
Nr. 23 (1010) BIRŽELIO- JUNE 5 • 1969 LIETUVIŲ ŠVIETIMO IR ŠEIMOS METAI • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 140, ONT. CANADA • Tel. 368-6813
________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ ____________________________________ —

Apgultos tvirtovės
Dar nebuvo laisvos, nepriklausomos Lietuvos, dar nebuvo jos 

atstovybių užsieniuose, dar nebuvo VLIKo nei Bendruomenės, dar 
nebuvo savų mokyklų, — lietuviai išeiviai jau steigė savo parapijas 
Š. Amerikoje. Tai, galima sakyti, pirmosios lietuvių tvirtovės 
užsieniuose. Per ilgą laikotarpį jos plėtėsi visame Amerikos 
žemyne bei kitur ir sudarė gana didelį tinklą. Visiškai tikslios 
statistikos kol kas nėra, bet manoma, kad laisvajame pasaulyje 
yra apie 130 lietuvių parapijų. Skaičius imponuojantis, bet ar 
visos tebėra lietuviškos? Ir šiuo atžvilgiu nėra statistikos, tačiau 
ir be jos jau matyti, kad kaikurių parapijų lietuviškos beliko tik 
sienos (lietuvių statytos). Atšventusios auksines ir deimantines 
sukaktis, jos praktiškai išėjo iš rikiuotės. Iš vardo jos tebėra 
“Lithuanian parishes”, bet po tuo vardu slepiasi arba nulietuvėję 
lietuviai, arba kitataučiai. Pvz. vienos tokios parapijos vadovas 
pareiškė, kad turėjęs nustoti skaitęs šventovėje evangeliją 
lietuviškai, nes nebėra kam suprasti. Prieš 75 metus tai buvo 
grynai lietuviška parapija. Kas gi atsitiko? Vieni lietuviai išmirė, 
kiti išvažinėjo, treti suamerikėjo; liko tiktai nežymūs likučiai, 
kuriais parapija laikytis nebegali. Vaizdas, žinoma, liūdnas, tačiau 
reikia pripažinti, kad ir tos parapijos atliko savo misiją — atlaikė 
net tris kartas. Ar jos galėjo padaryti daugiau, vargu ar kas gali 
atsakyti. Viena tik aišku, kad be jų rezultatai būtų dar blogesni.

Klaidinga būtų sakyti, kad visos lietuvių išeivių parapijos yra 
mirštančios. Anaiptol! Daugelis jų tebėra pajėgios, gana lietuviš
kos, nors ir jos yrą apgultos tvirtovės, žinant sąlygas, reikia ste
bėtis, kad jos pajėgė taip ilgai, ištvermingai laikytis. Juk visos 
jos yra apsuptos kitataučių, valdomos nelietuvių vyskupų, o kartais 
ir nelietuvių kunigų. Nebuvo ir nėra jokio veiksmingo centro, 
kuris specialiai rūpintųsi parapijų lietuviškumu. Pastarojo išlai
kymas ir ugdymas ėjo partizanišku būdu. Ir visdėlto lietuvių pa
rapijos pasirodė gajos, ypač ten, kur atsirado sąmoningų lietuvių 
kunigų. Deja, nevisur taip buvo. Kadangi senojoj sistemoj kunigas 
lėmė parapijos gyvenimą, tai nebuvimas sąmoningų lietuvių kuni
gu padarė daug žalos. Ten ėjo nuolatiniai kivirčai, ruseno nepasi
tenkinimas, didėjo žmonių nubyrėjimas, silpnėjo lietuviškas dar
bas. Tuo būdu tos parapijos, būdamos apsuptos svetimųjų, silpo 
ir iš vidaus. Panašių atveju netrūksta ir dabar. Kai jie* iškyla 
viešumon, visi pamato* senoj o tipo parapijos vadovą, linkusį diktuoti, 
nesiskaityti su žmonėmis, nebranginti jų nuoširdžių lietuviškų pa
stangų, nepaisyti jų papročių. Tokie atvejai tautiečius sukrečia ir 
nevieną jų nustato aplamai prieš kunigą. Juk mūsų žmonės laukia 
iš kunigo krikščioniškai lietuviško vadovo, suprantančio savo tau
tos interesus ir už juos kovojančio. Dėlto kunigo, kaip vadovo, 
mostas, rodąs savo tautiečių reikalų nesupratimą, daugelio yra 
pergyvenamas tragiškai.

Jei senojoj sistemoj parapijos klebonas viską lėmė,"tai dabar
tinėj tas jo vaidmuo mažėja, o parapijiečių — didėja. Su besikei
čiančiu vaidmeniu mažėja ir parapijos vadovo atsakomybė lietu
vybės ugdymo srityje, žymiai didesnė našta tenka patiems para
pijiečiams. Ten, kur jų iniciatyva yra pakankamai stipri, ten at
sparesnė yra ir lietuvybė. Tai rodo pvz. kad ir Detroito pavyzdys: 
veiklus būrys tautiečių įtikino amerikietį vyskupą, kad reikalinga 
tautinė parapija su naujais pastatais kitoje vietoje. Jeigu ne tas 
aktyvistų būrys, greičiausiai ta lietuvių parapija jau būtų baigusi 
savo dienas. Ir aplamai sąmoningų pasauliečių iniciatyva šiais 
laikais yra stiprus ginklas, tik, deja, dar mažai vartojamas. Mūsų 
pasauliečiai parapijų gyvenime tebesilaiko tradicinio pasyvumo ir 
dar nepakankamai jaučia savo atsakomybę religinei bendruomenei. 
Dabartinė išeivijos Eetuvių parapija, ta apgultoji tvirtovė, didele 
dalimi yra jų rankose. Jos silpnėjimas, nykimas ar griuvimas yra 
ir jų atsakomybės reikalas. Jau nebeįmanoma bus tvirtinti, kad 
už parapijų nutautėjimą pasauliečiai neatsakingi. Kol yra sąmo
ningų lietuvių pasauliečių, besispiečiančių apie savo parapiją, su
gebančių padėti ir reikalauti, kalbėti ir sutartinai veikti, tol yra 
pagrindo tikėti, kad parapija bus ir toliau lietuviškoji tvirtovė. 
Nebeišgelbėsime jau svetimųjų užimtų tvirtovių, bet galime išlai
kyti turimąsias. Pr. G.
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Lietuvos generalinis konsulas J. Žmuidzinas uždegė simbolinę laisvės ugnį prie naujai pastatyto 
Laisvės paminklo lietuvių kapinėse prie Toronto birželio 1 d. Nuotr. St. Dabkaus

GYDYTOJAI NEIŠLAIKĖ EGZAMINŲ
Ontario Dantų Gydytojų Ko

legija leido laikyti egzaminus 16 
iš Čekoslovakijos pabėgusių gy
dytojų, nors seniau tokie egza
minai buvo leidžiami tik dan
tų gydytojams iš Britų Bendruo
menės ir Skandinavijos kraštų. 
Dėl anglų kalbos nemokėjimo ir 
skirtingos dantų gydymo techni- 

. kos nė vienas čekoslovakas eg
zaminų neišlaikė, jų tarpe buvo 
ir Jan Vavra, odontologiją dės
tęs Karolio universitete Prahoje. 
Ši nesėkmė čekoslovakams yra 
didelis smūgis, nes dabar jiems 
teks dvejus metus studijuoti 
odontologiją Kanados universi
tetuose. čekoslovakai kaltina 
Kanados imigracijos pareigūnus 
netesėtais pažadais. Jie, girdi, 
buvo garantavę, kad imigrantai 
tuojau pat gaus dantų gydytojo 
teises. Imigracijos ministeris pa
reiškė, esą imigrantai buvo pa
informuoti. Gydytojai pasirašę 
netgi atitinkamus raštus.

Federaciniame parlamente įvy
ko antrasis dviejų oficialių kal
bų naujojo įstatymo balsavimas, 
suskaldęs konservatorių atsto
vus. J. Diefenbakerio įtakos dė
ka 16 atstovų iš Vakarų Kana
dos pasisakė prieš įstatymą, ku
ris užtikrins prancūzų kalbos 
teises angliškai kalbančiose pro
vincijose. Konservatorių vadas 
R. Stanfieldas visą laiką rėmė ir 
dabar teberemia šio įstatymo 
projektą. Bendras balsavimo re
zultatas buvo 191:17 už įstaty-

karjeros kelrodžiu, nors tyrimai 
rodo, kad kanadiečiams labiau 
rūpi kiti klausimai. Apklausinė- 
juš visoje Kanadoje 747 rinki
kus, konstatuota: 36% yra susi
rūpinę peraugštais pajamų mo
kesčiais, 32% — perbrangių na
mų problema, 23% — perdide- 
lėm pragyvenimo išlaidom, 14% 
— nedarbo grėsme ir tik 11% listam. ŠV. Jono Kr. par. salėje 

buvo surengtas priėmimas Čiur
lionio Ansambliui ir kitiems sve
čiams, kurių tarpe buvo rašyto
jas J. Havard, “Baltic Story” 
autorius. Pastarasis yra ir mu
zikos žinovas. Jis gėrėjosi choro 
koncertu ir tą savo pasigėrėji
mą išreiškė viešai. Aplamai, rei
kia pripažinti, kad Čiurlionio 
Ansamblis yra balsingas, gerai 
išbalansuotas vienetas, pasiekęs 
augšta lygį. Be to. jis yra didis 
lietuviškumo gaivintojas. Būtų 
labai gera, kad jis galėtų aplan
kyti Kanados vakarų lietuvius ir 
kitas kolonijas.

* # *
Sekmadienį, dalyvaujant Čiur

lionio Ansambliui, įvyko Lais
vės paminklo ir kankiniu kop
lyčios šventinimas lietuvių ka
pinėse Port Credit, Ont. Toron
to vyskupas pagalbininkas T.

Laisvės ugnis Lietuvos kankiniams
Retos iškilmės Toronte • Žavus čiurlioniečių koncertas • Pamaldos lietuvių kapinėse • Už
degta laisvės ugnis • Apie 2000 dalyvių • Prel. J. Balkūno ir gen. konsulo J. Žmuidzino žodis

Gegužės 31 ir birželio 1 d. 
Toronte įvyko dvigubos iškilmės 
— Čiurlionio Ansamblio koncer
tas ir Laisvės paminklo bei kan
kinių koplyčios šventinimas. Į 
koncertą Ryersono instituto teat
ro salėje susirinko apie 800 
klausytojų, kurių tarpe buvo 
daug jaunimo. Visiems rūpėjo 
pamatyti ir išgirsti pasiilgtąjį 
Čiurlionio Ansamblį. Pakilus 
scenos uždangai, pasirodė žaviai 
spalvingas ansamblis su Shvo di
rigentu A. Mikulskiu. Iš pat pra
džios jis užbūrė klausytojus. Jie 
visą laiką godžiai klausė progra
mos, kurioje vyravo liaudies dai
nos, harmonizuotos M. K. Čiur
lionio, J. Karoso, A. Mikulskio, 
J. Žilevičiaus, J. Dambrausko, L. 
Šimučio. Išimti sudarė V. Myko
laičio-Putino “Lietuvio giesmė” 
ir Maironio “Lietuva brangi”. 
Pirmajai muziką sukūrė Br. 
Budriūnas, antrajai — J. Nauja
lis. Ansamblio programa parink
ta įvairumo pagrindu — viena 
daina ryškiai skyrėsi savo pobū
džiu nuo kitos. Jų atlikimą įvai
rino kanklės, ragelis, solistai — 
R. Mastienė ir V. Verikaitis. Be 
to, ansamblis turi ir savų so
listų. dainuojančių chore: L Gri- 
galiūnaitę, I. Navickaitę, A. Gi- 
lį, VI. Plečkaitį, kurie irgi pri
sidėjo prie didesnio spalvingu
mo bei įvairumo. Nors koncer
tas užtruko beveik dvi valandas, 
klausytojams vis dar nebuvo ga
na. bet ir karšti plojimai nepa
jėgė daugiau išprašyti. KLB To
ronto 'apylinkės valdybos pirm. 
L. švėgždaitė gražiu žodžiu pa
dėkojo Čiurlionio Ansambliui, o 
gausios gėlės staiga pražydo ties 
maestro A. Mikulskio kojomis. 
Jos teko ne tik pačiam vadovui, 
bet ir kanklių orkestro vadovei 
o. Mikulskienei, solistėm ir so-

ir nuolat žėrėti laisvės šviesa. 
Po Mišių organizacijos su vaini
kais, gėlėmis ir vėliavomis pri
siartino prie Laisvės paminklo, 
kur gen. konsulas J. žmuidzinas, 
asistuojamas buvusios Sibiro 
tremtinės p. Teišerskienės ir kū
rė j o-savanorio p. Štreito, įžiebė 
laisvės ugnį, o organizacijų at
stovai (KLB, kūtėjų-savanorių, 
šaulių, skautų, ateitininkų, kat.

graži idėja, tačiau dar nėra iš
baigta. Ypač atrodo neišbaigtas 
Laisvės paminklas. Jame dar 
neatsispindi laisvės idėja nei api
pavidalinimu, nei įrašu — trūks
ta menininko rankos. Architekto 
V. Liačo, Toronto universiteto 
dėstytojo, projektas visumoje 
yra įdomus, originalus, bet šiuo 
atveju yra dalykų, prašokančių 
architektūros ribas. Kapinėse

moterų) padejoY-Apikus beigė> pamaldų metu paminklo staty- 
les, pagerbdami žuvusius. Jų tar- bai padaryta rinkliava — su-
pe buvo ir liet, evangelikų išga
nytojo par. vainikas, kurį padė
jo E. Jankutė ir O. Delkiis. Bu
vo paleisti keli balandžiai, kaip 
simboliai ryšio su tėvyne Lie
tuva. Baigiamąjį žodį tarė gen. 
konsulas J. Žmuidzinas, iškelda
mas prasmę kovos už tautos 
laisvę ir kartu išreikšdamas pa
dėką paminklo statytojams — 
KLB Toronto apylinkės valdybai 
ir lietuvių kapinių tarybai, kur 
didžioji rūpesčių dalis bei pro
jekto įgyvendinimas teko kun. P. 
Ažubaliui. Pastarasis čia parodė 
daugiausia iniciatyvos. Įvykdyta

rinkta $2,656.80.
Padėkos žodį visiems daly

viams, ypač aktyviai prisidėju- 
siems prie iškilmių apeigų, tarė 
kun. P. Ažubalis, organizavęs šią 
šventę. Toronto, Hamiltono ir 
apylinkių lietuviai, kurių pa
minklo šventinimo apeigose bu
vo apie 2000, skirstėsi namo 
džiugiomis širdimis, kad lietu
vių kapinės praturtėjo centriniu 
paminklu, ties kuriuo jau ilsisi 
332 tautiečiai. Prie jų prisi
jungs daugybė kitų ir visų vardu 
degs ta pati laisvės ugnis, kurios 
tebelaukia Lietuva. Bv.

Jubilėjinė estu dainų šventė
Šie metai estų dainininkams 

yra jubilėjiniai — suėjo 100 me
tų nuo pirmosios dainų šventės 
Tartu mieste 1869 m., kurios 
pradininku laikomas Johann 
Voldemar Jannsen. Tą sukaktį 
š. Amerikos estai atžymėjo spe
cialia dainų švente Toronte ge
gužės 31 d. Varsity arenoje. Pus
valandį pavėlavę dainininkai 
pradėjo žygiuoti i estradą atski
rais chorais. Pranešėjas skelbė 
pražygiuojančių chorų vardus, 
be to, jų vietoves galima buvo 
sekti ir iš nešamų plakatų. Išsi
rikiavus suaugusiems, atžygiavo 
ir mokyklinio jaunimo chorai. 
Iš viso dainininkų buvo apie 800, 
o žiūrovų — apie 6.000. šven
tės programa buvo pradėta Ka
nados, JAV ir Estijos himnais. 
Sveikinimo žodį tarė rengėjų at
stovas ir Estijos konsulas* J. 
Markus. Mokyklinio jaunimo 
choras, diriguojamas Lydijos 
Aruvald, padainavo keletą leng
vų ir populiarių liaudies dainų. 
Kai jaunieji nulipo nuo estra
dos, sustojo vyrų choras. Jis la
bai pajėgiai sudainavo penkias 
dainas, harmonizuotas kelių 
kompozitorių. Įspūdingiausia bu
vo J Simm daina, atlikta cho
ro, tenoro H. Verderio iš Niu
jorko su instrumentų palyda. 
Daug gausesnis buvo moterų 
choras, kuris taipgi padainavo 
penkias dainas. Galingai skam
bėjo bendras suaugusių choras, 
kuri sudarė 500-600 dainininku. 
Dirigavo trys žymiausi estų di
rigentai: J. Aavik, A. Kasemets,

— kanadiečių vienybės reika
lais, kuriem ir yra skiriamas 
naujasis dviejų kalbų įstatymas. 

Krašto apsaugos ministeris L. 
Cadieux Atlanto Sąjungos minis
teriu konferencijoje susilaukė 
didelės opozicijos dėl premjero 
P. E. Trudeau plano sumažinti 
Kanados karinius įsipareigoji
mus Europoje. Jis teisinosi, kad 
Kanados vyriausybė nori suvie
nodinti karių apmokymą Kana
doje ir Europoje, kur jie bus 
pakeisti mažesniais, bet judres
niais daliniais. Spaudos konfe
rencijoje jis betgi prasitarė, kad 
galima bus derėtis dėl atitrau
kiamų karių skaičiaus, atitrau
kimo datos, tačiau premjero P. 
E. Trudeau š.m. balandžio 3 d. 
paskelbtas nutarimas mažinti įsi
pareigojimus Atlanto Sąjungai 
esąs nediskutuotinas, šiuo klau
simu L. Cadieux turės padaryti 
pranešimą federaciniame parla- Fultonas atliko šventinimo apei- 
mente. Prieš jam išvykstant į gas ir tarė žodi, išreikšdamas R. Toi. kurie vyravo ir visoje 
Briuselį, spauda buvo paskelbu- pasididžiavimą lietuvių pastan- dainų šventėje. Pabaigai jungti- 
si. jog kanadiečių karių skaičių gomis. Koncelebracines Mišias nis. gana gausus pučiamųjų or- 
Europoje nutarta sumažinti iki atlaikė prel. J. Balkūnas, kun. kestras pagrojo keturis kūrinius. 
4.000 vyru, įskaitant jų aptarna- 

mą. Projektas dabar perduotas vimui skirtą pagalbinį perso- 
specialiai parlamento komisijai, nalą. 
kuri paruoš jo galutinį tekstą. Užsienio reikalų ministeris M. 
Jo esmę sudaro abiejų oficialių Sharp pagaliau prisipažino, kad 
kalbų teisiu sulyginimas federa- dėl komunistinės Kinijos diplo- 
cinėse įstaigose. Premjeras P. matinio pripažinimo KanadaiillRi

salezietis N. ■ Saldokas (svečias Publika labai gyvai reagavo į at
liekamus kūrinius — keletą fu 
teko pakartoti. Ji laikėsi ramiai 
ir nebuvo girdėti jokio “kermo
šiaus” pakraščiuose. Tarpuose 
pranešėjas, išnaudodamas laika, 
perdavė raštu gautus sveikini-

iš Kolumbijos) ir kun. Placidas 
Barius, OFM, Prisikėlimo par. 
klebonas. Prel. J. Balkūnas sa
vo pamoksle iškėlė pavergtos 
Lietuvos tikinčiųjų priespaudą

spaustųjų, atnaujinti savo

lamento atstovų — P. Hellyer, 
dr. Haidasz, R*. Stanfieldo, J. 
Diefenbakerio, Toronto burmist
ro Dennisono, teisėjo M. Starr, 
Latvijos konsulo Tomsono ir ki
tų. Federacinei vyriausybei at
stovavo parlamento narys p. 
Wahn, kuris buvo pristatytas pu
blikai. Kiti svečiai nebuvo pa
minėti. Svečių tarpe buvo: gen. 
konsulas J. žmuidzinas, KLB 
pirm. dr. S. Čepas, Baltiečių Mo
terų Tarybos pirm. p. Miklejohn, 
kun. Pr. Gaida ir kt.

šimtametės sukakties proga 
dainų šventė buvo pagrindinis 
parengimas. Šalia jos, beveik vi
są savaitę įvairiose Toronto vie- 

(Nukelta į 7 psl.)

Pasaulio įvykiai
“APOLLO X” ERDVĖLAIVIO SKRYDIS BUVO DVIDEŠIM

TAS AMERIKIEČIŲ ŽYGIS Į ERDVES. Astronautų atvežtos mė
nulio nuotraukos liudija, kad nusileisti mėnulyje parinkta vieta 
Ramybės jūroje yra pakankamai lygi, neturi didesnių kraterių. 
Jeigu nebus susidurta su kliūtimis, “Apollo XI” erdvėlaivis kelio
nei į mėnulį pakils liepos 16 d., o pats nusileidimas įvyks liepos 
20 d. Erdvių administracijos vadovo T. Paine pranešimu, mėnuliui 
bus skirta 10 nusileidimų, kurie bus atliekami kas keturi mėnesiai. 
Nusileidimų vietos bus keičiamos, kad astronautai žemėn galėtų 
parvežti skirtingų geologinių pavyzdžių. Kelionė į mėnulį tėra pra
džia didesnių planų pasiekti ir kitas saulės sistemos planetas. 
Į tokius planus jau yra įtrauktas aplink žemę skriejančios plat
formos su įgula sudarymas, įgu
los neturinčių erdvėlaivių “Ma
riner” ir “Viking Mars” pra- 
skridimas pro Marsą. Nusileidi
mą Marse planuojama įvykdyti 
šio šimtmečio aštuntajame de
šimtmetyje. Dabartinius laimėji
mus amerikiečiams atnešė prez. 
J. Kennedžio ryžtas pasivyti ir 
pralenkti sovietus, kurie pirmie
ji į erdves buvo iššovę dirbti
nius žemės palydovus, vadina
mus “sputnikais”.

Prancūzijos prezidento rinki
mų pirmasis ratas neišryškino 
laimėtojo, nes nė vienas kandi
datas neįstengė surinkti daugiau 
kaip 50% balsų. Negalutiniais 
duomenimis, gaullistui G. Pom
pidou teko 44,14%, prezidento 
pareigas einančiam senato pirm. 
A. Poher — 23,38%, komunis
tui J. Duclos — 21,43%, socia
listui G. Defferre — 5,06%, 
kairiajam socialistui M. Rocard 
—- 3,65%, milijonieriui L. Du- 
catel — 1,28% ir trockininkui 
A. Krivine — 1,06%. Sprendi
mas turės būti padarytas birže
lio 15 d. įvyksiančiame antraja- 

. me balsavimo rate, kuriame da
lyvaus tik du pagrindiniai kan
didatai — G. Pompidou ir A. 
Poher. Pastarasis galėtų laimėti 
tik tuo atveju, jeigu uz jį bal
sus atiduotų komunistai ir socia
listai

Majorų ir pulkininkų sukili
mas be kraujo praliejimo nuver
tė prez. L Alazhario vyriausybę 
Sudane. .Krašto valdymą perėmė 
pik. Gafaar ei Numari vadovau
jama revoliucininkų taryba, ku
ri premjeru ir užsienio reikalų 
ministeriu pasirinko 1967 m. iŠ 
pareigų pasitraukusį teisingu
mo ministerį A. Awadallah. Tai 
jis buvo padaręs, protestuoda
mas prieš parlamento nutarimą 
neįsileisti į savo eiles aštuonių 
legaliai išrinktų komunistų. Nau
joji vyriausybė žada siekti arti
mesnių ryšių su Sovietų Sąjun
ga ir jos satelitais, remti ara
bų kraštus kovoje su Izraeliu. 
Sudanas turi 11 milijonų maho
metonų ir 3 milijonus negrų, 
kurių didžioji dalis yra krikščio
nys. Jau ilgus metus tranką re
liginiai ir rasiniai susidūrimai 
pareikalavo daugiau kaip 500.- 
000 aukų.

Čekoslovakijos prez. L. Svobo
da paskelbė amnestiją visiems 
iš krašto nelegaliai išvažiavu
siems piliečiams. Jiems statomas 
reikalavimas grįžti iki rugsėjo 15 
d. arba gauti specialų leidimą 
pasilikti užsienyje iš Čekoslova
kijos ambasadų. Nelegalus išva
žiavimas yra laikomas nusikalti
mu ir baudžiamas kalėjimu. 
Prez. L. Svoboda įsakė paleisti 
iš kalėjimų tuos asmenis, kurie

Toronto vyskupos pagalbininkas T. Fulton kalba gausiai visuomenei 
lietuvių kapinėse, kur birželio 1 d. jis pašventino Lietuvos kankinių 
koplyčių ir Laisvės paminklų Nuotr. St. Dobkaus

yra nuteisti už šio įstatymo su
laužymą. Kompartijos sekr. G. 
Husakas aplankė R. Vokietijos 
diktatorių W. Ulbrichtą. Anks
čiau jis lankėsi Vengrijoje ir 
Lenkijoje, šių kelionių tikslas, , 
matyt, yra diplomatinis bandy
mas gerinti santykius su inva
zijoje į Čekoslovakiją dalyvavu
siais kraštais. Maskvos spaudimo 
dėka Prahos radijas rehabilita- 
vo ilgą sąrašą partiečių, kuriuos 
invazijos metu buvo apšaukęs 
tėvynės išdavikais, žurnalistų 
Sąjunga vis dar tebevengia sa- 
vikritikos ir neprisipažįsta pra
eityje padarytų “klaidų”, bet 
jau yra suvaržę cenzoriai*

Kairiųjų pažiūrų švedų rašy
tojas Nfls Lalander išleido kny
gą “žmogiško veido socializ
mas”, atkuriančią tragiškus įvy
kius Čekoslovakijoje. Knygoje 
skelbiama, kad Vengrijos vy
riausybė buvo atsisakiusi duoti 
savo kariuomenės dalinius inva
zijai į Čekoslovakiją. Juos pa
naudojo Varšuvos Sąjungos va
dovybė be Budapešto žinios ir 
sutikimo. Apie vengrų kariuo
menės dalyvavimą i n v* a z i joje 
Vengrijos kompartija sužinojo 
tik iš radijo pranešimų. N. La-r 
lander taipgi skelbia, kad Mask
va buvo numačiusi mirties baus
mę skirti čekoslovakų kompar
tijos sekr. A. Dųbčekui ir jo 
artimiesiems bendradarbiams. 
Teismui turėjo vadovauti stali
ninkas A. Indra. A. Dubčeką nuo 
mirties išgelbėjo bekompromisi- 
nė prez. L. Svobodos laikysena 
Maskvoje, šias žinias N. Lalan- 
der sakosi gavęs iš švedų kom
partijos specialaus kurjerio, ku
ris buvo pasiųstas čekoslovaki- 
jon ištirti poinvazinės būklės.

Nigerijos pilietiniame kare 
Biafrai naujų vilčių teikia šve
dų garsaus lakūno grafo C. G. 
von Roseno suorganizuota kari
nė aviacija. Per vieną Prancū
zijos lėktuvų nuomojimo firmą 
grafui pavyko įsigyti keletą šve
dų aviacijos mokomųjų lėktuvu, 
kurie Prancūzijoje buvo aprū
pinti įtaisais raketoms šaudyti. 
Pakildami iš džiunglėse iškirstų 
takų, grafo lėktuvai bombarduo
ja Nigerijos aerodromus. Jiems 
jau pavyko sunaikinti du treč
dalius Nigerijos aviacijos, kuria 
sudaro apie 20 sovietų “MIG” 
naikintuvų ir “Iljušino” bombo
nešių. Nigerijos aviacijoje tar
nauja didesniu kovingumu nepa- 
sižymintys egiptiečiai. Grafas C. 
G. von Rosenas yra žymiausias 
švedų lakūnas, dalyvavęs 1935 
m. Etiopijoj oro kovose prieš 
italus, o 1939 m. talkinęs suo
miams, kai juos puolė sovietai.

Penki P. Amerikos vakarinės 
pakrantės kraštai — Kolumbija, 
Čilė, Ekvadoras, Peru ir Bolivi
ja — Europos pavyzdžiu sudarė 
Andų Bendrąją Rinką. Į šia mui
tus panaikinusią organizaciją tu
rėtų įsijungti ir Venecuelą, kuri 
šiuo metu dar nėra patenkinta 
padarytais nutarimais.

