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Sekminių proga
KUN. STASYS YLA

Turime du Šventosios Dvasios himnus lotynų kalba. Turime 
ir lietuviškus jų vertimus. Daug kas tuos vertimus darė ir, atrodė, 
vis nepajėgė padaryti gerai. Kartą buvo paprašytas poetas Jonas 
Aistis išversti vieną tų himnų iš naujo. Jis sutiko, bet Įpareigojo 
prašiusį kunigą, kad ir jis bandytų versti. Girdi, palyginsime ir 
žiūrėsime, kuriam geriau pavyko. Poetas atsinešė du savo bandy
mus, o kunigas pasiklojo vieną. Buvo skaityta, lyginta ir prieita 
išvados, kad nei vienam, nei antram darbas nepavyko. Vieno ver
timas buvo poetiškas, bet nepakankamai teologiškas, antrojo — 
pusėtinai teologiškas, bet permažai poetiškas. Blogiausia buvo su 
rimais. Dirbę abu atskirai, poetas ir kunigas sutarė, kad reikia 
žmogaus, kuris būtų ir poetas, ir teologas. Toks buvo rastas Leo
nardas Andriekus, pranciškonas. Jam ir buvo pasiūlytas šis dar
bas. Kai jis atsiuntė eiliuotą ir rimuotą vertimą, nebuvo abejonės, 
jog tai geriausias iš visų Ugi šiol darytų bandymų. Rašyti apie 

-Šventąją Dvasią yra tiek pat sunku, kaip ir kalbėti. Neužtenka, 
kad esi kunigas-teologas. Neužtektų, jei būtum poetas. Reikėtų 
vieno ir antro, o gal ir dar daugiau. Mes žinome iš apreiškimo^ 
kad Šventoji Dvasia yra atšvaitas dviejų dieviškų asmenų — Tėvo 
ir Sūnaus. Ji yra dviejų dieviškųjų pradų — pažinimo ir meilės 
vaisius. Bet jau tėviškumas ir sūnystė mums yra sunkiai aprė
piami bei suvokiami Dievo sampratoje. Dar sunkiau aprėpti pa
žinimą ir meilę, kurie amžinu begališkumu išsiskleidžia nesibai
giančioje sąveikoje.

★ ★ ★
Šventoji Dvasia yra viena su Tėvu ir Sūnumi, kaip mums 

liudija ir apreiškia Kristus. Ji veikia neviena ir ne iš savęs. Ji 
kalba ir veikią Tėvo ir Sūnaus vardu. Ji ateis, bus atsiųsta iš dan
gaus liudyti Tėvą ir pratęsti Sūnaus atpirkimą. Ji mokys tiesos, 
kurios mokė Sūnus, tapęs žmogumi, tiesos, kuri nebuvo pilnai 
suprasta ir visų priimta. Ji nušvies tamsumas, atvers širdis, ramins 
sudrumstas sielas. Ji veiks ir veikdins visa, kas sustingo, gydys 
tai, kas pažeista dvasinių negalių. Dvasios veikimą Sekminių him
nas apibūdina maldavimų forma. Ji mūsų minėtas Leonardas And
riekus perduoda šiuo vertimu:

Hamiltono gyvatarietės tautinio šokio sūkuryje. "Gyvataro" laukia išvyka į Prancūziją, garbinga 
pareiga atstovauti Kanadai ir tėvų gimtajam kraštui. Aukos renka išvykos komitetas Hamiltone.

Pasaulio įvykiai
STREIKAI IR DEMONSTRACIJOS PRANCŪZIJOJE KIEK

VIENU MOMENTU gali tapti revoliucija. Premjerui G. Pompidou 
vienuolikos balsų persvara pavyko laimėti pasitikėjimo vyriausybe 
klausimą parlamente, tačiau ši pergalė nesustabdė studentų riau
šių ir darbininkų streikų. Prez. De Gaulle per televiziją pasaky
toje kalboje pažadėjo reformas ir pasiūlė referendumą, kuris tu
rėtų būti pravestas birželio 16 d. Jis taipgi davė suprasti, kad 
neigiamas tautos atsakas reikštų jo pasitraukimą iš prezidento 
pareigų. Spauda šią prez. De Gaulle kalbą laiko jo gulbės giesme. 
Dienraštis “Figaro” referendumą pavadino tuščiu čekiu, kurį no
rėtų, kaip paprastai, užpildyti pats De Gaulle. Komunistų oficio
zas “L’Humanite” pareikalavo prez. De Gaulle pasitraukimo, o 
gaullistų krypties dienraštis•----------------------------------------
“Paris Jour” pabrėžė, kad da- pranešami iš anksto.

Nuskaidrink ugnimi jausmus, 
Be meilės nepalik širdžių; 
Įveik ir kūno silpnumus 
Stiprybės išteklium didžiu.

Ramintoja tu vadinies, 
Augščiausio Tėvo dovana —-

Sekminės kalba mums dideliu dvasios apstumu, kuris žeria- 
mas iš augštai. Sekminės yra Dvasios šventė — daugiakalbės dva
sios, degančios, liepsninančios, audrinančios. Dvasia dvelkia, kur 
nori, — sako Šventasis Raštas.Ji kvėpia kiekvienam, kalba be 
žodžių ir be tarpininkų arba naudoja tarpininkus, kurie kalba iš 
jos dovanų gausos. Ji yra žinijos — žinojimo Dvasia, tos žinijos, 
kurios visada ir visi alkstame. šis alkis liudija mūsų pačių dva
siškumą ir atvirumą šventajai Dvasiai. Jei neturėtume dvasios, 
nebūtų nė kalbos apie šį alkį. Nebūtų mumyse iš Viso jokios kal
bos — tik žeiiklaį ir gaisai. Mūsų alkis neprašoktų paprastų ins
tinktų. Dvasia mus daro neramius, audringus, jieškančius. Dvasia 
mus akstiną kurti, siekti, tobulėti ir panašėti tam, kuris yra mūsų 
pirmavaizdis, mūsų Kūrėjas, mūsų visų Tėvas.

★ ★ ★
Argi mums užtenka techninės kūrybos, pažangos bei tobu

lybės? Ar užtenka žavėtis ir stebėtis, džiaugtis ir skelbti visam 
pasauliui, kad laimėjome dar vieną didelį žingsni Į erdves? Mūsų 
džiaugsmas ir mūsų entuziazmas tiems dalykams greit praeinaj 
ir mūsų nustebimas kas kartą mažėja. Kas iš tos tobulybės, kuri 
gimsta uždarose laboratorijose ir kuri prieinama tik rinktinei 
žmonių grupei! Kas iš to mums, daugumai ir kiekvienam asme
niškai? Kur mūsų pačių dvasios šuoliai? Kur dvasinės platumos 
ir gelmės? Mūsų alkis ir nerimas nenumaldomai jieško to šalti
nio, iš kurio galėtų sotintis visi atviros širdies žmonės, visi pa
prastieji ir tie išrinktieji technikos žmonės. Kai mes jieškome 
atsakymo į ši nerimą bei ilgesį, randame vieną paprastą ir aiškų 
Kristaus pažadą, užrašytą Luko evangelijoje? “Dangaus Tėvas 
duos gerąją Dvasią tiems, kurie ji prašo” (11, 13). Prašymas yra 
sąlyga ir kartu užtikrinimas, nes šventoji Dvasia yra dovana ir 
dovanų šaltinis, kuris atsiveria tik prašomas, ši Kristaus pažadą 
mūsų tėvai kitados buvo giliai įsisavinę ir gal savo dvasine patir
timi suvokę. Prisiminkime ju dažnus prasitarimus: “Viskas būtų 
gerai, jei tik Dievas duotų Šv. Dvasios! Tegu tik nestinga šven
tosios Dvasios! Duok jiem, Dieve, proto ir šventosios Dvasios!”
KANADOS ĮVYKIAI

PASKOLA IŠ AMERIKOS
Kanados vyriausybė nutarė 

jieškoti Si00 milijonų pasko
los JAV-se sustiprinti sumažėju- 
sioms kanadiškų dolerių atsar
goms, kurios yra naudojamos at
siskaityti su užsieniu. Per pir
mąjį šių metų ketvirtį, prasi
dėjus spekuliacijai kanadiškais 
doleriais, atsargos sumažėjo 
$700 milijonų. Pasitikėjimas ka- 
nadišku doleriu buvo atstatytas, 
tačiau balandžio pabaigoje at
sargų turėta tik $2.4 bilijono. 
Prieš porą savaičių Otava pasi
skolino $62 milijonų vertės vo
kiškų markių, kurias iškeitė Į 
dolerius ir JAV valstybinius 
lakštus. Kita $100 milijonų pa
skola buvo gauta iš Italijos, šios 
paskolos liudija, kad finansinės 
problemos tebėra neišspręstos. 
Priešrinkiminiame vajuje daug 
kalbama apie Kvebeko klausi
mą. o finansiniai bei ekonomi
niai reikalai nutylimi, nors jie. 
galimas dalykas, yra svarbesni 
už nesutarimus su Kvebeku. To
ronte pasakytoje kalboje prem
jeras P. E. Trudeau atmetė 
NDP vado T. C. Douglas kalti
nimą, kad finansinę krizę li
beralai planuoja paskelbti tik 
po rinkimų. P. E. Trudeau tei
gimu, Kanadai negresia bankro
to pavojus, nes biudžetas esąs 
subalansuotas.

Premjeras P. E. Trudeau sa
vo kandidatūrą paskelbė Mont- 
realio miesto Mount Royal rin

šaltinis meilės ir ugnies, 
Dvasinio atgajaus pilna.

Ateik, Sutvertoja Dvasia, 
Savųjų protų aplankyt, 
Kad nuo malonės širdyse 
Nušvistų prietema blanki.

kiminėje apylinkėje. Prancūziš
kai ir angliškai pasakytose kal
bose jis aštriai kritikavo konser
vatorių vadą R. Stanfieldą, Kve
beko premjerą D. Johnsoną ir 
buvusį Kvebeko vyriausybės pa
tarėją konstituciniams reika
lams M. Faribault, kuris šiuose 
rinkimuose dalyvaus kaip kon
servatorių partijos kandidatas. 
P. E. Trudeau pabrėžė, kad jis 
tiki į vieną Kanadą ir į vieną 
tautą. Panašią mintį anksčiau 
jis buvo pareiškęs Winnipege. 
Pasak P. E. Trudeau, dviejų tau
tų principas esąs nepriimtinas 
visuomeniniu atžvilgiu. Jeigu sa
koma, kad Kanadoje yra dvi 
tautos, tokiu atveju reikia pri
pažinti tuzinus tautų, atstovau
jančių kiekvienai etninei gru
pei.

Ateinantieji rinkimai Kana
dos iždui kainuos apie $14 mi
lijonų. Didžiausia suma išleidžia
ma balsuotojų sąrašų paruoši
mui. Atskiros partijos išleidžia 
taipgi nemažas sumas rinkimi
niam vajui, tačiau jas suauko
ja privatūs asmenys ar bendro
vės. Liberalų ir konservatorių 
partijos numato išleisti po $3 
mil., NDP — apie $1 mil. Pa
vieniai kandidatai išleidžia taip 
pat dideles sumas, kurias pa
prastai kas nors suaukoja arba 
kandidatai naudoja savo santau
pas.

Sovietų Sąjunga apkaltino

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Didėja komunistų veikla
Paminklinė lenta Leninui, pašto ženklas Marksui, raudona vėliava

Leninui prisiminti buvo pri
kalta paminklinė lenta Miunche
ne prie namo, kuriame jis gy
veno 1900-1901 m., prisidert- 
gęs svetimais Jordanoff, Meyer 
ir Frey vardais. Jis Miunchene 
leido laikraščius “Iskra” (“Ki
birkštis”) ir “Was tun?” (“Ką 
daryti?”) Pradžioje buvo pla
nuota lentą prikalti prie kito 
namo, kuriame taip pat yra te
kę Leninui gyventi, bet su to
kia mintimi nesutiko dabarti
nis namo savininkas — Pschorr 
alaus darykla. Lentos įrašas vo
kiečių ir rusų kalbomis skelbia: 
“Šiame name nuo 1900 m. rug
sėjo iki 1901 m. balandžio gyve
no Vladimiras Iljičius Uljano- 
vas Leninas, sovietų valstybės 
įkūrėjas”. Atidengimo iškilmėje 
dalyvavo Sovietų Sąjungos at
stovas V. Vokietijai, rusiškas 
balalaikų orkestras ir, žinoma, 
būrys komunistų.

Bavarai nepatenkinti
Kaikurie vyresnio amžiaus ba

varai reiškė viešą pasipiktini
mą. Jie prisimena tuos laikus, 
kai Lenino skelbtąjį komuniz
mą buvo mėginta įgyvendinti 
Miunchene. Buvo sudarytos ta
rybos, įvykdyta nužudymų, tvar
kos atstatymas pareikalavo pus- 

špionažu Kanados ambasados 
Maskvoje karinį atstovą pik. Itn. 
J. V. Watson, “izvestijos” pusla
piuose paskelbtame rašinyje 
tvirtinama, kad kanadietis avia
cijos karininkas, keliaudamas 
Sibire tarp Chabarovsko ir Na- 
chodkos, fotografavo aerodro
mus -ir elektros, jėgaines. Kana
dos vyriausybė šį kaltinimą at
metė. Jos teigimu, kaltinimai 
buvę iš piršto išlaužti. Sovietų 
milicija, įsiveržusi į pik. Itn. J* 
V. Watson kabiną traukinyje, 
jėga atėmė iš jo du foto apara
tus ir užrašų knygutę. Pats pik. 
Itn. J. V. Watson vėliau turėjo 
šauktis gydytojo pagalbos. 
Kremliaus įsakymu jis buvo iš
tremtas iš Sovietų Sąjungos. Ka
nados vyriausybė pareikalavo, 
kad į Maskvą iš Otavos būtų at
šauktas sovietų karinis atstovas 
pik. Itn. V. S. Didenko. Diplo
matų atšaukimai Kanados ir So
vietų Sąjungos santykių raidoje 
yra normalus dalykas, tačiau su
sikirtimų dėl karinių atstovų 
Otava su Maskva nėra turėjusi 
ištisus 30 metų. Anksčiau pik. 
Itn. J. V. Watson su amerikie
čių kariniais atstovais buvo kal
tintas špionažo veiksmais Lenin
grado uoste.

Velionis Vincent Massey, pir
masis kanadietis generalinis gu
bernatorius, paliko $2.416.357 
vertės turtą, kurio $500.000 tes
tamentu paskirta jo vardo kole
gijai, $192.500 — giminėms ir 
j'o tarnams, didžioji dalis — sū- 

Nukelta j 7-tą puslapi.

J. KAIRYS

šešto šimto gyvybių aukos. Pa
sak jų, V. Vokišgj^s. kariai-pri
siekia ginti laisvę ir žmogaus 
teises, o Miunchene, pataikau
jant komunistams, atidengiama 
paminklinė lenta žmogui, kuris 
visa tai buvo panaikinęs.

Šia proga ir antibolševikinio 
bloko ABN atstovai mieste da
lino atitinkamus atsišaukimus, 
primindami miuncheniečiams, 
kad Lenino sukurtos sovietinės 
imperijos dėka milijonai vokie
čių buvo ištremti, septyniolika 
milijonų kenčia vergiją. Sovie
tinis kolonizmas ir okupacinės 
divizijos neleidžia Vokietijai su
sivienyti. Dėlto ši lenta yra di
delis smūgis pavergtiesiems, gė
da vokiečiams patrijotams.

Reklama Marksui
Nors vadinamasis marksizmas 

susilaukė beveik visiško bank
roto, jo įgyvendinimas pareika
lavo daug milijonų žmonių gy
vybių, moraliniu ir materialiniu 
atžvilgiu taip nuskurdino ma
ses, kad pasaulis dar ir šian
dien nebeturi ramybės, visdėl- 
to daugelio kraštų socialistai ir 
ypač komunistai jo laikosi ir 
toliau. Nenuostabu, kad šio vy
ro 150-tasis gimtadienis buvo 
daug kur vienaip ar kitaip pa
minėtas. Tačiau V. Vokietija sa
vo reklama Marksui bene bus 
pralenkusi visus, išleisdama 
specialius pašto ženklus su 
Markso galva. Kadangi pašto 
ženklus renka ne tik suaugusie
ji, bet ir jaunimas, pradedant 
net mokiniais, tai Marksas tapo 
išpopuliarintas ir jų tarpe, kai 
tuo tarpu lig šiol jie apįe jį be
veik nieko nežinojo ir, galimas 
dalykas, didžioji dauguma būtų 
ir toliau nieko nežinojusi. Ženk
lų išleidimas jau sudarė paska
tą įsteigti marksistinio jaunimo 
organizacijai Hessene. Nuo Hes- 
seno greičiausia neatsiliks ir ki
ti kraštai.

Du minėjimai
Markso gimtinėje Triere tą 

pačią dieną buvo surengti net 
du minėjimai. Vienas jų buvo 
oficialus, o antras — neoficia
lus, nes jį rengė vadinamoji už- 
parlamentinė opozicija, kuri yra 
laikoma prieškonstįtuciniu, re
voliuciniu sąjūdžiu. Maskvos at
stovas V. Vokietijai turėjo da
lyvauti oficialiame minėjime, 
bet pasirinko neoficialų. Jo pa
vyzdžiu pasekė eilė kitų rusų, 
jų tarpe ir augštų kompartijos 
pareigūnų. Dėl Maskvos atstovo 
Bonnai dalyvavimo tokiame mi
nėjime kilo nepasitenkinimas 
visuomenėje, šis klausimas atsi
dūrė net parlamente. Klausėjai 
norėjo sužinoti iš V. Vokietijos 
vyriausybės, ar toks elgesys yra 
suderinamas su diplomatiniu 
etiketu ir diplomato pareigomis.

Beethovenui

Nors iš atsakymų buvo aiškiai 
matyti, kad Maskvos atstovas 
neturėjo kišti savo nosies į val
stybės pagrindų griovėjų tarpą, 
bet taip šis reikalas ir pasibaigė. 
Pati Maskva jo neatšauks, o 
Bonna, pataikaudama Maskvai, 
nenorės jos erzinti.

Traukinys demonstrantams
Ta pati užparlamentinė opozi

cija gegužės 11 d. suorganizavo 
žygį į Bonną protestuoti prieš 
ypatingos padėties įstatymą. Da
lyvių buvo iš visos V. Vokietijos, 
o demonstrantai iš Vakarų Ber
lyno atvyko Rytų Vokietijos 
jiems parūpintu specialiu trau
kiniu. Kaip jau čia yra įprasta, 
jie nešė plakatus su revoliuci
niais šūkiais, raudonas vėliavas, 
giedojo internacionalą. Raudo
na vėliava buvo įkišta į rankas 
ir Bonnoje stovinčiai kompozi
toriaus Beethoveno statulai.

Būdinga yra tai, kad demonst
rantams ne tiek rūpėjo protes
tas prieš įstatymo projektą, 
kiek pati reklama komunizmui 
ir komunistinė agitacija. Prieš 
šį įstatymą yra pasisakiusios ir 
V. Vokietijos profesinės sąjun
gos. Sprendžiant iš jų spaudos 
ir vadų pareiškimų bei reikala
vimų, atrodo, jos yra gerokai 
sukairėjusios.

Įstatymo projekto antrojo 
skaitymo išvakarėse R. Vokie
tija pareikalavo, kad Bonna at
sisakytų šio įstatymo, nors ko
munistiniuose kraštuose, neiš
skiriant ir R. Vokietijos, visos 
valstybę bei jos santvarką lie
čiančios viešosios teisinės nor
mos yra žymiai griežtesnės už 
laisvųjų kraštų ypatingos padė
ties įstatymų paragrafus.

Vilkas ir ožka
Atrodo, jokie veiksmai V. Vo

kietijoje nesutrukdys įstatymo 
patvirtinimo ir priėmimo, tik, 
žinoma, jo apimtis ir turinys 
bus kitoks nei turėtų būti. Daug 
spragų įstatymas turės pirmiau
sia dėl socialdemokratų laikyse
nos. Jie turbūt elgsis taip, kad 
ir vilkas būtų sotus, ir ožka lik
tų sveika, nes jiems rūpi 1969 
m. rudenį įvyksiantys rinkimai 
į V. Vokietijos federacinį par
lamentą. V. Vokietijos komunis
tų partijai esant uždarytai, daug 
komunistų seniau balsuodavo už 
socialdemokratus. Nenorėdami 
prarasti šių balsų, jie jieškos 
kompromiso tarp užparlamenti- 
nės opozicijos ir ypatingos pa
dėties įstatymo, šią minti jau 
patvirtina jų įneštos pataisos 
antro skaitymo metu, praėjus 
kelioms dienoms po komunistų 
žygio į Bonną. Kad balsų pra
radimas yra reali galimybė. įro
dė balandžio 28 d. pravesti rin
kimai į Baden - Wuerttembergo 
krašto parlamentą, kuriuose so
cialdemokratai neteko daugiau 
kaip 8% savo rėmėjų.

bartinė vyriausybė neturi jokio 
autoriteto reformoms įgyvendin
ti. Prieš referendumą ir prieš 
prez. De Gaulle taipgi pasisakė 
didžiųjų darbo unijų vadai, de
mokratų ir kairiųjų socialistų 
opozicijos vadas parlamente F*. 
Mitterand. Prez. De Gaulle kal
ba tik sukėlė naują riaušių ban
gą Paryžiuje, Lyone, Marseille, 
Bordeaux. Nantes, Strasbourg, 
Toulouse ir kituose miestuose. 
Barikadas ant plentų pradėjo 
statyti prez. De Gaulle politika 
nusivylę ūkininkai. Lyone strei
kininkų sunkvežimis mirtinai 
suvažinėjo policijos komisarą, o 
Paryžiuje peiliu buvo nudurtas 
26 m. amžiaus vyras. Vyriausy
bė įsakė neįsileisti į Prancūzi
ją Sorbonos universiteto studen
tų vado D. Cohn-Bendit, kuris 
yra Prancūzijoje gimęs V. Vo
kietijos pilietis. Prieš dvi savai
tes jis išvyko į Olandiją ir V. 
Vokietiją jieškoti paramos. Prie 
Saarbrueckeno jis mėgino per
eiti sieną su 500'vokiečių stu
dentų, bet buvo suimtas ir tuo
jau pat grąžintas Vokietijos pu
sėn. Premjeras G. Pompidou lie
pė policijai išsklaidyti miestų 
gatvėse susitelkiančius gyven
tojų būrius, bet toks metodas tik 
dar labiau įerzino demonstran
tus. Jis taipgi sakosi esąs pasi
ruošęs pradėti derybas su strei
kuojančių unijų vadais. Susitari
mas galbūt pašalintų revoliuci
jos ir pilietinio karo grėsmę, 
bet studentų, darbininkų ir ūki
ninku reikalavimams patenkinti 
reikėtų milžiniškos frankų su
mos, kurią prez. De Gaulle, siek
damas arogantiškos garbės, yra 
sukišęs į atominius ginklus, nors 
Prancūzija šioje srityje niekada 
nepasivys nei Sovietu Sąjungos, 
nei JAV.

Sovietų Sąjunga nori įvesti 
savo kariuomenės įgulas Čeko- 
slovakijon. Prahoje kalbama, 
kad į Čekoslovakiją bus įsileis
ta 11.000 lenkų ir sovietų karių 
Varšuvos Sąjungos rėmuose. Če
koslovakijos CTK žinių agentū
ros pranešimu, birželio mėn. 
Lenkijos ir Čekoslovakijos teri
torijose įvyks Varšuvos Sąjun
gos kariuomenės manevrai, va
dovaujami maršalo Ivano Jaku- 
bovskio. šis pranešimas, matyt, 
turi tikslą sustabdyti gandus 
apie sovietų invaziją. Seniau to
kie manevrai niekada nebuvo

Vietnamo taikos derybose ne
matyti jokios pažangos. Hano
jaus atstovai reikalauja, kad 
JAV sustabdytų š. Vietnamo 
bombardavimą ir visus karo 
veiksmus. Vašingtonas tokio rei
kalavimo negali priimti, kol ko
munistai nepasižadės bombarda
vimų nutraukimo nepanaudoti 
savo dalinių stiprinimui P. Viet
name. Susidaro įspūdis, jog š. 
Vietnamo prezidentui Ho Chi 
Minh nerūpi taika, o tik bom
bardavimų nutraukimas. Hano
juje jis pareiškė: “Mes geriau 
mirsime, bet nebūsime vergais. 
Nieko nėra brangesnio už lais
vę ir nepriklausomybę.” Prez. L. 
B. Johnsonas, įteikdamas meda
lius Khe Sanh bazės gynėjams, 
pabrėžė, kad Amerika yra pasi
ryžusi siekti garbingos taikos, 
bet neleis komunistams laimėti 
karo. Į kiekvieną raketų ir mi
nosvaidžių šūvį bus atsakyta tuo 
pačiu. Jis patarė komunistams 
nesitikėti pergalės, kuri niekais 
paverstų pasitarimus Paryžiuje.

Britanijos užsienio reikalų 
min. M. Stewart lankėsi Mask
voje ir tarėsi su sovietų užsie
nio reikalų min. A. Gromyko. 
Pokalbiai, atrodo, daugiausia lie
tė 1954- m. Ženevos konferen
ciją, kurios dėka buvo sukurti 
abu Vietnamai. šios konferen
cijos organizatoriai buvo Brita
nija ir Sovietų Sąjunga. Vaka
rų pasaulio diplomatai jau se
niai stengiasi Vietnamo taikos 
klausimą grąžinti Ženevos kon
ferencijai, nes karas yra pažei
dęs šios konferencijos priimtų 
nutarimų paragrafus. Spėjama, 
jog Maskva nenori derybų Pary
žiuje nutraukimo. Galimas da
lykas, Hanojaus atstovams bus 
padarytas atitinkamas spaudi
mas, jeigu deryboms grėstų iš
irimas.

