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Svetima nosis
Lietuvių liaudies dainose randame daug gražių posmų apie 

margąsias gromatėles. Laiškas yra brangi ir mielai laukiama do
vana. Jeigu kas sugalvotų parašyti laiškų atsiradimo istoriją, 
turėtų pradėti nuo žilos senovės, kai dar nebuvo rašto, kai specia
lių pasiuntinių lūpomis būdavo siunčiami žodiniai laiškai. Su raštu 
atėjo akmens ir molio lentelės, egiptietiškas papirusas, kol paga
liau buvo išrastas ir ištobulintas dabartinis popierius. Su laiškų 
evoliucija keitėsi ir jų pristatymo būdas. Pradžioje užteko žmo
gaus kojų, vėliau i pagalbą buvo pasikviesti eiklieji žirgai, ^vežimo 
ratai, laivų burės, geležinkelio bėgiai ir pagaliau greičiausia susi
siekimo priemonė — lėktuvai. Atrodė, kad laiškams mirtiną smūgį 
gali suduoti telegrafas bei. radijo bangos, bet būgštavimas liko be 
pagrindo. Dvidešimtame amžiuje laiškų skaičius auga tokiu mastu, 
kad pašto įstaigos yra priverstos statydintis milžiniškus pastatus 
ir kasmet jieškoti vis naujų tarnautojų. Laiškų pasisekimo prie-. 
žastimi tenka laikyti jų asmeninį.pobūdį — laiškas yra asmeninis 
ryšys tarp dviejų žmonių ar grupių. Ko dažnas negalėtų pasakyti 
tiesiai į akis; tai jis labai nuoširdžiai patiki popieriui, atskleisda
mas slapčiausias širdies gelmes. Laiško popierių margina Įsimylė
jėlių pažadai, nusagstyti padangės žvaigždėmis, senatvės išmin
timi atžymėti tėvų patarimai vaikams, atviri draugo žodžiai drau
gui, o kartais tame popieriuje blyksteli ir neapykantos kibirkštėlė. 
Viskas patikima laiškui, nes juk kiekvienas žino, kad ji skaitys tik 
tas asmuo, kuriam jis yra skirtas. Pašaliečio akims asmeniniai 
laiškai neprieinami.

★ ★ ★
Asmeninių laiškų neliečiamumą karo metais pažeidžia cenzo

riai, kurių pareiga yra jieškoti priešui perduodamų žinių, nieko 
bendro neturinčių su asmeniškumu. Tai yra suprantama ir patei
sinama. Liūdniau būna tada, kai cenzoriai nosį i asmeninius laiš
kus pradeda kaišioti taikos metais. Toks nosies kaišiojimas ypač 
būdingas komunistų valdomiems kraštams, todėl ir šio liguisto 
įpročio šaknų reikia jieškoti pačioje Sovietų Sąjungoje. Prie Sta
lino nekalčiausio pobūdžio susirašinėjimas su užsienyje gyvenan
čiais asmenimis laiškų rašytojus automatiškai Įtraukdavo į nepa
tikimų piliečių sąrašus. L. Brežnevo ir A. Kosygino laikais komu
nistinis režimas sušvelnėjo, bet lig šiol neįstengė atsisakyti Stalino 
teroro laikų palikimo — į laiškus nosį kaišiojančių cenzorių. Kad 
tai nėra iš piršto išlaužtas teigimas, liudija dvejus metus Maskvoje 
praleidusio torontiškio dienraščio “The Telegram” koresp. P. 
Worthingtono iškeltas maskvinės cenzūros klausimas. Dar ryškiau 
cenzūrą atskleidžia Vakarų pasaulį pasiekę ukrainiečio rašytojo V. 
Čornovilio rankraščiai. Nedviprasmiškai jis nusiskundžia, kad laiš
kų privatumą saugo sovietinės konstitucijos paragrafai, kuriuos, 
matyt, yra užmiršęs centrinis kompartijos komitetas, jeigu į asme
ninius laiškus ir dabar tebėra leidžiama kaišioti svetimas cenzorių 
nosis.

★ ★ ★
Kaip yra su laiškais. ĮšJLietuvos? Kiekvienas akylesnis laiškų 

gavėjas jau seniai yra pastebėjęs, kaip sunku būna atplėšti laiško 
iš Lietuvos voką. Jo atlapas taip stipriai užklijuotas, kad, humoris- 
tiškai tariant, tenka šauktis replių pagalbos. Per prastos kokybės 
popierių matyti persigėrusios gelsvų klijų dėmės. Garais atklijavę 
voką, cenzoriai nesigaili sovietinės gamybos klijų jam vėl užkli
juoti. Nesiskaitymas su valdinėmis lėšomis ir yra jų slapties pra
žūtis — dėl perdidelio klijų kiekio net visą laišką randi prilipusį 
prie voko, šią mintį patvirtina ir poetas dr. H. Buddensiegas, savo 
įspūdžius iš viešnagės Lietuvoje paskelbęs “Mickiewicz-Blaetter” 
žurnale. Stebėtis tenka, kad be cenzoriaus svetimos nosies nepra
leidžiami ir jam skirti laiškai. Kyla klausimas — ko įieško ir ko 
siekia pagal “ukazą” iš Maskvos Vilniuje pasodinti cenzoriai? Ga
limas dalykas, kompartija nori sužinoti lietuvių išeivių nuotaikas, 
kurios kaip tik geriausiai ir atsispindi asmeniniuose laiškuose. Ilgų 
metu išsiskyrimas laiškus yra padaręs vienintele mums prieinama 
asmeninių ryšių forma. Laiškuose iš Lietuvos cenzoriams tikriau
siai rūpi patikrinti lietuvio mintis, propaganda grįsto perauklė
jimo atsiektus rezultatus. Cenzoriaus nosis yra įprastas dalykas į 
kalėjimus ateinančiuos bei iš jų išeinančiuos laiškuos, nes kali
niai yra praradę asmenines teises. Lietuvių liaudies patarlė įspėja 
nekišti nosies tarp durų. Patarlės apie nosies kišimą į svetimus 
laiškus Vilniaus centriniame pašte, deja, neturime, nes liaudies 
išmintis tokio atvejo nebuvo numačiusi. Kas galėjo tikėtis, kad lie
tuvio ryšiams su Lietuva bus taikomi kalėjimo metodai? V. Kst.
KANADOS ĮVYJSl^L

ATIDARYTA MONTREALIO PARODA

Pasaulio įvykiai
PREZIDENTO DE GAULLE KELIONĘ PO ROMUNUOS 

MIESTUS NUTRAUKĖ Prancūzijoje prasidėję maištai, kurie savo 
apimtimi primena revoliuciją. Rumunijos parlamente, sostinėje 
Bukarešte ir Krajovos pramonės centre pasakytomis kalbomis prez. 
De Gaulle pasmerkė geležinę uždangą ir abu blokus, dalijančius 
Europą, kurią jis norėtų matyti laisvą nuo Uralo iki Atlanto. 
Kiekvienam buvo aišku, kad jis turi galvoje Sovietų Sąjungą ir 
JAV, nors šios galybės ir nebuvo suminėtos. Tokie prez. De Gaulle 
raginimai Rumunijai bei kitiems sovietų satelitiniams kraštams 
siekti didesnės laisvės, be abejonės, buvo didelis smūgis Maskvai, 
iššaukęs greitą reakciją. Sorbonos universiteto studentų riaušes 
staiga pakeitė visuotiniai darbininkų streikai, kurių vadovas yra 
komunistų kontroliuojama Dar- •—--------------------------------------

Montrealyje buvo atidaryta 
paroda “Žmogus ir jo pasaulis” 
be jokių oficialių kalbų, pasi
tenkinant vėliavų* iškėlimu, te
levizijos aktoriaus G. Maufette 
deklamacija. Parodos ugnį už
degė trys poros — negrų, kinie
čių ir baltųjų, simbolizuojančios 
žmoniją. Į padangę pakilo šim
tai balandžių, o iš padangės trys 
malūnsparniai barstė gėles. Ati
daryme dalyvavo premjeras P. 
E. Trudeau, Kvebeko .premje
ras D. Johnsonas, beveik 100 
ambasadorių ir konsulų, 17 Kve
beko ir 5 federacinio ministe- 
rių kabineto nariai. Kanadiškai 
mozaikai atstovavo 1.000 moki
nių, apsirengusių įvairių tauty
bių drabužiais. Jau pirmą valan
dą* parodos aikštėn buvo įleisti 
17.695 lankytojai, nors lijo lie
tus. Premjerą P. E. Trudeau, 
kaip paprastai, buvo apsupę pa
augliai, sudarydami nemažą pro
blemą policijai.

Albertos universitetas Edmon- 
tone suteikė garbės doktoratus 
Jungtinių Tautų sekretoriui U 
Thant ir premjerui P. E. Tru
deau. Abu jie ragino JAV vy
riausybę tuojau pat sustabdyti 
šiaurės Vietnamo bombardavi
mą. nors tokie vieši pareiškimai 
gali būti žalingi amerikiečių at
stovams Paryžiaus konferenci
joje, kur abi pusės stengiasi iš
sikovoti tvirtesnę poziciją. U 
Thant siūlė neutralizuoti visą 
buvusią prancūzų Indokiniją — 
abu Vietnamus, Laosą ir Kam- 
bodiją. Jo teigimu, karą Viet
name nebūtų tikslu vadinti 
šventuoju karu prieš komuniz
mą, nes pagrindinė konflikto 

priežastis ten yra nacionaliz
mas. Premjeras P. E. Trudeau 
pareiškė, kad Kanada yra pa
siruošusi visomis galimomis 
priemonėmis remti taiką Viet
name, tačiau būtų didelė klai
da reikalauti amerikiečių ka
riuomenės atitraukimo, hepa- 
keičiant jos tarptautiniais dali
niais.

Buvęs premjeras ir opozici
jos vadas J. Diefenbakeris nu
tarė dar kartą dalyvauti fede
racinio parlamento rinkimuose, 
nors šiuo metu jis jau yra 72 
metų amžiaus. Jo kandidatūra 
buvo paskelbta Prince Albert 
rinkiminėje apylinkėje. Praneši
me spaudai J. Diefenbakeris pa
brėžė, kad jis stengsis kovoti už 
Kanados vienybę ir niekada ne
sutiks su dviejų tautų dabar per
šamu principu. Rinkiminį vajų 
anksčiau nei buvo numatyta 
pradėjo abiejų didžiųjų partijų 
vadai. R. Stahfieldaš, viešėda
mas Nova Scotia provincijoje, 
apkaltino premjerą P. E. Tru
deau, kad jis veda pavojingą 
žaidimą, kuris gali suskaldyti 
Kanadą. Politinių reikalų ko
mentatoriai premjero P. E. Tru
deau užimtą griežtą laikyseną 
prieš Kvebeką laiko suktu ma
nevru. Jų nuomone, P. E. Tru
deau nori įsiteikti angliškai kal
bančioms provincijoms, nes jis, 
kaip kvebekietis, visvien susi
lauks Kvebeko balsuotojų para
mos, nežiūrint antikvebekiškų 
pareiškimų, kurie yra daromi 
strateginiu tikslu. Angliškos Ka
nados posūkis į liberalus prem
jerui P. E. Trudeau suteiktų be
verk garantuotą pergalę.

Pavasaris laukia vasaros Mūšos vingiuose ir pakrantėse

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS u

Protestai ir demonstracijos
Švedijoje šiuo metu pastebi

mos gana įkaitusios nuotaikos 
kaikuriais užsienio politikos 
klausimais. Sunku pasakyti, kiek 
jos iš tikrųjų atspindi viso kraš
to nuotaikas. Tai gana greitai 
parodys rinkimai, kurie įvyks 
šio rudens pradžioje.

Tuo tarpu “aktyvistai” labai 
smarkiai reiškiasi visose plot
mėse — gatvėse, spaudoje, vi
suomenėje, netgi vyriausybi
niuose sluogsniuose. Vyriausy
bėje jiems atstovauja kylanti 
vidurinės socialdemokratų kar
tos politinė žvaigždė — švieti
mo ministeris Palme, kuris sa
vo aštria kalba prieš karą Viet
name neperseniausiai buvo pri
vertęs Amerikos pasiuntinį 
Stockholme pasiimti kelias sa
vaites atostogų (pastarasis tik 
po Velykų sugrįžo tęsti savo pa
reigų).

Dėmesys užsienio politikai
Kai net atsakingieji vyriau

sybės asmenys “nebebijo” pa
sakyti atviro žodžio pasaulio ga
liūnams, tai pačioje visuomenė
je ir spaudoje skamba dar drą
sesni ir griežtesni pasisakymai. 
Susidarė savotiška protesto de
monstracijų mada. Visais bal
sais šaukiama ne tik prieš ka
rą Vietname, bet ir prieš neg
rų diskriminaciją P. Afrikoje, 
Rodezijoje, JAV-se, neaplen
kiant nė karinės diktatūros 
Graikijoje. Aišku, toks viešo
sios nuomonės dėmesio nukrei
pimas į užsienio politikos lau
kus nėra nepatogus valdantie
siems sluogsniams, nes tokiu 
būdu mažiau kritikos susilau
kia vidaus politika.

Kokie bebūtų politikų išskai
čiavimai, reikia pasakyti, kad 
šiuo metu pastebimame šve
dų jausminiame užsiangažavi
me, tiksliau sakant, jo radika
lizme esama visko po truputį: 
ir naivaus idealizmo, ir miglo
to jieškojimo, ir maoistinės agi
tacijos, ir visiškai sveiko nacio
nalizmo. Taip, ir nacionalizmo, 
nors pats žodis čia nėra madin
gas, tiesiog nemėgiamas. Tačiau 
kaip kitaip, jei ne nacionaliz
mu, būtų galima pavadinti aki
vaizdų norą surasti savitą “veik
laus” neutralumo formulę ir 
esamomis pasaulinės politikos 
sąlygomis pabrėžti savo nepri
klausomumą nuo didžiųjų galy
bių?

Bendros gijos
Nors ir nebūdama Atlanto 

bendruomenės narys, Švedija 

visdėlto priklauso Vakarų pus
rutuliui, todėl ir noras pade
monstruoti savarankiškumą sa
vaime veda į tam tikrą atsiri
bojimą nuo kaikurių šitą pusru
tulį kamuojančių reiškinių. Ta
čiau atsiribojimas ar, tiksliau 
tariant, atsipalaidavimas vaka
rietiškos sistemos viduje čia jo
kiu būdu nereiškia kokio nors 
paslėpto, sąmoningo ar nesąmo
ningo noro šlietis prie Rytų. 
Anaiptol. Jeigu galima kalbėti 
apie kokias nors “antiameriki- 
nes” nuotaikas, tai tik todėl, 
kad jų tikroji priežastis yra 
šiandien Švediją su Amerika 
rišanti daugybė bendrų gijų. 
Skirtumai tik ir gali kilti ten, 
kur esti kas nors bendra. Ten, 
kur viskas iš esmės yra skirtin
ga, kaip pvz. tarp švediškojo ir 
sovietinio gyvenimo būdo, bet- 
koks “skirtumų” demonstravi
mas neturi prasmės. Tai aišku 
ir be to. Kaip tik todėl čia ir 
nėra jokios dirvos kokioms nors 
“antisovietinėms” nuotaikoms.

Būtų labai paviršutiniška tvir
tinti, kad švediškoji kritika 
esanti vienašališka, matanti blo
gybes tik vienoje pusėje, nič
nieko nepastebinti kitoje. Tai 
joks politinis žlibumas ar ne- 
primatymas. Greičiau šiame są
ryšyje reikėtų kalbėti apie blai
vias pažiūras į tikrovę tokią, ko
kia ji patiriama, švedai puikiai 
žino, kuri pasaulio pusė su pro
testais nesiskaito. Už tai protes
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tai kreipiami į tuos, kurie nors 
daro klaidų, kaip visi mirtingie
ji, bet visdėlto išlieka jautrūs 
priekaištaujančiam demokrati
nės sąžinės balsui. Ir reikia pa
sakyti, kad, pasigilinus į tą iš 
pirmo žvilgsnio vienašališką šve
dų užsiangažavimą, nesunku 
įžiūrėti jame tikrą dorinį rūpes
tį — aistringą norą įkvėpti pa
saulio politikai ir tautų santy
kiams daugiau žmoniškumo, ku
ris atitiktų didįjį demokratijos 
idealą. Kelyje į šį idealą švedai 
iš tikrųjų yra labai toli pažengę 
ir gali nesivaržydami būti de
mokratijos šaukliais.

Pasauliui reikia Švedijos
Šiomis dienomis lankydama

sis Švedijoje, Paryžiaus “L’Ex- 
press” vyr. redaktorius Jean- 
Jacques Servan-Schreiber, šiaip 
jau gana kritiškas publicistas, 
su susižavėjimu liaupsino šį 
kraštą kaip labiausiai išsivys
čiusį Europoje tiek socialiniu, 
tiek ekonominiu, tiek politiniu 
atžvilgiu. “Europai reikia Šve
dijos”, — sakė jis, galvodamas 
pirmoje eilėje apie Vak. Euro
pos ūkinės bendruomenės būti
ną praplėtimą. Tą patį būtų ga
lima pasakyti, turint prieš akis 
mūsų dienų uždavinį — demo
kratijos pergalę pasauliniu mas
tu. Pasauliui reikia Švedijos. 
Pasauliui reikia daugiau tokių 
mažų demokratinių valstybių!

A. Lembergas

M ■ ?
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bo Federacijos unija. Darbinin
kai pradėjo užimti fabrikus ir 
suiminėti jų savininkus. Prem
jeras G. Pompidou mobilizavo 
dalį atsarginių kariuomenės da
linių ginti respublikai nuo su
naikinimo, tačiau jo vyriausybė 
nedrįsta griebtis jėgos priemo
nių. Maskvos ranką šiame chao
se liudija kompartijos oficioze 
“L’Humanite” paskelbtas komu
nistų politinio biuro pareiški
mas,* kad neramumus yra sukė
lusi prez. De Gaulle vyriausybė, 
perdaug kietai valdžiusi kraštą 
ir rėmusi darbo klasę išnaudo
jančias didžiąsias bendroves. Pa
sak komunistų, atėjo laikas, kai 
prez. De Gaulle režimas gali bū
ti nušluotas ir įvesta tikroji de
mokratija Prancūzijoje. Atrodo, 
prez. De Gaulle medaus mėnuo 
su sovietais jau yra pasibaigęs, 
jeigu Maskva leidžia prancūzų 
komunistams kalbėti apie da
bartinės vyriausybės nušlavimą. 
Streikai Paryžiuje sustabdė 
traukinius, lėktuvus, nutraukė 
telegrafo ryšius, gatvių valymą 
ir šiukšlių surinkimą. Dėl strei
kų bangos teko sustabdyti Can
nes mieste jau įpusėjusį tarptau-
tinį filmų festivalį. Buvęs pre
zidento De Gaulle premjeras P. 
Mendes-France Indokinijos ne
tekimo laikais atvirai pareiškė, 
kad didžiausią paslaugą prancū
zų tautai prez. De Gaulle galė
tų padaryti tik pasitraukdamas 
iš* prezidento pareigų. Premjero 
G. Pompidou ministerių kabine
tą gali nuversti parlamente iš
keltas pasitikėjimo vyriausybe 
klausimas.

Vietnamo taikos derybose po 
trijų oficialių posėdžių nematy
ti jokios pažangos. Hanojaus at
stovai, kaip buvo manyta, pa
reikalavo nutraukti visos Š. 
Vietnamo teritorijos bombarda
vimą ir apkaltino amerikiečius 
demilitarizuotos zonos pažeidi
mu, nors iš tikrųjų per šią zoną 
kariuomenę į P. Vietnamą siun
čia patys komunistai. Amerikie
čių delegacijos vadovas A. Har- 
rimanas prasitarė, jog demilita
rizuotos zonos visiškas neutra
lizavimas galbūt leistų sustab
dyti Š. Vietnamo pietinės dalies 
bombardavimus. Paryžiuje kur
suoja gandai, kad amerikiečiai 
gali leisti sudaryti koalicinę P. 
Vietnamo vyriausybę, kurioje 
būtų ir komunistų atstovai. Šią 
mintį tuojau pat paneigė vals
tybės sekretorius D. Rusk. Pasi
tarimus tiksliausiai apibūdino 
ambasadorius A. Harrimanas: 
“Mes esame įsivėlę į ilgą pro
pagandinę kovą. Kai komunis
tai pavargs, tada bus galima 
pradėti tikrąsias derybas.”

P. Vietnamo prez. N. V. Thieu 
priėmė premjero N. V. Loc at
sistatydinimo raštą ir naujuoju 
premjeru paskyrė Tran Van 
Huong. Premjero pakeitimas 
turi tikslą užbaigti politinę kri
zę, kurią sukėlė nesutarimai 

tarp prez. N. V. Thieu ir vice- 
prez. N. C. Ky. Pastarasis įta
ria, kad prez N. V. Thieu norė
tų pradėti derybas su komunis
tų partizanais. Pasitraukęs N. 
V*. Loc buvo peršvelnus ir nesu
gebėjo susitvarkyti su proble
momis, kurios kilo po pirmojo 
miestų užpuolimo. Komunistai 
savo prezidento Ho C hi Minh 
78-tą gimtadienį atžymėjo rake
tų ugnimi į Šaigoną. Raketų 
sviediniai padegė 150 namų, su- 
žeisdami 51 ir užmušdami 11 
Saigono gyventojų.

Naują krizę tarp Sovietų Są
jungos ir Čekoslovakijos sukė
lė maskvinės kompartijos cent
rinio komiteto oficioze “Soviets- 
kaja Rosija” paskelbtas rašinys, 
kuriame Čekoslovakijos respub
likos įkūrėjas Tomas Masarykas 
yra pavadintas antisovietiniu kri
minalistu. Jis, girdi, už 200.000 
rublių buvo pasamdęs 1918 m. 
teroristą Borisą Savinkovą nu
žudyti Leninui. Į šį kaltinimą 
Stipriai reagavo visi Čekoslova
kijos laikraščiai. “Svobodne Slo- 
vo” dienraštis pareiškė: “Kas 
įžeidžia Masaryką, įžeidžia visus 
Čekoslovakus!” Laikraštis reika
lauja, kad Maskva padarytų 
diplomatini pasiaiškinimą. Į Če
koslovakiją atskrido sovietų 
premjeras A. Kosyginas ir yra 
atvykusi krašto apsaugos min. 
maršalo A. Grečko vadovauja
ma karinė delegacija. Oficialiai 
skelbiama, kad A. Kosyginas at
vyko pailsėti ir pasigydyti, bet 
iš tikrųjų jam, matyt, rūpi di
dėjanti* įtampa ir čekoslovakų 
revoliucijos kryptis, galinti pa
daryti daug žalos sovietiniam 
komunizmui.

V. Vokietijos parlamentas pa
tvirtino išskirtinės būklės įsta
tymą, kuris pavojaus atveju 
duoda beveik neribotas teises 
vyriausybei, šio įstatymo para
grafai leidžia tikrinti laiškus ir 
telefoninius pokalbius, mobili
zuoti vyrus krašto apsaugos rei
kalams, moteris — medicininei 
tarnybai, suvaržyti piliečių ke
liones ir parlamentarų teises. 
Įstatymą dar kartą turės patvir
tinti parlamentas, bet tai bus 
tik paprastas formalumas. Opo
zicijos parlamente buvo susi
laukta iš laisvųjų demokratų 
partijos. Protesto demonstraci
jas Bonnoje surengė studentai, 
darbo unijų nariai ir liberalų 
grupės, bijančios, kad Vokieti
ja vėl gali pasidaryti diktatū
riniu kraštu. Iš tikrųjų šis įsta
tymas galios tik išorinės agresi
jos ar didelių vidinių sukrėtimų 
atveju, kai yra būtina tvirta vy
riausybės ranka tvarkai atsta
tyti. Kaikuriuos paragrafus tu
rės patvirtinti buvusieji V. Vo
kietijos okupantai — JAV, Bri
tanija ir Prancūzija, atsakingi už 
karą pralaimėjusios Vokietijos 
veiksmus.

Britas leidėjas Alex Flegon 
sakosi gavęs sovietų maršale 
Georgijaus Žukovo 500 pusla
pių atsiminimų tekstą, kuriame 
jis aštriai kritikuoja kruvinąjį 
diktatorių Staliną ir jį 1957 m. 
iš krašto apsaugos ministerio 
pareigų atleidusi Nikitą Chruš
čiovą. Knygos ištraukos buvo 
paskelbtos sovietų spaudoje be 
jokių kritinių atsiliepimų apie 
minėtuosius kompartijos vadus.

Amerikiečių karinės žvalgy
bos duomenimis, Sovietų Sąjun
ga į Egiptą yra atsiuntusi dau
giau kaip šimtą savo lakūnu. 
Paskirstyti egiptiečių eskadrilė
se, jie prižiūri lakūnų apmoky
mą, dalyvauja karinių planų 
ruošime.

JAV vyriausybė sumažino 
72% ekonominę paramą Peru 
respublikai, protestuoda
ma prieš 14-kos greitesnių už 
garsą “Mirage” naikintuvų pir
kimą Prancūzijoje. Ekonominė
je sutartyje yra paragrafas, rei
kalaująs nemėtyti pinigų pana
šaus pobūdžio lėktuvams, kurie 
iš tikrųjų neturtingai valstybei 
nėra reikalingi.
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PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Naujieji naciai ir studentai

* Pasauliečiai padės popiežiui 
valdyti Vatikano valstybę. Pau
lius VI paskyrė 27 pasauliečius,* 
kurių 21 italas ir 6 kitų tauty
bių, jų tarpe vienas amerikietis 
Frank Folsom. Jie paskirti 5 
metų laikotarpiui. Iš svetimtau
čių yra japonas prof. K. Tana
ka* prancūzas grafas V. Dormes- 
son, vokietis kunigaikštis Carl 
de Lowenstein, brazilietis dr. M. 
Nabuco ir ispanas prof. J. San
chez de Monian. Pirmą syki Va
tikano istorijoj yra paskirtos ir 
dvi moterys patarėjomis: pane
lė C. Lombardi ir ponia M. Pa- 
ronetto Valler, žymios politinių 
ir religinių organizacijų vado
vės.

* Kanadoje dialogas tarp ka
talikų ir liuteronų Įvyks s. m. 
lapkričio 3-5 d. Paruošiamieji 
darbai vyksta Montrealyje, To
ronte ir Saskatūne.

* Katalikiška spauda yra ne
pakeičiama priemonė pastoraci
niam Bendrijos darbui, — pa
reiškė popiežius Paulius VI. Ka
talikiškas laikraštis yra sėkmin
ga ir aktyvi pastoracinio darbo 
dalis.

* Jauniausias pasaulyje arki
vyskupas yra J. Chiona, 42 me
tų amžiaus, paskirtas Blantyre, 
pirmasis afrikietis Maląvijos 
respublikoje.

* Gvinėjos vyskupai kreipėsi 
i tikinčiuosius, prašydami remti 
pašaukimus kunigystei. Misijo- 
nieriams išvykus pagal valdžios 
Įsakymą,, jaučiamas didelis ku
nigų trūkumas, šiuo metu tėra 
17 klierikų kunigų seminarijo
je ir 42 kandidatai.

* Tikėjimo skleidimo kongre
gacija išlaiko 122 arkivyskupi
jas, 528 vyskupijas ir 82 apašta- 
lišlaiosius bažnytinius vienetus. 
Ji apima pusę žemės paviršiaus 
ir 51% visos žmonijos. 167 vie
netai yra komunistų valdomuo
se kraštuose.