Teisėjas A. Faquin Memphis 
mieste, Tenn., atmetė negrų va
do M. L. Kingo žudiko J. E. Ray 
reikalavimą surengti naują bylą, 
kurios metu jis, galimas dalykas, 
būtu atskleidęs Šos žmogžudvs- 
tės suokalbininkus. J. E. Ray 
prisipažino kaltu, kai jam buvo 
earantuota, kad užprisioažinimą 
ir bylos eigos sustabdymą jis 
gaus 99 metus kalėjimo. Kom
promisas, atrodo, buvo sąmonin
gas bandymas apsaugoti kitus 
suokalbio dalyvius. Dabar J. E. 
Ray jau yra pakeitęs nuomonė, 
tačiau jos nėra pakeitę kompro
miso organizatoriai.

Graikijos karinė vyriausybė 
suėmė keliolika augšto hrosnio 
pensijon išėiusių karininku, ju 
tarpe buvusi štabo viršininką 
Ch. Papadatos ir keletą kitų ge^ 
"eroln. Spėjama, jog jie‘pri
klausė pogrindinei karaliaus 
Konstantino organizacijai, kuri 
ruošia sukilimą karaliui susigrą
žinti. Konstantinas nuo 1967 m. 
pabaigos gyvena Romoje.

f
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* Popiežius Paulius VI, kalbė

damas šv. Petro bazilikoje, pa
reiškė, kad Katalikų Bendrija 
yra pluralistinė kalbų, apeigų 
bei kulto atžvilgiu, tačiau pabrė
žė, kad nebūtume ištikimi Dievo 
žodžio minčiai ir Bendrijos mo
kymui, “jei kiekvienas pasisa
vintume teisę .‘laisvai tirti’, sub
jektyviai aiškinti ir, nusižiūrėję 
į tiksliųjų mokslų bei viešosios 
opinijos madą, laikytume antra
eilėmis savo tikėjimo tiesas”. Ti
kėjimo pagrindas esąs vienas. 
Kita proga popiežius palietė į 
madą įėjusį “kontroversinį re- 
formizmą” kaip perdaug pavir
šutinį. “Bendrija susideda iš ne
tobulų, nuodėmingu ir ribotų 
žmonių. Nors tai dieviška institu
cija. tačiau pastatyta iš silpnos, 
nepakankamai tvirtos žmogiškos 
medžiagos.” Matydama šias žmo 
giškas savybes, viešoji opinija 
kritikuoja ir dažnai tampa “pa
viršutine, vienašališka, jieškan- 
čia ir kuriančia sensacijas”, nes 
“didinga- ir slėpininga tikrovė 
yra apribota išviršiniais, besikei
čiančiais pavidalais.” “Kontro
versiniame reformizme dažnai 
pasikartoja žodis ‘struktūros’. 1.7%. 
Tai. reiškia taip vadinamą ‘insti- * “ 
tucinę Bendrijų’ ”• Šioms “struk
tūroms” primetama negatyvi 
reikšmė, kurią puola “naujoji 
krikščionija” žalingais priekaiš
tais, kaip pvz.: “Jei pamaldumas

. dingsta ir bažnyčios tuštėja, tai 
visa kaltė glūdi ‘struktūrose’ ’r. 
Tačiau, anot Šv. Tėvo, žodis 
‘struktūros’ turi įvairiopą reikš
mę: konstitucinės Bendrijos 
struktūros turi būti skiriamos 
nup “struktūrų”, atsiradusių “is
torinės tradicijos bei vystymosi” 
dėka. Jis įspėjo dabarties refor- 
mininkus, kad Bendrijos moder- 
,ninimas nebūtinai reiškia atsisa
kymą visų Bendrijos struktūrų.

* “Ar Prancūzijos jaunimas 
tiki Dievą?” Atsakymą i šį klau
simą duoda žurnalo “La Vie 
Catholique” redaktorius Pierre 
Vilain. Jis anketos būdu apklau
sinėje tūkstančius jaunuolių 15 
—29 m. amžiaus ir gavo atitinka
mus atsakymus. Į klausimą “ar 
tiki Dievą” 81% atsakė “taip”. Į 
tą patį klausimą 1958 m. tik 
73% atsakė “taip”. Taigi, tikin
čiųjų jaunuolių nuošimtis žymiai 
pakilo. Bet tai teorinė dalyko pu
sė. Kitaip atrodo praktinė. Į 
klausimą “ar reguliariai eini į 
pamaldas” tik 28% atsakė 
“taip". Prieš 10 metų į tą patį 
klausimą teigiamai atsakė 37%.

. Nereguliariai lankančiu nuošim
tis 1969 m. — 52, o 1961 — 42. 
Aiškinama, kad reguliariai lan
kančių pamaldas nuošimtis ypač 
sumažėjo mergaičių tarpe. Mat, 
iki šiol jos augo tradicinėje ap
linkoje ir laikėsi tradicinių pa
pročių. Dabar jos palinko į di
desnį savarankiškumą, į asmeni
nį tikėjimą. Taip pat rasta, kad 
daugiausia tikinčiųjų Prancūzi
joj yra kaime, mažiausia — uni
versitetuose. Bendras tikinčiųjų 
nuošimtis yra 81%, universiteto 
studentų — 60%. Darbininkų 
tarpe tikinčiųjų jaunuolių nuo
šimtis padidėjo per pastarąjį de
šimtmetį. Pvz. į klausimą “ar 
tiki Kristų — Dievą” atsakė 
“taip" 74%* o prieš 10 metų to
kių buvo 53%.

* Kun. Walter Abbott. SJ, 
amerikietis, dirbęs krikščionių 
vienybės sekretoriate, paskirtas 
naujai įsteigtosios tarptautinės 
šventraščio apaštalavimo federa
cijos generaliniu sekretoriumi. 
Federacija buvo įsteigta katali
kų šv. Rašto draugijų bei komi

sijų suvažiavimo metu Romoje. 
Kard. Jan Willebrands šios fe
deracijos įsteigimą pavadino “di
deliu žingsniu priekin”.

* Kardinolas Julius Doepfner 
laiške savo kunigams įspėja, 
kad jie nesileistų skaldomi į 
priešingas progresyviųjų ir kon
servatyviųjų grupes. Taip vadi
namoji progresyvioji “solidaru
mo grupė”, atstovaujanti 10% 
kunigų, norinti “pakeisti dabar
tinę hierarchinę struktūrą į dia
logo ir bendro apsisprendimo 
sistemą”. Konservatyvieji kuni
gai, nors mažiau organizuoti, da
bar steigia savo būrelius. Encik
likos apie gimimų kontrolę bei 
celibatą, popiežiaus, vyskupų ir 
kunigų pareigų klausimai, pasak 
kardinolo, dabar daugiausia ku
nigus skaldo. Celibato atžvilgiu 
kunigų nuomonės darosi aštres
nės ir paskutiniųjų 5 metų lai
kotarpyje padidėjo skaičius pa
liekančių kunigystę. Iš viso V. 
Vokietijoje, pasak Koelno arki
vyskupijos duomenų, nuo 1964 
m. iš 20.000 pasauliečių kunigu 
išstojo 195, t. y. 0.97%, o is 
5.000 vienuolių kunigų 85 arba

* “Liturginis Maldynas” pa
galiau atspausdintas ir paverg
toje Lietuvoje. Jame sudėtos 
Įvairios proginės maldos, Mišių 
maldos ir giesmės, Dievo žodžio 
pamaldos namie, švenčių apei
gos, sakramentų maldos ir apei
gos, laidotuvės (yra ir “katali
kiškas laidojimas be kunigo”), 
litanijos, maldų devyndieniai. 
Įvairios .giesmės, Kryžiaus ke
liai, valandos, mišparai. Leidi
nys apima 571 psl. Atspaustas 
valstybinėje “Vaizdo” spaustu
vėje Vilniuje. Trumpa metrika 
Įdėta ir rusų kalba. Leidėjas — 
Lietuvos TSR Vyskupijų Ordina
rų Kolegija. Vilnius —' Kaunas 
1968 Maldaknygės pratarmė pa
sirašyta liturginės komisijos 
pirm. mons. Č Krivaičio. Joje 
pažymima, kad leidinį redagavo 
kun. J. Paliukas, padedamas 
kun. V. Aliulio, bendradarbiau
jant prel. L, Pratkeliui, kan. J. 
Mintaučkiui, kun. P. Tamulevi
čiui, kun. K. Ambrasui ir kun. 
J. žemaičiui. Talkino ir pasaulie
čiai. Mišiolinė dalis būsianti iš
leista. vėliau. Didysis maldynas, 
apimąs visas liturgines maldas, 
irgi esąs naruoštas. Leidinio kal
ba gera, bet techniškas apipavi
dalinimas labai kuklus. Paverg
tos Lietuvos tikintieji galės 
džiaugtis bent tokiu retu leidi
niu, jeigu bus prieinamas.

* Kardinolas John Heenan sa
vo ganytojiškame laiške pareiš
kė, kad pagrindinė pašaukimų 
sumažėjimo nriežastis Anglijoje 
yra “katalikiškos šeimos gyveni
mo” nuosmukis. “Jei katalikiš
koji namų aplinka visai dings, 
nebeliks dirvos šventiesiems. 
Bendros šeimų maldos, kryžiai 
virš lovų — tai dalykai, kurie 
nukreipia vaikų mintis i didįjį 
gyvenimo idealą — aktyvią tar
nybą Dievui ir Bendrijai”, šimt
mečiais katalikai jautė, kad 
Bendrijos tvarkymas yra kuni
gų reikalas. Tai iš dalies buvo 
todėl, kad kunigai buvo beveik 
vieninteliai raštingi žmones. Da
bar. II Vatikano Santarybos įti
kinti, “žmonės priima šią atsa
kingą pareigą”. “Aš betgi noriu 
priminti pareiga, kuri yra daug 
svarbesnė už dalyvavimą parapi
jos tarybose. Tai pareiga auklėti 
nauius pašaukimus”. “Kunigai, 
broliukai ir seselės yra šeimų 
vaisius. Ten jie pirmiausia išgir
do apie Dievą”. Kun. J. Stš.
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ratūros, nes varžtai kartais ska- atsiuntusi Maskva ne Ukrainai 
tina meną. Iš rankų į rankas padėti, bet jai rusinti.

Partija neklaidinga, kalti vadai
Buvęs korespondentas Maskvoje apie dabartinius įvykius sovietinėje imperijoje

Intelektualų teismai, buvusio jų blogi, bet visdėtto mes esą- augštųjų mokyklų dalis jau j 
generolo P. Grigorenko suėmi- mė sukūrę dėmesio vertos lite- rusų rektorių rankose. Juos j 
mas ir pagaliau trijų lietuvių ku- 
rigu nubaudimas už memoran
dumo įteikimą maskvinei kulto 
reikalų ministerija įtaigoja, kad 
Sovietu Sąjungoje vėl ima at
augti ragai KGB institucijai, šia 
tema ilga rašinį Toronto dien
raščio “The Telegram” gegužės 
17 d. laidoj paskelbė P. Wor- 
thingtonas, prieš ketverius me
tus buvęs šio laikraščio kores
pondentu Maskvoje. Skaityto
jams jis primena, kad Stalinas 
buvo nuvertintas už nusikalti
mus kompartijai, bet niekas jo 
nėra pasmerkęs už milijonų ei
linių piliečių kančią ir mirtį.

Sistema ir tironai
Raudonojo fašizmo sistemoje 

kompartija niekada nedaro klai
dų, o- jeigu jų pasitaiko, atsako
mybė suverčiama individams, 
kuriuos išugdė ir išauklėjo kom
partija. Sovietų Sąjunga turbūt 
yra vienintelis kraštas pasauly
je, kur ne tironai sukuria tero
ru grįstą sistemą, bet pati siste
ma parūpina tironus. N. Chruš
čiovas, L. Brežnevas šia prasme 
yra Stalino vaikai. N. Chruščio
vas nuvertino Staliną, L. Brež
nevas — N. Chruščiovą. P. Wor- 
thingtonas yra linkęs manyti, 
jog panašaus likimo susilauks 
ir L. Brežnevas, jeigu kada kils 
reikalas suversti kam nors kal
tę už invaziją į Čekoslovakiją. 
Tironus gimdanti partija ir to
liau pasiliks neklaidinga.

Rašytojo nuomonė
Kompartijos vadai yra labai 

riboto intelekto žmonės, kurie 
turi vienintelį ideologą ir teori- 
ką M. Suslovą, bet ir jis buvo pa
sirinktas tik dėlto, kad nėra ta
lentingesnių už jį. O visdėlto 
kompartija bando kištis į visas 
.sritis, netgi nurodinėti meno 
linkmes rašptojams, teatralams, 
dailininkams. Rezultatas, žino
ma, labai liūdnas. P. Worthing- 
tonas prisimena Maskvoj Įvykusi 
susitikimą su senosios kartos ta
lentingu . rašytoju Konstantinu 
Paustovskiu, kurio knyga “Gy 
venimo istorija” buvo pasiūlyta 
Nobelio premijai, bet dėl politi
nių aplinkybių /ją gavo stali
ninkas Michailas Šolochovas. K. 
Paustovskis iš karto buvo labai 
nešnekus ir prabilo tik tada, kai 
jam buvo užtikrinta, kad jo žo
džiai nepasieks spaudos puslapių 
gyvam esant. Kadangi K. Paus
tovskis jau yra miręs, P. Wor- 
thingtonas cituoja tada jo tar
tus žodžius: “Reikalai iš tikrų-

Apsukrus šnipas Amerikoje
Britanijoj ir JAV-se sovietų 

špionažo veikla po II D. karo nė 
kiek nesumažėjo —. buvo tęsia
ma ir toliau pirmos klasės agen
tų. Bet toji didelė špionažo gran
dinė turėjo taip pat ir silpnų 
grandžių, kurios tai veiklai ret
karčiais atnešdavo didelių su
krėtimų. Vis dėlto ji pajėgė iš
šifruoti sąjungininkų didžiausios 
svarbos paslaptis, kaip tai paro
dė vienas ypatingas atvejis JAV- 
se ir trys — Britanijoj.

Pagrindinis šnipinėjimo tiks
las kariniuose dalykuose visada 
buvo povandeninio judėjimo se
kimo priemonės, atominiai gink
lai ir raketų technika, nors poli
tinis gyvenimas ir kiti stategi- 
nės svarbos dalykai taip pat ne
buvo užmiršti. Daug klaidų bu
vo padaryt a kontrašpionažo 
agentų abiejose Atlanto pusėse, 
bet kai pavykdavo sučiupti vy
riausias sovietų špionažo galvas, 
sudrebėdavo visi tos veiklos pa
matai. Po to visada turi praeiti 
daug laiko, kol susidaro sąlygos 
darbui atstatyti, jei iš viso gali
ma atgauti, kas prarasta.

Apie 1950 m. vidurį FBI ir 
JAV kontrašpionažo agentūros 
nustebo sužinojusios, kad di
džiausios svarbos paslaotys su
rado kelius į Maskvą. Tai rodė, 
kad špionažo tinklas turėjo veik
ti ypač rytinėse JAV dalyse. 
Stropus jieškojimas nesurado nė 
mažiausio pėdsako sovietų agen
tų, kurie būtų atsakingi už rake
tų, povandeninių laivų ir povan
deninio judėjimo paslapčių išda
vimą. Tai reiškė, kad to špionažo 
veikios metodai dar nebuvo žino
mi kontrašpionažo agentams. 
Netrukus, 1967 metais, FBI nu
sišypsojo laimė. Ir tai nebuvo jų 
pačių nuopelnas — viską padarė 
sovietų agentas, kuris nutarė pa
sitraukti iš savo darbo, čia rei
kia nustebti neapdairumu Sovie
tų Sąjungos špionažo vadovybės, 
kuri parenka savo agentus.

Rinktinis šnipas
Rudolfas Ivanovičius Abelis 

yra buvęs špionažo agentu jau 
daug metų. Jis gerai suprato ir 
įvertino tikrąją saugumo vertę. 
Jis buvo tą darbą gerai dirbęs 
prieš karą Vokietijoj ir kitur, vi- 

Kaip DP į Kanadą
Abelis negalėjo turėti jokių 

ryšių su Sovietų Sąjungos amba
sada', konsulatais ar kitomis 
jų agentūromis, veikiančiomis 
JAV-se. Todėl jis pats turėjo ras
ti kelius į JAV. Tai jis suplanavo 
gana vykusiai, ir centras jam 
tiek tepadėjo, kad aprūpino ne
tikrais dokumentais, padaryda
mas jį vokiškos - airiškos kilmės 
DP.

_ . Kadangi Kanados valdžios Tei
siškai neatkreipęs į save kontra- kalavimai įvažiavimui į kraštą iš- 
špionažo agentų. Dėlto jis buvo vietintiems asmenims nebuvo to
po karo parinktas agentu JAV-

Karo metu jis buvo atšauktas
įgracijos Centras parinko jam asmenį, tad 

H____ ,_______ .__ Įvažiavi- ir atsakomybė už vėliau sunai-
i§ špionažo tarnybos ir išsiųstas j mo leidimo, kurį ir gavo. Jis at- kinta tinklą priklauso tik jiems 
kariuomenę, kurioje tarnauda- vyko į Kanadą 1947 m., pabuvo (Bos daugiau) k. Mileris

išleisti. Jie liudiją, kad mūsų li
teratūra, atgavusi laisvę, nuste
bins pasaulį. Jeigu tie neatspaus
dinti rankraščiai būtų paskelbti, 
Rusijoje prasidėtų literatūros 
renesansas.”

Nukentėjo advokatas
Aleksandrą Ginsburgą Mask

vos teisme gynęs advokatas Bo
risas Zolotuchinas buvo išmes
tas iš kompartijos, advokatų pro
fesinės sąjungos, nors oficialiai 
skelbiama, jog kiekvienam kalti
namajam leidžiama turėti gynė
ją. šiandien B. Zolotuchinas ne
gali verstis advokatūra ir turi 
tenkintis teisės patarėjo parei
gomis. Nenuostabu, kad litera
tūros veteranas K. Paustovskis, 
gyvas būdamas, viešai nedrįso 
pasakyti tiesos apie literatūrą 
Sovietų Sąjungoje. Nuolatinia
me netikrume šiandien gyvena 

menininkai ir netgi Didžiojo 
teatro balerinos už pasirašytą 
protesto memorandumą dėl in
vazijos į Čekoslovakiją. Tuo tar
pu jie neliečiami, bet jų pavar
dės yra gerai žinomos KGB cent
rui.

Nepatenkinta Ukraina
Bene daugiausia rūpesčių 

Maskva šiandien turi su Ukrai
na, kurios intelektualai yra pa
sisakę prieš rusinimo bangą. 
Ukrainos problema yra suskal
džiusi vos 3.000 narių priskai- 
tančią Kanados kompartiją. Ski- 

' limo priežastim buvo jos vete
rano J. Kolaskio išleista kny
ga “Education in Soviet Ukrai
ne” (“švietimas sovietinėj Uk
rainoj”). Kieve lankęs dvejus 
metus augštesniąją kompartijos 
centrinio komiteto mokyklą, J. 
Kolaskis operuoja pačios kom
partijos slaptais duomenimis, 
šiandien beveik pusėj Ukrainos 
pradinių mokyklų ir gimnazijų 
dėstomoji kalba yra rusų, o augš- 
tosiose mokyklose ji jau baigia 
išstumti ukrainiečių kalbą. Ta
riamoji Ukrainos švietimo mi
nisterija be Maskvos sutikimo 
negali leisti vadovėlių ar orga
nizuoti specialių studijų. Dokto
ratai duodami tik su Maskvos 
leidimu. Ukrainoje, Latvijoje, 
Estijoje, Lietuvoje bei kitose 
nerusų respublikose į universi
tetus be eilės priimami rusai 
studentai. Didžioji Ukrainos

mas labai pasižymėjo kaip nepa
prastos drąsos ir sumanumo va
das karo lauke. Be to, kaip pir
mos klasės prieškarinis agentas 
centrui nekėlė nė mažiausio Įta
rime dėl savo lojalumo. Su to
mis kvalifikacijomis jis buvo nu
matytas labai svarbiom vietinio 
tinklo direktoriaus pareigom — 
rinkti karines paslaptis JAV-se.

Abelis gavo instrukcijas va
žiuoti i JAV 1946 m. Tada jis jau 
ėjo ketvirtą dešimti metų, buvo 
vedęs ir tėvas dviejų vaikų, ku
riuos labai mylėjo. Bet buvo tiek 
pasišventęs savo darbui, kad 
nesuabejojo palikti savo šeimą 
net ir daugeliui metų. Faktas, 
kad jis čia palieka toki brangų 
Įkaitą, centrui patiko, ir dėlto jis 
buvo laikomas geresniu, kaip ku
ris kitas viengungis.

Sovietų šnipas Rudolfas Ivanovi- 
čius Abelis, dirbęs Kanadoj ir JA 
V-se, dabar garsėjantis Sovietų 
Sąjungoje

kie griežti, kaip JAV, Abelis 
kreipėsi Otavon į imi-----““
ministerija, prašydamas

Perdaug atskleidė
Kanados kompartija J. Kolas- 

kį už šiuos faktus pašalino iš 
savo eilių, nors pernai Ukraino
je viešėjusi kanadiečių komu
nistų delegacija kompartijos 
centrinio komiteto oficioze 
“Viewpoint” prasitarė, kad ten 
esama spragų tarp Maskvos 
skelbiamos teorijos ir praktikos. 
P. Worthingtono pranešimu, J. 
Kolaskis buvo parašęs apeliacinį 
raštą Kanados kompartijos XX 
kongresui, prašydamas atitaisy
ti jam padarytą skriaudą. Jis 
priminė kongreso dalyviams 
centrinio komiteto nutarimą 
Kvebeko klausimu: “Kvebeko 
konstitucija turi garantuoti kve- 
bekiečiams jų teises politinio, 
socialinio, ekonominio ir kultū
rinio gyvenimo reikaluose, ku
rie yra būtini laisvam Kanados 
prancūzų tautos vystymuisi.” J. 
Kolasky konstatuoja, kad jis ly
giai tokių pačių teisių siekia Uk
rainai, ir klausia kompartiją, ar 
ji nori vieną lazdos galą taikyti 
Kvebekui, o kitą — Ukrainai? 
Atsakymo J. Kolaskis, žinoma, 
nesulaukė. Kongreso dalyviai 
tik patvirtino centrinio komite
to nutarimą pašalinti jį iš ko
munistų eilių. P. Worthingtono 
teigimu, J. Kolaskis save tebe
laiko socialistu, cituoja Leniną 
ir meta skaudų kaltinimą Kana
dos kompartijai, kad ji yra pa
prasčiausia sovietų politikos ir 
politinės linijos propagandinė 
ranka.

Parems ukrainiečiai?
J. Kolaskis dabar žada kreip

tis į Kanados ukrainiečių komu
nistinę organizaciją Association 
of United Ukrainian Canadians, 
kur galbūt jo skundas bus pa
lankiau sutiktas, nes ukrainie
čiams komunistams rūpi jų tė
vynės likimas Sovietų Sąjungo
je. šios organizacijos gretose 
jaučiamas nerimas dėl Krem
liaus daromų skriaudų Ukrainai. 
Rusinimo procesą Ukrainoje jau 
yra patvirtinę daugelio laikraš
čių korespondentai ir net patys 
ukrainiečiai, viešėję Ukrainos 
miestuose ir negavę leidimo už
sukti į savo tėviškes. Taigi, ne 
vien tik lietuviai turi tenkintis 
viešnage Vilniuje. Panašus prin
cipas taikomas ukrainiečiams ir 
kitoms tautybėms, kurių žemes 
šiandien yra apžiojęs sovietinis 
imperializmas. V. Kst.

joje kelis mėnesius ir 1948 m. 
perėjo JAV sieną nelegaliai. Be
veik per ištisus sekančius metus 
jis dirbo telkdamas savo veiklos 
tinklą.

Slaptai j JAV
Agentai jau buvo parinkti 

centro ir vigi buvo savo pozicijo
se. Veikdamas pagal savo paties 
išdirbtą planą, jis paruošė ins
trukcijas, kaip jam visi turi pri
statyti medžiagą per sutartą laiš
kų dėžutės numerį. Tada jis pra
dėjo tvarkyti savo tinklą, apie 
kurį tikro supratimo neturėjo nė 
vienas jo bendradarbių.

Priedangai jis pasivadino Emil 
Goldfus, iš profesijos — meni
ninkas. Nors nelabai talentingas 
piešėjas, bet galėjo sutelkti apie 
save boheminių pažiūrų artistų 
ir draugų, kurie beveik'visi bu
vo už jį jaunesni. Kaip meninin
kas. jis galėjo laisvai judėti, ne
gyventi pagal reguliarią dieno
tvarkę, nebūti kitų komentuoja
mas dėl neįprasto elgesio. Jo 

‘ Erlingtono studijoj Niujorke bu
vo priversta drobės ir visokių ki
tokių bereikšmių daiktų. Atro
dė neturtingas, bet labai išlai
džiai vaišindavo savo svečius.

Pirmieji žingsniai
Jis nebuvo talentingas piešė

jas, bet geras kitos šakos meni
ninkas. Jis puikiai grojo gitara 
ir, reikalui esant, galėjo užsi
dirbti pragyvenimą kaip muzi
kas. Buvo beveik matematikos 
genijus — jo radijo kodas ži
nioms į Maskvą buvo sukurtas 
panaudojant diferencinę skai
čiuotę.

Atrodė, kad Abelis mėgo drau
gystę ir norėjo būti vienas tik ta
da. kai turėjo eiti surinkti infor
macijų iš įvairiose vietose turi
mų laiškų dėžučių, šiaip visada 
jis* buvo apsuptas triukšmingų 
draugų. 'liktai tam tikrais savai
tės vakarais dešimtą valandą jis 
atsiskirdavo ir grįždavo į savo 
studiją. Ten jis išsitempdavo pa
slėptą galingą radijo siųstuvą, 
kuriuo susijungdavo su Maskva, 
ir kokį pusvalandį labai įtemptas 
— sparčiai morsės ženklais per
duodavo pranešimus.

Viskas ėjo geriau nei centras 
tikėjosi. Po metų informacija 
tiek pagausėjo, kad Abelis pa
prašė Maskvą pagalbininko — 
vietos direktoriaus asistento.

John Yaremko ant karsto plytą
PR. ALŠĖNAS

Ontario socialinių reikalų ir metais buvo a; 
šeimų ministeris John Yaremko 
pakliuvo ant karštos keptuvės 
po to, kai iš jo ministerijos in
dėnų reikalu skyriaus pasitrau-
ke keli nariai. Jie tai padarė 
protestuodami, esą, Yaremko, tu
rėdamas skirtų indėnu reika
lams Ontario provincijoj apie 
pusantro milijono dolerių, teiš
leido tam tikslui tik apie $400.- 
000. Opozicija į šį reikalą pa
žiūrėjo labai karštai, reikalau
dama Yaremko pasitraukimo iš 
ministerio pareigų arba griežto 
jo papeikimo. Gegužės 22 d. tas 
reikalas buvo pateiktas parla
mentui balsuoti. Kadangi parla
mentas turi progresyviųjų kon
servatorių daugumą, tad minė
tas reikalavimas nepraėjo —at
mestas 58 balsai prieš 41.

Jaunimo priedas prie dien
raščio The Telegram “After 
Four” rašo, kad ministeriui Ya
remko tos “karštos plytos” po 
sėdyne — nebenaujiena. Jau bū
damas eismo ministeriu jis par
lamente iškėlęs reikalą ir pra
vedęs įstatymą atimti iš nusikal
tusių automobilių vairuotojų va
dinamuosius nusikaltimo punk
tus. Dėl to buvę karštų ginčų ir 
didelės opozicijos prieš Yarem
ko. Vėliau, 1963 metais, būta 
daug kalbų ir komentarų dėl 
provincijos' sekretoriaus pava
duotojo Cudney atsistatydinimo, 
kuris skundėsi, jog Yaremko. 
kaip jo viršininkas, visiškai 
uzurpavęs jo teises ir nebebuvę 
įmanoma su juo dirbti. Tada Ya
remko pusėn stojęs pats prem
jeras John Robarts, kritikuoda
mas kaikuriuos Cudney darbo 
aspektus, nors tiesiogiai nemi
nėjo jo pavardės. Tais pačiais 
metais Yaremko buvęs apkaltin
tas dėl “nelegalios praktikos”— 
inkorporavimo “Rideau Carleton 
Raceway” Otavoje. Tada John 
Yaremko aiškinęs, jog firma bu
vusi jau inkorporuota pagal fe
deracinį įstatymą. Tais pačiais 

Mielai VANDAI SAULĖNIENEI ir šeimai, jos 

brangiam TĖVELIUI mirus Lietuvoje, reiškiam 

gilią užuojautą ir kartu liūdim —

Keršiu šeima,
Hamilton

Po ilgos šios žemės kelionės, 
Palikai ši pasaulį ir vaikus. 
Gerasis Dievas tebūnie malonus, 
Ilsėkis ramybėj, užbaigus vargus.