Demonstracijas paremti Pran
cūzijos studentų riaušėms ir 
darbininkų streikams Pekinge 
surengė aipię 100.000 kiniečių. 
Nešami plakatai skelbė: “Tegy
vuoja Paryžiaus komunos pali
kimas!” Taip Maotsetungas at
silygino prez. De Gaulle už Ki
nijai suteiktą diplomatinį pri
pažinimą. Atrodo, prez. De 
Gaulle šiandien jau yra spėjęs 
nusivilti savo paties puoselėta 
politika — draugystės ryšiais su 
komunistine Kinija ir Sovietų 

Nukelta j 7-tą puslapį.
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SVEČIAS IŠ KOLUMBIJOS
D. NAKUTAITĖ

Salezietis kun. M. Tamošiū
nas buvo vienas pimųjų lietu
vių, apsigyvenusių tropikinėje 
Kolumbijoje. Prieš 32 metus 
jis ryžosi kapelionauti raupsuo- 
čių miestelyje Agua de Dios ir 
ten išbuvo ligi II D. karo pa
baigos. Ligonius jis rado neap
sakomame skurde. Jam ypač 
buvo gaila niekuomet pasaulio 
džiaugsmo nematysiančių vaiku
čių. Katekizuodamas mažuosius, 
guosdamas kenčiančius ir mirš
tančius, jis tapo mylimiausiu ko
lonijos dvasios tėvu, išmokė 
raupsuočius melstis ir nenusto
ti vilties. Ir įvyko stebuklas — 
buvo išrasti vaistai, palengvi
nantieji raupsuočių kančias ir 
kartais visai pagyd'ą lengvesnę 
ligos formą. Medikai liovėsi bi
joję raupsų ir pradėjo pasto
viai raupsuočius slaugyti. Kolo
nijos gyvenimas ėmė keistis i 
gera, atsirado daugiau dvasinin
kų, norinčių jiems tarnauti.

Tada kuri. M. Tamošiūno dė
mesys nukrypo į Vokietijoje 
vargstančius lietuvius pabėgė
lius. Jis ištiesė pagalbos ranką 
tiems, kurie dėl senyvo amžiaus 
ar blogos sveikatos negalėjo 
emigruoti Į kitus kraštus, ir 
buvo vienas iniciatorių, kuriant 
lietuvių katalikų komitetą Ko-

rnais bei maldomis, kad myli
mojo Padre Miguel tautiečiams 
gerai sektųsi Kolumbijoje. Me- 
dellino vyskupas visose savo vys
kupijos bažnyčiose leido rinkti 
aukas atvykstantiems pabėgė
liams sušelpti. Kaikurie lietu
viai Medellinan atsikėlė iš Be
gotos. Čia jie visi, net ir silp- 
nasveikačiai, kun. Tamošiūnui 
padedant, susirado darbus.

Kun. Tamošiūnas rūpinosi ne 
tik lietuvių dvasiniu gyvenimu, 
reguliariomis pamaldomis ir re
kolekcijomis, bet ir lietuvybės 
bei lietuviškosios kultūros rei- 

- kalais. Medelline, jo ruošiami, 
dažnai įvykdavo puikūs lietuvių 
koncertai bei kitokie kultūriniai 
parengimai, keliolika metų bu
vo leidžiamas žurnalas “Kolum
bijos Lietuvis”. Jis Įvedė pasto
vias radijo valandas lietuvių ir 
ispanų kalbomis Medelline ir 
pagaliau ryžosi pastatyti lietu
viams namus, šiemet Lietuvių 
Namų statyba Medelline buvo 
baigta koplyčios dekoravimu me
niškais Aušros Vartų Marijos, 
Šv. Kazimiero ir kit. vitražais. 
Š.m. rugpjūčio 16 d. įvyks iš
kilmingas koplyčios pašventini
mas, dalyvaujant vysk. Brizgiui 
ir kardinolui A. Samorei, buv. 
šv. Sosto nuncijui Lietuvoje.

Maskvos
Pirmą kartą po trylikos metų 

Čekoslovakijos Komunistinė vy
riausybė surengė demokratinio 
stiliaus spaudos konferenciją, 
kurioje dalyvavo apie 100 vie
tinių ir užsieniečių laikraštinin
kų. Į žurnalistų klausimus at
sakinėjo premjeras Oldrich Cer- 
nik ir jo pavaduotojas ekono
miniams reikalams Ota Sik. 
Konferencijos pradžioje prem
jeras O. Cemik nušvietė pla
nuojamas politines bei ekono
mines reformas, stengdamasis 
neskaudinti Maskvos. Iš klausi
mų ir atsakymų paaiškėjo, kad 
Čekoslovakija leis veikti mažes
nėms privataus pobūdžio verslo 
įmonėms ir jieškos užsienio ka
pitalo naujiems fabrikams, šis 
premjero prasitarimas liudija, 
kad Čekoslovakija nėra paten
kinta ekonominiais ryšiais su 
Sovietų Sąjunga, nors pastaroji 
buvo įkūrusi komunistams skir
tą bendrąją rinką, sekdama Va
karų Europos pavyzdžiu.

Vašingtonas ir Maskva
Sovietų propagandistai mėgs

ta šaipytis, kai JAV dolerį už
griūva deficitiniai sunkumai, 
mažinantys jau ir taip gerokai 
palengvėjusias aukso atsargas. 
Apie rublį jie nešneka, nors ir 
jį slegia nemažesnės problemos. 
Amerikai deficitą neša Vietna
mo karas ir užsienio kraštams 
teikiama finansinė parama. Nie
kas šiandien nežino, kokias su
mas Maskva išleidžia remti ko
munistams laisvajame Vakarų 
pasaulyje, organizuoti špiona
žui, pogrindinei veiklai, gink
luoti š. Vietnamui, Kubai ir ara
bų kraštams. Būti} įdomu patir
ti, kiek pvz. sovietams atsiėjo 
nepilną savaitę trukęs žydų ir 
arabų karas. Vašingtonas tokias 
sumas nurašo i nuostolius, o 
Maskva jas stengiasi susigrąžin
ti sukta ekonomine politika, ku
rią būtų galima pavadinti kapi
talistiniu satelitinių kraštų iš
naudojimu.

Du trečdaliai Sovietų Sąjun
gos užsienio prekybos vyksta su 
komunistinėmis R. Europos vals
tybėmis. Daugiausia eksportuo-

finansines problemos
jamos tik žaliavos — nafta, ge
ležies rūda, įvairūs kiti minera
lai, miško medžiaga ir tt. Už vi
sas šias žaliavas satelitai moka 
žymiai daugiau, negu jiem tek
tų mokėti pasaulinėje rinkoje. 
Atrodo, yra uždėta speciali prie
moka, kurios tikslas kaip tik ir 
yra sumažinti Maskvos nuosto
lius, patirtus varžybose su JAV, 
pasauliniu mastu vykdomose so
vietinės kompartijos avantiūrose. 
Iš satelitinių kraštų įsiveža
miems gaminiams taikomas prie
šingas princijas — satelitai gau
tų daugiau, jeigu juos parduo
tų laisvojoje rinkoje. Tokiu bū
du vykdomas jau net dvigubas 
savo idėjos draugų ekonominis 
išnaudojimas.

Žvilgsnis į Vakarus
Satelitiniai kraštai vis drą

siau pradeda žvalgytis į Vaka
rus. Pirmoji Maskvos ekonomi
niams planams išdrįso pasiprie
šinti Rumunija. Jos pėdomis pa
sekė Vengrija, pasirašiusi pre
kybinę sutartį su Iranu, kuris 
Įsiveš vengrų pagamintas maši
nas ir už jas laisvosios rinkos 
kainomis Vengrijai tieks naftą. 
Prekybą su Vakarais stengiasi 
plėsti Lenkija, nes jai taip pat 
reikia užsienio valiutos pramo
nės Įmonėms tobulinti. Pasta
ruoju metu Bulgarijos kompar
tija gerokai padidino maisto ga
minių kainas vidaus rinkoje, 
nes, riiatyt, norima sūrį, vaisius, 
vyną ir konservus eksportuoti į 
laisvąjį pasaulį. Kainų padidi
nimas sumažins šių gaminių pa
reikalavimą ir sudarys atsargas 
eksportui.

Didžiausią grėsmę maskvi- 
niams ekonomijos planams su
daro dabartinė Čekoslovakijos 
revoliucija ir jos numatomos 
ekonominės reformos. Politinę 
priespaudą čekoslovakai pakėlė 
daug metų, bet jiems pritrūko 
kantrybės/ kai kraštas atsidū
rė ekonominiame akligatvyje. 
Prieš II. D. karą Čekoslovakija 
garsėjo technikos gaminių eks
portu, o šiandien jos pramonė 
yra priėjusi liepto galą. Prieš

karinės įmonių mašinos susidė
vėjo, ekonominį gyvenimą nu
skurdino nelygiomis kortomis 
vesta priverstinė prekyba su 
Maskva. Įmonėms atnaujinti ir 
praplėsti Čekoslovakijai yra bū
tinas užsienio kapitalas, kurio 
sovietai negali parūpinti. Jie 
taip pat negali sumažinti kainų 
Čekoslovakijai tiekiamoms žalia
voms. Praėjo tie geri laikai, kai 
žaliavas paruošdavo koncentra
cinėse stovyklose badu marina
mi vergų milijonai. Maskvinė 
kompartija dabar yra priversta 
didinti atlyginimus darbinin
kams, ypač tiems, kurie sutin
ka persikelti į Sibirą. Už darbą 
sunkiose gamtinėse sąlygose 
jiems mokamas nemažas prie
das. Išlaidas taipgi yra padidi
nęs įmonių perkrovimas darbi
ninkais. Nedarbo problemą kom
partija laiko neegzistuojančia, 
tačiau iš tikrųjų ji yra spren
džiama užmerktomis akimis. Ne
reikalingų darbininkų priversti
nis užkrovimas fabrikams yra 
sprendimo atidėliojimas. Tokio 
metodo dėka padidėja išlaidos 
ir pabrangsta gaminiai.

Maskvos dilema
Čekoslovakija kapitalo leng

vai gali rasti V. Vokietijoje, su 
kuria gerinami santykiai, ple
čiami neoficialūs ryšiai. Šian
dien didžiąją turistų dalį Čeko
slovakijoje sudaro vokiečiai. 
Prieš oficialius ryšius pasisa
kytų ne tik Maskva, bet ir jos 
diktatorius R. Vokietijoje W. Ul- 
brichtas, atsidūręs tarp kūjo ir 
priekalo. Tačiau šie santykiai 
kaip tik ir yra tvirčiausia korta 
čekoslovakų kompartijos vado 
A. Dubčeko rankoje. Jeigu 
Maskva nori sutrukdyti jų už
mezgimą, ji turi daryti ękoriomi- 
nių nuolaidų Čekoslovakijai ir 
skriausti pati save. Lieka tik 
vienas kompromisinis sprendi
mas — žaliavas Čekoslovakijai 
tiekti pasaulinės rinkos kaino
mis ir leisti gaminių eksportą 
į užsienį.. Tokiu atveju betgi 
kyla klausimas — kas bus ta
da, jeigu panašių sąlygų parei
kalaus ir kiti satelitai? V. Kst.
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Mielai mamytei IEVAI RAINIENEI Lietuvoje mirus, 
sūnų PETRĄ RAINĮ giliai užjaučiame —

P. Leilionas V. K. Rusinančiai
C. Tiškevičius J. L Mikalauskai
L. Kubilius V. Kunkulis

A. a. JONUI RIPKEVIČIUI Lietuvoje mirus, gi

liausio užuojautą reiškiame sūnui ALBINUI su 

žmona ELENUTE Toronte, giminėms Lietuvoje ir 

užsienyje —

A. V. Juraičiai F. P. Krivinskai
ir jų vaikai

Mylimai mamytei VINCENTAI LUOMONIENEI Lie

tuvoje mirus, sūnų BRONIŲ LUOMONĄ ir dukrą AK- 

VILINĄ MUSTEIKIENĘ su šeimomis nuoširdžiai už

jaučiame —

Z. P. Linkevičiai Z. A. Vaičeliūnai
O. J. Macijauskai J. Rupinskas

Mirus Lietuvoje a. a. JONUI GUTAUSKUI, jo sūnus ir 

sesutę M. BALČIŪNIENĘ bei jų šeimas liūdesio valan

doje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

A. Trumpickienė A. ir M. Trumpickai

E. ir B. Mickūnai

lumbijoje, kurį sudarė kun. Du- 
binskas, kun. Matutis, kun. Sal- 
dukas, kun. Tamošiūnas ir dr. 
S. Sirutis. Komitetas gavo leidi
mą iš Kolumbijos valdžios dide
liam lietuvių skaičiui atvykti į 
Kolumbiją. Kun. Saldukas pa
dėjo atvykstantiems kurtis Bo
gotoje, o kun. Tamošiūnas — 
gražiajame Medelline. Pastara
sis pasitelkė Medellino Katali
kų Akciją atvykstančių įkurdi
nimo darban. Jo pastangomis 
Kolumbijos spaudoj pasirodė 
daug straipsnių apie Lietuvą ir 
lietuvius, jis dažnai kalbėdavo 
per Medellino radiją į Kolum
bijos visuomenę, skatindamas 
užjausti lietuvius pabėgėlius ir 
pritarti jų laisvės troškimui. Ko
mitetas gaudavo aukų, tarp ku
rių buvo ir raupsuočių vaikučių 
sutaupyti centavai su linkėji-

Tuo pat metu Medellino lietu
viai priims savo namuose tautie
čius turistus iš JAV, Kanados ir 
kitų pasaulio kraštų, atvykusius 
į Eucharistinį kongresą ir lie
tuvių Dienas. Medelline įvyks 
iškilmingas baltiečių koncertas 
ir jungtinis nepriklausomybės 
atkūrimo penkiasdešimtmečio 
minėjimas. Lietuvių Dienos bus 
tęsiamos Bogotoje, kur svečius 
globos dr. S. Sirutis. Bus bend
ros pamaldos, agapė ir akade
mija, taip pat organizuotos iš
vykos į apylinkes, tarptautinę 
pramonės gaminių parodą ir t.t.

Kunigas Tamošiūnas šiuo me- ' tos kalinių, tapusių “laisvais” 
darbininkais, buvo daugiau nei 
uždarytų stovyklose. Nors tie 
žmonės galėjo laisvai judėti tam 
tikroj apribotoj zonoj ir net 
gavo augštesnį atlyginimą, jie 
vistiek dar buvo priespaudos 
aukos. • To paties nesiskaitymo 
su žmogum aukomis laikytinos 
ir ištisos išvežtų tautinių mažu
mų grupės. Net ir tokiu atve
ju, kai joms nėra lemta patirti 
stovyklinių sunkumų, jos skau
džiai pergyvena ištrėmimą į sve
timą vietovę, kurioje nebūtų sa
vo valia sutikusios gyventi, čia 
joms tenka pakelti nedėkingą 
klimatą ir dėl jo siaubingai pa
kilusį mirtingumą.

Jei visų išvežtųjų nuo Spalio 
revoliucijos pradžios bendras 
skaičius ir negali būti tiksliai 
nustatytas, visdėlto tenka many
ti, kad jis siekia 20-30 milijonų. 
Vienas liudininkas, kurio nega
lėtume įtarti antikomunizmu, nes 
turime reikalą su Claude Roy, 
neseniai patvirtino, kaip plačiai 
yra išsikerojęs lig šiol pasaulyje 
negirdėtas smurtas. Neužmirš
kime, kad sovietų koncentraci
nės stovyklos veikė prieš atsi
randant, atsiradus ir žlugus hit
leriniams' kacetams.

Nėra nenukentėjusios šeimos
“Tik pačioj Sovietų Sąjun

goj,” — rašo Claude Roy — 
“man pavyko aprėpti, kaip vy
ko ilgas šios kantrios tautos te
rorizavimas ... Aš buvau lin
kęs manyti, kad ir gerai infor
muoti komunistai, ir antikomu- 
nistai padidindavo pateikiamą 
skaičių. Maniau, kad Aragonas 
persistengė, kai jis man pasa
kojo 1956 m. lapkričio 30 d., 
kad kalinių būta 18 milijonų, 
kurių trys milijonai yra mirę. 
Atrodė, kad Suvarinas ar Bran
co Lazic be pagrindo mini dar 
didesnius skaičius. Neturinčiais 
pagrindo atrodė ir kaikurie so
vietiniai žmonės, tarptautinių 
suvažiavimų dalyviai, kai jįie 
kalbėjo apie 25-30 milijonų iš
vežtųjų, kurių 5 ar 6 milijonai 
esą dingę be žinios.

Pervažiavęs Sovietų Sąjungą 
nuo Maskvos iki Envano, aš 
nesu sutikęs nė vieno sovietinio 
žmogaus, kurio šeima nebūtų 
praradusi vieno ar dviejų narių 
vokiečių-sovietų karo metu. Ne
radau šeimos, kurios vienas ar 
du nariai nebūtų buvę kalinti, rių 
išvežti, sušaudyti ar 
žinios per didžiuosius 
1938 ir 1948 metais.” 

, Taigi, sovietų visuomenė nu- carizmo laikus, kada klaikios

tu lankosi JAV-ėse ir neužilgo 
atvyks į Kanadą pakviesti lie
tuvius atsilankyti Lietuvių Die
nose Medelline ir Bogotoje ir 
tuo pat metu dalyvauti Eucha
ristiniame kongrese.
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Komplikuotas terminas
Problema dar labiau kompli

kuojasi, kai atkreipiamas dėme
sys į terminą “priverčiamojo 
darbo kaliniai”. Iš tikrųjų dau
gumas tų, kuriems grąžinama 
laisvė, privalo apsigyventi ten, 
kur jie buvo kalinti. Scholme- 
rio liudijimu, buvusių Vorku-

29.
30.

541
523
523
521
515
501

589
577
575
573
570
552

493
493
473
443
443

KANDIDATAI
1. Bubelis, Eugenijus
2. Nausėdas, Algis
3. Sakalas, Balys
4. Gailiūnaitė, Ona
5. Pleinys, Jeronimas

Dėkojame apylinkių rinkimų ko
misijoms už gražų bendradarbiavimą. 
Rinkiminę medžiagą prašome per
siųsti vyr. rinkimų komisijos sekre
toriui.

VYR. RINKIMŲ KOMISIJA

Ištrauks iš oro iki 4 galionų vandens 
per dieną, t y. per 24 vai 97 laipsnių 
karštyje su 90% drėgmės ore.
Ateikite ir pamatykite kaip jis veikia

MOHAWK FURNITURE LTD.
Vakarute —137 RONCESVALLES AVE.—TEL. 537-1442
Rytum. — 2448 DANFORTH AVE. — TEL OX 9-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

NAUJOVIŠKAS 
DEHUMIDIFIER 

išpardavimo kaina

THE AIR DRY!

kentėjo taip pat žiauriai nuo sa
vojo režimo, kaip ir nuo karo 
su Vokietija, atnešusio baisius 
nuostolius.

Stovyklų tikslas '
Nemažiau kontroversinis yra 

stovyklų vaidmuo sovietinio 
ūkio sistemoje. Kaikurie stebė
tojai mano, kad stovyklų pa
skirtis buvo ne tiek pastanga 
išjungti iš visuomenės tarpo pa
vojingus ar įtartinus asmenis, 
kiek aprūpinti valstybę pigia 
darbo jėga, leidžiančia eksploa
tuoti sovietinės Azijos žemės 
turtus. Kiti yra priešingos nuo
monės, nes juk stovyklų naudą 
sunaikina išlaidos išlaikyti mil
žiniškam prižiūrėtojų aparatui, 
didelis mirtingumas', menkas 
vergų darbo jėgos našumas, nuo
stoliai valstybei, kai ji naudo
ja paprastiems darbams bran
giai atsiėjusio profesinio pasi
ruošimo žmones.

Nežiūrint rimtų duomenų, ne
įmanoma tarti sprendžiamojo 
žodžio šiuo klausimu. Tačiau 
nėra abejonių, kad stovyklos su
vaidino svarbų vaidmenį krašto 
įsisavinime. Geriausias įrody
mas yra faktas, jog nuo'1936 
m. visi gyventojų perkėlimo ir 
apgyvendinimo planai buvo iš
imti iš darbo ir žemės ūkio liau
dies komisariatų žinybų ir pa
vesti NKVD.

Aukso kasyklos
Kolymos teritorija, šešis kar

tus didesnė už Prancūziją, pa
teikia itin ryškų pavyzdį, kaip 
buvo vykdoma priverstinė kolo
nizacija. Iki 1932 m. ši sritis bu
vo beveik negyvenami tyrlau
kiai. Žiema ten trunka aštuonis 
mėnesius, temperatūra nukrin
ta iki 65-laipsnių Celsijaus že
miau nulio. Vasaros būna trum
pos, tvankios, o milijonai vabz
džių gyvenimo sąlygas padaro 
nepakenčiamomis.

Šioj mirties teritorijoj apie 
1932 m. valdinė Dalstroj orga
nizacija, NKVD prižiūrima, ry- 
žosi kasti auksą Kolymos upėj. 
Po penkiolikos metų, aukso ga
mybai pasiekus reikšmingų re
zultatų, buvo įkurtas Magadano 
uostas su 70.000 gyventojų karo 
pabaigoj, pravestas plentas, jun
giantis uostą su Jakutsku prie 
Lenos upės, išdygo sovehozai, 
žvejyklos, žuvų konservavimo 
fabrikai, elektros jėgainės ir 
pramonės įmonės.

Sąmoningas nutylėjimas
Visuose sovietų vadovėliuose 

šis tyrlaukių užvaldymas priski
riamas socializmo nuopelnams. 
Tie veikalai nutyli arba negir
domis praleidžia šio faraoniško 
žygdarbio neigiamąsias puses — 
šimtus tūkstančių žmonių, ku
rių kaulai dūla Kolymos upės 
pakrantėse. Garbindami didžią
sias socializmo pergales, jie bet
gi neužmiršta priminti žiaurius

kalinių kolonos žengdavusios iš 
Maskvos ir Leningrado kalėji
mų į negailestingą Sibiro trem
tį, nors skirtumas tarp carinės 
ir sovietinės priespaudos pri
mena’ astronominio masto nuo
tolį.

Kalėjime rašė knygą
Pačios Krupskajos teigimu, 

Leninas kalėjime gaudavo daug 
veikalų, kurių dėka galėjo pa
rašyti pirmąją knygą “Kapita
lizmo išsivystymas Rusijoj”. Kai 
jį ištrėmė, jis apsigyveno pas 
kaimiečius, buvo pakankamai 
gerai maitinamas, eidavo žuvau
ti ir medžioti, šimtai tokių iš
tremtų revoliucionierių, kaip ir 
jis, galėdavo pabėgti be dides
nių sunkumų, kai tuo tarpu pa
bėgimas iš sovietinių stovyklų 
buvo retai teįgyvendiriamas žyg
darbis.

Joks palyginimas taipgi ne
įmanomas kalinių skaičiaus at
žvilgiu. 1913 m. 'vasario 13 d. 
Mokslo Draugijos susirinkime, 
kuriam pirmininkavo sena tero
riste Vera Figner, smarkią kal
tinamąją kalbą prieš carinę 
priespaudą pasakė socialistas 
žmogaus Teisių Lygos pirm. 
Francis de Presšensė, Jean Jau- 
res draugas. Pasak jo, tarp 1906 
ir 1910 m. bendras bausmių 
skaičius už politinius ir krimi
nalinius nusikaltimus pašokęs 
iki 37.260. Grynai politinių nu
sižengimų būta 19.145. Mirti bu
vo nuteista 8.100 asmenų, jų 
tarpe 5.735 politiniai kaliniai^ 
Įvykdytųjų mirties bausmių 
skaičius — 4.366.

Francis de Pressensė pabrėžė, 
kad represijos paaštrėjusios po 
nepavykusios 1905 m. revoliu- 
sijos, kai tuo tarpu 1898 m., su
jungus bendrai visas kategori
jas, būta 77.000 kalinių. Jų skai
čius pakilęs iki 110.000 1907 m. 
ir iki 180.000 — 1911 m. Prie 
jo reikia pridėti dar suimtuo
sius, saugomus policijos dabok
lėse ar pataisos namuose, at
sieit, dar apie 40.000 asmenų.

Caras švelnesnis
Taigi, pačiame represijos siau

tulyje caro režimas kalino maž
daug 220.000 asmenų. Pressen
sė nuomone, tokia būklė esan
ti nepakenčiama. Jis priminė, 
kad 1825-1895 m. laikotarpyje, 
t.y. per 75 metus, bendras mir
ties bausmių skaičius už betku- 
rios rūšies nusikaltimus tebuvęs 
1.008, o egzekucijų, daugiau
sia už politinius nusikaltimus 
— 525.

Tasai teroras, prasidėjęs po 
1905 revoliucijos, ir vaidmuo, 
kurį jame vaidino ochrana, kė
lė pasibaisėjimą anų dienų Eu
ropos liberalų tarpe. Caro reži
mas betgi atrodo labai švelnus, 
kai jį palygini su milžiniškom 
žmonių gaudynėm (razzia), vyk
dytom Sovietų Sąjungoj revo
liucijos vardu.

Brangiam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, jo sūnų LIUDĄ 

GUTAUSKĄ bei jo šeimą nuoširdžiai užjaučia —

J. J. Paškevičiai V. Narkevičius
A. Paukštis

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

Gaunu senatvės pensiją $76.50 i mėnesi. Nuo pereitų metų lap
kričio mėnesio mano vyras nebedirba dėl blogos sveikatos. Ar ga
lėčiau gauti didesnę pensiją? Jei taip, kur kreiptis? O. M.

