten ėjo ka
rinės žvalgybos skyriaus virši
ninko pareigas. Jo dėka buvo su
sektas vokiškas V2 ginklas ir jo 
dalys pasiųstos į Londoną. Po 
karo autorius atsidėjo daugiau
sia kariškai-istorinių įvykių ap
rašymui ir išleido eilę veikalų 
lenkų ir anglų kalbomis.

Istorinis žvilgsnis
Jo knyga apie žydų gelbėjimą 

remiasi dokumentine lenkų po
grindžio medžiaga, lenkų insti
tuto ir gen. Sikorskio muzėjaus 
Londone., Įvadą šiai knygai pa
rašė J. Lichten, International 
Affairs Anti-Defamation Lea
gue of Bnai B’rith direktorius, 
nekartą kalbėjęs Lenkijos žydų 
klausimais amerikiečių ir lenkų 
visuomenei. Savo laiške autoriui 
J. L. sako: “Lenkiją laikau savo 
pirmąja ir paskutiniąja tėvyne”.

Išgelbėjo tik 50.000
Knygos pradžioje K. Iranek- 

Osmecki supažindina skaitytoją 
su istorine žydų raida Lenkijoj 
nuo XII a. iki pat II D. karo pra
džios, pažymėdamas, kad žydų 
gyventojų nuošimtis Lenkijoj — 
9,8% — buvo nepalyginamai di
desnis už kitų Europos valstybių. 
Tačiau jų persvaros kaikuriose 
gyvenimo srityse (finansai, pre
kyba, amatai, laisvos profesijos) 
sužadino lenkų visuomenėj anti
semitines nuotaikas. Bet Lenki
jos valstybė iki pat 1939 m., jo
kiu administraciniu ar įstatymi
niu aktu žydų teisių nesusiauri
no, o priešžydiški išsišokimai su
silaukdavo vyriausybės reakci
jos.

Antižydiškų nuotaikų esą rei
kia jieškoti dar prieš nacionalso- 
cializmą. Jau viduramžiais žydų 
persekiojimas pasireiškė aštrioj 
formoj. E. Duhring, gyvenęs 
1833—1921 m., skelbė, kad žy
dai yra pati žemiausia rasė, pa
razitai, kuriuos reikia naikinti.

Nagrinėdamas nacių planus, 
autorius sako, kad po Sov. Sąjun
gos užpuolimo Vokietija nu-

JUOZUI ŠVĖGŽDAI mirus, jo žmonai ELEONORAI ir

dukrai LAIMAI liūdesio valandose gilią užuojautą
dams. Ir taip 1941 m. liepos 31 zuoto 
d. įsakymu Goeringas įgaliojo silauž

ešinimo. Tokiu reiškia —

Heidrichą galutinai “išspręsti” m. liepos 28 diena, kai buvo 
žydi} klausimą vokiečių valdo- įsteigta žydų kovos organizaci- 
moje Europoje. ja. Ji nutarė susisiekti su lenkų

žydų naikinimą Lenkijoje vo- pogrindžiu.
kiečiai pradėjo dar vykstant ka- i^nim laiirvcenaLenkų laikysena

Kaip tuo atveju laikėsi lenkų 
visuomenė?

ro veiksmams. Buvo du laikotar
piai: 1. 1939—1941 m. mažojo 
teroro ir šaltų pogromų ir 2. nuo 
1941 m. iki karo pabaigos — vi
siško sunaikinimo.

Buvo išleista eilė įstatymų, ku
riais atimtos žydams visos teisės, 
kaip laisvo judėjimo, vietos kei
timo ir 1.1. Netrukus jie buvo už
daryti į getus. Už pabėgimą iš 
geto ar darbo stovyklos žydui 
grėsė mirtis (gen. gub. įsakymas 
1941. X. 15). Vokietis gi už žydo 
sužeidimą, apvogimą ar užmuši
mą teismo atsakomybėn nebuvo 
traukiamas.

Žydų naikinimo laikotarpį au
torius vadina žydų skerdynėmsi; 
šaudymas ar gyvų deginimas pri
klausė prie kasdieninių reiški
nių. žydai paprastai buvo veža
mi į dujų kameras. 1943 m. pa
vasarį vokiečiai nutarė išnaikin
ti žydų likučius getuose, darbo 
stovyklose. Vokiečiai susilaukė 
organizuoto žydų pasipriešinimo 
Varšuvoje, Vilniuje, Balstogėje, 
Censtakavoje, Tarnove. Dr. P. 
Fridmano apskaičiavimu, iš 3,5

± du tomai ‘.juodosios knygos”. 
Dalis II tomo skirta žydų reika
lams. Įdomu, kad Lenkijos vy
riausybė Londone telegramose 
JAV žydų kongreso pirm. Stp. 
Veisui ir pasaulio žydų kongreso 
pirm. N. Goldmanui nurodė 
sunkią žydų padėtį Lenkijoj, 
prašydama jiems finansinės pa
ramos. Tačiau tos telegramos ne
susilaukė atsakymo. Po 25 metų 
tas pats dr. N. Goldman prisipa
žino, kad neviskas buvo padary
ta. Net pranešimai iš okup. Len
kijos atstovo J. Kozielevskįo JA 
V prezidentui nesulaukė pasek
mių.

Šiuo metu ši lenkiškai para
šyta knyga yra labai ir labai ver
tinga lenkų tautai, nes atsklei
džia antrąją medalio pusę, ku
rios paprastai nerodo žydai. Tad 
ir kyla klausimas lietuviams: ar 
ne laikas ir mums ką nors pana
šaus išeisti anglų kalba? Juk tai 
būtų puikus atsakymas į puoli
mus už bendradarbiavimą su vo
kiečiais žydų tautos nelaimėj.

Paruošė K. Baronas

sigelbėjo Lenkijoj tik 40. 
50.000, jų tarpe apie 5.000 vai
ku.*

Pralaimėjus karą
Kaip laikėsi žydai po pralai

mėto 1939 m. rugsėjo mėnesį 
karo?

Autorius mano, kad žydai ne
įsijungė į pogrindžio kovą nei 
su rusais, nei su vokiečiais. Pa
našus vaizdas buvo vakaruose — 
Prancūzijoj, Anglijoj. Gen. Si
korskis tvirtina, kad iš pabėgu
sių Lenkijos žydų 80% vengė 
karinės tarnybos. *

Sovietų Sąjungos okupacinę 
kariuomenę žydai masiškai pa
sitiko su gėlėmis ir raudonom 
vėliavom, sveikindami raudonar
miečius kaip išlaisvintojus. Jie 
užpildė taip pat liaudies milici
jos gretas. Žydų inteligentija ap
lamai buvo lojali Lenkijos vals
tybės atžvilgiu.

Vykstant lenkų pasipriešini
mui prieš okupantą, žyduose 
taip pat prasidėjo evoliucija —

E. K. Galiauskai

Netikėtai baigus šią žemišką kelionę

klausimą sako, kad visuomenė

dams vietas tramvajuose, parem
davo juos maistu ir lėšomis. Į šią 
veiklą įsijungė ir dvasiškija. E. 
Ringelum rašo, kad dvasiškija 
visose Varšuvos bažnyčiose kvie
tė parapijiečius vengti neapy
kantos nuodų, duodamų jiems iš 
vokiškų rankų. Nežiūrint gre
siančios mirties, lenkai žydams 
teikė pastogę, plačiai duris ati
darė vienuolynai, kaimas.

Knygos pabaigoje suregistruo
ta lenkų pagalba žydų gelbėjime, 
pradedant ambasadorium Papee 
Vatikane ir baigiant 1944 m. ba
landžio 20 d. įsteigimu gelbėji
mo tarybos.

Tyla Vakaruose
Lenkijos vyriausybė Londone 

informavo visą pasaulį apie žy
dų persekiojimą Lenkijoj. Pir
mas didesnis leidinys buvo “bal
toji knyga”, išleista užsienio rei
kalų ministerijos. Vėliau išleisti

jo žmoną ELEONORĄ ir dukrą LAIMUTĘ skausmo 
valandose nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

A. A. Šmigelskiai
P. L. Murauskai

Ramiojo vandenyno pakrantėmis
STASYS DALIUS

mirus, sūnų JONĄ ir dukrą IRENĄ VADAUSKIENĘ 
su šeimomis giliai užjaučiame — 
O. J. Skėriai O. J. Ražauskai

JONUI BALTAKIUI mirus, 
i

jo žmoną, dukrą IRENĄ, sūnų JONĄ bei jų šeimas
nuoširdžiai užjaučia —

F. Gikis

JONUI BALTAKIUI mirus, Jo žmonai ir šeimai reiš

kiame gilią užuojautą —

Kocenai

Mūsų skyriaus narei VERONIKAI STANAITIENEI, 

jos mylimai sesutei mirus Lietuvoje, reiškiame nuošir

džią užuojautą ir drauge liūdime —

KLK Moterų Draugijos Hamiltono skyrius

Mylimai sesutei mirus Lietuvoje, liūdinčią VERONIKĄ

STANAITIENĘ nuoširdžiai užjaučiame —

S. S. Rakščiai
Fruitland, Ont.

L. J. Kriaučiūnai

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, sūnui JURGIU!

ASTRAUSKUI ir jo žmonai nuoširdžią užuojautą

(Tęsinys iš pr. numerio)

Džiunglių mieste
Sunkvežimiai sustoja didelės 

aikštės viduryje, kurios viename 
šone kyla į viršų didžioji pirami
dė — šventykla Jaguar, 200 pė
dų augščio. Į jos viršų veda ne
paprastai statūs akmeniniai laip
tai, beveik kaip kopėčios. Kad 
žmonės bekopdami nenukristų, 
iki pat viršaus yra ištempta gran
dinė, kurios reikia laikytis. Pira
midė pastatyta iš didelių akme
ninių blokų, viršus padengtas 
tinklu. Viršūnėje po akmeniniu 
stogu maža platforma, kur, ma
noma, galėjo būti altorius. Pa
stogėje yra mediniai balkiai, per 
ilgus šimtmečius gerai išsilaikę.

Iš piramidės viršūnės puikiai 
matosi netoliese kita mažesnė pi
ramidė Masks, 143 pėdų augščio, 
dar pusiau apaugusi džiunglių 
augmenija ir vijokliais. Tiesiog 
nuostabu, kaip tropikiniai auga
lai pajėgia įsisverbti tarp akme
ninių sienų, vietomis net ir ak
menis perškeldami. Darbinin
kai, vadovaujami archeologų, at
sargiai vykdo kasinėjimus, dirb
dami vien tik su kastuvais ir kas
tuvėliais. Kitoje vietoje vyksta 
atstatymo darbas, panaudojant 
tokio pat stiliaus plytas ar akme
nis. Kiek toliau — tankus, be
veik neįžengiamas, tropikinis 
miškas, kuris be galo be krašto 
nusitęsia į visas puses.

Aplink aikštę, be šių dviejų 
didžiųjų piramidžių, yra kitų pa
statų liekanos: pamatai, aptriipė- 
jusios, apgriuvusios, vietomis 
džiunglių medžių šaknimis ap
raizgytos sienos. Didelės palmės 
ir kiti medžiai sudaro parko įs
pūdį. Vaikščiojame po tų pasta
tu griuvėsių labirintus, kai kur 
virš 100 kambarių turinčius, ko
piame per akmenis augštyn. lei
džiamės žemyn vis braukdami 
prakaitą ir skubėdami fotogra
fuoti ar filmuoti. Turistų tarpe 
dalis visai senų moterų, kurios 
nepajėgia kartu su visais eiti, su
stoja kvapo atgauti. Vadovas, pa
matęs atsilikusias, stabdo visą 
grupę, bėga padėti, už rankos pa
vesti, bet juo toliau, juo daugiau 
atsiranda pavargusių ir atsilie
kančiu, nes tvanku ir karšta.

Sustojame prie vieno pastato 
sienų liekanų, kurių vienoje sie
noje yra durys. Senjor Ortiz pra
šo atkreipti dėmėsi į šias duris 
arba tiksliau buvusių durų angą, 
kuri yra trikampės formos — 
į viršų smailėjanti. Tai seniausia

dėnai buvo puikūs architektai, 
bet tais laikais nemokėjo pada
ryti durims staktos, ir todėl 
smailėjančios durys buvo daro
mos iki 10—12 pėdų augščio.

Tik dalis rūmų, šventyklų yra 
atkasta ir nuvalyta nuo džiunglių 
augmenijos. Kitų vietos yra tiks
liai žinomos, bet paliktos nenu
valytos, nes šiam projektui išleis
ta virš 15 mil. dolerių. Daugiau 
Amerika nebefinansuoja. Kai 
vadovas parodo vienoje vietoję 
tankių medžių kauburiu apaugu
sią kalvą, netiki, kad tai pirami
dė, tik gerai įsižiūrėjęs pamatai, 
kad tikrai taip. Kokia džiunglių 
jėga, kaip veržiasi viską apsuptų 
užkariauti, paslėpti, kad žmo
gaus rankų darbo nei pėdsako 
neliktu... *

Nuo mūro sienų vietomis eina 
žemyn keliasdešimt pėdų gylio 
daubos, pilnos buinios atogrąži- 
nės augmenijos. Tai buvusieji 
milžiniško dydžio vandens rezer
vuarai, kurie surinkdavo lietaus 
vandenį.

Apvaikščiojom, apžiūrėjom 
apie didžiąją aikštę visus svar
besniuosius pastatus ir šventyk
las. Buvom tiktai centrinėje aikš
tėje ir centriniame akropolyje, 
nes visas Tikai plotas užima ke
letą kvadratinių kilometrų. Ta
čiau ir iš to, ką pamatėme, gali
ma buvo susidaryti vaizdą apie 
statybos didybę ir mastą džiung
lių viduryje.

Pokalbis su inžinierium
Grįžę viešbučio valgykloje 

gauname pietus ir tuojau po to 
lankome nediduką muzėjaus pa
statą, kuriame sudėtos iškasenos 
iš Tikai piramidžių aplinkos. 
Muzėjaus konstrukcija pritaiky
ta tropikiniam klimatui: stogas 
ir pusiau atviros sienos su už
daru kiemeliu viduryje. Bežiū- 
rinėjant eksponatus ir beklau
sant paaiškinimų, staigiai pra
nešama: kurie nepasilieka čia 
nakvynei, turi išvykti, nes lėk
tuvas* jau laukia. Tad paskubo
mis spaudžiame ranką senjor 
Ortiz ir apie desėtkas keleivių 
nuskubame prie belaukiančio 
lėktuvo.

Kelionei atgal skirtas jau ma
žesnis lėktuvas, pasikrovęs daug 
įvairaus bagažo, kad net kaiku- 
rios sėdynės išimtos ir sukrauti 
ryšuliai. Į Gvatemalos miestą 
grįžta mažesnė dalis keleivių, 
nes kaikurie pasilieka nakvoti 
džiunglių viešbutėlyje. Lėktu
vui pakilus, metame paskutinį

žvilgsnį į džiunglėse dunksan
čias piramides, skaisčiai saulės 
apšviestas ir žalume paskendu
sias. Greitai Tikai dingsta ir 
matai tik džiungles, slėnius, 
kalnų viršūnes. Kalnuose lėktu
vas patenka į lietaus debesį ir 
staiga aplinkui sutemsta — nie
ko nebesimato. Lėktuvas kauk
damas neria augštyn, pakyla 
virš debesų ir žemės nebesi
mato.

Artimiausioje sėdynėje sėdi 
keleivis, gerokai saule įdegęs, 
sunkiais batais apsiavęs. Jis 
klausia, kaip patiko išvyka į Ti
kai ir pati kelionė. Užsimezgus 
pašnekesiui, sužinau, kad tai ka
syklų inžinierius, dirbąs atokio
je kalnų vietovėje, kur jokio su
sisiekimo, išskyrus mulus, nėra. 
Kai reikia mašinoms kurios 
nors dalies ar medžiagos, trans
portas mulais užtrunka dvi sa
vaites. Dabar tas inžinierius, ly
dimas indėno darbininko, vyks
ta į miestą pasiimti reikalingų 
medžiagų. Pasiteirauju, kiek ka
syklose ir aplamai Gvatemaloje 
darbininkams mokama atlygini
mo. Kvalifikuotas, su specialy
be, darbininkas uždirba iki $5 į 
dieną. Tai esąs labai geras atly
ginimas. Paprastas darbininkas 
teuždirba apie $1 į dieną, o 
ūkiuose — 50-70 centų į dieną. 
Specialistai, kaip inžinieriai, ge
rai apmokami, bet nusibosta gy
venti atokiose vietose ir primi
tyviose sąlygose, kur ištisus mė
nesius nesutinka baltojo žmo
gaus. Mano bendrakeleivis inži
nierius dirba jau virš nenkerių 
metų ir su indėnu kalbasi ne 
ispaniškai, bet vietine tarme.

Laimingai sugrįžom i Gvate
malos miestą. Atsisveikinu su 
šnekiu inžinierium ir susirandu 
belaukiantį taksį. (Bus daugiau)

City Driving School
JMnsfinta Onturtn Safetv 1v«w. 
Raich Šia mnkvklą itanna piges
ni auto draudimą. Nemokomi 
nnrodvmai kiaule ar namuose 

turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis maSinomis.

1076 BATHURST ST.
Tot. U 2-3656. RytuoM HO 6-1331
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Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus

reiškia —

B. Galinienė K. V. Kalendros

PADĖKA
Ir prabėgo drauge gyvenimas kaip 
sapnas, tepalikdamas brangius at
siminimus ir vienumą širdyje.

Mirus mano mylimam vyrui AfA ZIGMUI PILIPONIUI, nuo
širdžiai dėkoju: gerb. kun. B. Mikalauskui, OFM, už lankymą ligo
ninėje, aprūpinimą ligonio sakramentais ir palydėjimą į amžinojo 
poilsio vietą; J. Vyšniauskui už taip gražų vargonavimą ir giedo
jimą bažnyčioje; ramovėnams už stovėjimą garbės sargyboje prie 
karsto, už gėles, pasakytą kalbą kapinėse, už užbėrimą žemės iš 
Lietuvos ant jo karsto ir įteikimą man tautinės vėliavos; KLB St 
Catharines apylinkei už gėles ir atstovo pasakytą kalbą kapinėse, 
SLA kuopai už gėles ir gražią kalbą.

Mano gili padėka visiems brangiems tautiečiams už pareikštas 
užuojautas, gėles, užprašytas šv. Mišias, aukas vėžio draugijai, už 
lankymą laidotuvių namuose ir taip gausų dalyvavimą palydėjime 
į amžinojo poilsio vietą.

Nuoširdžiausia padėka visiems velionį lankiusiems jo sunkios 
ir ilgos ligos metu ir mane moraliai rėmusiems, atsiuntusiems jam 
gėlių ir piniginę dovaną.

Liūdinti našlė ALDONA PIIAPONIENĖ, 
dukros, žentai ir anūkai

368-
6813

KLAUSKITE
PATARSIM-PADESIM

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

Mano vyras dirba mažoje bendrovėje. Uždarbis jam visada moka
mas pavėluotai Ar nėra įstatymo, kuris priverstą darbdavius užmokėti 
pilną atlyginimą ir laiku? Vyriausybė turėtą ką nors žino reikalu 
daryti. S. B-ienė

Ontario vyriausybė yra tą reikalą sutvarkiusi. Pagal naujus nuo
status, darbo departamentas išreikalauja darbininką atlyginimą, jei 
darbdavys atsisako sumokėti. Be teismo tas departamentas gali išrei
kalauti iki $1,000. Jei turite skundą dėl atlyginimą, rašykite: Employ
ment Standards Branch, Ontario Department of Labour, 74 Victoria 
St, Toronto, Ont Kaikurios bendrovės priklauso federacinei valdžiai. 
Tokiu atveju Jums bus pasakyta j kurį federacini skyrių kreiptis. Visi 
darbdaviai privalo darbininkams mokėti nemažiau kaip $1.30 j valandą 
— tiek pat vyrams ir moterims. Statybos darbininkams šis minimu
mas yra $1.55 j valandą. Šiuo metu ši taisyklė negalioja valgyklą.

taikoma visiems. Jei darbininkas dirba daugiau kaip 48 valandas i sa
vaitę, už viršvalandžius jam turi būti mokama pusantro karto. Už dar
bą per įstatymines šventes — N. Metų dieną. Didįjį Penktadienį. Vik
torijos Dieną, Dominijos Dieną, Darbo Dieną, Padėkos Dieną ir Kalėdas 
taip pat turi būti mokama pusantro karto. Studentams, laikinai dirban
tiems vasarą, minimumas yra $1.00 į valandą.



Iki šiol visuose raštuose, ku
riuose rašyta apie Dariaus-Girė
no žuvimą, vis kartojama, kad 
D-G, perskridę 1933 m. liepos 
15-17 Atlantą, nukrito miške 
ties Soldinu, Vokietijoje. Lietu
vos vyriausybės paskirtoji ko
misija, ištyrusi nelaimės prie
žastis ir aplinkybes, nustatė, 
kad... “katastrofa įvyko dėl 
sunkių atmosferinių sąlygų, prie 
kurių prisidėjo motoro veiki
mo defektai” (L. E. XVI, 304- 
305). Bet yra ir kita medalio pu
sė, kuri iki šiol tebėra neišryš
kinta.

Kapitonas Steponas Darašius- 
Darius ir Stasys Girskis-Girėnas 
abu vienmečiai, gimę 1896 Lie
tuvoje, abu žemaičiai. Abu jau
ni atkeliavo Amerikon, kur mo
kėsi ir kovojo I pasaulinio ka
ro metu Prancūzijos fronte, kaip 
JAV savanoriai. Abu gražiai 
reiškėsi Amerikos lietuvių veik
loje, o Darius (1920-27) parvy
kęs Lietuvon baigė karo mokyk
lą, dalyvavo Klaipėdos išlaisvi
nime, buvo išskraidęs netoli 400 
valandų ir, išsitarnavęs aviacijos 
kapitono laipsnį, grįžo Ameri
kon. Čia vėl dirbo civilinėje avia
cijoje, drauge plačiai reikšda- 
masis lietuviškoj veikloj. Įstei
gė Amerikos lietuvių aero klu
bą, kuriam ir vadovavo.

Pasitiko 50.000 minia
Darius ir Girėnas 1932 suta

rė garsinti Lietuvos vardą, per- 
skrisdami Atlanto vandenyną be 
nusileidimo iš Niujorko į Kau
ną. Tais laikais tai buvo sun
kiai įmanomas dalykas, bet juo
du ryžosi. Visuomenei remiant, 
juodu nusipirko šešių vietų ke
leivinį, vienmotori lėktuvą, kurį 
pavadino “Lituanica”. žygiui pa
siruošę, juodu 1933. VII. 15 d, 
6 v. 24 min., sunkiai atsiplėšė 
nuo žemės (svėrė 8300 svarų) ir 
išskrido iš Niujorko. Kauno ae
rodrome turėjo nusileisti 1933. 
VII. 17, bet... skrendant per 
Vokietiją 1933. VII. 17 d., 0.36 
min., jų lėktuvas nukrito ties 
Soldinu ■— apie 130 km į rytus 
nuo Berlyno ir tik apie 650 km 
nuo Kauno, kur jų aerodrome 
laukė nuo pat vidurnakčio susi
rinkusi 25,000 minia, įvairios 
organizacijos ir valdžios atsto
vai. Buvo atskridę jau 6411 
km... Dariaus-Girėno lavonus 
Į Kauną atskraidino labai iškil
mingai vokiečių keleivinis tri- 
motoris lėktuvas “Derluft” tik 
liepos 19 d. po pietų. Lietuvos 
didvyrių palaikus pasitiko 50,- 
000 minia. Tauta ilgai jų gedė
jo, valstybė juos apdovanojo ...

Spaudos pranešimai
Tas nukritimas ties Soldinu 

buvo labai įtartinas ir labai kon
troversinis. “Lituanica” perskri
do Atlantą ir nukrito netoli tiks
lo... kai gazolino buvo pakan
kamai ir lėktuvas buvo tvarko
je. Apie tai rašė viso pasaulio 
spauda, čia pacituosiu keletą iš
traukų iš P. Jurgėlos knygos 
“Sparnuoti lietuviai” (išleista 
1935 m. Čikagoj, 384 puslapiai).