Liūdinčius dėl MOTINOS mirties Lietuvoje — JONĄ 
ir KAZĮ GIMŽAUSKUS, jų šeimas bei gimines giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

Keliačiu šeima

Mieloms kolegėms — seselei LORETAI ir ADE

LEI ABROMAITIENEI, MAMYTEI mirus, reiš

kiame gilią užuojautą —

Maironio mokyklos mokytojai

ONAI GIMŽAUSKIENEI mirus,
gilią užuojautą reiškiame sūnums KAZIUI ir
JONUI bei jų šeimoms ir kartu liūdime —

J. M. Zurliai

KIAUSKITE- 
PATARS/MPADES/M

Patarimų tarnyba “TėvUkės Žiburitf skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TZ” redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “T7P. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Važiavau automobiliu keturių linijų plentu ir buvau įveltas nelai
mėn, už kurią nesu atsakingas. Iš priešakio atvažiuojantis automobilis 
privertė mane išsukti iš dešiniosios linijos i kairiąją. Bet vos išsukau j 
pastarąją, užpakalyje važiuojantis automobilis, nebegalėdamas laiku su
lėtėti, trenkė i manąjj automobili. Tikrasis kaltininkas — priekinis au
tomobilis— pabėgo ir paliko mudu susidūrusius ginčytis, kas apmokės 
nuostolius. Aš nesu kaltas dėl tos nelaimės, bet jeigu prisipažinsin kal
tu, mano, kaip vairuotojo, byloje tai bus atžymėta, ir draudos mokestis 
bus pakeltas. Ką turiu daryti? Dabar esn laikomas atsakingo už savo au
tomobilio apdaužymą. H. R.

Didžiąją dalį nuostolių turėtų atlyginti pabėgusis vairuotojas. De
ja, judviem nepavyko jo surasti. Tuo atveju susidūrimo nuostolius te- 
apmoka draudos bendrovės už kiekvieną automobilį atskirai. Kaltės 
klausimas nebekeliamas. Jūs turėjote $82 nuostolio; sumokėjot $50, o

■ likusią dalį sumokėjo draudos bendrovė. Dėl draudos mokesčio pa
kėlimo nesirūpinkite. Jūsų draudos mokestis pakeliamas tik tuo atve
ju, kai draudos bendrovė tori apmokėti nuostolius, padarytus dėl jūsų 
kaltės kitam vairuotojui. Kai kyla tik susidūrimo atvejis, mokestis lie
ka tas pats. Be to, Jūs nebuvote apkaltintas jokiu nusižengimu ryšium 
su įvykusia nelaime. Tad ko Jums rūpintis? Aplamai žiūrint j automo
bilių nelaimes, reikia pasakyti, kad esate laimingas.

metais buvo apiplėštas kasyklų 
milijonieriaus M. J. Boylen na
mas. Tada spaudoje pasklido pa
reiškimas, esą tai ateivių dar
bas. Aplamai, užsieniečiai atei- 

nusikaltimų. Ginti ateivių išėjo 
J. Yaremko. Jis įrodė, jog anks
tyvesniais metais 88,8% nusi
kaltimų padaryti Kanadoje gi
musiųjų gyventojų. 1968 m. dr. 
Morton Shulman, Ontario parla
mento atstovas, kėlė klausimą 
dėl Yaremko vaidmens perlei- 
džiant žemę Nassagaweya mies
te. Ir šiuo atveju nebuvo rastas 
kaltu.

Ir visas gyvenimas ministeriui 
Yaremko, pasak “After Four”, 
nebuvo lengvas. Jis esąs vienas 
iš 11 neturtingo ukrainiečio dar
bininko vaikų. Norėdamas išsi
mokslinti, jis dirbęs žemės ūky
je, geležies fabrikuose Hamilto
ne. Vėliau dėl savo pastangų ir 
gabumų gavo net penkias sti
pendijas. 1944 m., dar tarnauda
mas kariuomenėj, gavo advoka
to teises.

Pirmą kartą į parlamentą jis 
buvo išrinktas * 1951 m. Tada 
jis nurungė balsavimuos vienin
telį buvusį parlamente komunis
tą A. Macleod. 1956 m. Yarem
ko tapo ministeriu be portfelio 
ir buvo pasiųstas į Austriją tvar
kyti vengrų pabėgėlių įsileidimo 
Kanadon.

Šie faktai rodo, kad min. J. 
Yaremko yra perėjęs nevieną 
politinę ugnį. Tai normalus po
litikų kebas, kuriame subręsta 
asmenybės. Ir J. Yaremko įro
dė, kad toji ugnis jo politinį ke
lia daro tik dar atsparesnį. Ne
abejotinai jis jaučia, kad jam, 
kaip ne anglosaksų kilmės žmo
gui, kartais sudaromi dirbtinio 
pobūdžio sunkumai. Bet antra 
vertus, jis neturėtų užmiršti, 
kad turi tvirtą atramą neanglo- 
saksų visuomenėje, kuri didžiuo
jasi jo buvimu Ontario valdžioj.



3 psi. • Tėviškės Žiburiai

MOKSLO METUS UŽBAIGUS

Šeštadienio baudžiava ar magnetas?
AL. GIMANTAS

Baigėsi mokslo metai lietuviš
kose šeštadieninėse mokyklose. 
Atsiduso bent kiek lengviau be
ne dauguma visų tų mokinukų 
ir jų tėvai. Buvo ir besidžiau
giančių — tai tie, kuriems šie 
metai buvo paskutiniai, baigia
mieji. Pagyrimus, gal net ir do
vanėles gavo pirmieji mokiniai. 
Padėkos susilaukė mokytojai ir 
uolūs tėvų komitetų darbuotojai. 
Jei ne jie, vargiai ar tos mo
kyklos būtų ir toliau gyvavusios. 
Problemų, rūpesčių daug, o pri
tarimo ir supratimo tiek maža. 
Trūksta lėšų, mokymo priemo
nių, na, ir tikro, nemeluoto en
tuziazmo. O ką jau bekalbėti 
apie programas!

Revoliucija namuose
Tiek daug tariamės, ginčija

mės, siūlome, o rezultatai nedi
deli. Nežiūrint visų pastangų, 
vis vien mūsų jaunųjų lietuviš
kojo švietimo lygis nekyla. Pa
kalbėkite, paklausykite mokyto
jų. Jie pripažins, kad kiekvie
nais metais gauna vis blogiau 
lietuviškai kalbančius ir galvo
jančius mokinius. Įdomu, kad 
pirmųjų skyrių lietuviškasis ta
rimas* žymiai geresnis ir drąses
nis už vyresniųjų skyrių moki
nių. Priežastis* labai paprasta: 
tie* kurie ateina iš namų, gal 
net ir nelankę vietinio darželio, 
dar neturėję perdaug progų įsi
jungti vietinėn aplinkon, — lie
tuviškai kalba visai neblogai. 
Toliau jau padėtis blogėja. Kai 
tas mokinukas įsijungia vieti
nėn angliškon mokyklon, kai at
siranda daugiau vietinių draugių 
ir draugų, kai laisvalaikis vis 
dažniau praleidžiamas kaimyni
nių vaikų draugėje, .— jo lietu
vių kalba* na, ir meilė, dėmesys

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Government
Information
Ontario vyriausybė iš dalies per- 

» žiūrėjusi svaiginamųjų gėralų parda
vimą bei aptarnavimą (Įeina alus ir 
vynas), pavedė Liquor Licence Board 
of Ontario pirmininkui pranešti se
kančius pakeitimus, Įsigaliojąnčius 
gegužės 12 dieną,
1. šeštadienio 11.30 valandos vakaro 

uždarymo valanda yra pratęsta iki 
1 valandos sekmadienio ryto. Toks 
valandų pratęsimas dabar yra tai
komas visiems viešiems gėralų na
mams ir klubams.

2. Svaiginamų gėralų pardavimo ir 
aptarnavimo valandos VISOSE 
leidimus turinčiose vietose bus 
vienodos, būtent, nuo 12 valandos 
dienos iki 1 valandos ryto nuo pir
madienio iki šeštadienio.

3. Svaiginamų gėralų pardavimo va
landos sekmadieni prie valgių bus 
pratęstos, taip kad jie bus parda
vinėjami be pertraukos nuo 12 va
landos dienos iki 10 valandos vaka
ro.

4. Potvarkis, liečiąs svaiginamų gėra
lų pardavinėjimą ir vartojimą prie 
valgio, iki šiol taikytas 1968 m. 
Kalėdų dienai, ateityje bus taiko
mas ir Didžiajam Penktadieniui. 
Pardavinėjimo valandos Kalėdų 
dieną ir Didiji Penktadienį atei
tyje bus nuo 12 valandos dienos 
iki 10 valandos vakaro.

5. Specialių progų leidimai bus iš
duodami svaiginamų gėralų parda
vimui prie valgių ar be jų ir sek
madieniais tarptautiniams, tauti
niams ir provinciniams suvažiavi
mams tarp 12 valandos dienos ir 
10 valandos vakaro. Specialių pro
gų leidimai gali būti išduodami ir 
kitiems nei minėti tarptautiniai, 
tautiniai ir provinciniai suvažiavi
mai, jeigu:

svaiginamieji gėralai bus duo
dami asmeniui, sėdinčiam prie 
stalo ir valgančiam;
“valgis” reiškia Įprastini mais
tą, užsakytą reguliaria valgių 
meta; Į šį “valgĮ” neĮeina py
ragaičiai, sūris, sausainiai, sriu
ba, sumuštiniai, priediniai val
giai ir panašūs dalykai;
leistų pardavinėti svaiginamų 
gėralų pajamų vidurkis nevir
šija parduoto maisto pajamų 
vidurkio.

6. Artėjant vasaros metui, svaigina
mų gėnrfų komisija svarsto gali
mybę duoti leidimus vartoti gėra
lus kiemuose (patio).

Taip pat netolimoje ateityje bus 
padaryti pakeitimai, leidžią vyrams Ir 
moterims kartu rinktis į viešas pa
talpas bei aludes. Tam reikalai rei
kės paduoti prašymą svaiginamų gė-

1)

2)

3)
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jai krinta žemyn nepaprastai 
smarkiai. Jaunieji.ima kelti re
voliuciją namuose, primygtinai 
teigdami (kiti, atrodo, visai nuo
širdžiai tuo įsitikinę), kad lie
tuviškoji mokykla jiems atima 
jaunystės žaismą ir džiaugsmą, 
sportą, gal dar ir kitus užsiėmi
mus, kuriuos kartais pasiūlo ir 
vietinė mokykla, tėvų-mokytojų 
organizacijos ir 1.1. Tokioje at
mosferoje tėvams jau nėra leng
vas uždavinys vaikams išaiškinti 
(o tiems, suprasti) visą tą naudą 
ir svarbą, kurią jų gyvenime turi 
lietuviškoji mokykla.

Pamokos ir tėvai
Viso lietuviško mokymosi be

ne būdingiausiu reiškiniu reikė
tų laikyti pamokų ruošimą na
muose. Laikantis visų iškilmin
gų ir išmintingų programų, mo
kytojams nelabai daug laiko lie
ka savajai iniciatyvai ir išradin
gumui parodyti — tenka kiek 
galint greičiau bandyti išeiti nu
statytą kursą. Šeštadienio lai
kas ribotas, tad nemažai darbo 
turi mokinukai neštis namo. Tai, 
aišku, nemėgiama, kratomasi jo 
visomis vaikiškos vaizduotės su
kurtomis priemonėmis, įskaitant 
įdomiausiai reiškiamus simulia
vimo būdus. Artėja savaitės pa
baiga, o pamokos dar vis neuž
baigtos (gerai, jei jau įpusėtos), 
tenka tad skubėti. Laimei, tėvai 
pasiruošę padėti. Ta pagalba, 
atrodo, neretu atveju reiškiasi 
beveik visų pamokų paruošimu. 
Linksniavimas ir asmenavimas, 
sakinių sudarymas, rašinėlių — 
temų rašymas. Nelabai tai mė
giamas ir tėvams užsiėmimas, 
bet kitos išeities nėra, šeštadienį 
mokytojai žvelgia į gana gerai 
paruoštus namų darbus, neretas, 
rasi, stebisi, kaip tas mokinukas, 
kuris klasėje gana sunkokai reiš
kiasi gramatikoje, žiūrėk, namų 
darbe jau visai neblogas. Taigi* 
mokyklinį kursą kartu išeina ir 
vaikai, ir tėvai. Pastariesiems, 
tai lyg pakartojimas senokai iš
eitų mokslų. Dalyviai ir pusda-. 
lyviai, tokios ir kitokios asme
nuotės ir linksniuotės... Sun
kios jos ne tik vaikams, bet ir 
tėvams. Kas gi prisimins tuos 
dalykus, prieš daugelį metų iš
moktus, kurių kasdieninėje mū
sų kalboje, tarpusavy bendrau
jant ar spausdintą žodį skaitant, 
niekas nepasigenda ir dėl jų ne
sijaudina?

Ko laukia šeimos?
Ir drįsta tėvai, gal netaip jau 

drąsiai manyti, ar nebūtų ge
riau, kad lietuviškosios mokyk
los persitvarkytų ta prasme, kad 
ten lietuvybės būtų mokama ne 
tiek formulėmis, taisyklėmis, 
kiek gyvu ir paprastu pavyzdžiu, 
kad jų vaikai galėtų lietuviš
kai skaityti, rašyti, dainuoti; kad 
būtų mokoma tautinių šokių, žai
dimų. lietuviškų papročių, žo
džiu, kad tas lietuvybės skiepiji
mas būtų patrauklus kiekvienam 
priaugančiajam, kad jis nesi
baidytų to šeštadienio, bet eitų 
lietuviškon mokyklon su malo
numu ir dvasiniu pakilimu. Tuo
met gal ir rezultatai būtų kur 
kas šviesesni, o baigę tas mokyk
las vis jau galėtų parašyti laišką 
lietuviškai giminėms Tėvynėje, 
kad jiems ten nereikėtų šaipy
tis iš musų prieauglio lietuvių 
kalbos mokėjimo. Aišku, magiš
kos formulės nėra, bet tie, nuo 
kurių priklauso lietuviškojo švie
timo tvarkymas, turėtų mesti 
blaivesnį ir realesnį žvilgsnį dar 
prieš naujų programų sudarymą 
ir jų vykdymą.

Margis Dru g Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLES, ZUBRA2OLE, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonai LE 2*5965
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •
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Morley D. Hogle
Directors

Lietuvaitės studentės, gyvenančios N. P. Marijos seserų bendrabutyje Putname, sudarė tautinių 
šokių grupę, kuri laisvalaikiu mokosi šokti v

Jieškokime kas visus mus jungia
pavergtaisiais"Atsiliepiant į Algirdo Budreckio straipsnį "Bendravimas su 

VYTAUTAS P. ZUBASDiskusinių pasisakymų eilėn įri- 
kiuojame ir šį rašinį, kuriame auto
rius išreiškia rūpestį lietuvybės liki
mu, bet palieka nuošalyje Lietuvos 
laisvinimo klausimą ir iš jo plau
kiančią išeivijos misiją. Rašinio vie
našališkumas išryškėja ypač paskuti
nėse eilutėse, kur siūloma atsisaky
ti “politikos”. Tai siūlymas, kuris ga
li būti patogus ir Maskvai. Be to, 
autorius perdaug jau nuvertina išei
vijos, kaip visumos, kultūrines ap
raiškas. Spausdiname šį pasisakymą, 
kuris, sprendžiant sudėtingą klausi
mą, gali visdėlto prisidėti prie tiks
lesnio jo sprendimo. Red.

Bendravimo tarp dvieju tau
tos dalių klausimu jau tiek ra
šalo išlieta, kad sunku ką nors 
naujo bepasakyti. Ir Algirdas 
Budreckis savo rašiniu tik pa
kartojo tai, ką kiti prieš bendra
vimą nusistatę jau seniai yra pa
sakę. Pradėjęs nuo semantinių 
aptarimų, rūpestingai išskaičia- 
ves visus, kam neleistina bend
rauti, aptaręs keturias svečių iš 
Lietuvos kategorijas, rašinį už
baigia perspėjimu išeivijai sau
gotis LTSR agentų ...

Iki šiol kaip realų reikalą ži
nojom tik sovietų agentus. L.T. 
S.R. agentai yra naujas išradi
mas. Ar ne perdaug savarankiš
kumo LTSR suteikia A. Budrec
kis, leisdamas savą agentų tink
lą turėti užsieniuose? Kad išei
vių tarpe veikia visokio plauko 
agentai, turbūt geriausiai įrodo 
plačiai nuskambėjusi torontiškio 
esto byla su amerikiečių FBI.

Savotiškai naujai skamba A. 
B. dažnai vartojamas terminas 
“mes” ir “mūsiškiai”, kai kal
bama apie išeivijos lietuvius. 
Skirstydami lietuvius į “mes” ir 
“jie”, ar neprieisim prie “Ca
nadian Lithuanian” analogiško 
“Russian Lithuanian”? Rašan
čiam teko nemaloniai raudonuo
ti, kai nestipriai angliškai kal
bantis tautietis diskusijose su 
svetimtaučiu šį išsireiškimą pa
vartojo.

A.B., kaip ir kiti prieš bend
ravimą nusistatę, klausimą 
sprendžia remdamasis prielaida, 
kad santykiai tarp dviejų tautos 
dalių tik rusams naudingi. Sena 
tai prielaida, įsipilietinusi, nors 
jos patikimumo niekas rimtai 
neanalizavo. Lygiai kaip ir pri
kišimas bendravimo šalininkams 
sentimentalumo, nostalgijos. 
(Pagaliau, argi tai blogos savy
bės? Kai reikalas eina apie tau

tos išlikimą, gal kaip tik daugiau 
širdies reikia?). O argi ne senti
mentai partijai ir įsitikinimams, 
asmeninės ambicijos laiko dvi 
tautos dalis priešinguose poliuo
se daugiau, negu bet kas kita?

Kad rusai to siekia, tur būt 
niekas neabejoja. Kad jiems daž
nai patalkina laisvieji išeivijos 
lietuviai, retai pagalvojam. Ne
seniai šio laikraščio vedamasis, 
siūlantis bendravimo klausimą 
išimti iš agitacinės ir spręsti 
akademinėj plotmėj, yra svei
kintinas žingsnis gera kryptim. 
Dviejų tautos dalių santykiavi
mas yra gyvybinis reikalas ir 
negali būti išspręstas laikraščių 
puslapiuose vien dėlto, kad čia 
agitacinėms tendencijoms, kaip 
ir sensacijai, geriausia dirva pa
sireikšti. Juo labiau, kai tam- 
tikros nuotaikos ir nusistatymas 
yra per metų eilę nusistovėję. 
Linkėtina, kad 
mikai išdrįstų 
tiesą pasakyti.

išeivijos akade- 
ir nepopuliarią

“Lietuva ir lietuviai mums - 
reikalingi” — kalbėjo PLB pir
mininkas a.a. J. Bačiūnas. “De
guonies duokim Lietuvai” — 
ragino diplomatų šefas min. S. 
Lozoraitis. “Ne kas skiria, bet 
kas mus jungia jięškokim bend
raudami su krašto lietuviais”*— 
rašė vienam iš savo paskutinių

Montrealio “Gintaras” Vašingtone
Š. m. gegužės 18 d. montrealiečių 

“Gintaras” koncertavo Vašingtone. 
Tolimas kelias — dvylika valandų 
reikėjo išsėdėti autobuse. Ansambly
je 60 asmenų: mergaičių kvartetas, 
tautinių šokių grupė, kanklininkės, 
lumzdelininkai ir birbynininkai. 
Montreal! palikome 7 v. ryto gegužės 
17 d. Vašingtone buvome 7 v. vakaro. 
Ansambliečiai laikėsi puikiai, nežiū- 
rink, kad jų amžius svyravo tarp 8— 
20 metų.

Vašingtoniečiai pasitiko mus bro
liškai. Buvo šeimų, kurios apnakvyn- 
dino ir rūpinosi net 6—8 gintarie-' 
čiais.

Sekmadienį pamaldos buvo garsio
je Immaculate Conception katedroje, 
kur yra lietuvių Šiluvos Marijos kop
lyčia. Ją puošia mūsų žymiųjų meni
ninkų ir skulptorių puikūs kūriniai.

Po pamaldų apžiūrėjome Vašingto
no garsenybes. Papuoštu “Gantaro” 
ženklais autobusu pirmiausia aplan
kėme ir apžiūrėjome laisvos Lietuvos 
kampelį — mūsų atstovybę. Lietuvos 
atstovas J. Rajeckas su Ponia apsi
džiaugė mūsų gražiu atžalynu.

Sugiedoję Lietuvos himną, atsi
sveikinome su atstovybe ir vykome į 
Vašingtono centrą. Aplankėme Bal
tuosius Rūmus, Meno galeriją, Kong
reso rūmus, Kapitolį, Laisvės statulą, 
garsių prezidentų paminklus — Va
šingtono, Jeffersono, Linkolno, tech
nologijos ir istorijos muzėjų. Arling- 
tono kapinėse labai įspūdingas Neži
nomo Kareivio kapas, prie kurio sto
vi visą laiką garbės sargyba. Pasku
tinė mūsų lankymo vieta — prez. J. 
Kennedy kapas. Kuklus, bet labai 
prasmingas, čia visą laiką dega ug
nis. Apžiūrėjimas baigtas. Važiuojam 
į p. p. Zubkų rezidenciją prie semi
narijos salės, kurioje bus koncertas. 
Mūsų jau laukia kieme paruošti, vi-

Montrealio gintoriečlai koncerto metu Nuotr. ft

redaktorius a.a. J. Kar-rašinių 
delis.

Tai pareiškimai žmonių, kurių 
darbai savo tautos reikalams yra 
įsidėmėtini kiekvienam lietu
viui. Tai neparastos svarbos 
užuominos, nors gal ir reikalau
jančios kaiko atsisakyti, kaiką 
užmiršti.

Per 25 metus išeivija, gyven
dama tais pačiais siekimais, rem
damasi tom pačiom prielaidom, 
užhipnotizavo save. Tikime 
savuoju neklaidingurnu, 
savo tiesa, lyg ne tik mes patys, 
bet ir visi nežinomieji gyvenimo 
lygtyje būtų per tą ilgą laiką 
nepasikeitę. Nenorom prisimena 
Hitlerio elgesys karo pabaigoj, 
kai štabo posėdžiuose įsakydavo 
permesti divizijas prasiveržu
siam priešui sulaikyti. Ironiš
kiausia, niekas jam nedrįsdavo 
pasakyti, kad tų divizijų tik var
dai belikę.

Ar ir išeivija neoperuoja ne- 
beturimom divizijom? Kai laik
raščiuose skaitom: “... per 5 
metus (Amerikoj) netekom 7 
parapijų (“Vienybė”)., “... 
paskutinių kelių metų laikotar
pyje nepasirodė geresnė kny
ga ...”, “... studentai atsisakė 
(Toronte) turėtų patalpų ...” 
(“TŽ”), rodos verčia peržvelg
ti padėtį, padaryti inventoriza
ciją. (Bus daugiau)

šokiomis gėrybėmis apkrauti stalai. 
Pailsėję ir pasistiprinę, per gražią 
pievą keleliu vykstame į repeticiją. 
Jau neužilgo ir koncertas. Negausi 
lietuvių kolonija Vašingtone, bet sa
lėje žmonių daug. Koncertas, nežiū
rint ilgos kelionės ir miesto įžymybių 
lankymo, pasisekė puikiai.

Dailusis žodis: R. Lukoševičiūtės, 
A. Pocausko ir L. Staskevičiūtės, 
nors ir be garsiakalbio, atliktas ge
rai. Mergaičių kvartetas — D. Blauz- 
džiūnaitė, L. Blauzdžiūnaitė, J. And- 
reškevičiūtė ir V. Murauskaitė — 
gerai išpildė ‘‘Ramunėlę”. Ilgi publi
kos plojimai privertė kartoti. Šokis 
“Malūnas” visus išjudino iš sėdynių. 
Įpusėjus šokiui salė mušė taktą ame
rikiečių plojimais. Puikiai visas solo 
partijas atliko birbynininkas Algis 
Lapinas.. Koncertą apvainikavo bir
bynių kvartetas — Rimantas Ališaus
kas, Algis Lapinas? Algis Jaugelis ir 
Andrius Lapinas polka “Dunda klum
pės”. Publikai nenustojant ploti, vėl 
sudundėjo “klumpės” dar smarkiau. 
Koncertas buvo baigtas Maironio 
ir Naujalio “Lietuva brangi”.

Po koncerto Vašingtono Lietuvių 
Bendruomenės pirm. p. Milaknis pa
dėkojo gintariečiams už labai gražų 
koncertą ir tokį didelį pasiryžimą ap
lankyti vašingtoniečius. Tautinių šo
kių vadovę H. Lapinienę ir mergaičių 
kvarteto vadovę Iną Kličienę apdova
nojo gražių gėlių puokštėmis, o viso 
ansamblio vadovą Z. Lapiną — al
bumu, kuris yra skirtas “Gintaro” 
ansambliui. Po to buvo iškviesti ir 
bendra gėlių puokšte apdovanoti jau
niausi aštuonmečiai gintariečiai — 
Ina Lukoševičiūtė ir Gailius Lapinas.

Koncertas pavyko puikiai, kai ku
rie dalykai net geriau, kaip per krikš
tynas. Toji sėkmė paskatino kelionei 
ir į kitą sostinę — Otavą. A. A.

Lietuvis kunigas, užaugęs be Lietuvos
V. KOLYČIUS

Gegužės 17 d. vysk. V. Brizgys 
suteikė kunigystės šventimus jė
zuitui Antanui Saulaičių! Sv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje 
Waterbury, Conn. Tai pirmieji 
pasaulyje šventimai lietuvių kal
ba pagal naujas apeigas.

Kun. A. Saulaitis yra jauno
sios kartos, jau išaugęs tremtyje, 
kunigas. Pradžios mokyklą lan
kė Augsburge, Vokietijoje ir 
Waterbury, Conn. Sacred Heart 
gimnaziją baigė taip pat Water-

Maža tėra kunigų, kurių šven
timų proga būtų galima suminė
ti tiek atliktų darbų. Ir kas svar
biausia, kad pats primicijantas 
dar tebėra gana jaunas.

Kun. A. Saulaičio veikla neap
siriboja tik skautų organizacija 
— jis yra talkinęs ir talkina taip
gi ateitininkams jų stovyklose, 
kursuose, rekolekcijose ir kitur. 
Jis padeda visam lietuviškam 
jaunimui. Pastarasis jį pažįsta 

_ _ _ kaip visada besišypsantį, visiem
būry." 1%1 m." baigė^FairfieTd randantį laiko ir nieko nesmer- 
universitete chemiją bakalauro kiantį vadovą ir draugą. Jis su- 
laipsniu su pagyrimu. Įstojo į jė- organizuoja viską, įjungia į dar- 
zuitų ordiną ir dvejus metus pra- 
leido naujokyne Pensilvanijoje. 
Nuo 1963 iki 1965 m. studijavo 
filosofiją Weston College, West
on, Mass. 1965 metais gavo ma
gistro laipsnį, parašęs darbą 
“Tiesos sąvoka marksistinėje 
filosofijoje.” 1965—1966 m. tę
sė studijas Boston College orga
ninės chemijos srityje. 1966 m. 
grįžo į Weston College studijuo
ti teologijos. Seminarijoje buvo 
įsijungęs į įvairią religinę veiklą, 
padėjo pravesti eilę rekolekcijų 
jaunimui.

Lietuviškoje veikloje kun. A. 
Saulaitis pažįstamas viso laisvo
jo pasaulio lietuviams. Į skautų 
sąjungą įstojo 1945 m. ir visą 
laiką sąjungoje aktyviai reiškė
si, eidamas įvairias pareigas. 
1965 m. buvo pakeltas į skauti
ninkus, 
tiško j e 
gamtos 
parašęs 
rai”.

Aktyviai dalyvavo studentų 
sąjungoje ir ypač daug prisidėjo 
ruošiant Jaunimo Metų progra
mą. 1966 m. buvo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Jaunimo 
stovyklos vedėjas. 1968 m. PLB 
vardu lankė lietuvių bendruome
nes Venecueloje, Brazilijoje, 
Urugvajuje, Argentinoje 
lumbijoje.

Kun. A. Saulaitis yra 
vių žurnalistų Sąjungos

Bendradarbiauja skau- 
spaudoje. Yra, išleidęs 
leidinėlius skautams ir 
knygą “Stovyklos vaka-

ir Ko-

Lietu- 
narys. 

Yra parašęs straipsnių “Aiduo
se”, “Laiškuose Lietuviams”, 
“žvaigždėje”, “Viltyje”, “Drau
ge”, “Darbininke”, “Dirvoje”, 
“Tėviškės žiburiuose” ir kitur. 
Priklauso American Chemical 
Society ir Association of Ameri
can Jesuit Scientists.