Jei kitų pajamų neturite galite gauti pensijos priedą. Kreipki
tės j Old Age Security Regional Office, 798 Don Mills Road, Don 
Mills. Jūs galite ten pati nuvykti ir pareiškimą vietoje užpildyti arba 
galite pareiškimo paprašyti laišku, jį, užpildyti namuose ir tada pa- 
siųsti.Rašant laišką reikia adresuoti: Old Age Security Branch, Dept, 
of National Health and Welfare, Box 6000, Postal Station Q, Toron
to 7, Ont.

Pirkau pilną prausyklos Įrengimą iš žinomos, didelės krautuvės. 
Visus daiktus tuojau gavau, bet vonią reikėjo užsakyti, paliekant 10 
dolerių rankpinigių. Sakė, kad po dviejų ar trijų savaičių gausiu. 

Praėjus dviem savaitėm, vonios nebuvo. Kai klausdavau, vis sakydavo 
už kelių dienų. Taip praėjo septynios savaitės. Ar yra kokie Įstaty
mai tokiems melagiams pamokyti, nesudarant sau išlaidų? Ar turiu 
būti patenkintas tik jų atsiprašymu? J. B.

Noras kitus pamokyti paprastai sukelia pyktį ir nerviškumą. 
Daug daugiau laimėsime, jei patys mokysimės. Šiuo atveju parda
vėją negalite vadinti melagiu. Jis yra paprastas žmogelis, dirbąs 
didelėje bendrovėje ir prisilaikąs nustatytų taisyklių. Galėjo būti 
labai daug pateisinamų aplinkybių dėl vonios pristatymo pavėlavimo. 
Jūs kiekvienu metu galėjote savo rankpinigius atsiimti ir eiti į kitą 
parduotuvę, ši bendrovė neužsiima melagystėmis bei sukčiavimais: 
rankpinigius betkokiu metu atiduoda, nupirktas prekes atgal priima 
arba pakeičia. Jei nenorite laukti, atsiimkite rankpinigius ir eikite 
į kitą parduotuvę.

Papildau savo klausimą skelbtą “Tž” 14 nr. Nelaimės metu 
mano automobilis ir su juo susidūręs sunkvežimis buvo pilnai ap
drausti. Savo automobilį netaisytą išmainiau Į naują. Prieš tai dvie
jų garažų žinovai nustatė sutaisymo kainą. Tuo būdu savo draudi
mo patarnavimu nesinaudojau. Kai pavedžiau reikalą tvarkyti ad
vokatui, priešingos pusės draudimo agentūra su manim nekalba. 
Metams nepraėjus po Įvykio, savo advokatui pasirašiau Įgaliojimą 
tvarkyti reikalus ir teisme. J. A.

Draudimo agentūra teisingai daro nekalbėdami su Jumis. Jūs 
pasamdėte advokatą savo reikalams tvarkyti, todėl leiskite jam tuos 
reikalus tvarkyti. Jis yra Jūsų atstovas ir Jūsų reikalų gynėjas. Ma
lonėkite visus klausimus aiškintis su juo.

Pereitais metais turėjau automobilio nelaimę. Aš nebuvau kal
tas. Kitas automobilis Įvažiavo i mano. Pradžioje draudęs bendrovė 
žadėjo apmokėti, bet dabar atsisako. Kaip galiu atgauti nuostolius?

B. K.
Nesuprantame, kodėl Jūs mums rašote turėdamas savo advokatą. 

Liudininkų teigimu, kitas automobilis stovėjo vietoje ir Jūs Įvažia
vote. žmonės, kurie nori laimėti, privalo sakyti teisybę.

Ir štai šitame pasaulyje, pa- 
jungtam nepermaldaujamai 
priespaudai, žybtelės pasiprieši
nimo kibirkštis.

Išnaikinus trockistus, niūrią 
masę vergų, kurie tetroško iš
likti gyvi, įsiviešpatavo susitai- 

»kymas su lemtimi. Betkoks lū
kestis, betkoks bandymas prie
šintis jiems atrodė beviltiškas.

Be šnipinėjimo ir kalinių kir- 
šinimo, NKVD susirado labai 
efektingus pagalbininkus krimi
nalinių nusikaltėlių gretose. Po
litiniams kaliniams tenka pa
kelti terorą, kurį vykdo tikri 
kriminalistai. Tie “paprastieji” 
lošia kortomis iš politinių kali
nių gyvybių.
(Bus daugiau). Vertė V. J.
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Prieš devynerius metus Put- 
namo Nekaltai Pr. Marijos se 
sėlių vienuolijos rėmėjų seimas 
nutarė, kad tos vienuolijos glo
bojamiems senesnio amžiaus ir 
paliepusiems žmonėms, o taip 
pat ir tokios globos reikalin
giems lietuviams būtina pasi
statydinti didesnius namus.

Bendromis vienuolijos ir lie
tuvių bendruomenės pastango
mis 1966 m. buvo pradėti sta
tybos darbai, o š. m. gegužės 
19 d. įvyko Matulaičio Namų 
Putname šventinimo iškilmė, 
šventė pradėta vienuolyno kop
lyčioje vysk. V. Brizgio, prel. 
J. Balkūno ir prel. P. Juro kon- 
celebruojamomis Mišiomis. Kop
lyčia buvo pilnutėlė į tuos lie
tuviškus atlaidus iš įvairių vie
tovių ir netgi tolimųjų koloni
jų suvažiavusių lietuvių maldi
ninkų. Seselių dėka koplyčioje 
skambėjo maldos ir giesmės, su
kurtos Putname. Turiningu pa
mokslu vysk. V. Brizgys šven
tės dalyvius supažindino su vie
nuolijos kūrėjo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio gyvenimu ir 
vienuolijos paskirtimi. Labai 
daug dalyvių priėmė Komuniją.

Seselių pavaišinti pusryčiais, 
svečiai buvo nuvežti prie Matu
laičio Namų, kur šventinimo ap
eigas atliko Norvičio diecezijos 
vysk. V. Hines, labai palankus 
Putnamo seselių darbams. Da
lyvių tarpe buvo vysk. V. Briz
gys/keli prelatai ir būrys ku
nigų. Po šventinimo apeigų 
sveikinimo žodį tarė vysk. V. 
Hines, vysk. V. Brizgys, vienuo
lijos viršininkė motina M. Aloy
za ir kt., o prel. J. Balkūnas nu
švietė lietuvių religinius reika
lus, vienuolijos darbus ir jos 
kūrėjo asmenybę.

Po to tūkstantinė žmonių mi
nia pasipylė erdviuose Matulai
čio Namuose pasidairyti, susi
pažinti ir pasidžiaugti. Penkios 
namų dalys yra užbaigtos, ta
čiau vienas sparnas turi tik sie
nas ir stogą, nes namui užbaigti 
nepakako sutelktų lėšų ir užsb 
trauktų paskolų. Reikės laukti

SKAIDRĖS ŠEIMAI IR MOKYKLAI
Šiame politikos ir aplinkos 

didelių pasikeitimų amžiuje 
gimsta nauji metodai ir naujos 
mokslo priemonės mokyklose, o 
taip pat ir nauji santykiai tarp 
tėvų ir vaikų, nepraktikuoti 
ankstesnėse kartose.

Viena naujausių mokymo 
priemonių yra skaidrės ir filmai. 
KLB švietimo skyriaus mokslo 
priemonių komisija, paruošė lie
tuviškoms mokykloms visą eilę 
atskirų temų iš Lietuvos istori
jos, geografijos bei kalbos 
skaidrėmis. Jos buvo pagamin
tos iš perfotografuotų atskirų 
paveikslų bei nuotraukų ar tie
siog surinktos iš žmonių, kurie 
vienu ar kitu būdu galėjo nu
vykti Į Lietuvą ir ten reikiamus 
vaizdus nufotografuoti. Tokios 
spalvotos skaidrės buvo paga
mintos paskutinių dviejų metų 
laikotarpyje. Kaikurioms te
moms vaizdai buvo piešti pagal 
užsakymus.

Šias skaidres pradėjo naudo
ti Kanados ir J. A. Valstybių 
lietuviškosios mokyklos. Moki
niai ir mokytojai džiaugiasi 
nauja mokymo priemone, kuri 
žymiai palengvina darbą. Juk 
galima kalbėti ištisas valandas 
apie Vilnių ar Trakus, o vaikas 
įsivaizduoja Toronto Casa Lo
ma ar betkurio kito miesto cent
rą Kanadoje, JAV. Viena spal
vota skaidrė, parodyta ekrane 
36 mm prožektoriumi, atsklei
džia aiškų šių dienų Gedimino 
kalno, Aušros Vartų, Kauno ar 
kurios kitos vietovės vaizdą. Mo
kytojui belieka tik truputi pa
aiškinti vaizdą bei jo aplinką. 
Teko girdėti iš mokinių: “Ir 
mūsų mokykloje rodomos skaid
rės, kaip ir Kanados. Reiškia, 
mūsų mokykla yra to paties ly
gio, kaip ir valstybinė šio kraš

Sol. J. Vaznelis dainuoja "Varpo” koncerte, pianinu palydimas 
muz. D; Walden. Nuotr. B. Tarvydo

SVEIKATOS KLINIKA- Health Clinic
Medicinini ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo ’’etuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės Ir 

ir garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R3f.NJ»L

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

geresnių laikų, o tuo tarpu nau
dotis jau užbaigta dalimi. Į na
mus tuoj pradės keltis gyvento
jai. Iš seselių išlaikomo namo 
Thompsone atvyks apie 30 as
menų. Užbaigtoji pastato dalis 
gali sutalpinti 90 globotinių, ne
skaitant personalo, neužbaigtoji 
pridės dar apie 30 vietų. Viena 
pastato dalis yra skirta tiems, 
kurie dėl senatvės ar ligos yra 
reikalingi kasdieninės globos ir 
patarnavimo, kitoje . — suksis 
judresnieji. Kambariuose gy
vens po vieną ar du asmenis.

Visi įrengimai yra gražūs, mo
dernūs, o koplyčia — tikras še
devras. Namams papuošti daug 
lietuvių dailininkų jau yra do
vanoję savo sukurtų paveikslų. 
Norima, kad visuose namuose 
viešpatautų lietuviška nuotaika 
ir dvasia, kad jie bendrų pa
stangų dėka taptų lietuviškos 
kultūros židiniu senesniajai lie
tuvių kartai.

Seselių vienuolija negausi — 
jos narių neužteks namams ap
tarnauti. Personalo reikia dabar 
ir reikės ateityje. Būtų gera, jei 
lietuviai ir lietuvės atsikeltų čia 
dirbti. Norinčių namuose apsi
gyventi netrūksta. Kadangi ga
li susidaryti laukiančiųjų eilė, 
patartina registruotis iš anksto.

Nekaltai Pr. Marijos seselių 
vienuolija šį rudenį minės 50 
metų veiklos sukakti. Putnamas 
yra augantis lietuvybės židinys. 
Seselės turi spaustuvę, leidžia 
knygas ir vaikams skirtą “Eg
lutę”, spausdina dar kelis ge
rus žurnalus ir atlieka kitus 
spausdinimo darbus. Mokslo 
metais veikia studentėms ir 
moksleivėms bendrabutis, ku
riame apie 35-40 mergaičių auk
lėjamos lietuviška dvasia. Vasa
ros metu vyksta didesnės mer
gaičių stovyklos. Ištisus metus 
netrūksta visokių švenčių, su
važiavimų, rekolekcijų ir kitų 
proginių susibūrimų. Dėmesio 
vertas yra muzėjus ir archyvas 
“Alka”. Taip bendrais bruožais 
atrodo lietuviškasis gyvenimas 
Putname. A. S.

to mokykla.” Toronto Maironio 
mokyklos laikraštėlyje “Ki
birkštis” mokinys G. Brazys 
džiaugiasi prošvaiste mokyklos 
gyvenime: “Retkarčiais mums 
būdavo rodomi filmai ar skaid
rės.”

Kaikurios šeimos užsisakė šių 
skaidrių atskiras temas. Jas pa
rodo svečiams, laisvavakariais 
padiskutuoja su savo vaikais. 
Tuo pačiu ir patys bent akimis 
aplanko senai matytą Kauną, 
Vilnių, Palangą ar kitą Lietu
vos vietovę.

šiuo metu yra paruoštos šių 
temų skaidrės: Vilnius — 70 
skaidrių, Kaunas — 63, Trakai
— 17, Pajūris — 36, Nemunas
— 36, Vytautas — 20, Kova už 
laisvę — 16, Ropės rovimas — 
9, Voverytės vaišės — 12, Ka
raliaus obuoliai — 11, Ko trūks
ta? a. žiema — 9, b. daiktai — 
8, c. namas — 7, Vilkas ir ėriu
kas — 1, Gandro ir lapės vai
šės — 2, Lapai (Įvairūs paveiks
lai, pagaminti iš džiovintų la
pų) — 15 skaidrių.

Skaidrės parduodamos po 30 
centų. Jas galima užsisakyti at
skiromis temomis (nemažiau 100 
sk.) arba ir vienu rinkiniu, ku
ris būtų nemažesnis kaip 100 
skaidrių iš Įvairių temų. Šį rin
kini sudarytų mokslo priemo
nių komisija, atrinkdama svar
besnes skaidres. Užsakymo iš
pildymas truktų apie 2-4 savai
tes. Užsakant mažiau kaip 100 
sk., tenka mokėti žymiai bran
giau už pagaminimą. Skaidres 
galima užsisakyti, prisiunčiant 
pinigus šiuo adresu: KLB Moks
lo Priemonių Komisija, 29 Ray
mond Ave. Toronto 9, Ont. Paš
to perlaidas ar čekius rašyti 
“K. L. B. Mokslo Priemonių 
Komisija” vardu. M. P. K.

Toronto baltiečių veteranų valdyba. Sėdi iš kairės i dešinę: J. Zablovskis, S. Jokūbaitis, estas M. 
Randla, latvis O. Perro, V. Bačėnas; stovi: P. Jonikrs, estas E. Rande, estas R. Tralla, latvis V. Cinis.

Nuotr. J. Kreilio

Savaitgalis tulpių mieste
Retos pas mus yra ekskursi

jos, nes turinčiųjų automobilius 
jos nebedomina. Daugelis ke
liauja pavieniui, su šeimomis ar 
kelių asmenų grupėje. Gal taip 
keliauti yra patogiau, bet auto
busu važiuoti — įdomiau ir tik
rai daug linksmiau. Daliniesi su 
bendrakeleiviais patirtais įspū
džiais, o jiems paįvairinti už
trauki ir dainą. Todėl visų nuo
širdi padėka priklauso KLK Mo
terų Dr-jos šv. Jono Kr. par. 
skyriaus pirm. p. Ottienei ir ižd. 
p. Smailienei už suorganizuotą 
išvyką Kanados sostinėm

Gegužės 18, šeštadienio rytą, 
prie šv. Jono Kr. bažnyčios rin
kosi ekskursantai, jų tarpe trys 
N. Pr. Marijos seselės ir kele
tas jaunuolių. Iš viso apie 30 
asmenų. Jiems užėmus vietas 
specialiame autobuse, parapijos 
klebonas kum P. Ažubalis vi
siems palinkėjo laimingos ke
lionės. Gražus pavasario rytas 
kėlė gerą nuotaiką, o besikeičią 
vaizdai trumpino kelionės va
landas. Pravažiavę “Tūkstantį 
salų”, artėjom prie Otavos, mū
sų kelionės tikslo.*

Pusryčiai pas inž. K. ir B.
Vilčinskus
Pirmasis sustojimas Otavoje 

buvo prie inž. K. ir B. Vilčins
kų rezidencijos. Namų šeiminin
kai pakvietė torontiškius sve
čius pusryčių, prieš pradedant 
apžiūrėti Otavos įdomybes. Ota- 
vietės ponios: S. Balsevičienė, 
I. Jurkienė, D. Danienė, S. Mi- 
talienė, dr. M. Ramūnienė ir 
kitos jau buvo paruošusios vai
šių stalą, o inž. K. Vilčinskas 
rūpinosi geru vynu bei kava nu
malšinti svečių troškulį. Tokio 
otaviškių vaišingumo ir nuošir
dumo torontiškiai ilgai nega
lės užmiršti. Nauji, gražūs ir 
talpūs inž. K. ir B. Vilčinskų 
namai yra tikrai lietuviški. Juo
se apstu A. ir A. Tamošaičių 
bei kitų mūsų dailininkų pa
veikslų, liaudies meno drožinių 
ir keramikos. Kur nepažvelgsi 
— dvelkia tautiškumu, o gau
sus lietuviškų knygų, laifa-aš- 
čių bei žurnalų rinkinys skel
bia jų savininkus esant susipra
tusiais lietuviais. Pasistiprinę ir 
truputį pabuvoję, lydimi ota
viškių ponių, išvykome apžiūrė
ti sostinės.

Autobusu aplink Otavą
Nuvykus į sostinės centrą, 

mūsų autobusą pakeitė skirtas 
turistams, o jo vairuotojas buvo 
ir vadovas, ir aiškintojas, kuris 
vaizdžiai apibūdindavo kiekvie
ną istorinį ar šiaip įdomesnį pa
statą, įterpdamas juoką suke
liančio humoro. Pradėjome nuo 
parlamento rūmų ir žuvusiems 
už laisvę paminklo, paskui susi
pažinome su muzėjum ir nau
jai statomais operos rūmais. 
Stabtelėjom ties tiltu, jungian
čiu Otavą su Hull Kvebeko pro
vincijoj ir kilome į viršukalnį, 
kuriame, pravažiavę eilę kitų 
kraštų atstovybių, pamatėme ir 
Kanados premjero P. E. Tru
deau rezidenciją. Netoliese — 
gubernatoriaus rūmai ir nepa
prastai didelis sodas, o šiek tiek 
pavažiavus — konservatorių va
do R. Stanfield. Šioje vietoje 
kiekvienas pastatas savo archi
tektūra skyrėsi vienas nuo ki
to. Važiuodami Otavos upės pa
kraščiu, matėme nepaprastai 
gražius vaizdus Kvebeko pro
vincijoj. Pasukę Rideau kanalo 
pakrante grožėjomės tulpėmis, 
kurios puošia visas pakeles ir 
Otavos sodus. Sunku aprašyti jų 
grožį. Vadovas aiškino, kad jų 
yra net 60 rūšių, o sodinama 
milijonai. Kiekvieneriais metais 
Olandijos gėlininkai dovanoja 
Kanadai naujų tulpių rūšių 
sėklų-svogūnėlių. Tulpėmis ap
sodintas plotas siekia net 50 my
lių, ir “Tulpių šventė” sutrau
kia daug svečių. Apžiūrėję eks
perimentinę žemės ūkio kultūrų 
stotį, pasukome į universiteto 
miestą, kurį pravažiavę, grįžome 
i miesto centrą, čia baigėsi tri
jų valandų kelionė aplink Otavą, 
palikusi malonius įspūdžius.

“Hello, Mr. Stanfield!”
Jeigu Romoj būdamas turi

VYTAUTAS BALČIŪNAS

pamatyti popiežių, Otavoje turi 
aplankyti parlamento rūmus. 
Taip visa ekskursija ir pasukom 
jų link, bet prie įėjimo — kliū
tis. Pervėlu. Dr. M. Ramūnienės 
rūpesčiu buvo gautas specialus 
leidimas. Nors paskubomis, bet 
visdėlto pamatėm įstaigą, iš ku
rios valdomas kraštas. Vienam 
ekskursantui prie durų teko su
sitikti su opozicijos vadu R. 
Stanfieldu ir jį pasveikinti: “Hei
lo, Mr. Stanfield!” Konservato
rių vadas šyptelėjo: “Heilo!” 
Mūsų jaunuolės norėjo pamaty
ti dabartinį premjerą P. E. Tru
deau, bet deja... jis buvo iš
vykęs Torontan. Aplankę rūmus 
prie įėjimo padarėme keletą 
grupinių nuotraukų su Kanados 
tradiciniu raudonšvarkiu polici
ninku — RCMP atstovu.

Prof. A. ir dr. M. Ramūnų 
namuose
Puikiai suorganizuotas buvo 

ir torontiškių pervežimas nuo 
parlamento į prof. A. ir dr. M. 
Ramūnų rezidenciją, kur buvo 
paruoštos atsisveikinimo vaišės. 
Otaviškiai automobiliais per ke
lis kartus suvežė. Ir ši paslauga 
buvo suorganizuota ponių, tal
kinant jų vyrams. Prof. A. ir 
dr. M. Ramūnų namai — tikras 
tautodailės muzėjus, pilnas me

PLB VALDYBOS PRANEŠIMAI
PLB III-JO SEIMO 

DARBOTVARKE
PLB valdyba skelbia PLB 

III-jo seimo darbotvarkės pro
jektą.

1968 rugp. 29, ketvirtadienį, 
6 vai. vak. seimo atstovų ir sve
čių pobūvis.

1968 rugp. 30, penktadienį,
9 vai. seimo atstovų ir svečių 
registracija.- 10 vai. seimo šei
mininko žodis — JAV LB Niu
jorko apyg. pirm. A. Vakselis. 
Atidarymas — PLB valdybos 
pirm. J. Bačiūnas. Invokacija
— seimo komiteto garbės pirm, 
prel. J. Balkūnas. Mirusiųjų pa
gerbimas. Prezidiumo ir sekre
toriato sudarymas. Sveikinimai. 
Reguliamino priėmimas. Darbo
tvarkės priėmimas. Kontrolės 
komisijos rinkimas. Mandatų, 
nominacijų ir nutarimų komisi
jų sudarymas. 11.30 vai. PLB 
valdybos ir PLB kultūros tary
bos pranešimai bei diskusijos.
1.30 vai. pietų pertrauka. 3 vai. 
kraštų Liet. Bendruomenių pra
nešimai ir diskusijos. 6 vai*. pra
nešimas “Laisvinimo kova ir po
litinės perspektyvos” — VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūnas. 8 vai. 
Literatūros vakaras, šokiai.

1968 rugp. 31, šeštadienį, 9v. 
diskusijos dėl pranešimų. 10.30 
vai. pranešimas “Okupuotos Lie
tuvos padėtis ir išeivija” — Va
tikano Lietuvos pasiuntinybės 
sekr. St. Lozoraitis, jr. 12 vai. 
seimo narių klausimai ir disku
sijos. 1.30 vai. pietų pertrauka. 
3 vai. jaunimo motorkados su
tikimas, paradas ir iškilmės, 
sporto varžybos ir mankštos. 5 
vai. kontrolės komisijos prane
šimas. Mandatų ir nominacijų 
komisijų pranešimai. Naujos 
PLB valdybos rinkimas. Seimo 
nutarimų svarstymas ir priėmi
mas. 8 vai. seimo pokylis ir pa
silinksminimas.

1968 rugsėjo 1, sekmadienį,
10 vai. iškilmingos seimo pa
maldos §v. Patriko katedroje.
1.30 vai. pranešimas “Išeivijos 
kultūros ir švietimo rūpesčiai”
— Kanados LB krašto valdybos 
pirm. A. Rinkūnas. 3 vai. iškil
mingasis seimo posėdis, atidaro
mas seimo prezidiumo pirmi- 
rfinko. Paskaita “Valstybingu
mas ir tautiškumas” — dr. K. 
Keblys. Kultūrininkų ir kultū
ros darbuotojų pagerbimas. 1968 
sukaktuvinių metų premijų įtei
kimas. Seimo nutarimų skaity
mas. Naujos PLB valdybos pri
statymas, jos atstovo žodis. Pa
laiminimas. Seimo uždarymas.
4.30 vai. meno kūrinių paroda 
skaidrėse. 7 vai. didysis seimo 
koncertas Lincolno Centre. 

niškų vertybių ir retenybių. Sve
čių priėmimo'salėje visus'žavė
jo didelis dail. A. Tamošaičio 
kūrinys ir dail. A. Tamošaitie
nės austas kilimas, gausi kera
mika ir medžio drožiniai, kurių 
tarpe visuotinio dėmesio susi
laukė “Vargo mokyki a”. 
Daug yra ir kitų dailininkų 
paveikslų bei skulptūrų. Prof. 
A. Ramūnas visus linksmino pa
sakojimais ir nuoširdžiu kvieti
mu vaišėms: “Lietuvoje būdavo 
svetelius kviesdavom į seklyčią, 
o čia — prašom eiti į rūsį...” 
žinoma, tas “rūsis” atrodė ne
prasčiau už seklyčią. Vėl toron
tiškiai buvo vaišinami, ragina
mi ragauti skanaus vynelio, o 
prie kavutės — otaviškių tortų 
ir pyragų. Nežinau, ar yra nm> 
širdesnių tautiečių, kaip ota
viškiai. Atsisveikinom 8 vai. va
karo. Torontiškių vardu už tokį 
puikų priėmimą visiems otavie- 
čiamš padėkojo V. B. ir visi su
giedojo “Ilgiausių metų”. Ota
viškių vardu žodį tarė namų 
šeimininkė dr. M. Ramūnienė' 
Nuoširdūs rankų paspaudimai ir 
sudiev, iki pasimatymo Toron
te! Autobuse užtraukėm dainą, 
o otaviečiai ilgai mojavo ran
kom.

Tokios išvykos sustiprina lie
tuvių ryšius ir užmezga naujas 
pažintis, kurių esame dažnai 
reikalingi.

1968 rugsėjo 2, pirmadienį, 
10 vai. ekskursija laivu aplink 
Niujorką. 1 vai. vainiko padėji
mas prie Laisvės statulos. 5 vai. 
grįžimas iš ekskursijos.

STUDIJINĖS SEIMO 
KOMISIJOS

PLB valdyba, Bendruomenės 
vadovybių Čikagos pasitarimų 
pritarta, sudarė tris studijines 
PLB III-jo seimo komisijas.