“Vokietijos socialdemokratų 
laikraštis ‘Neuer Vorwaerts’ No. 
10 stambiomis raidėmis paskel
bė, kad lakūnus pašovė netoli 
Soldino. Toliau rašė, kad lėktu
vui žemai skrendant viršum kon
centracijos stovyklos (nacių — 
JLG), sargyba manė juos esant 
“priešo” lakūnus ir pašovė iš 
kulkosvaidžių”. “Pirmos oficia
lios nacių žinios tragediją vadi
no netikėta nelaime”... “dak
tarams ir visiems soldiniečiams 
buvo nurodyta nešnekėti”. “Pa
ryžiaus dienraštis “Le Rem- 
part” 1933 m. liepos 24 d., I pus
lapy: “Ar lietuvių lakūnai Da
rius ir Girėnas buvo per klaidą 
nušauti vokiečių kulkosvaidžių?” 
(Sp. L, 283). “Berliner Tage- 
blatt” pranešė, kad “lakūnų kū
nus apie 7 vai. ryto apžiūrėjęs 
gydytojas pripažino juos mirus 
tik tarp 4 ir 5 ryto” (nukrito 
0.36 min. — JLG). “Berlyne 
diplomatai kalba, kad Lituani
ca krito ne dėl gazolino trūku
mo ar kitos priežasties, bet bu
vo pašauta neva kaipo lenkų lėk
tuvas, naktį lekiantis Vokieti
jon” (Sp. 1., 283). “Vienas iš Vo
kietijos išsiųstas amerikonų žur
nalistas spėliojo, kad Soldino 
apylinkėje žuvo jau 5 lėktuvai” 
(Sp.!., 284). “Draugas” rugp. 16 
rašė: “Privatūs šaltiniai iš Kau
no praneša apie neva rastas kul
kas kūnuose ir šalia išmesto iš 
lėktuvo maišo su laiškais rasta 
kruvina skenetaitė ir suplėšvtų 
kruvinų marškinių gabalai” (Sp.
1., 285). Amerikos aviacijos žur
nalas “Popular Aviation” 1934 
rugsėjo mėn. viršely klausia: 
“Ar naciai pašovė transatlanti
nius lakūnus?” E. Stanton 
Brown ilgame straipsnvje tarp 
kitko rašė: “... 10 mylių ratas 
gaubė triiu kritimų scenas! Bri
tų, prancūzų, belgų, lenkų, če
kų ir lietuviu laikraščiai stebi
nančiais aiškinimais tvirtino, 
kad lėktuvai buvo pašauti!”

Kiti balsai
“Dariaus šeima prašė JAV 

Valstybės Departamentą grąžin
ti negyviems lakūnams jų kons
titucines teises, kaipo JAV pi
liečiu. ir išaiškinti tragedijos 
priežastį. V-bės D-tas atsakė, 
kad “tai buvo nelaimingas įvy
kis” ... Oficialūs vyriausybių as-
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Darius ir Girėnas - nušauti
Tai rodo surinkti duomenys, liudijimai ir samprotavimai

menys spaudoj pareiškė savo 
nuomones, kad lakūnai buvo pa
šauti, bet jų pavardės neskelb
tos... Tikrai nurodoma, kad la
kūnai buvo pastebėti pasilenkę 
iš lėktuvo. Paskiau stovyklos 
sargyba pasisakė, kad jie ma
nė lėktuvą esant lenkų, “prie
šo” lėktuvą, mėginantį fotogra
fuoti stovyklą. Berlinchenas ir 
Soldinas yra labai arti neramaus 
lenkų fronto. Lėktuvas nuskrido

Laikraščiai, redaktoriai ir skaitytojai
“Buvo džiugu skaityti “TŽ” 

nr. 15 St. Maziliaus nuomonę 
apie mūsų spaudą ir jos skaity
tojus. Vis stebint ir nuogąstau
jant dėl mūsų lietuviškos spau
dos kelio, teko nekartą stebėtis 
dideliu lietuviškojo skaitytojo 
viešu pasyvumu. Neviešai gi 
kalbantis, nevienas lietuviškos 
spaudos skaitytojas paleidžia ne
trumpą seriją kaltinimų lietu
viškų laikraščių adresu. Ir kai 
visą "tai išklausai, pajunti, kad 
skaitytojas nori lietuvišką laik
rašti skaityti, tačiau jame vis 
labiau pasigenda didesnio atvi
rumo ir įvairumo.

Kai iš laikraščių leidėjų vis 
dažniau pasigirsta" nusiskundi
mai dėl įvairių sunkumų, pra
vartu ir skaitytojams savo nuo
mones tuo klausimu pareikšti. 
Reikia sutikti, kad St. Maziliaus 
žodis buvo visiškai savo vietoje. 
Norėtųsi, kad tokių nuomonių 
pareiškimų būtų daugiau, nes tai 
prisidėtų prie nusistovėjusios 
lietuviškos spaudos rutinos pa
judinimo.

Skaitytojai — ne lėlės
Tai mintys, į kurias lietuviški 

laikraščiai turėtų atkreipti savo' 
dėmesį. Kiek tai" liečia įvairius 
pamokymus ir priekaištus, jų 
nemėgsta beveik visi žmonės, 6 
kartais ir redaktoriai. Nežiūrint 
to, skaitytojai irgi nėra tik šalin 
pamesti daiktai, nėra vien tik 
marijonetinės lėlės, todėl ir jie 
kartkartėmis gali tarti savo žo
dį. Ir net tokį, kuris redaktorių 
neapverčia panegyrikomis, bet 
pasako nemalonią teisybę.

Teko pažinti tėvą, kuris ne
kartą prisipažino, kad jis daug 
ko pramokstąs iš savo jaunuo
lių sūnų. Išklausius jo pasipa
sakojimų, tenka prisipažinti, 
plačiau atsivėrė ir mano pasau
lio durys. Anksčiau apie tai net 
nebuvo pagalvota. Ir redaktorių 
atveju kaikurios pastabos ne
turėtų jų labai užgauti. Ypač 
jei tos pastabos yra su geru pa
grindu. Gal asmeniškai ir ne
malonios.

Skaitytojo ar bendradarbio 
ignoravimas yra nemandagumo 
ii* silpnybės ženklas. Abipusis 
visų bendradarbiavimas lietu
viškai spaudai būtų naudingas. 
Prie to daug prisidėtų ir tie 
skaitytojai, kurie savo mintis, 
užuot neviešai išdrožę nieku ne
kaltam asmeniui, jas pasiųstų 
savo laikraščio redaktoriui." Ir 
jei toks redaktorius drįstų jo 
mintis spausdinti, sakytume — 
nuoširdus bendradarbiavimas 
jau prasidėio. Taip pat pridėtu
me: laikraštis ir skaityti pasi
darė Įdomesnis.

Balsas per laikraštį
Pažįstu vieną lietuviškų laik

raščių bendradarbi, kuris savo 
nuomonėmis gana aktyvus ir vie
name amerikietiškame laikraš
tyje. (Be to bendradarbio leidi
mo pavardės nedrįsčiau skelbti!) 
šis asmuo savo nuomonėmis ge
rokai pabombarduoja amerikie
tiškąjį laikraštį. Ten jis kovoja 
su hipiais, kartais paliečia rinki
minius krašto ar vietos reikalus, 
o kartais pakritikuoja ir užsienio

JUOZAS L, GIEDRAITIS
pietų-vakarų link. Kas atsitiko 
prieš jam nuskrendant? Visi tra
gedijos įrodymai paskubom pa
šalinti prieš Lietuvos atstovams 
atvykstant tirti. Kūnai nuvežti 
ir padėti prie 6 sargybinių. Jie 
skubiai padėti į karstus, kurie 
užcinuoti. Taip skubinta, kad 
Kaune atidarytam vienam kars
te rasta net 3 rankos. Lėktuvo 
likučiai nugabenti Soldinan ir

V. SARKA
politikos klausimus. Reaguoja 
ten, kur mato reikalinga. Ame
rikietiškasis laikraštis jo mintis 
beveik visada spausdina. Atlygi
nimo už tai jis negauna ir nelau
kia. Jam atsimoka kiti skaityto
jai, reaguodami savo nuomonė
mis, o kartais ir telefoniniais 
grasinimais: nustok taip rašyti, 
arba būsi “sutvarkytas”! Kiek ži
nau, jis nenustoja rašęs ir dar 
nebuvo “sutvarkytas”!

Gyvumo ir įvairumo
Labai norėtųsi, kad lietuviš

kos spaudos skaitytojai parodytų 
didesnio aktyvumo lietuviško gy
venimo reikaluose, tuo pačiu pri
sidėdami ir prie laikraščių įvai- 
rėjimo. Kad būtų Įdomesnis laik
raštis, jame reikia ne tylėjimo ar 
nutylėjimo, bet kalbėjimo. Ja
me reikia ir įvairių sričių moks
lininkų, ir pamokslininkų. Jame

Pirmieji, sugiedoję Lietuvos himną
Kūrė j as-sa vanoris le. PETRAUSKAS

Mūsų tautos himną, kurį iki 
1940 m. kiekvienas mūsų kariuo
menės dalinys kas vakarą po pa
tikrinimo giedojo, po virš šimt
mečio mūsų tautos nelaisvės ir 
priespaudos 1918 m. spalio 17 d. 
Vilniuje pirmą kartą viešai su
giedojo mūsų kariuomenės sava
noriai, kurių tada tebuvo dar tik 
apie 20 vyrų būrelis. 1918 m. 
lapkričio 1 d", savanoriai sudarė 
pirmą viešą karinę sargybą prie 
Lietuvos Tarybos rūmų. 1919 m. 
sausio 1 d. savanoriai "Vilniuje, 
Gedimino kalno pilies bokšte, po 
amžių nelaisvės pirmą kartą vie
šai ir iškilmingai iškėlė mūsų 
tautinę trispalvę vėliavą. Tai bu
vo labai džiugus ir jaudinąs isto
rinis momentas. Pavakario sau
lės spinduliuose visomis trimis 
spalvomis gražiai sužėrėjusi vė
liava sujaudino jos iškėlėjus. 
(Kas jie buvo, galima rasti St. 
Butkaus knygoje “Vyrai Gedimi
no kalne”).

1919 m. pradžioje, kai trys 
Maskvos revoliucinės divizijos 
žygiavo į Lietuvą užgniaužti jos 
pastangų atkurti nepriklausomy
bę, vyrai, išgirdę jaunutės vy
riausybės desperatišką pagalbos 
šauksmą, pirmieji išėjo į karą. 
Tie vyrai vadinami kūrėjais-sa- 
vanoriais. Tik jie sudarė Lietu
vos kariuomenės branduolį.

Kas gi tie garbingi pradininkai 
buvo? Tai buvo už Lietuvos lais
vę įvairiuose sukilimuose žuvu
sių. savo krauju laisvės sėklą sė- 
jus;u ainiai. Tai buvo palikuonys 
kalėjimuose nukankintų, sušau
dytų ir pakartų, Sibiro sniegy
nuose takus pramynusių, įvai
riais laikais už Lietuvą kovoju
sių tautiečių.

Tai jaunuoliai, įkvėpti didin
gos mūsų tautos praeities žygiu, 
jos didvyrių pavyzdžių, idealisti
nio patriotizmo.

Viensėdijose, kaimuose ir mies
teliuose, kur siautėjo okupacinis 
prievartavimas ir banditizmas, 
kur žmones slėgė rytojaus bai

užantspauduoti vagone. Lietu
vos vyriausybė reikalavo grąžin
ti dalis. Sugrąžinus sustatė tik 
a u trečdalius lėktuvo. Kodėl ki
tos dalys negrąžintos?... Pir
mas oficialus nacių pareiškimas 
sakė, kad lakūnams pritrūko ga
zolino ir buvo priversti leistis 
miškan... Gydytojai 3 mėn. dir
bo atitaisydami kūnų (balzamuo
jant — JLG) išvaizdą. Tačiau 
Dariaus koinqp b^vn ***atvti ke-

reikia informacijos ir mutacijos. 
O kas tai gali sukelti? Tai gali 
padaryti ir skaitantieji, ir rašan
tieji! Dideli dalykai padaromi tik 
tada, kada nežiūrima ir nelau
kiama užmokesčio!

Ir jei viešai “T. žiburiuose” 
lietuviškosios spaudos reikalu 
pasisakęs St. Mazilis (ačiū jam!) 
kartais pažįsta asmenis, kurie 
nustojo rašyti dėlto, kad redak
toriai neparodė jiems papras
čiausio mandagumo ir dėkingu
mo, tai norėtųsi jį paskatinti, 
kad jis prikalbėtų tuos žmones 
vėl į lietuviškos spaudos pusla
pius grįžti. Ir grįžti ne vien dėl 
redaktorių, bet dėl lietuvių skai
tytojo, kuris kiekvieno rašančio 
išskėstom rankom laukia. O jei 
atsiranda nemandagių ir nedė
kingų redaktorių, tai gal St. Ma
ziliaus reagavimas jiems paga
liau atvers akis ir suteiks pro
gos truputį pagalvoti?

mė, abejonės ir nerimas dėl atei
ties, visi laukė išvaduotojų. Kai 
1919—1920 metais žygiavo sava
norių kuopa, eskadronas, batali- 
jonas ar kitas dalinys, jie skynė 
lietuviams kelią į laisvę.

Jau po daugelio sprendžiamų
jų kautynių 1919 m. gegužės 11 
d." Kaune, "vyriausybės, kariuo
menės vadovybės, būrio dvasiš
kių ir didelės kauniečių minios 
akivaizdoje vyskupas Pranciškus 
Karevičius prisaikdino savano
rius. Savo žodyje vyskupas tarp 
kita ko savanoriam pasakė: “Sa
vanoriai, Tėvynė, Teisybė ir Die
vas su jumis. Būkite, kaip iki 
šiol, pasiryžę ir drąsūs. Jūsų žy
gius frontuose laimins Visagalis 
Dievas, ir Tėvynei laisvę bei ne
priklausomybę laimėsite. Aš lai
minu jus”.

Priesaiką savanoriai garbingai 
ištesėjo. Nebedaug gyvųjų tarpe 
kūrėjų-savanorių beturime. Rau
donieji ir rudieji okupantai juos 
persekiojo ir naikino. Daug jų iš
tremtų Sibire žuvo taigose nuo 
alkio ir nepakeliamų darbų bei 
šalčio. Pagaliau prisidėjo pri
verstinė emigracija, neįprasti se
natvėje darbai, maistas, klimatas 
ir 1.1. Dar išlikę kūrėjai savano
riai stengiasi įskiepyti heroišką 
dvasią priaugančiajam lietuvių 
kartai, kad išmušus valandai at
sirastų nauji savanoriai, sugebą 
taip pat aukotis už savo tėvų že
mę.

Tuo tikslu čikagiečiai kūrėjai- 
savanoriai š. m. gegužės 11 d. 
Čikagos Jaunimo Centre ruošia 
viešos jų priesaikos 50 metų mi
nėjimą. 11 vai. Tėvų jėzuitų kop
lyčioje bus pamaldos. Aikštėje 
prie paminklo žuvusiems už Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę 
bus žuvusiųjų pagerbimo apei
gos. Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje paskaitą skaitys pedagogi
nio instituto dir. D. Velička. Pa
skaita bus iliustruota skaidrė
mis. Po to sveikinimai, dainos, 
choras ir pan.

lios skylės. Prancūzų laikraštis 
pareiškė, kad iš Girėno kūno 
išimtos kulkos. Kitu pranešimu 
vieno lakūno krūtinėje rastos 3 
kulkos...” (Sp. 1., 292-293)

Savaime aišku, kad prieštara
vimų buvo ir turėjo būti daug, 
nes visus suklaidino nacių Vo
kietija ir kaikurie Lietuvos pa
reigūnai. 1

Kodėl slėpta?
Naciškoji Vokietija, apsižiū

rėjusi, jog pašovė JAV lėktuvą 
ir du Amerikos lietuvius-didvy- 
rius, pasijuto keblioje padėtyje 
ir dėlto prašė Lietuvos vyriau
sybę tą reikalą užtrinti. Litua- 
nicos skridimas iš JAV į Kauną 
Vokietijai nebuvo praneštas. 
Ekonominiais ir politiniais su
metimais Lietuva tada negalėjo 
didinti nesusipratimų su savo 
galingesniu kaimynu, kai ypač 
Lietuvos žemės ūkio gamybos 
perteklius daugiausia buvo eks
portuojamas Vokietijon.

Lietuvos telegramų agentūra 
ELTA pasiskubino pranešti, kad 
Darius-Girėnas nebuvo pašauti, 
ir paneigė faktą apie rastas kū
nuose kulkas. Lietuvos vyriau
sybės paskirtoji komisija įvy
kiui ištirti padarė taip pat klai
dingą sprendimą, nes ir ji buvo 
suklaidinta svarbiausiu doku
mentu skrodimo protokolu Mi
nėtoji komisija pareiškė: “Gy
dytojų specialistų pranešimu, la
kūnų kūnuose nerasta jokių pa- 
šovimo žymių ir bendrai pėdsa
kų, kurie duotų pagrindo ko
kiems įtarimams apie pašovi- 
mą” (Sp. 1., 288).

Lakūnų Dariaus ir Girėno kū
nus skrodė ir juos balzamavo 
Lietuvos Vytauto Didžiojo uni
versiteto medicinos fakulteto 
anatomijos katedros vedėjas
prof. Jurgis Žilinskas ir teis- 
minės-socialinės medicinos ka
tedros vedėjas pik. dr. Kazys 
Oželis. Lietuvos prezidentas, pa
sišaukęs prezidentūron skrodi
mą dariusius profesorius, įsakė 
jiems tą faktą, kad rado kulkas, 
nutylėti. Esą Dariaus-Girėno vis- 
vien nebeprikelsim, o Vokietija 
grasinanti mus paspausti poli
tiškai ir ekonomiškai. Priešin
gu atveju abu profesoriai galį 
netekti užimamų vietų. Tokiai 
padėčiai esant ir išėjo, kad Da
rius-Girėnas nebuvo pašauti.

Prof. Žilinsko pareiškimas
Šį faktą išdėstė man, taip pat 

girdint ir kitiems, Hartforde 
pats prof. dr. Žilinskas, drauge 
pridėdamas pastabą, kad dabar 
galima jau ir netylėti, nes ne
bėra kas saisto aną įpareigoji
mą: nėra nei Lietuvos, nei Vo
kietijos, nei prezidento, tą įpa
reigojimą įsakiusio. Profesoriai 
visą laiką jautė savotišką slogu
tį tuo nutylėjimu. Kartą net ir 
Lietuvoje prof. Žilinskas buvo 
tai pasakęs prof. dr. Vytautui 
Avižoniui, bet prašęs tylėti. 
Taip pat tai buvo pasisakęs kai- 
kam ir prof. dr. Oželis, šiandien, 
kai nebėra jų gyvų, reiktų pa
sisakyti visiems liudininkams, 
kuriems jie buvo pasakę apie 
rastas kulkas Dariaus-Girėno kū
nuose!

Istorija dar tuo nesibaigė. Kai 
naciai pradėjo žygiuoti Lietu
von ir iki Volgos, kai pradėjo 
deginti žydų lavonus, tai ir Da
riaus-Girėno karstai buvo pa
slėpti mūsų patriotų, kad jie ne
būtų sudeginti. Jie išliko. Po II
pasaulinio karo jų karstai rasti 
įmūryti universiteto sienoje. Jie 
iš ten išimti. Padarytas papildo
mas tyrimas, ar jie buvo nušau
ti. Tai atlikta su atitinkamu ty
rimo protokolu, kad jie buvo 
nušauti. Kalbėjau su vienu iš 
tą tyrimą dariusių Lietuvoje. 
Dabar Dariaus-Girėno kūnai yra 
palaidoti Augštųjų Šančių karių 
kapinėse Kaunei

Darius ir Girėnas Įrodė pa
sauliui lietuvių tautoj glūdinčią 
dvasinę galybę. Ar pakaks drą
sos atsiliepti visiems, kurie ką 
nors žino apie Dariaus-Girėno 
nušovimą bei nuslėpimą? Tiek 
Dariaus-Girėno garbė, tiek Lie
tuvos garbė reikalauja galutinio 
išaiškinimo.

Gintautas Neimanas ir Paulius Alšėnas, "Grandinė’ės" šokėjai, energingai atlieka Oželio šokj. 
"Grandinėlė" koncertuos gegužės 3 d. Hamiltone, Ontario
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Kun. Skilandžiūnas
Otavos apylinkėj šiemet gau

su sukakčių. Pati B-nės apylin
kė metų pradžioje paminėjo sa
vąjį dvidešimtmetį, o šiuo metu 
pagerbia savąjį dvasinį vadovą, 
kuriam sukanka 25 metai kuni
gystės, 50 metų amžiaus, 15 
metų darbo Otavos arkivysku
pijoj. Šią trigubą sukaktį mūsų 
B-nė paminėjo kovo 30 d., o 
parapija South March, kurioje 
jis klebonauja, sukaktį minės 
gegužės 4 d. Mūsiškis minėji
mas buvo sujungtas su velyki
nio susikaupimo rimtimi ir aga
pe. Minėjimui vadovavo ir ati
daromąjį žodį tarė B-nės pirm. 
Priščejnonka. Jis pakvietė inž. 
A. Paškevičių, kaip ilgiausiai va
dovavusį mūsų B-nei ir geriau
siai pažinusi "kunigą Viktorą, 
tarti išsamesnį žodį. Prelegen
tas paminėjo jo gyvenimo ryš
kesniąsias datas, papasakojo, 
kaip buvo išsirūpinta, kad lietu
vis kunigas galėtų apsigyventi 
Otavoje, priminė kun. Pr. Gai
dos paslaugą, Kunigų Vienybės 
pagalbą ir išryškino kun. Vikto
ro, kaip ganytojo ir visuomeni
ninko, būdinguosius veiklos bruo
žus. Kun. Viktoro būdui yra bū
dinga rūpintis pirmiau kitais, 
duosnia pagalba artimui. Jis yra 
didžiai pakantus, pilnas inicia
tyvos ir gerų sumanymų, malo
naus ir nuotaikingo būdo.

Sveikintojų buvo visa eilė. Tė
vų pranciškonų vardu sveikino
— Tėvas Rafaelis, dalyvavęs iš
kilmėse ir vedęs rekolekcijas, 
Otavos lietuvių jaunimo vardu
— Danytė, krašto valdybos var-

Telkiama antroji milijono pusė
JAV Lietuvių Fondo narių su

važiavimas įvyko kovo 29 d" Či
kagos Jaunimo centre. Suvažia
vimas pradėtas pamaldomis už 
mirusius narius Tėvų jėzuitų 
koplyčioje ir lietuvių liuteronų 
bažnyčioje. Suvažiavime dalyva
vo 114 narių su 2043 balsais iš 
bendro 2295 skaičiaus. Suvažia
vimą atidarė LF tarybos pirm, 
dr. G. Balukas. Į prezidiumą pa
kviesti: dr. VI. Šimaitis, dr. K. 
Ambrozaitis, dr. J. Valaitis, F. 
Eidimtas (pirmininkavo pakaito
mis); sekretoriavo: Vyt. Kaman- 
tas, J. žadeikis ir A. Juškevi
čius.

LF veiklos apžvalgą padarė: 
tarybos pirm. dr. G. Balukas, 
valdybos pirm. dr. A. Razma, 
reikalų vedėjas A. Rėklaitis. Li
gi š.m." kovo 16 d. LF yra sutel
kęs $567.967. Bostono, Mass., 
apylinkė surinko virš nustatytos 
normos $2.000, Filadelfija — 
$1.200, East Chicago, Ind., — 
$2.641. Kaikurios apylinkės bai
gia išpildyti normas. Daugelis 
jų jau yra per pusę persiritu- 
sios Už metų, kitų tikslas bus 
pasiektas.

Iki šiol aukojo 139 gydytojai 
$100.000, 61 kunigas — $20.000, 
70 inžinierių-architektų — $19.- 
000, 34 profesoriai ir" daktaro 
laiosnį turį — $25.000. LB apy
linkių 49 įnašai siekia apie 
$20.000. Įvairių organizacijų 
145 įnašai siekia virš $33.000. 
Mirusių narių yra 45, kurių įna

PADĖKA
Baigdamos mūsų metinių pobūvių ir parengimų sezoną, reiš

kiame padėką visiems mūsų rėmėjams ir lietuviškai visuomenei už 
dalyvavimą ir parėmimą mūsų darbų. Ypatingai nuoširdi padėka 
gerb. klebonui Tėv. Placidui Bariui, OFM, už lengvatas naudojantis 
sale. Gili mūsų padėka rėmėjų valdybai, su kuria taip buvo lengva 
ir miela dirbti: pirmininkei L. Murauskienei, S. Aušrotienei, V. Da- 
lindienei, A. Levišauskienei, D. Reginienei, J. Vingelienei; taip pat 
visoms mieloms ponioms, padėjusioms suruošti bazarą, iškepti pyra
gus, pagaminti valgius Atvelykio parengimui. Taipgi nuoširdus ačiū 
šauniai Velykų bobutei p. Nakrošienei.

Ta pačia proga reiškiame nuoširdžią padėką Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvui už paskirtą $250 auką ir “Paramos” kre
dito kooperatyvui už $50 auką.

Visiems esame dėkingos ir prisimename Jus savo maldose —
N. P. M. seserys
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— sukaktuvininkas
du — dr. M. Ramūnienė, PLIAS 
Otavos skyriaus vardu — inž. 
dr. A. Jurkus, Lietuvių Fondo
— Otavos apyl. įgaliotinis inž. A. 
Paškevičius, įteikęs ir dovanėlę. 
Pabaigoję apyl. v-bos vardu la
bai jautrų žodį tarė p. Jurėnas, 
Įteikdamas bendrą visų dovaną
— “trupinėlius savos "širdies”. 
Sukaktuvininkas visiems nuo
širdžiai padėkojo. Po to buvo 
suneštinės vaišės — kavutė.