* Gabono respublikoje apaš
tališkuoju nuncijum paskirtas 
arkivysk. L. Poggi, kuris pa
skyrimo raštą jau Įteikė prezi
dentui dr. A. Bongui.

* šv. Tėvas privačioje audien
cijoje priėmė Jungtinių Tautų 
vicesekr. dr. C. Narasimhan*, 
Gvatemalos ambasadorių dr. M. 
Asturias, Prancūzijos akademi
ką Marc Boegner ir tarptauti
nio Lyons klubo prezidentą J. 
Bird.

* Katalikų universitetai aš
tuntąjį tarptautinės federacijos 
suvažiavimą turės rugsėjo mėn. 
Kinšase, Kongo respublikoje. 
Dalyvaus 60 universitetu atsto
vai. Centrinė tema — “Katali
kišku universitetų paskirtis mo
derniajame pasaulyje”.

* Niujorke išleisto 1968 m. 
metraščio duomenimis. Ameri
koje yra 47.468.333 kataliku. 
Prieš dešimt metu buvo tik 
36.023.977. Atsivertimų 1968 m. 
buvo 110.717. Didžiausia vysku
pija yra Čikagos, turinti 2.342. 
000 katalikų. Amerikoje yra 
59.803 kunigai.

* Popiežiaus Pauliaus VI at
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Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

silankymas Fatimoje 1967 m. 
atžymėtas dabar ten pastatyta 
jo 12 pėdų augščio statula.

* Amerikos vyskupai prašo 
popiežių Paulių VI leidimo pa
stoviems diakonams. Naujieji 
diakonai turėtų visą kunigo ga
lią, išskyrus .Mišių ir išpažin
ties. Diakonais gali būti neve
dę vyrai nuo 25 metų amžiaus, 
vedę nuo 35 metų.

* Prieš Amerikoje mestą šū
kį “Dievas yra miręs” pasisakė 
popiežius Paulius VI. Tai esąs 
ateistų protavimas, klaidinantis 
žmones. Technikos ir mokslo 
pažanga turėtų vesti prie Die
vo, o ne tolinti.

* Britanijoj katalikai ir ang
likonai nutarė, kad vedybos tarp 
tų Bendrijų narių yra teisėtos, 
ši sprendimą paskelbė po trijų 
dienų konferencijos, Įvykusios 
Windsor© pilyje. Abi Bendrijos 
pripažįsta moterystės neišardo
mumą.

* Įsakytos šventės, išskyrus 
Kalėdas ir Naujus Metus, per
keliamos i sekmadienius. Kana
doje Įsakytos šventės buvo: Trys 
Karaliai, Dangun Įžengimas, Vi
sų Šventųjų ir Nekaltas Prasi
dėjimas.

* Ročesterio vyskupija, turin
ti 230 kunigų, sudarė senatą iš 
115 kunigų ir tarybą iš 15 na
rių.

* Cincinnati arkivyskupijoj, 
JAV, nuo ateinančio rudens įve
damas $90 mokestis nuo šeimos 
už kiekvieną mokinį, lankantį 
katalikišką mokyklą.

* Londono burmistras Gilbert 
Inglefield lankėsi Romoje ir bu
vo priimtas popiežiaus. JĮ lydė
jo Britanijos ministeris prie Šv. 
Sosto M. Williams.

* Tibeto budistai vienuoliai, 
komunistu išvyti, atvyko į Švei
cariją ir čia apsigyveno. Rikon 
mieste statomas vienuolynas bu
distams. čia bus jų religinis ir 
kultūrinis centras. Kinijos val
džia pareiškė griežtą protestą.

* Tanzanijoj atidaryta apaš
tališkoji nunciatūra. Vatikanas 
ir Tanzanijos respublika pasira
šė konkordatą. Nuncijum pa
skirtas vysk. P. Sartorelli.

* Iš Čekoslovakijos i Romą 
atvyko Prahos vysk. F. Toma- 
sek ir Trnavos vysk. A. Lazik. 
Vysk. Tomasek pareiškė: “Daug 
naujų dalykų atsiskleidžia Če
koslovakijos katalikų Bendrijos 
horizonte. Darysime viską ge
resne linkme. Turime daug vil
ties.” Čekoslovakijos katalikai 
laukia grįžtant kardinolo Beran. 
Daug problemų yra tarp valdžios 
ir Vatikano. Reikia grąžinti vie
nuolius, vienuoles, pašalintus 
kunigus. Vysk. Tomasek yra op
timistas, pramato naują pavasa
ri Katalikų Bendrijai. Atšauk
tas seminarijų uždarymas ir lau
kiamas Vatikano delegatas arki
vysk. A. Casaroli. Prahoje yra 
622 parapijos, kurias aptarna
vo tik 315 kunigų, nes 1500 ku
nigų buvo pašalinti ir dirba 
fabrikuose.

B. M.

ŠALDYTUVAI

• Automatiški, 13 kub. 
pėdų talpos

• Gilaus šaldymo sky
rius 105 sv. talpos ir 
daug kitų pagerinimų 

ELEKTRINĖS 

KROSNYS

P i I nai automatinės, 
viduje didelis 25' 
kepimo skyrius su 
neaprasojančiu I a il
gu ir daug kitų page
rinimų.

Baden-Wuerttembergo parla
mento rinkimuose balandžio 28 
d. naujųjų nacių partija gavo 
9,8% balsų, kai tuo tarpu 1965 
m. už šią partiją čia balsavo tik 
2,2% rinkėjų. Taigi, per trejus 
metus partijos populiarumas pa
didėjo 7,6%. Nors laimėjimas 
nėra didelis, bet jis visdėlto su
kėlė reakciją Vokietijoje ir už
sienyje, ypač komunistiniuose 
kraštuose..

Kas yra kaltas?
NPD partijos naujųjų nacių 

populiarumo padidėjimui yra 
keletas priežasčių. V. Vokieti
ja dabar yra laisvės kraštas, ku
rį būtų galima laikyti klasikine 
demokratija, nors vokiečių ma
sė iki jos dar nėra spėjusi iš
augti. Ji vis dar įpratusi būti 
valdoma, o ne pati valdytis, būti 
vadovaujama, o ne pati vado
vautis. Masei vis dar patiktų to
kia santvarka, kurios vyriausy
bė galvotų už savo piliečius, nu
rodinėtų jiems veikimo būdus, 
tvarką ir t.t. V. Vokietijoje taip
gi gyvena didelis skaičius buvu
sių tikrų nacių. Jiems NDP par
tija yra artimesnė už kitas. Jei 
nevisi, tai visdėlto bent jau žy
mi dalis, aišku, balsavo už NPD.

Tačiau daugiausia naujiesiems 
naciams, atrodo, padėjo kairiem 
ji radikalai ir jų daromos stu
dentų demonstracijos. Velykų 
metu vykusiose demonstracijo
se blaiviau žiūrintiems į visą 
reikalą paaiškėjo, kad studen
tų vardas yra tik priedanga, už 
kurios pasislėpę planingai vei
kia komunistų agentai, apmoky
ti rytinėje Vokietijos zonoje ir 
atsiųsti i Vakarus. Jiems nuo
širdžiai talkina vietiniai komu
nistai, jų suklaidinti ir privilio
ti vokiečiai. Velykinėse de
monstracijose buvo suimti ir 
teisminėn atsakomybėn patrauk
ti 827 demonstrantai, kurių tik 
286 buvo tikri studentai ir 92 
moksleiviai. Visi kiti — tarnau
tojai, darbininkai bei kitų pro
fesijų atstovai.

Demonstracijų iniciatoriai
Demonstracijų iniciatoriai yra 

SDS — Socialistų Studentų Są
jungos — nariai, kuriuos remia 
socialdemokratų kairiojo spar
no žmonės. Pradžią studentų de
monstracijoms davė jų nepasi
tenkinimas universitetine tvar
ka, kurį savo tikslams meist
riškai panaudojo komunistų 
agentai. Tai liudija nieko bend
ro su studentų reikalais netu
rintys komunistų šūkiai prieš 
nacizmą, ypatingos padėties V. 
Vokietijoje Įstatymo projektą,

Ištraukos iš Roland Gaucher 
knygos “L’Opposition en URSS 
1917—1967” (“Pasipriešinimas 
Sovietų Sąjungoje 1917 — 1967
m.”). Antraštėlės tekste “Tž” 
redakcijos.

Vieną dieną Vorkutos stovyk
loj garsiakalbiai pranešė Įdomią 
naujieną: Stalinas serga.

Nuo tos akimirkos belaisviai, 
kai tik ateidavo laikas Maskvos 
radijo žinių valandėlei, būriuo
davosi aplink garsiakalbius, ap
imti aiškaus nerimo. Praėjo ke
lios dienos. Tada garsiakalbiai 
paskelbė, kad ligonio gyvybė pa
laikoma deguoniu.

— Ar tai gali ji išgelbėt? — 
kažkas paklausė vokieti gydyto
ją Scholmer, suimtą rytiniame 
Berlyne.

Scholmer trūktelėjo pečiais:
— Jei radijas nieko neprasi

manė, Stalinas tikriausiai jau 
yra miręs. Maskvoj stengiamasi 
sudaryti naują vyriausybę.

Pirma gera žinia
Neužilgo radijas pranešė drau

go Stalino mirtį.
Iš karto išsisklaidė visi nuo

gąstavimai.
— Ištupėjau aš čia devynioli

ka metų, — tarė vienas gruzi
nas, — ir, va, tik šiandien pir
mą kartą išgirstu gerą naujieną.

Truputį vėliau Scholmer su
tiko pagrindinėj stovyklos gat
vėj seną uzbeką. Tas uzbekas 
nemokėjo nė žodžio vokiškai, o 
ir jo rusų kalbos žodynas buvo 
labai ribotas. Jo veidas švitė
jo plačiu šypsniu. Scholmer, ku
rio nuotaika buvo nemažiau pa
kili, pliaukštelėjo uzbekui per 
pečius. Uzbekas nudavė raitąs 
ūsus, paskui užsimerkė, ir, pasi
dėjęs galvą ant rankos, tarė:

— Spit (miega). — Jis vėl at
merkė akis. Išsišiepė, — Choro- 
šo (gerai).

Tą pačią valandą viso pasau
lio komunistai intelektualai ruo
šėsi gedului. Tūlas poetas kama
vosi. ruošdamas prakalbą laido
tuvėms.

“Svajok. Įsivaizduok Morisą 
(Thorez) paplūdusi ašarom Mask
voj... Kaštas užlūžta Jacques 
(Duclos) balse..

Dūzgė rotacinės mašinos vie
noj Paryžiaus spaustuvių, spaus- 
dindamos “France-Nouvelle” nu
merį. pasirodysianti su milžiniš

J. KAIRYS

JAV dalyvavimą Vietnamo kare 
ir netgi dabartinę Graikijos vy
riausybę. Demonstrantai nešio
ja Maotsetungo, Ho Chi Minh 
bei kitų komunistų vadų portre
tus, gieda kompartijos interna
cionalą. Gegužės 1 Miuncheno 
demonstracijoje pasirodė netgi 
plakatas, skelbiąs, kad be vo
kiečių komunistų partijos nėra 
ir negali būti demokratijos. To
kiose demonstracijose nerasi nė 
žodžio prieš Maskvą, jos kvislin- 
gų sauvaliavimus R. Vokietijo
je, komunistų žiaurumus P. 
Vietname, nors ten jau nužu
dyti keli vokiečiai. SDS — So
cialistų Studentų Sąjunga ne
slepia fakto, kad ji yra užsimo
jusi pakeisti dabartinę V. Vo
kietijos politinę ir visuomeni
nę santvarką į komunistinę. Į 
jos eiles yra įsijungęs netgi už
sienio reikalų ministerio W. 
Brandt sūnus, kuris Londone 
išeinančiame laikraštyje “Sun” 
pareiškė, kad V. Vokietijai rei
kia kelių Vietnamu, nes tik ta
da bus galima su šaknimis iš
rauti dabartinę politinę vadovy
bę, neišskiriant nė jo tėvo. Pa
starasis neginčija, kad jo sūnus 
yar komunistas, bet teigia, jog 
asmenys, jaunystėje nebuvę ko
munistais, nebus geri socialis
tai.

Velykinėmis demonstracijo
mis oficialiai buvo protestuoja
ma prieš SDS studentų ideologo 
Rudi Dutschke pašovimą D. 
Ketvirtadienį, bet visa akcija 
buvo nukreipta prieš Springe- 
rio leidyklą, kuri spausdina 
daug laikraščių ir žurnalų, jų 
tarpe ir pigiausią (tik 15 pf.), 
sensacijas mėgstanti “Bild”. 
šis dienraštis niekada neužgy- 
rė demonstracijų, nors jame pa
sitaiko gan objektyvių straips
nių bendraisiais reikalais. Stu
dentų jis buvo apšauktas neob
jektyviu. Jie daužė. leidyklos 
langus, baldus, degino laikraš
ti išvežiojančius sunkvežimius.

Sudrumsta Velykų rimtis
Skaudžiausias smūgis Velykų 

rimčiai buvo dviejų gyvybės au
kų pareikalavę incidentai — 
demonstracijose žuvo vienas fo
tokorespondentas ir vienas stu
dentas. Daug buvo sužeistų, 
ypač policininkų. Taigi, velyki
nės demonstracijos priminė re
voliuciją. Daug kam atrodė, kad 
jau yra labai trufnpas kelias iki 
dabartinės tvarkos pašalinimo 
ir “tarybinės” valdžios Įvedi
mo. Studentų sąjunga save lai
ko opozicija už parlamento ri
bų. Vokiečiams toks sąjūdis yra 

ka antrašte “Liovėsi plakus ne
mirtingoji Stalino širdis”.

Picasso piešė neatidžių plunks
nos pabraukimu Stalino portre
tą, kuris bus Įdėtas “Lettres 
francaises” ir kurį centrinis ko
mitetas apšauks skandalingu. 
Araganui teks atsiprašinėt už 
tai, kad parodė viešumai ši 
siaubą.

Džiaugsmas Vorkutoje
Vorkutoj ir visose sovietų 

koncentracijos stovyklose vieš
patavo džiaugsmas, sukeltas vil
čių išsipildymo. Metų metus mi
lijonai vergų laukė tos mirties. 
Jie buvo pastebėję, kad Stalinas 
vis rečiau ir rečiau pasirodo vie
šumoj. Jie buvo išžiūrinėję jo 
nuotraukas “Pravdoj”, jieškoda- 
mi senatvės žymių, ir buvo pa
stebėję, kad XIX partijos suva
žiavime jis tekalbėjo vos vieną 
kartą, ir tai trumpokai.

Gal Stalinui nusibaigus, baig
sis ir jų vargai? Bet kokiu at
veju argi jų dalia gali pablo
gėti?

Vorkuta buvo stovyklų telki
nys anapus speigiračio, pačioje 
Europos ir Azijos pagairėje. 
Šimtas penki tūkstančiai kali
nių sutelktu 30-je stovyklų 
maždaug po 3.500 žmonių, var
go tenai kasdami Leningradui 
skirtąsias anglis.

šimtas dvidešimt tūkstančių 
laisvę atgavusių kalinių ir 12.000 
MVD sargybinių bei pareigūnų 
gyveno mieste * ir apylinkėse. 
Šiaipgi žmonių, atvykusių Įsikur
ti savo noru šion nykion* tundrų 
sritin, kur aštuonetą mėnesių 
per metus siautė pūgos ir tvyro
jo rūkas, nuošimtis buvo labai 
mažas.

Ir štai čia, pačioj sovietinės 
smurto sistemos širdyje, kils už 
keleto mėnesių maištai.

Režimui susiduriant su vis 
stambesnių jėgų pasipriešinimo 
bandymais* kaliniu ešalonai 
traukė vienas paskui kitą i sto
vyklas, kurių buvimą neigė so
vietų valdžia. Pirmąją kalinių 
kartą sudarė pilietinio karo au
kos ir opozicijos partijų nariai 
(menševikai, eserai, kadetai, 
anarchistai). Buožių naikinimas, 
didysis valymas, Rytinės Lenki
jos ir Baltijos kraštų okupacija 
stovykloms parūpino naujas 
žmonių mases. Karo metu sto

naujas ir neįprastas, nes jie 
opoziciją jau turi parlamente. 
Studentų “opozicijos” siautėji
mas gatvės sukėlė didelį netik
rumą visuomenėje, o Baden- 
Wuerttembergo rinkimai kaip 
tik vyko po Velykų. Dėl šių de
monstracijų ne vien tik buvę 
nacionalsocialistai, bet ir kai- 
kurie neutralieji, seniau balsa
vę už kitas partijas, dabar bal
sus atidavė už naujųjų nacių 
NPD partiją, protestuodami 
prieš kairiųjų radikalų siautėji
mą ir Bonuos vyriausybės ne
ryžtingumą jiems sutramdyti.

Pagal veikiančią konstituciją 
demonstracijos yra leidžiamos, 
o tvarkos išlaikymu turi rūpin
tis atskirų kraštų vyriausybės. 
Federacinė valdžia gali įsikišti 
tik tokiu atveju, jei pavojus jau 
yra peržengęs vietinio pobūdžio 
ribas. Dėl tokių konstitucijos 
paragrafų Bonna nori užmegzti 
pokalbį su neramumus kelian
čiais ir kėlusiais studentais, ap
tarti jiems rūpimus klausimus 

. ir jieškoti atitinkamų sprendi
mų.

Velykų metu įvykusios riau
šės V. Vokietijos miestuose pri
vertė susimąstyti federacinio 
parlamento narius, juoba, kad 
po jų sekė naujųjų nacių popu
liarumo padidėjimas Baden- 
Wuerttemberge. Parlamentarai 

, pasmerkė demonstracijų metu 
naudotą jėgą ir pritarė jau mi
nėtai federacinės vyriausybės 
taktikai.

Uždarymo klausimas
Federacinė vyriausybė taipgi 

yra svarsčiusi sumanymą užda
ryti SDS studentų sąjungą ir 
netgi tuo reikalu kalbėjusi par
lamente. Teisiniu požiūriu yra 
pakankamai medžiagos sąjungai 
uždaryti — jos veikla ir tikslai 
yra priešingi konstitucijai. Su
manymo buvo atsisakyta, nes 
tokiu atveju šios sąjungos na
riai pereitų pas kitas giminin
gas grupes ir dar didesniu Įnir
šimu tęstų savo veiklą. Be to, 
jiems solidarumą, galimas daly
kas, parodytų daug studentų, 
kurie lig šiol * laikosi neutralios 
linijos. Taigi, užuot susilpnėju
si, pogrindin persikėlusi SDS 
tik dar labiau sustiprėtų. Fede
racinis parlamentas pritarė vy
riausybei, pasitenkindamas SDS 
studentų sąjungos pasmerkimu 
už revoliucinius metodus, bet 
pateisindamas evoliuciją, kuri 
yra reikalinga. Kartu buvo pa
brėžtas tvirtas pasiryžimas ap
saugoti V. Vokietijos respubli
ką nuo kairiųjų ir nuo dešinių
jų radikalų. *
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Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram" Aotion Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “T%’ redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakomai bus parūpinti Action Line arba “TŽ". Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Prašau man paaiškinti, ar pajamų mokesčiuose yra užskaitomos 
sąskaitos, kurios išduodamos Pekao bendrovės. Ant sąskaitų yra rau
donai užrašyta “For income tax purpose only”. Kai aš pateikiau 
sąskaitą žmogui, kuris pildė mano pajamų mokesčių pareiškimą, jis 
pasakė, kad tai neužskaitoma nes buvo išsiųsta į užsienį. Man tai 
yra išlaidos nes nuperku vaistus ir siunčiu ne dėl pelno, bet tik 
kaip pagalbą prašantiems. Ūkininkas

Tokios rūšies sąskaitos būtų užskaitomos tik tuo atveju jei Jūs 
vaistus siųstumėte savo giminaičiui, kurį pilnai išlaikote. Vaistai siun
čiami kitiems asmenims negali būti įrašomi į pajamų mokesčių pa
reiškimus.

Rugsėjo mėnesį daviau 100 dolerių rankpinigių alyvos bendrovei, 
kuri įruošė apšildymo tankus mūsų name. Gruodžio mėnesį nutariau 
įvesti natūralių dujų šildymą. Alyvos bendrovė tankus atsiėmė, bet 
mano rankpinigių negrąžino sakydami, kad $100 buvo už tankų įruo- 
Šimą ir nuomą. Kaip galiu atgauti savo pinigus? J. B.

Pinigai būtų grąžinti, jei būtų rankpinigiai. Atrodo, kad Jūs ne
supratote sutarties, kuri sakė, kad $100 buvo už tankų įruošimą ir 
aptarnavimą. Tankai liko bendrovės nuosavybė. Sutartyje niekur ne
buvo minimi rankpinigiai.

Pereitais metais susirgau prieš pat atleidimą iš darbo. Rugpjū
čio mėnesį mano sūnus nusilaužė ranką. Rugsėjo 1 d. aš buvau at- ; 
leistas iš darbo, o rugsėjo 15 d. turėjau atsiguti į ligoninę operacijai. 
Aš turėjau grupinį sveikatos draudimą, tačiau kai nusiunčiau gydy
tojų sąskaitas, draudos bendrovė atsakė, kad mano drauda negalioja. 
Jie tik apmokėjo mano sūnaus išlaidas iki rugsėjo 1 d., nors jis 
sirgo iki rugsėjo 15 d. J. S.

Jūs turėjote grupinę sveikatos draudą, kuri galiojo, kol Jūs dir
bote toje pačioje darbovietėje. Rugsėjo 1 d. buvote atleistas iš dar
bo ir tą pačią dieną draudos galiojimas pasibaigė. Jei jūs būtumėte 
atsigulęs j ligoninę prieš rugsėjo 1 d., gydymo išlaidos būtų mokamos 
už visą ligoninėje praleistą laiką. Kadangi Jūsų sūnus negulėjo 
ligoninėje, mokėjimas už jo gydymo išlaidas taip pat pasibaigė rug
sėjo 1 d.

PRANEŠIMAS
TORONTO NAMŲ

S A V I N I N K A MS
Visas Toronto Hydro-Electric sistemos personalas 
ir pagal sutartį dirbantieji Toronto Hydrui, ku
riems yra leistina įeiti į jūsų namus, yra aprūpinti 
ir turi nešioti visą darbo metą oficialų ženklą.

vyklas užplūdo neįmanomi su
skaičiuoti įtartini piliečiai, pas
kui — Vlasovo šalininkai, so
vietų belaisviai Vokietijoj, Uk
rainos Laisvės Armijos nariai, 
simpatizavimu priešui “en bloc” 
apkaltintos tautinės, mažumos, 
nelaisvėn paimti vokiečių ir ja
ponų kariai.

Kaliniu skaičius
1941 m. buvo spėliojama, kad 

sovietų teritorijoj yra daugiau 
kaip 80 darbo pataisos stovyklų, 
sudarančių didesnius ar mažes
nius telkinius. Niekad nebuvo 
Įmanoma tiksliai nustatyti, kiek 
jose būta suimtųjų. Net ir sovie
tų valdžia, šiaip jau duosni sta
tistikom, vargu ar pajėgtų pa
teikti tikslią šios milžiniškos 
smurto Įmonės apyskaitą.

Apskaičiavimai, atlikti šiuo 
klausimu susidomėjusių asme
nų, yra labai skirtingi. Dallin 
pvz. teigia, kad 1930 m. pradžio
je būta dviejų milijonų kalinių. 
Nauru Jasny kalba apie' tris mi
lijonus 1930-1940 m. laikotar
pio vidury. Demografas Warren 
W. Eason mano, kad 1939 m. 
ten galėjo būti 10 milijonų vy
ru ir moterų. ♦. •*

Svyravimai, kaip matom, ga
na dideli, ir tai nenuostabu, nes 
spėliojimai daryti skirtingais 
laikotarpiais, o ir patys metodai, 
naudoti apskaičiavimams, nėra 
empiriškai tobuli. David Dal
lin pvz. rėmėsi sovietinių 
straipsnių rinkiniu “Nuo kalėji
mų iki perauklėjimo instituci
jų”. Skaitytojas sužino 171 pus
lapyje, kad kaliniai gauna 400.- 
000 egz. Įvairių periodinių lei
dinių. Tuo tarpu 259 puslapy
je sakoma, kad vienas laikraš
tis skiriamas penkiems kali
niams. Sugretinus tuos duome
nis, gaunamas dviejų milijonų 
skaičius. Vėlesniame laikotar
pyje, Dailino ir Nikolajevskio 
spėjimu, suimtųjų skaičius turė
jęs būti tarp septynių ir dvyli
kos milijonų.

Wissberg-Cybulski naudojasi 
kitu apskaičiavimo metodu. Pa
sak jo, per didįjį valymą Char
kove buvo suimta apie 5-6% 
miesto gyventojų. Naudodama
sis šiuo koeficientu, jis teigia, 
kad vien tik tame laikotarpyje 
suimta devyni milijonai asmenų,

"X ■ Z&S3E 
(Dvigubai didesnis, negu nešiojamas)

Viršuje yra parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spal
vos ženklas nešiojamas skaitliukų tikrintojų ir kitų siste
mos tarnautojų, kuriems yra leistina patikrinti skaitliukus 
ar kitus elektros įrengimus naudotojų patalpose.

(Netūralaus dydžio)

Viršuje parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos 
ženklas, plieno fone, nešiojamas vandens šildymo tarnau
tojų ir pagal sutartį dirbančiųjų Toronto Hydrui, siųstų 
atlikti darbą naudotojų patalpose.

Jeigu kas nors sakytųsi esąs Toronto Hydro tar
nautojas ar norėtu Toronto Hydro reikalais įeiti i 
jūsų namus, turite prašyti parodyti ši oficialų 
ženklą, prieš ileidžiant Į savo namus.

Šis skelbimas spausdinamas 
jūsų apsaugai

toronto hydro
14 CARLTON STREET

kurių 7 milijonai buvo “politi
niai”.

Naum Jasny remiasi sovieti
niu dokumentu “1941 m. vals
tybinis planas SSSR ekonomijai 
ugdyti”, patekusiu vokiečiams Į 
rankas. Sis planas liečia NKVD 
vaidmenį bendrųjų investavimų 
ribose (išskiriami yra susisieki

mo, krašto apsaugos ir laivyno 
liaudies komisariatai). Remda
masis koncentracinių stovyklų 
darbo jėgą kontroliavusiai NK 
VD skirtomis sąmatomis, Naum 
Jasny prieina išvados, kad bend
ras kalinių skaičius turėjo būti 
trys su puse milijono asmenų. 
(Bus daugiau). Vertė V. J.
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Kanados Etninės Spaudos Są- 
š.m. balandžio 27 d. pa- 
visų tautybių laikraščių 

atstovus aplankyti Toronto slo
vėnų žymesnius pastatus bei jų 
kultūrinius centrus.

Slovėnai Europos istorijoje 
jau yra žinumi tuoj po tautų kil
nojimosi. VIII š. jie buvo užim
ti bavarų, vėliau — frankų ir 
kitų kaimynų, bet tautiškai iš
silaikė vieningi ir 1918 m. pa
skelbė savo nepriklausomą vals
tybę. Greitai jie buvo įjungti Į 
pietinių slavų bendrą Jugosla
vijos valstybę, kuriai ir dabar 
priklauso. Jie nėra patenkinti 
turimomis autonominėmis tei
sėmis kultūriniams bei politi
niams reikalams, nes nori būti 
tikrais savo krašto šeimininkais 
federacinėje valstybėje. Slovė
nija turi arti 2 milijonų gyven
tojų šiaurės vakarinėje Jugosla
vijos dalyje. Jų sostinė yra 
Liubliana. Beveik visi slovėnai 
— katalikai. Dalis slovėnų gy
vena kaimyninėse valstybėse: 
Austrijoje, Italijoje ir Vengri
joje, nes jų gyventos vietos yra 
įjungtos į tas valstybes.