Reguliamino komisija: V. Ka- 
mantas, Arv. Barzdukas, V. Ma
jauskas. Jos uždavinys — pa
rengti ir seimui pateikti PLB 
III-jo seimo reguliamino pro
jektą.

Nominacijų komisija: J. A. 
Anysas, J. Kapočius, V. Kasniū- 
nas, P. Kisielius, P. Lukoševi
čius. Jos uždavinys — seimui 
pasiūlyti naujos PLB valdybos 
kandidatus.

Nutarimų komisija: A. But
kus, J. Gailiušytė, 'V. Kaman- 
tas, J. Kardelis, K. Keblys. Jos 
uždavinys — iš anksto surinkti 
medžiagą seimo nutarimams, ku
rie turės liesti programinius jo 
pasisakymus, bendruomeninę 
veiklą ir šios veiklos organiza
cinius būdus bei priemones.

Visos komisijos paprašytos sa
vo darbui susitvarkyti pačios. 
PLB valdyba taip pat prašo ko
misijų darbu domėtis ir visus 
PLB III-jo seimo atstovus, kraš
tų Bendruomenes bei paskirus 
asmenis ir joms siųsti savo siū
lymus.

MENININKŲ IŠVYKA
Kraštų Liet. Bendruomenės 

nelygios, taip pat nevienodos ir 
jų veiklos sąlygos. Tad seniai 
keliama mintis, kad pajėgiosios 
padėtų mažiau turinčioms. Ji 
taip pat buvo svarstoma ir IV- 
jo Pietų Amerikos lietuvių kon
greso metu Argentinoje, kur 
dalyvavo PLB valdybos ir JAV 
LB valdybos atstovai. Buvo pa
geidauta, kad šiaurės Amerikos 
menininkai aplankytų Pietų 
Amerikos kraštus, šią mintį 
ryžtamasi įgyvendinti šiais su
kaktuviniais metais. Atsiliepda
ma į kažkurių Pietų Amerikos 
kraštų iniciatyvą, PLB valdyba 
pakvietė keturis mūsų meninin
kus — sol. A. Stempužienę, 
kompoz. D. Lapinską, akt. L. 
Barauską ir pianistą A. Kupre
vičių, kurie sutiko vykti į Ve- 
necuelą, Kolumbiją, Braziliją, 
Urugvajų ir Argentiną atlikti 
koncertų'programas. Tariamasi 
dėl laiko ir kitų sąlygų su mi
nėtų kraštų liet, bendruomenė
mis. PLB inf.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

ČIKAGOJE LEIDŽIAMAS “Tech*
nikos Žodis” naujame numeryje 
(1968 m. nr. 2) supažindina skaity
tojus su Kanadoje gyvenančiu inž. 
Antanu Ketvirčiu ir jo pernai išleis
ta knyga “Highway Lighting En
gineering”. Inž. Ant. Ketvirtis yra 
FENCO bendrovės vyr. elektros in
žinierius, dabar perėmęs inžinerijos 
skyriaus vadovo pareigas — tos 
bendrovės projektavimo ir planavi
mo koordinaciją ir inžinerijos darbų 
tvarkymą. Jis yra veiklus ir lietuvių 
inžinierių tarpe. Kadangi inž. Ket
virtis yra laikomas greitkelių ap
švietimo žinovu, jis per Jungtines 
Tautas gavo pakvietimą skaityti pa
skaitas kelių apšvietimo klausimais 
Zagrebo universitete, Jugoslavijoje, 
kur žada vykti ši rudeni.

Paklaustas “Technikos žodžio” re
dakcijos, kas paskatino parašyti kny
gą “Highway Lighting Engineering”, 
jis atsakė: “Idėja parašyti platesnį 
darbą apie greito susisiekimo kelių 
apšvietimą ir bendras nakties ma
tomumo problemas iškilo keletą kar
tų. Pagrindinę priežastį betgi galima 
nurodyti: nepakankamas įvertinimas 
gero matomumo svarbos greito su
sisiekimo srityje. Apšvietimo ir ma
tomumo problemos, planuojant ke
lius, dažnai paliekamos nuošaliai. 
Tuo tarpu šis klausimas turėtų bū
ti įjungtas kaip bendrinio planavi
mo integralinė dalis. Sėkmingas su
sisiekimo problemų sprendimas yra 
glaudžiai susijęs su vairuotojų fizi
nėmis ir psicho-fizinėmis reakcijo
mis ir jų praktiniu ribotumll šiuos 
klausimus bandžiau iškelti pradiniuo
se knygos skyriuose, tolesni skyriai 
apima daugiau praktines projektavi
mo problemas. Tikiuos, kad šie svars
tymai atneš naudos ne tik apšvieti
mo specialistams, bet ir kelių pla
nuotojams.” 
• • •

ČIKAGOS LATVIAI nors jų čia 
gyvena nedaug savo nepriklausomy
bės 50 metų paskelbimo šventę žada 
paminėti plačiau, negu lietuviai. Sis 
minėjimas truks visą savaitę — nuo 
gegužės 27 d. iki birželio 1 d. Šio 
minėjimo centras bus puošnus She- 
raton-Chicago viešbutis, 505 N. Mi
chigan Ave., kuriame vyks įvairios 
Latvijos kultūrinius bei istorinius 
aspektus liečiančios parodos, dainų 
ir kitokios programos. Bus ir dai
lės paroda, kurioje žadama išstatyti 
apie 50 latvių išeivių geriausių dar
bų. Be to, bus rankdarbių, pašto

Maskvoje įsigali technokratai
Vis daugiau sovietinių tech

nokratų patenka į augščiausią 
tarybą/ir ten jie* daro įtakos 
Brežnevui, įtaigodami, kad so
vietų ekonomija dabartinėj savo 
fazėj neleis patenkinti visų pa
reikalavimų. Namų statyboje 
jaučiamas visų pagrindinių me
džiagų trūkumas: cemento, ply
tų, plieno ir net medžio. Biuro
kratija “torpeduoja” realiausią 
produkciją, pvz., jurtos (odinės 

Mylimam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, jo sūnus ALGį, 

LIUDĄ ir VYTĄ GUTAUSKUS bei jų šeimas nuošir

džiai užjaučia —

Elena ir Antanas Tėveliai

Motinos Dienos minėjimas ir Toronto šeštadieninės mokyklos 
mokslo metų užbaiga. Viršuje — gen. konsulas dr. J. žmuidzinos 
įteikia pažymėjimą Romutei Birgelytei, opočioje — dalis abitu
rienčių su pažymėjimais rankose. Nuotr S Dabkaus

ženklų, monetų, Latvijos istorijos ir 
kt. parodos. Minėjimo atidarymo iš
kilmėse gegužės mėn. 27 d. 7 v.v. 
minėtame viešbutyje žada dalyvauti 
Čikagos miesto burmistras Richard 
Daley ir Latvijos pasiuntinys iš Va
šingtono dr. Arnolds Spekke. Kiek
vieną dieną bus skirtingos progra
mos. Gegužės mėn. 29 d. vakarą pa
sirodys lietuvių ir estų chorai. Už
daromasis pobūvis rengiamas birželio 
mėn. 1 <L Per šias Latvių Dienas 
Čikagos pagrindinėje State gatvėje 
bus iškabintos Baltijos valstybių vė
liavos. Jas iškabins “State Street 
Council” — State gatvės prekybi
ninkų sąjunga. 
• • •

“LIETUVIŲ RADIJO FORUME” 
— naujoje lietuvių radijo progra
moje gegužės 18 d. pagrindiniu kal
bėtoju buvo didžiojo Čikagos dien
raščio “Chicago Sun-Times” vienas 
redaktorių Robert E. Kennedy, ku
rio žinioje yra šio laikraščio veda
mųjų puslapis. Sis žymus žurnalis
tas yra palankus lietuviams ir jo 
dėka yra tilpę eilė vedamųjų lietu
viškais reikalais. Paskutinis iš jų 
lietė Baltijos pašto ženklo išleidi
mą. Jis kalbėjo apie spaudos lais
vę Amerikoje ir nagrinėjo skirtu
mą tarp valdžios kontroliuojamos 
spaudos komunistiniuose kraštuose ir 
laisvos spaudos Amerikoje.

Kalbėtojas, kuris, žinoma, savo pa
skaitą skaitė anglų kalba, lietuviams 
klausytojams priminė daug faktų, ku
rių, deja, nebojama net ir išeivių 
lietuvių spaudoje. Jis pabrėžė, jog 
žiniose reikia perduoti abi dalyko 
puses nes to reikalauja objektyvu
mas. Komentarai gi paliktini veda
miesiems, kurie išsako laikraščio nu
sistatymą vienu ar kitu klausimu. 
Svečias taip pat atsakė į klausimus, 
pateiktus telefonais, ir studijoje bu
vusių lietuvių spaudos atstovų. Į 
klausimą, kodėl didžioji Amerikos 
spauda mažai kelia lietuviškas pro
blemas, Kennedy atsakė, jog ši spau
da daugumoje rašo apie platesniems 
skaitytojų sluogsniams įdomias ži
nias. Jis taip pat pažymėjo, jog laik
raščių redakcijos susilaukia daug 
spaudimo iš įvairių etninių grupių, 
tad reikia išlaikyti tam tikrą propor
ciją. Kalbėtojas papasakojo ir kitų 
įdomių dalykų, kurie, be abejonės, 
praplėtė mūsų tautiečių akiratį lais
vos spaudos supratime. Jeigu tokių 
paskaitų, mūsų spaudos žmonės gir
dėtų daugiau, tai ir lietuviška spau
da, reikia manyti, būtų kitokia.

palapinės Kazachstano bandų ga
nytojams) yra karštos vasarą ir 
šaltos žiemą, o jų konstrukcija 
yra trapi. Mechaniniai ekskava- 
toriai, kranai ir buldozeriai ga
minami vienodi karštiems vi
durinės Azijos dykumų rajo
nams ir šaltoms subarktikinėms 
provincijoms; jų motorai nepri
taikyti prie klimatinių sąlygų ir 
sustoja arba dėl perdidelio karš
čio. arba dėl per didelio šalčio.



9 PAVERGTOJE TEVMJE
ATVEŽĖ R, MIZAROS PELENUS
Gegužės 13 d. Jieva Mizarienė at

vežė į Vilnių JAV komunisto Ro
jaus Mizaros pelenus. Būdinga, kad 
ir ši paskutinė kelionė turėjo būti 
atlikta per Maskvą, kur juos pasitiko 
ir Vilniaus aerodroman atlydėjo T. 
Tilvytis, Vilniuje jau laukė išsirikia
vę visi vietinės kompartijos didžiū
nai su A. Sniečkum priešakyje, eilė 
rašytojų, velionies brolis Juozas su 
šeima, giminės ir artimieji. Urna su 
pelenais buvo nuvežta į Rašytojų Są
jungos rūmus, čia žodį tarė šios or
ganizacijos valdybos pirm, poetas E. 
Mieželaitis rašytojų vardu dėkojęs 
našlei ir žadėjęs, kad Lietuva “pri
glaus jį kaip motina”. Urna su pe
lenais palikta Rašytojų Sąjungos rū
muose, nors velionis pageidavo, kad 
jai būtų surasta vieta Dzūkijoje.

J. C. NORVAIŠOS — ČEMPIONAI
Kaune įvykusiame “Baltijos ban

gų” konkurse varžėsi Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos šokėjų poros. Pirmą 
vieta laimėjo jau pagarsėjusi gydy
tojų pora — Jūratė ir Česlovas Nor
vaišos, neseniai sugrįžę iš varžybų 
Europoje, antrą — estai Pija ir Are 
Orbai, trečią — Kauno politechni
kos instituto stud. Laima Balsevi
čiūtė ir inž. Petras Janulevičius iš 
Jonavos. Komandinėse varžybose I 
vieta teko lietuvių, II estų ir III 
latvių poroms. Apie viešnagę Euro
poje J. č. Norvaišos “Gimtojo Kraš
to” 18 nr. pasakoja: “Šių metų ke
liones pradėjome vasario mėnesį. 
Pirmasis turnė konkursas Pforchei- 
me, Vakarų Vokietijoje, kur daly
vavome “Auksinės miesto taurės” 
varžybose. Programoje — tiktai kla
sikiniai šokiai. Iš dvylikos porų bu
vome aštunti. Iš čia išvykome į Gre
nobli, į žiemos olimpiada, kurios ati
darymo išvakarėse dalyvavome dide
liame turnyre, šokant Lotynų Ame
rikos šokius, pralenkėme aštuonio
lika užsieniečių porų ir buvome šeš
ti, o klasikiniuose — dešimti. Iš Gre
noblio keliavome Į Miuncheną, į 
“Europos taurės” klasikinių šokių 
konkursą. Tai vienas didžiausių kon
kursų po pasaulio šokių pirmenybių, 
ir labai populiarus. Miunchene šoko 
pirmosios Europos valstybių poros, 
čia buvome dvylikti iš aštuonioli
kos. Nugalėjo dabartiniai pasaulio 
čempionai anglai Hant ir Higins.”

DARIUS IR GIRĖNAS
Darbo brigadas sovietų okup. Lie

tuvoje mėgstama pavadinti kompar
tijos žymūnų vardais, tačiau pasi
taiko ir gražių išimčių. Vieną jų 
“Valstiečių Laikraščio” gegužės 14 
d. laidoje praneša A. Jurgaičio ko
respondencija: “— Januškien, šok- 
telk į Girėno brigadą. Pažiūrėk, kaip 
ten vyrams sekasi, — neseniai pa
sakė Šilalės rajono Vytogalos kol
ūkio pirmininkas V. Glaveckas agro
nome! Z. Januškienei. Ta truputį su
triko, bet tuoj susigriebė, atsiminusi 
vakarykštį kolūkio narių susirinki
mą. Iki šiol A. Vaičekausko briga
da vadinosi pirmoji. Susirinkime bu
vo pritarta kolūkio valdybos nutari
mui šią brigadą pavadinti Girėno 
vardu. Joje — buvusio transatlanti
nio lakūno tėviškė. Antrąją brigadą 
kolūkiečiai vadins Girėno bendražy
gio Dariaus vardu.”

DABAR GERIAU? ;
“Valstiečių Laikraštis” 35 nr. pa

skelbė spaudos konferencijoje Ma
rytės Melninkaitės kolchoze, Samal- 
vų apylinkėje, Zarasų rajone, turė
tus pokalbius, kuriuose, be “VL” 
koresp. L. Grudzinsko, dalyvavo Za
rasuose leidžiamo laikraščio “Tary
binė Žemė” red. J. Kvedaras ir red. 
narys S. Juzelskis. Rašinys pradeda
mas ištraukomis iš “Zarasų Krašto” 
1935 m. komplekto apie pasogas, į 
Latviją siunčiamus piemenukus, nes 
norima pabrėžti, koks tada buvo 
skurdus ir sunkus gyvenimas Smal
vose. Ar jis dabar pagerėjęs? Į šį 
klausimą atsako konferencijoje pa
daryti pareiškimai. Smalvų apylin
kės pirm. Leonas Ovčinkovas: “Rei
kia, o reikia vantos tiems mūsų pre
kybininkams. Nueini į parduotuvę 
Smalvose — druska, degtukai, vi
nys. Mes dirbame, mes teisę turi
me ir apsirengti, apsipirkti. Tegu 
prekybininkai derinasi prie mūsų. 
Kaimynystėje — “Garbingo darbo” 
kolūkio parduotuvėje — nėra švie
sos. Išeini iš ten miltuotas kaip iš 
malūno. Patalpos ankštos, o pasie
niais maišai sustatyti.” Kolchozo 
kompartijos sekr. Alfonsas Petroka: 
“Mes gaminame pieną, mėsą, augi
name duoną. O pamėgink nusipirkti

CALGARY, ALTA
KLB APYLINKĖS VALDYBOS 

iniciatyva gegužės 5 d. buvo sušauk
tas lietuvių, latvių ir estų valdybų 
atstovų susirinkimas suorganizuoti 
komitetui, kuris surengs Baltiečių 
Dieną, kaip praėjusiais metais Ed- 
m on tone.

Pagal susirinkimo priimtą projek
tą komitetą sudaro organizacijų pir
mininkai, kurie skiria atitinkamą 
skaičių komitetui priimtinų atsto
vų. Komitetą sudarė KLB apylinkės 
pirm. A. P. Nevada, P. Devenis ir 
Kęst Dubauskas, latvių “Daugava” 
pirm. Edvin Koms, Albert Kraus ir 
ponia Korns, estų draugijos pirm. 
Ottomar Lamiųan kuris paskirs dar 
du veikliausiu estų atstovus. Susi
rinkimas jpareigojo komitetą už
megzti ryšius su Edmontono B-nės 
nenuilstančiu veikėju p. Dudurevi- 
čium ir Pabaltiečių Federacijos pirm, 
p. Oasiu ir su Albertos pietinėmis 
vietovėmis, kad Baltiečių Diena Cal

kaimo parduotuvėje šviežių produk
tų! Dėl apsileidėlių tenka valgyti 
vien rūkytą mėsą.” Kolchozo pirm. 
Algirdas širbinskas: “... Mėgsta mū
sų melžėjos puoštis, gražiai rengtis. 
O megztinuko jos važiuoja į Daug
pilį — už keliasdešimties kilometrų. 
Tiesa, atvažiuoja buitinio kombina
to mašina ir pas mus. Nuskuta po
rą vyrų, sušukuoja porą moterų ir 
“Likite sveiki!”. Nemaža žemdirbių 
mėgina šviestis, lavintis. O knygų 
neakivaizdininkams nė su žiburiu 
nesurasi kaimo bibliotekoje. Paga
liau pati pažiūra į duonos auginto
jo profesiją. Dar neretai užgirsi tė
vus džiaugiantis: “Išbrido vaikelis 
iš purvo. Mieste darbą susirado”.

GYVENTOJŲ SKAIČIUS
“Valstiečių Laikraščio” 51 nr. pa- 

/ skelbtais duomenimis, 1968 m. sausio 
pradžioje sovietų okupuotoj Lietu
voj buvo 3 milijonai 64 tūkstančiai 
gyventojų, kurių 1,4 milijono gyve
na miestuose ir 1,6 milijono — kai
muose. 1967 m. gyventojų skaičius 
padidėjo. 38.000, nors natūralaus 
prieauglio turėta tik 29.000. Atrodo, 
jog 9.000 skirtumą tokiu atveju su
daro “imigrantai” iš Sovietų Sąjun
gos. Vilnius šiuo metu jau turi 329.- 
000 gyventojų, o Kaunas artėja prie 
300.000.

PREMIJOS UŽ VIENKIEMIŲ 
NAIKINIMĄ
Žemės ūkio “ministerija” ir jos 

darbininkų bei tarnautojų profsąjun
gos komitetas buvo paskelbęs socia
listinį lenktyniavimą vienkiemiams 
iškelti. Inž. J. Jackevičiaus praneši
mu “Valstiečių Laikraščio” balan
džio 27 d. laidoje, 1968 m. pirmojo 
ketvirčio laimėtoju pripažintas Ra
seinių rajonas, kuriam paskirta per
einamoji raudonoji vėliava ir 800 
rublių piniginė premija. Antroji vie
ta su 500 rublių premija teko Ak
menės rajonui. Raseinių rajono kol
chozuose pastatyti 28 individualiniai 
gyvenamieji namai, jų tarpe 14 na
mų iš vienkiemių perkeliamiems gy
ventojams, o 5 namus -pastatė tarp- 
kolchozinė statybos organizacija. Ak
menės rajone išdygo 23 individuali
niai namai, kurių 12 skiriama perke
liamiems iš vienkiemių. Tarpkolcho- 
zinė statybos organizacija parūpino 
4 namus ir 3 butus kolchozų visuo
meniniuose pastatuose.

NAUJI PASTATAI KLAIPĖDOJE
Rygos “Latgipromo” institute už

sakyta paruošti statybos projektą ir 
brėžinius automatizuotam kartono 
fabrikui kuris kasmet pagamins 70.- 
80.000 tonų blizgančiu kreidos sluogs- 
niu padengto dėžutinio kartono. Pa
gal Rygos instituto planus Klaipėdos 
celiuliozės-popieriaus kombinate jau 
pastatyta pašarinių mielių gamykla, 
įrengta medžio masės, medienos nu- 
žievinimo • pjaustymo, makulatūros 
skyriai, šalia Šilutės plento baigia
ma statyti maisto produktų parduo
tuvė ir 100 vietų valgykla, ruošia
masi atidaryti “žuvėdros” restora
ną, kurio valgiaraštin bus įtraukti 
įvairūs žuvies patiekalai. Universa
linė parduotuvė “Pajūris” bus padi
dinta beveik 800 kv. metrų. Planuo
jama pradėti restorano “Undinė” sta
tybą. Jis turės 200 vietų kavinę, ku
linarijos gaminių parduotuvę ir pen- 
kias 265 vietų pokylių sales.

RADIJAS IR TELEVIZIJA
Radijo dienos proga “Tiesa” ge

gužės 6 d. laidoje skelbia, kad Lie
tuvoje dabar yra apie 350.000 tele
vizijos aparatų, o radijo priimtuvų 
skaičius artėja prie milijono. Kadan
gi tą dieną buvo prisiminti ir ry
šininkai, žodį “Tiesos” puslapiuose 
tarė rusas ryšių ministeris N. Belia- 
ninas: “Mums reikia dar nemažai 
nuveikti, gerinant aptarnavimą. Po
reikiai auga labai smarkiai, todėl ki
tur tiesiog nebespėjame. Pavyzdžiui, 
dar mes negalime patenkinti visų 
paraiškų telefonams įrengti nors per 
metus padidiname telefono stočių 
galingumus daugiau kaip 10.000 nu
merių. Ne visur tiksliai dirba auto
matinių telefono stočių aparatūra 
kaime. Ne visuomet laiku pristatoma 
spauda gyventojams. Dalis ryšių 
įmonių nepakankamai rūpinasi su
mažinti laiškininkų kadrų tekamu- 
mą, ne viską padaro jo darbo bei 
buities sąlygoms pagerinti. Būtina 
tobulinti spaudos pristatymą Vil
niaus mieste. Mes tikimės, kad sta
tybinės organizacijos užbaigs paga
liau Vilniaus Centrinio pašto staty
bą. Tai leistų žymiai pagerinti Vil
niaus laiškininkų ir pašto operato
rių darbo sąlygas...” V. Kst 

gary apimtų visą Albertos provinci
ją. Taipgi komitetas įpareigotas ne
kenkti lietuvių, latvių, estų parengi
mams, ypač Vankuverio Lietuvių 
Dienai — IV Vakarų Kanados lietu
vių sąskrydžiui. Informacijas šiuo 
reikalu teikia: anglų kalba — Mr. 
Albert Kraus, 692 Bow Cr., Calga
ry Alta, teL 288-2304; lietuvių kalba 
— Mr. Kęstutis Dubauskas, 32 Fer- 
nie PI. S. E., Calgary, Alta, tel. 252- 
0694.

TĖVYNĖS KANKINIAMS prisi
minti minėjimas — birželio 16 d. 
Edmontono lietuvių klebonas kun. I. 
Grigaitis atlaikys pamaldas R. K. 
vengrų maldos namuose 6 v.v. Po 
pamaldų įvyks ponių suneštinės vai
šės. Išsamesnis pranešimas bus spau
doje ir kvietimuose. Šiuo reikalu ma
lonėkite kreiptis į komiteto pirmi
ninką T. Anderson, 516-1 Ave. S. 
W., Calgary, Alta, tel. 2664497.

A. P. N.

Katalikių Moterų Draugijos Hamiltono skyriaus n«rės, dalyvavusios 
nepriklausomybės atkūrimo penkiasdešimtmečio minėjime su vėlia
va. Iš kairės — Ant. Mikšienė, K. Blekaitienė, H. Žilvitienė, J. 
Pranskevičienė ir D. Babinienė. Nuotr. Bella Studio

g HAMILTON*"
KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGI

JOS Hamiltono skyriaus metinis na
rių susirinkimas — birželio 2, sek
madienį, 4 v.p.p., Jaunimo Centre. 
Kviečiamos visos narės gausiai da
lyvauti, nes bus svarbus pasitari
mas. Artinasi skyriaus 20 metų įkū
rimo sukaktis. Juo gausiau dalyvau
sime, juo bus lengviau išspręsti 20 
metų minėjimo klausimą. Būkite to
kios malonios ir ištrūkite vienai va
landėlei iš namų. Lauksime.

Skyriaus valdyba

ANSAMBLIO IDĖJA jau tampa 
realybe. Prieš vasaros sezono pra
džią mūsų choras dar nori paruošti 
ansamblio dainų repertuarą. Muz. A. 
Paulionis kruopščiai dirba su atski
rais balsais jungdamas juos į bend
rą sutartinę. Salėje jau darniai skam
ba repetuajamos “ Valio, dalgele!”, 
“Suk, suk ratelį”, “Anoj pusėj Ne
muno” ir kitos gražios melodijos. 
Tuoj į sceną E. Kudabienė išleis 
savo aktorius, pasipils “Gyvataro” 
šokėjai ir į Jaunimo Centro salę bus 
perkelti lietuviškos rugiapjūtės vaiz
dai. Rudenį mūsų visuomenė įsiti
kins, kad gerų norų ir lietuviško 
ryžto dėka dar daug ką galima pada
ryti dabartinėse išeivijos sąlygose.

TAUTOS FONDAS anksčiau rašė, 
kad neatsirado nė vieno tautiečio, 
kuris nepajieškotas ir nepaprašytas 
būtų davęs kad ir mažytę auką Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Pasirodo, 
tokių pas mus būta. Patikrinus Tau
tos F.-sąskaitą “Talkoj”, rasta, kad 
ten yra įnešę: Alf. Pilipavičius — 
$25, E. Rakauskienė — $10 ir M. 
Juodis — $5.