Albinas Vilniškis

Kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas, 
kuriam š. m. gegužės 7 d. sueina 
25 metų kunigystės sukaktis. 
Šiuo metu jis klebonauja Otavos 
vyskupijos, kanadiečių parapijoj 
ir yra Otavos lietuvių kapelionas

šas siekia virš $16.000. Pomirti
nių įnašų yra 327 su $65.000. 
1968 m. gauta įnašų $116.000, 
pelno — $28.300. Iš viso pelno 
gauta iki šiol $68.000. Pelno pa
skirstymo komisijos vardu kal
bėjo dr. J. Valaitis. Dr. G. Ba
lukas įteikė čekius: JAV LB 
švietimo tarybos atstovui Kava
liūnui $5.000, “Lituanus” žur
nalo red. dr. T. Remeikiui $500, 
Vasario 16 gimnazijos atstovui 
kun. B. Sugintui $500, pedag. 
instituto atstovui K. Girviliui 
$1.300. Kitos pašalpos būsian
čios išmokėtos vėliau.

Perrinkti 6 tarybos nariai: dr. 
V. Šimaitis 1574 b., A. Rėklai
tis 1393, dr. K. Ambrozaitis 
1387, inž. V. Naudžius 1185, S. 
Rauckinas 1162 ir F. Eidimtas 
1156. Kandidatu liko dr. E. Len
kauskas 1004. Revizijos komisi- 
jon išrinkti: Vyt. Kamantas 
1966, K. Grina 1782, J. Sadūnas 
1305; kandidatu — A. Baleišis 
599.

Dėl LF tolimesnės veiklos bu
vo gyvos diskusijos. Visi kalbė
jusieji pritarė- vadovybės pla
nams, ypač užgyrė pasirašytą 
sutartį su prof. Z. Ivinskiu pa
ruošti tritomę Lietuvos istoriją. 
Be to, pasisakyta ir dėl pelno 
paskirstymo.

Suvažiavimas užtruko apie 7 
valandas: buvo darbingas, be 
ginčų ir tuščių kalbų. Visą laiką 
suvažiavimą sekė spaudos atsto
vai. J. Ervydis
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® PAVERGTI
ŠVIEČIA PROPAGANDISTUS
Vilniuje įvyko dvi dienas trukusi 

konferencija tema “Lenininė nacio 
natinė politika ir internacionalinis 
darbo žmonių auklėjimas”. Vilniškės 
kompartijos centrinio komiteto pro
pagandos ir agitacijos skyriaus vedė
jo P. Mišučio teigimu, kanferencija 
buvo skirta Lenino šimtosioms gimi
mo metinėms, tačiau jai turbūt dau
giau rūpėjo sovietinės invazijos i Če
koslovakiją ir L. Brežnevo doktrinos 
gerokai susilpnintos propagandistų 
pozicijos. Tokią mintį perša padaryti 
pranešimai: maskviečio prof. dr. M. 
šumkovo — apie kultūrinės revoliu
cijos klausimus, maskviečio filosofi
jos mokslų kandidato A. Zozulios — 
apie socialistinio internacionalizmo 
problemas, sovietinio kooperatinio 
instituto Vilniaus neakivaizdinio fa
kulteto docento V. Lazutkos —- apie 
lenininę nacionalinę politiką ir šiuo- 

*■ laikinį antikomunizmą, Vilniaus uni
versiteto teisės fakulteto docento A. 
Burkausko — apie nacionalinį suve
renumą ir socializmą. Su internacio
naliniu darbo žmonių auklėjimu su
pažindino kompartijos centrinio ko
miteto skyriaus vedėjo pavaduotojas 
S. frakus ir Vilniaus aukštosios par
tinės mokyklos vyr. dėstytojas A. 
Smirnovas. Konferencijoje dalyvavo 
“Žinijos” draugijos lektoriai, kompar
tijos miestų ir rajonų metodinių ta
rybų pirmininkai, propagandos ir agi
tacijos skyrių bei politinio švietimo 

* kabinetų vedėjai, augštųjų mokyklų 
dėstytojai ir netgi kompartijos cent
rinio komiteto darbuotojai.

MOKYMO PRIEMONIŲ PARODA
Vilniaus VU vidurinėje mokykloje 

buvo surengta miesto mokyklų už
sienio kalbų vaizdinių ir mokymo 
priemonių paroda, kuriai daugiau 
kaip 200 eksponatų pagamino moky
tojai ir mokiniai, pradedant žaidi
mais, fonetinėmis lentelėmis, dalomą
ją medžiaga ir baigiant albumais. Pir
moji tokia paroda prieš porą metų bu- 

. vo surengta miesto švietimo skyriaus 
metodiniame kabinete, šiemetinė tu
rėjo daugiau eksponatų, kuriuos buvo 
sutelkusi S. Gavėnaitės vadovaujama 
parodos komisija. Už mokymo ir 
vaizdines priemones I vietą laimėjo 
XV, n v. — XXI ir m v. — I Vil
niaus miesto vidurinės mokyklos. 
Mokyklų su sustiprintu užsienio kal
bos dėstymu grupėje pirmąsias vie
tas laimėjo XVI (vokiečių k.) ir VIII 
(anglų k.) vidurinės mokyklos.

NAFTA IR JOS PROBLEMOS
Jurbarke bus pradėta naftos per

dirbimo įmonės statyba, kurios tech
nine dokumentaciją ruošia Leningra
do projektavimo institutas “Lengi- 
progaz”, nors ši įmonė buvo susilau
kusi nemažos opozicijos dėl Nemunui 
gresiančio užteršimo. Administraci
nio pastato projektą paruošė Kauno 
pramoninės statybos projektavimo 
instituto vyr. inž. A. Bulota, architek
tas S. Bartusevičius ir konstruktorius 
R. Mildažis, šis 11 augštų pastatas 
bus sujungtas su trijų augštų priesta
tu, kuriame numatoma įrengti prie
miestinio autobuso stotį, 250 vietų 
konferencijų salę, mokymo kombina
tą, skaičiavimo centrą ir automatinę 
telefonų stotį. Lietuviškos naftos pa- 
jieškos tebevykdomos prie Gargždų 
ir Plungės, kur nesitikima naujų lai
mėjimų, išskyrus pernai prie Gargž
dų aptiktus du pramoninės naftos

DELHI-TILLSONBURG, ONT.
ŠIOJ APYLINKĖJ gyvena apie 500 

lietuvių, vyksta gan gyvas veikimas, 
tik niekas apie jį neparašo spaudai. 
Taigi, nors trumpai paminėkime bu
vusius įvykius.

PASIRUOŠIMAS MISIJOMS Lon
dono vyskupijoj, vadovaujamas At
sinaujinimo Centro, buvo atliktas 
planingai ir moderniai. Anketų būdu 
buvo pravestas kiekvienos parapijos 
tyrimas ir nustatytas jos dvasinis 
“veidas”. Kiekviena parapija gavo 
apie save leidinį. Parapijų atstovai 
buvo mokomi vadovauti diskusiniams
^’sirinkimams. Kiekviena parapija 
turėjo diskusinių būrelių vadovą-mo- 
ueratorių. Šv. Kazimiero parapijos 
moderatorium buvo VI. Miceika. Per 
penkis sekmadienius parapijos salėj 
po 11 v. pamaldų diskutuota šios 
temos: mano kasdieninis gyvenimas, „ 
mano šeima, Dievas, malda ir mano 
broliai krikščionys, mūsų Bendrija, 
mūsų parapija. Diskusijose iškelti 
klausimai pasiųsti Atsinaujinimo 
Centrui ir misijų vadovui.

VAIKŲ EGLUTĖ įvyko sausio 12 
d. įvairią ir įdomią programą su 
vaidinimu paruošė šeštadieninės mo
kyklos mokyt. A. Ratavičienė ir E. 
Kairienė.

DELHI ŠAULIŲ BŪRIO sausio 25 
d. ruoštas lenkų salėje “žiemos po
būvis” praėjo su pasisekimu, nors

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS "TALKA” 
21 Mdn St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Travelers” čekius ir

Darbo valandos: Mokame už:
pirmadieniais 940—5 v. p.p. depozitus _ --------------
antradieniais 940—5 v. p.p. šėrus ________________ ...5,5%
trečiadieniais 940— 5 v. p.p. terminuotus indėlius-----_6%
ketvirtadieniais 940—5 V. p.p. 
penktadieniais 940 — 8 vai. vak.

Duodame:
asmenines paskolas iš__ _9%

šeštadieniais 9.09>-l V. P-P- nekfln. turto paskolas iš

UE TF/YllEJE
šaltinius. Naujas gręžinys yra pradė
tas Vilkyčių pajieškų rajone. Naftos 
jieškojiinui šiemet paskirta 4 milijo
nai rublių, darbų apimtis padidinta 
46%. Naftos ištekliai prie Gargždų te
bėra nežinomi, bet spėjama, kad jos 
gali būti apie 10 milijonų kubinių 
metrų. Gręžimo meistrus ruošia Vil
niaus profesinė technikos mokykla 
nr. 25, o trejų metų praktiką turintys 
darbininkai šios specialybės įsigyti 
siunčiami į Ukrainą. Naftos atliekų 
jau dabar užterštiems Lietuvos van
denims gelbėti buvo paskelbtas 2-3 
spalvų plakato konkursas. Vyr. van
dens išteklių naudojimo ir apsaugos 
valdybos vyr. inž. J. Vaitoška “Vals
tiečių Laikraščio” balandžio 8 d. lai
doje rašo: “Dailininkai profesiona
lai, mėgėjai — visi, kuriuos jaudina 
mūsų krašto upių, upelių, ežerų atei
tis, kviečiami dalyvauti šio plakato 
konkurse. Plakate turėtų atsispindėti 
įmonių, organizacijų, miestų nevalyto 
nutekančio vandens daroma žala liau
dies ūkiui. Netinkamo degalų, tepa
lų transportavimo, sandėliavimo įtaka 
aplinkai, vandens telkiniams, taip pat 
automašinų plovimas, panaudotų te
palų rinkimas, jų sandėliavimas. Nu
tekančio vandens valymo įrenginių 
statybos, valymo įrenginių eksploa
tavimo aktualumas...” Už plakatus 
skiriamos 150, 75 ir 50 rublių premi
jos.

NAUJAKURIŲ VARGAI
Tokia antrašte alytiškio Alg. Nau

jokaičio pagalbos šauksmą paskelbė 
“Tiesa” kovo 25 d. laidoje: “Džiugu 
gauti naujo, dar dažais kvepiančio 
buto raktus. Bet kartais šis džiaugs
mas trunka neilgai. Gyvenu Alytuje. 
Butą gavau žiemą, šilto vandens kra
nai yra, už šią paslaugą moku pini
gus, o vandens nė lašo. Ir taip jau 
treti metai. Tikros kančios prasideda 
žiemą. Kambaryje termometras rodo 
plius 4 arba plius 6 laipsnius C. Ei
nu į miesto komunalinių įmonių kom
binatą. Nieko doro man negali pa
aiškinti. Bepigu tiems, kas turi dujų 
balionus namuose. O mes, mikrora
jono gyventojai, dujas gauname cent
ralizuotai. Dujų slėgis toks, kad ar
bata verda 2-3 valandas.

— Nieko padėti negalime, — sako 
miesto dujų ūkio kontoros viršinin
kas A. Zubfickas. — Tokias dujas 
atsiuntė. Cisternos pilnos, o mano
metrai, lyg susitarę, rodo nulį. Kai 
orai atšils, dujų slėgis padidės...

Rašau šį laišką, o mano vienturtis 
Ernestas neduoda ramybės, vis pri
mena, parašyk, tėte, kad daržely-lop- 
šely irgi labai šalta. Mano mintis nu
traukia durų skambutis. Tai vėl iš 
namų valdybos, jau dešimtą kartą tik
rina, ar papildomų radiatorių sek
cijų kambariuose neprisijungęs, ar 
nevagiu nesamos šilumos.”

MEDŽIOTOJŲ MUZĖJUS
Kapsuku perkrikštytos Marijampo

lės Medžiotojų Namuose įrengtas ma
žėjus, kurio eksponatai yra žvėrių ir 
paukščių iškamšos, briedžių, stirninų 
ragai, šernų iltys, įvairių žvėrių kai
liai. žemės ūkio technikumo dėstyto
jas J. Siniauskas muzėjų papuošė 
apylinkės miškuose ir pelkėse rastų 
šaknų skulptūromis. Muzėjų įrengti 
padėjo Sangrūdos, Šešupės, Kazlų Rū
dos bei kiti medžiotojų rateliai. Suval
kiečiai turistai eksponatų šiam muzė- 
jui yra parūpinę iš Sibiro, poliarinių 
jūrų ir tropikinių kraštų. V. Kst.

oras ir nebuvo palankus.
VYKDANT VISŲ KRIKŠČIONIŲ 

vienybės mintį sausio 26 d. Sv. Jo
no katalikų bažnyčioj Delhi įvyko vi
sų vietos tikybų tikinčiųjų ir jų ku
nigų bendros pamaldos. Dalyvavo 3 
katalikų ir 4 kitų krikščionių dva
siškiai. Po pamaldų salėje buvo 
bendra kavutė. Taip daroma nebe 
pirmi metai.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS TA
RYBA papildyta; pakviesta Vanda 
Garnelienė, Ona Siurnienė ir Birutė 
Vytienė. Taryboj yra 19 asmenų.

SKAUČIŲ ‘‘BIRUTĖS” DRAUGO
VĖ iškilmingą sueigą turėjo vasario 
16 d. ir atliko įdomią programą; sve
čius ir viešnias pavaišino. Draugovės 
vadovė — Dalia Norkutė, jos adju
tante — Daina Augaitytė.

VASARIO 16 ŠVENTĖS MINĖJI
MAS įvyko vasario 8 d. Delhi veng
rų salėje. Jį atidarė bendruomenės 
apylinkės pirm. Pr. žilvytis, šventės 
kalbėtojas buvo jaunosios kartos at
stovas Linas Kairys, pasakęs gražių 
ir įsidėmėtinų minčių. Meninę pro
gramą atliko solistė iš Montrealio A. 
Paškevičienė, maloniai nuteikusi 
klausytojus savo gražiu balsu, davu
si įvairių kompozitorių kūrinių. Jai 
akomponavo Vanda Garnelienė. Į mi
nėjimą atsilankė, palyginti, daug 
žmonių. (Bus daugiau)

k

STAIGMENA!
PO 20 METŲ INGERSOLL PAJUDĖJO! 

PIRMIEJI ŠOKIAI INGERSOLL 
GEGUŽĖS 10, ŠEŠTADIENI, 
HANDERSON HALL, prie katalikų bažnyčios John Str. 
DALYVAUS LONDONO PAGARSĖJĘ ŠOKĖJAI • ŠO
KIAMS GROS ORKESTRAS “TONGO TONES” • BUFE
TAS SU VISŲ RŪŠIŲ GĖRIMAIS • ŠOKIŲ PRADŽIA 7.30 
V. V. • PRAŠOME VISUS LIETUVIUS IŠ TOLIMŲ IR AR
TIMŲ APYLINKIŲ DALYVAUTI IR PALAIKYTI PIRMĄ
JĮ PARENGIMĄ TARP ANGLIŠKOS VISUOMENĖS
PELNAS SKIRIAMAS PARALYŽIAUS IŠTIKTIEMS VAIKAMS

a HAMILTO"
DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUOPA, 

neseniai kolonijos dėmesį atkreipusi 
didingu kariuomenės šventės minė
jimu, dabar ruošiasi vėl dideliam už
mojui. Šį sykį mūsų šauliai minės 
50 m. Šaulių Sąjungos įkūrimo su
kaktį. Tai bus ir Kanados šaulių rink
tinės metinė šventė, į kurią suva
žiuoja visi Kanados lietuviai šauliai. 
Nemažai jų tikimasi ir iš JAV. Iš 
programos matyti, kad šventė už
truks dvi dienas — gegužės 17 ir 18 
d.d., Viktorijos D. savaitgalį, šešta
dieni bus liet, krepšininkų pasirody
mas ir tarpkuopinės šaudymo pirme
nybės. Vakare bus įdomus susipaži
nimo vakaras su turtinga menine 
programa, kurioje pasirodys sol. V. 
Verikaitis, dailiojo žodžio meisteris 
A. Sutkaitis, o Montrealio šauliai su
vaidins montažą “Subatvakaris”. Va
karas bus su vaišėmis; šokiams gros 
V. Babecko orkestras. Sekmadienį su
važiavę šauliai organizuotai dalyvaus 
AV bažnyčioje iškilmingose pamal
dose. kur pamokslą pasakys mons. 
dr. J. Tadarauskas. Po to Jaunimo 
C. salėje bus bendri pietūs. Šauliai 
jau iš anksto platina bilietus ($8 as
meniui, pusė kainos sportininkams) 
ir kviečia visą mūsų lietuviškąją vi
suomenę būti tos šventės dalyviais. 
Tokio masto suvažiavimą rengiant, 
reikia įdėti nemažai darbo. Mūsų šau
lių kuopa su pirm. P. Kanopa, pa
sirodo, to darbo nesibaido. K. M.

MOKYTOJA D. BALSIENE pasi
traukė iš šeštadieninės mokyklos. 
Mokykloje ji išdirbo apie 4 metus; 
šiemet mokė Il-rąjį skyrių. Dabar 
ji pradėjo ruoštis naujai profesijai 
— įstojo į gail. seserų mokyklą. 
Mūsų mokykla neteko pajėgios, mo
kymo darbui atsidavusios mokytojos. 
Jos vieton grįžo į mokyklą dirbti 
Kęst. Norkus.

BRANT INN BURLINGTONE, kur 
per eilę metų Tautos Fondas rengė 
savo tradicines Viktorijos Dienos ge
gužines, jau baigiamas nugriauti. 
Nauji savininkai žada toje vietoje 
statyti 44 augštų pastatą už 7 mili
jonus dol. Jame bus viešbutis, salė, 
valgykla ir krautuvės.

SLA 72 KUOPOS visuotinis narių 
susirinkimas — gegužės 10 d., 7 v. v., 

V. GERULSKIS ROOFING 
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

[ MI 83400 ANCASTER, ONT. i

ĮfMIPUTRADI0& 
fimUnl TELEVISION

SALES & SERVICE I

168 Ločke St. S., Hamilton Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH
BENDROVĖMS

• Parduodame radijo aparatus, paprastus ir spalvotus te
levizijos priimtuvus, stereo, elektrines krosnis, šaldytu
vus, skalbimo, džiovinimo mašinas ir kt.

• Parduodame visus elektrinius aparatus, kaip lygintuvus 
(prosus), keptuves, valymo bei blizginimo mašinas ir kt.

• Taisom radijo aparatus stereo, televizijos priimtuvus 
patefonus ir kt.

’ Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

pas p. Burdinavičius, 41 Park Row S. 
Kviečiame visus narius atsilankyti.

Valdyba
ATEITININKŲ METINE ŠVEN

TĖ prasidės šeštadienį, gegužės 3 d., 
3.30 v. p.p., parapijos salėje bendru 
vyr. moksleivių susirinkimu. Kalbės 
seselė Igne iš Toronto. 7 v.v. “Gran
dinėlės” koncertas. Po koncerto šo
kiai: jaunimui — parapijos salėje, 
suaugusiems — Jaunimo Centro sa
lėje. Sekmadienį, gegužės 4 d., 11 
v.r., iškilmingos pamaldos. Visi ren
kasi eisenai į bažnyčią 10.30 v.r. 
Jaunimo Centre. Po pamaldų Jauni
mo Centre bendri pusryčiai, į ku
riuos kviečiami ir jaunimo tėvai. Po 
to — iškilmingas posėdis, kurio me
tu bus įžodis, sveikinimai ir Br. 
Krokio paskaita, trumpa meninė pro
grama. Kviečiami visi dalyvauti šven
tės programoje.

ATEITININKIŠKASIS JAUNIMAS 
šventės proga išleidžia savo laikraš
tėlį “Moksleivio Balsas”. Kviečiami 
visi jį įsigyti — paremti jaunimo 
darbą.

“GRANDINĖLĖS” KONCERTAS 
— šį šeštadienį, gegužės 3 d., 7 v. 
v. Jaunimo Centre.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI 
gausiai dalyvavo Toronto ateitininkų 
metinėje šventėje balandžio 19-20 d. 
d. Visi grįžo namo pilni gražiausių 
įspūdžių. J. P.

LN BENDROVĖS NAUJOSIOS val
dybos posėdyje balandžio 11 d. pasi
skirstyta pareigomis: G. Palmeris — 
pirm., A. Kamaitis — vicepirm., P. 
Pranckevičius — sekr., A. Bunys — 
protokolų sekr., J. Krištolaitis — ižd., 
St. Bakšys — buhalteris ir autoaikš- 
tės prižiūrėtojas, J. šarapnickas — 
metraščio vedėjas ir korespondentas, 
J. Steiblys, VI. čėsna, VI. Bagdonas, 
P. Vizbaras — nariai. Ant čekių pasi
rašinėti įgalioti — G. Palmeris, J. 
Krištolaitis, St. Bakšys. Prieš atsi- 
klausiant narius dėl bendrovės atei
ties, nutarta paskelbti spaudoje, kad 
nariai praneštų savo adresus iki š. m. 
birželio 1 d. P. Pranckevičiui, 143 
Young St., Hamilton, Ont. Nutarta iš
mokėti dividendus už šėrus M. Salčiū- 
nui, P. Šidlauskui ir kitiems, padavu- 
siems pareiškimus.

Ottawa, Ont.
A. A. JONAS JOGAUDAS, buvęs 

Telšių gimnazijos direktorius, palai
dotas balandžio 16 d. Spencerville, 
Ont, kat. kapinėse šalia žmonos, kuri 
mirė prieš 9 metus. Tose pat kapinė
se ilsisi ir jo svainis ats. pik. Itn. 
Aleksandras Makulavičius, miręs 
prieš metus. A. a. Jogaudas mirė su
laukęs 89 m. amžiaus Toronte. Jis 
labai pradžiugdavo, kai dar gyvenan
tį prie Spencervillės giminaičių ūke
ly aplankydavo jo buvę mokiniai ar 
šiaip pažįstami. Velionis buvo mate
matikos dėstytojas gimnazijose. Ma
tematika jam buvo taip sava ir miela, 
kad kiekvieną pašnekesį jis nukreip
davo į mokyklą ir matematiką. Nebe
pajėgdamas spręsti raštu matemati
nių išvedžiojimų, jis tai darė savojoj 
atminty. Sakydavo, pavaizduodamas 
pavyzdžiais, kad galima išvesti kartais 
gana sudėtingas formules labai pa
prastu būdu. Praleidęs ilgesnį laiką 
Telšiuose, jis gerai pažinojo to meto 
Telšių visuomenę, ypač augštesniuo- 
sius kunigų seminarijos ir vyskupijos 
dvasiškius, kurie dabar yra tapę mū
sų tautos kankiniais.

Būrelis tautiečių iš Otavos, taip 
pat gausūs jo kaimynai kanadiečiai 
palydėjo jį į amžinąją poilsio vietą. 
Velionis, kol pajėgė, priklausė Ota
vos L. B-nei' ir dažnai dalyvaudavo 
jos parengimuose. Tebūnie jam leng
va svetingoji Kanados žemė, o liku
siems artimiesiems mūsų visų nuo
širdi užuojauta.

MŪSŲ APYLINKĘ kiek anksčiau 
ištiko kita skaudi nelaimė. Š. m. ba
landžio 3 d. staiga mirė Kazės ir Al
gio Pavilonių 3 mėn. amžiaus dukry
tė. Tėvų pasiruošimas krikštynoms ta
po visuotiniu skausmu. Didelis būrys 
tautiečių iš Otavos, giminės iš To
ronto ir JAV palydėjo velionę į 
Richmond, Ont, kat. kapines. Kun. 
dr. V. Skilandžiūnas iš vakaro laido
tuvių namuose, Otavoje,, dalyvaujant 
gausiam būriui tautiečių, atkalbėjo 
Rožinį, o rytojaus dieną — D. šešta
dienį — atlaikė Richmondo bažnyčio
je pamaldas ir palydėjo į kapus.