Maldaknygės ir kooperatyvai
Slovėnų buvo labai mažai Ka

nadoje, o ir tie patys buvo žino
mi tik kaip austrai, italai ar ju
goslavai pagal jų gimimo vietą. 
Pirmas žymus slovėnas buvo 
Sault Ste. Marie katalikų vys
kupas Marquette (1797-1868). 
Jis paruošė ir išleido Otavos ir 
Čipavos indėnų kalba maldakny
ges ir žodyną. Indėnai dar ir 
dabar naudoja tą gramatiką. Di
desnis slovėnų skaičius imigra
vo į Kanadą po II D. karo, kai 
buvo sudaryta komunistinė Ju
goslavijos valstybė. Daugiausia 
jų įsikūrė Toronte (apie 12.000), 
Hamiltone. Visoje Kanadoje yra 
apie 20.000 slovėnų, o laisvaja
me pasaulyje— arti pusės mi
lijono.

Etninės spaudos atstovai susi
rinko J. E. Kreko slovėnų kre
dito kooperatyve, 646 Ėuclid 
Ave. šis bankas buvo įsteigtas 
1953 m. ir pavadintas kun. dr. 
J. E. Kreko vardu, nes jis jau 
1894 m. turėjo suorganizavęs 
kooperatyvus prie katalikų pa
rapijų. V. Mauko, slovėnas Et
ninės Spaudos Sąjungos vicepir
mininkas, pasveikino susirinku
sius ir supažindino su slovėnų 
darbais gimtoje šalyje bei Kana
doje. šis kredito kooperatyvas 
turi beveik 2.000 narių ir per 
15 metų yra sutelkęs $1*400.000 
kapitalą. Nuosavuose koopera
tyvo namuose svečiai buvo pa
vaišinti specialia slovėnų arba
ta ir jų skaniais pyragaičiais. 
Kooperatyvas turi skyrių Nau- 
jajame Toronte. Antrasis slovė
nų kredito kooperatyvas, Įsteig
tas 1957 m., su 1936 nariais ir 
$1.300.000 kapitalu veikia prie 
abiejų slovėnų parapijų. Cent
rinė įstaiga yra 618 Manning 
Ave.

Žino tėvų kraštą
Užėjome į Marijos Krikščio

nių Pagalbos parapijos bažny
čią ir mokyklą. Viskas naujai 
Įsigyta 1953 m. ir vėliau. Kle
bonas kun. Prebil parodė kuk
liai ir gražiai įrengtą bažnyčią. 
Mokyklos klasėse radome apie 
160 jaunų slovėnų. Jie turi tik 
5 klasių programą, kuri dau
giau panaši į europinę. Antros 
klasės (IV ki. Kanados mokyk
loje) trys mokiniai, mano pa
klausti, pasakė tėvų gyventų 
vietovių pavadinimus ir jas pa
rodė spalvotame Slovėnijos že
mėlapyje. Lietuvių mokyklose 
net ir baigiamose klasėse nevisi 
mokiniai žino savo tėvų ir moti
nų kilimo vietas, ir mažiau pa
žįsta savo tėvynės žemėlapi, šio
je mokykloje moko 10 mokyto
jų devyniose klasėse. Mokiniai 
moka po $10 metams, mokyto
jai kas pusmetis gauna dovanų 
po $50. Mokyklos vedėjas yra 
du vadovėlius išleidęs darbštus 
kun. T. Zrnec. Jo vadovaujamas 
mokinių choras padainavo kele
tą slovėniškų dainų. Po 5 me
tų darbo mokiniai įsijungia į 
Įvairias jaunimo organizacijas, 
kuriose jie gilina slovėnų kul
tūrines žinias ir dalyvauja vi
suomeninėje veikloje.

bažnyčios Toronte, 611 Manning Ave.

Pasaulinis centras
Tame pačiame gatvių bloke 

1956 m. buvo įkurtas slovėnų 
kultūros ir informacijos “Slo- 
Can” centras, kuris yra tapęs 
pagrindine viso pasaulio slovėnų 
kultūros institucija. Ten yra 
įvairių spaudos leidinių slovė
nų, anglų ir ispanų kalbomis. 
Prieš porą metų Pape Avė. bu
vo atidaryti Slovėnų Namai, ku
riuos įsteigė 6 organizacijos. Čia 
yra salė sportui ir chorui bei 
didesniems susirinkimams.

Prie Q. E. ir 27 vieškelio yra 
antroji slovėnų katalikų Ste
buklingojo Medaliono parapija. 
Bažnyčia pastatyta dar tik 1962 
m. Prie jos yra klebonija, salė 
ir mokykla su dideliu kiemu. 
Bažnyčia gražiai įrengta, truputį 
panaši į Šv. Jorio Kr. lietuvių 
bažnyčią. Klebonas kun. J. Ko- 
pač; MC, pastoracinį darbą pra
dėjo su 30 šeimų, o dabar 
jau yra apie 300. Šios para
pijos mokykloje mokosi apie 
170 mokinių astuoniose klasėse 
ir atskirai ruošiami būsimi mo
kytojai (3 metų specialus kur
sas). Mokyklos vedėjas F. B. 
Ceraras tikisi, kad bent septyni 
kursantai baigs šį kursą ir ga
lės dirbti mokykloje. B. Potač- 
niko vadovaujamas mokinių cho
ras padainavo angliškai ir slo
vėniškai. Choristai atidžiai sekė 
chorvedį ir jausmingai traukė 
dainas. Skautai ir kitos jauni
mo organizacijos aktyviai reiš
kiasi parapijoje. Prie jos taip
gi veikia abiejų kredito koope
ratyvų skyriai, naudodami tą 
pati kambarį skirtingomis savai
tės dienomis.

Pagrindinės organizacijos
Slovėnai turi įvairių tautiniu 

ir religinių organizacijų, atski
ras parapijas bei keletą namų, 
bet beveik visus juos nuo 1892 
m. jungia Krikščionių Demo
kratų Sąjunga. Ji leidžia savait
rašty šešis žurnalus ir vieną 
metraštį. Finansiniu ir morali
niu atžvilgiu daug padėjo para
pijoms, kooperatyvui, vasaros 
stovyklavietei prie Bolton.

Slovėnų Tautinė Federacija, 
įkurta prieš 19 metų, leidžia 
mėnesinį laikraštį “Šlovenska 
Država”, redaguojamą V. Mau
ko. šis laikraštis informuoja slo
vėnus 30-je laisvojo pasaulio 
valstybių, bet į Slovėniją neįlei
džiamas.

Slovėnų akademikų draugija 
“Research Centre for Slovenian 
Culture”, kuriai priklauso uni
versitetus baigusieji, nagrinėja 
ir stengiasi perduoti slovėnų 
kultūrą jaunajai kartai.

S.A.V.A. — studentų organi
zacija apjungia Kanados ir JAV 
slovėnų studentus, ši organiza
cija yra labai veikli politinėje, 
ekonominėje ir religinėje srity
se. Vienas mūsų palydovų buvo 
jos narys Peter Čekuta, aktyvus, 
energingas ir susipratęs slovė
nas. Jis prieš metus lankėsi Ju
goslavijoje ir dabar dar geriau 
supranta savo tautos būklę.

Užbaigdami dienos ekskursi
ją, nuvažiavome į gerą slovėnų 
restoraną “Tiroler”, 1115 Bay 
St. Savininkai ponai Mauko vi
sus spaudos atstovus pavaišino 
skaniais slovėniškais pietumis 
iš Slovėnijos importuotu vynu, 
nors jau buvome vaišinti abie
jose parapijose.

Yra ko pasimokyti
Gera aplankyti kaimynus, nes 

jų darbo rezultatus galima pa
lyginti su mūsų laimėjimais. Ti
kėjau, kad mūsų kredito koope
ratyvai, parapijos su mokykla 
bei kultūrinėmis organizacijo
mis yra rekordiniai stipruoliai. 
Deja, pagal mūsų tautiečių skai
čių ir kultūrinį bei ekonominį 
paveldėjimą esame tik geras vi
durkis. Jeigu norime būti pir
maujančių eilėse, reiktų dar ne
mažai padirbėti lietuvių vieny
bės ir kultūrinio bei tautinio su
sipratimo kryptimi. Tų pastan
gų džiugius rezultatus tada ga
lėtume matyti savo jaunojoje 
kartoje, kuriai priklauso atei
tis, nes juk ateis diena, kai da
bartinis jaunimas turės perimti 
mūsų Įsipareigojimus kovoje už 
Lietuvos laisvę, už lietuviškumo 
išsaugojimą Kanadoje.

Vitalius M.

Prisikėlimo parapijos modernūs pastatai Toronte, skirti religinei ir tautinei veiklai

Penkiolikos metų žvilgsniu
Gegužės 26, šį sekmadieni, Prisikėlimo parapija Toronte mini savo 

Įsteigimo ir plačios veiklos 15 metų sukakti. Ta proga parapijos kle
bonas T. Placidas Barius, OFM, sutiko atsakyti Į eilę klausimų. Jo at
sakymai liečia ne tik parapiją, bet ir aplamai lietuviškas problemas. 
Nutylėtas buvo vienas dalykas — paties T. Placido Bariaus, OFM, ar
tėjanti sidabrinės kunigystės sukaktis. Sveikiname! Red.

— Kai parapija buvo steigia
ma, dauguma lietuvių gyveno 
jos rajone. Dabar nemaža jų ke
liasi į priemiesčius. Ar nėra pa
vojaus, kad parapija gali likti 
be parapijiečių?

— Bent šiuo metu to pavo
jaus nėra. Net ir tie, kurie to
liau gyvena, bažnyčią, salę ir 
par. raštinę pasiekia per 15-20 
minučių. Didžioji parapijiečių 
dalis tebegyvena pakankamai 
arti, kad ją pasiektų pėsti. Nuo
tolis myliomis čia netiek svar
bus. Kai nuo religijos ar tautos 
nutolstama dvasia, tada ir už 
sekančio kampo esanti bažnyčia 
ar lietuviška institucija yra per- 
toli. Ir atvirkščiai — jei anie 
dalykai dvasiai arti, kelio ilgu-, 
mas didelės rolės nevaidina.

— Nusiskundžiama, lietuvių 
nedosnumu ir nejautrumu bend
ruomeniniams reikalams. Kokia 
Jūsų patirtis ir nuomonė šiuo 
reikalu?

— Lietuviai yra savotiški. Su
jaudink jį sukrėsk — ir jis pa
siruošęs atiduoti kone paskutinį 
centą. Neperseniausiai “Aušros” 
sporto klubo mergaitės laimėjo 
Ontario krepšinio žaidynes ir 
Kanados čempijonatui turėjo 
vykti į Edmontoną. Pinigų ne
buvo, bet jie be didesnio vargo 
buvo suaukoti per pusantros pa
ros. Virš $2.000! Arba vėl — 
kai praėjusį rudenį nežinomi 
piktadariai apgadino T. pranciš
konų stovyklavietę N. Wasago- 
je, lietuviai tuoj pat atsiliepė 
dosnia beveik $3.000 auka. Ta
čiau ten, kur reikalinga regu
liaraus, pastovaus ir tvarkingo, 
aukojimo, nors ir nežymaus, 
daugumos mūsų tautiečių pri
sidėjimo samprata yra be galo 
žema. Mes, lietuviai, esame iš
didi tauta, bet mumyse iš kaž
kur dar užsilikęs pavargėliškos 
dorybės augštinimas — vis ką 
nors gauti veltui. Mumyse kaž
kur giliai slypi UNRROS die
nų, o gal net baudžiavos laikų 
pėdsakai. Juk argi ne vargas iš 
mūsų surinkti solidarumo įnašą, 
šeštadieninės mokyklos mokes
tį? ... Turi vargo ir parapija. 
Bet yra ir nepaprastai puikių 
žmonių, kurių paslaugumui, 
nuoširdumui ir aukos dvasiai nė
ra galo. Jais remiasi ne tik pa
rapijinė, bet visokia organizuo
ta ir bendruomeninė veikla. Tie 
žmonės kompensuoja anų apsi
leidimą, ir tokiu būdu, nors ir 
sulėtintu žingsniu, galima eiti 
pirmyn.

— Neseniai atremontavote sa
les. Vaizdas iš pagrindų pasi
keitęs. Būtų įdomu išgirsti, ko
dėl toks didelis darbas dabar 
užsimotas?

— Remontus iššaukė reikalas, 
ir tvarkėme ne tik sales, bet ir 
eilę kitų patalpų. Kaikurios pa
talpos paskutinį kartą buvo 
tvarkytos prieš 3-4 metus, o ki
tos iš viso dar nebuvo baigtos. 
Šį kartą nepasitenkinta vien ei
liniu perdažymu. bet pasisakyta 
už dekoravfmą dėl kelių prie
žasčių. Išnuomojant, ypač kita
taučiams, gražesnės patalpos 
duoda didesnes pajamas. Mums 
patiems taipgi daug maloniau 
susirinkti į išbaigtas ir jaukias 
patalpas. Beveik visi lietuvių ko
lonijos didesnieji parengimai, 
banketai, koncertai, vaidinimai, 
parodos ir t.t. vyksta Prisikėli
mo par. patalpose. Jei šiandien 
lietuviai keliasi tik į geresnius 
rajonus, perka tik gražesnius 
namus ir užima pelningesnes 
vietas, tai kodėl jų bendrų su- 
sišjimų patalpos tūri būti* že
miau jų lygio? Negalima už
miršti fakto, kad per Prisikėli
mo par. sales kasmet pereina 
ne šimtai, bet tūkstančiai kita
taučių. Jose dauguma mažumų

ruošia savo koncertus, vaidini
mus, tautines šventes ir pan. 
Prisikėlimo par. patalpos jiems 
reprezentuoja ne tik Prisikėli
mo parapiją, bet ir aplamai vi-

Prisikėlimo parapijos klebonas 
T. Placidas Barius, OFM
sus lietuvius — mūsų skonį, 
veržlumą, pajėgumą, susiklau
symą, kultūringumą. Ar nemie
la, jei išpuoštos patalpos jiems 
padės mus dar labiau vertinti? 
Darant pertvarkymus vis tik bu
vo atsižvelgta ir į praktiškąją 
pusę, nevien į dekoratyvinę, 
nes salėse ir toliau sportuos 
mūsų jaunimas. Arch. dr. A. 
Kulpavičiaus projektu ir lietu
vių bei kitų bendrovių atliktais 
darbais esame labai patenkinti.

— Statant salę ir vėliau para
pijos namus, Jūs akcentavote, 
kad jie bus ne vien parapijinei, 
bet taip pat ir visuomeninei 
veiklai. Įdomu būtų patirti, kiek 
jie dabar naudojami visuomeni
niams lietuviškiems reikalams.

— Išskyrus bažnyčią ir vienu- 
lyną, kuris yra naujojo priesta
to Il-me augšte, visos parapijos 
patalpos naudojamos visuomeni
niams lietuviškiems reikalams. 
Tik vasaros mėnesiais, kada lie
tuviškoji veikla aprimsta, pa
talpos išnuomojamos kitatau
čiams. Auditorija talpina 800 
žmonių, kavinė — 200, parodų 
salė — 200, muzikos studija — 
150, trijų organizacijų būstinės 
— kiekvienas po 50. Skautai, 
ateitininkai ir studentai, nors ir 
neparapijinės organizacijos, tu
ri nuolatines ir pastovias patal
pas, kurios jiems duotos veltui, 
o reikalui esant, užleidžiamos 
ir visos kitos salės. Parapijos pa
talpomis nemokamai naudojasi 
eilė ir kitų kolonijos vienetų, 
kaip akademiku dr-ja, šeštadie
ninė mokykla, lituanistiniai kur
sai, tautinių šokių grupės, pen
sininkų klubas, numizmatikai, 
virimo, kepimo, siuvimo kursai 
ir t.t.

Jei kalbama apie parapijines 
organizacijas, dažnai galvojama, 
kad jos tinka tik bažnyčiai šluo
ti ir altoriams puošti. Netaip 
yra su mūsų parapijos organiza
cijomis. Mes Toronte turime 
virš 70 organizacijų, bet tos, ku
rios tikrai visuomeniškai reiš
kiasi, išskyrus KL Bendruomenę 
ir dar vieną kitą organizaciją, 
yra arba mūsų parapijos, arba 
prie mūsų parapijos prisiglau- 
dusios. Parapijos 3 chorai, spor
to klubas Aušra, vasaros sto
vyklavietė N. Wasagoje, spaudos 
kioskas, vienintelė vieša visoje 
kolonijoje biblioteka, kooperati
nis bankas ir kt. seniai pralau
žė betkokias grynai parapijinės 
reikšmės ribas, o be mūsų gau
sių katal. vyrų ir katal. moterų 
dr-jų pagalbos negali apsieiti 
joks didesnis kolonijos užsimo
jimas.

Mes kalbame apie Toronto ko
lonijos veiklą. Bet išimk iŠ To
ronto Prisikėlimo parapiją, ir 

ta veikla liks be jėgos, be pa
talpų ir be galimybių.

— Kalbant apie žemiškus da
lykus, mintis krypsta ir į dva
sinius. Kaip parapijiečiai priėmė 
liturgines reformas?

— Jaunimas išorines refor
mas, kaip pvz. altorių apsuki
mas, dialoginis atsakinėjimas, 
Komunijos priėmimas stovint, 
pasauliečių skaitymas per Mi
šias, priėmė su entuziazmu. Vy
resnieji reagavo įvairiai. Spėju, 
kad bent pradžioje parapijiečių 
dauguma reformų atžvilgiu bu
vo gana šalta, bet jas turėjo pri
imti, nes nebebuvo kitos išei
ties. Dabar jau daugelis jas 
randa geromis ir prasmingo
mis. Bendrai paėmus, įvesdami 
išorines liturgijos reformas mes 
savo parapijoje nesutikome di
desnių sunkumų, nors ir buvo
me vieni iš pirmųjų. Kitas rei
kalas — vidinė reforma, čia jau 
sunkiau perkandamas riešutas. 
Kodėl reformuotis? Kur refor
muotis? Negi mūsų tikėjimas iki 
šiol nebuvo geras? ... Lietuvio 
religingumas yra savotiškas. Jis 
paprastas, nesudėtingas ir labai 
realus. Būti religingu jam reiš
kia tvarkingai gyventi, neuž
mušti, nevogti, nepaleistuvauti. 
“Teologavimą”, filosofavimą, 
net ir pamaldumą jis laiko tru
pučiuką “pertemptu” reikalu. 
Parapijos sudarytos tarybos re
liginė sekcija ateityje bandys 
parūpinti populiarių paskaitų ir 
diskusijų religiniais klausimais. 
Jos, viliuosi, mus paskatins savo 
religiją giliau pastudijuoti ir 
pagrįsti.

— Kita didelė naujenybė Jū
sų parapijoje buvo parapijos 
tarybos suorganizavimas. Kas ji 
yra, ką ji veikia, ko iš jos lau
kiama?

— Tikrai, čia tai naujas daly
kas. Kiek man žinoma, dar ir da
bar tebesame vienintelė lietu
vių parapija išeivijoje, išdrįsusi 
suorganizuoti parapijos tarybą 
tokioje formoje ir su tokiomis 
galiomis.

Siam užsimojimui mintį ir pa
skatinimą davė paskutinioji Va
tikano santaryba. Principe ji pa
mirštam pasauliečiui tikinčia
jam grąžina savivaldos teises. 
Buvo įprasta, kad visus parapi
jinius reikalus tvarkė klebonas. 
Dabargi einama prie to, kad ta 
klebono karūna, galia ir valia, 
ypač ekonominiuose reikaluose, 
būtų pasidalyta tarp jo ir para
pijiečių.

Kadangi konkrečių nurodymų 
iš Romos dar nėra, mes savo 
parapijoje ėjome eksperimenti
niu keliu, sudarydami 30 asme
nų, vyrų ir moterų, tarybą iš 
rinktų, organizacijų deleguotų 
ir klebono kviestų žmonių. Į šią 
tarybą taip pat įeina kunigų ir 
seselių atstovai. Taryba yra su
siskirsčiusi į 4 darbo sekcijas 
— religinę, visuomeninę, jauni
mo ir ekonominę. Sekcijų dar
bus tvirtina ir koordinuoja ta
rybos valdyba, kurią sudaro pir
mininkas (šiuo metu dr. J. Sun- 
gaila), vicepirmininkas, 2 sekre
toriai, sekcijų pirmininkai ir 
klebonas. Kadangi šiuo metu 
tėra darbo pradžia, didesnės 
veiklos nesuspėta išvystyti, nors 
jau užplanuota visa eilė drąsių 
ir gražių darbų. '

Asmeniškai į tarybą dedu 
daug vilčių. Ypatingai būtų džiu
gu, jei taryba kiek galint grei
čiau perimtų parapijos ekono- 
minius-finanšinius reikalus, kaip 
skolas, vajus, statybas, remon
tus ir t.t. Vietiniams katalikams 
kunigas ir finansai yra lengvai 
suderinami dalykai, bet lietuvių 
daugumai jie vis dar labai sun
kiai derinasi. Atpalaiduotas nuo 
tu dalykų, kunigas pagaliau tu
rėtų daugiau laiko savo tiesio
giniam ganytojo darbui.

— Kokie yra Prisikėlimo pa
rapijos ateities planai?

— Jokiu žemę drebinančių 
planų ateičiai nepramatyta. Pa
liekame prie savo įprastinės

"GYVATARAS" PRAŠO PARAMOS
Brangūs tautiečiai!
Liūto dalis nuopelnų Lietuvos ir lietuvių vardo garsinime 

svetimtaučių tarpe priklauso Hamiltono tautinių šokių grupei 
“Gyvataras”, kuri mūsų liaudies meno dėka papuošė Kanados tau
tybių mozaiką nuo Baltijos krantų atneštu lietuvišku gintaru. 
“Gyvataro” pastangomis tas lietuviškas gintaras šiandien spindi 
galbūt daugiau už visų kitų tautybių įnašą bendroje Kanados 
mozaikoje. Kanados vyriausybės dėmesys buvo atkreiptas ne tik 
kaip į atstovus vienos tautinių šokių grupės, bet tuo pačiu ir į 
visą lietuvių tautą. Tai liudija pereitų metų Kanados šimtmečio 
minėjimas, vyriausybės kvietimai “Gyvatarui” dalyvauti įvairiose 
šventėse.

šiemet hamiltoniečių “Gyvataras” Kanados valdžios buvo 
išrinktas atstovauti Klevo Lapo kraštui dideliame tautų draugiš
kumo festivalyje Prancūzijoje. Kanados vyriausybė mėgėjų gru
pėms nepadengia kelionės išlaidų, tik išrenka grupę, kuri repre
zentuos Kanadą. Išlaidų susidaro apie 6.000 dolerių, ši suma yra 
sunkiai pakeliama ir “Gyvatarui”, ir Hamiltono lietuvių kolonijai.

Lietuviai! Taip retos ir reikšmingos išvykos mes negalime 
praleisti, nes ji liečia ne vien “Gyvatarą” 'ar tik Hamiltono lie
tuvių koloniją, bet ir visus lietuvius laisvajame pasaulyje, juo 
labiau, kad iš Prancūzijos numatoma aplankyti Vokietijos lietu
vius ir mūsų tautinį meną taip pat parodyti kanadiečiams kariams 
Europoje.

Atsižvelgiant į Lietuvos nepriklausomybės jubilėjinius me
tus, į mūsų vedamą laisvės kovą ir Lietuvos vardo garsinimą, nu
tarta šią “Gyvataro” išvyką pilnai paremti, sudarant Hamiltono 
“Gyvataro” išvykos į Prancūziją komitetą šios sudėties: pirm. 
Alf. Juozapavičius, sekr. K. Žukauskas, ižd. A. S. Šlekaitis, “Gy
vataro” atstovas G. Breichmanas, spaudos ir informacijos vado
vas K. Baronas, nariai — D. Prunskutė, J. Gedris, K. Mikšys.

Tautiečiai! Kreipiamės į visus Kanados ir JAV lietuvius, visas 
organizacijas, prašydami finansinės ir moralinės paramos Hamil
tono “Gyvataro” išvykai į Prancūziją. Kiekviena, nors ir maža, 
auka bus mielai laukiama. Aukas prašome siųsti komiteto iždinin
kui A. S. Blekaičiui, 206 Queen St. South,* Hamilton, Ontario, 
Canada, arba Hamiltono Lietuvių Bankeliui Talka (Talka, 21 Main 
St. East, Hamilton, Ontario, Canada), kuriame atidaryta speciali 
sąskaita nr. 1431 “Gyvataras — Prancūzija”.

Visi aukotojai kiekvieną savaitę bus skelbiami Kanados lie
tuvių spaudoje, o po išvykos bus pateikta pilna pajamų ir išlaidų 
apyskaita.

Tikime, kad Lietuvos nepriklausomybės jubilėjiniais metais 
mūsų Tėvynės vardas plačiai nuskambės laisvajame Vakarų pa
saulyje. Už tai iš anksto tariame lietuvišką ačiū!

Hamiltono “Gyvataro” išvykos į Prancūziją komitetas

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULATTIS

PAGRIDINIS ŠIOS VASAROS lie
tuviškojo gyvenimo įvykis bus III 
JAV ir Kanados liet, tautinių šokių 
šventė liepos mėn. 7 d. Internatio
nal Amphitheatro salėje, kur buvo 
praėjusios šokių ir dainų šventės. 
Neseniai lietuvių delegacija šios 
šventės reikalu viešėjo pas Čikagos 
miesto burmistrą R. Daley. Taip pat 
jau pradėti platinti bilietai, kurie 
gaunami “Marginių” krautuvėje, 2511 
W. 69 St. Jų kainos nuo 2 iki 7 doL 
Bilietus galima užsisakyti ir paštu, 
rašant augšciau minėtu adresu. Ti
kimasi, jog šventėje dalyvaus apie 40 
tautinių šokių grupių. Be suaugusių
jų, bus ir vaikų šokėjų pasirodymas.

Šios šventės išvakarėsi, liepos mėn. 
6 d., tame pačiame amfiteatre bus 
svečių ir šokėjų susipažinimo vaka
rienė su šokiais. Į šį pobūvį bilietai 
taipgi jau platinami po $6.50 asme
niui. Nors ta salė yra didelė, tačiau 
bilietų gali pritrūkti, jeigu bus lau
kiama paskutinių dienų. Visi šie įvy
kiai bus JAV Nepriklausomybės 
šventės savaitgalyje, taigi tikimasi, 
jog čia suvažiuos šimtai svečių ir iš 
tolimųjų JAV bei Kanados vietovių, 
čikagiečiai pasistengs visus gražiai 
priimti.