Kun. A. Saulaičio tėvai gyve
na Oakville, Conn. Tėvas Ant. 
Saulaitis yra žymus skautų vei
kėjas, skautų sąjungos pirmi- 
jos pirmininkas ir “Skautų Ai
do” redaktorius. Motina Ona 
Saulaitienė daug kam pažįstama 
kaip veikli skaučių ir moterų or
ganizacijų narė, buvusi gimnazi
jos mokytoja. Kunigo sesutė 
Jurgitą yra Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų vienuolijos na
rė. Ji daug dirba su jaunimu, 
yra išleidusi poezijos rinkinį 
“Kai mes nutylam”.

Lietuvos išeivio sūnus milijonierius
Čikagos priemiestyje Evansto- 

ne gyvena iš Lietuvos atvykusio 
išeivio sūnus, kuris šiandien yra 
vienas iš turtingiausių žmonių 
Amerikoje. Jo pavardė — Hen
ry Crown. Dar neseniai jis buvo 
pasaulyje augščiausiojo dango- 
raičio Empire State Building sa
vininkas. .

Crown gimė 1896 m. Čikagoje, 
kur jo tėvas, būdamas 16 m. am
žiaus, tuoj po civilinio karo, at
važiavo iš Lietuvos. Jaunasis 
Henrikas augo vargingoje šeimo
je, taip kad jaunystėje turėjo nu
traukti mokslą ir eiti uždarbiau
ti. Pradžioje gavo darbą už $4 i 
savaitę ir tęsė studijas vakarais* 
Kiek užsidirbęs, kartu su bro
liu Sol, sudarė $100 ir įsteigė 
mažą bendrovę, kuri buvo pir
moji pakopa į prekybos augštu- 
mas. 1919 m. jis jau vienas su
darė “Material Service” korpo
raciją su $10.00 kapitalu, uždirb
tu iš ankstesnės bendrovės. Pir
maisiais metais jis pasitenkino 
tik $2.000 pajamomis. Tai buvo 
tik niekai prieš šios korporacijos 
$10.000.000 metinį uždarbi 1957 
m., kai jis susijungė su “Gene
ral Dynamics”.

Niujorke, kartu su gnipe kitų 
prekybininkų, 1946 m. jis nupir
ko senų skerdyklų rajoną, kurį 
išvalė ir pastatė augštų gyvena
mųjų namų kvartalą. Kai jam 
1952 m. buvo pasiūlyta pirfcti
102

kad tai juokai. Visdėlto Henry 
Crown 1952 m. tapo vieninteliu 

to savininku.
su puse milijono dol., 
statą 1961 m. pardavė 
jonus. vienas

o Mercantile 
Square Gar

den Corp., Swift & Co. ir kitur. 
Henry Crown dabartinis turtas 
siekia daugiau kaip 100 milijonų.

Nemaža savo turto Henry 
Crown yra išdalinęs ir dabar iš
dalina labdaringiems tikslams 
bei kultūrinio pobūdžio institu- ■ 
cijoms. Vien tik praėjusiais me
tais Crown šiems t±‘k—r " 

bą jaunimą ir tada jaunimas sa
ko: “Mes padarėm”. Tai tikro 
vado savybė.

Kun. A. Saulaičių! yra duota 
Dievo dovana — sugebėjimas or
ganizuoti savo laiką. Retas kas 
galėtų studijų metu pašvęsti tiek 
laiko visuomeninei veiklai. Tai 
tikra paslaptis, kaip jis visa tai 
galėjo padaryti.

Visa lietuvių visuomenė gali 
tikrai džiaugtis, kad į religinę ir 
lietuvišką veiklą ateina naujas 
kunigas, išaugęs tremtyje, pa
žįstąs šių dienų jaunimo proble
mas, susipažinęs su lietuviška 
veikla ir gyvenąs ekumenine 
dvasia.

Kun. Ant. Saulaičio Mišios To
ronte bus sekmadienį, birželio 
8 d., 3 v. p. p. Prisikėlimo baž
nyčioje. Po Mišių salėje įvyks 
užkandžiai ir primicijanto pager
bimas. Toronto, Hamiltono ir 
apylinkių lietuviai kviečiami šio
se iškilmėse dalyvauti.

Naujai įšventintas kunigas An
tanas Saulaitis, SJ. Toronte jo 
pagerbimas ruošiamas birželio 8 
diena

išrašęs apie 1400 čekių. Gyven
damas $250.000 vertės 18 kam
barių name, kurio rūsyje įreng
tas baseinas, Crown kasdien va
žiuoja iš Evanstono į savo rašti
nę Čikagos vidurmiestin. čia jis 
dažnai mėgsta vaikščioti miesto 
gatvėmis vienas, be j'okio paly
dovo, kurio sakosi niekada ne
turėjęs, nežiūrint, kad yra vie
nas turtingiausių žmonių pasau
lyje. Kartais jis per dieną nuei
na iki 5 mylių kelio, nors turi 
brangiausią pasaulyje automobi
lį “Rolls-Royce”.

Henry Crown 1942 m. įstojo Į . 
JAV kariuomenės inžinerijos da
linį, kuriame pasiekė pulkinin
ko laipsnį. Taip pat jis yra gavęs 
visą eilę garbės laipsnių. Sirakū
zų universitetas jam suteikė tei
sių garbės daktaro laipsnį. Tuo 
pačiu metu šio universiteto gar
bės doktoratą gavo ir tuo laiku 
buvęs senatorius, vėlesnis Ameri
kos prezidentas John F. Kenne
dy. Išrinktas prezidentu, John F. 
Kennedy Henry Crown paskyrė 
vienu iš Taikos Korpuso direkto
rių.

Šiandien, 72 m. amžiaus sulau
kęs, Henry Crown prisipažįsta, 
jog jis pasiekė visas planus, ku
riuos buvo užsimojęs, neužmy- 
nęs nė vienam ant mažojo kojos 
pirščiuko ir niekam nemelavęs.' 
Jo pavyzdys yra vienas iŠ dauge
lio Amerikos gyvenimo atvejų, 
kurie rodo, jog šis kraštas yra 
neribotu galimybių.

tinti ir kitus siekti aogštumų. Be 
to, šiuo milijonierium verta susi
domėti irtiems, kurie jieško au
kų lietuvių kukūriiriams reika
lams. Edvardas kutaitis

' Parduodamas 
nepasterizuotas

medus
IS NUOSAVO BITYNO 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS.

36 Dewson St, 
Toronto 4, Ont
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LIETUVIŠKI SUVENYRAI
Rytų Vokietijos ir Sovietų Sąjun

gos draugystės centriniuose romuose, 
R. Berlyne, gegužės 5 d. buvo atida
ryta iki liepos vidurio truksianti dau
giau kaip 1.500 lietuviškų suvenyrų 
paroda, kuriai eksponatus parūpino 
apie 30 įmonių. Keturiose salėse iš
statyti medžio, keramikos, gintaro, 
tekstilės, medžio su metalu ir odos 
suvenyriniai gaminiai, saldainiai ir 
gėrimai. Didžiausio dėmesio susilau
kė lietuviška gira, kuria buvo pavai
šinti parodos atidarymo dalyviai. Pa
rodą apipavidalino architektas . V. 
Šepkus, nusivožęs Berlynan darbinin
kų grupę. Priesalyje yra surengta S. 
Krasausko grafikos- darbų, A. Žmui
dzinavičiaus paveikslų reprodukcijų 
ir meninių nuotraukų parodėlė. Paro
dos leidinys jos lankytojus supažin
dina su lietuviškaisiais suvenyrais ir, 
žinoma, atiduoda propagandinę duok
lę sovietinamai Lietuvai Iš Rytų Ber
lyno paroda bus pervežta į Erfurtą.

DARBAI IR SUKAKTIS
Daii. Augustinas Savickas, diplo

mato ir rašytojo Jurgio Savickio sū
nus, savo amžiaus penkiasdešimtme
ti atžymėjo tapybos darbų paroda 
Vilniuje. Gegužes 17 d. jo darbų Vil
niaus parodų rūmuose atvyko apžiū
rėti kompartijos didžiūnai — A. 
Sniečkus, A. Barkauskas, A. Feren- 
sas, K. Kairys, R. Songaila ir visa ei
lė kitų, kurie paprastai nelabai tesi
domi meno kūriniais. Pasirodo, juos 
čia atviliojo faktas, kad A. Savickas 
jau nepriklausomos Lietuvos gimna
zijoje buvo įstojęs į pogrindinę kom
jaunimo organizaciją, ir jo tematiniai 
paveikslai — “Leninas Vilniuje”, 
“Revoliucinis Vilnius”, “V. Kapsu- 
kas-Mickevičius ir P. Eidukevičius 
pogrindžio susirinkime 1918 m.”, 
“Spalis Lietuvoje”, “Pogrindininkai”, 
“1926 m. gruodžio 27 rytas” ir t. t. 
Didžioji kūrinių dalis tarnauja kom
partijos propagandai. Joks kitas lie
tuvis dailininkas turbūt nėra atidavęs 
tokios didelės duoklės komunizmui. 
“Komjaunimo Tiesos” sekančios die
nos laidoj rašoma: “A. Savickas, ly
dėjęs svečius ir teikęs jiems paaiški
nimus, papasakojo, kaip buvo kuria
mas triptikas “Revoliucinis Vilnius”, 
kurį dailės kritika pripažino vienu 
geriausių darbų. Jis pabrėžė, kad 
revoliucinė tematika ir toliau užims 
centrinę vietą jo kūryboje...” A Sa
vickas yra Vilniaus dailės instituto 
docentas, meno mokslų kandidatas. 
Jo plunksnai priklauso knyga “Lietu
vių peizažas”.

NAUJOS TRADICIJOS
Vilniaus universitetą šiemet baigia 

1577 diplomantai. Istorijos ir filolo
gijos fakultetų diplomantai surengė 
tradicinį atsisveikinimą Sarbievijaus 
kiemelyje, kur susirinko dėstytojai, 
jaunesniųjų kursų studentai ir tėvai. 
Buvo perskaitytas humoristinis dip
lomantų testamentas busimiesiems 
penktakursiams. Už aktyvią veiklą ir 
pažangą moksle garbės raštais atžy
mėtos: lietuvių kalbos ir literatūros 
diplomantė A. Kurpaitytė, germanis
tė I. Tumavičiūtė, rusų kalbos ir li
teratūros diplomantė B. Kliukaitė ir 
kt. Vilniaus XVI vidurinėje mokyk
loje abiturientams rengiama paskuti
nio skambučio šventė. Su dideliu 
skambučiu klasėn ateina pirmokai, 
dešimtokai atneša skydą, kad jis abi

turientus (vienuoliktokus) apsaugotų 
nuo egzaminų strėlių. Jeigu kam ne
pavyks egzaminų išlaikyti, širdį tu
rės paguosti valerijono lašai. Atsi
sveikindami abiturientai palieka tes
tamentą ir didelį raktą. Šventė bai
giama padėka mokytojams, abiturien
tų eilėraščių posmais.

GIMANAZIJOS JUBILEJUS
Plungės gimnazija, dabar vadina

ma pirmąja vidurine mokykla, atžy
mėjo veiklos penkiasdešimtmetį. Iš
kilmėje dalyvavo daugiau kaip 300 
buvusių auklėtinių iš visų Lietuvos 
kampų, jų tarpe eilė gydytojų, inži
nierių, žurnalistų, mokslinių bendra
darbių. Minėjimas ir auklėtinių susi
tikimas su mokytojais įvyko rajono 
kultūros namuose. Sukakčiai atžymė
ti visą puslapį paskyrė rajono laik
raštis “Kibirkštis”. Plungės gimnazi
ja per 50 metų gyveniman yra išlei
dusi daugiau kaip 1.300 abiturientų.

“DINAMO” STADIJONAS
G. Šimkus “Tiesos” puslapiuose 

klausia — kada vilniečiai atgaus 
“Dinamo” stadijoną? Klausimas iš 
tikrųjų labai aktualus: “Griuvėsius, 
o retkarčiais ir šį bei tą remontuo
jančius statybininkus vilniečiai čia 
nuolat mato nuo 1962 m.” Toliau 
seka nuveiktų darbų chronologinis 
aprašymas: “1964 metai. Smarkiai 
apgriuvo tribūnos. Statybininkai ar
dė tribūnas, rekonstravo trampliną.
1965 metai. Atnaujintas tramplinas, 
pasirodo, kliudė stadijonui. Stadijo- 
no tribūnas statybininkai aptvarkė.
1966 metai — bazės šeimininkai do
kumentuose išsprendė stadijono li
kimą. 1967 metai. Miesto vykdoma
sis komitetas, neatsižvelgdamas į su
sidariusią padėtį, atsisakė įtraukti 
stadijono remontą į jam pavaldžių 
organizacijų darbo planą. Miesto ap
želdinimo trestas uzdelsė paruošti 
futbolo aikštę. 1962 metai Stadijo
nui vis dar lemta likti rekonstrukci
jos stadijoje ...” Rezultatas: “Vilnie
čiai “Dinamo” stadijoną įsivaizduoja 
tik suraustą, apleistą. Tarsi sostinės 
Kalnų parke stipriai drebėtų že
mė ...”

TURTO GROBSTYTOJAMS
Augščiausios tarybos prezidiumas 

sustiprino bausmes už smulkųjį vals
tybinio ir visuomeninio turto grobs
tymą. Pirmą kartą nutvertam grobs- 
tytojui dabar gresia 10—15 parų ka
lėjimo arba 1—2 mėnesiai pataisos 
darbų, atskaitymas 20% uždarbio ar 
10—30 rublių piniginė bauda. Suim
tieji turi padengti maitinimo ir išlai
kymo išlaidas. Jiems neleidžiama su
sitikti bei susirašinėti su artimaisiais, 
gauti siuntinius, pirkti maisto gami
nius ir imti algą iš darbovietės. Kal
tinamąją medžiagą paruošia milicija, 
kuriai gali talkinti įmonės, įstaigos ir 
kolchozų valdybos, o sprendimą da
ro liaudies teisėjas. Apeliuoti negali
ma, bet bausmę gali pakeisti proku
roras priežiūros tvarka. Kaikuriais at
vejais nusikaltėlis galės būti perduo
tas darbovietės ar gyvenvietės drau
giškam teismui. Pataisos darbus lei
džiama atlikti darbovietėje ar specia
liose institucijose nubaustojo gyve
namajame rajone, šių priemonių, 
atrodo, privertė imtis perdidelis po
puliarumas liaudies posakio: “Val
džios naudą velniai gaudo”. Menki at
lyginimai tarnautojus ir darbininkus 
verčia vagiliauti. V. Kst.

Winnipego lietuvių atžalynas atlieka programą. Šiais metais Win- 
nipego lietuvių stovyklavietėje rugpjūčio mėnesį rengiama plati jau
nimo stovykla, j kurią suvažiuos jaunimo iš įvairių Kanados vietovių 

Nuotr. A. Šileikos

Taip pūškinsimės ateitininkų stovykloje Dainavoje nuo birželio 22 
iki liepos 5 d. Dabar jau laikas registruotis

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

DR. PIJUS GRIGAITIS, buvęs il
gametis “Naujienų” dienraščio re
daktorius ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos veikėjas, mirė staiga gegužės 
22 d., bevaikščiodamas netoli savo 
namų Brookfielde prie Čikagos; pa
laidotas gegužės 26 d. Lietuvių Tau
tinės** Kapinėse. Per 85 savo gyve
nimo metus dr. Grigaitis atliko daug 
darbų Įvairiose lietuviško gyvenimo 
srityse. Amerikos lietuviams, ypač 
čikagiečiams, jis buvo viena iš ge
riausiai pažįstamų asmenybių. Ve
lionis — nedidelio ūgio, smulkaus su
dėjimo. buvo didelė figūra. Turėda
mas gerą iškalbą, pasižymėjo ugnin
gomis kalbomis, kuriomis mokėdavo 
patraukti tautiečius. “Naujienų” ge
gužinėse ir ankstesniais metais reng
tuose to laikraščio koncertuose dr. 
Grigaitis buvo nuolatinis kalbėto
jas. Jį paskutinį kartą kalbantį teko 
girdėti Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje seime Čikagoje praėjusią va
sarą. kur dar pasakė ilgoką sveiki
nimo žodį, nors ne taip ugningą, kaip 
anksčiau.

Apie dr. Grigaičio mirtį plačiai ra
šė Čikagos didžioji amerikiečių spau
da, iškeldama ir kaikurių nežinomų 
dalykų. Pvz. ji paminėjo, jog dr. 
Grigaitis buvo žinomas ir kitu var
du — Paul Grig. Dr. Grigaičio žmo
na buvo nelietuvė ir du sūnūs jokia
me lietuviškame veikime nedalyvavo.

Viešas atsisveikinimas su dr. Gri
gaičiu įvyko gegužės 25 d. P. Ridiko 
laidotuvių namuose, čia atsisveikini
mo kalbas pasakė — gen. konsulas 
dr. P. Daužvardis, Amerikos Liet. Ta
rybos pirm. E. Bartkus, VLIKo pirm, 
dr. J. K Valiūnas, Liet. Socialdemo
kratų Sąjungos pirm. J. Pakalka, dr. 
St. Biežis, “Keleivio” red. J. Sonda, 
A. Dzirvonas, A. Rudis ir kt. Buvo

(Nukelta į 7* psl.)

g HAMILTON
APYLINKES VALDYBOS solida

rumo įnašo rinkimas per laiškus vyks
ta sėkmingai. Jau daugelis atsiuntė 
už dvejus metus, t.y. $4. Valdyba nuo
širdžiai dėkoja ir kartu atsiprašo 
tuos, kurių pavardės buvo klaidingai 
užrašytos. Prie šio darbo buvo pa
kviesta jaunoji karta, kuri su dide
le energija padėjo ir adresavo laiš
kus. Valdyba už jų darbą nuoširdžiai 
dėkoja. Kas nori pasitikrinti, ar jų 
Įnašai pasiekė adresatą, prašome 
skambinti 544-5015. Valdyba prašo 
visus tautiečius atlikti savo tautinę 
pareigą — sumokėti solidarumo įna
šą šiuo adresu: Lithuanian Commu
nity, 20 Kensington Ave. North, Ha
milton 25, Ontario. Jūsų supratimas 
šio reikalo palengvins valdybos dar
bą ir kartu neapsunkins jūsų apsi
lankymu į namus.

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ MINĖJI
MAS įvyks su latviais ir estais. Šiais 
metais minėjimui vadovauja latviai. 

. Smulkiau apie minėjimą pranešime 
vėliau. Apylinkės valdyba

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ va
saros stovykla Dainavoje bus birželio 
22 — liepos 6 d. Norintieji vykti į 
šią stovyklą registruojasi pas kuopos 
pirm. D. Juozapavičiūtę, 20 Kensing
ton N., tel. 544-5015. Kiekvienas vyks
tantis į stovyklą turi užpildyti dvi 
anketas, kurias galima gauti pas kuo
pos pirmininkę.

“GRANDINĖLĖ” M. Masienės dė
ka pasirodė su tautiniais šokiais te
levizijoje gegužės 3 d. savo koncer
to proga Hamiltone. Ateitininkai dė
kingi M. Masienei už pastangas, ku
rių dėka lietuvių vardas plačiai nu
skambėjo kanadiečių tarpe.

K. NORKUS pasitraukė iš parapi
jos komiteto, išbuvęs jo nariu 15 me
tų. J. P.

SKAUTŲ VEIKLOS metų užbaiga 
— birželio 8, sekmadienį, p. Augus- 
tinavičių ūkyje, Delhi, Ont. “Širvin
tos” tuntas išvažiuoja uniformuotas 
po 9 v. pamaldų. Kaina autobusu — 
$1 asmeniui. “Nemuno” tuntas žada 
vykti i ūkį šeštadienį. Skautai, va
liuoją sekmadienį, taip pat atvyks
ta prie autobuso 9.30 v.r. Primena
me: pasiimti sportinius drabužius ir 
batus, mažą knygutę, pieštuką, dvie
jų jardų virvę, dainorėlį, vaistus nuo 
vabzdžių, sumuštinių. Pietus ir gė
rimus visi gaus nemokamai. Sekma
dienio vakarą apie 7 v. įvyks iškil
minga sueiga ir po jos — laužas. Ha
miltono skautai kviečia tėvus ir pri
jaučiančius dalyvauti sueigoje ir lau
že. Tikimės grįžti į Hamiltoną prie 
Aušros Vartų parapijos salės tarp 
10 ir 10.30 y.v. Iki pasimatymo išky
loje! Širvintietė

MEDŽIOTOJŲ IR ŽUKLAUTOJŲ 
klubo metinis narių susirinkimas įvy
ko balandžio 27 d. parapijos salėje. 
Pirm. A. Kuras plačiai nušvietė pra
ėjusių metų veiklą. Klubo šaudykla,

biant žuvusius, leidimą pasinaudoti 
sale bei visokią paramą, susijusią su 
šia šaulių švente; mieloms sesėms 
šaulėms už paruošimą vaišių, ypač p. 
p. Šukaitienei, O. Vindašienei, O. Ka- 
zeckienei, O. Leščinskienei; broliams 
šauliams, šventės ruošėjams bei pri- 
sidėjusiems darbu prie šios šventės; 
risiems šauliams ir šaulėms, atvyku- 
siems iš tolimų vietovių Kanadoje ir 
JAV-se; prijaučiantiems už gražų 
bendradarbiavimą tautinėje veik
loje Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame draugams, 

bičiuliams ir giminėms už suruoštą 
pobūvį ir dovanas mūsų įsigyto na
mo įkurtuvių proga: p.p. Mikuckams 
— to pobūvio ruošėjams, p.p. A. 
Gudeliams, E. Žuliams, J. Petrai- 
čiams, A. Seniūnams, B. Jurevičiui, 
E. Simui, M. Dockaitienei,St. Žurliui, 
A. Visgirdams, K. Tamošiūnams, J. 
Lekučiui, P. Armonui, Z. Bolskiui, V. 
Cakola, J. Kaminskui, V. Morkūnui, 
J. Romikaičiui, VI. Rūsinavičiams, 
Phurams, P. Ročiams.

Labai nuoširdžiai dėkojame už to
kias gražias dovanas —

Jadvyga ir Vincas Ikasalai

įsigyta 1966 m., atsiėjusi apie $10. 
000, jau baigiama išmokėti. Šiuo me
tu klubas dar turi $1.000 skolos. Iš
rinkta nauja valdyba ir rev. komisi
ja. Pirmininku išrinktas J. Stankus, 
121 Rotasay Avė., tek 545-5432. Sek- vėjo. D. E. 
retoriumi ir ižd. sutiko būti P. Saka
las, 62 Knyvet Avė., tel. 383-2881. 
Valdyba dėkoja mons. dr. J. Tada- 
rauskui už leidimą pasinaudoti para
pijos sale. š. m. birželio 8 d. klubas 
ruošia “steak’ų” šaudymą savo šau
dykloje. Bus šaudoma į molinius ba
landžius ir taikinius. Birželio 15 d. 
klubas ruošia išvyką su šeimomis į 
Fisher’s Glen — A. Matuliūno vasar
vietę prie Erie ežero. Išvykos pra
džia — 1 v. p. p. Programoje: šaudy
mas į taikinius, žuvavimas, loterija ir 
įvairios varžybos jaunimui. Nuotaiką 
skaidrins plokštelių muzika. Goriau
siems šauliams, žvejams ir varžybo
se pasižymėjusiems bus duodamos 
premijos. Žvejai, turį laivelius, pra
šomi juos atsivežti. Mažamečiams 
dešrelės ir vaisvandeniai bus duoda
ma nemokamai. Valdyba kviečia klu
bo narius, draugus ir pažįstamus 
“steak’ų” šaudyme ir išvykoje daly
vauti ir sekmadienio popietę praleisti 
gamtoje.

LONDON, ONT.
IŠKYLAVO VYČIAI. Pasinaudo- 

darni ilgu savaitgaliu, skautai vyčiai 
ir kandidatai pasileido iškylon pėsti. 
Vienai grupei vadovavo V. Navickas, 
o kitai — J. Valaitis. Nuėjo apie 8 
mylias, po 3.5 mylios į valandą. Nau
dodamiesi žemėlapiu, jie iš Londono 
nuvyko į Mount Brydges ir be dide
lio vargo Bersėnų ūkyje susirado iš
kylai numatytąją vietą. Beveik visą 
laiką lijo, tačiau skautai iškyla buvo 
patenkinti ir nenorėjo vykti namo. 
V. Navickas davė skauto vyčio įžo
dį. Iškylai vadovavo skautų vyčių 
būrelio vadas psktn. A. Eimantas. 
Skautų vyčių veikla šiuo metu pagy-

Valdyba

E K O J A M E
Sąjungos 50 metų sukak- 
iškilmingai paminėta Ha-

D
Šaulių 

tis buvo 
miltone, kur rengėjų pareigas teko
atlikt: vietinei šaulių kuopai. Nuo
širdus ačiū gen. konsului J. Žmuidzi- 
nui už turiningą žodį gegužės 17 d. 
vaišių metu ir Poniai už dalyvavi
mą. Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
už tartą žodi ir dalyvavimą prof. V. 
Mantautui. KLB krašto valdybos 
pirm. dr. S. Čepui, KLB Hamiltono 
apylinkės pirm. A. Juozapavičiui, 
šauliu kuopų vadams ir už dalyvavi
mą — visiems broliams šauliams ir 
sesėms šiaulėms, ypač gimusiems ir 
augusiems Kanadoje bei gražiai kal
bantiems lietuviškai. Didelis ačiū
Montrealio Mindaugo šaulių kuopos ėjo — buvo apgultas pirkėjų ir grei- 
scenos mėgėjų grupei už “Subatva- 
kari”. Taipgi reiškiame padėką: so
listui V. Verikaičiui ir akompaniato
riui už puikias dainas; mecenatams 
už laimės staliukus: p.p. Pilypai- 
čiams šimkevičiams, Pranckevičiams. 
Didžbaliams, Liaukui; mons. dr. J. 
Tadarauskui už pamaldas, pamoks-

Mergaičių stovykla Dainavos stovyklavietėje prie Detroito. Stovyk
lai šiemet vadovaus seselės — Juozapa, Monika, Igne kartu su 
rinktiniu personalu. Mergaitės priimamos 7-16 m. amžiaus. Mokes
tis už dvi savaites — $55.00. Registruotis ir informuotis pas seselę 
Ignę, 57 Sylvan Ave., Toronto 173, Ont. Tel. 534-5773. Stovyklos 
programoje: tautiniai šokiai (mokys "Grandinėlės" šokėja), dainos, 
pokalbiai, rankdarbiai, menas, žurnalistika, drama, sportas, mau
dymasis, poilsis.

St. Catharines, Ont.
TRADICINĖS JONINĖS rengiamos 

birželio 28 d. Kultūrinės programos 
pagrindinę dalį atliks jungtinės ha- 
miltoniečių meninės pajėgos — “Gy- 
vatars”, “Aukuras” ir parapijos cho
ras. Jos suvaidins G. Veličkos muzi
kinę pjesę “Žydintis vasaros vėjas”. 
Į Jonines šiais metais yra kviečia
mi JAV ir Kanados senosios kartos 
lietuviai ateiviai. Jiems bus paruošti 
specialūs stalai. Jie bus pasveikinti ir 
atitinkamai pagerbti. Lietuviškų port
retų ir tautinių dirbinių meno paro
da bus atidaryta nuo 2 v.p.p. toje pat 
salėje. Programai pasibaigus, salėje 
bus daug įvairių dalykų: Jonų papuo
šimas gėlėmis, Jonų šokis ir kt. Lo
terija labai gausi ir turtinga laimės 
staliukais. Orkestras gros ir lietuviš
kus šokius. Pelnas, koks jis bebūtu, 
skiriamas lietuviškam jaunimui skau
tams. Rengėjai

Delhi - Tillsonburg
GINTARO PARODA. K.L.K. Mote

rų Dr-jos Delhi skyriaus narės suren
gė gintaro išdirbinių parodą (labai 
aiškiai pažymėdamos, kad tai Lietu
vos auksas) miestelio knygyne-skai- 
tykloje. Ten pat vėliau jos surengė 
lietuvių medžio dirbinių parodėlę, 
kuri, kaip ir pirmoji, truko porą sa
vaičių. Knygyno vadovybė atsiuntė 
padėkos laišką už surengtas parodė
les ir pažymėjo, kad jos sukėlė nema
žą susidomėjimą lankytojų tarpe. Ko
vai su vėžiu organizacija surengė ke
pinių išpardavimą. Lietuvės turėjo 
savo atskirą stalą. Dauguma stalų bu
vo nufilmuota ir vėliau parodyta te- 
levezijoj; deja, prie mūsų stalo neda-

tai turėjo užsidaryti, nes nieko neli
ko. V.