LIUCIJA SKRIPKUTĖ šiemet sa- 
vo atostogas praleidžia prie Vidur
žemio jūros, lankydama garsias Ri
vieros vietoves — Cannes ir Mona
co. Ji dabartiniuose KLB krašto ta
rybos rinkimuose vėl buvo išrinkta 
į tarybą, o pernai buvo viena iš tų, 
kurie krašto tarybos suvažiavime ga
vo daugiausia balsų atstovauti Ka
nados lietuviams pasaulio lietuvių 
seime Niujorke šį rudenį.

J. GIEDRAIČIO ATSIMINIMAS 
bus įamžintas ir Kanados Fonde. 
Kanados Fondo įgaliotinis V." Narke
vičius kreipėsi į visas Hamiltono lie
tuvių organizacijas, kuriose nepa
mirštamos atminties mūsų hamilto- 
nietis yra dirbęs, kviesdamas sudė
ti J. Giedraičio vardu vienos šim
tinės įnašą Kanados Fondui. Orga
nizacijos mielai tam pritarė. Neužil
go, be žūklautojų-medžiotojų klubo 
“Giedraitis” Hamiltono, turėsime dar 
tą vardą įamžinę ir Kanados Fonde.

K. M.
ŠIEMET VISA PARAPIJA tikrai 

turiningai atšventė Motinos Dieną. 
Šventės iškilmingumą padidino vysk. 
V. Brizgys atvykęs jau iš vakaro, 
rytą klausęs išpažinčių, o 11 vai. 
atlaikęs Mišias ir pasakęs motinoms 
skirtą gražų pamokslą. Daug žmo
nių priėmė Komuniją už gyvas ar 
mirusias motinas. Pamaldų metu 
gražiai giedojo parapijos choras, pa
stiprintas naujomis jėgomis. Per 10 
vai. Mišias gražiai pasirodė moksl. 
ateitininkų oktetas su dviem gies
mėm. Nuo 9 v.r. parapijos salėje 
vyko rinkimai į KLB krašto tarybą, 
o J. Centro salėje — dail. VI. Stan- 
čikaitės-Abraitienės meno darbų pa
roda. Motinos Dienos minėjimas bu
vo 4 v.p.p. J. Centro salėje. Aktorė 

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

MI 83400 ANCASTER, ONT.

E. Dauguvietytė-Kudabienė įspūdin
gai pateikė lietuvių rašytojų veikalų 
ir poezijos apie motiną ištraukų py
ne. Seštad. mokyklos mokiniai su
vaidino vaizdelį “Motinos Diena”, 
kurį sudarė šokiai, dainos ir dekla
macijos. Vaizdelį paruošė mok. Ant. 
Mikšienė. Po minėjimo vysk. V. 
Brizgys parodė spalvotą filmą iš Ši
luvos koplyčios pašventinimo iškil
mių Vašingtone. Ta proga per rink
liavą bažnyčioje ir salėje vyskupui 
buvo surinkta $1.600 Romoje stato
mai Vilniaus Aušros Vartų Gailes
tingumo Motinos koplyčiai. Klebo
nas, padedamas parapijos moterų, 
visus pavaišino kava ir kepiniais. 
Vaišės praėjo jaukioje nuotaikoje. 
Parapija jautėsi tarsi viena didelė 
šeima. Vysk. V. Brizgys, Hamiltone 
viešėjęs net 4 dienas, išvyko nuste
bintas parapijos dosnumu, sužavėtas 
Hamiltono lietuvių kolonijos plačia 
lietuviškojo gyvenimo veikla. B.

PADĖKA

žmogaus gyvenime yra daug ūka
notų ir lietuje skęstančių dienų, bet 
šalia jų kartais sušvinta nuostabaus 
grožio saulėtos dienos. Tokia mums 
buvo mūsų tėvelių Genės ir Leono 
Vindašių suorganizuotos staigmenos 
diena mūsų penkerių metų vedybų 
sukakties proga. Už puikias dovanas, 
už įdėtą darbą, organizuojant mums 
puikias vaišes, ir už tą nuostabią 
gegužės 4-tosios vakaro nuotaiką 
Jums, brangūs .Tėveliai, dėkojame 
nepaprastu nuoširdumu!

Iš širdies gelmių tariame ačiū vi
siems draugams, prisidėjusiems prie 
šios staigmenos dovanomis ir daly
vavimu vaišėse: V. Apanavičiui, P. 
Armonui, Al. ir S. Aušrotams, J. ir 
E. Bajoraičiams, Z. Bolskiui, J. ir J. 
Budninkams, J. ir M. Cipariams iš 
Rodney, Ont., J. ir T. Cipariams iš 
Rodney, Ont., Ad. Eidukaitienei, P. 
ir S. Gaidauskams iš Rodney, Ont., 
V. ir K. Gelžiniams, B. ir G. Juo
deliams, V. ir O. Keziams, V. ir B. 
Perkauskams, D. Rakauskaitei, R. ir 
O. Rožanskams, Pr. ir Z. Sakalams, 
A. ir J. Sarpaliams, VI. Sasnauskui, 
Alb. Stasevičiui, A. ir S. Šukaičiams, 
V. ir I. Vasiliauskams, A. Vindašiui, 
G. ir O. Vindašiams, Arv. Vindašiui, 
Nijolei Vitkauskaitei iš Toronto, Z. 
ir O. Žilinskams, J. ir J. Žukauskams 
ir K. Žukauskui..

Labai nuoširdžiai dėkojame prel. 
dr. J. Tadarauskui ir J. Budninkui 
už pareikštus gražius linkėjimus ofi
cialiose kalbose vaišių metu.

Visų Jūsų bendras ir toks nuo
taikingai iškilmingas mūsų pagerbi
mas šeimos sukaktuvinėje šventėje 
paliks mums niekada negęstantį 
Tamstų bičiuliško draugiškumo pri- 
siminimą-

Dar kartą siunčiame Jums viešą 
ir gilų, lietuvišką ir nuoširdų ačiū!

Eleonora ir Pranas Cipariai

PADĖKA *
Nuoširdžiausiai dėkoju artimie

siems ir draugams, prisiminusiems 
ir apdovanojusiems mane gimimo 
dienos proga. Ačiū sūnui Arvydui, 
vyrui Leonui, dukteriai Eleonorai ir 
žentui Pranui Cipariams, J. ir M. Ci
pariams iš Rodney, Ont., J. ir T. Ci
pariams iš Rodney, Ont., P. ir S. Gai
dauskams iš Rodney, Ont, R. ir O. 
Rožanskams ir Alb. Stasevičiui

Su giliu dėkingumu —
Genė Vindašienė

LONDON, ONT.
BALTIEČIŲ DIENOJE gegužės 11 

d. Londone dalyvavo vysk. V. Briz
gys, keletas dvasininkų, miesto bur
mistras H. McClure, net keli fede
racinio parlamento nariai ir kiti 
augšti pareigūnai. Tai nėra dažnas 
reiškinys, nes juk ir vieno parla
mento nario nevisada pasiseka su
laukti ir jį ilgesniam laiku užlaikyti. 
Tuo tarpu čia buvo net keliolika 
augštų pareigūnų, o kaikurie parla
mento nariai išbuvo per didžiąją da
lį koncerto, kiti atėjo net į šokius. 
Raštu sveikino: Londono vysk. E. 
Carter, PLB valdybos pirm. J. Ra
čiūnas VLIKo pirm. dr. J. K Va
liūnas, latvių veteranų organizaci
ja ir kt. J. Diefenbakeris, anksčiau 
rašytame laiške apgailestaudamas, 
kad dėl rinkimų negalės dalyvauti, 
linkėjo mūsų šventei sėkmės.

Pagrindinę kalbą pasakė parla
mento narys Jack Irvine, kuris Lon
done yra populiariausias konserva
torių atstovas. Jis pabrėžė, žmogui' 
gresiančius išorinius ir vidinius pa
vojus, primindamas, kad lygybės ir 
žmogaus teisių paneigimas bei įvai
rių kenksmingų vaistų vartojimas 
veda į haliucinacijų pasaulį. Dif 
tižiausios gerovės susilaukęs jauni
mas netgi sukyla prieš tą gerovę. 
Ar ne paradoksas? Jo nuomone, tu
ri būti tik vienos rūšies pilietybė ir 
tos pačios teisės kiekvienam kana
diečiui, nežiūrint jo spalvos, kalbos, 
kilmės ir pajamų dydžio. Jis įspėjo, 
jog laisvės praradimas betkur pa
saulyje, atsilieps ir į Kanados žmo
nių likimą. Todėl kanadiečiai turi 
apgailėti nelemtą likimą tų, kuriems 
laisvė ir teisės buvo atimtos jėga 
ar kitais neteisėtais smurto veiks
mais. Kanados užsienio politika tu
rėtų remti laisvės pastangas visa
me pasaulyje. Kanada gali dar leng
vai priimti 30 milijonų imigrantų. J. 
Irvine taipgi perdavė ir J. Diefen- 
bakerio sveikinimus.

Liberalų atstovas parlamente H. 
Stafford siūlė, kad tie, kurie yra pa
tyrę laisvės netekimą kituose kraš
tuose, turėtų apie tai papasakoti šio 
krašto žmonėms. Tada kanadiečiai 
gal daugiau vertintų turimą laisvę. 
Abi kalbos buvo gana plačiai atpa
sakotos “London Free Press” dien
raštyje, kuris pažymėjo, kad visa tai 
buvo minint baltiečių penkiasdešimt
metį ir kad dalyviai buvo ragina
mi dėti pastangas atgauti nepri
klausomybę jų kilmės kraštams.

Baltiečių problemas nušvietė ban
kete gen. konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas ir kiti du baltiečių konsulai. 
Juos vykusiai papildė ukrainiečių 
atstovas dr. B. E. Roslycky. Nedvi
prasmiškais žodžiais jis priminė, 
kad laisvę mylinčiai Kanadai turė
tų rūpėti ne tik jos pačios reikalai, 
bet ir pagrindinių žmogaus teisių 
įgyvendinimas visame pasaulyje. Es
tų konsulato atstovas I. Heinsoo 
taikliai svečiams priminė: “Baltie
čių byla — žmoniškumo byla!”

Pirmoji Baltiečių Diena — ne tik 
pavykęs ir didžiausias Londono pa
rengimas, bet kartu ir labai tinka
mas penkiasdešimtmečio paminėji
mas, neabejotinai daug prisidėjęs 
prie baltiečių bylos išpopuliarinimo 
ir prie lietuviškosios reprezentaci
jos kitataučių tarpe. Daugiausia dar
bo į šį parengimą įdėjo apyl. pirmi
ninkas Z. Paulionis.

“BALTIJOS” ŠOKIŲ VAKARAS 
praėjo kultūringoje nuotaikoje. Ma
loni jo staigmena — lenkų studen
tų orkestras, nepasitenkinęs įprastu 
barškinimu, kaip daro kaikurie kiti 
orkestrai, bet mėginęs jieškoti ir 
meno plonybių. Savo muzikalumu jis 
atkreipė nevieno vakaro dalyvio dė
mesį. Jis pritarė “Subatėlės” taut, 
šokiui, pagrojo porą lietuviškų šokių, 
o pabaigai — Lietuvos himną. Nuo
širdus “Baltijos” jaunimo ačių vi
siems į šį vakarą atvykusiems, o 
ypač šeimininkėms ir visiems an
samblio pastangas parėmusiems pi
niginėmis aukomis, fantais ir darbu.

D. E.

St. Catharines, Ont.
MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS 

įvyko gegužės 11 d. St. Catharines 
Tėvų pranciškonų patalpose. Daly
vavo ilgametis, mūsų mokyklos glo
bėjas Tėvas B. Mikalauskas, KLB 
apyl. pirm. A. Šukys ir visi mokinių 
tėvai, šiemet ypatingas dėmesys bu
vo kreiptas j pačius mokinius. Prieš 
savaitę buvo pravestas lietuvių kal
bos rašinio konkursas, už kurį buvo 
paskirtos trys stambesnės premijos. 
Pirmą vietą laimėjo Jūratė Zubric- 
kaitė ir Viltė Zubrickaitė, antrą — 
R Žemaitis ir trečią — Danutė Dai- 
noraitė. Visi kiti taip pat gavo do
vanėles. Klebonas buvo paskyręs 
$105 premijoms, kurias pats asme
niškai įteikė. Šeštadieninės mokyk
los mokytoja S. Zubrickienė pakvie
tė tėvus prisegti užbaigusioms mo
kyklą meragitėms rūtų puokšteles, 
o visiems kitiems — po konvalijos 
žiedą. Mokytoja tarė žodį, primindama 
lietuviškų gėlių reikšmę būti tyrais, 
kaip liaudies dainose apdainuota rū
ta, skleisti gražų sugyvenimą, kaip 
konvalijos skleidžia malonų kvapą. 
Mokinių vardu atsisveikinimo žodį 
tarė Viltė Zubrickaitė, pareikšdama 
padėką Tėvui Barnabui už rūpestin
gumą ir pagalbą lietuviškai mokyk* 
lai, mokytojoms M. Gverzdienei ir S. 
Zubrickienei — už jų nenuilstantį 
darbą. KLB apyl. pirm. A. Šukys, 
priminęs šiuos Laisvės Kovos Metus, 
linkėjo, kad sekantį 100 metų jubi- 
lėjų švęstų jaunoji karta. Ragino skai
tyti lietuvišką jaunimo spaudą. Mo
kyklą baigiantiems T. B. Mikalauskas 
padovanojo PLB išleistą ženklelį — 
stilizuotą Vytį. Po oficialiosios dalies 
visi buvo pavaišinti kavute. Tėvu

4 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1968. V. 30 — Nr. 22 (957)

© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVIŠKAM KRYŽIUI Flush 
ing Meadows Parke apsaugoti ir 
vandalų siautimui sustabdyti S. J. 
Pryor pasiūlė išleisti įstatymą, už
draudžiantį po 9 vai. vakaro nau
dotis parku. Gegužės 15 d. buvo su
šauktas gausus amerikiečių organi
zacijų atstovų susirinkimas ne tik 
kryžiui, bet ir kitiem parko pasta
tam ir įrengimam apsaugoti nuo 
vandalų. Lietuvių kryžiaus apsaugos 
reikalu kalbėjo Petras Wytenus. 
Apie šių įvykių eigą pakartotinai in
formavo “Long Island Press” ir 
“Daily News”.

DAIL V. K. JONYNAS baigė 
įrengti Matulaičio namų koplyčią 
Putname. Koplyčiai padarė altorius, 
tabernakulą, Kryžiaus Kelius, vitra
žus. Gegužės 14 d. dailininkas išskri
do į Europą. Kelionės tikslas — Ro
moje susipažinti su lietuvių statoma 
koplyčia šv. Petro bazilikoje. Dail. 
V. K. Jonynas yra sukūręs tos kop
lyčios dekoravimo projektus. Dabar 
susipažins su vieta ir su architektu 
aptars medžiagos bei kitus klausi
mus.

ATS. PLK. KAZYS ALIŠAUSKAS 
buvo susirgęs ir išvežtas į Elgin li
goninę Čikagoje. Šiuo metu šis ne
pailstantis plunksnos darbuotojas ir 
karo istorikas sveiksta. Jis gydosi 
dr. K. Bobelio priežiūroje.

ALGIMANTAS POVILAITIS, ge
gužės 2 d. grįždamas iš universiteto, 

. tragiškai žuvo eismo nelaimėje. Ve
lionis buvo gimęs Vokietijoj 1945 
m. liepos 5 d. Į JAV kartu su tė
vais atvyko 1949 m. Tėvai dipt eko
nomistas Jonas ir Jadvyga Povilai
čiai visą laiką gyveno Omahoje ir 
plačiai reiškėsi kolonijos visuome
ninėj veikloj.

DR. A. S. BUTKYS, dėstąs Lehigh 
universitete, Bethlehem, Pa., nese
niai buvo pagerbtas kaip “Outstand
ing young man of America”. Nega
lėdamas vaikščioti, naudodamasis 
specialia kėdė, jis sėkmingai baigė 
augštuosius mokslus ir dabar profe
soriauja universitete. Pranešama, 
kad jis įtraukiamas į šio krašto moks
lo žmonių enciklopediją “American 
Men of Science”.

ŽURN. JUOZAS PRONSKUS, šiuo 
metu dirbąs “Naujienų” redakcijoj, 
kovo 20 d. sulaukė 75 metų amžiaus. 
Sukaktuvininkas, galima sakyti, jau 
yra “super-veteranas” spaudos dar
be, nes spaudoje pradėjo reikštis 
1912 m. Lietuvoj yra redagavęs 
“Lietuvos Žinias”, “Lietuvos Kelei
vį”, “Vakarus”, dirbęs kitose redak
cijose ir Eltoje 1939-44 m. JAV-bėse 
1927-32 m. redagavo “Sandarą” ir 
dirbo “Naujienų” redakcijoj. 1948 
m. emigravo į Kanadą o 1957 m. vėl 
persikėlė Amerikon, kur jam lietu
viškos spaudos vandenys yra plates
ni ir gilesni.

SOL. JANINA IR DR. JONAS 
ŠALNOS, kurie visada dosnūs auko
mis lietuvškiems reikalams, III tau
tinių šokių šventei įteikė 100 dol. 
čekį.

INŽ. LIUDAS MIKŠYS, sulaukęs 
79 m. amžiaus, mirė Hot Springs, 
Ark. gegužės 7 d. Velionis paliko 
dukrą Nijolę ir sūnų dail. žibuntą. 
Nelabai seniai buvo išleistas dide
lis velionies veikalas “Iš sutemų atei
na Lietuva”.

TAI BENT PADIRBĖTA! Čika
gos pašto įstaiga gegužės 7 d. in
formacijos biuletenyje praneša apie 
į pensiją išėjusį ilgametį pašto tar
nautoją, paskutiniu metu Clearing 
pašto stoties Čikagoje viršininką 
Viktorą Demereckį. Jis ištarnavo 
pašto žinyboj daugiau kaip 40 me-

Britanija
LONDONO LIET. PARAPIJOS ko

miteto pirm, yra S. Kasparas, kuris
tas pareigas eina jau 10 metų. Kiti 
komiteto nariai yra: J. Semeta — 
vicepirm., J. Babilius — kasininkas 
ir nariai — J. Guoga, J. Parulis, I. 
Dailidė, Čepaitis. Revizijos komisiją 
sudaro Z. Juras, V. Zdanavičius ir 
J. Ramažauskas.

LIETUVIŲ SODYBOS RAJONE 
esąs gražus ežerėlis — meškerioto-

WINNIPEG, MAN.
KUN. J. BERTASIUS, grįžęs iš Šv. 

žemės, parodė filmų ir skaidrių.
ALBERTAS ĘARTNIKAS atidarė 

“A-N Printing” spaustuvę, kurioje 
spausdinami vedybų ir kitų progų 
pakvietimai kortelės, blankai, baza- 
ro knygutės ir kt Salia spaustuvės 
jis turi “Speedy Stamp Service” — 
antspaudų dirbtuvę.

VINCENTAS MICPOVELIS mirė 
balandžio 23 d. St Vital ligoninėje, 
sulaukęs 80 metų amžiaus. Jo žmona 
tebegyvena Lietuvoje. Winnipegan 
atvykęs su dukterim ir žentu Maciū
nais, dirbo statulėlių dirbtuvėje. Su
sitaupęs pinigo nusipirko namus ir 
išėjęs į pensiją norėjo ramiai pra
leisti senatvę, )>et po neilgos ligos 
Viešpats pašaukė pas save. Gedulin
gos pamaldos įvyko gegužės mėn. 4 
d. Palaidotas Visų šventųjų kapi
nėse.

MOKYTOJA BIRUTĖ JANČIU- 
KAITĖ Velykų atostogų metu įvy
kusiame mokytojų suvažiavime skai
tė tris paskaitas.

PARAPIJOS PAVASARIO SEZO
NO užbaigimo pokylis — birželio 
8 d.

PERSITVARKĖ PARAPIJOS KO
MITETAS: Pirm. — Mykolas Januš
ka, sekr. — Everestas Federas, jau

jų itin mėgstama vieta. Kilo min
tis suorganizuoti tenai meškerioto
jų skyrių, kuris tvarkytų visus meš
keriojimo reikalus. Jau užsakyta ma
žų lydekų, karpių ir kitokių žuvų su
leisti į sodybos ežerėli.

BRADFORDE buvo paminėta mo
kyt. Viktoro Ignaičio 65 m. amžiaus 
sukaktis. Pradėjęs mokytojauti Lie
tuvoje 1924 m., uoliai tebesidarbuo
ja ir Britanijoje, čia jis veikia įvai
riose organizacijose, vadovauja pa
rengimams, moko ir auklėja lietu
višką jaunimą.

Australija
LIET. STUDENTŲ S-GOS Melbur

no skyriaus valdybą sudaro: pirm. 
Algis Klimas sekr. Rimantas Šarkis, 
ižd. Jonas Verbyla ir “fuksų” at
stovas Gabrielius Žemkalnis. Algis 
Klimas jau yra baigęs architektūrą 
ir metus privalo atlikti praktiką, kol 
gaus architekto laipsnį. Rimantas 
Šarkis antrus metus studijuoja me
diciną, Jonas Verbyla — ketvirtus 
metus pedagoginiam institute, Gab
rielius Žemkalnis — pirmus metus 
teisę Monash universitete. Valdyba 
studijuojantiems savo nariams, rei
kalingiems finansinės paramos, pa
siūlė beprocentines paskolas ir pa
skelbė, kur tuo reikalu kreiptis.

ORANGE CITY TARYBA, gavusi 
dovanų premiją laimėjusį abstraktų 
paveikslą, nežino ką su juo daryti. 
Pasirodo, tai yra mūsų tautiečio 
Henriko Šalkauskio paveikslas “Nak
ties pulsai”, premijuotas 1967 m. 
Orange meno festivalyje ir padova
notas to miesto tarybai. Pažymėtina, 
kad premijai pinigai buvo parūpin
ti tos pačios Orange City tarybos. 
Dabargi, taryba nutarė prašyti fes
tivalio komitetą, kad ateityje premi
joms skiriamus pinigus panaudotų ne 
abstraktams, bet kam nors “reales
niam”. šią žinią pranešė “Sunday 
Mail”.

ANTANAS PUMPUTIS, 78 m. am
žiaus, mirė Melburne ir palaidotas 
Carlton kapinėse.

RAMUTĖ ŠEŠTOKAITĖ IR D. 
JOKUBAUSKAITĖ baigė humanita
rinių mokslų studijas Melburno uni
versitete ir gavo bakalauro laipsnius.

Urugvajus
ATŽYMĖTI LIETUVIU DRAU- 

GAL Lietuvos pasiuntinybėje įvyku
sio akto metų atstovas A. Grišonas 
specialiais LF medaliais atžymėjo ke
lis lietuvių bičiulius urugvajiečius: 
Montevideo burmistrą gen. Carlos 
Bortolome Herrera, miesto tarybos 
narį Edgar Guedes ir žum. Jose Pe
dro Martinez Bersetche. Pirmieji du 
iškovojo vienai centrinių miesto 
aikščių Republica de Lituania var
dą, o trečiasis medalį gavo už ilgą 
ir intensyvų bendradarbiavimą spau
doje, per radiją ir kitais būdais Lie
tuvos laisvės bylos reikalu. A. Gri
šonas savo rezidencijoje surengė pri- 
ėmimą-vaišes, kuriose, be atžymėtų
jų, dalyvavo gausus būrys savival
dybės pareigūnų, žurnalistų ir lietu
vių veikėjų. Buvo svečias net iš Či
kagos — Tėvų jėzuitų provincijolas 
G. Kijauskas, tuo metu lankęsis P. 
Amerikoj. Oficialią pobūvio progra
mą pradėdamas, šeimininkas apibūdi
no akto reikšmę, primindamas da
bartinę Lietuvos būklę ir neįkaino
jamą urugvajiečių bičiulių talką mū
sų laisvės kovose. Burmistras gen. 
Herrera ir kt. atžymėtieji gėrėjosi 
lietuvių tautos augštu kultūriniu bei 
moraliniu lygiu, nuostabiu jos ryž
tu nelygioje kovoje. Linkėjo Lietu
vai kuo greičiau atgauti nepriklau
somybę. šio akto atgarsiai pasiekė ir 
Urugvajaus spaudą.

Kolumbija
BOGOTOJE rugpjūčio 18-25 cLd. 

įvyksiančiame tarptautiniame Eucha
ristiniame kongrese gausiai dalyvaus 
ne tik P. Amerikos kraštų lietuviai,
bet ir JAV lietuvių maldininkų gru
pės iš Čikagos, Niujorko, Kaliforni
jos ir kitų vietovių. Kolumbijoj su
darytas lietuvių sekcijos komitetas, 
vadovaujamas prof. dr. kun. Vyt. 
Mankeliūno ir Lietuvos konsulo St. 
Siručio, pasirūpins maldininkų suti
kimu, nakvynėmis ir pragyvenimu.

Paruošė Pr. AL

nimo sekcijos vadovai — Eugenijus 
Kalasauskas ir Algis Dielininkaitis, 
nuosavybės prižiūrėtojas — Juozas 
Demereckas, tiekimo ir ekonomijos 
vadovė — Marija Januškienė, maisto 
paruošimo vadovę — Judita Bar- 
kauskaitė, parengimų vadovas — 
Vincas Januška. Kazimieras Mažeika 
paliktas tiesioginiu klebono .padėjė
ju. Klebonui išvykus, jis prižiūri 
bažnyčią ir namus. Jo žinioje ir sa
lės nuomojimas.

LIETUVIŲ STOVYKLOS reikalu 
jaunimui išsiuntinėtos anketos. No
rima kiek galint greičiau sudaryti 
stovyklaujančių sąrašą. Stovyklos 
metu užsiėmimams sutiko vadovauti 
ponia G. Stapon, kuri turi prakti
kos darbe su jaunimu. Koresp.