CICERO NAMŲ SAVININKŲ 
draugijos susirinkime gegužės 14 d. 
Liberty salėje kalbėjo kandidatas į 
Čikagos sanitarinio distrikto patikėti
nius — Valdas Adamkus-Adamkavi- 
čius. Jis yra pirmasis iš naujųjų atei
vių, kuris Čikagoje kandidatuoja į 
Amerikos politinių partijų remia
mą postą. Beje, jis yra vienintelis 
iš visų lietuvių ateinančiuose rinki
muose gavusių partijų pritarimą bet- 
kokiai kandidatūrai. V. Adamkus 
yra nominuotas respublikonų parti
jos, kurios dėka į panašų postą anks
čiau yra buvęs išrinktas Antanas

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

282. Vaitkūnas Petras $100
283. Rimkevičienės J. atm. $114
284. Dargis, Viktoras $100
285. Jankauskas, Julius $100

Papildė įnašus:
13. Kantvydas, Albinas iki $700 

61. Tor. At-kų Sendr. kp. iki $100 
P. Vaitkūnas gyvena St. Paul 

mieste Albertoj. Už nuopelnus lietu
viškai mokyklai a. a. mokytojos Jie- 
vos Rimkevičienės atminimui įnašą 
Fonde suaukojo: $25 — Montrealio 
lituanistinių kursų mokytojai. $18 — 
Dr. V. Kudirkos šešt. mokyklos mo
kytojos po $10 — Montrealio Liet. 
B-nė ir Mindaugo šaulių kuopa, po

veiklos, kurią tęsiame jau 15 
metų. Savo pusėje turime žmo
nių palankumą, turime daug 
jaunimo, turime ir duodame vi
siems be išimties geriausias są
lygas religinei ir tautinei veik
lai. Todėl, Dievui ir toliau pa
dedant, su pasitikėjimu žiūrime 
į ateitį. Ačiū visiems, kurie mu
mis pasitikėjo ir kurie mums 
padėjo. Pasiektais laimėjimais 
malonu su visais pasidalyti.

SVEIKATOS KLINIKA- Health Clinic
Medicinine ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo ’’etnvMka klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai, spindulinės ir 

ir ganj vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL ’

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

Olis.
Tame pačiame susirinkime kalbėjo 

ir nekilnojamo turto pardavėjas 
Juozas Bacevičius, kurio pavardė 
plačiai nuskambėjo amerikiečių spau
doje, kai jis buvo juodųjų apskųs
tas dėl tariamo jų diskriminavimo 
namų pardavime. Jis buvo nubaus
tas, tačiau dabar yra iškėlęs civi
linę bylą, kuri dar nėra baigta. 
• • •

LIETUVOS VYČIŲ SALĖJE įvy
kusioje Čikagos lietuvių organizaci
jų atstovų konferencijoje buvo suda
ryta naujo Čikagos Lietuvių Taryba, 
kuri yra Amerikos Lietuvių Tarybos 
padalinys. Ilgą pranešimą čia pada
rė pirmininkas Julius Pakalka, ku
ris daug darbavosi ir nemaža pini
gų skyrė, ruošiant Vasario 16 minė
jimą Civic Opera rūmuose. Naujuo
ju pirmininku išrinktas Algirdas 
Pužauskas, gyvenęs Anglijoje, da
bar redaguojąs “Naujienų” dienraš
čio pirmąjį puslapį. Vicepirminin
kais išrinkti: kun. A. Stašys, J. Sko- 
rubskas, J. Pakalka ir R. Staniūnas. 
šią konferenciją sveikino Lietuvos 
gen. konsulas Čikagoje dr. P. Dauž- 
vardis, ALTos pirm. E. Bartkus, 
PLB valdybos pirm. J. Bačiūnas ir 
kt. 
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Čikagos 
“Lituanikos” futbolininkai pirmeny
bių rungtynėse pasiekė dar vieną 
pergalę: gegužės mėn. 12 d. jie įvei
kė “Norwegian-Americans” koman
dą 3:2. — “Gintaro” balius, kuria
me bus pristatytos šių metų “debiu- 
tantės”, įvyks birželio mėn 24 <L 
šiuose baliuose būna pagerbtos lie
tuvių kilmės mergaitės, kurių tik 
maža dalis reiškiasi lietuviškoje 
veikloje. — Viena pirmųjų didesnių 
šių metų gegužinių bus “Naujienų” 
birželio mėn. 9 d. Bučo darže.

S5 — LK Moterų Dr jos McrfreaUo 
skyrius, mok. J. Baltuonienė, V. 
Gražienė, A. Rudytė, R. Navikėnas, 
J. Adamonienė, J. Dauderienė, R. 
ir V. Lietuvninkaitės, A. Paškevičie- 
nė. Po mažiau aukojo L. Anuškis, 
jr., N. Gudriūnaitė ir S. Petraus
kienė. Inž. V. Dargis yra montrea- 
lietis, o J. Jankauskas — jaunas 
farmacininkas iš Toronto.

Visiems aukotojams Fondas reiš
kia nuoširdžią padėką ir kviečia dau
giau lietuvių, ypač verslininkų, aka
demikų, jungtis į Lietuvių Fondo 
narius. Iki pusės Fondo plano išpil
dymo (S50.000) trūksta dar 50 na
rių arba $7.500, o liko tik 7 šių Lais
vės Kovos Metų mėnesiai. P. LELIS, 

reik. ved.

• Italų spauda paskelbė, kad 
1961-66 m. laikotarpyje Milano 
zoologijos sode liūtai sužeidė 6 
asmenis, tigrai — 1, o beždžio
nės — 43. šuo laikomas žmo
gaus draugu, bet per minėtą 
laikotarpį sukandžiojo 7.000 as
menų; katės, laikomos klastin
gais gyvuliais, per tą penkmetį 
įkando tik 615 asmenų.

PS.D.R.M.N.PL
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AUKOS VIETNAMUI
Lietuvos įmonių ir įstaigų jauni

mas balandžio 27 d. buvo išvarytas 
į talką statybininkams su skambiu 
šūkiu: “Mes su jumis, didvyriškieji 
bendraamžiai Vietname!” Už talkos 
metu atlikta darbą gauti pinigai per
duoti solidarumo su Vietnamu fon
dui, kurį tvarko Maskva. Šiais pini
gais bus remiamas karas Vietname. 
Laikraščiuose kalbama apie tūkstan
čius surinktų rublių, bet nepaaiški
nama, ar jie bus pasiųsti į š. Viet
namą, ar galbūt juos susižers Sovie
tų Sąjungoos iždas už Hanojui tie
kiamus ginklus. Priverstinio darbo 
aukomis, matyt, siekiama sumažinti 
sovietų išlaidas Vietnamo kare. Ame
rikiečių žvalgybos paskelbtais duo
menimis, Vietnamo karas Kremliui 
atsieina apie du bilijonai dolerių 
į metus.

GEGUŽĖS PIRMOJI
Pagrindinis Gegužės 1 paradas, 

kaip paprastai, įvyko Vilniuje, žodį 
tarė Vilniaus karinės įgulos rusas 
viršininkas L. Bondarenka, o Mask
vai tarnaujančios vietinės komparti
jos vardu kalbėjo centrinio komite
to sekr. A. Ferensas. Laikydamiesi 
maskvinio trafareto, jiedu apibarė 
“agresorių” JAV, “revanšistinę” V. 
Vokietiją ir Izraelį, sutriuškinusį so
vietiniais ginklais aprūpintus arabus. 
Karingesnis už L. Bondarenka buvo 
A. Ferensas, prie Amerikos “agre
sijos” prijungęs žodį “barbariška”. 
Savo kalbą jis užbaigė Maskvos gar
bei skirtu šūkiu: “Tegyvuoja Tary
bų Sąjunga — tautų draugystės ir 
pažangos tvirtovė!” Po karinio para
do pro tribūnas pražygiavo į Leni
no aikštę suvaryti moksleiviai, spor
tininkai, įmonių tarnautojai ir dar
bininkai. “Tiesos” puslapiuose įdėto
se Ch. Levino nuotraukose matyti 
pora pravežamų raketų, kurios sa
vo dydžiu tėra nykštukai, kai jas 
palygini su rodytomis Maskvoje. Ten
ka manyti, tai buvo tik paprastos 
priešlėktuvinės raketos. Didžiųjų 
raketų Maskva Vilniun nesiteikia at
siųstu

PAMINKLŲ APSAUGA
Daug popieriaus buvo prirašyta 

apie kompartijos rūpinimąsi istori
nių pastatų ir paminklų apsauga, 
kuri toli gražu nebuvo pakankama, 
jeigu Paminklų Apsaugos ir Kraš
totyros Draugija nutarė sudaryti 
specialų fondą ir telkti visų lietuvių 
aukas. Pirmieji į pagalbą atėjo Laz
dijų ir Švenčionių kooperatininkai, 
švenčioniškiai fondui paskyrė pusę 
metinio dividendo, lazdijiečiai — 
1.500 rublių iš savo dividendo. Fondo 
vadovai nutarė kreiptis į visus var
totojų kooperacijos narius, profsą
jungines ir visuomenines organiza
cijas, visą lietuvišgą visuomenę. Sa
ločių vidurinės mokyklos kraštoty
rininkai surinko 350 rb., Pasvalio 
vidurinės mokyklos — 200 rb. Fon
do pinigai pirmiausia bus panaudoti 
Vilniaus pilių kompleksui tirti bei 
aplinkai sutvarkyti, Dionizo Poškos 
baublių apsauginiams gaubtams 
įrengti. Abu šie projektai yra svei
kintini, bet stebėtis verčia trečiasis 
— Dimitravo priverčiamųjų darbų 
stovyklos pavertimas muzėjumi. Pro
pagandinius siekius kompartija tu
rėtų įgyvendinti savo lėšomis/ Visuo
menės aukomis būtų galima pastaty
ti paminklą 1941 m. vasarą Pra
vieniškių stovykloje enkavedistų su
šaudytiems kaliniams. Paminklo tu
rėtų susilaukti ir Rainių miškelis, 
girdėjęs paskutinius kankinių ato
dūsius. Palyginus su šiomis vietovė
mis, Dimitravą reikėtų laikyti ko
munistų kurortu ar galbūt poilsio 
namais.

UTENA IR JOS GAMTA
Utenos gamtos problemas “Tiesai” 

atsiųstame laiške kelia gamtos ap
saugos draugijos kraštovaizdžio ap

WELLAND, ONT.

I šeštadienį, birželio 1, Wellande, Ont. į
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KUKLUS IR GRAŽUS MOTINOS 
DIENOS MINĖJIMAS pradėtas Mi- 
šiorrus, kurias atlaikė ir tai progai 
pritaikytą pamokslą pasakė B. Mi- 

' kalauskas, OFM. Po pamaldų įvyko 
oficialioji dalis. LB apylinės pirm. 
M. Salėiūnas skaitė paskaitą, jaus
mingai ir prasmingai apibūdinda
mas motiną. Atsistojimu buvo pa
gerbtos mirusios motinos. V. A. Bi
liūnai padovanojo gėlių kurias mo
tinoms išdalino Danguolė Izokaitytė. 

saugos komisijos pirm. K Eringis ir 
narys R. Pakalnis. Numatoma, kad 
Utena taps regioniniu pramonės 
centru su 40.000 gyventojų. Daugiau
sia rūpesčių planuotojams teikia 
vandens išteklių problema. Du maži 
miesto ežerėliai yra gerokai nusekę, 
pakraščiai uždumblėję, bet juos ti
kimasi atgaivinti gretimų upelių nu
kreiptu vandeniu. Ant Rašės upelio 
projektuojama užtvanka ir 110 ha 
tvenkinys, kuriam vandenį iš Alau
šo ežero parūpins Uolės upelis. Tven
kinys sudarys vandens išteklių at
sargas pramonės įmonėms ir uteniš
kių poilsiui, jeigu jo pakrantėse bus 
įruošti paplūdimiai ir pasodinta me
džių. K. Eringis ir R. Pakalnis pata
ria vengti pramonės įmonių tvenki
nio aplinkoje, bet statyti jas į ry
tus nuo miesto. Į tvenkinio rajoną 
jau yra įsiskverbęs trikotažo fabri
kas. Didesnio dėmesio jiedu norėtų 
ir Alaušo ežerui, nes Uteną nuo jo 
skiria tik 10 km. Augant miestui, jis 
taps populiariausia užmiestine po
ilsio vieta.

REVOLIUCIJOS SUKAKTIS
Kai laisvojo pasaulio lietuviai mi

ni Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo penkiasdešimtmetį, komparti
ja, nutylėdama šį nepalyginamai 
reikšmingesnį įvykį lietuvių tautos 
gyvenime, pradeda mušti propagan
dos būgnus proletarinės revoliuci
jos penkiasdešimtmečio garsinimui. 
Šakiuose jau įvyko “mokslinė” konfe
rencija, kurioje pranešimą “1918-19 
metų proletarinė revoliucija Lietu
voje” padarė kompartijos instituto 
direktoriaus pavaduotojas B. Vait
kevičius, o šakių rajono komiteto 
sekr. K Kubilius kalbėjo tema “Ša
kių rajono revoliucinės tradicijos”. 
Apie pirmosios komunistų tarybos 
veiklą Lukšiuose papasakojo viduri
nės mokyklos mokytojas E. Mažei
ka. Revoliucijos sukakčiai atžymėti 
kompartijos istorijos institutas, 
Mokslų Akademijos istorijos institu
tas, augštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo “ministerija” gavo įsakymą 
š.m. gruodžio 19-20 d.d. Vilniuje su
šaukti istorikų konferenciją, kurios 
dalyviai turės garbinti saujelės ko
munistų kovą prieš “buržuazijos dik
tatūrą, už socializmo sukūrimą res
publikoje”. Tai bus puiki proga nie
kinti 1918 m. vasario 16 d. paskelbtai 
ir vėliau iškovotai Lietuvos nepri
klausomybei. Komunistų tarybos jau 
tada turėjo tikslą įjungti Lietuvą į 
Sovietų Sąjungą, bet šią mintį galėjo 
įgyvendinti tik 1940 metais Stalino 
ir Hitlerio gėdingo suokalbio dėka. 
Įdomu, kaip jausis šios konferenci
jos dalyviai, žinodami, kad Lenkija, 
Čekoslovakija, Rumunija, Bulgarija 
ir Vengrija yra daugiau ar mažiau 
nepriklausomos valstybės, nors ir 
komunistų valdomos, o Lietuva — 
tik eilinė Sovietų Sąjungos provin
cija? Ar neatrodys jiems, kad be rei
kalo buvo pasiskubinta atvežti Sta
lino “saulę”, kai komunizmas dabar 
jau suka tautinio savarankiškumo 
kryptimi?

SUŠAUDYTAS N. ZAKARKA
Šiame skyriuje jau buvo rašyta 

apie Pelėdnagių kaimo miežių lau
ke išprievartautą, apiplėštą ir nužu
dytą Kėdainių I vidurinės mokyklos 
XI klasės mokinę Zitą Tutkutę. Jos 
žudikui Napoleonui Zakarkai teisė
jai paskyrė mirties bausmę šjn. va
sario 19-21 <Ld. Kėdainiuose įvyku
siame teisme, bet bausmė tik da
bar buvo įvykdyta. Ta proga “Kom
jaunimo Tiesoje” duodama daugiau 
žinių. Z. Tutkutė buvo nužudyta 
1967 m. liepos 30 d., o spalio 5 d. 
nuteistasis apiplėšęs ir išžaginęs 
Jadvygą Rasickienę. Kitą dieną jis 
buvo užpuolęs Janiną Pilipavičienę 
ir Vandą Kačinskienę. Kaltė suver
čiama N. Zakarkos girtuoklystėms, 
polinkiui į vagystes, nemoraliam gy
venimui. V. Kst.

Meninę programą išpildė Laimutė 
Simonaitytė ir Arūnas Kutka. Svei
kinimo žodį tarė Lituanikos klubo 
pirm. J. Staškevičius.

IŠVYKUS A. VISKANTUI į To
rontą parapija Buvo likusi be var
gonininko. Metams nepraėjus atsira
do gabus ir talentingas muzikoje vos 
12 metų amžiaus berniukas Arūnas 
Kutka. Nors jo specialybė yra gita
ra, bet jis sugeba groti ir vargonais. 
Ir jau kiekvieną sekmadienį per Mi
šias grojama ir giedama. Koresp.

Gegužės 26 dienų, sekmadienį, 
Hamiltono lietuvių parapijos salėje

VYTAUTO BABECKO

MUZIKOS STUDIJOS

mokiniu koncertas
Visi kviečiami atsilankyti.

ĮĖJIMAS VELTUI.

PRADŽIA 4 VAL. P.P.

g HAMILTON
MIELI HAMILTONIEČIAI,
Atskiru atsišaukimu kreipiamės į 

pasaulio lietuvius, prašydami finan
sinės ir moralinės paramos “Gyvata- 
ro” išvykai į Prancūziją. Tačiau kar
tu jaučiame pareigą priminti savo 
kolonijos gyventojams, kad didesnę 
dalį šios kelionės naštos turės pa
kelti pats Hamiltonas, kuris visuo
met ir visuose mūsų tautiniuose rei
kaluose buvo dosnus, atsistodamas 
Kanados lietuvių priešakyje.

Tai ypač svarbu šiandien, kai mū
sų kolonijos pažibai — tautinių šo
kių grupei “Gyvataras” yra pavestas 
didelis uždavinys atstovauti užsie
nyje svetingai mus priėmusiai Ka
nadai ir kartu garsinti Lietuvos var
dą vakarų Europoj. Parodykime dar 
didesnį tautinį susipratimą, atsisto
dami dar kartą pirmose pasaulio 
lietuvių aukotojų eilėse. Hamiltonie- 
čiai, plačiai atidarykite duris kiek-, 
vienam į jas pasibeldusiam rinkė
jui (Aukų lapai yra numeruoti ir 
antspauduoti KLB Hamiltono apyl. 
valdybos antspaudu), įteikdami mū
sų reprezentaciniam vienetui — “Gy- 
vatarui” kad ir kuklią auką jo ke
lionei į Europą.

Jei kam patogiau siųsti čekius ar

LONDON, ONT.
BALTIEČIŲ DIENOS rengimo ko

miteto spaudos ir propagandos sky
rius, padedamas poros intelektualų, 
suorganizavo neeilinį radijo pusva
landį penkiasdešimtmečiui atžymėti. 
Jis skyrėsi nuo anksčiau buvusių 
ne tik savo turiniu, bet ir perdavi
mo forma, čia nebuvo pateikta daug 
žinių apie Baltijos valstybes, bet ne
dviprasmiškai buvo pabrėžta tai, kas 
dabar yra svarbiausia: šiemet visus 
metus bus kalbama apie žmogaus 
teisių įgyvendinimą pasaulyje, ta
čiau šis principas nepriklausomybės 
siekiančioms Baltijos tautoms netai
komas. Siu tautų laisvėje gyvenan
tys asmenys net stebėtojais neįsileis
ti Teherano konferencijon. Argi 
žmoniška ir teisinga neleisti pasisa
kyti tiems kuriems šis klausimas ak
tualiausias? Pusvalandis perduotas 
ne paskaitos, bet pasikalbėjimo for
ma tarp lietuvės G. Petrauskienės 
ir svečio ukrainiečio dr. E. B. Ros- 
lycky. Abu — jaunosios kartos at
stovai, augštuosius mokslus baigę 
šiuose kraštuose. Daktaras dirba Ty
rimų Institute žemės ūkio žinyboje 
prie Vakarų Ontario universiteto. 
Pasikalbėjimas buvo vertingas ir 
rimto pobūdžio, nes duomenys buvo 
paimti, galima sakyti, iš pirmų šal
tinių. Dr. E. B. Roslycky, kaip vie
nas Kanados valdžios atstovų, prieš 
porą metų lankėsi Rusijoje ir Uk
rainoje. Jis turėjo progos išsikalbė
ti su žmonėmis, nes buvo mažai var
žomas ir laisvai kalba ukrainietiškai. 
Jis nurodė, kad nuo Maskvos nepri
klausoma ukrainiečių Ortodoksų 
Bendrija apie 1930 m. buvo likvi
duota. Ji pararado 36 vyskupus ir 
arkivyskupus, apie 3.500 kunigų ir 
vienuolių. Panašaus likimo susilau
kė ir vakarinės Ukrainos 6-7 milijo
nų Katalikų Bendrija apie 1945 m. 
Ji ir šiandien dar nėra legalizuota. 
Tikintieji slaptai meldžiasi privačiuo
se namuose. Į betkurį dievnamį ei
ną abiturientai nepriimami į uni
versitetus ir tt. Skelbiama religijos 
laisvė yra tik popieriuje. Į klausi
mą, kokia yra Bendrijos būklė Bal-

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 930—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt 9.30—8 v.p.p. 

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

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS nemokamas, kreiptis bet kuriuo laiku.

MI 83400 ANCASTER, ONT.

pašto perlaidas, prašome juos adre
suoti k-to ižd. A. S. Šlekaičiui, 206 
Queen St. South, Hamilton, Ontario, 
arba Hamiltono Lietuvių Bankeliui 
Talka (21 Main St. East, Hamilton, 
Ontario), įnešant į atidarytą sąskai
tą nr. 1431 “Gyvataras — Prancūzi
ja”.

Iš anksto visiems nuoširdus ačiū.
“Gyvataro” išvykos komitetas

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ minėjimas 
Hamiltone įvyks birželio mėn. 16 d. 
Hamiltono LB valdyba yra pavedusi 
jo organizavimą jaunimo vadovui G. 
Breichmanui, nes šiais metais minė
jimui vadovauti tenka lietuviams. 
Minėjimas yra ruošiamas kartu su 
baltiečiais studentais McMaster uni
versitete. Visi Hamiltono ir apylin
kės lietuviai kviečiami jame daly
vauti. Smulkiau apie minėjimą bus 
pranešta vėliau.

KLB Hamiltono apyl. valdyba

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

tijos valstybėse, jis atsakė, kad duo
menų iš pirmų šaltinių apie tai ne
turįs, nes jam ten netekę būti. Ta
čiau Jis susidaręs įspūdį, kad ji esan
ti maždaug tokia pati, kaip ir Ukrai
noj. Jam pateikus eilę statistinių 
duomenų, G. Petrauskienė paklausė, 
kodėl čionykštė spauda nesidomi to
kiais daug pasakančiais statistiniais 
daviniais, nors jie čia seniai yra ži
nomi. Dr. Roslycky tylėjimo prie
žastimi nurodė savų vietinių reika
lų statymą pirmon vieton. Ilgaplau
kių hipių judėjimas spaudoje visa
da randa pakankamai vietos, kai tuo 
tarpu rimtoms laisvės ir žmonišku
mo problemoms jos dažniausiai ne
užtenka. Dėlto kaltas redaktorių ir 
skaitytojų abuojumas, akių užmerki
mas “nepatogiems” dalykams.

Pusvalandis buvo labai įdomus ne 
tik baltiečiams, bet ir angliškiesiems 
kanadiečiams. Dr. Roslycky — reko
menduotinas paskaitininkas panašio
mis temomis ir kitose apylinkėse 
G. Petrauskienė anglų kalbos taisyk
lingumu ir tonacija lygintina su pro
fesiniais radijo pranešėjais. Ji yra 
pasiekusi augščiausią gimnazijoje 
mokytojos laipsnį, ten dėstanti ang
lų ir lotynų kalbas. Abu, ypač G. 
Petrauskienė, įdėjo į tą pusvalandį 
labai daug darbo. Netrūko jo ir L. 
Eimantui, gavusiam iš stoties leidi-

(Nukelta į 7-tą psl.)

SUDBURY, ONT.
RINKIMAI Į KRAŠTO VALDYBĄ 

nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. vyko Christ 
the King parapijos salėje, o paskui 
buvo perkelti į A. V. Jašiūnų būs
tinę. Užsibaigė 9 vai. vakaro. Iš dau
giau kaip 200 turinčių teisę daly
vauti rinkimuose balsavo tik 81. Rin
kiminę komisiją sudarė: pirm. J. Re- 
meikis, M. Venskevičienė ir J. če- 
ba torius.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS, 
suruoštas KLB Sudburio apylinkės 
valdybos ukrainiečių salėje, praėjo 
labai įspūdingai. Minėjimas pradėtas 
Lietuvos himnu. Atidarymo žodį ta

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

GAUSUS IR (DOMUS MOKSLEI
VIŲ SUSIRINKIMAS įvyko Sv. Ka-' 
zimiero parapijos klebonijoj gegu
žės 5, sekmadienį. Dalyvavo 28 augš- 
tesniąsias mokyklas lanką jaunuoliai. 
Psichologinę paskaitą kaip būti lai
mingu, kaip kurti sau laimingą atei
tį skaitė V. Judzentavičiūtė-Garne- 
lienė. Paskaita buvo gyvenimiška, 
perpinta įdomiais pavyzdžiais. Išva
da: Evangelijos moksle jau randa
me laimingo gyvenimo gairių, kurių 
laikytis liepia ir šių dienų psicho
logai bei psichiatrai. Tolimesni Šios 
apylinkės moksleivių susirinkimai 
vyks rudenį. Sekančio susirinkimo 
tema — “Mūsų pokalbiai” Disku
sijoms vadovaus V. Judzentavičiūtė- 
Garnelienė,

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
ir šeštadieninės mokyklos mokslo 
metų užbaiga įvyko gegužės 12 d. 
Delhi savivaldybės salėje. Į minėji
mą atsilankė daug lietuvių. Nuošir
džiu žodžiu minėjimą atidarė O. Siu- 
rienė, paprašydama mirusias moti
nas pagerbti susikaupimo minute. 
Kaip reiškėsi lietuvė moteris ir mo
tina mūsų istorijos eigoje, savo pa
skaitoje nušvietė J. Žiogienė, KLK 
Moterų Dr-jos Delhi skyriaus pirmi
ninkė. Paskaita buvo kruopščiai pa
ruošta, dailiai perduota. Pasirodo, 
kad ir savo tarpe turime talentų, 
tik reikia juos pastebėti.

Labai įvairią ir menišką progra
mą mokslo metų užbaigai paruošė 
mokyklos mokytojos Birutė Vytie- 
nė ir Stasė Steigvilienė. Prieš kiek
vieną programos punktą buvo sako
ma eilėraščio ištrauka, būdinga at
liekamam dalykui. Dainuota “Ten 
kur žaidžia Nemunėlis”, “Grįšim, grį
šim”, “O jūs laukai”, šokta “Noriu 
miego” ir kiti rateliai. Pasveikinimą 
mamytėm deklamavo J. Beržinis, 
Rasa Ratavičiūtė, D. Vieraitytė, “Avė 
Maria” sugiedojo N. Steigvilaitė, 
“Mik, užmik lėlyte” padainavo ma
žoji Nijolė Vytaitė, pianinu palydi
mos P. Vyto. Eilėraštį “Yra šalis” 
deklamavo Rūta ir Danutė Augusti- 
navičiūtės ir N. Steigvilaitė. Pinigi
nių reikalų apyskaitą padarė mo
kyklos tėvų komiteto pirm. Stasys 
Beržinis. Jis įteikė mokiniams po 
knygą, o mokytojoms — po simbo
linę dovaną. Kun. dr. J. Gutauskas, 
mokyklos globėjas, padėkojo už pa
siaukojimą mokytojoms, tėvų komi
teto pirm. St. Beržiniui, mokinių tė
veliams ir mokiniams už kantrumą 
besimokinant, o visiems atsilankiu
siems už dalyvavimą minėjime. Po to 
buvo vaikų vaišės.

RINKIMAI Į KLB TARYBĄ įvy
ko gegužės 12 d. Sv. Kazimiero pa
rapijos salėje po 11 vai. pamaldų. 
Nors iš ryto lijo bet rinkimuose bal
savo palyginti nemažas tautiečių 
skaičius — 74 asmenys. Rinkimų 
komisiją sudarė pirm. Stasys Jan
kauskas, Ona Siumienė ir Alf. Kai
rys.