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

Klovos operos “Pilėnai” ūdrio ari
ją, Je Tallat-Kelpšos “Žaliojoj laii-

ELIZABETH, NJ., MIESTAS, pa- kelėj”, R. Rodgers operetės “South 
gerbdamas pernai mirusį pret M. Ke- Pacific” ariją “Some Enchanted 
mežį, gatvę prie lietuvių klebonijos 
ir bažnyčios pavadino Msgr. Kemezis 
Place.

DR. ANTANO TRIMAKO, VLIKo 
buvusio pirm., 5-tąsias mirties meti
nes niujorkiečiai atžymėjo Apreiški
mo parap. salėje. Velionies nuveik
tus darbus apibūdino atsiminimų for
ma preL J. Balkūnas, dabartinis 
VLIKc pirm. dr. J. K. Valiūnas, dr. 
J. Pajaujis, generalinis konsulas A. 
Simutis ir J. Pažemėnas. Meninėje 
minėjimo dalyje A. Miškinio, Mairo
nio ir Benį. Brazdžionio eilėraščius 
deklamavo J. Bolevičius. Buvo iškel
ta mintis dešimtąsias velionies mir
ties metines atžymėti platesniu mas
tu. Po minėjimo dalis dalyvių aplan
kė koją nusilaužusią velionies našlę 
J. Trimakienę.

ČIKAGIEČIAI JAUKIU POBŪVIU 
pagerbė kunigystės auksinę sukaktį 
atžymėjusį kun. Benediktą Sugintą, 
didįjį lietuviškų gimnazijų rėmėją ir 
paramos organizatorių. Sukaktuvinin
ką sveikino gausus būrys gerbėjų, 
pradedant vysk. V. Brizgiu, konsulu 
P. Daužvardžiu ir baigiant Vasario 
16 gimnazijoje mokslus ėjusiu dr. V. 
Rosiu. Sukaktuvininkas taipgi susi
laukė daug sveikinimų raštu, jų tar
pe ir kardinolo Samorės perduoto po
piežiaus Pauliaus VI palaiminimo.

PROF. ZIGMAS JANUŠKEVIČIUS, 
širdies ligų specialistas, gegužės 19- 
23 d.d. viešėjo JAV. Jam teko at
stovauti Sovietų Sąjungai Dartmouth 
universiteto Hanoveryje, New Hamp
shire, surengtame tarptautiniame 
simpoziume medicininio švietimo 
klausimais ir padaryti pranešimą te
ma “Medicininis švietimas Sovietų 
Sąjungoje”. Susitikimą su svečiu iš 
Vilniaus suorganizavo “pažangiųjų” 
moterų klubas komunistinės “Lais
vės” salėje.

DAIL. V. K. JONYNAS, atvykęs 
užbaigti St. George episkopalų baž
nyčios vidaus apdailos, surengė savo 
kūrinių skaidrių vakarą, pakviestas 
Vašingtono lietuvių moterų klubo, 
kurio valdybą sudaro E. Mažeikie
nė, D. Harmon, V. Aušrotienė, L. 
Jurkienė ir G. Vasaitienė.

VARPININKŲ LEIDINIŲ FON
DAS žurnalo “Sėja” redaktorium iš
rinko L. Šmulkštį, redakcinės kole
gijos nariais — E. Boreišą, Z. Dai- 
lidką ir G. J. Lazauską.

KOMPOZ. JULIUS GAIDELIS su
silaukė svečių iš Australijos — sū
naus Aido, marčios Birutės ir dviejų 
anūkių. Jiems teko stebėti “Danos” 
premjerą, kuri buvo didžioji tėvo J. 
Gaidelio meno šventė. Svečiai JAV Nevulis yra buvęs moksleivių atei- 
numato pasilikti ilgesnį laiką.

LIETUVOJ PASILIKĘ Kėdainių 
gimnazijos 1939 m. laidos abiturien
tai, vykdydami bendrą nutarimą su
sitikti po 30 metų, š.m. birželio 14 
d. Kaune rengia suvažiavimą ir pra
šo atsiliepti savo buvusius kolegas 
šiuo adresu: Zigmas Steponavičius, 
Kaunas, Turgenevo 44.

DIEVO APVAIZDOS naują bažny
čią, kleboniją ir jaunimo centru Det
roite, prie Nine Mile ir Beech gat
vių, numatoma pradėti statyti rug
pjūčio mėnesį. Planus paruošė toron- 
tietis architektas dr. Alfredas Kulpa. 
Bažnyčios statyba .pareikalaus $276.- 
000, klebonijos — $70.000, o jauni
mo centrui liks apie $150.000. Su nau
jai užsiregistravusiomis parapija da
bar turi 430 lietuviškų šeimų.

ČIKAGOS VAIZBOS RŪMAI 36- 
tame metiniame pobūvyje pagerbė 
savo iškiliuosius narius Antaną Va- 
lonį, Joną Pachanskį ir įteikė sti
pendijas lietuvių kilmės studentams 
— Algiui Balčiui, Ričardui Stončnri, 
Adelei Rutkaitei, Antanui Dobrovols
kiui, Ričardui Sakatulskiui ir Patri
cijai Ramanaitei. Pobūvio programą 
atliko sol. J. Vaznelis, padainavęs V.

J. A. Valstybės

Evening”.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT

RO naujoji valdyba, vadovaujama 
pirm. V. Misiūno, gegužės 5 d. posė
dyje svarstė ateities planus. Ligo
nių lankymo komisijon pakviesti J. 
Gradeckas, O. Ožinskienė ir V. Nor- 
kaitis, bibliotekininke — buv. ALC 
sekr. A. Petrauskaitė, sportininku va
dovu — A. Baltušis. Sporto aikšte
lėje bus įrengti krepšiai šio sporto 
mėgėjams.

BUENOS AIRES universiteto odon. 
tologijos fakultetą baigė ir gegužės 
12 d. dantų gydytojo diplomą gavo 
Jurgis A. Českiavičius, gimęs Mon
tevideo mieste, Urugvajuje, kur jo 
tėvas turėjo siuvykla. Tėvui mirus, 
šeima persikėlė į Buenos Aires. A. 
českiavičiaus sesuo čia baigė baleto 
studiją ir kurį laiką šoko Colon teat
re. Balerinos karjerą nutraukė šei
mos židinio sukūrimas.

Urugvajus
JAUNŲJŲ KRIKŠČIONIŲ DEMO- 

KRATŲ pasauliniame kongrese ge
gužės 11-17 d.d. sostinėje Montevi
deo lietuviams atstovavo dr. Jonas 
Norkaitis iš Stuttgarto, V. Vokieti
jos. J kongresą garbės svečiu buvo 
kviestas ir Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos pirm. A. J. Ka- 
sulaitis, gyvenąs Klevelande. Nega
lėdamas dalyvauti, pasiuntė sveikini
mo laišką, kuriame plačiai iškėlė Lie
tuvos laisvės klausimą ir skatino į 
ofenzyvinę kovą prieš komunizmą bei 
jo apraiškas. Kongrese dalyvavo at
stovai iš keliasdešimt kraštų. Lietu
vių atstovas aktyviai reiškėsi kon
greso darbuose ir po jo aplankė Bra
zilijos bei Argentinos lietuvius.

“ĄŽUOLYNAS”, Jono Švobos va
dovaujamas mažųjų ansamblis, laimė
jo II vietą Montevideo mieste su
rengtame tarptautiniame folkloro fes
tivalyje. Vieną liaudies šokį translia
vo televizija, o jų pasirodymas su
silaukė gražių atsiliepimų spaudoje.

PLAZA REPUBLICA DE LTTUA- 
NIA — Lietuvos respublikos aikštė 
ir paminklas Urugvajaus sostinėje 
Montevideo bus oficialiai atidaryti 
birželio 19 d. Paminklui jau pavyko 
sutelkti 100.000 Urugvajaus pezų.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ šiemet 

baigs trys abiturientai — Petras Bu- 
račas, Antanas Juodzevičius ir Pet- 

* ras Nevulis. Ši trijulė dainavo cho
re ir šoko tautinius šokius, o P.

A d vokalas
PHILIPS

EUGENIJUS KRONAS

32 James St. So.,

Royal Bank Building,

suite 614,

tel. 522-8781

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — Iv. p.p. 
Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta- 
dieniais “Talka” uždaryta.______

9.30—5 
9.30 — 5 
9.30 — 5 
9.30 — 5

v. p.p. 
v. p.p. 
v. p.p. 
V. p.p.

Moframe už:
depozitus . _______ ... 5%
šėrus ____ ___________
terminuotus indėlius______ 6^4%

Duodame:
asmenines paskolas iš .. .. 10% 
nekiln. turto paskolas iš „. .9%

Nemokama gyvybes ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir 
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virš $1,600.000.00.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS {DEDU. 
įkainojimas nemokamas, kreiptis bet kuriuo laiku.

Ml 834M ANCASTER, ONT.

PHILIPS IS
Dm ti«M to Vjš?

tininkų kuopos pirmininku. Šieme
tinę moksleivių ateitininkų valdybą 
gimnazijoje sudaro: pirm. Edmundas 
Budrys, sekr. ir ižd. Ričardas Pa
la vinskas.

TRADICINE STUDIJŲ SAVAITE 
šiemet rengiama liepos 13-19 d. Bad 
Godesberge, Annabergo pilyje. Jos 
reikalais rūpinasi specialus komite
tas — A. Grinienė, M. Landas ir V. 
Damijonaitis. Moderatorium jau pa
kviestas V. Natkevičius. Planuojama 
eilė įdomių paskaitų ir pramogų.

Australija
ALB KRAŠTO VALDYBOS ilga

metis pirm. S. Narušis 70 metų am
žiaus sukakties proga buvo pagerb
tas jaukiu pobūviu Sidnėjaus lie
tuvių Bankstowne, Dainavos salėje. 
Sukaktuvininką sveikino kun. P. But
kus, Sidnėjaus apyl. pirm. A. Dudai- 
tis, krašto kontrolės komisijos pirm. 
V. Butkevičius, organizacijų atsto
vai. Ilgesnį žodį apie S. Narušio 
veiklą tarė buvęs ALB krašto valdy
bos pirm. inž. J^ Jonaitis. Raštu gau
tus sveikinimus perskaitė V. Pata
šius. Jų tarpe buvo gražus Austra
lijos baltiečių tarybos sveikinimas.

ADELAIDES LIETUVIŲ NAMUO
SE buvo rodomas Lietuvių Dienų fil
mas, užfiksavęs pagrindines šios 
šventės iškilmes. Filmavimo darbą 
atliko Antanas šerelis ir Aleksas Fi
šeris, susilaukę Adelaidės valdybos 
finansinės paramos. Adelaidės kul
tūros taryba nutarė filmą padaryti 
garsiniu, pritaikant dainas, muziką 
ir aiškinamąjį tekstą. Tada jis bus 
rodomas ir kitose Australijos lietu
vių kolonijose.

GERIAUSIU TASMANIJOS spor- 
tininku šiemet išrinktas lietuvis An
tanas Andrikonis, sportinėje veiklo
je dalyvaująs nuo 1951 m. Jam yra 
tekę būti stalo teniso čempijonu, 
krepšininku, rinktinės treneriu, fizi
nio auklėjimo tarybos instruktorium.

STEREO PATEFONŲ IŠPARDAVIMAS 
Nuo $229.00

DIDELIS PASIRINKIMAS

if II I U T RADIO & 
n N I U n I TELEVISION

SALES & SERVI

168 Locke St. S., Hamilton, Ont. Tel. 522-5028

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis -

Niagaros pusiasalis
BIELIŪNŲ ŪKIS prie Wellando 

yra vadinamas “lietuvių namais”. Čia 
rengiamos šio krašto lietuvių geguži
nės. Svetingiems šeimininkams ma
lonu matyti būrius lietuvių, žygiuo
jančių per margspalvių žiedų laukus. 
Neatsisako šeimininkai perleisti vie
ną kitą lietuvišką sūrį tam, kas mo
ka prie jų lipšniai prieiti. Skautai ir
gi šio ūkio laukuose stovyklauja. Rei
kia kam gėlių — prašom, reikia me
delių, šakų vainikams — eik ir skin
kis. kaip Lietuvoje. Retai lietuviška 
veikla apsieina be p. Bieliūnų pagal-
bos. Kaip tėvai, taip ir du sūnūs ge
rai žinomi kaip lietuviško darbo rė
mėjai Wellande, Hamiltone ir kitur. 
Vieno šių sūnų — Jeronimo vestuvės 
jau artėja. Busimoji žmona — Graži
na Sakaitė, kurios mama yra seniau 
buvusi populiari solistė, o tėvelis — 
vienas Buffalo lietuvių veikėjų Ten
ka palinkėti saulėtų dienų jaunave
džiams. Koresp.



Pažinojo kiekvieną Lietuvos kampelį
Mirus žymiajam geografui Antanui Bendoriui

Gegužės 19 d., 11 v. ryto, šir
dies smūgio ištiktas, mirė geo
grafas Antanas Benderius, tik 
prieš keletą dienų sulaukęs 65 
metų, ruošęsis pasitraukti pen
sijon. Paskutinį šeštadienį prieš 
mirtį dalyvavo dar Lietuvių Fon
do vakarienėje Niujorke ir tapo 
jo nariu. Sekmadienį aktyviai 
reiškėsi jo rūpesčiu surengtoje 

, Niujorko ateitininkų metinėje 
šventėje ir tuojau po jos dalyva
vo dr. A. Trimako mirties penk
mečio minėjime. Pirmadienį jau 
pasklido skaudi žinia, kad Ben
doriaus nebėra_gyvųjų tarpe.

A. Benderius pirmoje eilėje 
buvo geografas - mokslininkas, 
pažinęs kiekvieną Lietuvos kam
pelį, giliai išstudijavęs visos že
mės geografines problemas ir 
turėjęs enciklopedinį išsilavini
mą geografijos ir gretimųjų 
mokslų šakose. Be visos eilės 
vadovėlių, jis, redaguodamas 
Lietuvių Enciklopedijos geogra
fijos skyrių, yra tiek joje paruo
šęs savo straipsnių, kad jie su
darytų du pilnus enciklopedijos 
tomus.

Greta mokslinio darbo, visada 
rado laiko ir visuomeninei veik
lai. Pastaruoju metu buvo Niu
jorko ateitininkų sendraugių 
skyriaus pirmininku. Anksčiau 
yra buvęs L. Krikščionių Demo
kratų S-gos centro komiteto na
riu. Taip pat reiškėsi skautuo
se, Bendruomenėje ir kitur. Lie
tuvoje aktyviai dalyvavo Vilniui 
Vaduoti Sąjungoje, Šaulių Są
jungoje, pavasarininkuose, įstei
gė ir pirmininkavo Akademinio 
Turizmo klubui. Buvo vienas 
steigėjų Lietuvos Geografijos 
Draugijos ir Foto Mėgėjų Sąjun
gos.

A. Benderius buvo visada 
giedrios nuotaikos, aristokratiš
kos laikysenos ir taurios dvasios 
asmenybė. Visada pilnas plačių, 
bet kartu realių planų ir juos 
mokėjo tikro kalbėtojo stiliumi 
perteikti klausytojams.

Velionis visą savo gyvenimą 
paskyrė mokslui ir mokymui: 
nuo 1932 m. mokytojavo Kaune 
ir Klaipėdos gimnazijose, o nuo 
1935 m. buvo lektorius Pedago
giniame Institute iki karo pra
džios. Brooklyne įsteigė šešta
dieninę mokyklą, joje dėstė ir 
vienerius metus buvo jos vedė
ju.

A. Benderius buvo gimęs 
1904 m. gegužės 14 d. Giraitėlių 
kaime, Lazdijų valsčiuje. Mokė
si Seinų “žiburio” gimnazijoj, 
studijavo Vytauto Didžiojo, Ka
raliaučiaus ir Berlyno universi
tetuose.

Mirtis nutraukė didžius velio- 
nies planus, kurių jis buvo pa- 
siruosęs imtis pasitraukęs pen
sijon. Lietuvių visuomenė nete
ko vieno iškiliausių savo narių 
ir sunku bus rasti, kas jį galė
tų pakeisti.

Gegužės 21 d. šaliskienės šer
meninėj įvyko su velioniu atsi
sveikinimas, kuriame jo nuopel
nus iškėlė VLIKo pirm. dr. J. 
K. Valiūnas, gen. konsulas A. 
Simutis, A. Masionis (ateitinin
kai), dr. A. Skėrys (ALT), A. 
Vakselis (LB), dr. D. Jasaitis 
(L. Kr. Dem.), J. Puzinas (L. 
Encikl.), A. Samušis (šešt. mok.). 
Atsisveikinimo programai vado
vavo ir vardu Kęstučio korpora
cijos, kurios steigėju buvo ve
lionis, atsisveikino St. Lūšys. 
Atsisveikinime dalyvavo didelis 
būrys lietuvių.

Velionis paliko žmoną Antani
ną, tris dukras ir sūnų. Palaido
tas gegužės 22 d. Cypres Hills 
kapinėse. S. Dz.* * *

A. Bendoriaus mokslinių dar
bų viršūnė bus Lietuvių Encik
lopedijos geografijos skyriaus 
redagavimas, neskaitant eilės ki
tokių mokslinių studijų, raštų, 
paskelbtų įvairiomis temomis 
skirtingose valstybėse. Jei dar 
yra užsilikusių jo raštų, tikėki
me, jo šeima, artimieji paskelbs.

Paskutiniam rašytam laiške 
velionis 1968. VIII. 2. man ra
šė:

“Esu ligotas (ailing), o tačiau 
dar dirbu fabrike, nes ligi pen
sininko amžiaus beliko tik 9 
mėn. Noriu šiaip taip datraukti 
ligi datos, nes ir pilna mano 
pensija bus maža, nes nei vie
nais metais neuždirbau reikia
mos normos”. “Nežiūrint visa 
tai, turiu eilę senų įsipareigoji
mų, kurių ligi šiol niekaip ne
galiu atlikti. Antai, turėjau duo-

Leonas Urbonas

APGAILĖTINOS KOKYBĖS LEIDINYS
Australiana III Akrilis

“Užsienio lietuvių spaudos metraštis”
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C KITĮMEJE VEIKLOJE

SON, gimusi Toronte, baigusi 
Porkdole pradžios mokyklą, bai
gė Toronto universitete muzikos 
fakultetą bakalauro laipsniu, 
ateityje numato dėstyti muziką 
mokyklose

GINTAUTAS MICEIKA, iš 
Simcoe, Ont., baigęs Detroito 
universitete gamtos mokslus ba
kalauro laipsniu. Ateinantį rude
nį tęs studijas magistro laipsniui 
finansų srityje Los Angeles ar 
Čikagos universitetuose

JUOZAS LISAUSKAS-LAWSON, 
gimęs Toronte, sėkmingai baigė 
Toronto universiteto farmacijos 
fakultetą ir pradėjo dirbti lietu
viškoje Margio vaistinėje

ti Kviklio Mūsų Lietuvos IV to
mo recenziją prieš du mėn., o 
ligi šiol dar net pačios knygos 
(816 psl.I) neperskaičiau. Lau
kia manęs ir Sužiedėlis su eile 
straipsnių angį. Encl. Lituanica 
I tomui, kuris jau ruošiamas 
spaudai ir kuriam aš jau gero
ką pluoštą daviau savo “kūry
bos”. Spaudžia ir Girnius su 
LE papildomuoju tomu, su ku
riuo jis jau sako “einu į spaus
tuvę”. Negalėjau laiku duoti 
jam ir Mitkiewicziaus atsimini
mų įvadams Aidams, nes trūks
ta laiko ir energijos. Po antro
sios širdies atakos jaučiuosi vi
sai kitas žmogus, kiek tai liečia 
pajėgumą”.

Buvo skaudu skaityti tą laiš
ką. Dėl labai plačių įsipareigoji
mų lietuvių kultūrinei veiklai 
bus nustojęs daug darbo dienu, 
sugadinęs sveikatą. Ir kai pensi
ja jau turėjo būti gauta, dar vie
nas širdies smūgis visiškai pa
kirto mūsų pasižymėjusį kultū- 
rininka-mokslininką.

Jis buvo našiausias lietuvių 
geografas užsieniuose. Tokio vy
ro darbus vertėtu sukaupti atski
ruose tomuose. Atsirastų (gal ir 
jis svarbesnius rinko) įdomių 
laiškų, prisiminimų.

Taip nyku: iš gyvenimo pasi
traukė didelis rengiamo Lietu
vos žemėlapio rėmėjas, skatin
tojas palaikytojas. Kas galės jį 
pavaduoti?

Antano Bendoriaus raštai, nu
veiktieji darbai šimtmečiais iš
liks. Jo palaikai kada nors tu
rėtų ilsėtis Lietuvos žemėje, ku
ria jis taip neatlaidžiai mylėjo!

Liūdžiu didžiam Lietuvos 
mokslo vyrui mirus, nuoširdžiai 
užjaučiu velionies žmoną, dukre
les, sūnų.

Algirdas Gustaitis

Pernai ar užpernai teko šio 
laikraščio skiltyse pasidžiaugti 
JAV LB Kultūros Fondo pastan
ga leisti kasmet bibliografinį 
metraštį, vadinamąjį “Lietuvių 
išeivių spaudos metraštį” ir tuo 
būdu tęsti “Knygų Lentynos” 
vykdytąjį darbą.

Nebuvo, tiesa, pirmasis jo nu
meris tobulas. Paminė jom re
cenzijoj kas taisytina ir tobulin
tina. Po kiek laiko “Tėviškės ži
buriuose” tą patį leidinį aptarė 
dar vienas asmuo, nepagailėda
mas kritiškų pastabų.

Dabar vėl sklaidau to leidinio 
tęsinį, pavadintą “Užsienio 
lietuvių spaudos metraščiu” ir 
aptariantį leidinius bei straips
nius periodikoj, pasirodžiusius 
1967 metų būvyje. Beveik nepa
sikeitęs formatas. Leidinio san
dara ta pati: pirmiausia sumini- 
-mos knygos, laikantis dešimtai
nės sistemos, po to pateikiamas 
išeinančių išeivijoje lietuviškų 
laikraščių bei. žurnalų sąrašas. 
Pagaliau duodamas straipsnių 
periodikoj sąrašas, vėl bandant 
juos sugrupuoti į poskyrius, dau
giau ar mažiau atitinkančius de
šimtainės sistemos klases. Ne
daug pasikeitimų ir redakcijos 
sudėtyje. Tik J. Maldeikienės 
vieton atėjo darbuotis Jonas Z. 
Augustinius. Naujų talkininkų, 
kaip kad andai pageidavom, nė
ra.

Bet jau pratarmės pakanka, 
kad susidarytumėm vaizdą apie 
atlikto darbo kokybę. Negana, 
kad stilius gremėzdiškas, teks-

A. TY PUOLIS

Dienos lėks kaip lėkę
Dienos lėks kaip lėkę, 
Kaip padangėm sakalai. 
Tu su jom parbėki, 
Tu sugrįžti privalai. 
Grįši kaip svajonėj 
Liūdesio dienom, naktim: 
Mano vargo klonį 
Laiminsi gera širdim.
Pasitikti eisiu
Pro visas kliūtis tave: 
Nugalėt Charibdei baisiai 
Irsiuos sūkurių srove.
Nebemirsi niekad, 
Neišeisi iš širdies: 
Meilė pasilieka, 
Nors ir sužeista mirties.

VYTAUTAS A. JONYNAS
te pilna gramatinių klaidų. Pvz.: 
“Todėl prašėme juos (autorius) 
ateity vardo vertimą patys (sic!) 
pranešti.” “Darėme, kiek pajė
gėme, sekančių metų tegu bus 
padaryta geriau.”

Truputį nelaukta, kad institu
cijos, kuri save vadina Kultūros 
Fondu, poskyris nesiteikė rasti 
raštingesnių žmonių Čikagos 
“bažnytkaimyje”. Visa tai ne
įkvėpia pasitikėjimo bibliografi
ja. Juk negana pajėgti perrašyti 
straipsnio antraštę, paminint šal
tinį ir datą. Reikia tuos išrašus 
sugrupuoti, atrinkti, žodžiu, rei
kia turėti šiokį tokį bendrą išsi
lavinimą.

Redakcija sakosi bandžiusi 
leidinį tobulinti. Užsimenama, 
esą skaitytojai pageidavę, kad 
būtų verčiami leidinių pavadini
mai į anglų kalbą, ir tai sudarę 
leidėjams vargo. Taip pat, kad 
šalia knygos metrikos būtų nuro
doma kur buvo recenzijos. Į tą 
“vox populi” buvę atsižvelgta.

Iš tiesų, kaikas pradėta daryti. 
Visa bėda tik kaip! Metamas! 
šen, metamas! ten, be jokios 
nuovokos ko siekiama. Po vienų 
leidinių metrika pažymima, kad 
buvusi recenzija; po kitų — ne. 
Paminimas, sakysim, bendrybių 
skyriuje pernykštis “Metraštis”. 
Apie tai ar būta apie jį atsiliepi
mų, nė mur mur! Ar redakcija, 
būdama tikra savo užbalzamuotu 
teisingumu, nepasidomėjo, kas 
apie jį rašoma, ar nesiteikė pažy
mėti? Abiem atvejais nedovano
tina. Pasiankstinta, mūsų many
mu, duoti kaikur paaiškinimų 
apie rašinio turinį. Dažnai jie 
naivūs ir nieko nesakantys. Pvz.: 
Mykolaitytė-Slavėnienė, M. Puti
no sesuo pasakoja apie brolį (Se
sers atsiminimai apie mirusį 
brolį rašytoją) Draugas, 188, 
194, 200. Skaitytojas būtų dėkin
gesnis, jei redakcija šaltinio pa
vadinimą būtų pabraukusi (pvz.: 
Draugas) ir pažymėjusi numerio 
puslapius. Antra, nebūtų buvę 
pro šalį bent tipografiniu būdu 
atskirti tuos komentarus, spaus
dinant juos petitu. Dabar nere
tai sunku spręsti, ar įrašai 
skliausteliuose yra redakcijas 
nastabos, ar pačios antraštės da
lis. Susidaro įspūdis, kad redak
cijos triumviratas dirba kaip 
Krylovo pasakėčios gulbė, lydys 
ir vėžys — tempia kas sau, pra
simano ką nori, o atsakingo re
daktoriaus, k o o r d i n uoiančios 
rankos, nėra. Užtat ir pridaroma 
nesąmonių, kaip pvz.: NEPRI
KLAUSOMA LIETUVA — IN
DEPENDENT LITHUANIA, de
mokratinės minties savaitraštis. 
Red. dr. Henrikas Nagys. Adr.:

Tain ir liko kaboti tas dvitaš
kis. Nereikia būti Saliamonu, 
kad susirastum adresą. Jis buvo 
nirmajame metraštyje. (Forma
liai žiūrint, esama ir kitos nesą

monės — 1967 m. “NL” redak
torium buvo a.ą. J. Kardelis).

Reikia sutikti, kad Bibliografi
jos Tarnybos darbuotojai yra 
darbštūs žmonės — prirankiojo 
metraštin, ko tiktai nori, čia su
minima, kad dr. Gumbas veda 
“Nepr. Lietuvoj” humoro sky
rių, kad “Pagaliau rado H. bom
bą” (nukritusią iš amerikiečių 
lėktuvo Viduržemio juroj prie 
Ispanijos krantų) Dirva 24, 25. 
“Kas nužudė Prezidentą Kenne
dy?” ir 1.1. Tarsi išeivis lietuvis 
negalėtų rasti informacijos apie 
tuos bombų praganymus ar War
ren komisijos raportus “New 
York Times” indekse ar kuriam 
kitam anglosaksiškam indekse.

Tuo tarpu straipsniai apie lie
tuviškus dalykus atrinkti labai 
nepatikimai. Pirmajam metraš
tyje atrodė, kad “Aidų” ir “Met
menų” žurnalai sąžiningai in
deksuoti. šį kartą turime rimto 
pagrindo įtart, kad esama spra
gų. Recenzentas negali, žinoma, 
prisiminti, kas buvo rašyta pe
riodikoj prieš dvejus-metus. Bet 
net jei ir žinai, kad X ar Y buvo 
parašęs Expo metais svarų 
straipsnį, metraštis nelabai pa
rankiai sudarytas, kad jį be var
go atrastum. Turim, sakysim, 
konkretų atvejį. Dr. F. Jucevi
čius tėškė į “Tėviškės žiburius” 
labai įdomų straipsnį apie mark
sizmą ir krikščionybę tuoj pasi
baigus Expo. Susirask, jei toks 
gudrus, kurion skiltin redakcija 
bus jį įrašiusi — bendrybėse, re
ligijoj,- auklėjime, filosofijoj? 
Jei metraščio pabaigoj būtų dar 
papildoma autorių rodyklė, bū
tų lengviau susigaudyt, bet jos 
nėra Tarp kitko, šio straipsnio 
metrikos taip ir nesuradau.