A. Vilniškis

LONDON, ONT.
TRADICINIAME “BALTIJOS” SU- 

BATVAKARYJE balandžio 12 d. 
linksmai skambėjo lietuviška daina 
ir smagiai sukosi jaunimas. Prie an
samblio prisidėjo ir šokėjai vetera
nai. Pirmos tautinių šokių grupės da
lyvės Londone, dabar jau ponios, pri
siminusios jaunas dienas, gražiai su
šoko Mikitienę. Taip pat pasirodė ir 
“Baltijos” jaunių grupė, kuri ruo
šiasi įstoti į ansamblio eiles. Gražiai 
skambėjo choras, paruoštas kun. kle
bono B. Pacevičiaus ir diriguojamas 
E. Bliskio. Tik drovėjosi daugiau dai
nų sudainuoti, nes nenorėjo pasiro
dyti su pusiau paruoštomis dainomis. 
.Ansamblio dalyviai ir tautinių šokių 
veteranai buvo apdovanoti gėlėmis, 
kurias parūpino p.p. Judickai. — 
Šiuo metu - ansamblis ruošiasi šven
tei gegužės 2 d. Londone Centennial 
Hall. Tai bus “Folk Art Work Shop” 
suvažiavimas iš visos Kanados. At
vyksta vadovai iš^daugelio vietų. Tar
pe kitų bus ir G. Breichmanienė iš 
Hamiltono. Šiam suvažiavimui Londo
no burmistras ruošia priėmimą. Sve
čių tarpe matysime premjerą J. Ro- 
barts, J. White ir kt. Vakare įvyks 
“May Day Froley”, kur turės pro
gos pasirodyti įvairių tautybių šokių 
grupės ne tik iš Londono, bet ir at
vykusios iš toliau, net iš N. Škoti
jos. Tai bus “The Other Side”, “The 
Signal Man”, “Irish Jigs”, škotai, uk
rainiečiai, lenkai, “Baltija”. Šio va
karo šeimininkais pakviesta “Balti
ja”. B. K.

KAS NEMATĖ “GRANDINĖLĖS” 
Londone, tas labai daug nustojo, ta
čiau... jam dar yra likusi galimy
bė ją pamatyti Hamiltone, Jaunimo 
Centre, gegužės 3 d. Tad nepraleis 
kite nors paskutinės geros progos, 
nes tikrai yra verta ją pamatyti. D.E.

Fort William, Ont.
TAUTYBIŲ PARKO lietuvių sky 

riui aukojo: KLB Winnipego apylin 
kė per p. Demerecką $25; dr. E. Nor 
vaišienė, Toronto, $10; dr. a. Mrs. B. 
Andrašiūnas, Milwaukee, $10; V. Jc- 
kūbauskas, Fort William, $10; J 
Skardis, S. St Marie, $5; Raila, Fort 
William — Port Arthur, $50; E. Ja- 
sevičiūtė, Fort William, $50; F. Nor
vydas, Toronto, $10.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dė
kojame. Apylinkės valdyba

Jei “EGLUTĘ” užsakysi, ‘ 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

e u i:ni vi ai pasaulyje
J. A. Valstybės

LIETUVOS REZISTENCIJOS bu- 
vusir politinių kalinių sąjungos Či
kagos padalinys organizuoja bolševi
kų ir nacių kacetuose žuvusių lie
tuvių pagerbimą. Programa: 1. Ge
gužės 11 <L, 10 vjr., Tėvų jėzuitų 
koplyčioje, Čikagoje, bus pamaldos 
už žuvusius. Pamokslą sakys kun. K. 
Juršėnas, ilgą laiką kalėjęs bolše
vikų kalėjimuose Rusijoje. 2. Po 
pamaldų Jaunimo Centro apatinėje 
salėje bus buvusių politinių kalinių 
susirinkimas. 3. Tą pačią dieną, 4 
v.p.p.z Jaunimo Centre bus žuvusiems 
pagerbti akademija. Kalbės kun. 
prof. Stasys Yla, Stutthofo kaceto 
kalinys. Meninę programą atliks Pe
dagoginio Lituanistikos Instituto stu
dentai Akademijos programą pradės 
prof. M. Mackevičius, Stutthofo ka
ceto kalinys. Salėje bus iš bolševi
kų ir nacių kalėjimų bei iš kacetų 
išsineštos medžiagos parodėlė. Minė
jimo reikalais smulkesnių informa
cijų galima gauti pas Pilypą Naru
tį, 6441 So. Washtenaw, Chicago, DI. 
60624, USA. TeL WA 5-9436, arba 
pas A. Paškonį, 7247 So Whipple, 
Chicago, HL 60629, USA. Tel. PR 8- 
8666.

LIETUVOS REZISTENCIJOS
BUVUSIŲ POLITINIŲ KALINIŲ 
SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA
MENO DARBUOTOJŲ “ATVAN

GOS” svetainėj, S. Monica, CaL, buvo 
surengta atgaiva “Dirvos” novelės 
konkurso laureatams — Jurgiui 
Gliaudai ir Andriui Mironui. Pobū
vio dalyviai, vaišinami Onos Mironie- 
nės, dalijosi konkurso įspūdžiais, 
nagrinėjo premijuotas noveles, tyri
nėjo jų savybes, dėl kurių vertin
tojų komisija paskyrė premijas.

JAUNIMO ŽYGIO UŽ TIKĖJIMO 
LAISVĘ komiteto posėdyje Kleve- 
lande buvo svarstomos priemonės pa
gelbėti Čikagoj sudarytai šios orga
nizacijos finansinei komisijai. Buvo 
nutarta JŽTL pagalbinius komitetus 
organizuoti Čikagoje, Detroite, Niu
jorke, Toronte ir kitose didesnėse 
lietuvių kolonijose.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SĄ
JUNGOS metinė stovykla Dainavoje 
— rugpjūčio 3-10 d. d. Stovyklauto
jai bus apgyvendinti nameliuose ar
ba naujajame pastate, kur viename 
kambaryje telpa penkios lovos. At
žalynui veiks vaikų darželis, o vy
resniesiems — organizuoti užsiėmi
mai. Numatoma eilė paskaitų, vaka
ro programų, pranešimų ir grupinių 
diskusijų. Registracijos mokestis: 
šeimoms kambariuose ir nameliuose 
SI 5, pavieniams asmenims $5. Ka
dangi lovos turi matracus, pagalves 
ir antklodes, atsivežti reikia tik pa
klodes ir galbūt papildomą antklo
dę. Registruojantis prašoma prisiųs
ti registracijos mokestį (čekiai ra
šomi J. Mikailos vardu), pranešti 
pavardę, vardą, adresą, kuriam ASS 
skyriui priklausote, jaunesnių kaip 
16 m. stovyklautojų amžių, kelis vai
kus leisite į darželį, ar stovyklausi
te visą savaitę. Kreiptis į J. Mikai
la, 24334 Pierce Ave., Southfield, 
Mich. 48075, USA.

PUTNAMO MERGAIČIŲ STO
VYKLA šiemet bus birželio 29 — 
liepos 27 d.d. Be eilės jaunų moky
tojų, stovykloje dirbs N. Pr. Mari
jos seserys M. Cecilija, M. Jurgita, 
M. Eucharista ir M. Viktorija. Sto
vyklautojų registracija jau yra pra
dėta.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
centro valdyba, atžymėdama PLB pa
skelbtuosius lietuvių šeimos ir švie
timo 1969 metus, paskyrė $400 sti
pendiją lietuviui, studijuojančiam li
tuanistiką Fordhamo universitete. 
LFB centro valdyba poilsio ir studi
jų savaitę rengia Dainavoje rugpjū
čio 10-17 d.d. Registruojamas! šiuo 
adresu: LFB centro valdyba, 24526 
Chardon Rd., Cleveland, Ohio 44143, 
USA. Tel. (216) 531-2190.

ANTANAS VYTAUTAS SAULAI- 
TIS, SJ, bus įšventintas kunigu ge
gužės 17 d. Šv. Juozapo lietuvių baž
nyčioje, Waterbury, Conn, šventini
mo apeigas lietuvių kalba atliks vysk. 
V. Brizgys. Pirmąsias Mišias A. V. 
Saulaitis, SJ, atlaikys toje pačioje 
bažnyčioje gegužės 18, sekmadienį. 
Busimasis kunigas yra filosofijos ma
gistras, veiklus jaunimo organizacijų 
narys, didžiausią dėmesį skyręs stu
dentams ir skautams.

ONA RIKLICTĖ-BALTRUŠAITIE- 
NĖ, knygnešio Antanėlio — Antano 
Baltrušaičio našlė, mirė Waterbury, 
Conn. Velionė buvo gimusi 1876 m. 
Kudirkos Naumiestyje. Palaidota 
Mount Olivet kapinėse. Kadangi

SUDBURY,
šaunios pagerbtuvės. st.

Krivicko ir kitų šeimos draugų ini
ciatyva slovakų salėje buvo suruoš
tos priešvestuvinės pagerbtuvės Ire
nai Glizickaitei ir Donatui Černiui. 
Įžanginį žodį tarė vyr. organizato
rius St. Krivickas, invokaciją sukal
bėjo kun. Ant. Sabas. Jaunimo var
du sveikino Danguolė Remeikytė, 
kuri drauge su Dana Kusinskyte ir 
Zita Griškonyte padainavo “Dainuok, 
sesute, lepūnėle...”, pritardama 
akordeonu. Kadangi buvo ir angliš
kai kalbančių, tai J. Staškus svei
kino angliškai. Jautrią sveikinimo 
kalbą pasakė ir J. Kručas. Salėje 
buvo daugiau kaip 100 žmonių, nes 
abudu jaunuoliai čia kartu praleido 
jaunystės dienas mokykloje ir bend
ruomenėje, o Irena yra ypač pa
sižymėjusi lietuviškuose parengimuo
se. Sužadėtiniai gavo daug vertingų 
dovanų. A. Kusinskis, A. Gatautis ir 
D. Remeikytė grojo šokiams. Vaišes 
paruošė A. Pranckunienė. M. Pranc-

knygnešys Antanėlis buvo netekęs 
vienos kojos, sunkiausia knygų naš
ta ir didžiausia rizika slėgdavo jos 
pečius. Laidotuvių dalyviai knygne
šę a.a. O. Baltrušaitienę įamžino jos 
vardo įnašu Lietuvių Fonde.

Italija
TĖVAI SALEZIEČIAI savo vasar

vietėje Aostos slėnyje, Italijos Al
pėse, liepos 7-28 d.d. rengia stovyk
lą 10-15 metų amžiaus berniukams 
ir mergaitėms. Stovyklautojam stato
ma sąlyga bent šiek tiek mokėti lie
tuvių kalbos. Pragyvenimo išlaidoms 
padengti iš stovyklautojų bus imama 
į dieną po 850 lirų (12 britiškų ši
lingų, 7,5 prancūziško franko, 5,5 
DM, apie §1.40). Stovyklos reikalu 
buvo išsiuntinėtas bendraraštis Eu
ropos kraštų lietuvių sielovados ka
pelionams ir LB apylinkių pirminin
kams. Tėvų saleziečių vasarvietėje 
taipgi galės atostogas praleisti ir 
suaugusieji, ypač saleziečių auklėti
niai, stovyklautojų tėvai bei šeimos 
nariai. Jiems bus skaitoma į dieną 
po 2200 lirų (29 šilingai, 19 pr. 
frankų, 14 DM, §3.50). Vasarojimo 
sezonas prasideda birželio 20 čL ir 
baigiasi rugsėjo 20 d. Kreiptis šiuo 
adresu: Lituani Don Bosco, Piazza 
S. M. Ausiliatrice, 54-00181, Roma, 
Italy.

Venecuela
VENECUELOS LB CENTRO VAL

DYBA pasiuntė sveikinimo telegra
mą naujajam šios respublikos prezi
dentui dr. Rafael Caldera, perėmu
siam pareigas iš buvusio prez. dr. 
Raul Leoni. Telegramą suredagavo ir 
jos pasiuntimu rūpinosi Henrikas 
Gavorskas, dr. Jadvyga Klovaitė ir 
inž. Vladas Venckus. Į sveiktnimą 
prez. dr. Rafael Caldera atsakė pa
dėkos telegrama, kurios fotokopiją 
ir vertimą lietuvių išeivių spaudai 
pateikė inž. VI. Venckus. Telegra
moje rašoma: “Nuoširdžiai dėkoju 
už sveikinimus ir linkėjimus nauja
jai vyriausybei ir tvirtai tikiu, kad 
visų venecueliečių nuoširdžiu bend
radarbiavimu pasieksime pozityviau
sių rezultatų savo kraštui” Telegra
mos tekste nė žodžiu neminimi lie
tuviai. Daugumas jų šiandien jau yra 
Venecuelos piliečiai.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ KULTŪ

ROS KLUBO pastangomis Stuart ko
legijos dėstytojams ir studentams 
surengta gintaro paroda susilaukė 
daugiau kaip 1.000 lankytojų. Apie 
30 įvairių spalvų gintarinių papuo
šalų parodai parūpino dr. Marija 
Gimbutienė, Juzė Baublienė, Janina 
Kinkienė ir skulptorė Elena Gapu- 
tytė. Paaiškinamąjį tekstą paruošė 
Romas Kinka. Lankytojai domėjosi 
ne tik gintaru, bet ir Lietuva. Ke
letas kolegijos dėstytojų surengė 
specialius pokalbius su studentais 
apie Lietuvos istorijos raidą, jos geo
grafinę ir politinę būklę. Stuart ko
legijos vadovybė paprašė Lietuvių 
Kultūros Klubą suorganizuoti Lietu
vai skirtą bendro pobūdžio parodą, 
o Centrinė Meno Mokykla pasiūlė 
savo patalpas platesnio masto lietu
viško gintaro parodai, kuri turėtų 
įvykti šį pavasarį. Informacijos rei
kalais prašoma kreiptis į R. Baublį, 
Lithuanian Art Club, 55 Ringmer 
Avė., S. W. 6, London, Britain.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMĄ Man
česterio Cheetham salėje surengė 
skautai ir tėvų komitetas. Paskaitą 
apie šv. Kazimierą skaitė svečias iš 
Londono s. J. Alkis. Koncertine pro
grama atliko pirmą kartą Mančeste- 
rin atvykusi Londono lietuvių jau
nimo grupė “Grandis”, vietiniai vy
resnieji ir jaunesnieji skautat Pro
gramos pranešėju buvo skautas vy
tis D. Damauskas.

“GRANDIS”, Londono lietuvių 
jaunimo tautinių šokių grupė, daly
vavo tarptautiniame konkursiniame 
festivalyje, kuriame jai iš aštuonių 
varžovu teko ketvirtoji vieta.

Belgija
BENEDIKTINIŲ VIENUOLYNE 

Liežo mieste gyvena keletas lietu
vaičių seselių, atvykusių čia prieš II 
D. karą. Balandžio 13 d. mirė sesuo 
Gerardina, sulaukusi 83 metus am
žiaus. Ilgesnį laiką sunkiai sirgo.

Vokietila
Į PREKYBINĮ LAIVYNĄ yra įsi- 

jungę keli lietuviai: radistas Valteris 
Voitkovičius, jūrininkai Kurtas Vi- 
liūnas, Jonas Oria ir Petras Gucaitis. 
Sutartį ketverius metus tarnauti V. 
Vokietijos karo laivyne pasirašė me
chanikas Pranas Ponelis.

ONTARIO
kūnas, M. Venskevičienė ir O. Step- 
šienė. Dabar ruošiamasi didelėms 
vestuvėms gegužės paskutinį šešta
dienį

JONAS ČEBATORIUS neseniai 
sėkmingai baigė statybininkų kur
sus ir gavo diplomą. Kadangi kur
suose jis visą laiką ėjo pirmuoju 
mokiniu, tai jam nereikėjo laukti 
nė mokslo metų galo. Nors tai pa
reikalavo iš jo daug įtempto dar
bo, bet dabar gali džiaugtis ir di
džiuotis savo darbo vaisiais bei drą
siau žiūrėti į ateitį. Sveikiname ir 
linkime sėkmės. — Viktoras Davei- 
kis gavo paaugštinimą — tapo vy
resniuoju INCO b-vės darbininkų 
prižiūrėtoju su atitinkamai pakeltu 
atlyginimu. Sveikiname. — Stasys 
Jackus išėjo į pensiją ir didelę dalį 
laiko praleis pas brolius Toronte ir 
Čikagoj. Jis ir toliau pasilieka mūsų 
bendruomenės ir parapijos nariu.

Sudburiškls



Lietuvos kova dėl valstybinio 
savarankiškumo XV amžiuje

Šitokiu pavadinimu velykinių gų ir kūrybingų metų atkasinė- 
atostogų metu perskaičiau B. jant praeities dulkėmis užneštą 

didingą praeitį ir objektyvioj 
šviesoj parodant dabarties ir at
eities lietuvių kartoms kas jie 
yra, ko verti ir ką jie turi iš pra
eities, kurią nekartą svetimi ba
tai negailestingai mynė ir sveti
mųjų plunksnos savanaudiškai 
gadino. B. Zumeris

is — 
>idžio-

Dundulio paruoštą, 1968 m. 
“Minties” leidyklos Vilniuje iš
leistą, 311 psl. gražiai iliustruo
tą istorinį veikalą.

Nagrinėjamas laikota 
XV amžius — Lietuvos 
sios Kunigaikštijos pastangos iš
laikyti valstybinį savarankišku
mą nuo besismelkiančių lenkų 
užmačių. Autorius, iš daugelio 
šaltinių imdamas medžiagą, ją 
vykusiai suklasifikuoja, išnagri
nėja ir parodo pritrenkiantį vaiz
dą.

Knygą skaitant, nenorint su
virpa širdis akivaizdoje lenkų 
naudotų visokiausių pinklių, 
suktumo, apgavysčių, melo, 
smurto ir žmogžudysčių, kad 
betkokiomis priemonėmis pri
jungtų Lietuvos Didžiąją Kuni
gaikštiją prie Lenkijos ir ją pa
darytų paprasta Lenkijos provin
cija. Plačiai aprašytos Vytauto 
Didžiojo pastangos karūnuotis 
Lietuvos karaliumi ir negarbin
gos priemonės, kurių griebėsi 
lenkai, sutrukdyti karūnacijai.

Toliau seka Švitrigailos, Zig
manto, Kazimiero pastangos ap
saugoti Lietuvos savarankišku
mą, jos žemių neliečiamumą ir 
lenkų grobuoniški planai.

Užvertus knygos paskutinį 
puslapį, taip ir stovi prieš akis 
“katalikybės misija” prisidengu
sios anuometinės Lenkijos niū
rus vaizdas, kuriame mirga klas
tų šešėliai, smurtas, grasinimai 
ir nykiausios politinės machina
cijos valstybių sostinėse nuo Bal
tijos jūros ligi Romos. Niūrusis 
to laikotarpio vaizdas nenoromis 
ataidi Į mūsų laikus ir čia tampa 
klastingu Vilniaus užgrobimu, 
Suvalkų sutarties sulaužymu, nu
tautinimu Vilnijos lietuvių, neiš
skiriant ir šiandien smaugiamo 
kiaurai lietuviško Punsko krašto.

Knygą vertėtų perskaityti 
kiekvienam lietuviui, kad pama
tytume kokią didelę žalą yra pa
darę lenkai lietuvių tautai ir lie
tuvių sukurtai valstybei, o ypa
tingai verta perskaityti tiems, 
kurie kartais mėgsta kyštelėti iš 
šiltos gūžtos altruizmo šipuliu
kus tremties spaudoj.

Darbščiam lietuviui istorikui 
B. Dunduliui tenka palinkėti il-

Miunchenas. Balandžio 17 d. 
vakare rastas nušautas serbų žy
mus antikomunistas ir veikėjas 
emigracijoje, buvęs karininkas 
Ratko Obradovičius. Aplinkiniai 
gyventojai girdėjo šūvius ir kai- 
kurie matė patį žudiką. Spėja
ma, kad jį nužudė komunistu 
agentai. Liko žmona su dviemiš 
mažamečiais vaikais.

AR SUTVARKYTI
JŪSŲ REIKALAI SU 

0 M SI P?
Kai sulaukiate kūdikio ar 21 metų amžiaus, 

kai persikeliate į naują butą ar susituokiat... 

Praneškite per 30 dienų, kad neprarastumėt 

OMSIP globos ir neužvilkintumėt išmokų:

2195 Yongc Street, Toronto 7.

Kad galėtume pagelbėti 
turime pirina žinoti

M ar gis Dru g St or e 
i JOHN V. MARGIS. Phm.B

408 Roncesvalles Ave. T el. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as- 

i meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
' betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBE EUROPIETIŠKŲ MIŠINIU. KAIP TRE
JOS DEVYNETUOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOI.Ė, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5*1944.

Nauja dantų gydytoja NUOLĖ- 
ELENA ŠERNAITĖ, baigusi Toronto 
universitetą. Pradžios mokyklą baigė 
pirmąja mokine. Gimnaziją baigusi 
gavo Ontario stipendiją. Būdama gim
nazijoj dalyvaudavo vaidinimuose, 
grojo smuiku orkestre, gavo premiją 
už čiuožimą, pasižymėjo sporto rung
tynėse, XII klasėje buvo išrinkta mo
kyklos karaliene už pasižymėjimą 
moksle. Studijuodama universitete 
priklausė studenčių korporacijai (so- 
iority), dirbo dvejus metus kaip stu
dentų odontologu laikraščio redakto
riaus padėjėja, vėliau dvejus metus 
kaip to laikraščio redaktorė. Mokėsi 
skambinti pianinu; jau yra baigusi 10 
klasių; pasiryžusi gauti muzikos mo
kytojos diplomą. Buvo lietuviu stu
dentų pirmininke, organizavo jų pa
rengimus; buvo baltiečių organizaci
jos nare ir laimėjo tos organizacijos 
konkursą rašiniui apie Lietuvą (bu
vo atspaustas “Tėviškės žiburiuose”). 
Gavusi dantų gydytojos diplomą, ji
dirbs pagal sutartį vienerius metus 
Sick Children Hospital; Po to žada to
liau studijuoti ir tapti vaikų dantų 
gydymo specialiste. Prie jos lietuviš
kume stiprinimo daug prisidėjo tėvu 
įtaka. Jie yra tabako augintojai, gra
žiai Įsikūrę Delhi, Ont., apylinkėje. 
Jų pastangų dėka Nijolė puikiai kal
ba, skaito ir rašo lietuviškai. Visoje 
apylinkėje tai pirmoji mergaitė dantų 
gydytoja.

O. B. AUDRONĖ

Pelenai
Viskas — pelenai, 
Tik dulkės:
Žmogus, Gavėnia, atgailos,
Velykos,
O, mano Viešpatie, 
Kaip nuostabiai pikti velniai! — 
Tik jie vieni dar neišnyko.
Ir bėga praeitin istorija, 
Kai mano protėviai

raudojo vergiami, 
Dėl brukamo jiems kryžiaus 
Kryžiuočių svetimų, 
O mano broliai miršta už Tave, 

su kryžiumi, 
Tą patį Dievą — ir mūs tėvų tėvų. 
Ir Tu esi, kaip buvęs — Dievas, 
Visų ir mano žemės pranašų — 
Mes neįtinkame vergijų

kunigaikščiams, 
Mes neįtinkame žudytojams mažų. 
Viskas pelenai, tik dulkės — 
Gavėnia, atgailos, Velykos — 
Altoriai sukasi aplink 
JieŠkodami savęs, 
Tiktai velniai, 
Tik jie vieni
Iš niekur neišnyko.

Atsiųsta paminėti
Lietuvių Dienos nr. 2, vasaris. 

Skaitytojas šiame numeryje ras prof. 
Raphael Sealey straipsnį “Vakarų kri
zė ir vidurio Europos literatūra”, a. 
a. J. Bačiūno atminimui skirtą pus
lapį, Antano Vaičiulaičio išverstų 
O. V. Milašiaus poemų, su šiuo poe
tu supažindinantį Vacio Kavaliūno 
rašinį. Dailininkų V. Igno, J. Bakio, 
A. Dargio, V- Kasiulio, V. Rato, V. 
Petravičiaus, A. Valeškos, V. Vizgir
dos, I. Petrikonio ir Br. Jameikie- 
nės darbų reprodukcijomis iliust
ruotą Lietuvių Dailės Instituto narių 
parodos apžvalgą pateikia Bruno 
Markaitis, SJ. Angliškoje dalyje tę
siama A. Bernoto “Lietuvos istori
ja pašto ženkluose”, duodama kultū
rinė lietuvių kronika, A. Barono ir 
H. Tautvaišienės angliškai išleistų 
knygų recenzija. “Lietuvių Dienos” 
leidžiamos 4364 Sunset Blvd., Hol
lywood, Cal. 9002$, USA. Metinė 
prenumerata $8, atskiras nr. $0.85.

Pasaulio Lietuvis nr 4/40, vasaris- 
kovas. PLB valdybos leidžiamas biu
letenis, kurio šis numeris yra skir
tas a.a. J. Bačiūno atminimui. Meti
nes $2 prenumeratas priima Ant. Gai- 
liušis, 1829 Lampson Rd., Cleveland, 
Ohio 44112, USA.

Švietimo Gairės nr. 3, kovas. JAV 
LB švietimo tarybos leidinys, kuriam 
trūksta metrikos ir adresų. Tenka 
spėti, jog leidžiamas Čikagoje, bet 
iš spėjimų spaudos rinkėjai ir rė
mėjai neturės praktinės naudos.