KLK MOTERŲ DR-JOS SKY
RIAUS susirinkimas įvyko gegužės 
19 d. šv. Kazimiero parapijos klebo
nijoj. Valdyba pateikė metinę savo 
veiklos apyskaitą ir piniginį stovį. 
Pyragų išpardavimas, kas sekmadie
nį parapijos salėje žiemos metu duo
dama kavutė, parengimai padėjo su
telkti pinigų, iš kurių valdyba pa
skyrė lėšų centro valdybai, parapi
jai, spaudai, lietuviškoms gimnazi
joms, savo šeštadieninei mokyklai, 
siuntiniams ir t.t. Linkėtina kat. 
moterims ir toliau taip gražiai veik
ti, kaip ligi šiol veikė.

SKAUČIŲ “BIRUTĖS” DRAUGO
VĖS metinė sueiga įvyko gegužės 
19 d. par. salėje. Tą dieną skautės 
uniformuotos dalyvavo pamaldose. 
Jų intencija užprašytos šv. Mišios, 
dėkojant Dievui už sėkmingą veiklą. 
Skaučių eilės didėja, laikomi egza
minai į augštesnį patirties laipsnį. 
Jos šimtaprocentiniai dalyvauja sto
vyklose. Gaila, kad draugininke Rita 
Augustinavičiūtė ir jos adjutante 
Daiva Miceikaitė ateinančiais moks
lo metais išvažiuoja studijuoti į uni
versitetą. Reikia tikėtis, kad atsiras 
naujų vadovių. Kor.

rė pats pirm. J. Staškus. Jis pasvei
kino visas susirinkusias motinas. 
Trims gausių šeimų ir lietuvybės 
puoselėjime pasižymėjusioms moti
noms buvo įteiktos dovanos: L. Re
meikienei, A. Albrechtienei ir B. 
Stankienei. Gražią ir turiningą pa
skaitą skaitė Saulė Podęrytė. Nors 
ji yra jaunosios kartos atstovė, bet 
taip rūpestingai buvo pasiruošusi ir 
skaitė su tokiu įsijautimu ir puikia 
lietuviška tarsena, kad atrodė kaip 
įgudusi nepriklausomos Lietuvos lai
kų studentė. Meninę dalį taip pat at
liko tik jaunimas, vadovaujamas 
Danguolės Remeikytės. Vilija Remei- 
kytė ir Rita Kusinskytė padainavo 
duetą, o prie jų paskui dar prisijun
gė Aldona Kručaitė, Magdutė Step- 
šytė Giedrutė Podęrytė, Viviana 
Zlatkutė ir pašoko tautinį šokį. Vi
lija Remeikytė padeklamavo šventei 
pritaikytą eilėraštį. Mergaičių kvin
tetas — I. Glizickaitė, D. Remeikytė, 
Z. Griškonytė, D. Kusinskytė ir S. 
Podęrytė padainavo, o užbaigai I. 
Glizickaitė išpildė solo dainą “Plau
kia sau laivelis”. Publika triukšmin
gai plojo. Po to sekė šokiai su bu
fetu ir loterija. Sekmadienį buvo 
atlaikytos pamaldos su progai pri
taikytu pamokslu.

TUMO VAIŽGANTO vardo šešta 
dieninė lietuvių mokykla užbaigė 
niokslo metus tradicinėmis vaišė
mis. Jas ir mokytojams pinigines 
dovanas paruošė KLB Sudburio apy
linkės valdyba. Mokslo metai pra
ėjo gražiai darbingoj nuotaikoj.

SudburiŠkis

O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

KUN. A. NOCKONAS, MIC, Tė- 
vų marijonų šv. Kazimiero provin
cijos sekretorius, gegužės 7 <L išvy
ko dviem mėnesiam į Romą, kur pa
dės tvarkyti visuotinio Bažnyčios su
sirinkimo pramatytus vienuolijos 
konstitucijos nuostatus. Kaip Bažny
čios teisių specialistui, jam tas dar
bas yra artimas.

JAV LB KULTŪROS FONDO atei
ties uždavinių planavimui sudaryta 
Kultūros Fondo planavimo komisija, 
į kurią įeina: prof. dr. Vytautas 
Bieliauskas, Karolis Dranga, prof, 
dr. Petras Jonikas, prof. dr. A. Kli
mas, prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, 
kun. Kęstutis Trimakas, SJ, ir prof. 
Vytautas Vardys.

AMERIKOS LIET. INŽINIERIŲ 
IR ARCH. S-GOS (ALIAS) visuoti
nis suvažiavimas' įvyks gegužės 30
— birželio 1 CIevelande, Sheraton- 
Cleveland viešbutyje.

ŽURN. VLADAS BŪTĖNAS, prieš 
pusmetį pradėjęs dirbti Čikagos “Sun 
Times” ir “Daily News” leidykloje, 
labai gerai išlaikė nustatytus egza
minus. Pasibaigus kandidatavimo lai
kotarpiui, priimtas pilnateisiu tar
nautoju. Apie tai pranešė unijos lei
džiamas laikraštis. Pradėjus dirbti, 
apie jį rašė ir tų abiejų dienraščių 
leidžiamas žurnalas, sveikindamas 
naujose pareigose. Jo darbu yra pa
tenkinti skyriaus vedėjai ir augštes- 
nieji pareigūnai.

Š. AMERIKOS LIET. STUDENTŲ 
S-GOS suvažiavimas įvyks lapkričio 
28-30 d.d. Čikagoje.

A.A. ALGIRDAS P. VILTRAKIS 
mirė Ft. Thomas, Ky., sulaukęs vos 
30 metų amžiaus. Paliko žmoną Ce
ciliją, sūnelį Algirdą dvejų metukų, 
tėvus Eleną ir Praną Viltrakius, bro
lius Romualdą ir Vytenį, šis jaunas 
lietuvis mirė balandžio 18 d., pakirs
tas staigaus širdies smūgio. Viltra
kiai į Ameriką atvyko 1949 m.

AMERIKOJ GAUTAM IŠ LIETU
VOS LAIŠKE rašoma, jog Kaune Ve
lykų metu visos bažnyčios buvusios 
sausakimšai perpildytos tikinčiųjų. 
Katedroje net šventoriuje buvę ankš
ta.

BIRUTĖ IR INŽ. POVILAS ČEČ- 
KAI, gyv. Dearborn Heights, Mich., 
gegužės 11 d. išvyko Į Šveicariją, 
kur B. čečkuvienė turi giminių. Ten 
jie aplankys savo tėvelio ir uošvio 
a.a. Jurgio šaulio ir dėdės a.a. prel. 
Kazimiero Šaulio kapus.

KAN. F. KAPOČIAUS, švenčian
čio auksinį kunigystės jubilėjų, pa
gerbimas įvyko Kunigų Vienybės Či
kagos provincijos susirinkime gegu
žės 7 d. šv. Kryžiaus klebonijoje. Į 
pagerbimą buvo suvažiavę apie 60 
kunigų, kuriuos visus maloniai pri
ėmė ir vaišino kleb. kun. E. Abro
maitis. Daugybės sveikinimų tarpe 
buvo ir telegrama iš šventojo Tėvo
— sveikinimas ir laiminimas, o taip 
pat kardinolo J. Cody.

DETROITO WJR RADIJO STOTIS 
šiomis dienomis transliavo progra
mą “Lithuanian Holiday” vardu. Ją 
pravedė stoties muzikos direktorius 
Kari Haas. Po lietuviško suktinio, 
K. Haas trumpai atpasakojo Lietu
vos istoriją. Prieš 50 metų atgimė 
Lietuva kaip nepriklausoma valsty
bė. Tada kvietė klausytojus atšvęs
ti tai su muzika ir kartu susipažinti 
su turtinga didingo krašto istorija. 
Kur yra Lietuva? — klausė direk
torius. Deja, Lietuva buvusi prary
ta (svallower up) galingesnės jė
gos — Sov. Rusijos.

A.A. DR. V. KANAUKOS vardą 
norima įamžinti Lietuvių Fonde. 
Šiam reikalui lietuviai gydytojai 
duosniai aukoja.

PREL. IGNAS KELMELIS, Ne
wark© lietuvių parapijos klebonas, 
pasitraukė iš pareigų. Klebonu šv. 
Trejybės parapijoje jis buvo nuo 
1922 m. Į Ameriką jis atvyko 1901 
m., čia baigė mokslus. Kunigu įšven
tintas 1916 m.

Britanija
KATALIKŲ KLUBO BIULETE

NIS “CLUB NEWS” išspausdino P. 
V. Bulaičio ilgą straipsnį “Lest I 
Forget”. Straipsnis užėmė net 8 pus
lapius ir jame autorius smulkiai ap
rašė Lietuvos okupacijas, savo įspū
džius ir pergyvenimus.

MOKYT. V. IGNAITIS, “Budėki
me” redaktorius, Liet Skautų S-gos 
apdovanotas ordinu “Už nuopelnus” 
su rėmėjo kaspinu, skautybei nusi
pelnęs garbės rėmėjas ir skautiškos 
idėjos skleidėjas, gyvenantis Brad-

WINDSOR, ONT.
MOTINOS DIENA Windsoro lietu

vių buvo paminėta gegužės mėn. 12 
d. Tai dienai skirtas Mišias atlaikė 
ir atitinkamą pamokslą pasakė šv. 
Kazimiero parapijos klebonas kun. 
D. Lengvinas. Po pamaldų kroatų 
salėje įvyko meninė minėjimo da
lis. Ją atidarė apylinkės valdybos 
pirm. dr. C Kuras, pakviesdamas V. 
Ignaitį iš Rodney pasidalinti tai die
nai tinkamomis mintimis. V. Ignai- 
tis žodyje “Motina ir istorija” trum
pai ir suglaustai gvildeno motinos 
vaidmenį pasaulio ir Lietuvos isto
rijos raidoje.

Po paskaitos vietos jaunimas, pa
ruoštas V. Tautkevičienės, susirin
kusius maloniai nuteikė savo gražiu 
pasirodymu. Suvaidino scenos vaiz
delį, padeklamavo, pašoko, padaina
vo ir akordeonais pagrojo. Minėji
mas užbaigtas Tautos himnu. Po mi

forde, balandžio 14 d- atšventė savo 
65 m. amžiaus sukaktį.

ROMAS MISIŪNAS, jaunas isto
rikas iš Yale universiteto JAV, ke
lias dienas viešėjo Londone. Jis stu
dijų ir tyrinėjimų tikslais ilgesnį 
laiką lankėsi įvairiuose Europos 
kraštuose, be kita ko, lankėsi Lenin
grade, Vilniuje, o daugiausia laiko 
praleido Stockholme, kur archyvuo
se rinko medžiagą savo ruošiamai 
disertacijai “Rusija ir Švedija 1772- 
1778 metais”. Londone R. Misiūnas 
buvo apsistojęs Lietuvių Namuose, 
susitiko su Londono lietuviais, o stu
dijų tikslais lankėsi ir britų valsty
biniame archyve.

DR. ARCH. J. GIMBUTAS iš Bos- 
tono, JAV, atostogaudamas Europo
je, keletą dienų paskyrė ir Londonui, 
kur jo vyresnioji dukrelė studijuo
ja archeologiją. Ta proga svečias 
aplankė senus bičiulius, buvo už
sukęs ir į Lietuvių Namus. Kita da
lis jo atostogų buvo skirta Paryžiui, 
kur šiuo metu mokosi jo kita duk
relė.

BU V. LIET. KARIAI Londone 
ruošia paminklinę lentą, kuri bus 
greičiausiai Vyčio Kryžiaus formos. 
Ja bus pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę, nepriklausomybės 50 me
tų sukakties proga. Atidengimas nu
matomas Kariuomenės šventės pro
ga.

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS padary
tas Romoje ir jau atgabentas į ka
pines Londone. Šv. Patriko kapinių 
vadovybė tam tikslui davė 9 kapų 
vietą ir leido prie kryžiaus įrengti 
tautinį darželį su gėlynu.

Šveicarija
KAS ŽINOTE APIE BALCZU- 

NŪS? Oficialus Berno kantono lei
dinys “Amtsblatt des Kantons Bern” 
paskelbė Thun miesto įstaigų pra
nešimą, kad dingusiais be žinios 
skelbiami Jurgis (Georg) ir Jadvy
ga Balczunas, abu nevedę, apie ku
riuos neturima žinių nuo “dvidešim
tųjų metų”. Balčiūnai žymimi kaipo 
Estijos piliečiai, bet, atrodo, yra lie
tuviai.

Argentina
AGR. ST. MIKELIONIS, gyv. Mar

cos Paz miestelyje, Bs. Aires provin
cijoj, dirba vištų ūkyje ir yra trijų 
skyrių šefas. Ši įmonė dirba su 900 
milijonų, yra pati didžiausia visoj 
Pietų Amerikoj, savo dydžiu prilygs
tanti š. Amerikos panašioms įmo
nėms. Yra daromi įvairūs bandymai, 
išgaunamos naujos veislės ir t. L 
Be to, S. Mikelionis turi savo nuo
savą vištų ūkį su 400 vištų ir bityną, 
kur jis nuo tarnybos laisvomis va
landomis praleidžia laiką, padedamas 
žmonos.

Urugvajus
LIET. KAT. MOTERŲ D-JOS su

sirinkime dalyvavo 30 narių. Išrink
ta nauja valdyba: Uršulė Godienė, 
Ona Svečiulienė ir Veronika Vidžie- 
nė. Naujai valdybai buvo sugiedota 
ilgiausių metų. Susirinkime pagerb
tas dvasios vadas kun. P. Daugintis.

DAIL. VIKTORIJA GRIŠONAITĖ, 
paviešėjusi apie tris mėnesius Pran
cūzijoje, Italijoje ir kitose Europos 
valstybėse, laivu “Augustus” sugrį
žo namo.

Peru
MARIJA ŠIRDIES JĖZAUS, lie- 

tuvaitė misijonierė Peru valstybėje, 
apie 30 metų darbuojasi misijose. 
Tik dabar žada gauti pirmas atosto
gas sveikatai pataisyti. Rugpjūčio 
mėn. pabaigoje ji atvykstanti į Čika
gą, ypač norėdama asmeniškai padė
koti geradariams, kurie padėjo mi- 
sijonierėms darbuotis tarp puslauki
nių indėnų. Kai ji dar nepr. Lietu
vos laikais Įstojo į vienuolyną Ita* 
lijoje, po 6 mėnesių į noviciatą jos 
aplankyti buvo atvažiavusi A. šid-
lauskaitė. Išgirdusi lietuviškus žo
džius, ji negalėjo sulaikyti ašarų iš 
susijaudinimo. Dabar ji daugiau kaip 
20 metų nėra girdėjusi lietuviškai 
kalbant, tačiau ji skaito lietuviškus 
laikraščius, lietuviškas knygas, susi
rašinėja lietuviškai ir tiek pamėgusi 
lietuviškumą kad net tarp kitataučių 
gyvenant jos vardas visada pasilieka 
lietuviškas — Marija Širdies Jėzaus.

Venecuela
JURGIS BIELIŪNAS, prekybos 

namų “Casa Europa” savininkas, pre
kybiniais reikalais išskrido į Japo
niją. Paruošė Pr. AI.

nėjimo ir jaunimas, ir svečiai buvo 
pavaišinti užkandžiais ir kava.

Windsoro lietuviai tikrai gali di
džiuotis savo priaugančios kartos pa
sirodymais. Ypač džiugu, kad vyres
nysis jaunimas aktyviai reiškiasi kul
tūriniame darbe, skatindamas ir ma
žuosius. Taipgi reikia džiaugtis, kad 
turime energingą ir tą darbą dirbti 
sugebančią V. Tautkevičienę, kuri 
tiek daug darbo ir pastangų įdeda. 
Ją, kaip ir visuomet, jaunimas ir 
tėvai apdovanojo gėlėmis. V. C.

CALGARY, Alta.
RINKIMUOSE I KLB KRAŠTO 

TARYBĄ Calgary mieste balsavo 
apie 70% lietuvių — 94 asmenys. 
Rinkimų komisija jau gavo balsavi
mo lapelius iš Red Deer, bet dar 
tebelaukia jų iš kitų kaimyninių vie
tovių. Koresp.



Keli žodžiai apie Aldona Eretaitę
Dainų ir tautinių šokių šven

tės išeivijoje tapo bene reikš
mingiausiais mūsų kultūrinio ir 
visuomeninio gyvenimo įvykiais, 
sutraukiančiais jau ne šimtus, 
bet tūkstančius tautiečių ir sve
čių. Trečioji JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventė š. 
m. liepos 4 d. Čikagos amfiteat
re vyks Lietuvos nepriklauso
mybes atkūrimo penkiasdešimt
mečio ženkle. Nenuostabu, kad 
rengėjai ją ruošiasi kaip gali
ma didingiau ir prasmingiau 
pravesti. Ji bent simboliškai 
apjungs dar du iki šiol šventė
se nedalyvavusius žemynus — 
P. Ameriką ir Europą su jų 
reprezentaciniais šokėjų viene
tais. Europai šį kartą atstovaus 
ir šokių pranešėja Aldona Ere- 
taitė, Šveicarijos ir Vokietijos 
teatruose pagarsėjusi dramos 
aktorė.

Gimusi Lietuvoje
Aldona Eretaitė yra mums 

lietuviams gerai žinomo prof. 
Ereto duktė, gimusi ir pradinį 
mokslą ėjusi Lietuvoje, Šveica
rijon su tėveliais pasitraukusi 
1941 m. čia ji mokėsi Bazelio 
gimnazijoje ir 1949 m. baigė 
Zuericho dramos mokyklą.

“Jau vaikystėje jutau didelį 
norą vaidinti. Gerai prisimenu 
Kalėdų eglutes Lietuvoje, prie 
kurių deklamuodavau ir vaidin
davau savo pačios sukurtus mo
nologus ir škicus. Lankydama 
Bazelio gimnaziją, jau ištisomis 
valandoms užsirakindavau savo 
kambarėlyje ir mokydavausi 
Įvairiausių rolių. Ypač patikda
vo “Orleano mergelė”, gi to pa
ties Šilerio dramos “Marija Stu
art” abi svarbiąsias veikėjas — 
Mariją ir Elzbietą — viena pati 
vaidindavau, pakeisdama balsą 
ir judesius- Mamytė ir seserys 
buvo mano auditorija. Daug va
karų buvo praleista toje Baze
lio virtuvėje. Tuo metu tai bu
vo mano pasaulis ...” — rašė 
Aldona.

Dirbdama Zuericho miesto 
teatre, Aldona turėjo progų vai
dinti su eile žymiųjų Vokietijos 
aktorių, Šveicarijon patekusių 
karo metais ir ten palikusių. Di
džiausio pasisekimo susilaukė 
jos sukurti vaidmenys Ibseno 
“Visuomenės šuluose” (vaidino 
su garsiuoju vokiečių aktorium 
Albertu Bassermannū) ir R. J. 
Hummo veikale “Der Pfau muss 
gehen” (“Povas turi išeiti”).Spaudos atsiliepimai

Vėliau Aldona Eretaitė persi
kėlė į Vokietiją ir, jos pačios 
žodžiais tariant, “septynerius la
bai laimingus metus” praleido 
Mannheimo teatre, kur sukūrė 
daugybę spalvingu vaidmenų, 
pradedant Margarita Goethe’s 
“Fauste” ir baigiant Alka jau
no vokiečių dramaturgo Loe- 
poldo Ahlseno veikale “Filer 
monas ir Baukis”. Teatro kri
tikai Aldoną Eretaitę veik visa
da vertino itin palankiai: “Nuo
takos vaidmenyje Aldona Ere
taitė buvo lyg šiurkščiai graži 
melodija, pilna paslaptingų 
augštų ir žemų tonų, šiame 
vaidmenyje aktorė išgavo nuo
stabias galimybes. Gera ir kartu 
šiurpu buvo matyti, kaip jos 
vaidyboje susijungė visa šio vei
kalo poezija ir begalinė tragi
ką.” — rašė “Rhein-Neckar Zei- 
tung” 1953. IX. 25, po Frede
ric© Garcia Lorcos “Kraujo ves
tuvių”.

“Aldona Eretaitė vaidina tar
naitę Grušą... Ji vaizduoja 

Aktorė A. Eretaitė ponios Joanos vaidmenyje G. Hauptmanno vei
kale "Žiurkės”, kuris buvo pastatytas Kiel teatre Vokietijoje.

žmogų, beveik vienintelį tarp 
visu karikatūrų ir kaukių, nuo
lankią, savo likimui atsidavu
sią proletarę, paniekintą būty
bę, kurios silpnoj širdy išauga 
drąsa ir pasipriešinimas neteisy
bei. Aldona Eretaitė čia atsisa
ko plačių, didelių judesių, skam
bių tonų. Atrodo lyg ji visa bū
tų pasinėrusi tarnaitės Grušos 
asmenyje, siekdama atkurti visą 
jos gyvenimą. O tai ir yra di
džiausias aktoriaus laimėjimas, 
kai jo vaidyba mums tampa tik
rove”, — rašė “Mannheimer 
Morgen” 1956. VII. 30, pasta
čius Bertoldo Brechto “Kauka- 
zietišką kreidos ratą”.

Geriausiųjų gretose
Savo kūrybos viršūnę Aldo

na Eretaitė pasiekė Goettinge- 
no teatre, kur itin entuziastin
gai buvo kritikos įvertintas jos 
vaidmuo Bertoldo Brechto “Mo
tina Courage”: “Pastatymo di
džioji staigmena — Aldonos 
Eretaitės nebylė Kotryna. Kaip 
ji savo leliojančiais garsais ban
dė išsireikšti, kaip ji, siaubo ge
nama, skriejo per sceną ir kaip 
pagaliau jinai, ant stogo už
lipusi, nevilties apimta, mušė 
būgną, — visa tai buvo neapra
šomas, nuostabiai subrandintas 
išpildymas” (“Frankfurter 
Abendpost”, 1956. IX. 26).

Pati Aldona apie šį vakarą ra
šė: “Ta premjera man yra neuž
mirštama, nes pasisekimas buvo 
toks didelis, jog 60 kartų mums 
reikėjo išeiti į sceną nusilenkti. 
Vien plojimai truko apie valan
dą laiko.”

. Norėdama gyventi arčiau Bal
tijos jūros, Aldona Eretaitė iš 
Goettingeno persikėlė į Kiel 
miestą, kurio teatre iki šiol te
bedirba. čia buvo sukurti tokie 
vaidmenys, kaip ponia Joana - G.

VIKTORO BIRŽIŠKOS ATSIMINIMAI
V. TRUMPA

“Nidos” knygų klubas išlei
do a.a. prof Viktoro Biržiškos 
atsiminimus Dėl mūsų sostinės. 
Išleista specialios komisijos — 
dr. V. Sruogienės, prof. S. Dir- 
manto ir M. Gudelio — lėšomis. 
Tai, iš tikrųjų, tik antroji laida 
tų atsiminimų, kurie pirmą kar
tą pasirodė 1936 m. Lietuvoje. 
Pats prof. Viktoras Biržiška juos 
iš naujo peržiūrėjo, o jo vyres
nysis brolis Mykolas Biržiška 
perredagavo ir pridėjo nemažai 
savo pastabų. Prieraše M. Bir
žiška siūlo šiuos atsiminimus 
laikyti tąsa jo dviejų tomelių, 
tuo pačiu vardu ir to paties “Ni
dos” klubo išleistų. Priedu prie 
šio leidinio dar yra pridėtas M. 
Biržiškos straipsnis apie Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimna
ziją ir M. Biržiškaitės-žymantie- 
nės įvadinis žodis. C

Tuose atsiminimuose kalba
ma apie lenkų (gen. Želigovs
kio) okupuoto Vilniaus lietuvių 
veiklą nuo 1920 m. rudens li
gi 1922 m. pradžios, vadinas, 
dvejus nepilnus metus. Toji 
veikla reiškėsi ypač dviejose 
srityse: lietuvių spaudos (dau
giausia lenkų ir rusų kalba) lei
dime ir lietuvių gimnazijoje, 
kur Viktorui Biržiškai teko ak
tyviai dalyvauti. Vilnius ir Vil
niaus kraštas tuo metu išgyveno 
vadinamosios “Vidurinės Lietu
vos” pereinamąjį laikotarpį. 
Nors jis buvo lenkų okupuotas 

Hauptnanno dramoje “Žiurkės”, 
Morta — A.^Camus veikale ‘^Ne
susipratimas”, ponia Abu — A. 
Jarry satyroje “Karalius Ubu”, 
susilaukę nė kiek nemažesnio 
kritikų dėmesio. Mannheimo 
teatro kritikas, specialiai į Kiel 
atvykęs pažiūrėti Giovanm Tes- 
tori dramos “Arialda”, “Mann
heimer Morgen” 1962. X. 23 ra
šė: “Aldona Eretaitė Arialdos 
vaidmenyje išauga beveik iki 
Magnani lygio. Vien dėl jos ap
simokėjo kelionė į Kiel.” Šioje 
vietoje reikėtų paminėti, kad 
Arialdos rolę Testeri ir buvo 
specialiai sukūręs didžiajai italų 
aktorei Annai Magnani.

Poezijos vakaras
Tautinių šokių šventės yra 

daugialypiai, sudėtingi spektak
liai. Nesinorėtų, kad jų pasi
žiūrėti atvykę tautiečiai pra
šnektų kaip tas Mannheimo kri
tikas. Už įspūdžius būsime dė
kingi visiems programos daly
viams. Aldona Eretaitė savo 
įnašu ją tik pagilins ir prisidės 
prie jos pasisekimo.

Nevienas A. Eretaitės išpil
dytų vaidmenų vertintojas ypa
tingai iškelia jos poetinės inter
pretacijos momentą: “kiekvieną 
žodį taip ištaria, kad esi privers
tas įsiklausyti”, “ji turi patrauk
lią ir įtikinančią dovaną poezi
jai” ir t. t. Vertėtų prisiminti, 
kad savo deklamacijomis Aldo
na Eretaitė yra praskaidrinusi 
nevieną lietuvišką parengimą ar 
minėjimą Šveicarijoje ir Vokie
tijoje. Žinodami, kad jos lietu
viškasis repertuaras yra daugiau 
nei pakankamas ištisam vaka
rui, Trečiosios šokių šventės 
rengėjai, jos išvakarėse, penk
tadienį, Jaunimo Centre ruošia 
ir lietuvių poezijos vakarą, ku
riame programą išpildys Aldona 
Eretaitė. — aa

(šiandien dėl to nėra jokios abe
jonės), tačiau formaliai į Len
kiją dar nebuvo įjungtas.

Lietuvių veikėjų to meto Vil
niuje buvo nuostabiai mažai, 
vos keliolika, iš kurių, kiek tai 
paaiškėja iš Viktoro* Biržiškos 
atsiminimų, svarbiausi buvo du 
Biržiškos (Viktoras ir Mykolas, 
Vaclovas pabėgo į Lietuvą, bi
jodamas lenkų keršto dėl jo da
lyvavimo bolševikinėje V. Kap- 
suko-Mickevičiaus vyriausybėje) 
ir Andrius Rondomanskis. Ket
virtas veikėjas Boleslovas Sta- 
dzevičius tada net nemokėjo 
dar lietuviškai. Ir reikia tik ste
bėtis, kiek daug tų kelių vyrų 
buvo padaryta. Lietuvių spau
dos istorijai šie atsiminimai yra 
nepavaduojamas šaltini, ypač 
kad tą spaudos darbą dirbo vi
siškai neprityrę ir atsitiktiniai 
darbininkai, koks buvo Viktoras 
Biržiška.