šia proga tenka paminėti, kad 
bibliografijos darbuotojai ir to
liau demonstratyviai ignoruoja 
Kanados lietuvių spaudą. Kana
dos šimtmečio sukaktuvių ir Ex
po metais čionykštė spauda bu
vo, mūsų manymu, kur kas tur
tingesnė už JAV periodiką. Ta
čiau Bibl. Tarnyba rado vertais 
dėmesio 1967 m. būvyje tik apie 
30 straipsnių tilpusių “Nepr. 
Lietuvoj” ir “Tėv. žiburiuose” 
(“NL” — 19, “Tž” — 11). Ne
įtikimai mažas nuošimtis

Savotiška redakcijos laikyse
na knygų recenzijų atžvilgiu. 
Kaip sakėme, ji bando kartais 
pažymėti recenziją tuoj po kny
gos” metrika, atseit, knygų bib
liografijos skyriuje. Bet šalia to 
esama ir specialaus skyriaus, pa
vadinto “Recenzijos”, čia ir pra
sideda “cirkas”. Aure, skyriuj 
“Auklėjimas” nei iš šio, nei iš to 
randame vėl recenzijas: Giedrai
tis Alfonsas. Beteisio buitis “Vil
niaus rūbe” (Juozo Petrėno-Pet- 
ro Tarulio romano “Vilniaus rū
bas” recenzija) Naujienos 869 
II d. Arba: Nakas, Alfonsas. Kal- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

Atsiųsta paminėti
Akiračiai nr. 3(7), kovas. Atviro 

žodžio mėnraštis. Metinė prenume
rata $5 JAV, užsienyje — $6. Adre
sas: Akiračiai, 6821 So. Maplewood 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

Eglutė, gegužė. Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserų Putnam, Conn. 
06260, USA, leidžiamas, redaguoja
mas ir administruojamas mėnesinis 
žurnalas vaikams. Metinė prenume
rata $5.

Metmenys 17, jaunosios kartos kul-
tūros žurnalas. Vyr. red. Vytautas 
Kavolis. Keturių numerių prenume
rata $7, atskiras nr. $2. Administra
cijos adresas: 4726 Russet Lane, 
Apt R-109, Skokie. HI. 60076, USA.

HENRIKAS PETRAS STEPONAI
TIS, gegužės 24 d. baigęs teisę 
Queen's universitete bakalauro 
laipsniu. Jis yra gimęs Vokietijoj 
1945 m. vasario 11 d. Mokytis 
pradėjo Toronte. Baigęs Michael 
Power gimnaziją, įstojo į Toron
to universitetą,- kurį baigė gam
tos mokslų bakalauro laipsniu. 
Studijuodamas Toronte, jis veik
liai reiškėsi lietuvių studentų 
gietose, buvo Lietuvių Studentų 
Sąjungos valdyboje, dirbo skau
tų vyčių ir akademikų būreliuo
se. Prieš trejus metus išvyko. į 
Kingstoną, kur pamėgo teisės 
mokslą ir aktyviai dalyvavo ka
nadiečių studentų gyvenime

JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN
TĖTI! KURIE Iš TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI — 
JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę 
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krūtinės skausmą, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS, 
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.

GAUNAMI VAISTINĖSE

ROXODIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą, 
nuo susižeidbnų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos vena, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
$2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

Luscoe Products Limited
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada

DIDELIO DĖMESIO ČIKAGOJE 
susilaukė Juozo Gruodžio baleto “Jū
ratė ir Kastytis” premjera bei vienas 
papildomas spektaklis gegužės 17 ir 
18 d. d. Choreografija buvo Birutės 
Vaitkūnaitės-Nagienės, pastatymas — 
Dariaus Lapinsko, filmuoti efektai — 
Algimanto Kezio, SJ, scenovaizdžiai— 
Broniaus Masiukevičiaus. Pagrindi
nius ir pagalbinius vaidmenis atliko 
B. Nagienės vadovaujamas Toronto 
universiteto išraiškos šokio ansamb
lis. Jūratės vaidmuo teko vadovei B. 
Nagienei, Kastyčio — G. Gilbertui. 
Lietuvių šiame ansamblyje buvo tik 
du — Regina Kryžanauskaitė ir Algis 
Baubinas. D. Lapinskas vienos valan
dos baletą praplėtė sol. Aldonos 
Stempužienės dainomis ir raudomis, 
akt. Leono Barausko atlikta Mairo
nio “Jūratės ir Kastyčio” deklamaci
ja. Įtarpų metu scenoje nutrūkdavo 
veiksmas, sustingdavo šokėjų figūros. 
A. Kezys, SJ, tada rodydavo šoniniuo
se scenos ekranuose dainininkės ir 
deklamatoriaus skaidres, o scenos 
priešakyje nuleistame peršviečiamos 
medžiagos ekrane — baletą papildan
čius vaizdus, kurių dėka susidaryda
vo rūmų po vandeniu Įspūdis. Šviesas 
tvarkė St. Gasiūnas ir J. Liškeričiū- 
tė Sumažinto sąstato simfoninio or
kestro dirigentu buvo D. Lapinskas, 
kuris tvarkė ir visą pastatymą.

BOSTONO LIETUVIŲ DRAMOS 
SAMBŪRIS dvyliktai premjerai pa
sirinko švedo A Strindbergo viena
veiksmę pjesę “Stipresnioji” ir vil
niečio Kazio Sajos vienaveiksmę tra
gikomediją “Maniakas”. Pirmasis vei
kalas, sprendžiąs šeimos problemą, 
yra moters monologas, nes “stipres
nioji’' Į jį reaguoja visiška tyla. 
Šiuos vaidmenis sukūrė Rita Ausiejū- 
tė ir Birutė Vaičjurgytė. “Maniako” 
veiksmas vyksta traukinyje, kurį sa
vo tikslams nori panaudoti įlipęs ma
niakas. Jį norima susekti ir suimti, 
bet suimami nieko dėti keleiviai,; nes 
maniakas yra traukinio pareigūnas. 
Keleiviams, važiuojantiems į pražūtį, 
jis įsako dainuoti. K. Sajai traukinys 
yra gyvenimas, kurį vairuoja mania
kai jo sudėtinguose vingiuose. Tragi
komediją vaidino: J. Jašinskas, dr. B. 
Mikonis, J. Valiukonis, B. Vaičjurgy
tė, E. Mickūnas, I. Žukauskienė, A 
Januška, N. Lingertaitis, B. Adoma
vičiūtė ir kt. Veikalus režisavo Alek
sandra Gustaitienė, scenovaizdžius su
kūrė dail. Viktoras Vizgirda.

SKULPTORĖ ELENA KEPALAI 
TĖ dalyvavo New Jersey valstijos ta
pytojų ir skulptorių draugijos paro
doje Jersey City muzėjuje. Ji buvo 
išstačius! skulptūrą “Svajotojas”, šiai 
28-tai metinei parodai tapybos, skulp
tūros, grafikos ir akvarelės kūrinius 
buvo pateikę 272 dailininkai.

DAIL. L. BAGDONO tapybos dar
bų parodą birželio 6—8 d. d. Niujor
ke, Angelų Karalienės parapijos abie
jose salėse, rengia LB Niujorko apy
gardos valdyba.

PLAUČIŲ VĖŽIO ligos simpoziu
me, kuris buvo surengtas gegužės 9 
—10 d.d. Detroite, dalyvavo ir prane
šimus padarė du lietuviai gydytojai
— Wayne universiteto medicinos ins
tituto vėžio skyriaus direktorius Vai
pytis K. Vaitkevičius ir Illinois uni
versiteto medicinos instituto patalo- 
gijos prof. Jonas Valaitis. Vėžio ty
rinėtojui V. K. Vaitkevičiui taipgi bu
vo tekusios simpoziumo rengėjo ir 
moderatoriaus pareigos.

PENKIŲ RAŠYTOJŲ PLOKŠTE 
LĘ išleido Jonas Karvelis Čikagoje. 
Pirmoj jos pusėj Kazys Bradūnas 
skaito eilėraščių ciklą “Vitražas”, Bi
rutė Pūkelevičiūtė — ištrauką iš 
“Draugo” premijuoto romano “Aš- 
tuoni lapai”, Liūne Sutema — eilė
raštį “Niekeno žemė”, antroj pusėj 
Aloyzas Baronas pateikia dabartinės 
buities novelę “Priemiestis”, humo- 
reskac “Drabužiniai pavojai”, “Kur 
bėga Šešupė”, “Daktaro malda”, Hen
rikas Nagys — tris naujus ir keturis 
seniau sukurtus eilėraščius iš savo 
poezijos knygų. Plokštelės apvalko 
įrašą ir trijų spalvų piešinį sukūrė 
dail. Lina Morkūnienė. Antroj pusėj
— rašytojų nuotraukos ir kritikų at
siliepimai apie jų kūrybą.

APIE KUN. ALFONSĄ SUŠINS- 
KĄ rengiamai monografijai savo pri
siminimus parašė kun. dr. J. Pruns- 
kis. Pr. Alšėnas, Vyt. Svilas, dr. V. 
Majauskas. Fotografijų atsiuntė Alf. 
liekis, Paškonis, dr. V. Majauskas. 
A. Sušinskas, P. Narbutis. Labai lau
kiama daugiau atsiliepimų iš kun. 
Sušinsko draugų ir jo buvusių dau
gelio mokinių. Sušinsko knyga “Švie
sos ir šešėliai” jau suredaguota. Prie 
to rengiama trumpa monografija. Re
daktorius kun. dr. T. Narbutas prašo 
siųsti atsiminimus, laiškus, fotogra
fijas ir visa, kas galėtų išryškinti 
“Maršo jaunystei” autoriaus asmeny
bę. šią vasarą manoma viską galuti
nai paruošti spaudai. Medžiagą siųsti 
kun. T. Narbutui, 1922 Leo St, Day
ton, Ohio 45404, USA

BALZE&O LIETUVIŲ KULTO- 
ROS MUZĖJAUS, 4012 Archer Ave
nue, Chicago, Ill. 60632 USA, meno 
direktorius prašo visus studijuojan
čius meną, taipgi pagrindines studijas 
jau baigusius ir siekiančius šioje sri
tyje mokslo laipsnių suteikti apie sa
ve šias žinias: pavardę ir vardą, gi
mimo vietą ir datą, adresą, kokioje 
meno mokykloje studijuoja ar stu
dijavo, ar numato siekti laipsnio ir 
kur. Jeigu patys studijuojantieji ar 
studijas jau baigę asmenys prašomų 
žinių suteikti negalėtų, tas žinias pra
šomi suteikti jų tėvai, globėjai, gimi
nės ar draugai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VYTAUTO KLOVOS penktosios 

operos “Amerikoniškoji tragedija” 
premjera įvyko už Lietuvos ribų — 
Rygos akademiniame operos ir bale
to teatre. Spektaklį režisavo K. Lie
pa ir A. Lininis, pagrindinius vaidme
nis atliko geriausi latvių daininin
kai. “Pilėnų”, “Vaivos”, “Dukters” ir . 
“Dviejų kalavijų” autorius pagrindi
niu siužetu šį kartą pasirinko ameri
kiečio T. Dreizerio romaną, pagal ku
ri libretą parašė V. Klovos nuolatinis 
talkininkas Jonas Mackonis. Muziko
logo T. Tauragio recenzijoj sakoma: 
“Žanriniu atžvilgiu “Amerikoniškoji 
tragedija” — muzikinė psichologinė 
drama, kurioje kompozitorius ir to
liau laikosi jam artimų tradicinių 
operinių formų. Arijos, ansambliai, 
chorai liko svarbiausi “atramos taš
kai”, nors dėl minėtos dinamizavimo 
tendencijos jie pastebimai sutrumpė
jo, pasidarė lakoniškesni (tuo pačiu 
arijos pavirto monologais-ariozo). 
Autoriaus braižą rodo ir iš esmės ne- 
pasikeitusi instrumentuotė, ir didelis 
dėmesys melodijai, — be abejonės, 
išraiškingiausiam muzikinės kalbos 
elementui. Puslapių, prilygstančių 
garsiajai ūdrio dainai iš “Pilėnų”, 
šioje operoje gal ir nėra, tačiau čia 
nemaža epizodų (Robertos lopšinė, 
Klaido-Robertos duetas, chorai, net 
daugelis rečitatyvų), kurių melodinis 
pradas labai ryškus, įsimenantis, 
reikšmingas muzikinei dramaturgijai. 
Nelietuviškos tematikos siužetas pa
diktavo kompozitoriui būdingos mu
zikinės kalbos paįvairinimo, atnauji
nimo kelią, kuris po “Dviejų kalavi
jų”, atrodo, buvo savalaikis. Eida
mas šiuo keliu, V. Klova stengėsi 
plačiau panaudoti šiuolaikinės har
monijos resursus: partitūroje nema
ža kvartinės harmonijos pavyzdžių, 
atonalių ir politonalių sąskambių, 
klesteriu, aleatorikos ...” (“Litera-- - 
tūra ir Menas” nr. 19). A Tauragis 
taipgi konstatuoja, jog “Amerikoniš
koje tragedijoje” jaučiama Vakarų 
Europos kompozitorių įtaka, prime
nanti G. Puccini “Bohemos” ir “Ma
dame Butterfly” operų motyvus.

“LIETUVOS” KINO TEATRE Vil
niuje atidaryta antroji individuali 
jauno tapytojo E. Urbonavičiaus ak
varelių paroda, kurioje daugiausia 
vietos užima Klaipėdos vaizdai, pasi- _ 
žymintys spalvų turtingumu ir sod
rumu. Dail. E. Urbonavičius yra pro
fesorių A. Gudaičio ir V. Mackevi
čiaus mokinys, sukūręs eilę brandžių 
tapybos ir akvarelės kūrinių.

KREMLIAUS SUVAŽIAVIMŲ RŪ
MUOSE gegužės 23—24 d.d. koncer
tus surengė J. Vadausko vadovauja
mas Vilniaus radijo ir televizijos es
tradinis orkestras su “Vilniaus bokš- 
tų-69” konkurso geriausiais daininin
kais — O. Valiukevičiūte, D. Kubiliū- 
te, Z. Prusakova, A. Lemanu ir St. 
Povilaičiu. Estradinę muziką papildė 
A Balčiūno vadovaujamo Vilniaus 
universiteto studentų ansamblio lie
tuvių liaudies dainos ir šokiai. Kon
certuose dalyvavo kompozitoriai T. 
Makačinas, B. Gorbulskis ir M. Nori
kas.

MILANO LA SCALOS surengtuo
se dviejuose dainininkų koncertuose 
dalyvavo sopranas Giedrė Kaukaitė- 
Žebriūnienė, kuri šiame garsiajame 
operos teatre tęsia dainavimo studi
jas. Jaunoji solistė reikliems italams 
dainavo G. Verdi “Otelo” ir G. Puc
cini “Madame Butterfly” operų ari
jas.

VILNIAUS UNIVERSITETO stu
dentų etnografinis ansamblis pateikė 
tautosakinio pobūdžio dviejų dalių 
programą “Prieš vestuves — po ves
tuvių”, kurią paruošė ansamblio va
dovė Aldona Ragevičienė ir filologi
jos mokslų kandidatas Stasys Skro
denis. Programos branduolį sudarė 
augštaičių, žemaičių, dzūkų ir suval
kiečių vestuvinės dainos, šokiai, su
tartinės, pasakojimai ir liaudies hu
moras. Goriausių atlikėjų gretoms 
priskiriami žemaičiai Stasys Kava
liauskas, Aldona česnauskaitė, dzūkė 
Janė Jakubelskaitė ir suvalkietė Onu
tė Skabaitytė.

PRAHOJE ATIDARYTA apie 300 
lietuviškų knygų ir daugiau kaip 100 
grafikos darbų paroda, kuri vėliau 
bus perkelta į kitus Čekijos ir Slo
vakijos miestus. Atidaryme dalyvavo 
svečiai iš Vilniaus — “Vagos” lei
dyklos direktorius J. čekys, leidyklų 
ir poligrafijos pramonės valdybos vir
šininkas L. Vildžiūnas.

ALGIRDAS JACKEVIČIUS Vilniaus 
universitete apgynė medicinos moks
lų doktorato disertaciją “Plaučių vė
žio pagrindinių gydymo metodų įver
tinimas”. Ligonius jis operuoja, gydo 
spinduliais ir lietuviškais preparatais.

MINSKE ĮVYKO Pabaltijo, Gudi
jos ir Moldavijos X filmų festivalis, 
kuriame geriausios aktorės vardą iš
sikovojo R. Paliukaitytė už Agnės 
vaidmenį filme “Jausmai”, geriausio 
aktoriaus — estas J. Jarvetas už ese
sininko vaidmenį filme “Beprotybė”. 
Meninių filmų grupėje pagrindinį 
prizą laimėjo moldavų filmas “Si aki
mirka”, dokumentinių kino apybrai
žų grupėje — R Verbos “čiutyta rū
ta”. Diplomu už geriausią režisūrą 
buvo atžymėtas A Aramino filmas 
“Kai aš mažas buvau”. Televizijos 
filmų grupėje geriausiu filmu-kon- 
certu buvo pripažinta A Galinio ir E. 
Narūno juosta “Mes — turistai”, dip
lomo už geriausią režisūrą ir filmavi
mo darbą susilaukė filmo “Mirtis ir 
vyšnios medis” kūrėjai — rež. A. žeb- 
riūnas ir operatorius J. Marcinkevi
čius. Kst.



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
daras mūrinis (bungalow) namas 
su garažu ir įvažiavimu. įrengtas 
rūsys. 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, 
$8.00* įmokėti. 10 kambarių atski
ras mūrinis narnas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4

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. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766^479

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 A30-7
Penkt 10-1.30 ir 4.30-8 
Sešt 9-12 
Sekm. 9.30-1

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ

$2.000 gyvybės drauda nemokamai

MOKA:

už depozitus — 5!4%
už šėrus
1968 m. išmokėta 53/4%

IMA:

už asmenines paskolas 7Y2% 
už mortaičius

PROGRESS f
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REALTOR J
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
WALKERTON — HANOVER. Tik $3.500 įmokėti už mūrinį namą ir 
du akrus žemės, apsodintos vaismedžiais. Namas labai geram stovyje, 
arti miestelio; pro šalį teka mažas upelis. Už viską prašo tik $12.500. 
Maždaug 80 mylių nuo Toronto.
KING TOWNSHIP — BRADFORD. Apie 35 mylios nuo Toronto prie 

188 kelio, 4 kambarių namukas, daržinė ir 19 akrų dirbamos žemės.
820 pėdų prie kelio, įmokėti apie $6-7.000, skola iš 6%.
MILDWAY — CARRICK. 100 akrų dirbamos žemės, 7 kambarių na
mas ir kiti ūkio pastatai. Ūkis prie gero kelio, maždaug 95 mylios nuo 
Toronto. Prašo $20.500. Vertas dėmesio pirkinys.
BLOOR — KENNEDY AVE. Gražios statybos, mūrinis, 6 dideli ir švie- Į 

' sūs kambariai, alyya-vandeniu šildomas, įrengtas rūsys, didelis skly- i
pas, garažas su privačiu įvažiavimu. Įmokėti apie $15.000.
NEW TORONTO — FOURTH ST. Gražių plytų naujos statybos ketur- 
butis (fourplex). Arti krautuvių ir susisiekimo. Visą laiką išnuomo
tas. Įmokėti $15-18.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
S. JOKŪBAITIS
TeL 534-9286 — namų: 537-2869

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

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

Vakarais — HU. 9-1543
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 GATVĖ, $10.000 įmokėti, dviejų augštų mažas dvi- 
butis (duplex) atskiras, 10 kambarių; geras sklypas, garažas; galima 
pirkti gera kaina. -
BLOOR—INDIAN TRAIL, trijų šeimų, 14 kambarių (6 kambariai I-me 
augšte), labai gerame stovyje, vandeniu šildomas, 2 mūriniai garažai; 
$15.000 įmokėjimas, viena atvira skola 10-čiai metų.
BABY POINT, $10.000 įmokėti, atskiras 8 kambarių namas su priva
čiu įvažiavimu, arti Jane gatvės.
INDIAN GROVE—BLOOR, 13 kambarių didelis gražus namas su di
deliu sklypu arti Bloor ir Dominion krautuvės, 8% skola.
RUNNYMEDE, $28.900 atskiras, 7 kambariai per du augštus, paliki
mas, reikalingas dažymo, privatus įvažiavimas, 8% % atvira skola.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI .

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

BLOOR — RUNNYMEDE, mūro, atskiras, pirmame ir antrame augšte 
po 5 kambarius ir prausykla, II augšte 2 dideli kambariai, atskiras 
9 pėdų šoninis įvažiavimas ir 2 garažai.
ST. CLAIR — BATHURST, $8,000 įmokėti, mūro, atskiras, tikras 2 
butų pastatas; prašoma kaina $32.000; liks viena atvira skola 10 metų. 
HIGH PARK — RONCESV ALLES, mūro, atskiras, 10 kambarių per 
3 augštus, labai švarus ir jokių remontų nereikalingas, parduodamas 
prieinama kaina.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LEMHI, namų 783-2105
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R. CHOLKAN

Poukštytei Rimai Karosaitei, davusiai Įžodi, seselė Igne užriša Tė
vynės mazgelį Toronte Nuotr. S. Dabkaus

TORONTO
Veiklos metų užbaiga — šį ketvir

tadienį, birželio 5 d,, 7 v.v., Prisi
kėlimo parodų salėje. Kviečiami da
lyvauti visi jaunučiai, jaunesnieji, 
vyresnieji moksleiviai ir studentai. 
Taip pat kartu dalyvauja visi atei
tininkų tėvai ir sendraugiai. Bus 
trumpa oficialioji dalis, o po to visi 
bus pavaišinti kava.

Ateitininkų stovykla Wasagoje — 
nuo liepos 6 iki 19 d. Stovyklautojai 
priimami nuo 7 m. amžiaus. Jaunu
čiams bus atskira programa ir at
skira vadovybė. Registruotis jau da
bar. Blankai gaunami Prisikėlimo 
par. raštinėje.

Dainavoje vyr. moksleivių stovyk
la prasideda birželio 22 d. Norintie
ji važiuoti prašomi registruotis pas 
V. Kolyčių.

Žygis “Ateičiai” vasaros stovyklų 
metu organizuojamas Wasagoje ir 
Dainavoje. Visi stovyklautojai prašo
mi iš anksto pradėti rinkti globėjus

Skautų
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 

skautai-tės su vėliavomis birž. 1 d. 
dalyvavo Laisvės paminklo ir kanki
nių koplyčios šventinimo iškilmėse 
lietuvių kapinėse ir padėjo puokštę 
gėlių. Taipgi padėjo KLB apylinkės 
valdybai rinkti aukas ir tvarkyti au
tomobilių judėjimą.

• ,Šį sekmadienį, birželio 8 d., 3 
v.p.p., Prisikėlimo bažnyčioje įvyks 
skautininko kun. Antano Saulaičio, 
SJ, primicinės Mišios. “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų skautai-tės orga
nizuotai dalyvauja Mišiose ir užima 
jiems rezervuotas vietas. Dėl vietų 
stokos jaun. skautai-tės nuo dalyva
vimo šiose iškilmėse atleidžiami. Po 
Mišių didžiojoje salėje bus naujojo 
kunigo pagerbimas, į kurį kviečiami 
vadovai-vadovės ir vyresnio amžiaus 
skautai-tės. Skautams rezervuotos 
vietos. Dalyvaujame su tvarkingomis 
uniformomis.

Ateitininkų žinios
(sponsorius).

Kun. Ant. Saulaičio, SJ, Mišiose 
šį sekmadienį Prisikėlimo bažnyčio
je 3 v. p. p. dalyvauja visi vyr. 
moksleiviai ir studentai.

Ročesterio ateitininkų šventėje da
lyvavo daug Hamiltono ir Toronto 
ateitininkų. Dėkojame: p. Gudinskie- 
nei ir p. Piciniams, vadovavusiems 
moksleivių ekskursijai; mokslei
viams, atlikusiems gražią programą; 
tėvams, išleidusiems savo vaikus ir 
apmokėjusiems kelionę; kun. J. Staš
kevičiui už pamaldas ir gražų pa
mokslą; centro valdybos pirm. Alg. 
Puteriui už atvykimą, V. Kolyčiui 
už turiningą paskaitą; K. Deksniui 
už puikią lietuviškų šokių ir dainų 
muziką. Po šios šventės esame kaž
kaip artimesni — viena šeima, sie
kianti tų pačių idealų. Iki pasima
tymo stovyklose. \

Jūsų Ročesterio miško broliai — 
moksleiviai ateitininkai

veikla
• Sveikinimai s. F. Mockui ir R. V. 

Jurgulytei, sukūrus lietuvišką šeimą.
• Birželio 4 d. įvykusiame “Šat

rijos” ir “Rambyno” tuntų vadi jų 
posėdyje svarstyti septintosios Ro
muvos stovyklos reikalai. Vadovai- 
vės yra prašomi registraciją viene
tuose atlikti iki liepos 1 d. Sudaro
mos atskirų savaičių vadovybės ir 
ruošiami stovyklavimo kalendoriai.

• “Šatrijos” tunto vyr. skautės 
kandidatės iškylavo Kingstone; ap
lankė p. Tamošaičių dailės studiją. 
“Mirgos” dr-vė gegužės 31 d. talkino 
lietuvių kapinėse. Č. S.

Fleet Electric. Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Dviračių lenktynes aplink Lietu

vą laimėjo alytiškis A. Berankis. Gru
pines pirmenybes laimėjo Kauno 
Banga. Lenktynės užtruko ištisą sa
vaitę.

N. Kvietkauskaitė sėkmingai da
lyvavo Sov. Sąjungos daugiakovių at
rankinėse rungtynėse. - Moterų pen
kiakovėje ji surinko 4450 taškų ir 
pagerino buvusį savo Lietuvos rekor
dą. Ji pakviesta į Sov. Sąjungos rink
tinę rungtynėms su R. Vokietija.

Kauno Žalgirio krepšininkai pas
kutinėse pirmenybių rungtynėse lai- 
rtiėjo dvi pergales prieš Kievo Stro- 
jitelį. žalgiriečiai pirmenybėse už
ėmė VI vietą.

Juozas Juocevičius atstovavo Sov. 
Sąjungai tarptautinėse bokso rung
tynėse su Danija; savo svorio grupė
je nugalėjo T. Nelsoną.

SPORTAS VISUR
Rusų lengvaatletė N. čižova pasie

kė naują pasaulio rekordą rutulio 
stūmime pasekme 68-874 pėdų. Sena
sis rekordas buvo 64-4 pėdų, pasiek
tas R. Vokietijos M. Gummelio Mek
sikos olimpiadoje.

Pasaulio futbolo pirmenybių at
rankinėse pirmenybėse Vengrija nu
galėjo Čekoslovakiją 2:0. Rungtynes 
stebėjo 90.000 žiūrovų.

Europos futbolo taurės baigminia-

Proga pagerbti Lietuvos 
kankinius ,

NEPASIKARTOS!
Mums tenka nepasikarto
janti privilegija įamžinti 
Lietuvos vardą ir jos kan
kinių atminimą lietuviška 
koplyčia Sv. Petro bazili
koje, Romoje. Tapti šio 
darbo dalininku jau ne

daug laiko beliko.
Kviečiame visus įamžinti 
savo ir savųjų vardus Lie
tuvos kankinių koplyčios 

kūrėjų eilėse.
Aukas siųsK:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND, 

2701, W. 68th St Chicago, 
Ill. 60629.

me susitikime A. C. Milan nugalėjo 
Amsterdamo Ajax 4:1. Rungtynės 
įvyko Madride ir jas stebėjo 80.000 
žiūrovų. Italų komanda žais su Ar
gentinos Estudiantes dėl pasaulio 
taurės.

Davis taurės lauko teniso rungty
nėse Meksika nugalėjo Australiją 3:2. 
Po 32 metų australai pirmą kartą ne
pasieks šių varžybų baigmės.
VYČIO ŽINIOS

Etninių grupių šaudymo varžybos. 
Birželio 8 d., 9 v. r. Toronto Sharon 
Gun klubo šaudykloje rengiamos 
skriejančių lėkščių (trap) šaudymo 
varžybos. Dalyvaus graikai, italai, 
austrai, vokiečiai, latviai ir 3 lietu
vių klubai, kurių tarpe ir Vyčio šau
liai. Varžybos bus komandinės ir in
dividualinės. Jos yra atviros visiems. 
Norintieji dalyvauti ar susipažinti su 
šiuo sportu informacijų prašomi tei
rautis pas sekcijos vadovą E. Ko- 
chalskį 233-4791: A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Lengvosios atletikos treniruotės — 
kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 
7 v.v. Parkdale gimnazijos stadijone; 
įėjimas iš Close gatvės — Queen ir 
Lansdowne.