AYLMER, ONT.
r A D S K A

Nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. 
dr. J. Gutauskui, giminėms, drau
gams ir visiems, kurie lankė mane 
ligoninėje ir namuose. Taipogi dė
koju už dovanas, gėles ir atsiųstas 
užuojautas.

Tegul gerasis Dievulis Jums at
lygina.

Edita Vindašienė



Choro vadovė D. Skrinskaitė ir sol. J. Vaznelis pavasariniame "Var
po" koncerte Toronte. Nuotr. B. Tarvydo

Premijuotasis romanas "Sąmokslas”

PAVASARIO LIETUS
Aloyzas Baronas yra vienas 

produktingiausių romanų kūrė
jų išeivijoje. Iki šiol jis yra pa
rašęs devyniolika knygų, kurių 
aštuonios — romanai. Du jo ro
manai apdovanoti net tūkstan
tinėmis premijomis, būtent, 
Lieptai ir bedugnės (1961) ir 
Trečioji moteris (1966). Pirma
sis čia išvardytųjų išverstas Į 
anglų kalbą (Footbridges and 
Abysses) ir išleistas JAV-se.

Naujausias A. Barono roma
nas vadinasi Pavasario lietas. 
Jis tik ką pasirodė Londone, 
Britanijoje, išleistas Nidos lei
dyklos. Romane vaizduojamas 
lietuvių pabėgėlių gyvenimas 
viename Amerikos* didmiestyje, 
drauge atskleidžiant ir jų pra
eiti nepriklausomoje Lietuvoje, 
iš kurios juos išginė karo su
kelta suirutė. Autoriui šiame 
romane pavyko sukurti keletą 
ryškių personažų: tai Vencius, 
laukiąs iš Lietuvos savo žmo
nos, dailininkas Pajuoda, flir
tuojąs su svetima žmona, ūki
ninkas Cičius ir jo nevykėlis sū
nus Jurgiukas, Bareika ir kt. 
Autorius šiuos personažus vaiz
duoja egzistencialistinėse situa
cijose, iš kurių sunku ar visai 
nebeįmanoma surasti išeities. 
Nevienam jų gyvenimas atrodo 
beprasmis, kaip Sizifo darbas. 
Vencius ir Pajuoda kasdien ma
to, kaip italas tuščiame sklype 
ritinėja akmenis iš vienos vie
tos į kitą, o paskui vėl i tą pa

TILTAS
Upė veržiasi pro akmenis, 

įstrigusius jos dugne nuo am
žių. Nerami ji — triukšminga 
dieną, naktį. Ūžia, kunkuliuoja 
ir vienodai skuba. Vandens, že
mės ir akmenų ištysusi mono
tonija. Patiltės gilumoje upė 
aprimsta, tarsi stabteli, sūku
riais pasisuka ir šniokšdama nu
rieda akmenuotu dugnu į pa
kalnę.

Alkūnėmis pasirėmęs, ant til
to stovi Mykolas Bevardis. Sto
vi ir žiūri į vandenį. Patinka 
jam vandens sūkuriai. Rodos — 
tai jo paties gyvenimo paveiks
las. Rodos — tai ne vandens, 
o širdies gelmių sūkuriai, ne
žinios ir skausmo prieš dauge
lį metų sukelti... Tartum į 
neramios upės vagą jis tada bū
tų išsiliejęs — ir skuba, bėga, 
daužydamasis Į akmenis ir ašt
rius krantus... Taip — tada ...

Jis buvo vos dvidešimt per
žengęs. Studijos, draugai ir 
mielas, malonios vasaros tėviš
kėje ... Vakarais šiltos ūkanos 
paežerėje keliasi, klykia pem
pės, iš kaimo kaiman aidi galin
gos sutartinės, amteli šuo, su
prunkščia naktigonėm bėgdamas 
arklys. Kvepia šieno kupetaitės 
— ne šieno, bet stačiai riedu... 
Tad Lietuva, tai jo tėviškė. Visi 
poetai mirė, apie prarastą tė
viškę berašydami. Jie išrašė sa
vo kraują. Likęs gyvenimas nu
sinešė premijas... O jis, My
kolas Bevardis, taip skurdžiai 
prisimena, mirusias dienas. Ta
da buvo gyvenimas, gražus kaip 
pavasario žiedas. Vos tik pra
sidėjęs, vos tik šoktelėjęs... Ir 
viskas dingo pelenuose tėvynės 
praradimo siaube/ Kas davė jė
gų pradėti gyvenimą iš naujo, 
jis nė šiandien dar nežino. Ir 
pradėti toki, kuriam niekuomet 
nesiruošė ir kurio niekada ne
laukė. Galbūt viltis sugrįžti at
galios prie paežerės ūkanų. Gal 
po metų, gal po kitų?... Taip, 
tai buvo daugiau už patį gyve
nimą. tai buvo viskas, dėl ko 
vertėjo kurti naują tikrovę. Kas 

čią vietą. Italo personažas ir jo 
sizifiškas darbas sukurti paro
dyti personažų egzistencinei si
tuacijai, kurią iki kraštutiniau- 
sių ribų išryškino filosofai Ca
mus ir Sartras. Venciaus atsi
kviestoji iš Lietuvos žmona pa
sirodo nusvetimėjusi. Ji palie
ka vyrą ir išteka už kito. Ven
cius tampa apviltas. Jis išgy
vena tragišką situaciją.

Aloyzo Barono romane daug 
įdomių aforizmų, gilios gyveni
mo filosofijos. Jis visas alsuoja 
lyrizmu, švelniai ir labai psi
chologiškai išreikštu. Štai: “Ta
čiau kartais pavasaris melodin
gai sugieda drėgname vėjuje be
sisupančiuose nuoguose me
džiuose, atsiminimai nubėga 
siaurom vandens srovelėm gat
vės pakraščiu, žmogus rengiasi 
naujam šuoliui į vasaros turtą 
ir grožį” (218).

Visas, romano veiksmas, kuri 
stumia pirmyn personažų kon
fliktai, yra įtikinamai, psicholo
giškai pagristas. Todėl knygą 
skaityti įdomu.

Pagirtinas dalykas, kad kny
ga išėjo be korektūros klaidų, 
kurių dažnai pasitaiko mūsų šių 
dienų leidiniuose.

Graži, taisyklinga kalba. O tai 
daro garbę ir autoriui, ir skai
tytojui. J. T.

Aloyzas Baronas, PAVASARIO 
LIETUS. Romanas. Nida. Lon
donas. 1968.

žino, gal šie metai čia jau pa
skutiniai? ... Mykolas šypteli. 
Rodos, jis pareina namo ir sa
ko žmonai: “Ruoškimės kelionei, 
nes atėjo valanda, kurios taip il
gai laukėm...” Rodos, jis jau 
plaukia dideliu ir nepaprastai 
gražiu laivu į rytus. Plaukia ne
be vienas — su juo šeima, štai 
yra, vaikai, kuriuos jis Lietu
vai -parveža... Lietuvai parve
ža ... Lietuvai...

— Tu nebesulauksi, — stai- 
šTc'di jam upė ir juokiasi, 

juokiasi. — Tu nebesulauksi... 
Tu nebesulauksi, nes tavo gyve
nimas virto mano srove: atgal 
nei tu, nei aš nebegalime grįž
ti...

Mykolas Bevardis nusigąsta. 
Jis jaučia, kaip ima tirpti ran
kos, ir kraujas daužo smilki
nius. Kiek metų dar teks laukt 
ti? Dešimt? Dvidešimt? ... O ne 
— tai jau nebe jam. Tai vai
kams ... Ir jį nupurto nauja 
baimė, skaudi kaip strėlė. O jei 
vaikai nebegrįš? Jei jie nega
lės? ... O, Viešpatie, jei jie ne
benorės ...

Jis žiūri į juodą vandenį. Sro
vė nubėga ir negrįžta. Ką reiš
kia mažytis lašelis negrįžtančios 
srovės bėgime?...

Vyras nė negirdi, kai skar
dus mergaitės balselis šaukia:

— Tėveli, pietų?...
Jis krūpteli. Pribėgusi mer

gaitė timpteli jį už rankovės:
— Mamytė liepia eiti pietų!
— Tu pas mane atbėgai... 

gerai tuojau eisime... — ir pa
kelia jis mergaitę. Pasodina ant 
tilto atramos. Juodas vanduo 
apačioje šniokščia. Blizga ak
menys ir žalios žolių gleivės.

— Tėveli, aš bijau ...
— Nebijok... aš tave lai

kau ...
— Tu jos nelaikyk... nelai

kyk ... nelaikyk... — kažkas 
staiga ūžteli širdyje, kažkur 
kažkieno balsas girdėti.

— Aš esu tėvas, aš esu tė
vas, supranti...

— Bet tave vaikai apgaus,

Trečiasis Vytauto Volerto ro
manas “Sąmokslas” laimėjo 
1967 metų “Draugo” romano 
konkurso premiją. Tema — 
siaurutė Amerikos gyvenimo iš
karpa. Tai daugiau psichologi
nė, nevisuomeninė, nekultūri- 
nė, nepolitinė. Bet ji spalvin
ga tuo, kad autorius sugeba už
griebti Amerikos gyvenimą for
muojančius ar anksčiau forma
vusius sluogsnius. Ryškėja net 
trijų kartų pėdsakai — pastan
gos * įsikabinti, įsistiprinti, pra
turtėti.

Emigraciniam elementui at
stovauja net du pagrindiniai vei
kėjai: senosios, jau iš gyvenimo 
pasitraukusios kartos — švabas 
Wilhelmas-Bill, naujosios emi
grantų bangos — Joe-Juozas 
Buinyš. Bill siekia turto nepa
prastu darbštumu, taupumu, są
žiningu darbu ir teisingumu. 
Bet ir jo charakteryje kietas gy
venimo kelias įspaudžia nepasi
tikėjimą kitais, baimę per daug 
savo įmonę išplėsti, kad tik ne
reikėtų atsakingas pareigas kam 
nors pavesti. Tai kelias nuo 
skurdaus našlaičio iki geros 
dirbtuvės savininko. Kelias šva- 
bo, kilusio iš skurdžios tarpu
kalnės ir pakilusio į užjurius 
laimės jieškoti, bet tai taip pat 
kelias daugelio mūsų žmonių, 
atvykusių su ankstesnėmis emi
gracijos bangomis ir čia pakilu
sių iki Bill lygio. Skaitydamas 
Bill istoriją, matai jo žingsniuo
se lietuvių išeivių paveikslus. O 
Juozas Buinys atstovauja išei
viams, praėjusiems DP stovyk
las. Tai žmogus, kurio ir rankų 
judesiai taiklūs, ir akis įžvalgi* 
ir protas išlavintas ... Tik jam 
trūksta drąsos veikti, kitus į ša
lį stumti, naudotis susidariusia 
proga. Tai gyvenimo smūgių iš
gąsdintas žmogus, savyje susi
traukęs, užsidaręs, bijąs išeiti 
į priekį. O tarp teisingojo ir ki
tais nepasitikinčio Bill, tarp 
pasyvaus, nors ir sugebančio sa
vo pareigas gerai atlikti Juozo, 
pastatomas sukčius, apsimetėlis, 
labai aktyvus George Hennes
sy. Tai ir yra centrinis romano 
personažas, įdomus ne tik psi
chologiniais vingiais, bet ir kaip 
pagrindinis veiksmo stūmėjas, 
intrigos ašis. Pridėkime dar se
nąjį geraširdį pensininką Hel
ler, tai ir turėsime svarbiuosius 
veikėjus. Moterys svarbesnio 
vaidmens beveik nevaidina. Gal 
kiek ryškesnė George žmona, 
šiltom spalvom apmesta Juozo 
žmona.

V. Volertas sugeba atskleisti 
gyvus žmones, įžvelgti į jų sie
los gelmes, užgriebti psicholo
ginius vingius, jų veikimo aks
tinus ir stabdžius. Bill nepasi
tikėjimas kitais grindžiamas 
skaudžia gyvenimo patirtimi, 
Juozo pasyvumas — karo metu 
patirtais smūgiais, kurie giliai 
įspaudė, lyg deginte įdegino, 
įsitikinimą — neprasikišk pro 
kitus, kad tavęs nepastebėtų, 
tada tu išliksi nelaimių nepa
liestas. Ir reikia daug laiko ir 
stiprių stuktelėjimų, kad Juo-

ALVYDAS TAUTKUS

jie niekur iš čia nebevažiuos, 
nors tu manai, kad juos Lie
tuvai augini... Melas. Tu, be
jėgis ir senas, niekam čia ne
bereikalingas, galėsi vienas 
grįžti tėvynėn ’.. Tu kentėsi, 
savo vaikų nesuprastas ir taip 
kentėdamas mirsi. Ar tu lauki 
tokios valandos? Ar visų į vai
kus dėtų vilčių sudužimas nebus 
tau gyvenimo* pabaiga? Ar tu 
manai šitai atlaikyti? Tėvynė 
laukia stiprių, o ne svyruojan
čių. Jokia auka tėvynei nėra 
perdidelė...

— Aš nesu žmogžudys... Aš 
esu tėvas... Viešpatie..

— Tėveli, man skauda ... — 
nespausk taip, prašau ...

. Mykolas atleidžia įtemptus 
pirštų sąnarius ir atsidūsta.

— Tėveli, eime jau... ma
mytė laukia...

Tėvas pakelia akis ir nebe
mato juodojo vandens. Balta 
mergaitės galvutė šviečia. Aky
tėse mėlynas pavasario dan
gus. Kažkada ir jis buvo švel
nus vaikutis, kažkada svajonė
mis tikėjo. Tik jo niekada nie
kas nelaikė ant tilto atramos, 
niekas nežiūrėjo į juodą van
denį ir niekas nesiklausė šiur
pių gyvenimo tikrovės žodžių...

— Ar tau patinka taip žiūrė
ti į upę? — klausia jis dukrelę.

— Mamytė sako, kad Lietu
voje daug gražesnės upės, bet 
iš visų gražiausia yra Nemu
nas ...

Tėvas nukelia mergaitę nuo 
atramos ir sako:

— Eikime pietų...
Mergaitė pasileidžia bėgti 

priešais.
— Lietuvoje daug gražesnės 

upės, — kartoja vyras eidamas. 
Takelis į kalniuką dar ne visai 
pradžiūvęs. Mergaitė pasišoki
nėdama bėga per balaites.

Kantrybės nebetekusi mamy
tė praveria namo duris ir šau
kia:

— Pietų!
Upės atšlaitėmis nuaidi lietu

viškas žodis.

PR. NAUJOKAITIS

zas iš šitokios būsenos išsiva
duotų. Autorius sugeba mus įti
kinti ir sudominti Juozo vidaus 
gyvenimo vingiais. Dar sudėtin
gesnis yra sukčius George Hen
nessy. Krikščioniška moralė, jo 
teisingumo normos, artimo mei
lė jau nežinia kada išsitrynė 
iš šio vidurinio amžiaus žmo
gaus. Bet autoriui pavyko ir šito
kį personažą nesukarikatūrinti. 
Jo žmogiškos vidaus silpnybės, 
jo palinkimas gražbyliauti, jo su
gebėjimas dangstyti savo maža- 
moksliškumą pasiekus augštų 
pareigų įmonėje, jo mažavertiš- 
kumo kompleksas, jo noras at
sitiesti nepasisekimuose, visą 
gyvenimą apkaltinant sąmokslu 
prieš jį, ir pagaliau jo nusigy
venusio grįžimas į namus auto
riaus nusviesti spalvingai ir įti
kinamai. Ir paskutinis jo lūžis
— praradimas drąsos nužudyti 
Juozą — yra viena stipriausių 
romano viršūnių. Tik pabaiga
— George suvažinėjimas — 
dvelktelėja lyg moralizavimu. 
Galėjo ir baigtis tuo didžiuoju 
vidaus lūžiu.

V. Volertas. turi savo kūrybi
nį kelią, savo stilių, savo atsklei
dimo būdą. Vaizdas yra pagrin
dinė V. Volerto kūrybos deta
lė. Vaizdas žmogaus, vaizdas ap
linkumos. Vaizdas labai dinamiš
kas ir spalvingas. Jei pirmame 
romane upė tekėjo ramiais vin
giais, su Į publicistiką palinku
siu atskleidimu, jei dailus gyve
nimas šakojosi į nevaldomas, 
nekarpomas atžalas, tai sąmoks- 
lan jau susivertė ištisos akme
nų griūtys, karo lauko sprogi
mai, žaibais prasiveržusi vidaus 
įtampa. V. Volerto žodis kietas 
ir staigus, kaikur šiurkštus iki 
žiaurumo, atviras iki cinizmo, 
kupinas drąsių, netikėtų palygi
nimų, užgriautas sentencijomis,

KUR PRISIGLAUS "VAIDILA"?
REGINA KUTKA

Dail. VI. Stančikaitės-Abrai- 
tienės paroda Toronte susilau
kė didelio lankytojų skaičiaus, 
ypač buvo gausu publikos ge
gužės 5, paskutiniąją parodos 
dieną. Buvo parduota 18 pa
veikslų iš išstatytų 47, įvairių 
spalvomis bei tematika. Taigi, 
kūriniai galėjo patenkinti įvai
riausio skonio tautiečius. Šalia 
būdingų mūsų menininkei fan
tastinių paveikslų buvo grynai 
realistinių abstraktų ir pusiau 
abstraktinių akvarelių. Pirmiau
sia buvo nupirkti dalininkės sa
vitam stiliui būdingiausi pa
veikslai. Jų pareikalavimas bu
vo daug didesnis nei tikėtasi. 
Daug kas pageidavo tautine te
matika paveikslų, o taip pat ir 
iš pasakų pasaulio — neperdi- 
delių ir prieinama kaina, kad 
galėtų papuošti vaikų kambarė
lius, nes dail. VI. Štančikaitė 
veik visiems lietuviams žinoma 
kaip gabi ir puiki vaikiškų kny
gų iliustratorė. Kas gi gali už
miršti jos iliustruotą “Meškiu
ką Rudnosiuką”, “Gintarėlę”, 
“Keturis valdovus”, “Saulės 
vestuves”, “Kiškučio vardines” 
bei kitas knygeles?

Kiek man žinoma, dailininkė 
VI. Štančikaitė buvo susirgusi, 
gydytojas jai uždraudė vartoti 
terpentiną bei aliejinius dažus. 
Tačiau ji nenuleido rankų, nes 
juk, pasak lietuviškos patarlės, 
nėra to blogio, kuris neišeitų į 
gerą. Taip ir šiuo atveju įvyko: 
ji mums pražydo savo spalvin
gomis akvarelėmis, kurių paro
doj buvo gausu. Šiuo, sakyčiau, 
nestančikišku stiliumi ji nuste
bino ne vieną žiūrovą.

Kadangi man teko buvoti vi
są parodos laiką salėje, iš lan
kytojų prisirinkau įvairiausių 
nuomonių. Buvo kartojama, kad 
tai buvusi gražiausia ir įvairiau
sia liet, paroda Toronte ar kad 
Torontas dar tokios parodos nė
ra matęs. Kaip ir kitose paro
dose, kur tik buvo išstatytas 
dail. VI. Stančikaitės garsusis 
“Vaidila”, taip ir čia jis buvo 
dominuojanti figūra. Teko gir
dėti nemaža balsų, teigiančių, 
kad “Vaidila” turėtų pasilikti 
Toronte, kad jis šiai salei la
bai tinka, kad visuomenė jį tu
rėtų padovanoti parapijai. Esą, 
reikia pravesti vajų šiam tiks
lui. Buvo taipgi apgailestaujan
čių, kad Toronte “Vaidilai” nėra 
tinkamos vietos. Jų nuomone, 
“Vaidila” turėtų susirūpinti Š. 
Amerikos lietuviai ir jį pado
vanoti Jaunimo Centrui Čikago
je arba Čiurlionio Galerijai. Ke
li tautiečiai baiminosi, kad tik 
jo nenupirktų kuris nors vie
nas asmuo, rtes, girdi, juo tu
rėtų džiaugtis visa lietuvių bend
ruomenė, ypač lietuviškasis jau
nimas, kuriam mūsų vaidilos 
pažįstami tik iš pasakojimų ir 
knygų. Dabargi jie mato jį tar
tum gyvą, žvelgiantį į juos susi
mąsčiusiomis akimis. Tomis ug
ningomis akimis “Vaidila” iš tik
rųjų sugeba sustabdyti ilges
niam ar trumpesniam laikui žiū
rovus. Mačiau, kaip vyresnio 
amžiaus žmogus ties juo pravir
ko. Tūlas tautietis pareiškė, jei 
jis turėtų tūkstantinę, paveiks
lą nupirktų, bet jo neparduo

aforizmais, iš kažkur netikėtai į 
vaizdą įsipynusiais. Tas impre
sionistinis vaizdavimo būdas turi 
savyje daug dinamikos, vidaus 
įtampos, rodo autoriaus tempe
ramentą, kurį betarpiškai pajun
ta ir skaitytojas. Bet antra ver
tus, šitokio stiliaus veikalą nėra 
lengva skaityti. Tai ne tylaus 
upelio čiurlenimas, p kalnų aud
ra, blaškymas nesuvaldomuose 
sūkuriuose.

Su šiuo trečiuoju romanu V. 
Volertas mūsų literatūron įžen
gia sunkesniu žingsniu. Premija 
— viešas pripažinimas. V. Voler
to literatūriniai sugebėjimai ne
ginčytini. Tik pageidautume 
daugiau išbaigimo, patobulini
mo, kompozicinių pastrigų iš- 
traukymo, atidesnio išlyginimo. 
Skubotumu niekur nenubėgsi
me.

Pabaigai pora stiliaus ištrau
kėlių:

“Du tokie, abu vienodi, — 
Bill ir senis Heller. Kito pasau
lio liekanos. Nesudėtingo pasau
lio nesudėtingi žmonės. Tik ran
kos, tik akys, tik sveikata su 
širdimi ir Dievo duotu protu.

Šiais laikais viskas pakitę, 
viskas susinarplioję. Bet ir žmo
gus sudėtingesnis. Mokyklos 
dailintas, spartesnio gyvenimo 
šlifuotas. Taip pat su rankomis, 
akimis ir sveikata. Tik širdis — 
begaliniai susitraukusi. Ir pro
tas ne tas — gudrybėmis išmar
gintas.” (253 psl.)

“Jo minčių Vokietija — dvi- 
augštis kalnas, kurio viršūnėje 
išaugo. Ir kalvė, ir kapas, ir tie 
langai tolumoje, į kuriuos pa
sižiūrėjus šviesa lyg smaigais 
durdavo akis.” (47 psl.)

Vytautas Volertas, SĄMOKSLAS, 
premijuotas romanas, išleido 
Liet. Knygos Klubas, Čikagoje, 
1968 m. Aplanką piešė P. Jur
kus, 278 psl., kaina $3.50.

tų net už 20 tūkstančių. Buvo 
įdomu sekti mūsų jaunimą, mo
kyklinio amžiaus vaikučius, ku
rie į “Vaidilą” žiūrėjo smalsiai 
nušvitusiais veidais ir žydinčio
mis akimis.

šių įspūdžių pagauta, minti
mis nuskridau į Braziliją, kur 
yra gimęs “Vaidila”. Sakoma, 
kiekvienas menininkas savo gy
venime sukuria bent vieną ver
tingą paveikslą. Peršasi mintis, 
kad dail. VI. Stančikaitės toks 
paveikslas turbūt bus “Vaidi
la”. Pačios dailininkės žodžiais 
tariant, išmintingą kaktą “Vai
dilai” nebuvo sunku surasti lie
tuvių tarpe, nebuvo daug var
go su nosimi ir veidu, tačiau di
delę problemą dailininkė turė
jo su seno kanklininko ranko
mis, kol jas pavyko perkelti 
drobėm Paveikslą VI. Stančikai- 
tė tapė metus laiko.

Kai “Vaidila” pirmą kartą bu
vo išstatytas Brazilijoj sureng- 
toj parodoj, neveltui vietiniai 
lietuviai juo gėrėjosi ir didžia
vosi. Brazilai meno kritikai pa
veikslą labai teigiamai įvertino, 
kaip ir visą parodą. Vietiniai 
laikraščiai daug rašė, paroda 
buvo labai gausiai lankoma, ki
tų net po keletą kartų. Būriai 
žmonių nustebusiomis akimis 
žvelgė į “Vaidilą”. Teko paskir
ti asmenį, kuris juos supažin
dino su šia nepaprasta mūsų ži
losios istorijos asmenybe. Už
miršę laiko tėkmę, jie ilgai sto
vėjo prie paveikslo ir, lyg ma
ži užburti vaikai, klausėsi pa
sakos apie Lietuvos dainių vai
dilą. Gal ir nebe reikalo pas 
mus atsiranda skundų, kad mes 
nepakankamai įvertiname tai 
kas sava.

Sėkmingai pasibaigė mūsų 
menininkės paroda Toronte. Pa
dėka priklauso jos rengėjams. 
Didelis ačiū dailininkei, kuri 
mums leido pasidžiaugti jos 
“žydriuoju pasauliu”. Jai linki
me sėkmės ir tikimės, kad ji 
vėl už metų kitų sugrįš Toron- 
tan.

Ramono Pyrogiūtė, hamiltonie- 
tė, baigusi žurnalistikos studijas 
Ryersono politechnikos institute 
Toronte
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H KILTBHttVEIKLOJE
RAŠYT. KAZYS ALMENAS, ku

rio afrikietiškosios kelionių apybrai
žos pradėtos spausdinti “Draugo” 
liter, priede, pastaruosius dvejus me
tus gilino savo profesijos studijas 
Varšuvos universitete ir jas baigė fi
zikos mokslų daktaro laipsniu.