Ši knyga parašyta 1936 m., 
kai iš tikrųjų dar “žaizdos te
bebuvo neužgijusios”. Užtat jo
je visi lenkai stengiamasi pa
vaizduoti taip blogai, kad kar
tais net juokas ima. Pvz. jų šni
pai, kurie, atrodo, sekė tų kelių 
veikėjų kiekvieną žingsnį, pa
vaizduoti jau tokiais molio Mo
tiejais, kad kartais net patikėti 
sunku. Net fiziškai juos Bir
žiškos klojo nokautu. Iš antros 
pusės, mūsų veikėjai, ypač pa
tys Biržiškos, visur pasižymi 
tokia bravūra (net ir į kalėji
mą pakliuvę), kad ir vėl žmo
gus tiesiog nenori tikėti.

Nežiūrint autoriaus pastangų 
lenkų okupacinį režimą pavaiz
duoti pačiomis juodžiausiomis 
spalvomis, tas režimas, atrodo, 
jau toks juodas nebuvo. Jo nei 
palyginti negalima su kaiku- 
riais vėlesniais okupaciniais re
žimais. Pavyzdžiui, autorius bai
siai daug rašo apie lenkų cen
zūros baisumus. Bet Dieve duok 
tokią cenzūrą okupuotame kraš
te — ji leido spausdinti net 
Lietuvos kariuomenės vadovy
bės komunikatus.

Arba vėl, jeigu lietuviai vei
kėjai iš tikrųjų taip įžūliai el
gėsi su įvairiais lenkų pareigū
nais, kaip tai aprašo Viktoras 
Biržiška savo atsiminimuose, tai 
kiti okupaciniai organai už tokį 
įžūlumą juos būtų ištrenkę kur 
nors į pipirų žemę ir nebūtų 
terliojęsi su jais beveik ištisus 
dvejus metus. Žinoma, lenkus 
tada dar prižiūrėjo visokie, daž
niausiai prolenkiški, Tautų Są
jungos stebėtojai ir aplamai 
tarptautinė, taip pat daugiausia 
prolenkiška, akis. Pagalvoji, 
kaip gerai, kad tada dar žmo
nės paisė tarptautinio padoru
mo ir moralinių veiksnių. O 
kaip šiandien?

Kaip ten bebūtų, faktai, ku
riuos aprašo savo atsiminimuo
se V. Biržiška, nepateisina jo 
pačių bjauriausių epitetų, siun
čiamu lenkų okupacinių orga
nu adresu. Aplamai, knyga įdo
mi, kaip koks “western” roma
nas, kur gero ir blogio susidū
rimas taip pavaizduotas, kad 
skaitytojas gundomas reikšti 
simpatiją blogųjų pusei.

LAISVĖS PAMINKLO PROJEKTAS
Šio projekto tikslas yra su

kurti lietuvišką kapinių centrą, 
sutelkiant į vieną vienetą tris 
pagrindinius ir šiuo metu kapi
nių pilnam naudojimui reikalin
giausius elementus: laisvės ko
vų paminklą, laidotuvių koply
čią ir kapinių lankymo minėji
mams susibūrimo vietą. Žiūrint 
iš architektūrinio ir iš statybos 
ekonomijos taško, šios trys su
jungtos dalys įgauna daugiau 
prasmės ir didingumo, negu tu
rėtų pavieniui.

Esminis šio projekto pasiūly
mas yra įleisti kapinių koplyčią 
ir jos šventorių apie 6 pėdas į 
žemę, o iškasamą žemę panau
doti amfiteatro pobūdžio pyli
mams dviejuose koplyčios šven
toriaus šonuose. Koplyčia tal
pintų apie 70 žmonių, švento
riuje ir ant pylimų būtų vietos 
2000 stovinčių pamaldų dalyvių 
tradicinėmis kapinių lankymo

Mokinių kongresui artėjant
L. TAMOŠAUSKAS

Kaip jau žinome iš spaudos,- 
birželio 22 d. Woodbridge mies
telyje prie Toronto rengiamas 
Kanados lituanistinių mokyklų 
mokinių kongresas. Kaikam gal 
atrodo, kad tai yra paprastas, 
nereikšmingas įvykis. Taip jau 
esame įpratę, kad tai, ką suau
gusieji darome, yra svarbu, 
reikšminga. Suaugusiems pava
žiuoti kur toliau pas draugus ar 
net pameškerioti — svarbu, rei
kalinga, o jaunimui, ypač ma
žiesiems, nieko nereikia. Suau
gusiems skirtų organizacijų di
desnieji suvažiavimai laikomi 
svarbiais, nors dažnai jų pasėkos 
būna tik kalbų aidai ir stalčiuo
se dulkes renkančios rezoliuci
jos. Kanadoje jau tradicinėmis 
tapusios Lietuvių Dienos yra 
svarbios, nes sutraukia iš toli
mų kolonijų lietuvius pabend
rauti, susitikti su pažįstamais, 
pasidžiaugti kultūriniais paren
gimais. Tačiau apie reikalą su: 
telkti iš įvairių kolonijų mūsų 
mažuosius, sudaryti progą jiems* 
kaip lietuviams, kartu pasi
džiaugti nepagalvojame, nors 
tokie jų subuvimai, suvažiavimai 
yra reikalingi ne tik jiems as
meniškai, bet ir tautiniu atžvil
giu.

Juk mažųjų mokyklų beveik 
visi mokiniai, o didžiųjų didelė 
dalis jau gerokai iš anksto tam 
kongresui ruošiasi, mokydamie
si lietuviškų dainų, tautinių šo
kių ir kitų programos dalykų. 
Jie* pasirodys bendrame vienete 
kaip lietuviai-tės, savita, skirtin
ga nuo kanadiečių grupė. Paga
liau jie šiame kongrese atsto
vaus ir lietuviškai mokyklai, la
biau ją pajusdami ir įvertinda
mi. Jei svarbios yra JAV ir Ka-

PETRAS LAPAS

Lupasi žievė

Ant sudužusių stiklų 
Rieda ratai
Jr gaudžia, kaip ledynai;
Mano įmantraus žodyno 
Žodžiai spragsi ir dreba, 
Kaip vaistai sergančio delnuos, 
Kaip sausros metu 
Smėlėtos mintys byra 
Ir dejuoja su įkliuvusių 
voratinkliuos
Vabzdžių rauda.
Nors nenoriu nieko, 
Abi akis primerkęs 
Kažkas mane stebi 
Ir matuoja klystančios

sielos gelmes. 
Mano minčių ledynas tada tirpsta 
Nuo tų aitrių akiu spindulių, 
Nejaučiu tada žodžių spaudimo, 
Negirdžiu jų garsų, 
Nei kaip lupasi žievė 
Nuo trapių gyvenimo Šaknų. 

dienomis ar kitų iškilmių pro
gomis.

Likusi iškasta žemė būtų pa
naudota pylimui iš vakarinės 
koplyčios pusės iki koplyčios 
stogo, tuo būdu koplyčios stogą 
paverčiant į pagrindinę laisvės 
paminklo aikštę. Ant pylimo, 
vedančio į laisvės paminklo aikš
tę, būtų antkapiai pagerbti žu- 
vusiems* už Lietuvos laisvę: ne
priklausomybės kovų dalyviams, 
Sibiro kankiniams, partiza
nams ir t.t., sudarant simboli
nius laiptus į laisvės aikštę, ant 
kurios degtų negęstanti ugnis 
jų atminimui. Pats laisvės kovų 
paminklas būtų tęsinys tų sim
bolinių laiptų, vedančių Į lais
vės aikštę, primenąs visiems lan
kytojams, kad laisvės kovos dar 
nėra baigtos, kad jos tebevyksta.

KLB Toronto apylinkės 
valdyba

nados dainų šventės, puoselė
jančios lietuvišką dainą ir kar
tu teikiančios pramogą tautie
čiams, tai lituanistinių mokyk
lų mokinių šventės su lietuviš
komis dainomis ir tautiniais šo
kiais yra dar svarbesnės, nes 
jos ne tik palaiko mūsų tauti
nės kultūros tam tikrą dalį, bet 
ir mūsų jaunimas pratinas prie 
jos puoselėjimo ir aplamai, prie 
lietuviškos veiklos, kuri mums 
ypač svarbu.

Jaunimui taip pat reikia pa
sidžiaugti savųjų tarpe. Jauni
mas labiau nori susitikti nei bet- 
kas. Jei suaugusieji nori ke
liauti, jaunieji — dar labiau. 
Jei suaugusieji jaučia malonu
mą dideliame susibūrime, jau
nieji — dar labiau. Svarbiau
sia — jie visą tai išgyvens, jaus
dami, kad čia susibūrė, veikia, 
pasirodo scenoje lietuvių tarpe, 
lietuvių vardu. Taigi, kongre
sas nevienam paliks neišdildo
mus įspūdžius, sustiprins lietu
višką apsisprendimą. Mes netu
rime vienos stebuklingos prie
monės, išskyrus tėvus, jaunimui 
padaryti lietuvišku. Todėl nau
dokime visas galimas priemones 
savo jaunimui lietuviškai nu
teikti.

Visi tėvai, mokyklų tėvų ko
mitetai, KLB apylinkių valdy
bos pasirūpinkime, kad šiame 
mokinių kongrese, jaunimo 
šventėje dalyvautų kaip galint 
daugiau mūsų vaikų.

Atsiųsta paminėti
Laivas nr. 9 gegužė. Tėvų marijo

nų leidžiamas religinio ir tautinio 
gyvenimo dvisavaitinis žurnalas.

Šaltinis nr. 2(1267), balandis. Re
liginės ir tautinės minties žurnalas, 
leidžiamas Sv. Kazimiero Sąjungos 
Britanijoje.

Aidai nr. 4, balandis. Tėvų pran
ciškonų leidžiamas mėnesinis kultū
ros žurnalas.

Filatelistų draugijos “Lietuva” 
biuletenis nr. 4(121), balandis, Či
kaga.

Karys nr. 4(1441). Pasaulio lietu
vių karių-veteranų mėnesinis žurna
las. Leidėjas — L. V. S. Ramovė 
Niujorko skyrius.

Vytis nr. 5, gegužė. Lietuvos vy
čių žurnalas lietuvių ir anglų kal
bomis.

Muzikos žinios nr. 1(180), kovas. 
Leidžia ARLK Vargonininkų ir Lie
tuvių Muzikų Sąjunga.

Eglutė nr. 5, gegužė. Nekaltai Pr. 
Marijos seserų leidžiamas ir reda
guojamas vienintelis lietuviškas vai
kų laikraštėlis laisvajame pasaulyje.

Moksleivio Balsas, 1968 m. Hamil
tono Moksleivių Ateitininkų kuopos 
neperiodinis laikraštėlis. Redaguoja 
Dainora Juozapavičiūtė, 20 Kensing
ton Ave. N., Hamilton, Ont., Canada.
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W KULTMEJE VEIKLOJE
lūs. Yra 
ėbungen

DR. BALYS PALIOKAS, kaip as
sociate profesorius, eilę metų Walsh 
kolegijoje, Ohio, dėsto ekonomiją, 
finansus ir komercijos^mąį 
parašęs “Die Handelsbe 
zwischen Litauen und Deui
Berlin, 1927, ir “Die Finanžen der 
Selbstverwaltungskoerper Litauens 
einst und jetzt”, Jena, 1936. Bendra
darbiavo lietuvių ir užsienio spau
doje. Buvo dienraščio “Rytas” ofi
cialus atstovas Berlyne. Dabar yra 
taip pat ir Lietuvių Katalikų Moks
lų Akademijos narys. Profesorius ne
seniai paminėjo 70 m. amžiaus su
kaktį ir 20 metų akademinio darbo.

J. KARNAVIČIAUS “GRAŽINOS” 
operos pastatyme, kuris bus birželio 
2 d. Niujorke, dalyvaus šie solistai: 
Dana Stankaitytė, Stasys Baras, Jo
nas Vaznelis, Algirdas Brazis, Vaclo
vas Monkus ir Bronius Mačiukevi
čius. Čikagos Lietuvių Operos į Niu
jorką atvykimo proga birželio 1, šeš
tadienį, Atsimainymo parapijos sa* 
Įėję Maspethe rengiamas susipaži
nimo vakaras. Pr. AL

ALDONOS ZAKARAUSKATTĖS- 
O’BRIEN meno darbų paroda įvyko 
Von Bertouch galerijoje Newcastle 
mieste, Australijoje. Atidarymo žo
dį tarė Newcastle meno galerijos di
rektorius D. Thomas. Kvietimuose ir 
parodos reklamose visur buvo pa
brėžta, kad dailininkė yra lietuvai
tė, gimusi Lietuvoje, augusi New
castle. Ji eina dėstytojos pareigas 
Sidnėjaus meno mokykloje, daugiau
sia kuria kolažus, kuriem yra būdin
gos tamsios, ramios spalvos. Paro
doje buvo išstatyti 28 naujausi dar
bai.

KOMPOZ. JERONIMO KAČINSKO 
diriguojamas Melrose simfoninis or
kestras surengė 148-tą koncertą Šv. 
Antanu gimnazijoje Kennebunkporte, 
Maine. Programon buvo įtraukta M. 
K. Čiurlionio simfoninė poema “Miš
ke”, R. Wagnerio, G. Verdi, G. Rossi
ni ir P. Čaikovskio kūriniai. Orkest
rui šį karta talkino lietuvis daini
ninkas Povilavičius. J. Kačinskas 
Melrose simfoniniam orkestrui, per
nai atšventusiam penkiasdešimtmetį, 
vadovauja jau septintus metus.

ANTANAS SODAITIS, SLA laik
raščio “Tėvynė” redaktorius, mirė 
Niujorke. Velionis buvo gimęs 1907 
m. Šakiuose. Baigęs teisių fakulte
tą Vytauto Didžiojo universitete, bu
vo teismo tardytojas Kaune ir vėliau 
apygardos teismo prokuroro padėjė
jas. Okupacijos metais dalyvavo po
grindinėje veikloje prieš okupantus. 
SLA prezidentas Povilas P. Dargis 
naujuoju “Tėvynės” redaktorium pa
skyrė žurnalistą ir rašytoją Juozą 
Petrėną.

“MARGUČIO” 40 SUKAKČIAI AT
ŽYMĖTI vakare Čikagoje buvo pri
statyti populiariosios muzikos daini
ninkų konkurso laimėtojai. Jaunų
jų iki 21 m. amžiaus grupėje $150 
premiją laimėjo Dalia Zakaraitė iš 
Rockfordo muziką studijuojanti Il
linois universitete Urbanoje, $100 — 
Vytautas Nakas ir $75 — Gailė Ma
čiulytė. Jie abu yra sol. Iz. Mote- 
kaitienės dainavimo studijos moki- 
siai. Vyresniųjų 21-25 metų amžiaus 
grupėje S150 premija atžymėta Vikt. 
Grigolaitytė, $100 — Leonida Naku- 
tytė ir $75 — Juozas Aleksiūnas. 
Pirmosios ir antrosios vietos laimė
tojos yra A. Stephens dainavimo 
studijos mokinės. Premijas įteikė 
PLB pirm. J. Bačiūnas.

DAIL. ROMO VIESULO darbų pa
roda Weyhe galerijoje Niujorke bu
vo taip sėkminga, kad ją teko pra
tęsti iki gegužės 11 d. Geri kritikų 
atsiliepimai buvo paskelbti “New 
York Times” dienraštyje, “Art 
News” ir “Time” žurnaluose. Jo dar
bų įsigijo kongreso biblioteka, Le
high universitetas, Illinois Bell Te
lephone bendrovė, dviejų aplankų 
ciklą “Notes on Image and Sound” 
— kino studija Metro Goldwyn 
Mayer, ciklą “Yonkers” — Cincin
nati meno muzėjus.

V. MYKOLAIČIO-PUTINO kūry
bai skirtą vakarą surengė LB kul
tūros klubas Bostone. Dalyvius su 
Putino lyrika, romanais ir dramatur
gija supažindino “Draugo” kultūri
nio priedo redaktorius poetas Kazys 
Bradūnas, į kūrybą žvelgdamas tik 
iš meninio taško ir vengdamas poli
tinių elementų. “Valdovo” ištrauką 
ir Putino poezijos paskaitė K. Bra
dūnas, G. Karosaitė, F. Kontautas, 
A. Lapšys ir T. Durickaitė. Vakaro 
užbaigai K. Bradūnas pateikė kelis 
K. Donelaičio atminimui skirtus sa
vo poezijas fragmentus.

“RES -BALTICA” STUDIJĄ, skir
tą mirusio Latvijos ministerio Va
šingtone dr. Alfredo Bilmanio atmi
nimui, šį rudenį išleis A. W. Sijt- 
hoff tarptautinio garso leidykla Ley- 
dene, Olandijoje. Rašinius šiai stu
dijai apie Baltijos kraštų nepriklau
somybę ir sovietinę okupaciją pa
teikė eilė autorių, jų tarpe ir lietu
vis V. St. Vardys. Velionis dr. Alf
redas Bilmanis buvo žymus latvių 
diplomatas Vašingtone dėjęs visas pa
stangas, kad JAV vyriausybė nepri
pažintų Baltijos kraštų okupacijos. 
Užsisakantiems “Res Baltica” iki š. 
m. birželio 15 d. ji kainuos ameri
kietiškų, $7.50. Po šios datos knygos 
kaina bus amerikietiškų $9.50. Užsi- 
sakytojai “Res Baltica” vardu išra
šytus čekius turi pasiųsti iki š.m. 
birželio 15 d. šiuo adresu: Mr. Adolf 
Sprudzs, 2608 Eeast 74th Place, Chi
cago, Ill 60649, USA.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. JUOZAS TRINKŪNAS, bu 

vęs žemės ūkio akademijos žemdir
bystės katedros vadovas, akademijos 
rektorius ir Lietuvos švietimo minis- 
teris 1934-39 m., mirė gegužės 6 <L, 
sulaukęs 74 metų amžiaus. Pokario 
laikotarpyje velionis buvo išrinktas 
Lietuvos Mokslų Akademijos nariu- 
koresposdentu, dirbo žemdirbystės 
mokslinio tyrimo institute Dotnuvo
je. Jis yra palikęs eilę vertingų moks
linių darbų pievų tręšimo, kultūrini
mo, gamyklų įrengimo ir priežiū
ros klausimais.

PROF. MARIJA ALSEIKAITĖ- 
GIMBUTIENĖ, JAV lietuvė, Vilniaus 
universitete skaitė paskaitą apie se
nosios baltų mitologijos dievus ir 
jų ryšį su indoeuropiečių dievais. 
Lietuvon ji atvyko iš Jugoslavijos, 
kur šiuo metu atliekami neolito so
dybų kasinėjimai, dalyvavo Maskvo
je įvykusioje sovietų archeologų kon
ferencijoje. “Gimtojo Krašto” redak
cijai viešnia pareiškė: “Mitologija — 
mano mažoji žemė, mano pirmoji 
meilė. Tai tarsi mano hobby. Aš — 
archeologė. Ir todėl daugiausia lai
ko skiriu savo pagrindinei specialy
bei. Šiuo metu rašau monografiją 
apie neolitą Europoje. Ruošiu al
bumą apie neolito meną.”

“VILNIAUS BOKŠTŲ” FESTI
VALYJE, kurio tikslas buvo išaiš
kinti geriausius estradinės dainos 
jaunuosius atlikėjus, vyrų grupėje 
I prizą išsikovojo šiaulietis Vikto
ras Vaškas, moterų grupėje — Kau
no estradinio orkestro “Oktava” sol. 
Janina Miščiukaitė, jauniausia kon
kursinio festivalio dalyvė. Antroji 
vieta teko klaipėdiečiui Eugenijui 
Ivanauskui, trečioji — vilnietei Onai 
Valiukevičiūtei, ketvirtoji — vilnie
čiui Stasiui Povilaičiui ir šiauliečiui 
Ričardui Dailidei. Tai buvo pirma
sis lietuviškos estradinės dainos jau
nųjų atlikėjų konkursas, kurį numa
toma padaryti metiniu įvykiu.

SKULPTORIAUS JOKŪBO DA
GIO Toronte išleistam kūrinių nuo
traukų albumui “Gimtasis Kraštas” 
gegužės 9 d. laidoje paskyrė vieną 
puslapį. Jame įdėtas albumo virše
lis, J. Dagio nuotrauka, keturi kū
riniai — “Taip lietuviai šokdavo”, 
“Sužeistas Vilniaus kunigaikštis”, 
“Neramios sielos tragedija” ir “Mei
lė mus guodžia”. Su autoriumi ir jo 
kūriniais skaitytojus supažindina 
dail. Petras Aleksandravičius, buvęs 
J. Dagio bendramokslis: “Juose at
skleidžiama plati žmogaus išgyveni
mų, jausmų skalė, valios pastan
gos filosofinis žmogaus gyvenimo ir 
likimo apmąstymas. Kai kurių dar
bų motyvai gimę tiesiog iš Lietuvos 
folkloro. Ir iš viso J. Dagio kūry
bos šaknyse daug Lietuvos žemės sul
čių. Kūriniuose sėkmingai panaudo
ta mūsų liaudies skulptūra. Matyti 
rimtas autoriaus subrendimas. Jis 
nepraėjo pro tradicinės ir nūdienės 
pasaulinės skulptūros atradimus, mo
kėjo rasti racionalųjį abiejų grūdą, 
praplėtė skulptūrinės kalbos priemo
nių arsenalą. Dauguma skulptoriaus 
kūrinių įgyvendinti medyje, kurio 
apdirbimo technika ir struktūrinis 
piešinys panaudotas labai įvairiai, 
atspindi vidinį kūrinio ritmą, plas
tinį emocinį sumanymą. Įdomiai su- 
kompanuoti poetiški kūriniai “Per 
tiltą jojau”, “žarijos dar žėri”, “Mei
lė mus guodžia” ir kiti. J. Dagiui 
būdingas erdvinis ažūrinis plastinis 
sprendimas, ekspresyvūs šviesos-še- 
šėlių kontrastai...”

KANDIDATAIS SOVIETŲ SĄ
JUNGOS valstybinėms premijoms 
patvirtinti: teatrinio meno srityje — 
dainų ir šokių ansamblio “Lietuva” 
meno vadovas V. Bartusevičius ir 
baletmeisteris J. Lingys už koncer
tines programas “Svečiuose” ir 
“Amžių vėjai”, architektūros — ar
chitektai B. Kasperavičienė, B. Krū
minis ir inž. S. Liubeckis už archi
tektūrinį Vilniaus Žirmūnų rajono 
sprendimą, mokslo ir technikos — 
V. Valušis, J. Grigalauskas J. Kuns- 
kas, J. Pukoševičius, A. Petronis ir 
V. Urbonavičius už vitamininių šie
no miltų gamybos technoligijos iš
tobulinimą bei jos pritaikymą gamy
bai.

PASIKALBĖJIMĄ SU JUOZU 
MILTINIU, Panevėžio dramos teat
ro režisorium ir meno vadovu, iš 
Vilniaus transliavo sovietinės tele
vizijos tinklas. Pokalbio tema — 
dabartinio teatro uždaviniai, režiso- 
rių ir aktorių asmesybės ugdymas. 
Pokalbis buvo iliustruojamas Pane
vėžio teatre pastatytų veikalų — 
V. Borcherto “Lauke už durų”, F. 
Diurenmato “Fizikų” ir J. Grušo 
“Pražūtingo apsvaigimo” — ištrau
komis.

AMŽIAUS SUKAKTIS ATŽYMĖ
JO: 70 metų — Vilniaus universite
to zoologijos katedros vedėjas prof, 
dr. Steponas Jankauskas; 60 metų — 
Vilniaus un-to higienos katedros ve
dėjas docentas Vladas Kviklys, is
torijos ir filologijos fakulteto dės
tytojas docentas Ričardas Mironas, 
sanskrito specialistas, prancūzų kal
bos katedros vadovas; 50 metų — 
skulptorė Ona Lipeikaitė-Preskinie- 
nė.

GEORGE GERSHWIN OPERA 
“Porgis ir Besė (“Porgy and Bess”) 
rampos šviesą išvydo Vilniaus ope
ros teatre. Spektaklio režisorius — 
V. Popovas, muzikinis vadovas — 
R. Geniušas, dirigentas — Ch. Po- 
tašinskas. Pagrindinius vaidmenis 
premjeroje atliko Elena Saulevi- 
čiūtė Ir Eduardas Kaniava. V. KsL



MANN MARTEL
REA LTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

$L900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.

QUEBEC — BLOOR
f10.000 {mokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2J00 {mokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
17.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
J8.000 įmokėti, 10 kambarių aiški-

Tel. RO 2-8255
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin- 
ks
NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

1928 Weston Rd. Te!. 249-7691
DUNDAS — JANE, $32.700 prašo
ma kaina, atskiras plytų namas su 
garažu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola iš 7%. 
MIMICO, $10.000 įmokėti, didelis 
2-jų šeimų namas su garažu, dide
lis sklypas, 9 vaismedžiai, rūsyje 
2 kambariai; pirma skola $20.000 
iš IVz%; prašoma kaina $36.000.

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

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

ST. VAUPŠAS
2>arbo teL 249-7691 Namų teL 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

B
 £

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30- 7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
Sešt. 9-12
Sėkm. 9.30-1

MOKA: už depozitus — 5%, 
už šėrus — 5Vž%

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

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

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS

Ontario premjeras J. P. Ro- 
barts, gavęs “Lithuanians in Ca
nada” leidinį, rašo: “Vienas Įdo
miausių darbų, atliktų Kanados 
šimtmečio metais, yrą išleidimas 
istorinės vertės knygų apie mū
sų miestus, vietoves ir atskiras 
draugijas. Giliai dėkoju už pri
siminimą atsiunčiant man. jūsų 
leidinį, kuris yra vienas’ įdo
miausių tos srities darbų.”

Kanados Lietuvių Gydytojų 
Draugijos Toronte valdybą atei
nantiems metams sudaro: dr. 
Ant. Pacevičius — pirmininkas, 
dr. A. Lukienė — vicepirminin
kė, dr. A. Saikus — vicepirmi
ninkas, dr. A. Dailydė — sekre
torius, dr. I. Vingilis iždininkas. 
Gydytojų dr-ja aktyviai remia 
lietuvių visokeriopą veiklą. Per
nai paskyrė Kanados Lietuvių 
Fondui $1000, “Lithuanians in 
Canada” knygos išleidimui — 
$100, Vasario 16 d. gimnazijai 
— virš $300. Mažesnėmis sumo
mis nuolat remia studentų orga
nizacijas ir kt. Metiniai gydytojų 
susirinkimai-pobūviai vyksta pas 
atskirus narius arba užsaky
tuose restoranuose, šiemet tokį 
pobūvį suruošė dr. Gustainie
nė, buvusios v-bos pirm., savo 
namuose. 1969 m. rugpjūčio 2-3 
d.d. įvyks Amerikos ir Kanados 
gydytoju suvažiavimas Toronte.