Toronto viešųjų gimnazijų lengv. 
atletikos pirmenybėse Rūta Petrony- 
tė išsikovojo I v. šokime į augštį 
4’10” ir Rita Radžiūnaitė — Iv. rutu
lio stūmime 31’8,%”, palikdama G. 
Bočkutę II vietoje 31’.

Numatytos lietuvių—ukrainiečių 
lengv. atletikos pirmenybės šiemet 
neįvyks.

š. Amerikos baltiėčių pirmenybės: 
liepos 26-27 d.d. Klevelande. Progra
moje — plaukimas, vyrų, moterų ir 
jaunių A lengvoji atletika; rugsėjo 
7 d. latvių stovyklavietėje prie Ha
miltono — lengvoji atletika prie
auglio klasėms.

Visi lengvaatlečiai-tės yra kviečia
mi dalyvauti XHI-je Aušros stovyk
loje nuo liepos 20 iki rugpjūčio 3 d.

Aušros krepšinio kursai — stovyk- 
la dėl pasikeitusių aplinkybių ir Ha
miltone įvykstančios Lietuvių Die
nos bus tik 1 savaitę — rugpjūčio

baigęs Toronto universitete 
odontologiją, dabar specializuo
jasi ortodontijos srityje (netie
siai išaugusių dantų atitaisymo) 
Loyolos universitete Čikagoje. 
Gegužės mėn. pradžioje dalyva
vo ortodontikų suvažiavime Mia
mi, Floridoje, ir skaitė mokslinį 
pranešimą, kurį parašė prof. Hil
gers priežiūroje. Ortodontikų 
programoje figūravo jauno lie^ 
tuvio daktaro pavardė. Šiame 
kontinente tai bus bene pirmas 
lietuvis ortodontijos specialistas.

Antanas Parulis iš Londono, 
Britanijoj, baigęs rusų ir pran
cūzų kalbų studijas, vieši pas sa
vo gimines Š. Amerikoj. Tris sa
vaites studijų reikalais jis yra 
praleidęs Leningrade ir Mask
voje. “Tž” redakciją aplankė ly
dimas jaunystės draugo St. Vaš- 
toko, su kuriuo nesimatė 18 me
tų. Jiedu dalyvavo ir Čiurlionio 
Ansamblio koncerte. Svečio tė
vai ir visa šeima gyvena Londo
ne, kur aktyviai dalyvauja lie
tuvių veikloje. Jaunasis A. Pa-' 
rulis tikisi kuriam laikui apsi
gyventi Kanadoje arba JAV-se. 
Jis gražiai kalba ir lietuviškai.

A. Šeputis, gyvenąs Kitimat, 
B.C., yra ne tik lietuviškos spau
dos uolus skaitytojas, bet ir 
duosnus rėmėjas. “TŽ” jau ket
virti metai iš eilės, šalia meti
nės prenumeratos $6, prideda 
$10 auką. Laikraščio leidėjai 
jam labai dėkingi.

Juozas Kiguolis iš Suvalkų 
trikampio laišku kreipiasi į “T* 
Ž.” redakciją, prašydamas siun
tinėti laikrašti ir parūpinti dė
vėtų drabužių. Jis yra gimęs Zi- 
zėnų km., Miroslavo valse., Aly
taus apskr. Vokiečių okupacijos 
metais buvo kone.' stovykloje; 
dabar gyvena Suvalkų trikampy
je ir nori susirašinėti su Kana
dos lietuviais. Kas būtų suinte
resuotas, prašoma kreiptis Į “T. 
ž.” redakciją.

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS" 
AUKOJO

$25: Lietuvių Skautų Sąjunga — P. 
P. Molis, Čikaga, JAV; $10: V. Stoč- 
kus; rėmėjų prenumeratas po $10: V. 
Norkevičius, J. Kaškelis, dr. St. Pace- 
vičius, J. Liuima, A. Paulionis, VI. 
Jankaitis, V. Prūsaitis, A. Krakaitis, 
J. Juška, dr. J. Mališka, prel. L. J. 
Mendelis, V. Semaška, A. Kaunas, 
kun. A. Račkauskas, E. Račkauskie
nė, V. Kairys, P. Skučas, L. Skrip- 
kutė, A. Tarvydas, S. Yokubynienė, 
kun. B. Sugintas; $5: R. Ramanai- 
tė: $4; J. Gedvilą, J. Danėnas, A. 
Brakas, J. Ranonis; S3; A. Rudokas, 
J. Naujokas; $2 B. Jankauskienė, J. 
Petronis, P. Mickus, V. Kryžanaus- 
kas, P. Norusis, L Genys, B. Race- 
vičius, A. Ghamsitzis, B. Laučys, J. 
Radvilas, J. Juzėnas; $1: J. Mašaus- 
kas, M. Mikšys, P. Girdvainis, A. 
Kaulius, P. Pargauskas, P. Eismon- 
tas, P. Žaliauskas, J. Malskis, J. Bak- 
ša, S. Perminąs, J. Macevičius, J. 
Mackevičius, P. Meškauskas, P. Pa
jaujis, J. Smulskienė, J. Jakelaitis. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmė
jams.

Toronto Lietuvių Moterų Klu
bas — prokomunistinė organi
zacija, kuri telkiasi apie komu
nistinį “Liaudies Balsą”, paklu
so savo “bosams” ir susirinki
me gegužės 21 d. išrinko atsto
vę Į “pasaulinį moterų kongre
są”, kuris įvyks Helsinkyje, Suo
mijoj, birželio 14-17 dienomis. 
Atstove bus L. Lukienė, K. L. 
Sūnų ir Dukterų Draugijos dar
buotoja. Minimasis moterų klu
bas prokomunistiniam kongresui 
paskyrė $25, tiek pat atsiuntė 
Montrealio Moterų Taikos Drau
gijos lietuvių skyrius. Pasaulinį 
moterų kongresą rengia Demo
kratine Moterų Federacija. Tai 
prokomunistinė organizacija, 
prisidengusi vardu “demokrati
jos”, su kuria nieko bendro ne
turi. Labai gaila, kad lietuvės 
moterys duodasi apgaudinėja
mos ir siunčia aukas prokomu
nistinei tarptautinei organizaci
jai, kuri remia komunistų veik
lą įvairiuose kraštuose. Ar tos 
suklaidintos moterys paaukojo 
bent keletą dolerių lietuvių mo
kykloms, Vasario 16 gimnazijai, 
Šalpos Fondui? Argi išmintinga 
siųsti aukas prokomunistinei or
ganizacijai, o savus užmiršti? 
Tai apgailėtinas nesusipratimas.

Pasipiktinusi
Keli tūkstančiai pedagogikos 

institutus baigusių pradžios mo
kyklų mokytojų sekančiais 
mokslo metais negalės gauti dar
bo Toronte ir visoje Ontario pro
vincijoje. Per pastaruosius 15 
metų visada buvo jaučiamas di
delis mokytojų trūkumas. Per-

kursui į kolegijas Įstojo 9.300 
būsimų mokytojų,' ty. 35% dau
giau nei ankstesniais metais. 
Švietimo vadybos, nepaisydamos 
šio fakto, sekantiems mokslo me
tams telkė mokytojus Australi
joje, Britanijoje ir Prancūzijo
je. Dabargi paaiškėjo, kad keli 
tūkstančiai vaikinų ir merginų 
visiškai be reikalo gaišo laiką 
mokytojų kursuose. Toronto 
švietimo vadyba priima tik tuos,

siu pažymiu.

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

& CO. LIMITED REALTORS
JANE — BABY POINT, apie $4.900 įmokėti, 6 kambarių namas, už
baigtas rūsys, privatus įvažiavimas.
SWANSEA — BLOOR, 5 kambarių namas, garažas su šoniniu įvažia
vimu, viena atvira skola 10-čiai metų, prašoma kaina $27.900.
SWANSEA, apie $20.000 įmokėti, 8 kambarių per du augštus, užbaig
tas rūsys, tinka dviem šeimom, garažas su privačiu įvažiavimu, viena 
3tvil*3 S^old
INDIAN RD. — BLOOR, tikras dvibutis (dupleksas) 11 kambarių, dvie
jų augštų, naujas, vandeniu-alyva šildymas, garažas su labai plačiu įva
žiavimu, labai gražus namas viduje, nėra skolų.
HIGH PARK — RONCESVALLES, $15.000 įmokėti, didžiulis 15 kam
barių atskiras namas, labai geram stovyje, garažai su privačiu įvažia
vimu, gauna daug nuomos, viena atvira skola 10-čiai metų.
HIGH PARK — BLOOR, apie $20.000 įmokėti, puikus vos keleto metų 
senumo 17 kambarių triburis, garažai su geru įvažiavimu, skubus par
davimas, 3 ir 2 miegamųjų, vertas dėmesio.
ROYAL YORK — KINGSWAY, prašoma kaina $39.500, 6 kambarių 
gražus atskiras namas, platus sklypas, dvigubas garažas su privačių 
įvažiavimu, netoli Bloor.
RICHVIEW — ROYAL YORK, puikus didžiulis vos poros metų senu
mo 4 miegamųjų ir šeimos kambario su atviru židiniu vienaaugštis, 
dvigubas garažas, labai gražus rajonas.
OAKMOUNT RD. — BLOOR, 9 kambarių per du augštus atskiras na
mas, kvadratinis planas, garažas su plačiu šoniniu įvažiavimu, viena 
atvirs skola
ROYAL YORK — BLOOR, palikimas — labai gražus tikrai didelių 6 
kambarių vienaaugštis, pilnai užbaigtas rūsys su išėjimu į puikų kie
mą, kurio gale teka upelis; elektrinis šildymas, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu; sunku aprašyti — reikia pamatyti
BLOOR — HIGH PARK, maždaug $6000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
namas, garažas su privačiu įvažiavimu, neaugšta kaina, greitas parda
vimas.
ROYAL YORK — BLOOR, $10.000 ar mažiau įmokėti, 6 kambarių at
skiras namas, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu. Graži 
vieta, netoli požeminio stoties.
BABY POINT, 8 kambarių per 2 augštus atskiras namas, garažas su 
šoniniu įvažiavimu; įmokėti apie $12.000; lieka viena atvira skola.

PR. KERBERIS /
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 ■ Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- r\ A A 11 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PZį *r21/V|Al 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME * i
514% už depozitus 
5^4% už šėrus išmokėta !

DUODAME 
mortgičius iš 7!6% 
asm. paskolos iš 714%

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
nagai valdžios nustatyta norma — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau S2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Poromos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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. MORKIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKR) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA

SKANUMYNAI

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

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

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

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

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

DABAR fats laikas pakeisti KOKO ALYVOS BENDROVE 
BladlM. Ir

B’VCS 8tSu L. (CHUUK) Tel. iJoZ-u/ / 
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: St. Prakapas 

teL RO 7-9088 kiekvienu meta.
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ckas ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ava,

TeL 531-6165

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373

►

Dirbtuvė Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL
Ket ir penkt. 9—9 vaL

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ

BE MUITO DOVANOS:
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus apra-

kainos yra galutinės.
Taip pat persiunčiame pinigus, 

už kuriuos gavėjas gali nusipirkti 
įvairių prekių specialiose doleri
nėse krautuvėse.

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 baldaL

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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 PHOTO STUD'10

■ " Vestuvinės nuotraukos
—' Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE 
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis 
1181 Queen St. W. Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.t. Automobilių vilkikas (towing).
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) Į B Į ■ 
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti 
teL RO 6-8503. ‘
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (birželio

1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pogrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 

parcels TO EUROPE kuriuo$ g™>nėi ir draugai Europoje tikrai džiaugti*.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum 
bin? ir vandens apšildymo darbus 

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136 TeL LE 2-5191

A.P. GARAGE
A. PASKEVICrUS

laikinai persikėlė Į
2264 DUNDAS St. W.

LE. 5-9130
(International Auto Body)

Towers — Loblaw’s kiemas
įvažiavimas tiesiai H

Dundas gatvės.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas*

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 

MAX KANE AUTO BODY
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tet WA 14225 arba WA 4-1M1

Atkelta iš 1-mo psL 
kaišeko Formoza, kurią Jungti
nėse Tautose turės pakeisti ko
munistinė Kinija su veto teise. 
Kanados vyriausybė rems šią re
formą. Šiandien daug kas klau
sia, ar Kanadai bus kokios nors 
naudos iš komunistinės Kinijos 
pripažinimo? Kaip praktika ro
do, komunistinė Kinija savo am
basadas ir atstovybes naudoja 
tik špionažo bei infiltracijos tiks
lams. Dėl šios pogrindinės veik
los net kaikurios naujosios Af
rikos valstybės buvo priverstos 
kiniečius komunistus iškraustyti 
iš savo teritorijos. Komunistinės 
Kinijos oficialus pripažinimas 
taip pat yra politiniu atžvilgiu 
labai neaiški premjero P. E. 
Trudeau idėja. Kviečius Kinijai 
galima parduoti ir be diploma
tinio pripažinimo. Tai liudija 
Australija, eksportuojanti vis di
desniais kiekiais savo kviečius i 
Kiniją, nors jos vyriausybė nė 
negalvoja užmegzti diplomatinių 
ryšių su Pekingu.

Ryšių ministeris E. Kierans 
dar kartą pademonstravo visiš-

reika- (Atkelta Iš 4 psL)
sužymėti velionies nuopelnai lieta- 
vištoje veikioje.

bar jis paskelbė, kad zonos vėl * _
bus pertvarkytos visoje Kanada- Čikagoje gyvenanti rašy- 
je JAV pavyzdžiu, kur yra nau- TOJA Sonia Tomarienė, kurios dvi 
dojama penkiaženklė sistema. E. knygelės išėjo pernai Italijoje, vėl 
Kierans dabar pataria laikytis prisistatė su dviem leidiniais, spaus- 
naujosios sistemos, o Toronto spaustuvėje Itali-

„ joj. Tai Jaunimo Bibliotekos leidi-
j niai nr.’21 ir nr. 22. Viena jų va- 

gų iŠ- dinasi “Pelytė Geležytė”, o kita — 
"Lapė snape”. Pirmojoje atspaus
ta viena apysaka, o antroje — du 
eilėraščiai "Pelytę Geležytę” iliust
ravo — Viktorija Bimbaitė ir T-aima 
Kirlytė, o "Lapę snapę” — Nijolė 
Jatulytė. Šios dailininkės gyvena 
Lietuvoje ir tokiu būdu dauguma 
skaitytojų su jomis turės progą su
sipažinti pirmą kartą. Iliustracijos 
gražios, spalvotos. Knygelės — kie
tais viršeliais, po 24 puslapius. Jų 
kaina — 1 doL

GERIAUSIA IR VERTIN
GIAUSIA DOVANA JŪSŲ 

GIMINĖMS
LIETUVOJE

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI, 
PILNAI GARANTUOTI 
Jūsų giminės galės nusipirkti 
KĄ norės, KADA norės ir 
daug daugiau gaus už 
juos. SPECIALIOSE VNEŠ- 
POSYLTORGO DOLERIŲ 
KRAUTUVĖSE jūsų giminės 
galės nusipirkti ką norės — 
maisto, drabužių, batelius, me
džiagų, namų apyvokos reikme
nis, indus, televizijos priimtu
vus, šaldytuvus, radijo aparatus, 

J baldus, motociklus ir beveik vi
sa, ko tik reikia.

ŽYMIAI SUMAŽINTOS KAI- 
N O S — daug žemesnės už bu
vusias. Šie DOVANŲ PAŽY
MĖJIMAI yra daug geriau, ne
gu pinigai. Jūsų giminės gali tai 
patvirtinti. Nėra jokių atvirų 
ar paslėptų mokesčių už šį 
patarnavimą. Jūsų giminės gaus 
pilną vertę. Jei norite gimines 
padaryti laimingais, užsakykite 
dabar DOVANŲ PAŽYMĖJI
MUS per mus.
UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP.

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

‘ PRAŠYKITE MŪSŲ

paštininkai — senosios. Zonų pa
keitimas padarė didelių ir šiuo 
atveju visiškai bereikalinj,. 
laidų laikraščiams, įstaigoms ir 
įmonėms, naudojančioms plokš
teles. Kam reikėjo keisti senuo
sius numerius naujais, jeigu yra 
planuojama dar kita sistema vi
sai Kanadai?

Kanados indėnų skaičius 1968 
m. padidėjo nuo 230.902 iki 
237.490. Princo Edvardo sala tu
ri 418 indėnų, Naujoji Škoti
ja — 4.411, Naujasis Brunswic- 
kas — 4.156, Kvebekas — 26.- 
302, Ontario — 52.981, Mani
toba — 33.358, Saskačevanas — 
33.852, Alberta — 27.322, Britų 
Kolumbija — 46.046, Jukonaš 
— 2.562 ir Šiaurės-vakarų te
ritorija — 6.482. Indėnų vaikų 
iki 4 metų amžiaus yra 40.073. 
Jų mirtingumas didesnis nei ki
tų kanadiečių: iš 1.000 miršta 
51, o bendras Kanados kūdikių 
mirtingumas yra tik 22.

— FKASY&HL MISŲ 
į NEMOKAMŲ KATALOGŲ

"UŽSIENIO LIETUVIŲ 
SPAUDOS METRAŠTIS"

(Atkelta iš 5-to psl.) 

ba apie muštynes su šėtonu — 
“Kritusieji už laisvę” (Vlado Ra
mojaus knygos recenzija) Nau
jienos, 835 II d.

Atverti skyrelį “Proza”, čia 
surašyti grožinės literatūros da
lykėliai periodikoj — feljetonai, 
novelės, vertimėliai ir t.t. Ir vėl 
recenzija:

Kučėnienė, Dalia, Trečiosios 
Moters trečioji dimensija (prie 
Aloyzo Barono romano visumos 
ir detalių grįžtant) Draugas, 112.

Nekažin kiek logikos yra dirb
tinai skajldyt straipsnius apie 
asmenis į dvi grupes: “Mirusie
ji” ir “Biografijos”. Kaip prisi
mename. 1967 m. mirė Putinas. 
Redakcija, žinoma, galėjo suda
ryti atskirą skyreli, kaip’ kad pa
darė Kultūros Kongresui ar Ex
po. Bet ne! Dabar esama nelo
giško skirstymo i nekrologus ir 
biografijas. Pvz. “Mirusiųjų” 
skyriuje yra toks straipsnelis: 
KrupayięiuS^ĄL Vincui Mykolai- 
Čiui-Putinui mirus. Atsiminimų 
pluoštelis. Draugas. 141.

ČIKAGOS LIETUVIAI sporto mė
gėjai galės pamatyti žymųjį paverg
tos Lietuvos krepšininką Modestą 
Paulauską, kuris yra laikomas vienu 
geriausių pasaulio krepšinio žaidė
jų. Jis jau antrą kartą atvyksta į 
JAV; šį kartą žais Sov. Sąjungos 
rinktinės sudėtyje netoli Čikagos — 
SoutEBende, Ind., Notre Dame uni
versiteto sporto salėje. Rungtynės 
įvyks birželio 14 ir 15 cLd. Priešinin
ku bus Indianos ir Kentucky uni
versitetų rinktinė. M. Paulauskas pra
ėjusiais metais žaidė olimpiniuose 
žaidimuose Meksikoje, o anksčiau — 
pasaulio pirmenybėse, kur Sov. Są
junga užėmė I vietą. Jis yra vienas 
iš daugiausia po pasaulį keliavusių 
Lietuvos sportininkų.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. J. Gobis, 
pedagogas ir laikraštininkas, iš Kle- 
velando buvo savaitei laiko atvykęs 
į Čikagą; aplankė savo gimines ir 
pažįstamus. — Kun. N. Saldukas, sa
lezietis vienuolis, besidarbuojąs Ko
lumbijoje, kelionės po š. Amerikos 
metu aplankė ir Čikagą. Iš čia va
žiuos f Kanadą, o po to grįš į Kolum
biją, kur gyvena jau 33 metus.

Visa susumavus akivaizdu, 
kad metraštis nerodo gerėjimo 
žymių. Veikiau—priešingai. Gal 
tai labai lietuviška ir patriotiška, 
kad išsilaikome tokiam bedalių 
vidutiniškume, kaip humoristas 
pasakė:

“Absoliučiai tobulai, viskas ei
na atbulai”. Deja, metraštis nėra 
darbo įrankis, kokio pageidautu- 
mėm.

Užsienio lietuvių spaudos metraš
tis. Lithuanian Publications Abro
ad 1967 JAV LB Kultūros Fondo 
Leidinys nr. 37 Čikaga 1968.

w Westinghouse
VĖSINTUVAI IR DRĖGMĖSIURBIAI

ORO VĖSINTUVAI DRĖGMĖSIURBIAI

Nuo $179.00 Nuo $109.00

YOU CAN BE SURE IF IT’S WESTINGHOUSE W

Taip pat parduodame šaldytuvus, elektrines krosnis, 
skalbimo ir džiovinimo mašinas ir kt.

IfNIPUT mi0& 
nivlvni TELEVISION

SALES & SERVICE
168 Locke St. S., Hamilton, Ont. Tel. 522-5028

- Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

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

Savininkas V. BACtNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietas keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervaciją, nakvynių ir kitas reikalus traukiniais, laivais, lėktuvais

be atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros Išduoti bilietai galioja visame pasaulyje o patarnauja ateikvfečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

dainų šventė
Atkelta iš 1-mo psL 

tose vyko koncertai, vaidinimai, 
šokiai. Tai buvo estų meno die
nos, kurios baigėsi Toronte bir
želio 1 d. Už mėnesio panaši 
šventė įvyks Vankuveryje. Estų 
Kanadoje yra 18.000, JAV-se — 
20.000. Sukakties proga jie pri
simena, kad pirmojoj dainų 
šventėj dalyvavo 789 vyrai, 46 
chorai, 15.000 klausytojų. Pa
vergtoj Estijoj taip pat leidžia
mos dainų šventės, bet į jų pro
gramas brukamos rusiškos dai
nos. Pvz. 1947 m. buvo įjungtos 
tik 3 tokias dainos, o 1952 m. 
iš, 52 dainų tik 27 buvo estiš
kos, kitos — rusų kompozitorių. 
Žymi dalis visų tų dainų buvo 
skirta Stalino garbei. Išeivijoj 
yra apie 100.000 estu Š. Ameri
koj, Švedijoj, Vokietijoj, Brita
nijoj ir Australijoj. Tuose kraš
tuose tebėra rengiamos dainų 
šventės. Bv.

DABAR RODOMI 
ĮDOMUS LENKIŠKI FILMAI — 

“U RAKI”, 
drama, spalvotas. 

Taip pat — 
“IRENA, EIK NAMO — 

komedija su A. DYMSZA 
ir Lidija Wysocka 

Priede — spalvotas filmas 
“KROKU VINĖS 

VESTUVĖS”
Pradedant vasaros programą — 

NUO BIRŽELIO 13 IKI 16 
intriguojantis amerikietiškas 

filmas
“RUSAI ATEINA”,

linksma komedija;
“RASPUTINAS” — 

šėlstančio rusu vienuolio drama 

Brighton kino 
teatre,

127 Roncesvalles Avė.
tel. 532-2710

Iš 25 raidžių...
Pas vieną finansininką apsi

lankė prancūzų poetas ir dra
maturgas Edmonas Ro st anas 
(1868-1918). šeimininkas, rody
damas svečiui ištaigingą namą, 
pareiškė:

— Matote, viskas padaryta už 
500 frankų, kuriuos gavau pali
kimo po dėdės mirties.

Netrukus įvyko garsiosios pje
sės “Ciranas de Beržerakas” 
premjera. Tarp publikos, aud
ringai sveikinusios autorių, buvo 
ir finansininkas. Rostanas pri
siartino prie jo ir garsiai tarė:

— Na, matote, brangusis, visa 
tai aš padariau iš 25 abėcėlės 
raidžių, kurias išmokau pradžios 
mokykloje...

Protingesnis pasitraukia...
Anglų rašytojas A. Conan- 

Doylis senatvėje užsiiminėjo spi
ritizmu. Kartą, kalbėdamas su 
rašytoju B. Shaw, jis pareiškė:

— Kai aš ištiesiu rankas virš 
staliuko, jis su baime pasitrau
kia.

— Ir gerai daro, pastebėjo 
Shaw. — Protingesnis visada tu
rį pasitraukti...

Nėra lygybės
Du plėšikai įsilaužė į ameri

kiečio bankininko vilą. Surišo 
jie bankininką, užkimšo jam 
burną ir pasodino Į fotelį, o pa
tys pradėjo darbą prie nedega
mosios spintos. Padirbėjęs gerą 
pusvalandį, jau suprakaitavęs, 
vienas tų plėšikų sako:

— Žiūrėk, turtuoliui visada 
gerai išeina: jis sėdi sau fotely
je ir spokso, o tu, vargšas žmo
gau, kamuokis prie tos prakeik
tos spintos. Parinko Pr. Al.

PajieškojimaI
Janina Jakaitytė — Giedraitienė, 

duktė Jono, jieško tėvelio brolio Ja
kaičio Antano, pusbrolio Jakaičio 
Prano, gyvenusių Jakaičių kaime, 
Jurbarko valsčiuje. Prašoma atsiliep
ti šiuo adresu: M. Bončkuvienė, 20 
Barwell Cr., Rexdale 601, Ont. TeL 
741-0133.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St., »LE. 1-3074 « Sav. P. Uzbalfa Į

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

Bloor Autorite Garage S

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA
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

NOTARAS
A. LIUDZIUS, B.L.

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir Idti teisiniai reikalai.

_ 421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai- įtaigos 537-1708 leieionai. namų 279-7980
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais 

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

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

(prie Queensway)
Tel. 762-1009. v

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451 
DR. P. MORRIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

TeL 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus ♦

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Antomatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė; (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonai 
LE 14251. Darbo valandos'nuo 10 
vai. 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.

O K U L I S T A S 
L.LUNSKY.R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C. 
470 College St Toronto

TeL 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 vj.—6 v.v. 

Dėl priėmimo skambinti telefono

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DŪDA

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

*

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas 

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.
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Bendras estų, latvių ir lietuvių sibirinių trėmimų prisiminimas 
Toronto anglikonų katedroje (Saint Paul's Anglican Church, 
227 Bloor East) - birželio 12, ketvirtadienį, 8 valandą vakaro

8 psL • Tėviškės Žiburiai • 1969. VI. 5 — Nr. 23 (1010)

O MONTREAL
$v. Kazimiero par. žinios maldų neturėsime, tačiau labai kvie- 

čiame visus tautiečius šį mėnesį daž-
— Bažnyčios dažymas jau yra įpu- niau prisiminti nuostabią Dievo mei- 

sėtas ir tikimasi, kad prieš birže- lę, kuri išreiškiama Švenčiausios Jė- 
lio 14 d. viskas bus užbaigta. Sekan- zaus širdies simboliu.
čią savaitę salę dažys savanoriai. Pa- — Prasideda vasara. Nemažas mū-

Bus visų tikybų bendros pamaldos, dalyvaujant aukštiesiems d vasin inkams iš Toronto. 
Lietuviai dalyvaukime gausiai! Mūsų himnas katedroje turi skambėti galingai! --------------- Baltiečių Federacija
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> ^TORONTO"
Šv. Jono Kr. par. žinios
— Iškilmingai buvo pašventintas 

Laisvės paminklas ir lietuvių kan
kinių koplyčia. Darbai dar nebaigti, 
bet jau sudaro bendrą vaizdą.

— Padėka vyskupui T. B. Fulto- 
nui, pašventinusiam paminklą, prel. 
J. Balkūnui už pamaldas ir turinin
gą pamokslą, Prisikėlimo par. klebo
nui kun. T. Placidui Bariui, OFM, ir 
kan. N. Saldukui iš Kolumbijos už 
koncelebracines Mišias, archit. V. 
Liačui ir darbų vykdytojui S. Kėkš
tui už nuoširdų darbą. Padėka vi
siems gausiai atsilankiusiems į iškil
mes, aukotojams ir talkininkams. Vi
sas darbas tebūna skirtas Lietuvos 
kankinių garbei.

— Šį penktadienį, pirmąjį birželio 
mėnesio, pamaldos 7.30 v. vakaro.

— Praėjusį trečiadienį iš par. baž
nyčios lietuvių kapinėse palaidotas 
a.a. Tomas Trečiokas. Velionies arti
miesiems reiškiame užuojautą.