MOKYT. GERDA ČESIENĖ paren
gė ir švietimo tarybos knygų tikri
nimo komisija patvirtino naują II 
skyriui vadovėlį “Rūtelę”. Vadovė
lis bus išleistas prieš ateinančių 
mokslo metų pradžią. Leidžia LB 
Kultūros fondas.

LB KULTŪROS FONDAS (JAV 
bėse) leidžia Švietimo tarybos pre
mijuotą Juozo Švaisto apysaką jau
nimui “Šaunus penketukas”. Knyga 
jau parengta spaudai ir pasirodys dar 
šiais metais. Pr. AL

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS Či
kagoje ruošia dokumentinį filmą 
“Dvylika”, kuris turėtų pasirodyti 
šių metų pabaigoje. Tai būtų bene 
pirmoji planinga pastanga panau
doti filmo juostą lietuvių išeivijos 
JAV dokumentacijai. Pradžioje nu-, 
tarta filmu pristatyti dvylika ryškes
nių vyresniosios kartos profilių — 
meno, politikos ir visuomeninio dar
bo veikėjų. Senoji karta netrukus 
taps legenda. Būtų didelis nuostolis, 
jeigu jos veidai, jos balsai liktų ne
užfiksuoti, kaip jau atsitiko su Vin
cu Krėve, Bronium K. Balučiu, Ka
zimieru V. Banaičiu, su paskutiniai
siais Nepriklausomybės Akto signa
tarais. Deja, nesuskubome pasirūpin
ti jų vaizdiniu-garsiniu palikimu. To
ji spraga bus visados juntama ir ap
gailestaujama. Filmo projektas buvo 
aptartas šią žiemą, filmavimas pra
dėtas balandžio mėn. Šiuo metu re
daguojama filminė-garsinė medžiaga 
kan. Mykolo Vaitkaus ir Vaclovo Si
dzikausko fragmentams. Netrukus 
numatoma filmuoti prof. Juozą Ži
levičių PLB pirm. Juozą Bačiūną ir 
kt. Filmas “Dvylika”, sukamas 16 
mm juostoje,"bus garsinis ir spalvo
tas. Jo rodymo laikas — apie pus
antros valandos, kiekvienam frag
mentui skiriant 6-7 minutes. Filmą 
režisuoja Birutė Pūkelevičiūtė, ope
ratorius yra Algimantas Kezys, S.J., 
garsą tvarko Jonas Ralys. Tikimasi 
susilaukti išeivijos visuomenės nuo
širdaus pritarimo ir visokeriopos pa
ramos.

DAIL. KAZYS VARNELIS nuo š. 
m. sausio mėn. dėsto aliejinę tapy
bą, akvarelę, piešimą bei kitus meno 
dalykus Čikagos miesto kolegijoje. 
Jam buvo suteiktas assistant profes
sor laipsnis. Jis taipgi dirba savo ta
pybos ir skulptūros studijoje, daly
vauja parodose. Čikagos meno festi
valyje buvo išstatęs 7 darbus. Du 
K. Varnelio kūrinius vertintojų ko
misija atrinko Čikagos meno insti
tuto galerijai.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
spaustuvėje Bostone jau baigiamas 
spausdinti Vatikano II santarybos 
dokumentų ir nutarimų antrasis to
mas, lietuvių kalbon išverstas prel. 
Vyt. Balčiūno. Vertėjas baigia ruoš
ti spaudai dokumentų apžvalgą, ko
mentarus ir dokumentų rodyklę, ši 
medžiaga bus sukaupta trečiame to
me.

TREČIOSIOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS plakatą sukūrė dail. Vy
tautas Virkau, dėstąs dailės meno 
dalykus dviejose meno mokyklose 
Čikagoje. Jis yra surengęs eilę pa
rodų lietuvių ir amerikiečių galeri
jose/ apipavidalinęs nemaža knygų, 
paruošęs scenovaizdžių vaidinimams.

RAŠYTOJAS ALGIRDAS LANDS
BERGIS skaitė paskaitas apie Sovie
tų Sąjungos pogrindžio literatūrą 
amerikiečių universitetuose Fort 
Wayne ir Lafayette, Ind., Milwau
kee, Wise.

RASOS ARBAITĖS, 13 metų am
žiaus talentingos lietuvaitės, 45-kių 
darbų paroda buvo surengta dr. Ni
cholas A. Bercel rezidencijoje, 14340 
Sunset Blvd., Pacific Palisades, ge
gužės 18-19 d.d. Parodą globojo Ka
lifornijos universiteto Los Angeles 
miesto profesoriai ir Los Angeles 
meno muzėjaus direktorius Kenneth 
Donahue. Jaunoji dailininkė yra ar
chitekto Edmundo ir rašytojos Alės 
Rūtos Arbų dukra.

JOLITA KAVALIŪNAITĖ, dės
tanti prancūzų kalbą Case Reserve 
universitete ir ten ruošianti dokto
ratą, gavo Wright-Plaisance $4.000 
mokslinę stipendiją akademiniam 
darbui Prancūzijoje 1968-69 mokslo 
metais. Amerikos lietuvaitė į Pran
cūziją išvyks šį rudenį. Gilindama 
žinias apie literatūrinį ir kultūrinį 
prancūzų gyvenimą, ji planuoja pa
ruošti disertaciją tema “Vertybės 
sąvoka XVTII šimtmečio prancūzų 
romane”. Tai nebus J. Kavaliauskai
tės pirmoji kelionė Europon, nes Ji 
jau tris vasaras iš eilės studijas yra 
gilinusi Paryžiaus, štrasburgo, Gra
nados ir Barcelonos universitetuose.

KALIFORNIJOS UNIVERSITETO 
PROF. RAPHAEL SEALEY knygą 
“Essays in Greek Politics” išleido 
Stp. Zobarsko Manyland Books lei
dykla. Viršelio aplanką nupiešė Pau
lius Jurkus. Knygos išleidimą parė
mė Niujorko valstybės universitetas 
Buffalo mieste. Autorius yra didelis 
lietuvių bičiulis ir talkininkas, mo
kantis lietuvių kalbą.

“DAINAVOS” ANSAMBLIS diri
guojamas muz. Petro Armono ir 
akompanuojamas Alvydo Vasaičio, 
atliks meninę programą gegužės 29 
d. Čikagoje rengiamame Latvijos ne
priklausomybės atkūrimo penkiasde
šimtmečio minėjime

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
RESPUBLIKINĖMIS PREMIJO 

MIS siūloma atžymėti šiuos kūri
nius: literatūros srityje — Janinos 
Degutytės poezijos rinkinį “Pilnatis”, 
Vytautės Žilinskaitės satyrų ir fel
jetonų knygą “Angelas virš miesto”, 
muzikos srityje — Juozo Gaudrimo 
veikalą “Iš lietuvių muzikinės kul
tūros istorijos”, Vytauto Laurušo 
operą “Paklydę paukščiai”, Vytauto 
Paltanavičiaus operą “Kryžkelėje”, 
dailės srityje — Vinco Gečo tapy
bos darbus “Šeima”, “Avarija”, “Po 
diskusijų”, “Italijos miestelis”, “I 
rytus”, “Vestuvės”, “1919 m. Lie
tuvoje”, grafiko Rimtauto Gibavi- 
čiaus estampų ciklus “Vilnius” ir 
“Vandenų gyventojai”, 1962-67 m. jo 
iliustruotas 9 knygas, Kazio Morkū
no vitražus “Pirčiupis”, “Pavasaris”, - 
“Himnas darbui”, skulptoriaus Napo
leono Petrulio sukurtą “Darbininko 
galvą” rež. J. Grybausko biustą, Pet
ro Cvirkos portretą, “Kolūkiečio gal
vą”, V. Leųino skulptūrą, “Auroros” 
jūrininko A. Godliausko biustą, pa
minklą komunistui E. Tičkui Rokiš
kyje, A. Venclovos biustą ir terako
tinius dailininkų šaržus. Premijuoti- 
nus darbus atrinks specialus litera
tūros ir meno premijų komitetas.

JAROSLAVO KOCIANO tarptau
tiniame vaikų smuikininkų ir vio
lončelistų konkurse Usti nad Orli- 
ci mieste, Čekoslovakijoje, sėkmin
gai dalyvavo trys Vilniaus M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos mokiniai. 
Violončeliste Ramutė Kalnėnaitė lai
mėjo pirmą vietą vaikų iki 12 me
tų grupėje, smuikininkas Algirdas 
Paukštė — antrą vietą mažiausiųjų 
grupėje iki 10 metų. Trečioji vieta 
vyriausiųjų 12-14 metų dalyvių gru
pėje teko Eugenijai Miklaševskajai. 
Konkurse šiemet varžėsi beveik 90 
jaunųjų menininkų iš Sovietų Sąjun
gos, Lietuvos, Estijos, Čekoslovaki
jos, Vengrijos, Bulgarijos, R. Vokie
tijos ir Britanijos.

DAIL. RIMTAS KALPOKAS, St. 
Žuko taikomosios dailės technikumo 
(taip dabar vadinama Kauno meno 
mokykla) docentas, savo 60 metų 
amžiaus sukaktį atžymėjo 150 
darbų paroda M. K. Čiurlionio dailės 
muzėjuje Kaune. Pokario metais jis 
yra sukūręs Krymo etiudų ciklą, ei
lę Žemaitės gyventų vietovių pei
zažų, tapybos darbų pamario temo
mis, kaip pvz. “Marių žvejas”, “Hid
rologai mariose”, “Žvejų brigados 
rytmetys”, ir daug portretų. Jo tep
tuko dėka gimė raganos Kauno 
“Rambyno” aludėje, “Išraiškos šo
kis” P. Ziberto gamykloje, “Tostas” 
Kauno vaisvandenių įmonėje. “Gim
tojo Krašto” redakcijos atstovei M. 
Macijauskienei sukaktuvininkas pa
reiškė: “Rašau memuarus. Galvoju 
apie mokslinį darbą... Noriu, kad 
jaunimas žinotų mano credo. Menas 
eina bendrapasauliniu ir nacionaliniu 
keliu. Aš — pastarojo šalininkas. Ir 
todėl džiaugiuosi, kad ir toli nuo 
savo gimtojo krašto gyvenąs mano 
kolega Viktoras Vizgirda darbais iš
lieka nacionalinis tapytojas. Kad ir 
jo kūrybinis kelias veda per lietu
vių folkloru ir gamtos alsavimu at
austus dirvonus.”

KETURIS POEZIJOS VAKARUS 
Vilniaus filharmonijoje surengė ak
torius Vytautas Kybartas, Vilniaus 
radijo vyr. pranešėjas. Juose skam
bėjo V. Mykolaičio-Putino, S. Nėries, 
E. Mieželaičio, J. Marcinkevičiaus 
bei kitų lietuvių poetų eilės ir už
sieniečių autorių dabartinė poezija.

LIETUVIŲ KALBOS ATLASĄ 
ruošia Mokslų Akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros institutas, rink
damas medžiagą apie tos pačios pras
mės skirtingus daiktų pavadinimus 
daugiau kaip 700 Lietuvos vietovių. 
Atlaso kartotekoje jau yra sutelk
ta 650.000 kortelių. Instiuto darbuo
tojai užbaigė chrestomatiją “Lietu
vių kalbos tarmės”, kurioje pateikia
mi tarmių pavyzdžiai iš 550 Lietuvos 
sodžių ir miestelių.

VILNIAUS DAILĖS IR PALAN
GOS GINTARO muzėjų darbuotojai, 
vadovaujami Stasio Pinkaus, jieško 
gintaro lobių Šilutės apylinkėje. Eks
pedicijos vadovas pasakoja: “Mes 
jau pabuvojome Paulaičių, Nikely, 
Vilkų kampo kaimuose. Ten išlikę 
IX-XII amžiaus kapinynai su akme
nų apkrovimais. Kiekvienas radinys 
— mums istorijos paslaptis, štai Vil
kų kampo sodžiaus kolūkio Tado Ma- 
jorio sodyboje aptikome seną mo
netą su Romos imperatoriaus Pijaus 
Antonino atvaizdu. Ji datuojama IV 
amžiumi. Romėniška moneta patiks
lino kapinyno amžių. Kitu laiku šio
se žemėse ji negalėjo atsirasti. Mat, 
vėliau mainų ir gintaro kelias su 
romėnais buvo nutrūkęs. Taigi ka
pai šio radinio dėka pasenėjo. Taip 
vadinamas gintaro įkapes renkame 
Gintaro muziejui. Nauji eksponatai 
išplės senovės ekspoziciją.”

TRIJŲ DALIŲ PANTOMIMOS 
SPEKTAKLĮ “Sapnų sapnai” Kau
ne sukūrė ir pastatė refisorius M. 
Tenisonas, kompozitoriai F. Bajoras, 
L Šneideris, muzikė S. Kanaversky- 
tė. Pirmoji dalis yra “Fuga”, kuriai 
pagrindą sudaro M. K Čiurlionio pa
veikslo ir muzikas mintys. Antrąją 
dalį, skiriamą žmogaus skausmo ir 
džiaugsmo mozaikai, išryškina pan- 
tomimos “žmogus”, “Moteris su pa
dėklu”, “Besijuokiantis žmogus”, Be
prasmis žmogus” ir kt Trečioji dalis 
remiasi scenomis “Kaip žuvo Pom- 
pėjus”, “Beveidis”, “Mažieji likimai”.

V. K*.



MANN MARTEL
REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

1X900 įmokėti, 8 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, avi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 

no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

910.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; modemiška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS, 
$2300 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta gatažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, dūminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7300 {mokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
98.000 {mokėti, 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 {mokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

1928 Weston Rd, Tel. 249-7691

TORONTO"
Lietuvių skautų veikia

• Birželio 1, šeštadienį, 10 v.r. 
skautų būkle renkasi visi “Ramby- 
no” tunto skautai ir vadovai, kurie už
siregistravo vykti į tautinę stovyklą. 
Skautai į šią specialią sueigą atvyks
ta tvarkingai uniformuoti. Dalyvavi
mas būtinas.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų vadijų posėdyje padaryti šie nu
tarimai Romuvos stovyklos reikalu: 
stovyklauti nuo liepos 27 d. iki rug
pjūčio 5 d; registruoti į šią stovyk
lą skautus ir skautes, ypač kreipiant 
dėmesį į tuos, kurie nevyksta į tau
tinę stovyklą, ir vilkiukus bei paukš
tytes iki liepos 1 d. per tuntininkus; 
mokestis $23 ir $2 registracijos mo- 
mokestis — vienam stovyklautojui 
dviem — $38 ir $4 registracijos mo
kesčio asmeniui. Stovyklos viršinin
ku bus ps. dr. A. Dailydė. Anksčiau 
numatyta šios stovyklos data nuo lie
pos 20 d. dėl pasikeitusių aplinkybių 
atšaukta.

• “Rambyno” tunto iškyla perei

tą šeštadienį į S. ir G. Kuzmų ūkį 
sutraukė 50 skautų ir apie 30 tėvų 
bei vadovų. Iškylos programoje buvo 
sueiga ir laužas. Sueigos metu Ka
nados rajono vadeiva s. K. Batūra 
prisegė garbės ženklus LS Brolijos 
vyriausio skautininko apdovanotiems 
asmenims. Ordiną “Už Nuopelnus” 
su rėmėjo kaspinu vadeiva prisegė 
iškylavietės savininkui Stasiui Kuz
mai, pasižymėjusiam skautų rėmėjui. 
Iš “Rambyno” skautų tarpo apdova
noti — Vėliavos žymeniu P. Kudrei- 
kis, M. Valadka, M. Rusinas, A. Ko- 
belskis, A. Kasperavičius; Pažangu
mo žymeniu — L. Ciplijauskas, A. 
Pacevičius V. Žulys, E. Pakštas, T. 
Regina, L. Saplys, A. Vanagas , ir R. 
Marijošius. Visi buvo patenkinti išky
la ir jos vieta, kuri yra taip arti 
Toronto. Planuojama daugiau išky
lų dar šį pavasarį.

• “Šatrijos” tuntas dėkoja p. Sau- 
lėnui už paaukotą medžiagą įsikurti 
tautinėje stovykloje. Č. S.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės atgavimo pen
kiasdešimtmečiui atžymėti Ka
nados Baltų Federacija š.m. bir
želio 7-16 d.d. Toronte skelbia
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DUNDAS — JANE, $32.700 prašo
ma kaina, atskiras plytų namas su 
,garažu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola iš 7%. 
MIMICO, $10.000 įmokėti, didelis 
2-jų šeimų namas su garažu, dide
lis sklypas, 9 vaismedžiai, rūsyje 
2 kambariai; pirma skola $20.000 
iš 7%%; prašoma kaina $36.000.

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

ST.
Darbo tel 249-7691

WESTON RD. — WILSON AV., 
$23.900, atskiras, namas, sklypas 
57x213 pėdų, skola iš 7%, greitas 
užėmimas.

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

VAUPSAS
Namų tek 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

Kristupas Jankus gydosi Šv. 
Juozapo ligoninės pirmo augšto 
119 kambaryje.

Metropolinis Torontas sekan
tį mėnesį turi peržengti dviejų 
milijonų gyventojų ribą. Nuo 
1966 m. pravesto gyventojų su
rašymo miestas padidėjo maž
daug 120.000 gyventojų.

PADĖKA
Už surengtą man priešvestuvinį po

būvį, kurio paruošimas pareikalavo 
daug darbo ir nuoširdumo, dėkoju 
rengėjoms U. Bleizgienei, A. Rama
nauskienei, E. Gudienei, A. Skilan- 
džiunienei, R. Bražukienei, V. Sau- 
lėnienei, B. Greičiūnienei, E. Draud- 
vilienei, A. Rušienei, E. Vaičienei, 
Ir. Žukauskienei, A. Mikučionienęi, 
T. Kiškūnienei, O. Govedienei, ft. 
Dementavičienei, M. Yokubynienei, 
J. Šapočkinienei, P. Kušlikienei, O. 
Jakimavičienei, M. Balaišienei, J. 
Kaknevičienei, E. Gelažienei, A. Pet
rulienei, L. Malinauskienei, St. Yo
kubynienei, L. Artičkonienei, M. Moc
kevičienei, D. Keršienei, G. Starkie- 
nei, B. čirvinskienei.
‘ Dėkoju visoms viešnioms, kurių 
gausus dalyvavimas maloniai mane 
nustebino ir pasiliks mano atminty
je. Jūsų įteiktos vertingos dovanos 

’ ir gražiai praleistas laikas Jūsų tar
pe visuomet primins Jus.

Jums didžiai dėkinga —
Kristina Dimskytė

Ramutė Birgelytė skaito paskai
tę Motinos Dienos minėjime To
ronte. Nuotr. S. Dabkaus

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-130

Treč. uždarytas

Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 430-8 

šešt. 9-12

Sekm. 9.30-1

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

IMA:
už naujas asmenines paskolas — 7Vi%
(už senas paliekama 7%);
už naujas ir pratęsiamas nekilnojamo
turto paskolas — 7J4%
(senos paliekamos iš 614 %)

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

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

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

OAKWOOD — REGAL RD., 12 didelių kambarių, gerų plytų (duplex) 
dvibutis. Viskas įrengta atskirai, po 3 miegamuosius, privatus įvažiavi
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 tributis, geras nuomoti 
ir pačiam gyventi Įmokėti apie $15.000, skola iš 7%. Apžiūrėkit — gal 
patiks! . . .
BLOOR — INDIAN GROVE, 8 gražūs kambariai viskas įrengta naujai ir 
skoningai, 2 modernios virtuvės ir prausyklos. Gražus kambarys rūsyje, 
dvigubas garažas.

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

PADĖKA
Už š.m. gegužės 11 d. mums ne

tikėtai suruoštas įkurtuvių vaišes bei 
dovanas nuoširdžiai dėkojame — Tė
vui Pauliui, OFM, už pašventinimą 
namo, J. R. V. Simanavičiams už lin
kėjimus “Tėvynės prisiminimų” radi
jo programos metu, rengėjams ir vai
šėse dalyvavusiems: L. I. Adomavi
čiams, Antanaičiui, S. A. Ąžuolams, J.
I. Barzevičiams, L. L. Baumgardams, 
A. D. Baziliauskams, L. I. Baziliaus- 
kams, J. B. Bedorfams, Bernotavi- 
čiui, V. B. Birėtoms M. Blackmore,
J. B. Bruns, R. Budreckams, B. J. 
Danavičiams, A. Daukantui, A. L. 
Dūdoms, L. Dodge, Gataveckams, J. 
Geležiams, A. Grubiams, Herma
nams, R. S. Janauskams, St. V. Ja- 
kubickams, St. J. Juodikaičiams, J. T. 
Kiškūnams, J. J. Krikščiūnams, V. A. 
Keršiams, R. I. Kymantams, M. Kru- 
šui, P. Kazikoniui, K. J. Liutkams, 
M. Liegienei, V. L. Mačioniams, E. 
Mačionienei, A. E. Malinauskams, J. 
Matuzėvičiui, S. Paciūnui, H. I. Pet- 
kams, V. V. Ručiams, A. I. Reks- 
čiams, J. K. Sadler, R. H. Simonavi- 
čiams, A. R. Simanavičiams, p. Si
mučiui, A. Svirpliams, J. Svirpliui, 
A. M. Statulevičiams, V. Vaidotui, 
E. M. Woloch, B. Žolpiams.

Kartu dėkojame ir už balandžio 27 
d. mums surengtas vaišes bei dova
nas: Mr. ir Mrs. N. Arthurs, Miss T.

Toronto baltiečiai filatelistai 
ir numizmatikai rengia bendrą 
parodą, kuri įvyks lapkričio 2-3 
d.d. Organizatorių komitetą su
daro: pirm. kun. B. Jurkšas, vi
cepirmininkai — P. Morkūnas 
ir E. Raid, sekr. M. Zichmanis, 
ižd. E. Alberings. Ta proga bus 
išleisti dviejų spalvų vokai Bal
tijos kraštų * nepriklausomybės 
atkūrimo penkiasdešimtmečiui 
atžymėti. Piešinį ruošia dail. A. 
Docius. Taip pat bus galima gau
ti ir atvirlaiškių. Ir vokai, ir at
virlaiškiai bus pardavinėjami po 
dešimt centų. Juos galima jau 
dabar užsisakyti, atsiunčiant pi
nigus ir pridedant 5 et. pašto 
ženklą, šiuo adresu: Rev. B. 
Jurkšas, P. O. Box 127, Toron
to 19, Ont. Bus imtasi žygių pa
rodoje turėti Kanados pašto 
skyrių su specialiu antspaudu. 
Parodą sudarys trys sekcijos: 1. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos paš
to ženklų, 2. Kanados, JAV bei 
kitų valstyljių ženklų ir 3. pi
nigų rinkinių. Eksponatų jau 
pažadėjo: dr. A. Grušnys, Ch. 
Matūzas, A. Ruzgas, J. B. Cha- 
leski, L. Mačikūnas, A. Mika
lauskas, jaun., ir inž. A. Kat- 
che.

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

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

4. Birželio 14, penktadienį, 8 
v.v. — visų trijiĮ tautybių an
samblių ir menininkų didysis 
koncertas Ryersono politechni
kos instituto auditorijoje, 43 
Gerrard St. E., skirtas Baltijos 
kraštų nepriklausomybės pen
kiasdešimtmečiui ir išvežtųjų į 
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
Ukrainiečių kilmės komunis

tas John Kolasky, parašęs kny
gą “Education In Soviet Ukrai
ne” (“švietimas sovietinėje Uk
rainoje”), Maskvai mestus kalti
nimus išryškino diskusijose su 
studentais Guelph universitete. 
Balandžio 18 d. “The Telegram” 
dienraštyje buvo paskelbtas pra
nešimas, kad jį iš savo eilių ruo
šiasi pašalinti Kanados komu
nistų partija. Diskusijų metu J. 
Kolasky pareiškė, kad partijai 
jis priklauso jau daugiau kaip 
30 metų. Jis sakėsi pilnai prita
riąs jos programai bei idėjoms, . 
bet nesutinkąs su Sovietų Sąjun
gos vykdoma rusinimo politika 
Ukrainoje. Pasak jo, protestai 
prieš rusinimo politiką bus reiš
kiami tol, kol Ukrainai bei ki
toms respublikoms Maskva leis 
be jokių trukdymų vystyti savo 
tautinę kultūrą ir kalbą. J. Ko
lasky pašalinimas iš komparti
jos eilių, atrodo, yra atidėlioja
mas, neš savo argumentus minė
toje knygoje jis remia pačių so
vietų statistiniais duomenimis. 
Jo pašalinimas dar labiau su
skaldytų jau ir taip vienybės 
stokojančius Kanados komunis
tus. i

Toronto Hydro nuo š.m. lie
pos 2 d. elektros srovę pabran
gins 9%. Kiekvienam namų sa
vininkui elektra atsieis maždaug 
72 centais daugiau į mėnesį. 
Hydro atstovų teigimu, bendro
vė šiemet būtų turėjusi apie 
$750.000 nuostolio, o dabar me
tus tikisi užbaigti su trijų mili
jonų dolerių pelnu.

Izraelio gen. konsulas dr. Aba 
Gefen įteikė miesto burmistrui 
W. Dennisonui Nepriklausomy
bės medalį, kuris yra skiriamas 
Izraelio nepriklausomybės dvi
dešimtmečiu! atžymėti. Toronto 
miestas šios sukakties proga bu
vo paskelbęs Izraelio Nepriklau
somybės Savaitę.

Glasgow ir A. C. Milano futbolo 
komandų rungtynės — birželio 1', 
šeštadienį, 830 v.v. Toronto CNE 
stadione.

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 prausyklas, 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, modemus, vos keleto me
tų senumo, labai žema kaina dėl skubaus pardavimo, labai geras pirkinys, 
judri vieta..