J. K.
Pasaulio Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų (PLIAS) Toronto 
skyriaus visuotinis narių susi
rinkimas įvyko balandžio 5 d. 
“Tž” salėje. Dalyvavimas buvo 
gausus. Apsvarstyti įvairūs sky
riaus reikalai. Praėjusiais metais 
nupirkta jaunių A-klasės krep
šinio meisteriui pereinamoji 
taurė, kurią 1967 m. laimėjo 
Cicero “Ateitis”, šiais metais 
šeštadieninės mokyklos geriau- 
siems mokiniams nupirkta už 
$100 lietuviškų knygų. Paskir- 

. tos aukos: Kanados ■. Lietuvių 
Fondui $100, šeštadieninei mo
kyklai $100, “Technikos žo
džiui” $50, skautų stovyklavie
tei “Romuva” $50, ateitininkų 
stovyklai $30, sporto klubui 
“Vytis” $30, “Tėviškės Žibu
riams” už patarnavimus $15, 
“iLituanus” žurnalui $30. Išrink
ta nauja valdyba, Į kurią jaunie
ji inžinieriai aktyviai įsijungė. 
Pasiskirstė pareigomis: pirm, 
inž. B. Baranauskas, vicepirm. 
inž. E. Bubelis, sekr. inž. V. Bi
čiūnas, ižd. inž. V. Matulevičius, 
narys inž. A. Viskontas, narys 
inž. P. Stauskas.

Jieško Lietuvos kariuomenės 
emblemų bei ženklų C. S. Brett- 
Perring, * heraldikos draugijos 
narys. Jis turi surinkęs labai 
gausų 72 valstybių karinių ženk
lų rinkinį, bet nieko neturi iš 
laisvos Lietuvos kariuomenės, 
gyvavusios 1918-1940 metais. Jis 
renka karinių kepurių ženklus, 
antpečius ir pan. Kreipdamasis 
į “T. Žiburius”, jis prašo suin
teresuotus asmenis nurodyti šal
tinius, kur galima gauti minėtų 
ženklų, štai jo adresas: Rev’. 
C. S. Brett-Perring, S. Th., Rec
tor 20 Elgin St., North, Galt, 
Ont.

Susižiedavo torontiškė farma
cininkė Nijolė ščepanavičiūtė su 
inž. Vaidučiu Draugeliu iš Ro- 
česterio.

K. Priščepionkienė po opera
cijos gydosi Branson ligoninėje, 
555 Finch Avė.

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
KING TOWN — 400 HIGHWAY, apie 25 mylios nuo Toronto, 20 akrų 
gražios šėmės sklypas, dalis apaugus medžiais ir teka upelis. Prašo 
$13.000 su mažu jmokėjimu.
RONCESVALLES AVE. — GRENADIER, 7 kamb. atskiras mūrinis, ne
toli krautuvių ir susisiekimo. Dvigubas garažas, geras sklypas. Įmokėti 
apie $10.000.

OAKWOOD — REGAL RD., 12 didelių kambarių, gerų plytų (duplex) 
dvibutis. Viskas įrengta atskirai, po 3 miegamuosius, privatus įvažiavi
mas, dvigubas garažas. Įmokėti $10.000.
ROYAL YORK — NORSEMAN, naujos statybos trijų miegamųjų, 6 
kambarių vienaaugštis (bungalow). Pilnas įrengtas rūsys, dvigubas gara- 
ražas. Įmokėti apie $10.-12.000. .
WEST TORONTO, 17 kambarių, naujos statybos tnbutis, geras nuomoti 
ir pačiam gyventi. Įmokėti apie $15.000, skola iš 7%. Apžiūrėki! — gal 
patiks
BLOOR — INDIAN GROVE, 8 gražūs kambariai viskas įrengta naujai ir 
skoningai, 2 modernios virtuvės ir prausyklos. Gražus kambarys rūsyje, 
dvigubas garažas. __

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

TeL 534-9286 — namų: 537-2869

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

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

I. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE1-1161, namų 783-2105

Vyt. Petrulio ir R. Vaštoko 
gamintas spalvotas filmas “Five 
Foot Square” Canadian Society 
of Cine Amateurs suruoštame 
šimtmečio filmų festivalyje Ota
voje laimėjo pirmą vietą. Oficia
lus premijos įteikimas įvyks šį 
rudenį. Tas pats filmas Toron
to filmų mėgėjų klube buvo 
įvertintas kaipo klubo geriau
sias 1967-68 m. laikotarpyje. 
Filmas yra mokamojo pobūdžio, 
30 minučių ilgio. Jame nufil
muoti arheologiniai kasinėjimai, 
vykdyti 1966 m. prof. Romo 
Vaštoko ir jo studentų Crow ir 
Trenton upių santakos saloje. 
Ta sala senovėje buvo indėnų 
naudojama kaip nakvynių ir su
stojimo vieta. Filmas jau rody
tas daugelyje universitetu ir 
archeologų suvažiavime Vašing
tone. Jo išlaidas iš dalies paden
gė Trenton universitetas. Jau 
užsakytos keturios kopijos. Vie
ną yra užsakęs karališkasis On
tario muzėjus. antrą — Natio
nal Gallery Otavoje, kitas dvi 
— universitetai.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■B 
Du rusiški filmai

: PASKUTINIAI ŠIAME SEZONE 

"KELIAS i GYVENIMĄ" 
SPALVOTAS

Priede: "3 VIENAME" komedija

"ŠIA KRYPTIMI EISIME" 
abu su angliškais įrašais.

BRIGHTON
KINO TEATRE
127 Roncesvalles Avė. 

tel. 532-2710
Geg. 23 iki 28 d. 

kasdien nuo 7.30 v.v.
, Sešt. ir sekm. nuo 5 v. p. p. 

fce pertreekof
ĮĖJIMO koino kaip poprastei

t TORONTO
“TŽ” red. kun. dr. Pr. Gaida 

jau aplankė Graikiją, Libaną ir 
Kipro salą. Džiaugiasi gražiu 
oru Atėnuose, istoriniais pa
minklais, bet nusiskundžia, kad 
viską apžiūrėti neužtenka lai
ko. Iš Kipro salos išskrido į Šv. 
Žemę. Į Torontą turėtų grįžti 
gegužės 27 d.

Prel. J. F. Hardy, Londono, 
Ont., vyskupijos sinodo komisi
jos pirmininkas, kuris domisi 
tautinėmis grupėmis, gavęs “Li
thuanians in Canada”, rašo: “Jū
sų knyga ne tik supažindins ma
ne su dideliais laimėjimais, ku
rių yra lietuviai atsiekę Kana
doje, bet taip pat atkreipė mano 
dėmesį į visą panašių knygų se
riją. Būdamas vyskupijos sino
do komisijos naujųjų kanadie
čių reikalams pirmininku, daž
nai pasinaudosiu tuo leidiniu. 
Esu giliai paveiktas Kanados lie
tuvių veiklos apimties, jūsų augš- 
tu švietimo ir kultūrinio gyve
nimo lygiu, prašokančiu dauge
lį didelių tautų.”

Lietuvių kapinėse šeštadienį 
pašventintas a.a. Teklei Kudrev- 
cienei pastatytas paminklas. Ve
lionės vienerių metų mirties su
kakties proga šv. Jono Kr. baž
nyčioje atlaikytos gedulingos pa
maldos, kuriose dalyvavo jos vy
ras Aleksas, giminės ir gausus 
bičiulių būrelis.

PADĖKA
Lankiusiems mane ligoninėj’e — 

Tėvui Pauliui OFM, kleb. kun. P. 
Ažubaliui ir visiems kitiems, kurie 
mane prisiminė gėlėmis, dovanomis 
ir pareiškė raštu arba žodžiu užuo
jautas bei linkėjimus greit pasveikti, 
reiškiu nuoširdžiausią padėką —

J. Valatka
PADĖKA

Už sėkmingą operaciją dėkoju Dr. 
C. Knowlton, o dr. Urbaičiui už su
teiktą pirmą pagalbą ir priežiūrą li
goninėje.
. Už lankymą ligoninėje ir namuo
se reiškiu padėką: kun. P. Ažuba
liui, Tėvui Pauliui, OFM, kūr.-sava- 
noriams A. Jakimavičiui, K. Kregž
dei, V. Kazlauskui su žmona, V. Strei- 
tui, p.p. P. Basčiui, P. česėkui, Dik
čiams, Geidučiams, V. Jociams, Lit- 
kams, F. Mockui, P. Pikevičiui, A. 
Pyragiui, Rickevičiams D. Renkaus- 
kui, I. Sidaravičienei, M. Shram, Šu
kienei, A. Vilkui ir A. žemgulytei, 
o p. J. Kazlauskui — už draugystę 
ligos metu.

Ypatingą padėką reiškiu p. J. 
Aukštaičiui už globą ir patarnavi
mą.

Visiems nuoširdus lietuviškas ačiū
— L. K. kūr.-savan. St. Račiūnas

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už surengtą 

pirmagimiui staigmeną ir už brangias 
dovanas rengėjoms ir visoms prisidė
jusioms: A. Stungurienei, Z. Dilkie- 
nei. I. Matušaitienei, B. Prakapienei, 
K. A. Dobilams, A. Dobilienei, K. 
Dobilienei, B. Dilkytei, A. Ažubalie- 
nei, Abramavičienei, B. Aukštaitie- 
nei, Atkočiūnienei, G. Bacevičienei, 
J. Bacevičienei, M. Bacevičienei, G. 
Baliūnienei, K. Bridytei, A. Birgelie- 
nei, R. Bekerienei, P. Davis, O. Dir- 
mantienei, E. Dvilaitienei, I. Pečiulie
nei, O. Marcinkevičienei, O. Kiršinie- 
nei, M. Nevarauskienei, S. Olekienei, 
E. Račiūnienei, Z. Simonaitienei, V. 
Vaitkienei, G. Vaitkienei, J. Vaiš
norienei, I. žiurinskienei.

Pasilieku jums visuomet dėkinga—
Alina Dobilienė

Šv. Juozapo mergaičių gimnazi
jos moterų gildijos pirm. p. To- 
pernicke Įteikia dovaną Valei 
Balsienei, kuri iš Šv. Juozapo 
mergaičių gimnazijos ir Šv. My
kolo (Powers) berniukų gimnazi
jos mokinių suorganizavo liet, 
tautinių šokių grupę. Šv. Juoza
po gimnazijos mokinių tėvų va
karienėje ši grupė pašoko tris 
mūsų tautinius šokius.

------------ ' ............... - -

Jaunimo kongresas. KLB kraš
to švietimo vadovų organizuo
jamas mokyklinio jaunimo kon
gresas įvyks birželio 22, šešta
dienį, gražiame Woodbridge 
miestelyje. Kongresui rengti 
komisija buvo papildyta muz. V. 
Verikaičiu, tautinių šokių vado
ve V. Balsiene ir sešt. liet, mo
kyklos tėvų kom. atstove p. Ku
likauskiene. Posėdyje svarstyta 
lėšų telkimo problema, kongre
so meninė programa, maitinimo 
bei kiti reikalai. Nutarta kvies
ti žymių svečių. Bus kreipiama
si į liet. • institucijas ir pavie
nius asmenis finansinės paramos 
kongreso išlaidoms. Nutarta pra
šyti visas tris liet, moterų drau
gijas talkinti užkandžių jauni
mui paruošime.

Ontario socialinės globos mi- 
nisteris J. Yaremko apie leidinį 
“Lithuanians in Canada” taip 
atsiliepia: “Ačiū už atsiųstą 
knygą. Ją gavęs, neiškenčiau 
nepavartęs. Jau iš to matau, 
kad jos skaitymas suteiks man 
daug malonumo ir dar daugiau 
pagilins mano žinias apie mano 
draugus Kanados lietuvius. Gal
voju apie šio leidinio viešą pri
statymą.”

Lietuvių Namų pavasario ba
lius balandžio mėn. 27 d. buvo 
sėkmingas dalyvių gausa ir pa
lyginti gražiu pelnu, kuri nu
matoma panaudoti namų page
rinimui. Prie turtingos loterijos 
vertingomis dovanomis prisidėjo 
mūsų verslininkai ir pavieniai 
asmenys, jų tarpe dail. J. Dagys, 
J. Margis, ’Mohawk Furniture, 
Parkside Meat Market (E. Punk- 
rys ir A. Matulaitis), J. Tumosa, 
O. J. Rinkevičiai, O. Indrelienė, 
J. R. Simanavičius, Biržytienė, 
šių namų steigėjas ir rėmėjas 
Kleopas Dalinda, kuris papuošė 
stalus gėlėmis, augintomis nuo
savoje daržininkystėje. Loterijai 
vadovavo Aug. Kuolas, šiame 
baliuje kiekvienas galėjo links
mai praleisti vakarą prie gero 
orkestro, užkąsti maisto, kurį 
pagamino p.p. Rinkevičienė, Ei- 
žinienė ir Bastienė. Bufetus mik
liai aptarnavo p.p. Br. Macke
vičius, J. Mockus, St. Dabkus, 
VI. Skirgaila ir St. Pulkys. Ten
ka pastebėti, toks didelis talki
ninkų skaičius rodo Lietuvių Na
mų reikalingumą, vadovybei tei
kia vilties ir padrąsinimo įsi
gyti erdvesniems namams. A.St.

A t A
P. SAKEVIČIUI Lietuvoje mirus, jo dukteris — ALĘ 
BOBELĮENĘ, MARIJĄ GUDELIENĘ, STASĘ MAZLA- 
VECKIENĘ ir sūnų APOLINARĄ SAKEVIČIŲ bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučia —

A. L. Strumilos V. A. Žėkai

A. S. Pundžiai

Brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, sūnų B.

LUOMONĄ nuoširdžiai užjaučiame —

J. Butkus

E. P. Bersėnai

O. M. Kuzavaf

S. J. Radvilai

O. J. Staškevičiai

O. St. Bogard

A. B. Karaliai

A. J. Kutkai

St. G. Sinkai

•’'WV
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Statybinės medžiagos ir remontai
2742 Dundas St W. Tel. 769-5171

• įvairios medžiagom namų taisymoms
• Lentos, fanera, slogoms dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekom visus statybos darbus ir remontus

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Tel. 533-4414
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

SWANSEA — BLOOR, 6 kambarių atskiras namas, kvadratinis planas, 
garažas su šoniniu įvažiavimu, apie $10.000 įmokėti. Namas be skolų, 
netoli požeminio traukinio Jane stoties.
SWANSEA — BLOOR, labai jaukus vienos šeimos 5 kambarių atskiras 
namas, naujas šildymas, arti Bloor, atvira skola, labai žemi mokesčiai, 
pigus išlaikymas; prašoma kaina tik $24.800. ’
DURIE ST., modernius 7 kambarių, rupių plytų namas, užbaigtas rūsys, 
ultra moderni virtuvė, garažas.
HIGH PARK — RONCESVALLES, didžiulis, gražus 13 kambarių atskiras 
namas, užbaigtas rūsys, garažai su privačiu įvažiavimu, 3 prausyklos, pui
ki nuomojimui vieta.
BABY POINT, apie $10.000 įmokėti, 8 kambarių per du augštus atskiras 
namas, 2 prausyklos, viena iš jų pirmame augšte; garažas su šoniniu įva
žiavimu; viena atvira skola balansui.
HIGH PARK — BLOOR, puikus 7 kambarių atskiras namas, 2 gražios 
virtuvės, naujas šildymas, garažas, apie 160 pėdų sklypas, nepertoli nuo „ 
būsimos High Park požeminio traukinio stoties bei Runnymede — Bloor 
krautuvių.
ROYAL YORK — BLOOR, jaukus rupių plytų 6 kambarių vienaaugštis, 
pilnai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, labai gražus di
džiulis sklypas; neįtikėtinai lengvos išsimokėjimo sąlygos.

ROYAL YORK —BLOOR — NORSEMAN, gražus 6 kambarių vienaaugš
tis, užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu. 
BLOOR — DUNDAS, puikus, didžiulis vos keleto metų senumo 5 butų 
apartamentas, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, balkonai, garažai su privačiu įva
žiavimu.
ROYAL YORK — DUNDAS, originalus 13 kambarių dvibutis, šildamas 
vandeniu - alyva, garažai su privačiu įvažiavimu, išnuomotas už $510 mėn. 
24 BUTŲ APARTAMENTAS, apie $36.000 metinių pajamų, su balkonais, 
neaugšta kaina, gera investacija.
11 BUTŲ APARTAMENTAS, visi butai 2-jų miegamųjų, apie $16.500 me
tinių pajamų.
2 KRAUTUVĖS IR 8 APARTAMENTAI, apie $30.000 įmokėti, visai nau
jas, viskas išnuomota, virš $19.000 metinių pajamų, puikus pirkinys.
MOTELIS — 16 vienetų, apie $20.000 įmokėti, modernus, vos keleto me
tų senumo, labai žema kaina dėl skubaus pardavimo, labai geras pirkinys, 
judri vieta..

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
PR. KERBERIS

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

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKAME 

5% už depozitus 
5Y2 % už šėrus

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nnc 10 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 39 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBĖMS
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

MAGNETAWAN, ONT., $8.500 pilna kaina, vandens krantas ir 11 kamba
rių namas, įmokėti apie $3.000; geras vasarinis projektas.
PACIFIC GATVĖ, $24.900 pilna kaina, atskiras dviejų augštų mūrinis na
mas, didelis sklypas, be garažo, viena skola balansui. Įmokėtii apie $8.000.
SUNNYSIDE GATVĖ, $28.500 pilna kaina, geras mūrinis namas vandeniu ap- 

v šildomas; įmokėti $5.000. *
INDIAN GROVE GATVĖ, $29.900 10 kambarių mūrinis namas, 3 virtuvės, 
2 prausyklos, vankeniu šildomas, 2 mūriniai garažai; įmokėti apie $6.000. 
JANE — BLOOR GATVĖS, keturbutis, modernus keturių šeimų pastatas arti 
Bloor gatvės; įmokėti $15.000; atvira skola balansui.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

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

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

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

OILS LTD.

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

DABAR PATS_______ ________ —__ _____ ___________
Biudžeto te patarnavimo ptauūd. iMmokėflmas penkiems metams Ir Ogias 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.
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AP DRAUDA (įį)
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ . HgOTEKŲ. 
VA'AARVIECIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SO VALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIV TAUPYMAV VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Te,. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

S PORTAS

‘ ""‘“AIFA RADIO & IV
Parduodam ir taigom televizijos ir radijo aparato^. Taiaom 
Šaldytuvus, krosnis, skalbimo maitinas.

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Lotvfję, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
su gydymu ir 11

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėias gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siunti
nius iki 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 
pranešima,

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

SPORTAS LIETUVOJE
Kauno Žalgirio krepšininkams ne

siseka. Pirmenybių pradžioje buvo 
pirmaujančių gretose, o dabar nu
krito į 9-tą vietą. Paskutines rung
tynes jie pralaimėjo estų Kalevui 
56:62 ir 40:57.

Vilniuje įvyko Lietuvos ir R. Vo
kietijos plaukimo varžybos, kurias 
laimėjo vokiečiai. Lietuviai išsikovo
jo 9 pirmas vietas iš 24. Šiose var
žybose taip pat buvo pasiekti 9 nau
ji Lietuvos rekordai.

Lietuvos plaukikė V. Barkauskaitė 
kartu su Sov. Sąjungos plaukikais 
Huįske ruošiasi ateinančiai olim
piadai Meksikoje.

Kaune įvyko atletinės gimnastikos 
tarptautinės varžybos, kuriose daly
vavo Latvijos Ėstijos, Lenkijos ir 
Sov. Sąjungos atletai. Komandiniu at
žvilgiu pirmą vietą laimėjo Lietuva. 
Absoliučiu varžybų laimėtoju buvo 
pripažintas vilnietis L. Pivoriūnas.

V. Simonaitis Sočyje įvykusiose 
Sov. Sąjungos jauni- lengvosios at
letikos pirmenybėse 20 km ėjime 
laimėjo pirmą vietą. Jo laikas — 
1 vai. 41:2,4.

Sov. Sąjungos moterų rankinio 
pirmenybėse Europos meisterės Kau
no žalgirietės yra tik 4-toje vietoje. 
Geriau sekasi jaunoms Vilniaus 
Šviesos rankininkėms, kurios iškopė 
į šeštą vietą. Pirmenybės dar ne
baigtos.

SPORTAS VISUR
Davis taurės lauko teniso Europos 

zonos pirmenybėse jau sužaistos pir
mosios rungtynės. Nugalėtojais ta
po: Sov. Sąjunga, Suomija, V. Vo
kietija, Čekoslovakija, Belgija, P.

Afrika, Britanija, Jugoslavija ir Ira
nas. Rungtynės tarp Švedijos ir Ro- 
dezijos dėl demonstracijų buvo per
keltos į nežinomą vietovę Prancū
zijoje. Jas laimėjo švedai 4:1.

Europos tautų futbolo rungtinėse 
Sov. Sąjunga įveikė Vengriją 3:0. 
Pirmas rungtynes laimėjo Vengrija 
2:0. Sovietai pateko į pusbaigmį.

Manchester United ir Portugalijos 
Benefica pateko į Europos taurių 
laimėtojų futbolo baigmę. Manches
ter United nugalėjo Real Madrid 
4:3 ir Benefica įveikė Italijos lu- 
ventus 3:0. Baigminės rungtynės 
įvyks gegužės 29 d. Wembley sta- 
dijone.

Sovietų lengvaatletė N. čižova pa
siekė naują pasaulio rekordą rutu
lio stūmime — 18,67 m. Senas rekor
das priklausė T. Pres ir buvo 18,59 
m.

Fort William - 
Port Arthur, Ont.
PO ILGOS LIGOS Fort Williame 

mirė ponia Hausen. Jos sesutei, gy
venančiai Toronte, ir jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

WILLIAM KALUSES (Vincas Ku
liešius), senosios kartos ateivis, mi
rė Kenoroje, On t., kur ilgus metus 
dirbo miškų pramonėje. Liko jo šei
ma Lietuvoje. Jai jis rūpestingai 
siųsdavo siuntinius ir laiškais palai
kydavo artimą ryšį su savaisiais.

Ateitininkų žinios
Naująją Ateitininkų Federacijas 

valdybą sudaro: prof. dr. Justinas 
Pikūnas — federacijos vadas, kun. 
prof. Stasys Yla — dvasios vadas, 
dr. Romualdas Kriaučiūnas — gene
ralinis sekretorius, dr. Leonas Ba
jorūnas — reikalų vedėjas, dr. Kęs
tutis Keblys — referentas sendrau
giams ateitininkams, Vaidevutis Va
laitis — referentas studentams atei
tininkams, Rimas Laniauskas — re
ferentas moksleiviams ateitininkams. 
Ateitininkų federacijos valdybos būs
tinė yra reikalų vedėjo dr. L. Ba
jorūno adresu: 17689 Goldwin, South
field, Mich. 48075.

Iš daiL V. Stančikaitės-Abraitienės 
gautą paveikslą tėvų komitetas pa
aukojo ateitininkų kambariui. Nuo
širdi padėka tėvų komitetui ir vi
siems tėvams, kurie tiek daug dar
bo įdėjo parodai suruošti

Visų ateitininkų iškyla autobusu į 
kokį nors parką arba Wasagą vienai 
dienai numatoma birželio mėn. vi
duryje.

Dėkojame Prisikėlimo par. katali
kėm moterim už $50 auką stovyklai 
paremti.

Nuoširdi padėka KLB Toronto 
apylinkės valdybai už $100 auką atei
tininkų stovyklai. Džiugu kad val
dyba pirmą kartą atkreipė dėmesį į 
mūsų stovyklą ir jos reikšmę jauni
mui. ,

Ateitininkų vasaros stovykla bus 
nuo liepos 28 d. iki rugpjūčio 10

© SKAITYTOJAI PASISAKO
KVIETIMAS LIETUVON

“Gimtasis Kraštas”, leidžiamas 
Vilniuje ir siuntinėjamas tautie
čiams užsienyje, rašo apie didžiau
sią pažangą Lietuvoje, iškilmingas 
šventes su puikiausiais Lietuvos jau
nimo ansambliais, gražius kurortus, 
modernų susisiekimą, naujas ligoni
nes ir mokyklas, vis gausėjančius 
turistus, kurie gali matyti tą visą 
gerėjantį gyvenimą savo akimis. Net 
Montrealio parodoje lietuviai parei
gūnai rusų paviljone ragino lietu
vius aplankyti naująją Lietuvą.

Užsiregistravau kelionės biure, ku
rio vedėjas aiškino, kad jokių kliū
čių nenumatąs vykti Lietuvon 18- 
kai dienų (kelionė truka 3 dienas), 
tik kiek abejojąs, ar bus leista už
sukti į gimtąjį kaimą. Bet, sako, 
praeityje buvo beveik visiems lei
džiama. Išsirūpinau užsienio pasą, 
atostogas iš darbovietės tam laikui, 
gydytojas įskiepijo, pirkau kaiku-

riuos dalykus kelionei bei dovanoms. 
Išlaidų turėjau apie 100 doL ir jau 
buvau pasiruošęs kelionei. Tik štai 
3 savaites prieš išskridimą gaunu iš 
kelionių biuro laišką. Girdi, labai 
apgailestaujame, bet atėjo iš Mask
vos Inturisto patvarkymas, kad Lie
tuvoje turistams šią vasarą teleidžia- 
ma būti tik 5 dienas vietoj 18. Jei 
nori — važiuok arba grąžinsime rank
pinigius. Kas gi beskris per Atlan
tą tik 5 dienoms į Vilnių!

Juozas Baltušis rašė savo knygo
je “Tėvų ir brolių takais”, kad Lie
tuva yra laisva ir nepriklausoma. 
Esą, atvažiuokite ir patys įsitikinsi
te. Jam bei kitiems Amerikoje buvo 
galima važinėti 3 ar 6 mėnesius, o 
mums tėvynėj nė trijų savaičių ne
galima praleisti.

Tokie Maskvos potvarkiai rodo, 
kad Lietuva toli gražu nėra laisva 
ir nepriklausoma, jeigu net turizmo 
reikalus Sovietų Sąjunga tvarko sa
vo nuožiūra. Žemaitis

Keinoroje gyveno pas gerus ukrai
niečių kilmės draugus — p.p. Pe- 
karchuk. Velionis buvo 70 metų am
žiaus mielas žmogus. Reiškiame gilią 
užuojautą dėl jo mirties žmonai, duk-
rai Lietuvoje ir draugams Kenoroje.

E. J.

Lietuvių skautų veikla

d. Jaunučiams iki 12 metų bus su
daryta atskira programa ir vadovy
bė. Stovyklos mokestis — $40 už 
abi savaites. Stovyklos metu bus 
ruošiama ekskursija į Stratford, kur
visi galės pamatyti “Midsummer 
Night Dream”. Bilietas kainuos 
$2.50, kelionė autobusu — $3 Sto- 
vyklon registruotis jau dabar. Re
gistracijos blankų galima gauti Pri
sikėlimo parap. raštinėje. Taip pat

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

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

Savininkai A. ir S. KALUZA
♦

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 PUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO, 
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

į Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

. namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius.
Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

• Gegužės 23 d. 7.30 v.v. skautų 
būkle — bendras “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų vadijų posėdis Romuvos 
stovyklos reikalu.

• Primename “Rambyno”. tunto 
skautų tėveliams, kurie savo vaikus 
leidžia į tautinę stovyklą, kad juos 
išsiųstų tvarkingomis uniformomis. 
Kanados rajono Brolijos vadovų su
važiavime nustatyta uniforma skautui 
yra tokia: fetras, dengiamos spalvos 
marškiniai su visais tvarkingai už
siūtais ženklais, tamsiai mėlynos 
trumpos kelnės su diržu, tamsiai 
mėlynos skautiškos kojinės ir juodi 
arba rudi batai. Trūkstamiems daik
tams nusipirkti dar yra laiko. Fetrų 
ir kojinių galima gauti Eaton’s skau
tų skyriuje.