— Nuoširdi užuojauta seselei Lo
retai ir visiems artimiesiems, mirus 
jų motinai a.a. Marcelei Jonušie
nei.

— Šį šeštadienį 9 v. ryto pamaldos 
už aa. Marijoną Aušrotienę.

Aktualios paskaitos. Paskuti
nių 2 mėnesių laikotarpyje K. 
L. K. M. Dr-jos Prisikėlimo par. 
skyrius turėjo du narių susirin
kimus. Pirmasis įvyko bal. 27 d. 
su mokyt. E. Krikščiūnienės pa
skaita tema “Skirtumas tarp jau
nos ir senesnės kartos”. Prele
gentė nušvietė priežastis, kodėl 
dažnai nėra sutikimo tarp tėvų ir 
vaikų. Skirtumas esąs psicholo
ginis: suaugę suranda save laiko 
tėkmėje, jaunuolis gi turi save 
dar surasti ir tai nori atlikti 
pats. Paskaita sukėlė gyvas dis
kusijas, palietusias ir dabartines 
mokymo reformas. Antrasis su
sirinkimas įvyko gegužės 25 d. 
Skyr. dv. vadas Tėv. Placidas, 
neseniai grįžęs iš kelionės po 
šv. Žemę, rodė narėms ir vieš
nioms iš ten atsivežtas skaidres. 
Pradėjęs nuo gamtos ir augme
nijos vaizdų, jis palaipsniui ve
džiojo mus po įvairias Izraelio 
vietas, susijusias su Išganytojo 
gyvenimu ir kančia, nuodugniai 
viską paaiškindamas. Skaidrių 
rodyme talkino Algis J a gėla' 
Skyriaus narės yra Tėv. Placi
dui nepaprastai dėkingos už to
kią įdomią apžvalgą, o taip pat 
ir už įvairias dovanas, kuriomis 
jis visas apdovanojo. B. D.

Atvyko iš Lietuvos. Neseniai 
atvyko pas savo vyrą Elzbieta 
Sondienė. Juos 25 metam buvo 
išskyręs II D. karas ir Lietuvos 
okupacija. Jau penkta savaitė 
pas savo seserį p. Indriūnienę 
vieši Albina Lungienė iš Šiau
lių. Pas savo tėvą tebeatostogau- 
ja inž. Strazdas. Ruošiasi grįžti 
Lietuvon gyd. Valiukonienė. P. 
Rusinienė, viešėjusi Toronte ir 
Montrealyje savo sūnų šeimose, 
jau grįžo Lietuvon.

Adelės Vaitkevičiūtės padėko

Nauju būdu bus prisiminti si- 
biriniai trėmimai birželio 12, 
ketvirtadienį, 8 v. vak., Toronto 
angUkonų katedroje (St. PauFs 
Anglican Church, 227 Bloor E.). 
Ten įvyks įvairių tikybų baltie
čių bendros pamaldos už miru
sius Sibiro tremtyje, joje ken
tėjusius ir tebekenčiančius. Jas 
laikys estų, latviu ir lietuvių ku
nigai, o vienas žymesnių kana
diečių dvasininkų pasakys pa
mokslą. Giesmės — anglų, lie
tuvių, latviiį ir estų kalbomis. 
Numatoma si programa: 1. var
gonų (geriausi Kanadoj) preliu
das/ 2 visų giedama giesmė 
uHoly God” (kiekviena grupė 
gieda savo kalba; bus išdalinti 
tekstai}; 3. invokacija — latvių 
arkivyskupo Lūšio; 4. pamoks^ 
las; 5. chorų ir solistų giesmės 
(lietuvių choras, vad. kun. B. 
Jurkšo); 6. užbaigos malda (be
nediction); 7. himnai. Katedroje 
yra 3000 sėdimų vietų. Taigi, iš 
lietuvių pusės reikia per 1000

Prisikėlimo par. žinios
; — Minis a.a. Marcelei Jonušienei,

dukras seselę Loretą, A. Abromaitie-
f ne ir B. Gataveckienę bei visus ar

timuosius giliai užjaučiame. Velionė 
palaidota gegužės 30 d.

— Šį šeštadienį, 8 v. Mišias už a.a. 
J. Švėgždą, užpr. p.p. Jučienės ir Kal
vaičių; sekmadienį, 11.15 v. — už a.a. 
J. Jogaudą, užpr. p. Pabedinskienės.

— Vėlyvosios Mišios 12.15 vai. sek
madieniais vasaros metu nelaikomos.

— Nuoširdūs sveikinimai primici- 
jantui kun. Ant. Saulaičiui, SJ. Kon- 
celebracinės iškilmingos Mišios — šį 
sekmadienį, 3 v. p. p., o po jų — 

.priėmimas par. salėje su oficialia ir 
menine programa. Kadangi bažnyčio
je iršsalėje vietos ribotos ir apei
gos ilgos, prašoma vaikų nesivesti. 
Iškilmes globoja iniciatorių būrelis.

— Taip pat nuoširdžiai sveikina- dalyvių. Prisiminimo rengėjai — 
me kun. Tadą-Joną Degutį, OFM, šį ~ 
šeštadienį Vašingtone priimantį ku
nigystės šventimus. Prisikėlimo pa
rapijai ir vienuolynui atstovauti į iš
kilmes vyksta T. Paulius.

— Parapijoje lankosi T. Tarcizi- džiojoj spaudoj, per radiją ir tė
jus Garbukas, OFM. Sutvarkęs do
kumentus, jis šį savaitgalį išvyksta 
į Šv. žemę dirbti pranciškonų misi
jose.

— Kitą savaitę metinėse rekolek
cijose Kennebunkporto vienuolyne, 
JAV, dalyvauja T. Placidas, T. Pau
lius ir Br. Hortulanas. Po rekolek
cijų T. Placidas dar pasiliks daly
vauti pranciškonų vadovybės posė
džiuose.

— T. Ambrozijus išvyko į šv. Au
gustino seminariją dalyvauti kunigų 
atsinaujinimo seminare; ten išbus 1 
mėnesį.

— Pensininkų laisvavakaris ir va
karienė — šį trečiadienį, birž. 4 d.,
6.30 v.v. parodų salėje. T. Placidas 
sutiko pasidalyti įspūdžiais iš kelio
nės po Šv. Žemę ir parodyti skaidres.

— Birželinės pamaldos šiokiadie
niais — po 8 v. Mišių, sekmadieniais 
— po Sumos.

— Bendra “Varpo”, šv. Jono Kr. ir 
Prisikėlimo par. chorų repeticija iš
vežtųjų minėjimo programai pasi
ruošti — šį ketvirtadienį, birž. 5 d.,
7.30 v.v. Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje.

— Vaikų choro ir Mišių tarnauto
jų iškyla — šį ketvirtadienį, birže
lio 5 d. Išvykstama 6 v. vak. nuo 
Prisikėlimo bažnyčios tramvajumi į 
Hollywood kino teatrą pamatyti Walt 
Disney filmo “Love Bug”. Vaikai grįš 
prie Prisikėlimo bažnyčios maždaug 
9.15 v. vak. Iš čia juos tėvai pasiims 
namo, bet kurie nori, gali vaikus pa
siimti ir nuo kino teatro (1519 Yon- 
ge St., į šiaurę nuo St. Clair Ave.) 
8.45 v.v. Kurie norės, vaikai iš kino 
teatro į namus galės važiuoti TTC 
susisiekimo priemonėmis, kiekvienas 
iškylos dalyvis iki šio ketvirtadienio 
5 v.v. praneša T. Rafaeliui, kokiomis 
priemonėmis jis grįš namo iš kino 
teatro

— Kitą savaitę lankoma Marion 
Street.

Baltiečių Federacija siuntinėja 
kvietimus Įvairių tikybų dvasi
ninkams (apie 200). Tikimasi, 
kad žymi dalis jų atsilankys. Nu
matoma šias pamaldas skelbti di

le viziją. šiais metais Baltiečių 
Federacijai pirmininkauja lietu
viai. Dėlto ypač svarbu, kad lie
tuvių dalyvavimas būtų gausiau
sias. '

Kun. Ant Saulaičio, SJ, pir
mosiose Mišiose Toronte š. sek
madienį, birželio 8 d., 3 v.p.p., 
Prisikėlimo par. bažnyčioj, 
kviečiama dalyvauti visa Toron
to ir apylinkių lietuvių visuo
menė, ypač gimnazistai ir stu
dentai. Po Mišių salėje Įvyks 
naujojo kunigo pagerbimas ir 
vaišės. Gausiai dalyvaukime, nes 
naujo lietuvio kunigo atėjimas 
yra gana reta proga. Rengėjai

Prisikėlimo parapijos katali
kių moterų išvyka į dr. A. Užu- 
pienės-Lukienės vasarvietę įvyks 
birželio 22, sekmadienį. (Jei bus 
palankus oras). Registruotis ir 
informuotis pas pirm. A. Kuo
lienę tel. RO 9-7051 ir I. Žemai
tienę tel. 249-1047. Valdyba

Tautinių grupių savaitė To
ronte šiemet rengiama birželio 
26-30 dienomis. Ji pavadinta 
“Metro International Caravan”. 
Tai dėlto, kad torontiečiai, ku
rie lankys tautinių grupių sales- 
paviljonus, turės keliauti.'Tokių 
paviljonų bus 32. Juose toron
tiečiai, įsigiję pasą už $2, galės 
pasižiūrėti meninių programų, 
tautodailės dirbinių, paragauti 
valgių bei gėrimų. Tai bus lyg 
ir tautinių grupių paroda, su
rengta įvairiose Toronto vieto
se. Miesto gyventojai turės pro
gos pamatyti tautinių grupių 
centrus. Lietuvių paviljonas bus 
įrengtas Prisikėlimo par salėje 
ir veiks birželio 26, 29 ir 30 d. 
KLB Toronto aplinkės valdyba 
kvies į talką tautiečius, kad lie
tuvių paviljonas, pavadintas 
Vilnium, būtų gražiai įrengtas.

je “TŽ” 21 nr. praleista Vytau
to Gavelio pavardė, šiuo tą pa
dėką papildome.

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

ATLANTIC 
valgykla

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3.

Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI 

NAUJI SAVININKAI

V. ir V. IVANAUSKAI

— Nuoširdžiai sveikiname ir lin
kime laimingo gyvenimo jaunave
džiams Sauliui Pauliui Lisauskui ir 
Aušrai Reginai Gataveckaitei.

— Pakrikštytas Algimanto ir Da
lios Nausėdų sūnus Aras Povilas. 
Sveikinimai!

Išskrido Europon birželio 3 d. 
grupė lietuvių iš Toronto. Ją su
daro 21 asmuo. Iš Montrealio ji 
nuskrido į Amsterdamą, o iš ten 
— į kitus Europos miestus, jų 
tarpe Maskvą ir Vilnių.

PADĖKA
Labai dėkoju už man suruoštą 

priešvestuvinį pobūvį visoms po
nioms rengėjoms: Senkuvienei, 
Didienei, Pevcevičienei, Kvede- 
rienei, Stungųrienei, Raškaus- 
kienęi, T. Whyt, Simonaitienei; 
visoms ponioms, prisidėjusioms 
prie tokių vertingų dovanų, ku
rios primins man visą mano gy
venimą. Visoms ponioms tariu 
nuoširdžiausią ačiū.

Birutė Milkintaitė

ŠAULIŲ VL. PŪTVIO KUO
PA, jubilėjinių šaulių Sąjungos 
50 m. sukaktuvių proga paau
kojo $50 Laisvės paminklo sta
tybai Šv. Jono lietuvių kapinėse 
ir dalyvavo organizuotai su kuo
pos vėliava koplyčios ir Laisvės 
paminklo šventinimo iškilmėse 
š.m. birželio 1 d. š. P. G.

Gegužės 17-18 d.d., atžymint 
50 metų šaulių Sąjungos sukak
tį, Kanados šaulių rinktinės 
šventėje buvo surengtas Hamil
tono medžiotojų ir žūklautojų 
šaudykloje tarpkuopinio ekimi 
22 kalibro šautuvų šaudymas dėl 
Rinktinės valdybės pereinamo
sios taurės ir to pat kalibro in
dividualinis šaudymas dėl centro 
valdybos nustatyto ženklo. Taip 
pat įvyko medžioklinio šaudymo 
“trap” varžybos.

Rinktinės valdybos pereinamąją 
taurę laimėjo Toronto VI. Pūtvio 
kuopos ekipa. Saulių Sąjungos centro 
valdybos ženklui gauti sąlygas išpil-
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Tarptautinis Metro 
Karavanas

Nuo birželio 26 iki birželio 30

APLANKYKITE

METRO INTERNATIONALLISABONĄ • VARŠUVĄ • HELSINKI

BERLYNĄ • ROMĄ • VIENĄ • KIEVĄ

MEKSIKĄ • AMSTERDAMĄ

BUDAPEŠTĄ • BRATISLAVĄ

VILNIŲ • RYGĄ • TALINĄ...

IR DAUGYBĘ KITU

• SPECIALŪS VALGIAI
• ĮDOMIOS PRAMOGOS
• MENO DARBAI
• GAIVINANTYS GĖRIMAI ‘

Visa tai čia pat metropoliniame Toronte!
TO:

NEMOKAMI vieši koncertai centrinėse miesto vietose.
• NEMOKAMA KELIONĖ DVIEM ASMENIM: į Havajus 

CP lėktuvu, j Acapulco, Meksiką, Aeronaves De Mexico 
lėktuvu, be to, kitos dovanos perkantiems įėjimo pasus.

NEPRALEISKITE MALONIOS PROGOS! Nusipirkite pasą 
už $2 šio laikraščio administracijoj arba lietuvių paviljone 
“Vilnius”, kuri globoja jūsų Bendruomenės valdyba — 

1021 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT.
Tarptautinį karavaną globoja Community Folk Art Council of 
Metropolitan Toronto, 49 Wellington Street East, Toronto 514, Ont.
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ADELĘ ABROMAITI ENĘ, "Tėviškės Žiburių" 

bendradarbę ir jos šeimą, liūdinčią a.a. savo 

motinos MARCELĖS JONUŠIENĖS, 
giliai užjaučia —

Tėviškės Žiburiai

Kun. N. Saldukas, salezietis, 
gyvenąs Kolumbijoj, atostogų 
proga lankėsi Toronte pas savo 
gimines ir bičiulius. Dalyvavo 
Čiurlionio Ansamblio koncerte 
ir Laisvės paminklo šventinime. 
Jis nuo 1930 m. studijavo ir dir
bo užsieniuose, daugiausia Ko-
lumbijoj. Ten jis buvo ir mo
kytoju, ir klebonu, ir direkto
rium, ir agronomijos fakulteto 
dekanu. Jam teko netgi suorga
nizuoti augštąją ūkio mokyklą. 
Kolumbijoje jis daug padėjo 
naujiesiems lietuvių ateiviams 
— gavo iš vyriausybės 3000 vi
zų ir pagelbėjo įsikurti.

PARDUODAMAS Vz AKRO SKLY
PAS su 120 pėdų pakrante prie gra
žaus Muskokos ežero Lake Joseph. 
Kaina $5.400. Skambinti teL 534-2971 
nuo 3 v. p.p.

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME
DŽIO REMONTO DARBUS. 

TEL. 535-4724.
SPRINGHURSTE — WASAGOJE 

netoli ežero išnuomojamas vasarna
mis. šiltas - šaltas vanduo. Tel. 231- 
7416.

IŠNUOMOJAMAS 3 miegamųjų va
sarnamis su miesto patogumais. Gali
ma, naudotis valtimi ir motoru. 140 
mylių nuo Toronto prie Otter ežero. 
Skambinti vakarais tel. 277-8717.

IŠNUOMOJAMAS šviesus, izoliuo
tas vasarnamis sekančioje gatvėje 
nuo lietuvių bažnyčios Springhnrste. 
Skambinti po 6 v.v. tel. LE 1-5982.

BLOOR — DUNDAS rajone (In
dian Rd.) išnuomojamas antrame 
augšte 3 kambarių ir virtuvės bu
tas. TeL 531-1302.

SPRINGHURSTE — WASAGOJE, 
ant ežero kranto, išnuomojamas ne
didelis vasarnamis; šiltas-šaltas van
duo ir viduje prausykla. Tel. 239- 
6209.

Prel. J. Balkūnas, dalyvavęs 
Laisvės paminklo šventinime ir 
Čiurlionio Ansamblio koncerte, 
gegužės 31 d. kalbėjo per radiją 
“Lietuvos prisiminimų” progra
moje. Aplankė gen. konsulą J. 
žmuidziną su Ponia, savo pažįs
tamus Toronte ir birželio 2 d.
lėktuvu grįžo į Maspeth, N. Y.

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Gegužės pradžioje Kanados 
lietuvių gydytojų dr-jos pirm, 
dr. Antano ir Sofijos Pacevi- 
čių namuose Įvyko Toronto sky
riaus gydytojų metinis susirin
kimas, kuriame dalyvavo ir P. 
L. Gydytojų Sąjungos pirm. dr. 
H. Brazaitis ir sekr. D. Degesys 
iš Klevelando. Buvo galutinai 
aptarti P. L. Gydytojų Sąjungos 
suvažiavimo reikalai. Sūvažiavi-
mai yra rengiami kas dveji me
tai JAV-se. Šį kartą, 1969 m. 
rugpj. 30 — rugsėjo 1 d. d., jis 
įvyks Toronte “Sutton Place” 
viešbutyje. Bus mokslinė ir pra
moginė programa. Suvažiavimą 
organizuoja K. L. Gydytojų Dr- 
jos valdyba, padedant gydytojų 
šeimos nariams. Pramoginei pro
gramai vadovaus A. Valadkienė 
ir kt. — Dabartinę K. L. Gydy
tojų Dr-jos valdyą sudaro: pirm, 
dr. Ant. Pacevičius, vicepirmi
ninkai — dr. A. Lukienė ir dr. 
A. Saikus, ižd. dr. A. Dailydė, 
sekr. dr. J. Vingilis. Valdyba ti
kisi, kad į gydytojų suvažiavimą 
Toronte atvyks daug gydytojų su 
šeimomis iš JAV.
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BARO^ESSA
BEAUTY SAIOH

; 2265 BLOOR ST. W. TEL 7624252 J
' (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alė Kerberienė '
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Į CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi ”
I TAISOM m PARDUODAM T.V. ir HiFiI STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
I| sn-n»
| 11613 Duodas SL W. Sav. R- Suriulls

dė š. J. Budrevičius. Individualinio 
22 kalibro šaudymo rezultatai: gu
lom: Iv. — J. Budrevičius, II — V. 
Keturakis, III — G. Daugėla; sta- 
čiom: I — J. Budrevičius, II — A. 
Navickas, III — G. Daugėla; klū 
pom: I — J. Budrevičius, II — G. 
Daugėla. III — V. Keturakis. Mo
terys: I — R. Daugėlienė, II — I. 
Navickienė. Medžioklinio šaudymo 
“trap”: I — M. Tabulėnas, II — VI. 
Rukšys, III — J. Dobilas. Sekmadie
nį, gegužės 18, vaišių metu Hamil
tono Jaunimo Centro salėje šaudy
mo laimėtojams buvo įteiktos Toron
to prekybininkų ir visuomenininkų 
suaukotos taurės ir atžymėti visi šau
dymo dalyviai specialiais pažymėji
mais. š. P. G.

STYNER APYLINKĖJE prie 24 
kelio ir prie upės 500 akrų su dviem 
gyvenamais namais ir gerame stovyje 
kitais pastatais. Prašoma kaina $85,- 
000; $30.000 {mokėjimas. Liga verčia 
parduoti. Skambinti SL Dargini 231- 
2661 arba 231-6226.

PENKIŲ AKRŲ SODAS prie Sim
coe ežero. Modemas gyvenamas na
mas. Skambinti 233-3323 arba 231- 
2661.

50 AKRŲ ŽEMĖS su pastatais prie 
Airport Rd., tik 17 mylių j šiaurę nuo 
Maltono aerodromo. $1.800 už akrą. 
Savininkas turi užkandinę ir privačią 
gegužinių aikštę. Savaitgaliais paja
mų iki $600, ypač vasarą. Teka šalti
nio upelis; arti miestelio, kur Žemė 
dalinama j sklypus. Viena hipoteka 
15 metų.

FRANK BARAUSKAS REAL
ESTATE. TeL 231-6226.

Susirinkimui buvo pristatyti 
nauji nariai — dr. St. Šalkaus
kis, dr. A. Balsys, dr. A. Mike
lėnas. Į susirinkimą buvo pa
kviesta daug naujos kartos gy
dytojų ir farmacininkų. Draugi
jos nariais yra turintieji teisę 
verstis gydytojo praktika ir ne
turintieji, dantų gydytojai, vete
rinarijos gydytojai ir farmaci
ninkai. Dauguma jų remia lietu
višką veiklą lėšomis ir asmeni
niu dalyvavimu veikloje. K. L. 
G. Dr-ja yra duosni visiems lie
tuviu reikalams: parėmė Kana
dos Lietuvių Fondą $1000; per 
eilę metų paaukojo Vasario 16 
gimnazijai virš $2000. Vaišėse 
po susirinkimo dalyvavo gydyto
jai ir jų šeimų nariai. Vadovavo 
S. Pacevičienė, talkinama J. Pa- 
cevičienės ir jos dukros studen
tės. J. Ka.

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigė šią mokyklą gauna piges
nę antovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėte ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1«7C BATHURST ST. 

Tel. LE Z-S656. Rytuose HO 6-1331

daryta 30 apvalių Malu iš veltui gau
tos faneros.

— Atnaujintos bažnyčios ir salės 
atidarymas bus birželio 14 d. vakarą: 
7.30 v. Mišios, po to — 8 v. salėje bus 
didelė vakarienė. Ta proga bus pa
gerbti p.p. Paznokaičiai ir Girdaus- 
kai, kurie per 50 metų įvairiais bū
dais talkino parapijai. Į vakarienę 
kviečiami visi parapijiečiai ir sve
čiai. Įėjimas — auka išlaidoms pa
dengti (5 dol.).

— Gegužės 24 d. parapijos salėje 
buvo surengtos išleistuvės-vakarienė 
kun. J. Gaudzei. Dalyvavo gana daug 
parapijiečių ir svečių. Kalbėjo P. 
Adamonis, kuris į parapijos ateitį 
bandė žvelgti iš dviejų pusių. Para
pijos klebonas kun. <Jr. F. Jucevičius 
priminė, kad antras kunigas yra rei
kalingas, bet išvykstančiam nenori
ma daryti prievartos. Jeigu kun. J. 
Gaudzei kitur nepatiks, esą gali visa
da grįžti į Montrealį. Sveikino kun. 
J. Gaudzę Dr. Vinco Kudirkos Rose
mont# šeštadieninės mokyklos vedė
ja E. Navikėnienė, Šv. Onos Dr-jos 
pirm. M. Gručkūnienė, Šv. Elzbietos 
Dr-jos pirm. A. Kreivienė, par. ko
miteto pirm. A. Russell, tarybos 
pirm. A. Ruzgaitis, svečias marijonas 
kun. Atkočius. Vakarienei įpusėjus 
kun. J. Gaudzė išreiškė padėką vi
siems atsilankiusiems parapijiečiams, 
bičiuliams ir svečiams, komitetui bei 
tarybai už vakarienės surengimą ir 
mieloms šeimininkėms. Kun. J. Gau
dzė montrealiečius išsiveža su savim 
širdyje. Jis ateity dirbs ligoninėje 
kaip kapelionas. Kai bus žinomas pa
stovus adresas, bus pranešta. Teglo
boja jį Dievo Motina.

Aušros Vartų par. žinios
— Gegužės 31 d. buvo lituanisti

nių kursų mokinių egzaminai. Vaka
re mūsų parapijos salėje įvyko už
baigimo aktas ir pasilinksminimas. 
Birželio 1 d. 11 v. Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje pamaldose daly
vavo lietuvių pradžios mokyklų mo
kiniai. Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko mokslo metų užbaigos iškil
mės.

— Birželio 2 d. parapijos kleboni
joje įvyko parapijos komiteto posė
dis.

— šis penktadienis yrą pirmasis 
birželio mėnesio. Vakare 6.30 v. bus 
šventoji Valanda ir 7.30 v. Mišios.

— Montrealio jaunimo ansamblis 
“Gintaras” jau spėjo surengti dvi 
koncertines išvykas — Vašingtone 
ir Otavoje. Abu pasirodymai labai 
gerai pavyko.

— Specialios rinkliavos S56.61 bu
vo pasiųsta Lietuvių Katalikų Religi
nei šalpai. Jos vedėjas dėkoja už šią 
paramą ir prašo perduoti padėką vi
siems auktojams.

— L. K. Religinė Šalpa yra išlei
dusi knygą “Kova prieš -Dievą Lie
tuvoje” ir taip pat šios knygos ang
lišką vertimą. Ji labai nori, kad už
sienyje gyveną lietuviai mokėtų su
rasti galimybių įvairiomis progomis 
painformuoti savo draugus, bendra
darbius ir kaimynus svetimtaučius 
apie tai, kas dedasi Lietuvoje. Šių 
knygų galite gauti kioske par. salėj.

— Birželio mėnuo skiriamas Švč. 
Jėzaus širdies garbei. Birželinių pa

sų tautiečių skaičius vyksta savait
galiais pailsėti į savo vasarnamius. 
Visi yra tikrai nusipelnę poilsio, ta
čiau nebegali sekmadieniais dalyvauti 
pamaldose savo parapijoje. Parapijos 
rinkliavos, jau ir taip nedidelės, dar 
labiau sumažėja. Neseniai vienas as
muo atnešė sumą, kurią sudarė iš tų 
aukų, kurias būtų aukojęs, jei būtų 
dalyvavęs mūsų bažnyčioje. Norėjo, 
kad neskelbtume jo vardo.

— Mirė Konstancija Adomaitienė. 
Gili užuojauta jos artimiesiems.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$144.09.

“Baltijos” stovyklavietę parė
mė po $5: kun. J. Gaudzė, A. 
Vasiliauskaitė, J. Lukošiūnas ir 
J. Šveikauskas. P.p. Ptašinskai 
padovanojo “Baltijai” šaldytuvą, 
o p.p. Ottai nemokamai parūpi
no antrą šaldytuvą iš vienos ang
lų šeimos. “Baltijos” plaustui 
keturias metalines statines 
(drums) padovanojo p.p. Šeidžiai. 
Visą tą turtą nemokamai į “Bal
tiją” savo sunkvežimiu nugabe
no Mykolas Krauza. Visiems . 
“Baltijos” rėmėjams reiškiame 
didelę padėką.

Šiais metais numatyta iškirs
ti mišką “Baltijos” stovyklavie
tės sporto ir autoaikštei praplės
ti, takams iš berniukų namelio į 
valgyklą ir iš sporto aikštės į 
maudyklas padaryti, apvalyti pa
ežerės sklypus ir praretinti miš
ką apie visus pastatus. Tam dar
bui buvo sutarta paimti rangovą 
iš St. Donat už $200.

“Baltijos” komitetas
R. Otto ir P. Montvilos inicia

tyva “Baltijos” stovyklavietėj 
buvo padarytos net dvi talkos: 
vieną šeštadienį — iš abiejų ini
ciatorių, antrą šeštadienį ir sek
madienį — iš R. Otto, P. Ru- 
dinsko, G. Adomonio ir R. Ru- 
dinsko. Jie jau atliko daugiau 
kaip pusę numatytų miško valy
mo darbų. Jeigu susidarytų dar 
viena talka bent iš šešių vyrų, 
būtų galima atlikti patiems ir 
likusią darbo dalį. Talka tam rei
kalui organizuojama birželio 7 
ir 8 — šeštadienį ir sekmadienį. 
Geriausia būtų atvykti penkta
dienį iš vakaro. Numatoma tu
rėti du motorinius pjūklus. Nak
vynes būs bandoma parūpinti 
vietinėse lietuvių vasarvietėse. 
Kas sportiškai nusiteikęs, galė
tų pernakvoti ir pačioje stovyk
lavietėje. Tokiu atveju reikia at
sivežti patalynę, nes stovyklavie
tė turi tik matracus. Virtuvė jau 
veikia. Galintieji talkoje daly
vauti kviečiami skambinti R. Ot- 
tui tel. 365-1778 arba P. Rudins- 
kui 482.4094. Pr. R.

Pastaruoju metu visa eilė 
Montrealio lietuvių jaunuolių su
situokė su kitataučiais. Tai ap- ‘ 
ganėtinas reiškinys.

Arvydas Rudzevičius pradėjo 
dirbti Alberto Norkeliūno drau- 
dos įstaigoje Montreal Enter
prises Reg’d”. Tam darbui jis 
yra pasiruošęs ir išlaikęs egzami
nus.
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