Stasys Barkauskas, VELNLAŽMO- 
GIAI arba ŠĖTONIŠKA KOMEDIJA. 
Trijų veiksmų drama su prologu ir 
epilogu. 520 psl. kietuose viršeliuo
se. Kaina $8. Autorius yra Lietuvos 
kariuomenės administracijos majo
ras, miręs 1950 m. rugpjūčio 5 d. 
Miunchene, V. Vokietijoje. Jo atmi
nimui knygą išleido žmona Berta Bar
kauskienė, P. O. Box 334, So. Boston, 
Mass. 02127, USA.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo tOKi nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
*r sužadina naujų audiniu augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
je. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te nnfpnkinri

' ■■’■’I
GERIAUSIA IR VERTIN
GIAUSIA DOVANA SAVO 

GIMINĖMS
J LIETUVĄ

— DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI PILNAI

GARANTUOTI
Jūsų giminės galės nusipirkti 
KĄ norės, KADA norės ir daug 
daugiau gaus už juos. SPECIA
LIOSE DOLERIU VNEŠ- 
POSYLTORGO KRAUTUVĖSE 
jūsų giminės galės nusipirkti ką 
tik norės ir ŽYMIAI PIGESNĖ
MIS KAINOMIS, kurios yra 
daug daug žemesnės, ne
gu jų tikroji kaina. Ir jūsų gimi
nės galės tai patvirtinti. Nėra 
jokio MOKESČIO už šį patarna
vimą. Jei norite savo gimines 
padaryti laimingais, užsakykite 
DOVANU PAŽYMĖJIMUS

PER MUS.
UŽSAKYKITE DABAR TIK PER
INTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street.
New York, N.Y. 10010 U.S.A. 

PRAŠYKITE MŪSŲ
NEMOKAMU KATALOGŲ

--

Rašytojas kanauninkas Mykolas Vaitkus, gavęs Lietuvių Rašytojų 
Draugijos $1.000 premiją už literatūrinius atsiminimus

"VISI MES BROLIAI"
Kuklus leidinys, turtingas religinėmis mintimis

Jeigu Luis Evely knygą “Visi 
mes broliai” bandysime įrikiuoti 
šalia dr. M. Anyso “Senprūsių 
laisvės kovų”, St. Rūkienės 
“Vergijos kryžkeliuose” ar kitų, 
o ypač “Lietuvių literatūra sve
tur”, tai mus gerokai apvils. 
Tarp anų puošnių ir bajoriškai 
išdidžių gražuolių šioji atrodys 
tik viena iš mažutėlių, kurios vie
ta pačioje žemiausioje lentyno
je. Bet jeigu mes ją pasidėsime 
savo lovos galvūgaly, kur kai- 
kurie šv. Raštą padedame, tai ji 
čia labai atsigaus, nes mūsų 
evangelijų knyga jau yra gercn 
kai pasenusi ir nušiurusi, o turi
nio atžvilgiu tarp jųdviejų yra 
didelė giminystė, kaip tarp moti
nos ir dukros.

Be abejonės, šventasis Raštas 
yra visų krikščioniško turinio 
knygų šaltinis. Ši gi “mažutėlė” 
jo tyro vandenėlio yra gerokai 
prisisunkusi. Tiesa, jos medžiaga 
nebuvo specialiai paruošta spau
dai. bet gyvam žodžiui — reko
lekcijoms. Tai ištisa eilė trum
pų pamokslėlių, kuriuos autorius 
buvo kadaise sakęs ligonių broli
jos nariams Prancūzijoje. Ilgai
niui jie buvo pertvarkyti ir taip 
atsirado šioji knyga. Dėlto, gaila, 
ioje trūksta minties vientisumo. 
Šiaip jau ji yra lengvai suvokia
ma, pasižymi minčių įvairumu 
bei gilumu, aštriu Įžvalgumu ir 
stiliaus ekspresyvumu. Tai pada
ro šią knygą patrauklią.

Žodis, kuris mus teis
Šioje knygelėje yra paliesta 

daug klausimų. Juos visus pa
teikti skaitytojui reikėtų nemaža 
vietos laikraštyje. Pabandykime 
tad pagrindinę jos minti pagauti 
iš šio posmelio:

Dievo žodis vieną dieri% bus mūsų 
teisėjas. Bet ar mes žinome, kad tei
sėjo neturime? “Tėvas nieko neteis”. 
Tėvas nėra teisėjas. Jis yra tėvas. 
“Teisimo darbą tėvas pavedė Sūnui”. 
Bet ir Sūnus nieko neteis. “Aš ne
atėjau pasaulio teisti, bet ji išgany
ti”. Nei Tėvas, nei Sūnus mūsų ne
teis, nes jie yra meilė, pasigailėjimas, 
dovanojimas. Jie nėra teisėjai.

Keistas paradoksas! Niekas 
mūsų neteis, o visdėlto būsime 
nuteisti. Juk argi mes nežino
me. kad teisieji bus pašaukti į 
dešine pusę, o pasmerktieji į kai
rę? Tai kas gi tuos kairiuosius 
pasmerks? Kun. Evely atsako 
trumpai ir drūtai: “Žodis”!

Čia ir pasibaigia mūsų entu
ziazmas, kuri patyrėme, beskai
tydami aną trumoą knygos pos
meli. Vadinasi, vienaip ar kitaip 
mes visi būsime nuteisti, tik mū
sų neteis dangus — nuteisime 

Toronto mokslelvioi ateitininkai metinės šventės proga paruošė vai
dinimą "Rašytojai", kuriame vieni moksleiviai skaitė lietuvių rašy
tojų veikalų ištraukas, kiti juos vaizdavo scenoje. Nuotraukoje: 
Ramono Girdouskoitė vaizduoja dr. J. Basanavičių, Ram 'tė Birge- 
lytė — Šatrijos Raganą (M. Pečkouskaitę) Nuotr. V. Pranaičic

patys save. Gi mūsų sprendimas, 
ištartas sau patiems, priklausys 
nuo žodžių, kurie yra paskelbti 
evangelijoje prieš daugelį, dau
geli metų: “Palaiminti, kurie gir
di Dievo'žodį ir jo laikosi”.

Apie šiuos ir panašius žodžius 
ir sukasi visos autoriaus mintys, 
vaizdžios, taiklios ir raminan
čios.

Kur dingo dangus?
Kiekvienoje knygoje dar gali

ma Įžvelgti ir tai, ko autorius vi
sai neužsimena. Tai kažkaip iš
plaukia iš paties skaitytojo nusi
teikimo ir kritiškumo. Sakysim, 
jeigu kam nors iš seno smelkėsi į 
galvą mintis, kad mūsų pamoks^ 
liniukai, religijos mokytojai ir 
knygų autoriai lyg ir kartais per
sistengia Dievuli perkeldami iš 
dangaus Į šią ašarų pakalnę ir čia 
Ji padarydami tik labai geru ir 
mylinčiu tėveliu ir daugiau nie
ko, ši mintis ir vėl gali sugrįžti 
beskaitant šią knygą: “Žmogaus 
jaučiamas Dievo alkis yra niekis, 
palyginus su tuo, kaip Dievas 
alksta žmogaus... Jei net moti
na užmirštų savo vaiką, aš nie
kad tavęs neužmiršiu, — sako 
Dievas”.

Šitaip Luis Evely pristato Die
vą savo skaitytojui, žinoma, tai 
yra labai gražu. Mes nenorime, 
kad Dievas būtų niūrus, piktas, 
neatlaidus ir be jokios tėviškumo 
žymelės, bet, antra vertus, kyla 
klausimas: ar mes šitaip “pažin
dami” Dievą, Jo nesuredukuoja- 
me iki žmogiškosios sąmonės ri
bų, visai pamiršdami, kad žmo
gus ir ši žemelė yra tik dulkės 
prieš visatos pasaulių gausybę, 
kurių gijos juk yra to paties Die
vo rankose. Vadinasi, mes Dievą 
pamažu pradedame suvokti tik 
kaip tų dulkelių Viešpati, retai 
kada beatsižvelgdami, kad Jis 
yra begalinis Kūrėjas ir Valdo
vas ne tik žemės ir žmogaus, bet 
ir neaprėpiamų erdvių bei jų di
dingo turinio.

Dar daugiau. Perkeldami Die
vulį iš dangaus ir Įkurdindami Jį 
šalia savęs, kažin ar nesistengia
me Jį į savo namus prisivilioti, 
o ne patys prie Jo artėti. Juk tur
būt ne Dievo tikslas yra įsikurti 
šioje ašarų pakalnėje, bet žmo
gaus idealas iš jos išbristi ir pa
siekti dangų tokį, koks jis buvo 
Kristaus sąmonėje, sudedant 
nuostabią maldą: “Tėve mūsų, 
kuris esi danguje...”

Luis Evely, VISI MES BROLIAI. 
Sulietuvino Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys, spaudė Immacula- 
ta Press, Putnam, 1968. Kaina ne
pažymėta. A. Kalnius
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C KULTŪRIKEJE VEIKIOJE
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI

JA tradicinę $1.000 literatūrinę 1968 
m. premiją paskyrė mūsų literatūros 
veteranui kanauninkui Mykolui Vait
kui už “Nidos” Britanijoje išleistus 
du atsiminimų tomus “Nepriklauso
mybės saulėj”. Premijos mecenatas 
yra JAV Lietuvių Fondas. Komisiją 
premijai skirti sudarė čikagiečiai: 
pirm. K. Bradūnas, sekr. P. Gaudys, 
nariai N. Jankutė-Užubalienė, dr. A. 
Sešplaukis ir Lietuvių Fondo atstovas 
dr. P. Kisielius.

DAIL. VACLOVO RATO grafikes 
darbų parodą gegužės 3—4 d. d. ren
gia skautai Bostono Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Namuose. Dail. V. Ratas 
šiuo metu gyvena ir kuria Sidnėjuje, 
Australijoje. Praėjusių metų pabaigoj 
jis dalyvavo Bradforde, Britanijoje, 
žymiausių pasaulio grafikų tarptau
tinėj parodoj. Jo vienas kūrinys buvo 
atspausdintas parodos kataloge.

KOMPOZ. BRONIAUS JONUŠO 70 
metų amžiaus sukaktį Omahoj, Ne- 
braskoj, specialiu pobūviu atžymėjo 
jo vadovaujamas “Rambyno” choras, 
kurį LB Čikagos apygardos valdyba 
yra pakvietusi gegužės 31 d. surengti 
koncertą Čikagos Jaunimo Centre. 
Pernai B. Jonušas atšventė muzikinės 
ir visuomeninės veiklas penkias
dešimtmetį. Apie jo įnašą lietuvių 
muzikiniam gyvenimui jau esame ra
šę “TŽ” 1968 m. rugpjūčio 1 d. lai
dos kultūrinėje kronikoje, šį kartą 
palinkėkime jam naujų maršų ir 
skambių dainų lietuvių chorams.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FE
DERACIJOS Niujorko skyrius suren
gė Kaziui Binkiui skirtą literatūrinę 
popietę. Atsiminimų pluoštu apie K. 
Binkį ir “Keturių Vėjų” žurnalą da
lijosi buvęs jo red. Juozas Petrėnas, 
įpindamas eilėraščių, kuriuos dekla
mavo aktoriai Asė Dauguvietytė ir 
Vitalis Žukauskas. Programon taipgi 
buvo Įtrauktas “keturvėjininko” Salio 
Šemerio eilėraštis, K. Binkio eiliuotas 
feljetonas ir A. Mickevičiaus eilėraš
čio “Alpėse” vertimas.

MUZIKOS IR LITERATŪROS VA
KARĄ Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje surengė kompoz. Je
ronimo Kačinsko vadovaujamas Šv. 
Petro lietuvių parapijos choras, pa
teikęs keletą dainų, J. Gaidelio ope
ros “Dana” ištrauką “žalioj pievoj” 
ir S. Šimkaus “Pagirėnų” operos cho
rinį fragmentą. Pirmą kartą šiame 
kontinente skambėjo Naujosios Ang
lijos konservatorijos studentų atlie
kamas vilniečio kompoz. Juliaus Ju
zeliūno styginis kvartetas nr. 1. Ma
loni staigmena vakaro dalyviams bu
vo dailiojo žodžio veterano aktoriaus 
Henriko Kačinsko deklamuojami V. 
Mykolaičio-Putino ir Henriko Radaus
ko eilėraščiai.

ANTANO ŠKĖMOS kūrybos vaka
ras rengiamas Detroite gegužės 10 
d. “Mano giesmė” iš “čelestos” skai
tys Danutė Jankienė, J. Kiznis kal
bės apie A. Škėmos asmenį ir kūry
bą. Spektaklyje: dail. Antano Garš
vos atsiminimai iš “Baltosios dro
bulės” — Vyt. Ogilvis; “šventoji In
ga”, pirmas veiksmas, rež. J. Pusdeš- 
ris: “Žilvinėli!” iš “čelestos” — D. 
Jankienė; “Živilės” dramatinės le
gendos III paveikslas; režisuoja Da
lia Juknevičiūtė.

DIONIZO POŠKOS “Mužiką Že
maičių ir Lietuvos” Į sorbų kalbą iš
vertė rašytojas Fridas Metškas. Sor- 
bai yra slavams priklausanti tauta, 
gyvenanti Rytų Vokietijoje. Gimi
nystę su slavais liudija jau pats iš
versto kūrinio pavadinimas — “Bur 
Žemajtskeje a Litwy”. Pirmąją ver
timo dalį paskelbė R. Vokietijoj lei
džiamas žurnalas “Rozklad” su vil
niečio dail. V. Jurkūno didelio for
mato medžio raižiniu “Lietuvos mu
žikas”. Vertėjas F. Metškas išlaikė 
originalo metrą, atsisakydamas dr. 
H. Buddensiego vertime į vokiečių 
kalba panaudoto hegzametro.

RYTŲ BERLYNO UNIVERSITE
TO rūmuose įvyko kalbininkui Au
gustui Sleicheriui skirta Rytų Vokie
tijos baltistų konferencija. Vilniaus 
“Literatūroj ir Mene” paskelbtame 
L. Stepanausko aprašyme minimi pa
daryti pranešimai: prof. Henriko Be- 
kerio iš Jenos — “Augustas Šleiche
ris Jenoje”, Berlyno Humbolto uni
versiteto prof. V. Falkenhano — “A. 
Šleicherio reikšmė indoeuropiečių ir 
baltų kalbų mokslui”, Leipcigo uni
versiteto filologijos mokslų dr. R. 
Ekerto — apie A. Šleicherio “Lietu
vių kalbos gramatikos” ypatybes, R, 
Vokietijos Mokslų Akademijos sorbų 
liaudies kultūros instituto bendradar
bio dr. F. Metško — apie lietuvių ir 
sorbų istorinius ryšius senojoje Prū
sijos karalystėje, estės filologės Imbi 
Ryman — apie pirmosios dainų šven
tės Estijoje šimtąsias metines. Kon
ferencijos dalyviams buvo sudaryta 
proga pasiklausyti M. K. Čiurlionio 
harmonizuotų liaudies dainų ir J. Ju
zeliūno “Afrikietiškų eskizų”. A. Šlei
cherio perfotografuotą “Lietuvių kal- 
dos gramatiką” ruošiasi išleisti Leip
cigo antikvarinių knygų leidykla, ku
ri už šį leidinį ims po 50 R. Vokieti
jos markių.

TARPTAUTINĖ GRAFIKŲ DRAU
GIJA Niujorke šimtą dail. Romo Vie
sulo spalvoto reljefo “Up-On” kopi
jų parūpins JAV ir Europos meno 
rinkėjams. Šį jo kūrinį pasirinko vet- 
tintojų komisija, kurią sudaro 10 eu
ropiečių ir amerikiečių muzėjų kura
torių. Dail. R. Viesului neseniai bu
vo suteiktos pilno profesoriaus tei
sės Temple universiteto Tyler meno 
mokykloje. Birželio pradžioj jis iš- 
wirctA i Tn^no mo
kyklos — Tyier School of Art — sky

riuje dėstys meną dvejus metus.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DAINV IR OPERŲ ARIJŲ REČI- 

TALĮ Vilniaus filharmonijos salėje 
surengė tenoras Virgilijus Noreika. 
Nemažą programos dalį sudarė jo 
koncertuose JAV ir Kanadoje skam
bėję kompozitorių kūriniai, kaip pvz. 
V. Klovas harmonizuota lietuvių liau
dies dainų siuita “Ganyklų dainos”, 
J. Tallat-Kelpšos subtilioji “Daina 
apie Nemunėlį”, B. Dvariono “Da
lios” Jurgelio arija, J. Kamavičiaus 
“Gražinos” vaidilos daina, F. Cilea 
“ArUetės” Federiko romansas, J. F. 
Halevy “žydės” arija “Rachel, tave 
dangus”, G. Bizet “Carmen” Don 
Chose arija “Gėlę, kurią man dova
nojai”. Programą papildė eilė naujai 
paruoštų kompozicijų, jų tarpe pora 
J. Brahmso ir F. Liszto romansų. 
Solistui akompanavo Vilniaus operos 
koncertmeisterė Žaneta Noreikienė.

PROF. ADOLFAS JUCYS, Vilniaus 
universtiteto teorinės fizikos kated
ros vedėjas, išvyko į Britaniją skai
tyti paskaitų mokslinio tyrimo cent
ruose. Pasaulinio pripažinimo susi
laukęs kvantmechaninės atomo teo
rijos srityje, šia tema jis padarys pra
nešimus Oxford, Cambridge, Man
chester universitetuose. Pastarajame 
jam, kaip jaunam fizikui, teko tobu
lintis 1938 m. vasarą.

A. KLEINICKIO BALETAS VAI
KAMS “Beširdis” rampos šviesą iš
vydo Vilniaus operos ir baleto teat
re. Libreto autoriui — L. Navickytė,
J. Gudavičius ir I. Stravinskienė. 
Premjera buvo paruošta Vilniaus M.
K. Čiurlionio meno mokyklos auklėti
nių ir pedagogų bendromis jėgomis. 
Pagrindinius vaidmenis atliko jauno
sios balerinos E. Ovsiankaitė, A. Bez
borodova, V. Berezkaitė su V. Chle- 
binsku. Spektaklio baletmeisteriai — 
L Navickytė ir J. Gudavičius, daili
ninkas — P. Ilgūnas. Grojo mokyklos 
muzikantų orkestras, diriguojamas S. 
Sondeckio. Premjerą padėjo paruoš
ti M. K. Čiurlionio mokyklos dėstyto
jai — J. Olekienė, G. Sabaliauskaitė,
S. Petraitis, I. Požerienė ir L. Dum- 
šaitienė.

VILNIAUS KRAŠTOTYRININKŲ 
RAMUVA M. K. Čiurlionio meno mo
kyklos salėje surengė dzūkiškų senų
jų dainų vakarą, kurio programą at
liko Čižiūnų ir Klepočių kaimų mote
rys, padainavusios rugiapjūtės, ves
tuvių ir našlaičių dainų. Valkininkų 
gimnazijos mokytojas V. Galvenas va
karo dalyvius supažindino su šio 
miestelio istorija, jo vardo atsiradi
mo legendomis. Įspūdžių pluoštą iš 
tautosakininkų bei etnografų ekspe
dicijos Valkininkų apylinkėse pa
teikė Mokslų Akademijos istorijos 
instituto etnografijos sektoriaus va
dovė A. Vyšniauskaitė. Vakaronę pa
įvairino dzūkių audinių parodėlė.

BALTIEČIŲ DAILININKŲ kas 
antri metai rengiama tapybos darbų 
paroda atidaryta Vilniaus parodų rū
muose. Atidaromąjį žodį tarė Lietu
vos Dailininkų Sąjungos pirm. J. 
Kuzminskis, svečių vardu — latvių ir 
estų atstovai. Parodoje dalyvauja 20 
lietuvių, 10 estų ir 10 latvių tapytojų, 
pateikusių po 5 kūrinius. Parodos 
medaliai, diplomai ir piniginės pre
mijos už geriausius darbus teko dai
lininkams — V. Gečui, O. Subiui, E. 
Pildrui, L. Endzelynei, L. Murniekui 
ir J. Švažui. Specialų žurnalo “Kultū
ros Barai” prizą laimėjo L. Tuleikis.

DU SIMFONINIUS KONCERTUS 
Vroclave (Breslau), Lenkijoje, su šio 
miesto filharmonijos orkestru suren
gė vilnietis dirigentas Juozas Domar
kas. Wroclavo filharmonijos direkto
rius T. Strupala giria lietuvio diri
gente antrąją viešnagę, Vroclave pir
mą kartą nuskambėjusias R. Ščedri- 
no “Išdaigiškas častuškas”, G. Male- 
rio I simfoniją ir su prancūze pia
niste atliktą Manuelio de Falla kūri
nį “Naktis Ispanijos soduose”. Pasak
T. Srupalos, J. Domarko dirigavimas 
buvo gera mokykla Vroclavo filhar
monijos orkestrui. .

SOVIETŲ KONSERVATORIJŲ 
STUDENTŲ mokslinių draugijų kon
ferencija liaudies muzikos klausimais 
įvyko totorių sostinėje Kubanėje. Vil
niaus valstybinei konservatorijai at
stovavo ir pranešimą padarė liau
dies instrumentų katedros .ketvirta- 
kursis birbynininkas R. Apanavičius, 
diplomantė A. Gajauskaitė ir akom- 
paniatorė L. Juozapaitienė. Praneši
mo tema buvo lietuviškos liaudies su
tartinės bei jų atsiradimo istorija. 
Konferencijos dalyviams vilniečiai 
pagrojo E. Balsio “Andante”, J. Šve
do “Svajonėlę” ir J. Juzeliūno pjesę 
birbynei “Piršlys melagis”.

JUOZAS BALTUŠIS 60 metų am
žiaus sukakties proga buvo pagerbtas 
specialiu vakaru Vilniaus respubli
kinėje bibliotekoje. Pagrindinį pra
nešimą apie jo kūrybą padarė Augus
tinas Gricius (Pivoša). “Vagos” lei
dykla jubilėjaus išvakarėse išleido 
“Parduotų vasarų” neseniai parašytą 
IT dalį, piemenuko buitį vaizduojan
čią skyriuose “Palaikis”, “šeškai”, 
“Virto ąžuolai”, “Uola”. Iš J. Baltu
šio žymesnių kūrinių minimi: apsa
kymai ir apybraižos “Baltieji dobiliu
kai”, “Kas dainon nesudėta”, “Valiu- 
sei reikia Alekso”, pjesės “Gieda gai
deliai”, “Anksti rytelį”, scenarijus 
lietuviškam filmui “Aušra prie Ne
muno”. Sąmoningai ar nesąmoningai 
nutylimi nemažo lietuvių išeivių dė
mesio susilaukę įspūdžiai iŠ JAV 
‘•Tėvų ir brolių takais”. Vilniškė 
augiausioji taryba J. Bakužiui su
teikė liaudies rašytojo vardą.

V.Kst



REALTOR
2320 Bloor St. W.

BABY POINT — JANE $4,900 Įmo
kėti, tik 8 metų senumo, mūrinis 6 
kb. namas su privačiu įvažiavimu, 
moderni virtuve ir vonia, 6% ilga
laikė skola, už mėnesio galima už
imti.
WESTON — JANE, 5 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow) namas 
su garažu ir įvažiavimu. Įrengtas 
rūsvs. Prašoma kaina $25.900. įmo
kėti apie $4.000. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
$10.000 įmokėti. 12 didelių kamba
riu, atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis 
sklypas, 3 virtuvės,- 2 prausyklos. 
Geros pajamos.
PRINCE EDWARD Drive-Berry Rd. 
4 butai po 2 miegamuosius: $25.000 
įmokėti, 14 metų senumo, 4 garažai, 
vandens alyvos šildymas. Pirma sko
la tik iš 5% ir ilgam laikui
WINDERMERE — BLOOR.
$8.000 įmokėti. 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4

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

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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. 930-1

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
ISLINGTON — FINCH. Gražios statybos vienaaugstis, (bungalow), 6 
dideli ir šviesus kambariai, modemiškai įrengta virtuvė, augštas rūsys. < 
Privatus asfaltuotas privažiavimas, vieta garažui. Dirbantiems šiaurės 
vakarų Toronte geras pirkinys. Įmokėti apie $7.000, atvira skola iš 
6% %.
ISLINGTON — QUEENSWAY. Dovanų, tabako ir smulkmenų prekyba, 
parduodama kartu su namu. 5 kambarių butas, alyva - vandeniu šildo
mas. Narną ir verslą galima perimti už 30 dienų. Įmokėti $10—42.000; 
viena atvira skola 10-čiai metų.
BLOOR — BERESFORD. Mūrinis, atskiras, 8 kambariai per du augštus,
2 virtuvės, 2 prausyklos. Namas arti požeminio susisiekimo ir krautu-

* vių. Didelis kiemas, šoninis įvažiavimas. Įmokėti apie $10.000.
AURORA SIDE RD. — 400 HWY. 100 akrų gražios žemės, 4000 pėdų 
prie pagrindinio 400 kelio. Reikalingas didesnis įmokėjimas — apie 
$40.000. Galima pirkti ir mažesniais sklypais.
BLOOR — JANE. Keturbutis (forplex), ideali vieta prie pat požeminio, Į 
viskas įrengta atskirai. Didelės nuomos pajamos, 4 garažai. Įmokėti apie I 
$25.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI. ‘ i
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869 I

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

ST. CLAIR — BATHURST, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras 10 kambarių 
dvibutis; liks viena 10 metų atvira skola. Prašoma kaina $30.000.
BLOOR — RUNNEYMEDE, $15.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kam
barių dvibutis; 2 mūro garažai, 9 pėdų privatus įvažiavimas. Prašoma 
kaina $39.500. Liks viena atvira skola.
BLOOR — ROYAL YORK, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, vienaaugštis 
(bungalow), 6 kambariai, užbaigtas rūsys. Gražus namas ir gera vieta.
BATHURST — EGLINTON, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 4 butų 
pastatas, metinė nuoma $6.000. Prašoma kaina $49.900.