• “Rambyno” tunto skautų regist
racija į tautinę stovyklą baigta. Są
rašai su registracijos mokesčiu siun
čiami stovyklos vadovybei, č. S.

• Iškyla į S. ir G. Kuzmų ūkį — 
gegužės 25 d. Išvykstama bus nuo 
Prisikėlimo bažnyčios 5.30 v.v. Iki 
iškylavimo vietos vos pusvalandis 
kelio. Iškyloje kviečiami dalyvauti 
skautai-tės, jūrų skautai-tės, vadovai- 
vės ir tėveliai. Bus laužas, įdomi pro
grama, keptų dešrelių ir smagus vi
sų bendravimas gamtoje. Važiuoti. 
400-tuoju plentu į šiaurę, perkirtus

LONDON, ONT.
(Atkelta iš 4-to psl.)

mą pasinaudoti oro bangomis. Įra
šymo priemonėmis padėjo K. Kudu- 
kis. Po trigrašį pridėjo dar trejetas 
žmonių. Rezultate — lietuviško rei
kalo propagandai — puikus radijo 
pusvalandis!

M. CHAINAUSKAS vietoj pamoks
lo maldykloje tarė gražų žodį pa
šaukimų klausimu. Jis pirmoje ei
lėje nurodė, kad jis supranta Die
vą ne kaip rūstaujantį valdovą, bet 
kaip mylintį Tėvą, kuris jam yra 
meilės Dievas. Gi pašaukimai yra 
ne vien kunigų, bet visų tikinčiųjų 
reikalas, kaip ir pati Bendrija. Jis 
atrodo, buvo pirmas pasaulietis, at
sidūręs sakykloje, kurioje esame 
įprąję matyti tik dvasiškius. D. E.

7-tąjį kelią, sukti į Maple Rd. ir va
žiuoti į vakarus. Prie kryžkelės, ve
dančios į iškylos vietą, bus skautai 
ir nurodys, kur toliau važiuoti.

• Skautės, vykstančios į tautinių 
šokių šventę ir iš ten tiesiog į tau
tinę stovyklą, dar atskirai registruo
jasi pas tunt. ps. L. Gvildienę. Tai 
yra būtina nes transporto organiza
toriai Čikagoje turi žinoti, kiek iš 
kitų vietovių skaučių prisijungs prie 
čikagiečių.

registruoja J. Stankaitis ir V. Ko- 
lyčius.

Į Klevelando ateitininkų šventę 
autobusu vyksta 30 vyr. mokslei
vių.

Kuklumas
Jauna Hollywoodo filmų 

žvaigždė savo draugei:
— Aš planuoju mažą šeimą 

— ne daugiau, kaip tik du vy
rus.

J1B VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ULAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont.

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS. Phm.B *

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

J meniskai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemų, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLE, “C” TERMO

METRAI IR KT.

- Augštų polėkių meilė
— Kiti vyrai savo žmonas i 

padanges iškelia. Tik tu vienas 
toks storžievis ir nejautrus.

— Mielai iškelčiau, jeigu bū
čiau tikras, kad tu ten ir pasi
liksi.

Gėlės apsuko galvą
— Sakyk, Genute, kas pasida

rė iš to kavalieriaus, kuris tau 
praeitais metais vis atsiųsdavo 
gėlių?

— Prieš keletą savaičių jis 
vedė tų gėlių pardavėją ...

ŠYPSENOS
Palyginimas

— Kaip tau patinka mano 
balinė suknelė?

— Primena vandenį.
— Argi ji permatoma?
— Ne, bet be skonio.

Kas iš tiesų kaltas?
Vyras su žmona pavėlavo į 

traukinį.
— Tai tu kalta, kad pavėla

vome, — subiuro vyras.
— Ne, tai tu kaltas, — nenu

sileido žmona. — Jei būtum lei
dęs ramiai pasiruošti, tai iki se
kančio traukinio nebūtų tekę 
laukti nė valandos.

Aiškus įrodymas
— Tas laivas tikriausiai at

plaukia iš Škotijos.
— Iš ko tamsta sprendi?
— Matote, paskui laivą nė žu

vėdra neskrenda.
Pasitikėjimas

Ūkininkas gerai apsirengu
siam nepažįstamam vyriškiui:

— Prašau pasaugoti mano 
arkli kokią minutę.

— Bet ar tamsta žinai, kad 
aš esu parlamento narys?

_ O tai niekis. Aš vistiek 
tamsta pasitikiu...

Parinko Pr. Al.

231 -2661 2a33r.332;

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

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt
DANTŲ GYDYTOJA 

1795 BLOOR ST. W. (pria Keele)
Priėmimo vo tan dot: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼. 
antradieniai ketvirtadieniais Ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

NOTARAS

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

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

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

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

IVyrų ir jaunimo moderniška 
DRABUŽIŲ KRAUTUVE 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

sutraukiančią

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009. _

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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

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

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

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

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

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė Įstaiga 691 A-.«ette St., 

Tel. R0 2-2100

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

Mokome ru standartinėmis, 
lufomefinėtnit transmisijomis

ir Voikswag anais.

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

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

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

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

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St. W., 
(prie Gladstone). Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir 1.1. Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.

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

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

295 RONCESVALLES AVĖ., TEL. 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kL

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

Kabineto telefonas LE. 4-4441
D R. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais Ir šeštadieniai* 

pagal susitarimą.
1*82 BLOOR ST. W., Toronw 

(į rytu, nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priimo pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eie&ira valymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

Pritaiko akinius visiems 
fektams. Ištiria ak’ų nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą (r 
nevingumą. Kalba slavų kalbouus.

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

Visų rūšių automobilių Išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai ii 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST„
toL WA 1-3225 arba WA 4-1M1

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

• telkia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt. reikalus be 

atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

* parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• pa^mauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

dlfandimai
NAMŲ,AUTO MOBILIU 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

Į 769-4612
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJk.V-BIŲ 7>Q
(R UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS I



PRISIKĖLIMO AUDITORIJA

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

KONCERTAS
NAUJĄ, NEGIRDĖTĄ IR NEREGĖTĄ PROGRAMĄ IŠ

PILDO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SUAUGUSIŲ, STU

DENČIŲ MERGAIČIŲ, STUDENTŲ MIŠRUS IR VAIKŲ

CHORAI, SOLISTAI IR BALERINOS

DIRIGUOJA KUN. BRONIUS JURKŠAS

MOKSLEIVIAMSBILIETAI

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

ŠIAME NEEILINIAME KONCERTE

PO KONCERTO — KAVUTĖ
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MONTREAL

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Sveikiname ir dėkojame archit. 

Vac. Liačui už rūpestingai paruoš
tą projektą lietuvių kapinėse Lais
vės paminklui, koplyčiai ir švento
riaus aikštei. Visi šie trys vienetai, 
sujungti į vieną, lietuvių kapinėms 
parūpins gražų reprezentacinį cent-

— Sveikiname Prisikėlimo para
piją, jos vadovus ir visus parapijie
čius, švenčiančius parapijos įsikūri
mo penkiolikos metų sukaktį.

— šeštinės, Viešpaties dangun 
žengimo šventė, iš šio ketvirtadienio 
perkeliama į ateinantį sekmadienį.

— Gražiai pavyko kat. moterų 
draugijos ruošta ekskursija į Ota
vą. Dalyviai labai dėkingi Otavos 
lietuvėms ponioms, ypač dr. M. Ra- 
mūnienei, bičiuliškai sutikusioms 
globojusioms ir pavaišinusioms to
rontiškius.

— Ilgąjį savaitgalį popietinės pa
maldos įvyko Springhurste, Gerojo 
Ganytojo stovyklavietės patalpose. 
Salė buvo pilnutėlė pamaldų daly
vių. Pamaldos buvo baigtos Lietu
vos himnu.

— Gausiai dalyvaukime kapinių 
pamaldose ir uoliai įsijunkime į pa
maldas.

—Šį sekmadienį 11 vai. pamal
dose prisimenama a.a. Ona Vana
gienė mirties antrųjų metinių proga.

SENESNIO AMŽIAUS kuklių rei
kalavimų lietuvis, norintis persikel
ti į Torontą, jieško nedidelio kam
bario su maistu lietuvių šeimoje. 
Pageidauja, kad tame pačiame augš- 
te būtų prausykla. Skambinti “Tž” 
administracijai.
JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS. 
Esu tvarkingas, gero būdo 48 metų 
vyras, turintis nuosavybę. Pageidau
čiau surasti gerą moterį su turtu. At
sakysiu į visus laiškus. Rašyti “Gyve
nimo draugui” “TŽ** adresu.

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

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

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

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

"Dainos“ dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

1976 BATHURST ST.
Tol. LE 2-3656. Rytam* HO 6-1331

Prisikėli-

sukakties 
prašomos

Prisikėlimo par. žinios
— Šį sekmad. minimas parapijos 

15-metis. Iškilmingas padėkos Mi
šias 11.15 v. laikys buvęs provinc. 
T. Jurgis Gailiušis, asistuojant par. 
dirbusiems T. Viktorui Gidžiūnui ir 
T. Kornelijui Bučmiui. Pamokslas 
— provincijolo T. Leonardo Andrie- 
kaus. 6.30 v.v. — choru koncertas, 
kurį atliks 180 dainininkų. Kuklios 
vaišės visiems. Maloniai kviečiama 
visa visuomenė.

— Minėdami par. sukaktį, maldo
je prisiminkime sergantį kardinolą 
J. McGuigan, kuris šį sekmad. ty
liai atšvęs savo kunigystės auksinį 
jubilėjų. Eminencija 1953 m. į To
rontą pasikvietė T. pranciškonus ir 
jiem pavedė suorganizuoti 
mo parapiją.

— Ponios, kurios par. 
kavutei aukoja kepinius, 
juos atgabenti į par. kavinę atvyk- 
damos į Mišias.

— Nuoširdžiai užjaučiame p. Rip- 
kevičių ir jo šeimą, Lietuvoje mirus 
jo tėveliui.

— Kr. Dangun žengimo šventė iš 
ketvirtad, nukelta į sekmad. Mi
šios ketvirtad. — 7, 7.30 ir 8 v. ryto 
bei 7.30 v. vak. Jų klausyti pareigos 
nėra, bet kviečiame. Per visas Mi
šias klausomos išpažintys ir dalija
ma Komunija.

— Šį sekmad. — speciali rinklia
va Sv. Petro bazilikos požemiuose 
Romoje statomai lietuvių kankinių 
koplyčiai. Aukos ir aukotojų vardai 
bus persiųsti vysk. V. Brizgiui.

— Šį ketvirtad. 7.30 v.v. — Mišios 
už a.a. S. Pranckevičių, užpr. p. Ker
šių; penktad. 7.30 v. — už J. Juške
vičių, užpr. p. Kalinauskų; šeštad. 
8.30 v. — už a.a. B. Rastauskienę, 
užpr. p. Paže runų; sekmad. 10 v. — 
už a.a. P. Čeponį, užpr. p. čeponie- 
nės ir vaikų; 10.30 v. (prie šon. al
toriaus) — už a.a. Petrą ir <Bronę 
Dambrauskus, užpr. p. Ramanauskų 
ir dukros Vilijos.

— Chorų repeticijos: vaikų — 
trečiad. 6.30 v.v.; 
stud. — ketvirtad. 
12 v.

— Kitą savaitę 
Beresford Ave.

— Sveikiname jaunavedžius Vita
lių Sipelį ir Aldoną Sapokaitę ir lin
kime laimingo gyvenimo.

jungt. suaug. ir
7 v.v. ir sekmad.

lankomos šeimos

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

Skambinti Rope Construction Co. Ltd.
A. Ropė, Port Severn, Ont. Tel. 705-538—2201
qp or w w w

BARONESS A
BEAUTY SALON

TEL. 762-4252 
Sav. Alytė Kerberienė

2265 BLOOR ST. W. 
(kampos Bloor-Durie gatvių)

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.

2019 YONGE SL, Toronto 7 (tarp DarisvUle ir EgHnton) 
TeL 487-2147, vakarais 445-8955

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

Torontiečius studentus daly
vauti “Road Rally” išvykoje ge
gužės 25-26 d.d. Dainavos sto
vyklavietėje Manchester, Mich., 
kviečia Š. Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjungos Detroito val
dyba. Programa: gegužės 25, 
šeštadienį — 12 vai. stovyklos 
atidarymas, 3 v.p.p. “Road Ral
ly” pradžia, 7 v.v. vakarienė, 
8.30 v.v. šokiai; gegužės 26, sek
madienį — 9 v.r. pusryčiai, 10 
v.r. Mišios, 12.30 v.p.p. krepši
nio rungtynės tarp svečių ir 
Detroito studentų. Savaitgalis 
gamtoje kiekvienam dalyviui at
sieis $5.

Iškilmės lietuvių kapinėse — 
šį sekmadienį, gegužės 26, 3 v. 
p.p. kapinių centrinėje aikštė
je. Po bendrųjų pamaldų šven
tinami naujai pastatyti pamink
lai. Įvažiuojant į kapines daly
viams bus išdalinti specialūs vo- 
kučiai rinkliavai, kurią praves 
KLB Toronto apylinkės valdyba 
laisvės paminklo statymui. Ka
pinių aikštėje bus išstatytas lais
vės paminklo ir koplytėlės arch. 
V. Liačo sukurtas projektas, ku
ris bus įgyvendintas šią vasarą. 
Atkreipkime dėmesį į kapų puo
šimą kapinių iškilmių išvakarė
se.

Apylinkės valdyba specialia
me posėdyje aptarė naujai iš
rinktos Toronto apylinkės tary
bos susirinkimo laiką ir darbo
tvarkę. Tarybos susirinkimas 
šaukiamas birželio 5, trečiadie
nį, 8 v.v. Lietuvių Namuose. 
Darbotvarkėje — prezidiumo su
darymas, protookolo skaitymas, 
apyl. valdybos pranešimas, nau
jos valdybos rinkimai ir eina
mieji reikalai. Į apyl. tarybos 
susirinkimą kviečiami naujai iš
rinkti jos nariai ir lietuviškųjų 
institucijų bei organizacijų at
stovai.

Mokyklų mokinių kongresas, 
rengiamas" birželio 22 d. KLB 
švietimo komisijos pareikalaus 
didelių išlaidų, kaip ir visi kon
gresai? Kadangi kongreso daly
viai yra mokiniai, jie tų išlai-. 
dų negalės padengti. Todėl tam 
tikslui renkamos aukos. Jau pa
aukojo kongresui po $100 šv. 
Jono Kr. parap. klebonas kun. 
P. Ažubalis ir Prisikėlimo pa
rap. kleb. Tėvas Placidas, OFM. 
Nuoširdžiai jiems dėkojame.

Kongreso Reng. Komitetas

Kanados šaulių kuopų suva
žiavimas įvyks Toronte š.m. bir
želio mėn. 22-23 d.d. Birželio 22 
d. vakarą šv. Jono parap. salė
je bus Joninių banketas. Gar
bės svečiais pakviesti: Lietuvos 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas 
su ponia, LŠST centro v-bos 
pirm. VI. Išganaitis, KLB kraš
to valdybos, KLB Toronto apy
linkės v-bos pirmininkai, para
pijų klebonai, karinių organi
zacijų atstovai, lietuviškų laik
raščių Kanadoje redaktoriai, 
šaulių kuopų pirmininkai. Taip 
pat kviečiami dalyvauti buvę 
šauliai prijaučiantieji ir visuo
menė. Programoje numatytas 
Jonių ir Jonų pagerbimas, me
ninėje dalyje'— sol. A. Keblys 
iš Montrealio, torontietis dailio
jo žodžio kūrėjas A. Sutkaitis. 
Po programos — šokiai ir vai
šės. Birželio 23, sekmadienį, 11 
v.r. Šv. Jono Kr. bažnyčioje iš
kilmingos pamaldos. Kuopos da
lyvaus su vėliavomis. Po pa
maldų — kavutė parapijos sa
lėje, LŠST v-bos žodis, vėliavos 
įteikimas Hamiltono kuopai. Su
važiavimą kviečia ir globoja To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa.

Šaulių VI. Pūtvio kuopos su
sirinkimas artėjančios šventės 
reikalams aptarti — birželio 7, 
penktadienį, 8 v. v. salėje virš 
“Tž” redakcijos, šauliai ir šau
lės kviečiami gausiai dalyvauti.

Valdyba
Marija F. Yokubynienė, virš 

penkių savaičių viešėjusi pas 
savo pažįstamus Los Angeles 
mieste, grižo atgal į Torontą.

PASITURINTIS VYRAS, našlys, 54 
m. amžiaus, gyvenantis Niagaros pu
siasalyje, Kanadoje, nori susirašinėti 
vedybų tikslu su moterim iki 50 me
tų amžiaus. Gali būti ir našlė. Ra
šyti “Tėviškės žiburių’* administra
cijai ir pažymėti “Našliui**.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkžti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namu telefonas AM 1 -0537.

I I T A Q 1 J ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET k I I H V MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5827

MOKA Už:
DEPOZITUS ...... _..........  4.4%
SERUS ...__________ __ _ 5V4 %
TERMIN'. INDELIUS IKI 7% ... 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros šėru ir depo
zitų sumos.

PARDUODAMI “ŽMOGUS IR JO PASAULIS” BILIETAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS

3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius. 

A. NORKELIONAS 
Commitioner of the Superior Court of Montreol 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 * 35-to Ave., Rotemount (kampas St. Zotiquo) 
Montreal, 36 Que. Tol. RAymond 7-3120

APYLINKĖS VALDYBA PRA
NEŠA, kad Laisvės paminklo 
vertinimo komisija nepatarė 
apyl. valdybai vykdyti archit. A. 
Kulpavičiaus pateiktą paminklo 
projektą. Todėl apylinkės valdy
ba pakvietė archit. Vac. Liačą 
paruošti naują paminklo pro
jektą. Apyl. valdyba, apsvars
čiusi archit. Vac. Liačo paruoš
tą detalų projektą savo posėdy
je š.m. gegužės 16 d., vienbal
siai priėmė ir pavedė archit. V. 
Liačui ji įvykdyti.

K.L.B. Toronto apyl. v-ba 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

nepriklausomybės atgavimo pen
kiasdešimtmečiui atžymėti Ka
nados Baltų Federacija š.m. bir
želio 7-16 d.d. Toronte skelbia 
baltiečių savaitę su programa.

1. Birželio 7, penktadienio va
karą, — baltiečių jaunimo kon
ferencija Šv. Jono Kr. parapijos 
salėje, 941 Dundas St. W.

2. Birželio 8, šeštadieni, 3 v. 
p.p. — baltiečių meno parodos 
atidarymas Latvių Namuose, 
491 College St. Paroda truks 
iki birželio 16 d.

3. Birželio 8, šeštadieni, 4 v. 
p.p. —-dvi dienas truksiančios 
baltiečių tautodailės parodos ati
darymas tuose pačiuose Latvių 
Namuose.

4. Birželio 14, penktadieni, 8 
v.v. — visų trijų tautybių an
samblių ir'menininkų didysis 
koncertas Ryersono pblitechni-. 
kos instituto auditorijoje, 43 
Gerrard St. E., skirtas Baltijos 
kraštų nepriklausomybės pen
kiasdešimtmečiui ir išvežtųjų i 
Sibirą atminimui.

5. Birželio 15, šeštadienį, 10 
v. r. — Estų Namuose, 958 
Broadview Ave., politinė kon
ferencija, kurioje dalyvaus bal- 
tiečiai politikai iš Kanados ir 
JAV, Baltų Federacijos centro 
ir skyrių atstovai. Kalbėtojų 
tarpe bus svečių iš Vašingtono 
ir Niujorko. Svečiams priėmi
mą tos pačios dienos vakarą Es
tų Namuose rengia Baltiečių 
Moterų Taryba.

Šios savaitės laikotarpyje 
taipgi įvyks baltiečių įvairių re
ligijų dvasininkų bendra konfe
rencija.

Baltų Federacijos inf. tarnyba

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO PASKOLAS 8% 
ASMENINES PASKOLAS 9% 
iškaitant gyvybės draudimą iki 
$10.000 abiejų rūšių paskoloms.

Aušros Vartų par. žinios
— Sv. Onos dr-jos kelionė j Saint 

Anne-de-Beaupres įvyks sekantį sek
madienį, gegužės 26 d. Autobusas 
lauks prie bažnyčios 7.15 v. r. Jis 
bus beveik pilnas, nes narės šia ke
lione yra susidomėjusios.

— Sekantį sekmadienį po Sumos— 
žvejotojų ir medžiotojų klubo susi
rinkimas AV salėje.

— Nuoširdi padėka p.p. Cepuliui, 
Šeidžiui, Vaicekauskui, kurie aptvar
kė medelius prie bažnyčios.

— Dolerių vajus: $10—Pr. Kličius, 
V. Ptašinskas; $15 — V. Jakonis. 
Rinkliava $240.

— Šio sezono užbaigimas pasižymi 
įvairiomis grupinėmis išvykomis. 
Choras išvyko į Bostoną, šv. Onos Dr- 
ja vyksta aplankyti Saint-Anne-de 
Beaupres, jaunimas ruošiasi kelionei 
į Torontą, šaulių kuopa planuoja da
lyvauti suvažiavime Toronte, skautai 
ir skautės ruošiasi vykti į jubilėjinę 
stovyklą.

Motinos Dienos minėjimas 
Montrealy paskaitą skaitė vieš
nia iš Toronto Angelika Songai
lienė. Prelegentė nuosaikiai ir 
vaizdžiai aptarė moters ir moti
nos vaidmenį chaotiškame mū
sų dienų pasaulyje. Neužmirš- 
dama jo skaudulių —- rasinės 
nelygybės, visaip maskuojamo 
imperializmo, skurdo, žmonijos 
pertekliaus bei gimimų kontro
lės, individo nužmoginimo pro
blemų, ji vykusiai išryškino mo
tinos vaidmenį gyvenime, dažnai 
nepagailėdama moterims kon
krečių priekaištų už neaktyvią 
laikyseną. Itin prasminga buvo 
paskaitos pabaiga, kurioje pa
skaitininke, pasinaudodama nuo
stabiosios mūsų pasakos “Eglė 
žalčių karalienė” simbolika, nu
piešė giliąją santuokos prasmę 
ir tėvo autoriteto reikšmę. Mont- 
realiečiai dėkingi A. Sungailie- 
nei ir minėjimo rengėjams už 
suteiktą progą išgirsti Motinos 
Dienos minėjime brandu žodi.

M. J.
Pakeičiamos darbo valandos. 

— Valdybos nutarimu šią vasa
rą “Litas” bus uždarytas sekma
dieniais nuo birželio mėn. 15 d. 
iki rugsėjo mėn. 15 d. Taip pat 
“Litas” neveiks ir per visus il
gųjų savaitgalių sekmadienius.

Montrealio parodoje pr. sek
madienį savo dieną turėjo len
kai, sutraukę apie 5.000 žiūrovų. 
Programą atliko Montrealio len
kų bendruomenės dainų ir šokių 
ansamblis. Montrealiui lenkai 
padovanojo astronomo N. Koper
niko statulą.

A. a. LEONUI JAUGELIU1 mirus Montrealyje, Velio- 

nies našlei JUZĖJ JAUGELIENEI, dukroms ONAI ŠAB- 
LAUSKIENEI, JUZEI STRIKAITIENEI, sūnui STASIUI 

bei jų šeimoms reiškiame giliausią užuojauta ir kartu 

liūdime —
G. N. Leskauskai

G. J. Leskauskai I. J. Morkūnai
O. J. Svarinskai V. J. R. Simanavičiai

REKOMENDUOJAME:
Kad gyvenamų namų apdraudoje turė
tumėte bent pačias reikalingiausias ap- 
draudas:

1. Pastatui - nuo gaisro

2. Inventoriui - nuo gaisro ir vagystės

3. Brangenybėms - 
specialių apdraudę

4. Atsakomybės apdraudę su priedu 
darbininkams

Ir eilę kitų rekomendacijų Jūs 
išgirsite iš:

ADAMONIS

INSURANCE AGENCY INC.

TeL: 722-3545
Chartered Insurance Broker

(Mūsų tikslas - sutaupyti Jums 
tūkstančius)

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - 
ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

Greitas ir tikslus patarnavimas

Prancūzijos prez. De Gaulle 
vizitui į Kanadą skirtą Fran- 
coise Loranger ir Claude Levac 
vaidinimą “Le Chemin du Roy” 
(“Karaliaus plentas”) Monrea
lyje pastatė Egregore teatro gru
pė. Pirmasis veiksmas vaizduo
ja prez. De Gaulle atvykimą, jo 
kelionę ir garsiąją kalbą Mont
realio rotušės balkone, antrasis 
veiksmas — prez. De Gaulle se
paratistinio šūkio įtaką kanadie
čių gyvenime. Separatistus vaiz
duojantys aktoriai užtraukia už 
teises kovojančių JAV negrų tra
dicinę giesmę “We Shall 6ver- 
come” (“Mes įveiksime”). Veiks
mas vyksta ledo ritulio žaidy
nių tarp Otavos ir Kvebeko fone. 
Sceną puošia tinklai, Stanley 
taurės žaidynių alaus skelbimai, 
ledo ritulininkų uniformomis 
pasipuošę aktoriai. Pirmo veiks
mo pabaigoje pirmauja Kvebe
kas, bet antrajame veiksme ini
ciatyvą perima Otava, nes Kve
beko žaidėjai negali sutarti, 
kaip reikia reaguoti į prez. De 
Gaulle šūkį “Vive Le Quebec 
Libre!” (“Tegyvuoja laisvas Kve
bekas!”). Vaidinimo užbaiga įtai
goja, kad laimės Kvebekas, pa
sirinkęs nepriklausomybę.. Vei
kalą režisavo Paul Buissoneau.

“Lito” valdyba nutarė už iš
imtus priešterminą terminuotus 
indėlius, neišlaikytus nė viene- 
rių metų, mokėti depozitų są
skaitų palūkanas, tai yra 4.4%. 
Tačiau išimant terminuotus in
dėlius neišlaikius jų “Lite” nė 
60 dienų, palūkanos nemoka
mos. Jeigu terminuoti indėliai 
išimami prieš terminą, bet jau 
būna išbuvę metus, tai juos iš
imant “Litas” moka 5%, o jei
gu išbuvę dvejus metus, tai 5.5 
% palūkanų. Už pilną laiką iš
laikytus terminuotus indėlius 
“Litas” moka iki 7% palūkanų.

Registracija į “Lito” jaunųjų 
narių ekskursijas pratęsiama iki 
gegužės galo. Ekskursijoje 
gali dalyvauti ir iki to laiko įsto
ję nauji nariai nuo 8 iki 16 metų 
amžiaus. Lig šiol jau yra užsi
registravę 41 į šeštadieninių mo
kyklų kongresą prie Toronto ir 
30 į parodą “žmogus ir jo pa
saulis” Montrealyje.

“Lite” dar galima gauti papi
ginta kaina parodos “Žmogus ir 
jo pasaulis” visų rūšių bilietų.

“Lito” balansas balandžio mėn. 
pabaigai buvo $2,226,514.93, tai
gi nuo metų pradžios padidėjo 
$124,000. Terminuotų indėlių 
buvo $44,730, o dabar jau yra 
$78,000. Pr. R.