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

Vakarais — HU. 9-1543
BLOOR — JANE, $10.000 įmokėti, 6 kambariai, gražių plytų, vandeniu 
šildomas, iš priekio įvažiavimas, garažas, vienas iš naujesnių namų; 

mortgičius 8%.
BLOOR — JANE, $15.000 įmokėti, gražus, apynaujis namas 8 dideli 
kambariai per 2 augštu, žaidimo kambarys, privatus įvažiavimas, gara
žas. Būtinai reikia parduoti; galima siūlyti žemą kainą.
DORVAL GATVE, $6.000 įmokėti, viena atvira skola iš 8%; atskiras, 
gražus plytų namas, 10 kambarių, 3 virtuvės, 2 prausyklos, vandens ap
šildymas; platus įvažiavimas, garažas.
INDIAN GROVE, $6.000 įmokėti, viena atvira skola; 9 dideli kambariai, 
2 prausyklos, 3 virtuvės, nauja šildymo sistema, garažas; dabartiniu me
tu nuomojamas visas namas, gana pigus.
PRINCE RUPERT GATVE, $10.000 įmokėti, dviejų augštų mažas dvi- 
butis (duplex) atskiras, 10 kambarių; geras sklypas, garažas; galima 
pirkti gera kaina.
ALHAMBRA GATVE, $12.000 įmokėti, viena atvira skola; atskiras, 9 
kambarių namas, dvigubas naujas garažas, randasi labai geroj vietoj, 
namas kaip naujas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Tel RO 2-8255
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. Viršutini butų galima tuojau 
užimti.

MOKA:

už depozitus —5!4%
už serus
1968 m. išmokėta 5%%

IMA:
už asmenines paskolas 7!4%
už mortgičius 714%

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

Toronto Real Estate Boards narys. 

LE 1-1161, namų 783-2105

owners 
CZentre

Statybinės medžiagos ir remontai
2742 Dundas St. W. Tel. 769-5171

• Ivoirios mediiajot namų tohymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos 
a Grindg, lubg ir sieng plytelės
• Atliekam vises statybos darbas Ir remontas

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

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 v»L veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Biudžeto ir patarnavimo planai Išsimokėsimas 5-riems metams Ir ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362^777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: St. Prakapas 

tel. RO 7 9088 kiekvienu meto.

Bundantis pavasaris lietuvių vasarvietėje prie Wasagos Kanadoje 
Nuotr. M. Pranevičiaus

SPORTAS
V. NEŠU KAITYTĖS 

LAIMĖJIMAI MIUNCHENE
Toronto “Vyčio” jaunajai stalo te

nisininkei jau antrą kartą tenka at
stovauti Kanadai pasaulinėse stalo 
teniso pirmenybėse, šį kartą — Miun- 
chene. Pakeliui į pirmenybes Kana
dos moterys žaidė draugiškas rung
tynes Šveicarijoje. Komandinėse 
rungtynėse Kanada nugalėjo Švei
cariją 8:2; V. Nešukaitytė laimėjo 
visus 3 susitikimus. Pasaulio pirme
nybėse Miunchene Kanados mote
rims teko žaisti vienoje grupėje kar
tu su Čekoslovakija ir Ispanija. Pir
mose rungtynėse kanadietės nuga
lėjo Ispaniją 3:1. V..Nešukaitytė čia 
laimėjo 2 susitikimus ir taip padė
jo laimėti dvejetą. Antrąsias rungty
nes teko žaisti prieš vieną geriau
sių pasaulio moterų komandų — Če
koslovakiją. čia kanadietės . pralai
mėjo 3:0. Tačiau ir čia V. Nešukai
tytė stipriai pasipriešino Europos 
meisterei Vostovai. Dvejetą kanadie
tės pralaimėjo tik 2:1. Po to Kanada 
buvo nukelta į žemesnę grupę ir čia 
teko žaisti prieš Bulgariją, Kambodi- 
ją, JAV ir Daniją. Kanadietės įveikė 
Bulgariją, kuri irgi yra pajėgi stalo 
tenise, 3:2. V. Nešukaitytė čia lai
mėjo du susitikimus. Taip pat nu
galėjo Daniją 3:1. Pralaimėjo 3:1 
Kambodijai, kurios žaidėjos žaidžia 
neįprastu stiliumi. Taip pat pralai
mėta JAV 3:1. Visose šiose rungty
nėse stipriausia Kanados žaidėja bu- 

*vo V. Nešukaitytė. Iš 10 turėtų su
sitikimų ji laimėjo 7, neskaitant ke
leto laimėtų dvejetų, žinant Euro
pos ir Azijos žaidimo lygį, tai gra
žus jaunosios stalo tenisininkės pa
sirodymas pasauliniame sporte. A.S.

AUŠRA — KOVAS — 
NUGALĖTOJAI

Du savaitgalius užtrukusiose rung
tynėse išryškėjo 1969 m. Kanados 
lietuvių sporto apygardos krepšinio 
čempijonai. Jaunių B klasėje nuga
lėtojais liko Hamiltono Kovas, gi li
kusiose klasėse: vyrų, jaunių A, C ir 
D bei mergaičių — Toronto Aušra. 
Prieauglio klasių pirmenybės įvyko 
balandžio 19-20 d.d., o vyrų ir mer
gaičių — bal. 26-27 d.d. Vyrų kla
sėje varžėsi: Montrealio Tauras, Ha
miltono Kovas, Toronto Vytis ir Auš
ra. Priešbaigmių rungtynėse Vytis 
pralaimėjo Aušrai 93:72, o Montrea- 
lis — Hamiltonui 83:72. Rungtynė
se dėl III vietos Tauras pralaimėjo 
Vyčiui 79:93. Pirmenybių baigmėje 
Hamiltono Kovas be didesnio pasi
priešinimo grąžino Aušrai praėjusiais 
metais atimtą Kanados Lietuvių Kul
tūros Fondo taurę, pralaimėdami 
rungtynes 96:70. Mergaičių klasėje 
varžėsi tik Aušros ir Vyčio koman
dos. Ausrietės dešimtą kartą laimėjo 
čempijonatą, nugalėdamos savo kai
mynes 30:21.

SPORTAS LIETUVOJE
Tarptautinėse fechtavimo varžybo

se V. Vokietijoj dalyvavo apie 150 
fechtuotojų iš V. Vokietijos, Lenki
jos, Biilgarijos, Rumunijos, Austri
jos ir Lietuvos. Pirmą vietą moterų 
klasėje laimėjo lietuvaitė Irena Mic
kutė.

Pasaulinėse stalo teniso pirmeny
bėse dalyvauja iš okup. Lietuvos 
Asta Giedraitytė ir Laima Balaišy- 
tė-Amelin.

Sov. Sąjungos krepšinio pirmeny
bėse žalgiriečiai pralaimėjo Tartu 
Kalevui pirmąsias rungtynes 70:75, 
bet laimėjo antrąsias 77:75. Pirme
nybės dar nebaigtos.

Pabaltijo plaukymo rungtynes Ta
line laimėjo Lietuvos plaukikai. Jie 
surinko 277 tšk., palikę estus antro
je vietoje su 218,5 tšk. Lietuvos plau
kikai taip pat daugiausia laimėjo pir
mųjų vietų — 17. Estams ir latviams 
atiteko tik po 6 pirmąsias vietas. 
Lietuviai ten pagerino 13 Lietuvos 
rekordų ir pakartojo 3.

VYČIO ŽINIOS
G. Kerniūte dalyvavo tarptautinė

se plaukymo varžybose Vankuvery. 
Rungtyniavo JAV, Kanados ir N. Ze
landijos plaukikai. G, K. gerai pasi
rodė 200 m. plaukime, kuri laimėjo 
olimpinė čempijonė amerikietė. Šio

se varžybose ji nugalėjo savo arti
miausią Kanados varžovę, kuri atsto
vavo Kanadai Meksikos olimpiadoje.

Kanados lietuvių krepšinio pirme
nybėse Vyčio krepšininkai pirmose 
rungtynėse pralaimėjo Aušrai, ta
čiau laimėjo antrąsias prieš Mont- 
realio Taurą. Vytiečiams teko III 
vieta. Mergaitės pralaimėjo Aušrai 
21:30.

Golfininkams. šį sekmadienį, ge
gužės 4, 12 v. Maltono aikštyne įvyks 
Vyčio klubo uždaros pirmenybės vi
sose klasėse. Visus vytiečius kviečia
me jose dalyvauti.

šaudymo sekcijos jauniausias na
rys (15 m.) A. Zaleskis yra vienas 
iš geresnių skriejančių lėkščių (trap) 
šaudytojų lietuvių tarpe. Praėjusia
me sezone registruotų rungtynių me
tu jis pasiekė augščiausią vidurkį.

Mūsų rėmėjams — K. Budreckiui, 
V. Kasperavičiui, P. Žūliui nuošir
džiai dėkojame.

J. Nešukaitis ir E. Vaičekauskas 
labai sėkmingai pasirodė lietuvių sta
lo tenisininkų dešimtuko turnyre Či
kagoje. J. Nešukaitis laimėjo I vie
tą. E. Vaičekauskui, kuris nors ir 
laimėjo prieš J. Nešukaitį, teko II 
vieta. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusios savaitės rungtynėmis 

Aušros vyrai ir mergaitės sėkmingai 
užbaigė 1968-69 m. krepšinio sezo
ną. Vyrai, gana silpnai pasirodę B-C 
lygoje, visus nustebino savo ryžtin
gumu S. Amerikos ir Kanados lietu
vių pirmenybėse. Pirmą kartą laimė
ję čempijonatą Amerikoje, jie de
vintą kartą tapo Kanados lietuvių 
sporto apygardos pirmenybių nuga
lėtojais. šiose pirmenybėse, prieš 
patekdami į baigmę, vyrai nugalėjo 
Vytį 93:72 ir baigmių rungtynėse — 
Hamiltono Kovą 96:70. Žaidė: O. Kuš- 
neraitis 3, 4, R. Tamulionis 3,6, G. 
Rautinš 19, 31, S. Kaknevičius 2, 2, 
A. Stonkus 16, 18, J. Zentinš 14, 12, 
A. Žaliauskas 12, 10, E. Starkutis 8, 
10, L. Plačiakis 10, 3 ir P. Genys 5. 
Komandai vadovavo A. Nausėdas, o 
ją globojo E. Šlekys. — Mergaitės 
dešimtą kartą iš eilės tapo Kanados 
lietuvių mergaičių A klasės čempi- 
jonėm bei išsikovojo Toronto CYO 
lygos mergaičių A, B ir D, klasių 
nugalėtojų titulus. Mergaitės A Ka
nados liet, pirmenybėse nugalėjo vy 
tietes 30:21 (CYO baigmėje taip pat 
žaidė su vytietėm, laimėdamos 97: 
62); merg. B I baigminėse CYO rung
tynėse laimėjo prieš merg. B II 46: 
29 (25:13; 22:16); mergaitės D CYO 
baigmėje nugalėjo St. Edwards 52:31 
(24:19, 28:12). Žaidė: merg. A ko
mandoje — I. Janeliūnaitė 9, G. Ur
bonaitė, L Krikščiūnaitė 6, R. Kai
rytė. R. Radžiūnaitė 4, R. Birštonai- 
tė ir V. Jurevičiūtė 11; merg. B I 
— D. Kiškūnaitė 6, 11, D: Kairytė 4, 
D. Danaitytė 3, L. Simanavičiūtė, R. 
Bukšaitytė 2, 1, R Girdauskaitė 1, 8,
L. Mačionytė 8, 3, V. Gataveckaitė 2, 
3; merg. B II — V. Plučaitė 1, S. 
Virkutytė 1,5, M. Sodonytė 2, 9, L. 
Klibingaitytė 1, R. Vaškevičiūtė 1, 
A. Salvaitytė 1, D. Vaškevičiūtė, A. 
Birštonaitė 2, Al. Birštonaitė ir L. 
Patašytė; merg. D — A. Plučaitė 11, 
7, B. Plučaitė 3, I. Paškauskaitė 11, 
7, P. Simutytė 4, 5, A. Klibingaitytė 
2, 2, S. Peterson ir B. Užbalytė. Va
dovavo Al. Žaliauskas — merg. A,
M. Romanovaitė — merg. B I, J. 
Kelly — merg. B II, A Stuopis — 
merg. D. Visas komandas rūpestin
gai globojo A. Stuopis. — Nuoširdi 
padėka Pranui Žūliui už finansinę 
paramą. Krepšinio treniruotės nu
traukiamos iki stovyklos.

ATLANTIC 
valgykla

1330 DUM>AS ST. W., 
TORONTO 3.

TeL LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATKKALAI

NAUJI SAVININKAI

V. Ir V. IVANAUSKAI

Skautų veikla
• šį sekmadienį, gegužės 4 d., po 

9 v. Mišių nuo Prisikėlimo bažny
čios “Šatrijos” tunto kanklininkės ir 
“Rambyno” skudutininkai važiuoja į 
Delhi iškylauti ir koncertuoti. Išvy
kos dalyviai suvažiuoja į A ir E. 
Augustinavičių miškelį, kur prieš ke
letą metų Toronto skautai stovyk
laudavo. Skautai ir skautės pasiima 
iškylos aprangą ir uniformą. Delhi 
5 v. p.p. dalyvausime mokslo metų 
pabaigos ir Motinos Dienos koncerte. 
Kanklininkių ir skudutininkų gene
ralinė repeticija šį šeštadienį, geg. 
3 d.. 3 v. p.p., skautų būkle.

• “Rambyno” tuntas su 58 skau
tais, 7 vadovais, 5 tėvais ir 5-kiomis 
šeimininkėmis sėkmingai dalyvavo 
kanadiečių organizuojamoje metinė
je Obuolių Dienoje balandžio 26 d. 
Tunto vadovybė šia proga taria ačiū 
vadovams ir skautams už atliktą pa
reigą visų bendram reikalui, šeimi
ninkėms — E. Simonavičienei, G. 
Tarvydienei, O. Asevičienei, B. Jan
kauskienei ir A Pilipavičienei už 
skautų valgydinimą, tėvams — A 
Ciplijauskui, J. Kulikauskui, L. Abra- 
moniui, p. Stauskui ir p. Kaminskui 
už visokeriopą talką. Ypatingą padė
ką vadovybė reiškia s. K. Batūrai, 
kasmet vadovaujančiam lietuvių gru
pei Obuolių Dienoje.

• “Šatrijos” tunto “Dainas” dr-vė 
bal. 26 d. iškylavo Toronto salose. 
Draugovei vadovauja L. Teišerskytė.

• Skautų vyčių kandidatų egzami
nai — gegužės 5 d., 8 v.v., skautų 
būkle.

• Mindaugo dr-vės kandidatų eg
zaminai — gegužės 5 d., 7 v.v., šv. 
Jono Kr. parapijos salėje.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
iškyla į gamtą — gegužės 10, šešta
dienį. Autobusas išeis 3. v. p.p. nuo 
Prisikėlimo bažnyčios ir juo bus ve
žama tik į vieną galą. Tėveliai kvie
čiami į laužą 7.30 v.v.. Grįždami jie 
parsiveža savo vaikus. Vieta — S. ir 
G. Kuzmų miškas prie Maple Rd.

č. S.

l; i a c

Putnamo lietuvaičių bendrabuty
je. Jame lietuvaitės iš įvairių vie
tovių mokosi, gilinasi į lietuvių 
kultūra. Bendrabutyje dėstomi 
gimnazijoj pripažinti kursai: lie
tuvių literatūra, gramatika, vi
suomenės mokslas, istorija. Mo
komasi tautinių šokių, rankdar
bių, dalyvaujama chore. Veikia 
ateitininkių ir skaučių organiza
cijos. Mergaitės lanko katalikiš
ką gimnaziją Putnamo mieste, 
ten dalyvaudamos Įvairiuose klu
buose bei programose. Priima
mos tik gimnazistės. Registracija 
— iki 1969 m. gegužės 10 d. 
Kreiptis: Sės. M. Jurgita, Imma
culate Conception Convent, Put
nam, Connecticut 06260, USA. 
Tel. (203) 928-5828

SUOMIŠKA PIRTIS — 
MAUDYMASIS IR MASAŽAS 
583 Annette St Tel. 7674086 

Atidaryta vyrams ir moterims 
nuo antradienio iki šeštadienio 

1—11 vai. vakaro

Parduodamas 
nepasterizuotas 

medus
I§ NUOSAVO BITYNO 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS.

Skambinti tel. 534-0563 
30 Dewson St., 
Toronto 4, Ont.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE 

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 6-4982 

Yorkdale Shopping Centre 783-8866
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių________
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatvfa 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, gyvenęs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien "nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. 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

REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

VASARNAMIS Springhurst Beach, Wasagos apylinkėje, dėl savininko 
mirties turi būti parduotas sumokant grynais. Sklypas 105 x 142 
pėdų dydžio.
BLOOR __ ISLINGTON atskiras plytinis namas su garažu, 6 dideli
šviesūs kambariai, šiltu vandeniu šildymas, arti Bloor, apie $30.000 
vertės.
WRIGHT AWE — SORAUREN rajone, $20.900 pilna kaina, atskiras, 
atskiras, 7 kambariai, saulės kambarys, 4 kambariai antrame augšte, 
dvigubas garažas.
BLOOR — KENNEDY, atskiras, plytinis, 7 kambariai per 2 augštus, 
3 modernios virtuvės, 2 prausyklos, gera šildymo krosnis, šoninis įva
žiavimas, garažas; $12.000 įmokėti.
DUNDAS — CLENDENAN, plytinis 6 kambarių namas, nauja šildy
mo krosnis, moderni virtuvė, naujai ištinkuoti, alyviniais dažais išda
žyti visi kambariai; lieka viena skola; $5.000 įmokėti.

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

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių 
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORRIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

BABY POINT — JANE, apie $4.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis na
mas, užbaigtas rūsys, privatus platus įvažiavimas.
ROYAL YORK — BLOOR, apie $4.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, užbaigtas rūsys, garažas su labai plačiu įvažiavimu. 
RUNNYMEDE — BLOOR, $6.000 įmokėti, 7 gana didelių kambarių 
atskiras mūrinis, garažas su šoniniu įvažiavimu; lieka viena atvira 
skola.
KIPLING — RATHBURN, gražus didžiulis 4 miegamųjų vienaaugš
tis, šeimos kambarys, pilnai užbaigtas rūsys, puikus kiemas, gara
žas su privačiu įvažiavimu, tiktai $8.000 įmokėti.
INDIAN RD. — BLOOR, 7 kambarių atskiras mūrinis namas, vieta 
garažams su geru privažiavimu, kvadratinis planas, reikalingas vi
daus remonto; pilna kaina tik $27.900.
GEOFFREY — RONCESVALLES, 9 kambarių atskiras namas, 3 vir
tuvės, garažas su šoniniu įvažiavimu; kaina $32.500; namas be skolų. 
JANE — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 10 kambarių per du augš
tus, atskiras namas, perdirbtas į du atskirus butus; garažas su priva
čiu įvažiavimu.
HIGH PARK — BLOOR, 10 kambarių dvibutis, vandeniu - alyva šil
dymas, geram stovyje; atvira skola, netoli nuo požeminio traukinio 
stoties; apie $10.000 įmokėti.
ROYAL YORK — BLOOR, puikus 8 kambarių per du augštus atski
ras namas, užbaigtas rūsys, $15.000 įmokėti, garažas su plačiu priva
čiu įvažiavimu, greitas užėmimas esant reikalui.
HIGH PARK, didžiulis 15 kambarių atskiras namas, perdirbtas į at
skirus butus, gauna gana gražias pajamas, garažas su plačiu privačiu 
įvažiavimu, sklypai 50x200.
BLOOR — RUNNYMEDE, moteriškų drabužių krautuvė ir pataisy
mai, puikus pelningas verslas, judri verslo vieta, gera apyvarta.
JANE BLOOR, originalus keturbutis, dviejų miegamųjų, garažas su 
privačiu įvažiavimu, vandeniu - alyva šildomas.
165 AKRŲ ŪKIS su pastatais, $7.000 įmokėti, netoli Toronto. Be to, 
turiu didelį pasirinkimą įvairaus dydŽo žemės ūkių nuo 10 akrų ir 
daugiau.

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454 
PR. KERBER'S

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- A A 14 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PA K A/VI A 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5Vą% už depozitus
5%% už šėrus išmokėta

DUODAME 
mortgičius iš 71/2% 
asm. paskolos iš 7!Ą%

GERIAUSIA MĖSA 
Ir 

SKANUMYNAI

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, S. 
Amerikos m ė s o s ir skanumynų 
krautuvėse



Tel. 251-4864

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

Namų tel. 277-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV
IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 

TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ

A ČIŽIKAS

PARDUODAM
IR
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ava^
TeL 531-6165

Dirbtuvė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS |
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

BE MUITO DOVANOS:
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus apra-
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliams motorai ir padan
gos, motociklai, dviračiai, skalbia
mosios mašinos, siuvamosios ma
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai, transistoriniai radijo aparatai, 
laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarą gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekią.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsą 
pranešimą.

a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumą, prašome klausti, teiefonuoti bei rašyti, 

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

nauti ateityje. ■ , -
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
mloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289 
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

K. Striaupis . Res. tel. LE 6-5363

Sav. A. B. Beresnevičius 
343 Roncesvalles Avė 

Toronto 3
(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ) 

Tel. 531-1432
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų 
drabužių. (MOD CONSERVATIVE FORMAL)

%

780 Queen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

1

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaiką nuotraukos 

Portretai ir kt

PAVĖSYJE
Siandieną aplankė mus “Tėviškės 

Žiburiai”. Sis laikraštis yra laukia
mas svečias mūsų šeimoje. Gyvename 
Miami ir nors gauname ir kitų lietu
viškų laikraščių leidžiamų JAV-se, 

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL 

Ket. ir penkt. 9—9 vaL

šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos 
kainos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusipirkti 
įvairią prekių specialiose doleri
nėse krautuvėse.

mu ir toliau sekti Kanados gyvenimą. 
Esu jau prieš tai skaitęs “TŽ” kele
tą straipsnių apie Floridą ir Miami 
Parašo žmonės, kuriems čia tenka 
atostogauti. Įdomios jų pažiūros, nes 
čia gyvenant jau 5 metus kažkaip gal 
ir nekrinta į akis tai, kas tikrai nu
stebina turistą. “TŽ” 1969. 4. 17. nr. 
16 (1003) atspaustas P. Lėlio 
straipsnis “Poilsis palmių pavėsyje”. 
Norėčiau papildyti šį straipsnį, ypač 
priminti lietuvių klubą — American- 
Lithuanian Citizens Club ir lietuvy
bės išlaikymą Miami. Yra dar vienas 
“ružavų” klubas — Lithuanian Social 
Club, apie kurį čia nekalbėsiu. P. Le- 
lis rašo apie vargonininką lietuvį Ste- 
ponavičių-Stevens (ne Steve). Pilnai 
sutinku, jog P. Steponavičius yra ge
ras lietuvis. Bažnyčioje Vasario 16 
proga giedamos lietuviškos giesmės, 
Lietuvos himnas. Svarbiausia, jog tai 
gieda svetimtaučiai, išmokyti p. Ste
ponavičiaus, atseit, “Gesu” bažnyčios 
choras. Tas pats choras yra davęs 
lietuviškų dainų koncertą ir mūsų 
klube. Galbūt ir neskamba taip, kaip 
būtų dainuojama tikrų lietuvių, bet 
darbo tenka įdėti labai daug. Pažįstu 
p. Steponavičių — geras lietuvis, že
maitis. Visdėlto daugiausia prisideda, 
atseit, “veža” visą lietuvių kultūrinę 
veiklą (Vasario 16 organizavimą, 
birželio trėmimų minėjimus ir kt.) 
A. D. Kaulakis. Tai nepailstąs žmo
gus, vyresniosios kartos lietuvis, be 
kurio Miami lietuvybės išlaikymas ir 
kultūrinė veikla sunkiai pajudėtų. 
A. D. Kaulakis yra ALTos Miami sky
riaus pirmininkas jau treji metai. 
Kas rengia visus minėjimus? ALTa, 
vadovaujama veržliojo A. D. Kaula- 
kio. Nepaslaptis, jog Miami klube yra 
narių, kurie nusistatę prieš betkokius 
minėjimus, prieš lietuvių kalbos var
tojimą klube ir, žinoma, prieš A D. 
Kaulakį. Tai senosios kartos būrys 
lietuvių, kurie lietuvybę yra iškeitę į 
“Coca-Colą”. Kas stoja prieš juos į 
kovą? Aišku, A D. Kaulakis. štai iš
sireiškimas vieno buvusio klubo va
dovaujančio asmens: “... betkoks 
Lietuvos vadavimas yra lyg galvos 
trankymas į sieną”. Sunku yra tai su
prasti atvažiavus iš didžiųjų lietuvių

DIDĖJANTIS LIETUVIŲ KAPITALAS 
HAMILTONIECIV PASTANGOS ĮSIGYTI LIETUVIŲ NAMUS

$65.000 grynais ir davė mums pirmą 
mortgičių $110.100 iš 8^ % dešim
čiai metų. Ši skola mums mokama kas 
trys mėnesiai po $1.000 pagrindinės 
skolos su trijų mėnesių palūkanomis. 
Mortgičius yra atviras. 1969 m. vasa
rio 15 d. naujasis savininkas įmokėjo 
mums pirmą dalį $1.100 pagrindinės 
skolos ir $2.517.64 palūkanų, iš viso 
$3.617.64. Tolimesnieji mokėjimai 
bus: gegužės 15 d., rugpjūčio 15 d. ir 
lapkričio 15 d. Smulkią, tikslią ir do
kumentuotą “Deltos” pardavimo ap
žvalgą “NL” š.m. 3 nr. davė mūsų 
sekretorius Petras Pranckevičiųs.

Prisiminęs, kad dar tik prieš dve
jus metus tuometinė LN v-ba norėjo 
“Deltą” atiduoti už $145.000 su $30. 
000 įmokė j imu grynais, skaitau, kad 
ją parduoti mums pavyko gerai. Ją 
pardavę mes gavome $40.880,24 pel
no. 1958 m. balandžio 30 d. ją nupir
kome už $173.000. Taigi, dabar už ją 
gavome $2.100 daugiau, negu buvome 
mokėję.

LN sklypas šiuo metu yra užrašytas 
pardavimui irgi per tą pačią Toronto 
agentūrą, per jos atstovą Antaną 
Pauplį, prašant už jį po $7 už kv. pė 
dą. Sklypo plotas yra apie 48.000 kv. 
pėdų.

Išvados
1. Sklypą reikėtų stengtis parduoti, 

bet tik už mums priimtiną kainą. Kol 
jo neparduosime, siūlau lemiamų 
sprendimų nedaryti.

2. Lietuvių Namų bendrovės ne
likviduokime. Kai sklypą parduosi
me, tada tiksliai žinosime šėro kainą. 
Norint patenkinti tuos, kurie nori iš 
b-vės pinigus atsiimti be nuostolio 
sau, reikėtų vieną šėrą suskaldyti j 
3 ar 4 po $100 kiekvieną ir tęsti lig
šiolinę šėrų pardavimo praktiką.

3. Praeitis parodė, kad įsigyti Lie-

(Tęsinys iš pr. numerio)
- “Deltos” pardavimas

“Delta” parduoti buvo apsispręsta 
maždaug prieš 5 metus. Pirmuosius 4 
metus ji buvo užrašoma pardavimui 
per Hamiltono agentūras. Per ta lai
ką jokio rimtesnio pasiūlymo nebuvo. 
Tai dalį mūsų narių taip paveikė, kad 
susidarė žymus skaičius tokių, kurie 
norėjo “Deltą” parduoti už betkokią 
kainą. Dar tik prieš 2 metus susirin
kimuose buvo įrodinėjama, jog “Del
tos” augščiausia kaina yra $100.000. 
Dabartinė valdyba ir aš buvome tvir
tai nusistatę “Deltą” parduoti ne už 
betkokią kainą, bet už mums priimti
ną. Prieš 2 metus, kai išrinkote mane 
pirmininku, aš Tamstoms tvirtai pa
žadėjau ir praeitais metais dar kartą 
pakartojau, kad visomis jėgomis 
stengsiuos “Deltą” parduoti. Tai, Die
vui dėkui, man pasisekė! Įsitikinęs, 
kad per Hamiltono agentūras jos 
greit neparduosime, aš pasiūliau v- 
bai užrašyti ją pardavimui per Toron
to įstaigas, būtent, per “Crown 
Trust”, kurioje pardavėju dirba ma
no bičiulis Antanas Pauplys. Reikalas 
pasikeitė iš pagrindų. Interesantai 
pradėjo “Deltą” lankyti beveik kas
dien ir buvo gauti bent keli pasiūly
mai. Geriausią iš jų v-ba svarstė ir 
1968 m. rugsėjo mėnesį ir nutarė jį 
priimti su sąlyga, kad Tamstos jį pa
tvirtinsite. Jis buvo $165.000. Valdy
bai priėmus šį pasiūlymą ir laukiant 
visuotinio narių susirinkimo, aš ir 
toliau stengiausi gauti už “Deltą” di
desnę kainą ir praėjusiame susirin
kime pateikiau $175.100, t y. $10.100 
daugiau už v-bos priimtąjį pasiūlymą 
ir $100 daugiau, negu už ją prašėme.

“Deltą” pardavėme 1968 m. lapkri
čio 8 d. Tą dieną pirkėjas įmokėjo 

323 Lakeshore Rd East, Port Credit, Ont 
V. BAČĖNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

Savininkas V.
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

INSURANCE AGENCY LIMITED

VISŲ ROSIU APDRAUDA 

231-2661

rai verda. Galbūt būčiau nerašęs šių 

lakio darbų talkininku. Pvz. jau da
bar jis rūpinasi birželio trėmimų 
minėjimu. Sako, gal galėčiau meninę 
programėlę paruošti. (Skambino va
kare, o iš ryto gavau “Tėviškės žibu
rius”). Pusantro mėnesio laiko iki 
minėjimo, bet A D. Kaulakis jau rū
pinasi, juda, ragina. Taip ir pagalvoji 
žmogus: o kad tokių Kaulakių būtų 
daugiau Miami mieste! Tada ir pati 
lietuvių klubo vadovybė kitaip rea
guotų lietuviškumo klausimu. — Ačiū 
p. Lėliui už sudarymą (netiesiogiai) 
man progą iškelti čia tikrąjį Miami 
lietuvybės šulą, kovotoją ir organiza
torių—A, D. Kaulakį. Kaip gera, kad 
galima apie jį parašyti dabar, o ne 
jam mirus. Tie keli žodžiai, tai dar 
nėra paminklas, nes paminklai didie
siems vyrams yra statomi tik tada, 
kai jie išsiskiria su šiuo pasauliu.

Vyt. Semaška
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Kad lietuviai okupuotoj Lietuvoj 
neturi teisių nei balso, ryškiai ma
tyti iš ten išleistų žemėlapių, štai 
pavyzdžiai. “Lietuvos TSR žemėla
pis. Mastelis 1:600.000. Pagamino: 
TSRS VRM Vyriausioji geodezijos ir 
kartografijos valdyba. Maskva. 1958 
m.” Tolesni įrašai: “1955 m. žemė
lapį sudarė VGKV Rygos kartografi
jos fabrikas ir 1958 m. pataisė. Re
daktorius Goriainova Z. A Pasirašy
tas spausdinti 1958 m. XI. 17 d. 
Popieriaus formatas 62x72. 1 sp. lan
kas T-11386. Užsakymas Nr. 102. Ti
ražas 40.000. VGKV Rygos karto
grafijos fabrikas. Žemėlapio kaina 
Rb 2.15”

Aišku, kiek jame lietuviams gali 
būti naudingų dalykų, jei redaguo
ja Goriainova. Kad būtų užtikrintas 
rusiškas charakteris, spausdinti pa
veda Rygai, o ne spaustuvėms Lie
tuvoje, kurios turi reikalingus įren
gimus žemėlapių spausdinimui.

Turiu Lietuvos TSR žemėlapį ru
sų kalba, kur nėra nė vieno žodžio 
lietuviškai. Net miestų vardai įra
šyti rusiškom krevėzonėm. Mastelis 
tas pat, ty. 1:600.000. Redaktorius 
Timoževa N. I. Tiražas 90.000. Kai
na 22 kapeikos. Maskva 1967 metai.

Latvijos TSR rusų kalba žemėlapis 
yra tokio pat formato ir mastelio, 
atspausdintas taip pat labai prastai. 
Redaktorius tas pat asmuo. Kaina ta 
pati. Skiriasi tik tiražas: atspausdin
ta 98.000. J. Uosis

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI Kalėjime

ČIKAGOJE VEIKIA įvairių Lietu- tas preL A Deksnys iš čikagiečiams 
vos dalių ar miestų vardais pasiva- artimos E. St Louis lietuvių para

pijos. Naujai paskirtąjį vyskupą daž
nai tekdavo matyti Čikagoje. Vė
liausiai jį teko sutikti Sv. Kazimie
ro liet kapinių 50 m. sukakties mi
nėjime, kurį surengė jų atlietuvini- 
mu susirūpinusių pasauliečių komi
tetas (beje, tas komitetas paskuti
niu metu kiek pritilo), šio minėji
mo akademijoje naujai paskirtasis 
vyskupas A Deksnys pasakė gražią 
kalbą.

Čia yra susiorganizavę suvalkiečiai, 
žemaičiai, vilniečiai, klaipėdiečiai; 
veikia šakių, Tauragės, Biržų, Pane
vėžio ir kt. klubai. Pasirodė, jog 
nuskriausti buvo dzūkai, kurie paga
liau irgi pasiryžo sudaryti savąjį vie
netą. Kovo 23 d. Jaunimo Centre 
susirinkę iniciatoriai išrinko laikinį 
dzūkų komitetą, koris stengsis su
burti Čikagoje gyvenančius dzūkus.

garavičius, nariai: A. Rėklaitis, V.
Grėbliūnas, J. Ivašauskas, P. Nedas.

BŪRELIS ENTUZIASTŲ bene 
prieš 10 metų rūpinosi, kad Čika
gos universitete (University of Chi
cago) būtų įsteigtas lietuvių kalbos' parapijiečiais ir neturi didesnių pi- 
kursas, bet jų pastangos nuėjo vel
tui. Vėliau nebandyta daryti žygių 
šia linkme, šiemet Čikagos universi
tetas lietuvių kalbą įtraukė į dėsto
mųjų dalykų sąrašą visai be didesnių 
lietuvių pastangų. Lietuvių kalba čia 
dėstoma nuo pavasario semestro ir 
už ją duodamos įskaitos, kaip ir už 
kitas svetimas kalbas. Lietuvių kal
bą čia dėsto dr. T. Buch, kuri pati 
gerai kalba lietuviškai. Įdomu, jog 
lietuvių kalbos kurso šiuo metu 
klauso daugiausia nelietuviai studen
tai Laukiama, kad ir patys lietu
viai daugiau juo susidomėtų. Tai 
įgalintų lietuviškas studijas Čikagos 
universitete labiau praplėsti.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS ko
lektyvo pastatytoji J. Gaidelio “Da
nos” opera praėjo su pasisekimu. Vi
si 4 spektakliai buvo gausūs žiūro
vais. Ją matė apie 5,500 tautiečių, 
kurių tūkstantinė buvo atvykusi iš 
kitų vietovių — net iš Los Angeles, 
Niujorko ir Kanados. Jeigu pirmie
ji operos spektakliai buvo kiek ne
drąsūs, ypač dėl riboto repeticijų 
skaičiaus su orkestru, tai jau pasku
tiniai pastatymai vyko darnesnėje 
nuotaikoje. Stebėjus trečiąjį operos 
kolektyvo pasirodymą, kuris publi
kos buvo šiltai priimtas, girdėjosi 
daug balsų, jog “Dana” buvo daug 
Įdomesnė už prieš kelis metus pa
rodytą “Gražiną”, pažįstamą iš ne
priklausomos Lietuvos laikų. — Ope
ros pasisekimo nuopelnai priklauso 
dirigentui A Kučiūnai, kuris, dėsty
damas tolimajame Seattle, Wash., 
mieste, keliaudavo Čikagon į repeti
cijas; operos kolektyvui, kuris pa
skyrė daugiausia laiko “Danos” pa
statymui, ir visiems talkininkams.

PO AMERIKOJE GIMUSIO lietu
vio vyskupo P. Marcinkaus grįžimo 
iš Čikagos į Vatikaną, atėjo žinia, 
jog Europos lietuvių vyskupu paskir- 

tuvių Namų nepelno pagrindu nepa
jėgėme. Siūlosi tad išvada — LN b- 
vės darbe vadovautis pelno principu.

4. Sukelti tautiečių tarpe asmeni
niam interesui siūlau leisti parduoti 
vienam asmeniui iki 25 šėrų, nes da
bartinė šėrų pardavimo norma — 5 
šėrai vienam asmeniui yra permaža.

5. Praeityje taipgi patyrėme, jog 
kartas nuo karto pasitaiko gerų pirki
nių. Manau, kad būsimajai v-bai rei
kėtų leisti tokias progas išnaudoti. 
Pirkti reikėtų tokį nekilnojamą tur
tą, kurį, reikalui esant, būtų galima 
greitai parduoti. Be to, tokiu atveju 
nereikėtų mokėti valdžiai “Deltos” 
amortizacijos mokesčių, kurių susida
rys apie $8.000.

Nuoširdžiai dėkoju Tamstoms vi
siems, kurie padėjote atsiekti puikią 
dabartinę LN B-vės ekonominę padėtį 
ir linkiu pasisekimo ateityje. Kaip 
LN b-vės pirmininkas, reiškiu gilią pa
dėką mons. dr. J. Tadarauskui už ne
mokamai duotą susirinkimui salę. 
Reiškiu nuoširdžią padėką Petrui 
Pranckevičiui už duotas savo name 
patalpas LN archyvui ir raštinei ir už 
v-bos posėdžiams jaukią vietą. Taip 
pat reiškiu padėką Stasiui Bakšiui už 
pasiėmimą buhalterio pareigų, kurio 
ilgą laiką negalėjome gauti. Taipogi 
nuoširdžiai jam dėkoju už visus kitus 
atliktus darbus. Šia proga pranešu, 
kad LN b-vės v-ba ir jos p-kas atsista
tydina. (LN bendrovės pirmininko 
pranešimas visuotiniame narių susi
rinkime 1968 m. kovo 22 d.).

Geo. Palmer - Paliliūnas, 
LN b-vės valdybos pirm.

KAS

REAL ESTATE BROKER DRAUDIMO AGENTŪRA 
AL DŪDA

STASYS DARGIS 481-6560

Mrs.* EDNA PERRI r 

857*1383 (Town of Bolton)

3828 BLOOR ST. W, ISLINGTON, ONT. 231 -6226

LIETUVIŲ PARAPIJOS, mokyk- 
los ir kitos lietuvių katalikų įstai
gos kelia pagrįsto mūsų tautiečių su
sirūpinimo, nes pamažu slysta iš lie
tuvių rankų. Net ir Cicero Sv. Anta
no lietuvių parapija, kuri yra gausi 

niginių problemų, gali susilaukti ne
pageidaujamų įvykių. Netoli šv. An
tano par. mokyklos esanti lenkų Sv. 
Valentino parapijos mokykla dėl mo
kinių skaičiaus sumažėjimo ir finan
sinių nepriteklių žada likviduotis. 
Pradėtas svarstyti šv. Antano, mini
mos lenkų parapijos ir dar vienos 
gretimos airių parapijos mokyklų su
jungimas. Tokį projektą siūlo lenkų 
parapijos klebonas. Mokyklas sujun
gus, 4 skyriai būtų mokomi Sv. An
tano par. mokykloje, o kiti 4 — ai
rių par. mokykloje. Jeigu toks su
jungimas įvyktų, būtų padarytas di
delis nuostolis Sv. Antano par. mo
kykloje besimokantiesiems lietuviams 
mokiniams. Tuomet ši mokykla, vie
na iš nedaugelio mokyklų Ameriko
je, turinčių kasdienines lituanistinių 
dalykų pamokas, prarastų savo lie
tuvišką charakterį. Lietuvių vaikų 
nuošimtis liktų nedidelis (šiuo me
tu Šv. Antano par. mokykloje lietu
viai vaikai sudaro daugumą). Gal 
pradžioje lietuvių kalba dėl nurami
nimo ir būtų palikta, bet vėliau net 
ir dėl techniškų aplinkybių (tiems 
patiems mokytojams reikėtų vaikš
čioti į abi mokyklas) ji būtų iš
braukta. Reikia manyti, jog šv. An
tano par. klebonas kun. J. Stanke
vičius ir patarėjų komisija (į trijų

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

lempos ir batarejos. Prityręs’speciaiistas su Ugs praktika. 

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai attiks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

A 296 BROCK AVĖ, (tarp Dun-Bloor Autorite uarage dasconege).Tet 531-1305

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DR. D. ANDRIULIONYTĖ

DANTŲ GYDYTOJOS 
1796 Bloor St. W. (prie Keele) 

Pirm., antr. ir penkt: 9.30-5 v.p.p. 
Antr. ir ketvirt: 12.00 — 8 v.v.

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451 t
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(I rytus nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

TeL 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS kilimus 

Automatinis elektra valymas^ Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kitimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

Telefonas 769-4131 arba 769-4612
2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede 

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas 

F;wwrr>as — Bonds — Mortgage garantijos.

tė klausia kalinį:
— Ar jus atvedė į kalėjimą 

perdidelė meilė stikliukui?
— Ar jūs, panele, manote, kad 

čia duoda kas bent lašelį?
Sovietiškai

Pasibaigus posėdžiui su čeko- 
slovakų atstovais Maskvoje, su
ėjo Kremliuje Brežnevas su Ko
syginu pasikalbėti. Brežnevas 
paklausė:

— Ar tu pastebėjai, koks gra
žus auksinis laikrodis buvo pas 
Dubčeką ant rankos?

— Ne, nemačiau. Parodyk! — 
paprašė Kosyginas.

Berniuko pasiūlymas
Berniukas atėjo pas kaimyną 

ir pasiūlė už nedideli atlyginimą 
pavedžioti gatvėje jo kambari
nius šunis. Jis buvo paklaustas 
kiek tas kainuos.

— Jei jūs turite mažą šuniuką, 
pavedžiosiu už 10 centų, jeigu vi
dutinį — už 15 centų, o jeigu di
delį — tai tik 5 centai.

— Kodėl tu vedžioji didelį šu
nį tik už 5 centus? — nustebęs 
paklausė kaimynas.

— Didelio aš nevedžioj'u, aš 
joju ant jo, — atsakė berniukas.

čekai Maskvoje
čekoslovakų delegacijai atvy

kus j Maskvą, Kremliaus bosai 
pradėjo jos narius kaip silkes 
keptuvėje spirginti. Vienas ru
sas paklausė:

— Kodėl Čekoslovakija, bū
dama sausumos kraštelis, užsi
manė turėti savo jūrų ministe
riją?

— Gyvenkime ir kitiems leis
kime gyventi. Neklauskite, kam 
mums reikalinga jūrų ministe
rija, ir aš neklausiu, kam jums 
reikalinga kultūros ministerija, 
— atsakė čekas. Parinko Pr. Al.
asmenų komisiją įeina ir mokyt J. 
Končius iš naujųjų ateivių tarpo) 
nesileis į kalbą su tais, kurie nori 
suardyti lietuvių pastatytą mokyklą.

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B.L
Bendradarbis V. S. MASTIS, LK D. 
Mamų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų sii 
darymas, mortgičiai, - sutartys, tęs 
tamentai ir kiti teisiniai reikalai 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimos iš Howord Pork Avenue) 
Priėmimo loikos: kasdien nuo 10 v.r. Iki ? 
Antradieniais ir penkta dieniais nuo 6-6 v.v 
v.p.p. išskyrus tredadjęn. ir sekmadienius.

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 

niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O J).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6*30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

LLUNSKY,R.O.
M. L U N S K Y, O.D., M.S.Q 

470 College St Toronto

Tel 921 *3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v

Dėl priėmimo skambinti telefonu



Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sis penktadienis — gegužės 

mėnesio pirmasis. Vakarinės pamal
dos — 7-30 v. Po rytinių pamaldų 
lankomi ligoniai

— Sutvirtinimo Sakramentui sąra
šai sudaromi iki gegužės 11 d. Su
tvirtinamųjų iškilmėms užsakoma 
speciali uniforma.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
bus gegužės mėn. 11 d., 10 v. Pa
mokos — antradieniais ir ketvirta
dieniais 6.30 v.v. Praėjusį sekmadie
nį įvyko vaikų tėvų susirinkimas.

— Pirmadienį palaidota a.a. Vera 
Baliūnienė. Velionės sūnums, dukrai 
ir jų šeimoms nuoširdi užuojauta.

— Veronikai Steponaitienei, uo
liai kat. moterų draugijos narei, lin
kime sveikatos. Šeimos intencija Mi
šios — šį šeštadienį 9 vj.

Sv. Jono Kr. parapijos katali
kių moterų skyriaus susirinki
mas — gegužės 4, sekmadienį, 
tuoj po 11 v. Mišių šoninėje pa
rapijos salėje. Narės ir viešnios 
prašomos dalyvauti.

Kapinių koplyčios ir Laisvės 
kovų paminklo statybos darbus 
manoma užbaigti iki gegužės 
pabaigos, šventinimo iškilmės 
birželio 1 d. Jose dalyvaus ir 
Čiurlionio ansamblis, šiuo metu 
vidaus ir aplinkos darbams pa
geidaujama talka. Taip pat no
rima įjungti lietuvius dailides 
medžio darbams, atitinkamai at
silyginant už darbą. Laisvės pa
minklo statybai aukojo: KLB 
Toronto apylinkės valdyba $250, 
J. Kvederys $20, Gyv. Rožinio 
Draugija $20; koplyčios staty
bai: inž. V. Liuima $250; po 
$100 — Pr. Barauskas, P. Tut- 
lys, B. V. Steponaičiai.

A.a. Iz. Matusevičiūtei stato
mam paminklui lietuvių kapinė
se archit. dr. A. Kulpavičius pa
ruošė projektą, kuriame vaiz
duojamas lietuviškas koplytstul
pis. Paminklas statomas visuo
meninėmis lėšomis. Sudarytas 
specialus komitetas.

“Dainos” tradiciniame pava
sario baliuje premijas už gra
žiausias kartūno sukneles lai
mėjo: I — A. Totoraitienė, II 
— M. Būtėnaitė, III — E. Prial- 
gauskienė. Prisikėlimo salę už
pildė nemažas būrys dainiečių 
šalpos darbo rėmėjų, turėjusių 
progos ne tik smagiai pašokti^ 
bet ir išbandyti laimę fantais 
turtingoje loterijoje.

St. Jokūbaitis, energingas or
ganizacijų, ypač šaulių, veikė
jas, buvo pagerbtas specialiu po
būviu 50 metų amžiaus ir 30 
metų visuomeninės veiklos su
kakties proga. Pobūvis buvo su
rengtas sukaktuvininko bičiulių 
Prisikėlimo parodų salėje balan
džio 26 d. Pirmininkaujant J. R. 
Simanavičiui, atlikta atitinkama 
programa su gausiomis sveikini
mo kalbomis.- Sveikinimo žodį 
tarė gen. konsulas J. Žmuidzi- 
nas, estų ir latvių veteranų at
stovai, pora parlamento narių, 
miesto tarybos narys, šaulių 
kuopų atstovai ir kt.

Priešvestuviniai pobūviai. Vio
letai Akelaitytei, kuri birželio 
mėn. išteka už dr. Algio Mike
lėno, bal. 20 d., šv. Jono Kr. 
parapijos salėje buvo surengtas 
priesvestuvinis pobūvis. Tokie 
pobūviai taipgi buvo surengti 
M. Simanavičiūtei, ištekančiai už 
A. Kybarto, ir V. Tamulaitytei, 
ištekančiai už dr. A. Dailydės. 
Pirmosios poros jungtuvės — 
gegužės 10 d., antrosios — ge
gužės 17 d.

NAUJAUSIOS KNYGOS Šv. Jono 
Kr. par. knygyne: Kotryna Grigaity- 
tė, Trapus vakaras, poezija, 108 psl., 
kaina $3.00; G. Guareschi, Draugas 
Don Camillo, 216 psl., $3.25; tęsinys 
įdomių Don Camillo nuotykių Sov. 
Sąjungoje; P. Imsrys, Tėviškėlę aš 
regiu, eilėraščiai jauniesiems; iliust
ruota A. Vektarytės, 40 psl., $1.00; 
Alė Rūta, Vieniši pasauliai; romane 
vaizduojami dabarties tėvų ir vaikų 
santykiai, 265 psl., kaina $3.75; J. 
Gliaudą, Liepsnos ir apmaudo ąso
čiai, premijuotas romanas; S. Rokie
nė, Vergijos kryžkeliuose, labiausiai 
perkama knyga, I d., $5.00. Lietuviš
kų plokštelių didelis pasirinkimas. 
Kviečiame apsirūpinti prieš atosto
gas.

ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs 
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros 
bei praktiškos medicinos kursą B. 
NAUJALIS vėl reguliariai priima 
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE, 
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos 
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981 
Namų telefonas AM 1-0537.

Prisikėlimo par. žinios
— Sekmadienį, gegužės 4, ryšium 

su pirmosios Komunijos iškilmėmis, 
Mišios: 8, 11.15 ir 12,15 vai. bus 
įprasta tvarka; 9 v. Mišios bus laiko
mos prie šoninio altoriaus, pamoks
las nesakomas; 9.30 vai. Mišios skir
tos pirmosios Komunijos iškilmėms.

— Mišios: sekmad., 9 v. — už a.a. 
Antanaą Norvaišą, užpr. p. Kulpavi- 
čiai; sekmad., 11.15 v. — už a. a. 
Stanislovą Gabaliauską, užpr. p. p. 
Matulioniai; pirmad., 7.30 v. — už 
a.a. Joną Baltakį, užpr. Prestolite 
liet, bendradarbiai; ketvirtad., 7 v. 
— už a.a. Janiną Rimkienę, užpr. p. 
Juodikaitienė; ketvirtad., 8.30 — už 
a.a. Antaną Šimkų, užpr. p. Šimkie
nė.

— Ateinantis penktadienis yra mė
nesio pirmasis. Mišios: 7, 7.30 ir 8 
v.r., o taip pat ir 7.30 v.v.

— Motinos Dienos novenos Mišios 
pradedamos geg. 1 d., 8 v.r.

— Gegužinės pamaldos — nuo ge
gužės 1 d. Šiokiadieniais — po 8 
v. Mišių, sekmadieniais — tuoj po 
Sumos.

— Chorų repeticijos: trečiad., 7 v.
— bendra studentų; ketvirtai, 7.30 
v. — suaugusių; penktad., 6.30 v. — 
vaikų.

— Pirmosios Komunijos vaikų ge
neralinė repeticija ir pirmoji išpa
žintis — šeštad., 3.30 v. mūsų baž
nyčioje. Pirmosios Komunijos iškil
niems suvežti vaikus sekmadienį, 9 
v.r.

— Rengiasi tuoktis: Algis Kybar
tas, Hamiltono Aušros par., ir Mar
garita Simanavičiūtė; Arūnas Daily- 
dė ir Vida Tamulaitytė.

— Kitą savaitę parapijiečiai lan
komi Grenadier Rd.

— Už a.a. Antaną Palionį Mišias 
užprašė V. O. Juodišiai ir J. J. Ša
rūnai.

“Lithuanians in Canada’’ lei
diniu susidomėjo Ontario pre
kybos ir pramonės departamen
tas. Jos atstovė Diane Amsden 
lankėsi “Tž”, teiravosi kaikurių 
duomenų apie lietuvius ir jų lei
dinius. Jai buvo užsakytas lei
dinys “Lithuanians in Canada”, 
šio leidinio užsakymų vis dar 
ateina iš įvairių bibliotekų.

Baletą “Jūratė ir Kastytis” 
stato muz. D. Lapinskas Čika
goje gegužės 17 ir 18 d.d. Ma
rijos Augšt-; Mokyklos salėje. 
Baleto autorius — J. Gruodis, 
dirigentas — D. Lapinskas, cho
reografė — B. Nagienė, filmai
— kun. A. Kezio, SJ. Jūratės 
vaidmenį atliks B. Nagienė, Kas
tyčio — G. Gilbert. Visą baleto 
grupę ruošia B. Nagienė Toron
to universitete, kur ji regulia
riai dėsto išraiškos šokį. Pra
ėjusią savaitę Toronte lankėsi 
D. Lapinskas ir kun. A. Kezys 
iš Čikagos, kurie kartu su B. 
Nagiene dalyvavo “Jūratės ir 
Kastyčio” atskirų dalių paruo
šime. Į šį baletą yra įjungti ir 
sol. A. Stempužienė, ir skaito
vas aktorius L. Barauskas. Ba
leto šokėjų grupėje dalyvauja ir 
Regina Kryžanauskaitė. Iš viso 
šio baleto atlikime dalyvauja 
apie 35 asmenys.

Eugenijai ir Stasiui Vašto- 
kams, neseniai apsigyvenusiems 
Port Credit, giminės bei drau
gai balandžio 26 d. surengė 
st aigmeną-įkurtuves.

GYDYTOJU ŠEIMAI su dviem vai
kais reikalinga nuolatinė šeimininkė. 
Skambinti teL 923-5555 arba rašyti
— 12 Glen Edyth Dr., Toronto 7, 
Ont.

MAŽAS IR NEBRANGUS ORKEST- 
RAS Įvairiems parengimams. Skam
binti — A. Zaremba 767-7084.

GYVENANTIS Niagaros pusiasalyje 
pasiturintis 56 metų amžiaus našlys 
nori susirašinėti su tokio pat amžiaus 
našle. Rašyti “Tėviškės Žiburių” ad
ministracijai — “Našliui”.

DĖMESIO, VASAROTOJAI!
Kas nori prie gražaus L. Nipissing 

ežero praleisti atostogas, kreipkitės: 
P. Vyšnia, 159 Monk St., North Bay, 
Ont. Būsite aprūpinti vasarnamiais ir 
žuvavimui valtimis. Galima užsisaky
ti iš anksto. Sezonas prasideda nuo 
gegužės 15 d.

IŠNUOMOJAMAS be baldų šešių 
kambarių butas. Skambinti 769-7278.

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME- 
DŽIO REMONTO DARBUS.

TEL. 535-4724.

SKLYPAI 
VASARNAMIAMS 

$1195 — $50 įmokėti 
GEORGIAN BAY 

tik 89 mylios 
% akro sklypai 

su gražiais medžiais prie 
saulėto paplūdimio 

Brošiūros teirautis tel. 
223-6222 Toronto

Zigmas Girdauskas, Toronto Maironio mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkas, rūpinasi, kad suvažiavimų bei kongresų progomis ir 
mokiniai, ir mokytojai būtų sotūs Nuotr. St. Dabkus

Dailininkai, susitikę po 25 metų 
Toronte — H. Žmuidzinienė ir 
A. Rūkštelė. Juodu yra baigę 
meno mokyklą Kaune. A. Rūkš
telė buvo surengęs savo kūrinių 
parodą Toronte balandžio 19-27 
d.d.JONUI BALTAKIUI mirus, jo žmonai NATALIJAI, 

sūnui JONUI, dukrai IRENAI, anūkams ir visiems ar
timiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Vietoje vainiko velioniui, kaip savo nariui, ši Drau
gija aukoja šv. Mišias, kurios bus atlaikytos gegužės 
3, šeštadienį, 7.30 v. r., Toronto Šv. Jono Kr. bažny
čioje —

šv. Jono Kr. Pašalpinė Draugija

Mielam Tėveliui

MYKOLUI NIAURAI mirus,. APOLONIJĄ SLAP- 
ŠIENĘ, ALFĄ TUTLIEN5 ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia — • •

A. V. Klupšai D. M. Reginai

Mylimai mamytei ir uošvei

MATILDAI BONIKIENEI
mirus 1969 m. balandžio 5 d., sulaukėm daug užuojautos iš bičiulių 
ir pažįstamų. Nuoširdžiai dėkojame visiems: klebonui kun. P. Ažu
baliui, kun. J. Staškevičiui už iškilmingas pamaldas, gražų pamokslą, 
palydėjimą į kapines, sol. V. Verikaičiui už gražias giesmes Mišių 
metu. Dėkojam visiems už šv. Mišias, atsiųstas gėles, užuojautas, 
karsto nešimą. Nuoširdžiai dėkojame visiems, lankiusiems velionę lai
dotuvių namuose, dalyvavusiems ir palydėjusiems velionę į amžiną 
poilsio vietą — Šv. Jono lietuvių kapines Port Credit.

Liekame amžinai dėkingi —

M. P. Petrušauskas M. C. Daukas Sam. Bonikis

KLB TORONTO APYLINKĖ
Naujai išrinktoji Toronto apy

linkės valdyba pasiskirstė pa
reigomis: Laima Švėgždaitė — 
pirm., Tėvas Rafaelis Šakalys — 
I vicepirm., inž. Saulius Masio
nis — II vicepirm. ir jaunimo 
sekcijos vadovas, Vytautas Paš- 
kovičius — ižd., Petras Butėnas 
ir Juozas Karasiejus — paren
gimų vadovai, Karolis Rusinas 
— sekretorius. Valdybos nuta
rimu, kun. kleb. P. Ažubalis pa
kviestas valdybos nariu ryšiams 
su svetimtaučiais palaikyti.

Naujoji valdyba dėkoja buvu
siai valdybai už našią ir sėkmin
gą veiklą, buv. pirm. adv. G. 
Balčiūnui už nuoširdų ir didį 
Toronto lietuvių bendruomenės 
labui darbą.

Gegužės 11 d. apyl. valdyba 
kartu su šeštadieninės mokyk
los vadovybe ruošia Motinos Die
nos minėjimą ir mokyklos moks
lo metų užbaigimą Prisikėlimo 
par. salėj e.

Apylinkės valdyba, susitarusi 
su Šv. Jono lietuvių kapinių ad
ministracija, ruošia Laisvės pa
minklo šventinimo iškilmes. Ge
gužės 31, šeštadienį, Čiurlionio 
Ansamblis duos koncertą Ryer

Skautai, pasiruošę ne tiktai dirbti, bet ir uždirbti Nuotr. B. Tarvydo

BARONESSA
BEAUTY SALON

■ ’ - * 
r 2265 BLOOR ST. W. TEL 762-4252 J
Į (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alė Kerberienė *

CLEAR-VISION T V. Hi-Fi Hf 

VAISOM IR PARDUODAM T.V. Ir HiR f
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS. <

S32 - 7733 <
1613 Dundas SL W. Sav. R. Suriulis 1L in* n— rupi — w

son Instituto salėje. Birželio 1, 
sekmadienį, kapinėse bus šven
tinamas Laisvės kovų pamink
las ir kapinių koplyčia. Šis di
dis Toronto lietuvių užsimoji
mas ir įvykdymas * įpareigoja 
kiekvieną lietuvį iš arti ir toli 
tose iškilmėse dalyvauti. Apylin
kės valdyba prašo kiekvieną lie
tuvi rezervuoti šias dvi dienas 
minėtom iškilmėm.

Apylinkės valdyba
Baltiečių moterų simpoziumas 

— gegužės" 3, šeštadienį, 12.30 v. 
p.p., Plaza Hotel King Cole 
Room. Tema — “Kartų skirtu
mas”. Lietuvėms atstovaus S. 
Butkevičienė, estėms p. Piik, 
latvėms — p. Briedienė.

Toronto ukrainiečiai organi
zuoja protesto mitingą gegužės 
4, sekmadienį. Jame bus išreikš
tas protestas prieš ukrainiečių 
kultūros, kalbos ir religijos nai
kinimą Sov. Sąjungoje. Mitingą 
organizuoja Ukrainian Canadian 
Committee Toronto Branch, tel. 
921-6049.

Toronto L. Akademikų Dr-jos 
metinis susirinkimas — gegu
žės 5, pirmadienį, 8 v.v., Prisi
kėlimo muzikos studijoj. Narių 
dalyvavimas privalomas. V-ba

Tradicinį konsulų ir įžymiųjų 
svečių balių “Granito” klube ap
rašė “The Telegram” bal. 19 d. 
laidoje. Korespondentė Gillian 
Robertson iš lietuvių pastebėjo 
tik p. Liačienę, architekto žmo
ną, kuri dėvėjusi įspūdingą ap
rangą.

Lietuvos laisvinimo ir su jos 
žmonėmis bendravimo klausi
mais VLIKas ir LLK surengė 
Niujorke balandžio 26-27 d. d. 
plačios apimties simpoziumą-dis- 
kusijas, kuriose dalyvavo apie 
35 asmenys. Iš Kanados daly
vavo A. Trinkūnas, dr. S. Čepas 
ir kun. Pr. Gaida.

P. Vyšnia, buvęs torontietis ir 
senas “Tž” skaitytojas, lankėsi 
Toronte ir redakcijoj. Kurį lai
ką jis gyveno Fort Williame, o 
dabar persikėlė į North Bay, 
Ont.

Algis Ropė, statybos rango
vas, laisvalaikiu mokosi civilinės 
aviacijos kursuose ir jau baigė 
dvejų metų programą ir gavo 
dvimotorių lėktuvų piloto pažy
mėjimą. Jis numato pradėtąjį 
kursą tęsti toliau.

Sol. V. Verikaitis buvo išvy
kęs i Niujorką, kur dainavo vie
tinio operetės choro surengtoje 
kantatoje.

Dr. M. Anysas, besidomįs is
toriniais Lietuvos klausimais, vi
są savaitę viešėjo Čikagoje.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš I-mo psl.)

Dominijos statistikos biuro 
duomenimis, š.m. kovo 31 d. Ka
nados kviečių atsargos siekė
I. 024.300.000 bušelių, kurių apie 
60% buvo pas ūkininkus." Pra
ėjusio dešimtmečio kviečių at
sargų metinis vidurkis buvo apie 
751.700.000 bušelių. Taigi, kvie
čių pardavimo klausimas yra la
bai aktuali problema. Bendros 
visų grūdų atsargos šiemet pa
kilo iki 1.548.300.000 bušelių.

Kvebeko liberalų partija iki 
sekančių provincinių rinkimų ža
da nešaukti suvažiavimo vado 
klausimui išspręsti. Taigi, į pro
vincinius rinkimus ši partija eis 
su dabartiniu savo vadu Jean 
Lesage.

Buvęs premjeras J. Diefenba- 
keris žada rašyti savo atsimini
mus- Tam tikslui premjeras P. 
E. Trudeau jam parūpino spe- 
ciahj kambarį parlamento rū
muose, talkininkų štabą ir pa
žadėjo duoti valdinius dokumen
tus. Saskačevano vyriausybė pro
vinciniame parlamente atidengė
J. Diefenbakerio biustą, pagerb
dama provincijos žymiausią pi
lietį už jo 25 metų darbą fe
deraciniame parlamente. Atsi
minimus J. Diefenbakeris tikisi 
paruošti per 16 mėnesių. Šiuo 
metu jis dar neturi nei knygos 
pavadinimo, nei leidėjo.

Planus įvesti Ontario provin
cijoje federacinę sveikatos drau
da sukliudė jau 21 metus vei
kiančios gydytojų suorganizuo
tos draudos bendrovės PSI at
sisakymas įsijungti į federaci
nės draudos administracinį dar
bą. Ontario sveikatos min. M. 
Dymond veda derybas su kito
mis privačiomis draudos bendro
vėmis. Federacinės vyriausybės 
sveikatos min. J. Munro prana
šauja, kad iki šių metų pabaigos 
į bendrąją sveikatos drauda įsi
jungs visos provincijos, išskyrus 
Kvebeką ir Princo Edvardo sa
lą. Otava federacinio sveikatos 
draudos plano nariams padengs 
50% išlaidų. Jeigu šiuos pinigus 
Ontario vyriausybė panaudos jų 
tiesioginiam tikslui, draudos 
Įmokos turėtų sumažėti.

Metropolinio Toronto pirm. 
William Allen pasitrauks iš pa
reigų šjn. rugsėjo 30 d., ne
laukdamas trejų metų įsiparei
gojimų užbaigos 1970 m. sausio 
1 d. Pirmininku išrinktas prieš 
8 metus, jis buvo antrasis as
muo šiose pareigose, pakeitęs 
Frederika Gardineri, kuris To
ronto reikalus tvarkė taip pat 
8 metus. Pasitraukimo priežasti
mi nurodoma dvidešimtmetį tru
kusi viešoji tarnyba ir noras pa
ilsėti. ŠĮ pranešimą W. Allen pa
darė metropolinio Toronto 16- 
tųju metinių proga, paskelbęs 
nauiajį $214 milijonų biudžetą, 
kuris bus subalansuotas be nuo
savybes mokesčių padidinimo.
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NAUJAS ANSAMBLIS “GINTARAS”
Balandžio 26 d. vakaras mont- 

realiečiams buvo tikra jaunimo 
šventė, nes įvyko labai miela iš
kilmė — naujai sudaryto jauni
mo ansamblio krikštynos, kurio
se dalyvavo daug tautiečių, ypač 
jaunimo. Ansambliui duotas 
skambus vardas “Gintaras”. Ja
me sutelkti visi jaunimo talen
tai — apie 40 asmenų: kankli
ninkės, birbynininkai, ragelinin- 
kai, šokėjai, dainininkai, skaito
vai. Viso ansamblio vadovas — 
Z. Lapinas, taut, šokių — H. La
pinienė, dainų — I. Kličienė, 
žodžio meno — M. Jonynienė. 
Kūmai buvo: sol. E. Kardelienė, 
M. Jonynienė, D. Viskontienė, 
Stp. Kairys, J. Šablauskas, Pr. 
Rudinskas. Programos pradžio
je invokaciją paskaitė kun. L. 
Zaremba, SJ, knkšto aktą — sol. 
E. Kardelienė. Pagrindinę kalbą 
pasakė Stp. Kairys, KLB kultū
ros komisijos pirm, iš Toronto. 
Programą pranešinėjo V. Aksti
nas.

Visi gėrėjosi “Gintaro” atlik-® MONTREAL™
Šv. Kazimiero par. žinios
— Paskutinis šio pavasario sezo

no parengimas bus gegužės 3 d. Tai 
didysis §v. Kazimiero parapijos kon- 
certas-vakaras. Programą atliks: miš
rus, vyrų ir moterų chorai, vadovau
jami muz A. Ambrozaičio; baletą pa
šoks D. Lukauskaitė, tautinius šokius 
išpildys Montrealio Dr. Basanavi
čiaus skautų vyčių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Ant. Sibičio. No
rintiems pasišokti gros geras orkest
ras. Veiks baras. Koncerto pelnas — 
bažnyčios dažymo fondui.

— Parapijiečiai maloniai prašomi 
paaukoti loterijai dovanų, o šeiminin
kės prašomos iškepti pyragų ir sal
dumynų.

— Parapijos taryba per laiškus vėl 
kreipėsi į parapijiečius, kviesdama į 
pagalbą, kad greičiau ir pigiau būtų 
atlikti pagerinimai parapijos salėje.

— Jieškomas zakristijonas, kuris 
tvarkytų bažnyčią ir salę. Kreiptis 
pas kleboną.

— Pagal abiejų parapijų klebo
nų susitarimą, šiais metais pirmoji 
Komunija ir Sutvirtinimas bus Auš
ros Vartų parapijoje gegužės 4 d., 
11 v. Sutvirtinimą teiks vysk. V. 
Brizgys. Dėlto visi vaikučiai yra ruo
šiami lietuviškai Aušros Vartų para
pijoj Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių.

— Pirmasis gegužės mėnesio penk
tadienis — bus gegužės 2 d. Mišios 
7.30 v. ryto ir 8 v. vakaro.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $177.52.

Aušros Vartų par. žinios
— Montrealio ateitininkai atšventė 

savo metinę iškilmę — organizuotai 
dalyvavo 11 v. Mišiose, o parapijos 
salėje turėjo atitinkamą programą.

— Sekdami Vatikano santarybos 
mintimis ir kitų parapijų pavyz
džiais, stengiamės ir šioje parapijoje 
sudaryti parapijiečių tarybą. Tai 
naujas dalykas, kuriam tuo tarpu dar 
neturime nei potvarkių, nei kitų aiš
kių nurodymų. Dalis tarybos narių 
kviečiami. Pirmasis posėdis Įvyko ba
landžio 28 d.

— Gegužinės pamaldos šiokiadie
niais mūsų bažnyčioje bus trečiadie
niais ir penktadieniais. Labai kvie
čiame visus tautiečius gausiai daly
vauti šiose tradicinėse pamaldose.

— Vaikučiams, priimantiems pir
mąją Komuniją ir Sutvirtinimo sak
ramentą, pamoka bus šeštadienį, ge
gužės 3 d., 12.30 v. Tą dieną vaiku
čiai galės atlikti išpažintį.

— Sį sekmadienį mūsų parapijoje 
lankysis vysk. V. Brizgys. Jis laikys 
11 vai. Mišias, kuriose bus teikiama 
pirmoji Komunija ir Sutvirtinimo 
sakramentas. Tėveliams pageidau 
jant, tuoj po pamaldų parapijos sa
lėje vaikučiams kartu su vyskupu 
bus pusryčiai-agapė. I šią agapę kvie
čiame visus tautiečius.

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 
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ta dainų, muzikos ir šokių pro- 
ypač birbynių kvartetu, 

e išsiskyrė Algis Lapi
nas. Programon buvo įpintas ir 
žodis, kurį skaitė Rasa Lukoše- 
vičiūtė ir Algis Pocauskas. Pro
gramą praturtino Toronto jau
nimo ansamblis “Birbynė”, va
dovaujamas D. Viskontienės. Jis 
aiškiai skyrėsi nuo “Gintaro” sa
vo pobūdžiu — dainavo dau
giausia sutartines, palydint sku- 
dučiams. Tuo tarpu Montrealio 
“Gintaras” pasirinko populiarių 
dainų su sentimentiniu atspalviu 
linkmę.

Po meninės programos, ku
rią gausi publika pasitiko labai 
entuziastiškai, visi jaukiai links
minosi ir vaišinosi. Dalyviai vos 
tilpo Aušros Vartų salėje.

Sėkmingai žengęs pirmąjį 
žingnį, “Gintaro” ansamblis yra 
numatęs aplankyti su koncertais 
Toronto ir kitas lietuvių bend
ruomenes Kanadoje ir JAV-se. 
Geriausios sėkmės! K.

— Aušros Vartų parapijos choras 
ruošia savo metinį koncertą gegužės 
10 d.

— Aukojo naujam parapijos alto
riui po $10: A. O. Mylės, S. Pocaus
kas, A. P. Styros ir N.N.; po $5: Ur
bonavičiai ir A. Tamosonis.

“Lito” valdyba ir komisijos 
pasiskirstė pareigomis: J. Ber
notas — pirmininkas, P. Petro
nis — I vicepirmininkas, P. Sty
ra — II vicepirmininkas, P. Ru
dinskas — vedėjas ir sekreto
rius, J. šiaučiulis — narys veik
lai plėsti. Kredito komisijos pir
mininku perrinktas S. Kęsgailą, 
nariais liko V. Piečaitis ir I. Pet
rauskas. Revizijos komisijos pir
mininku perrinktas Juozas Lu
koševičius, nariais liko J. Ado
maitis ir J. Ladyga. Pr. R.

“Lito” jaunųjų narių ekskur
siją nutarta daryti į Upper Ca
nada Village. Tėvai skatinami 
įrašyti nariais savo jaunimą į 
“Litą”, kad jie išmoktų taupyti 
ir kartu pasinaudotų kasmet 
“Lito” ruošiamomis ekskursijo
mis.

“Baltijos” stovyklavietės ko
miteto vakaras prasidėjo Mont
realio šaulių Mindaugo kuopos 
scenos mėgėjų grupės vaidinimu 
“Subatvakaris”. Po to sekė lo
terijos fantų - paveiksiu trauki
mas". Laimėjo šie asmenys: 1. 
dail. Bukausko — R. Naruševi
čiūtė, Montreal, 2. dail. Lapi
nienės — L. Stankevičius, Du- 
vernay, P. Q., 3. dail. Lymanto 
— Mrs. I. Lyons, St. Laurent, 
P.Q.. 4. dail. Remeikos — S. Da- 
naitis, Joliette, P. Q., 5. dail. 
Sablauskienės — K. Lukas, Bar- 
rimoton, P. Q., 6. dail. šiaučiu- 
lio — O. Juodviršis, Toronto, 
Oht., 7. dail. Vazalinsko — Mrs. 
Wand, Montreal, 8. dail. Zubie- 
nės — K. Mickus, Montreal 
Nord. Stovyklavietės komiteto 
pirm. P. Rudinskas dėkojo vi
siems bilietų platintojams ir bi
lietų pirkėjams, kurių tarpe bu
vo ir svetimtaučių. Bilietus pla
tino ir pirko Otavos ir Toronto 
tautiečiai, kuriems buvo tartas 
nuoširdus ačiū. J. L.

Adamonis Insurance Agency, 
Inc., vadovaujama Petro Ada
monio, yra gavusi leidimą iš On
tario provincijos “Financial and 
Commercial Affairs Depart
ment” verstis draudų patarna
vimu Ontario provincijoje. Nu
matoma aptarnauti klientus, 
persikeliančius į Ontario provin
ciją, taip pat įsigyjančius nuo
savybes ar gyvenančius rytinėje 
Ontario provincijos dalyje.

“N. Lietuvos” metinė prenu
merata dabar $7.50 Kanadoj, P. 
ir Š. Amerikoj — $8. kitur — 
$8.50.

MUZĖJAUS RETENYBĖ
Parduodamos baigiančios pranykti nepriklausomos Lietuvos 
sidabrinės monetos: 5 litai su J. Basanavičiaus atvaizdu, 
10 litų — su Vytauto Didžiojo, 10 litų — su prezidento A. 

Smetonos ir kitos. Kainoraštis — pareikalavus.
P. ZABLOCKIS, 2333 ONTARIO St, Vancouver 10, BC, Canada