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

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

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FAlcA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus
5Y2% už šėrus

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

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

AL. GARBĖMS
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

MAGNETAWANZ ONT., $8.500 pilno kaino, 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- 

r 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

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

ŠIAURĖS RYTUOSE, $10.000 įmokėti, 8 butų po 2 miegamuosius pasta
tas, prašoma kaina $78,000.
GLENLAKE AVĖ — DURIE, $8.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 12 kam
barių, 3 virtuvės, garažas, prašoma kaina $35.000.
BLOOR — ISLINGTON, $10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 4 miegamų
jų vienaaugštis (bungalow) gera vieta, geras pastatas, parduodamas tik 
už $33.000. Prieš 2 metus buvo mokėta $38.000.
WINDERMER — ANN kite, $5.000 įmokėti, mūrinis atskiras, 7 kamba
riai per 2 augštus, pirmame augšte 4 kambariai, privatus įvažiavimas, 
dvigubas garažas, prašoma $24.900.
BLOOR — DUNDAS, $8.000 įmokėti, mūrinis, 11 kambarių, 4 modernios 
virtuvės. 2 garažai, labai geras pinigų investavimas, prašoma $29.500. 
BATHURST — LAWRENCE, $7.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 5 kamba
rių vienaaugštis (bungalow), privatus įvažiavimas, garažas, įrengtas rū
sys, gražus sklypas, prašoma $27.000.
ŠIAURĖS VAKARUOSE, $35.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 5 metų se
numo, su balkonais, 12 butų po 2 miegamuosius pastatas,- prašoma $160.000 
BATHURST — LAWRENCE, $25.000 įmokėti, gražių plytų, gerai pasta
tytas, su balkonais, po 2 miegamuosius, 8 garažai ir 6 vietos pastatyti 
automobiliams, priv. įvažiavimas, geras išnuomojimas, prašoma $135000

C i a

Toronto Real Estate Boards narys. 
LE 1-1161, namq 783-2105

Baron, Dr. ir Mrs. D. S. Beanlands, 
Mr. ir Mrs. F. Butt, Mr. F. Butt, 
Mr. ir Mrs. A. Crook, Miss T. Cross- 
ley, Miss P. Fitzgerald, Mrs. A. Hi- 
limer, Mr. J. Jacenty, Dr. A. Ker
win, Dr. S. Lenkei, Dr. R. Miyagashi- 
ma, Mr. ir Mrs. V. Macionis, Mr. ir 
Mrs. W. Randall, Mr. ir Mrs. D. Tuc
ker, Dr. ir Mrs. H. Varma, Dr. ir 
Mrs. W. Williams.

Dėkingi —
Paulius ir Anelė Adomaičiai, 

Ona Adomavičienė
PADĖKA

Dėkoju savo bičiuliams už suruoš
tą man staigmeną 65 metų proga ir 
vertingas dovanas: broliui Juozui, p. 
Baltriūnams, p. čiegiui, p. Juozai- 
čiams, p. Kiškūnams, p. (Mekams, p. 
Vaišnorams, Tėvui Pauliui, OFM. 
Jūsų nuoširdumo neužmiršiu nie
kada.

A. Baltrušaitis
PADĖKA

K. L. B. Toronto apylinkės valdy
ba nuoširdžiai dėkoja krašto tarybos 
rinkimo komisijos pirmininkui J. 
Gustainiui, nariams — Irenai Meikle- 
john, K. Kaknevičiui ir dr. A. Sal- - 
kui, apylinkės tarybos rinkimo ko
misijos pirmininkui K. Lukošiui, na
riams — poniai Liudai Imbrasienei, 
E. Abromaičiui ir sekantiems asme
nims, kurie talkino abiems komisi
joms: J. Balsiui, P. Berneckui, A. 
Supronui, J. Dambarui, V. Simonai
čiui, Laimutei Gustainytei, J. Ba
naičiui ir I. Žemaitienei

Už labai geni atliktą darbą ir pa
siaukojimą lietuviškiems reikalams 
priimkite gilią mūsų padėką.

KLB Toronto apyl. valdyba

Brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, dukrai LINAI 
MUSTEIKIENEI su šeima ir sūnui B. LUOMANUI reiš
kiame gilią užuojautą — A. J. MORRIS
B. J. Stankaičiai M. A. Norkai

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

GAUNAMI VAISTINĖSE

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

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

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

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

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

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS

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

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI. KURO ALYVOS BENDROVE 
•Mieto b* patarnavimo planai. Hstmokėjimas penkiems Betoms Ir Ilgiau 

B-vės stot. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: SL Prakapes 

tel. RO 7-9068 kiekvienu metu.
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APDRAŪDA
GYVYBES o AUTOMOBILIŲ o NAMŲ - 
VAKARVIECIŲ o BALDU • VAGYSOŲ o VERSLO •JĮO- 
8ONALO IB DAIKTŲ (BONDS) o NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ o MOKSLAPINIG1Ų TAUPYMAM VAIKAMS o MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IB KT.

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

Tol. 251 - 4864; namą tel. 277-0814

S PORTAS

■ "‘'"'ALFA RADIO & IV
Parduodam Ir taisom tętarizijoe ir radijo aparato^. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 872 LANSDOWNE AVE, TORONTO

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

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

1736 Dundas St. W. Scv. R. Stoslulh

LIETUVIS — SAVIGYNOS 
ČEMPIONAS

Septintąsias savigynos (džiudo) 
metines varžybas Kanadoje laimė
jo Ontario provincijos komanda, su
rinkusi 51 tašką. Jos eilėse buvo lie
tuvis iš Ošavos Augustas Liauba, pa
siekęs penkias pergales pussunkia- 
me svoryje ir tapęs Kanados čem
pionu šioje grupėje iki 205 svarų. 
Jo nuotrauką įsidėjo “The Oshawa 
Times“ dienraštis gegužės 22 d. lai
doje. Pranešimą apie Ontario koman
dos pergalę vainikuoja antraštė: 
“Ošavietis Augustas Liauba — savi
gynos čempionas Kanadoje”. Antra 
vieta komandinėse varžybose teko 
Britų Kolumbijai su 29 taškais, III 
v. — Kvebekui su 12 ir IV v. — 
Manitoba! su 3 taškais. Varžybos bu
vo pravestos Saskatoon mieste.

VYČIO ŽINIOS
Nuoširdžiai dėkojame dail. T. Va

liui už dvidešimtmečio vinjetę, ar
chitektui A. Baneliui už įvadą dvide
šimtmečio leidiniui ir J. Gustainiui

SPORTAS VISUR
Europos moterų krepšinio XI pir

menybės įvyks liepos 5-16 d-d. Ita
lijoje. Katanijoje varžysis Sov. Są
junga, Olandija, V. Vokietija ir Bel
gija, Raguzoje — R. Vokietija, Ju
goslavija. Vengrija ir Prancūzija, 
Palerme — Čekoslovakija, Rumuni
ja, Bulgarija ir Lenkija. Baigminėse 
kovose dalyvaus po dvi geriausias 
kiekvieno pogrupio komandas.

P. Amerikos krepšinio čempionais 
tapo Brazilija. Antrą vietą išsikovo
jo Urugvajus, trečią — Peru.

Europos futbolo čempionų taurės 
baigminėse rungtynėse gegužės 29 
d. Londone susitiks Britanijos Man
chester United ir Portugalijos Be- 
nefica komandos. Britai į baigmę 
pateko, sužaidę 3:3 su Madrido Real, 
o portugalai Turine įveikė italus 
1:0.

Europos vyru tinklinio pirmąjį 
baigminį susitikimą Bukarešte lai
mėjo rumunų “Dinamo” šešetukas, 
įveikęs čekoslovakų Brno “Sparta
ką” 3:1.

• Olandas Peter Lindeboom 
yra vienintelis automobilių me
chanikas pasaulyje, niekada sa
vo gyvenime nematęs automo
bilio. šis 53 m. amžiaus vyras, 
būdamas 3 metų, neteko regė
jimo. Anksčiau jis taisydavo 
dviračius, o dabar yra atidaręs 
automobilių taisymo įmonę. 
Klientai jį laiko labai geru me
chaniku, nes visus trūkumus 
nustato klausos pagalba, išva
žiavęs pasivažinėti automobiliu 
ir prie vairo pasodinęs savo 
brolį.

• Kanados statistikos duome
nimis, 4.759.000 kanadiečių šei
mų turi televizijos priimtuvus, 
1.400.000 šeimų — šaldytuvus 
(ledo temperatūros), kas trečia 
šeima FM radijo aparatą ir džio
vintuvą skalbiniams, kas dvide
šimt penkta šeima — indams 
plauti mašiną. Tačiau vis dar 
apie 320.000 šeimų maistui vir
ti naudoja malkomis ar akmens 
anglimis kūrenamas krosnis, o 
41.000 šeimų nėra įsigijusios 
elektrinių šaldytuvų (šaldančios 
temperatūros).

Kodėl?
Daugelis iriausia, kodėl vadi

nami hunai nešioja ilgus plau
kus?

Atsakymas — lengvas: todėl, 
kad ilgi plaukai pridengtų trum
pą protą.

Restorane
Padavėjas svečiui: — Radijas 

praneša, kad už penkių ar de
šimties minučių audra jau bus 
čia.

Svečias: — Aš jos neužsakiau. 
Aš tebelaukiu bifsteiko.

Š Y P s E NO S

už pakvietimų atspausdinimą dvide
šimtmečio baliui. KANADOS ĮVYKIAI

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

Bloor Autorite Garage das w^ge^eL^i-im

S. Ignatavičius buvo pakviestas į 
Š. Amerikos lietuvių jaunių krepši
nio rinktinę baltiečių žaidynėms Kle- 
velande.

G. Kerniūtė šalia plaukimo gerai 
reiškiasi ir lengv. atletikoje. Katali
kiškų mokyklų pirmenybėse disko 
metime ji laimėjo pirmą vietą, o ru
tulio stūmime buvo antra.

Golfo uždaros klubo pirmenybės 
bus pravestos artimiausiu laiku. Na
riams bus pranešta telefonu.

Mūsų rėmėjui E. Valeškai nuošir
dus ačiū! A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos šachmatų čempione ant

rus metus iš eilės tapo vilnietė Vil
helmina Kaušilaitė, surinkusi 8 taš
kus iš 9 galimų. Antrą vietą užėmė 
maišiogalietė M. Kartanaitė, pustaš- 
kiu atsilikusi nuo V. Kaušilaitės. 
Trečią vietą išsikovojo J. Rozenta- 
lienė. Vyrų šachmatų grupėje pir
mauja V. Mikėnas, surinkęs 7,5 taš
ko iš 10 galimų.

‘Travdos” kroso varžybose Mask
voje Lietuvos komanda išsikovojo 
III vietą. Pirmoji vieta teko Rusijos 
ir antroji Ukrainos komandoms. Lie
tuvaitės užėmė I vietą 1.000 m bė
gime, vyrai — II vietą sunkiame 8 
km nuotolyje. Maloni staigmena bu
vo Nijolės Sabaitės 17-18 metų am
žiaus merginų grupėje pasiekta per
galė 1.000 m. bėgime, šį nuotolį ji 
įveikė per 2 min. 55,4 sek.

Taline įvyko tarptautinis vanden
svydžio turnyras, kuriame dalyvavo 
lietuvių, estų, suomių ir Leningra
do komandos. Pirmą vietą laimėjo 
“Žalgirio” vandensvydininkai, įveikę 
estus 5:3 ir suomius 3:1, bet pralai
mėję Leningradui 4:7.

Jonas Pipynė sporto žurnalo skai
tytojų buvo išrinktas geriausiu Sov. 
Sąjungos vidutinių nuotolių bėgiku.

Sov. Sąjungos ir Italijos plaukimo 
varžybose Minske dalyvavo ir Valė 
Burkauskaitė. 200 m plaukime krū
tine ji laimėjo pirmą vieta ir pasie 
kė naują Lietuvos rekordą.

Kauno “Žalgirio” boksininkai Leip
cige nugalėjo vietinę rinktinę 13:9.

Vilniaus “Statybos” krepšininkai, 
kurie žaidžia Sov. Sąjungos antros 
grupės pirmenybėse, įveikė pirmau
jančią Volgogrado “Dinamo” koman
dą 72-70. Bet po to pralaimėjo Alma 
Atai 70:76 ir Jerevanui 62:64.

Vilniaus Kibirkšties krepšininkės 
Z. Bareikytė ir L Vinčaitė pakvies
tos į Sov. Sąjungos krepšinio rink
tinę.

(Atkelta iš 1-mo psL) 
nui Hart Parkin Vincent Mas
sey. Meno kūrinių vertingą rin
kinį velionis atidavė valstybinei 
Kanados meno galerijai, biblio
teką — Massey kolegijai.

Dvi skelbimų agentūros — 
Goodis, Goldberg, Soren Ltd. 
Toronte ir BCP Publicite Ltee. 
Montrealyje — paskyrė $7.000 
kanadiečių vienybei propaguoti. 
Laikraščių puslapiuose skaityto
jų laukia klausimas: “Ar tavęs 
nejaudina mintis, kad mūsų 
Tautos himnas gali būti “Nebė
ra Kanados”?”

Kanada tikisi žymiai daugiau 
turistų šią vasarą. Daugumas 
amerikiečių, atvykę praėjusią 
vasarą į Expo, pamatė, kad Ka
nada iš tikrųjų nėra laukinis 
kraštas. Be to, rasiniai neramu
mai JAV sulaikys daug kanadie
čių nuo atostogų JA Valstybėse. 
Dėl tos pačios priežasties daugu
mas amerikiečių irgi planuoja 
atvykti Kanadoii. Prie viso to 
prisideda dar 8 centais vertin
gesnis amerikietiškas doleris.

Kanados gyventojų skaičius 
pagal paskutinius statistinius 
duomenis pasiekė 20,7 milijo
nus. Per metus gyventojų skai
čius paaugo tik 366.000. . Onta
rio turi 7,3 mil. gyventojų, Kve
bekas — 5,9 mil., Britų Kolum
bija — 2 mil.

Bedarbių skaičius balandžio 
mėn. pasiekė 436.000.arba 5,7% 
visos darbo jėgos. Daugiausia

bedarbių yra Atlanto provinci
jose — net 10,2% visų dirban
čiųjų, Kvebeko provincijoje — 
8% ir Ontario — tik 3,8%.

Augščiausias pastatas visoje 
Kanadoje yra neseniai pastaty
tas Toronto Dominion banko pa
statas Toronte, turįs 56 augš- 
tus. Pastatas kainavo $125 mili
jonus, jo savininkas yra Sea- 
gram’s degtinės milijonierius 
Samuel Bronfman. Visame pa
saulyje yra tik 10 augštesnių 
pastatų.

Kviečių pertekliumi yra susi
rūpinusi Kanados vyriausybė, 
nes nei Kinija, nei Sovietų Są
junga neberodo didelio dėmesio 
Kanados kviečiams. Penkių as
menų komisija išvyko Sovietų 
Sąjungon vesti derybų dėl di
desnio kviečių eksporto. Kartu 
aplankys ir kitas Rytų Europos 
valstybes — Lenkiją, Čekoslo
vakiją. Jugoslaviją, Bulgariją ir 
Vengriją, kur yra galimybių 
eksportuoti kviečius. .

Daugelis Kanados įmonių per
gyvena savotišką krizę, nes uni
jos reikalauja darbininkams vie
nodų atlyginimų, kaip ir JAV- 
se. General Motors ir Ford uni
jos panašius atlyginimus išsiko
vojo. Šiuo metu streikuoja Mas
sey-Ferguson žemės ūkio maši
nų fabrikas, kur dirba gana 
daug lietuvių. Įmonės vadovy
bė grasina savo skyrius Kana
doje visiškai uždaryti ir perkelti 
į JAV-es.

Draugės
Dvi draugės intimiai šneku

čiuojasi.
— A, Kristina? Negaliu sa

kyti, kad ji būtų labai negraži, 
bet žinau, kad kai ji eina į zoo
logijos sodą, turi pirktis du bi
lietus: vieną, kad galėtų įeiti, o 
antrą, kad ją leistų išeiti.

Akustika
— Kokia yra akustika nauja

me teatre?
— Puiki. Artistai girdi kiek-, 

vieną sukosėjimą publikoje.
Kariniam daliny

Kapeliono užrašas klasės len
toj: “Alkoholis — tavo mirtis!”

Kareivio prierašas: “Kareivis 
mirties nebijo!”

Susisiekimo priemonė
Dvi blusos išeina iš kino teat

ro. Pasirodo, lauke lyja kaip iš 
kibiro. Viena blusa klausia ant
rą blusą:

— Tai kaip dabar darome — 
einame pėsčiomis ■ ar paimame 
šunį?...

Šūkis ir komentaras
Sovietų S-gos kompartija pa

skelbė šūkį: “Literatūros ir me
no veikėjai! Augštai neškite ta
rybinio meno partiškumo, liau
diškumo, idėjiškumo vėliavą, 
tobulinkite savo meninį, meist
riškumą, skirkite visas jėgas ir 
sugebėjimus politiniam, morali
niam, estetiniam komunizmo 
statytoju auklėjimui!” O ką tai 
reiškia žurn. G. Galva trumpai 
išaiškino “Drauge”: “Rašytojau, 
būk prirakintas šunelis, lok 
kompartijos garbei, tai gausi 
pagraužti kaulą. Nelosi, gausi 
smūgį, jei ne į galvą, tai į pil
vą!”

Ilgaamžiškunias
Žurnalistas klausia senuką:
— Kur jūsų ilgaamžiškumo 

paslaptis?
— Turėdamas keturiasdešimt 

metų, susipykau su savo gydy
toju.

Pas burtininkę
Jaunas vyriškis prašo burti

ninkę papasakoti, kas jo laukia 
ateityje. Burtininkė išdėstė kor
tas ir sako:

— Įspėju, jūsų kelyje atsi
stos vienas žmogus.

— Jūs geriau įspėkite jį, nes 
aš vairuotojas.

Pasekmės
Į greitosios pagalbos ligoninę 

atvežė pacientą sulaužyta koja. 
Gydytojas, apžiūrėjęs lūžį, klau
sia:

— Kur jums tai atsitiko?
— Bežaidžiant.
— Jūs žaidžiate futbolą?
— Ne, bridžą.
— Bridžą?
— Mano partneris duodavo 

man ženklus po stalu.
Apdairumas

žmona kreipiasi į vyrą, kuris 
vairuoja mašiną:

— Reikia nedelsiant grįžti į 
namus — aš pamiršau išjungti 
lygintuvą.

— Nereikia.
— Bet gali kilti gaisras.
— Gaisro nebus.
— Kodėl?
— Aš pamiršau vonioje užsuk

ti čiaupą.
Trumpiausias testamentas

Trumpiausią testamentą 1906 
m. parašė -Charles Dickensas: 
“Viskas — motinai”.

Parinko Pr. AI.

231-2661 23 3-3323

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

PASAULIO [VYKIAI

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.

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežklte patikrinimui: noro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė Ištelpa 691 .otto St., 

Tel. RO 2 -2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
TeL LE 2-5461 

Mokome ra standartiMmh,
3 UVQ^HiTi TWtnlB I lumlmlipVIHI 

Ir VaUcswo£3Mlt«

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

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

DELHI, ONT.
DAIVA MICEIKAITĖ gegužės 19 

d. artimiausių giminių ir krikšto 
tėvų tarpe, atšventė savo 18-tąjį 
gimtadienį. Kadangi jos gimtadienis 
beveik sutampa su gimnazijos bai
gimu, ji buvo apdovanota ypatingai 
gražiomis ir vertingomis dovanomis, 
kurios jai ilgai primins malonias va
landas, praleistas artimųjų tarpe. 
Visi dalyvavusieji džiaugiasi jos gra
žia jaunyste, nuoširdžiu lietuvišku
mu, svetimo akcento neturinčia lie
tuvių kalba, aktyvia veikla skaučių 
eilėse, linkėdami ir toliau išlikti to
kia pačia sąmoninga ir energinga 
lietuvaite. Dalyvavęs

LETBRIDGE ALTA
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES paskelbimo 50-ties metų minė
jime š.m. vasario 17 d. dalyviai au
kojo Tautos Fondui: $10 — A. Ku- 
nigiškis, $6 — Algirdas Akelis; po 
$5 — K. Leščinskas, St Noreika, 
Vyt. Arelis, J. Daugirdas, J. Kanys, 
P. Rojus, J. Paskačimas; $3 — K.

Atkelta iš 1-mo psl.
Sąjunga. Maskvos vieno žodžio 
užtektų sustabdyti prancūzų ko
munistų vadovaujamiems darbi
ninkų streikams. Deja, Maskva 
tyli, o Pekingas netgi žada pa
ramą streikininkams ir riaušių 
kėlėjams.

Indonezijos vyriausybės pra
nešimu, buvo susektas sąmoks
las nužudyti prezidentui Suhar
to, devyniolikai augštųjų .kari
ninkų ir ministerių kabinetcAia- 
rių. Pasikėsinimas* prieš jų gy
vybes turėjo įvykti kovo 9 d. 
mahometonų maldykloje, bet po
licija apie jį sužinojo iš anksto. 
Suimtų sąmokslininkų tarpe yra 
vienas indonezų kariuomenės 
kapitonas, keletas karių ir žur
nalistų. šios žinios paskelbimas 
buvo atidėtas porai mėnesių, nes 
buvo norėta susekti ir suimti ki
tus planuoto sąmokslo dalyvius. 
Prez. Suharto populiarumui ge
rokai pakenkė jo vyriausybės 
įvesti suvaržymai, kurių tikslas 
yra pastatyti ant kojų buvusio 
prez. Sukamo sujauktą Indone
zijos ekonomiją.

Italijos parlamento ir senato

rinkimus laimėjo premjero Al
do Moro krikščionių demokratų 
koalicija su socialistais ir kai
riaisiais respublikonais, tačiau 
savo pozicijas gerokai sutvirti
no komunistai, surinkę net 30% 
balsų, kai tuo tarpu 1963 m. už 
komunistus balsavo tik 25% 
rinkėjų. Italijos komunistų par
tija yra didžiausia laisvajame 
pasaulyje.

Ugandos sostinėje Kampalo- 
je prasidėjo taikos derybos tarp 
Nigerijos ir Biafros respublikos 
atstovų. Biafros pasiskelbimas 
nepriklausoma respublika sukė
lė jau beveik metus trukusį ka
rą, kuriame žuvo tūkstančiai ka
rių ir civilių gyventojų. Nige
rijos kariuomenės daliniai už
ėmė Port Harcourt uostą, nu
traukdami paskutinį Biafros ry
šį su pasauliu.

Amerikiečiai P. Vietname sa
vo stovyklų apsaugai pradėjo 
naudoti naują 90 svarų radaro 
aparatą AN/PPS-5, kuris priešo 
kariuomenės dalinių ir sunkve
žimių judėjimą suseka 10.000 
jardų atstume ir įspėja radaro 
operatorių.

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

(prie Dundas) 
Telefonas LE. 2-4108

OR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

179S BLOOR ST. W. (prio Keele ■ 
Priėmimo volondot:

pirmodkniois ir trwitodionlols 2—9 ▼. ▼- 
ontrodtantais, ketvirtodionioh ir 
penktadioniois 9—5.30 voL

Telefoną* RO. 6-1372

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, IX. D. 
*Jamų. ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
468 Roncesvalles Avenne • Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimos K Howord Pork Avenue) 
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v.r« Dd 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8v.». 
v.p.p. Hskyrus tredadien. ir sekmadienius.

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

Stankūnienė; po $2 — X. Y., B. Ka
valiauskas; po $1 — J. Petruške
vičius, V. Kaluška, V. Grybauskas, X. 
Y., A. Toole, J. Arelienė, J. Višins
kis, X. Y. Iš viso suaukota $66. Vi
siems aukotojams nuoširdus ačiū.

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

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (Birž. 1—7) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. SALONAS tr J. DAMBRAUSKAS

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

teniM raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

780 Queer St- W. 
Mie Gore Vale 
TeL EM. 4-7994

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaiką nuotraukos 

Portretai ir kt

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

184 ELLIS AVE.
(prie Queensway)
Tel. 762-1009. _

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 4-44*1
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir teštadieaiab 

pagal susitarimą.
1*82 BLOOR ST. W~ Toronte 

(į rytu, nuo Dufferin SL)

DR. N. NOVOŠ1CKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampe* Bloor & BaHiont) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS 
. m įvaikius kilimus.

Automatinis eieasra saiymas. Šatai* 
sau ižirasius gains ir pradegtnton 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

Visą rūšių automobilią išorės (boll 
dy) taisymas, mechaniniai darbai fa H 

automatinės transmisijos
Dundas Auto Body 

Max Kane Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. H

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas || 
430 BATHURST ST, į

CeL WA 14235 arba WA 4-1M1 |
S________ !2iJi=========se== I ■ —'■■■»

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

Savininkas V. BAČĖNAS
teikia patarimus planuojantiems keliones 
sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be - * • - -4U ^0-0---nuuro itiygniimo 
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

* parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eisme priemones ekskursijoms
o patarnauja atsfkvlečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akta de
fektams. Ištiria ak*ų nervu*, kurio 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevtagumą. Kalba slavįj Jafbotuis.

470 COLLEGE STn raSDNTO 
Telefonas WA l-tvz4

dr*£iudima>i
NAMŲ,AUTOMOBILI Ų 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJLV-BIŲ 
B USSIEN1O DRAUDIMO KOMPANIJOS

| 769*4612
I 769.4131



!

8 TORONTU
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Sį penktadienį, gegužės 31, 7.30 
v.v. Toronto šv. Mykolo katedroje 
įvyks pamaldos už Rytų Europoje 
pavergtus krikščionis. Koncelebraci- 
nes Mišias laikys 10 kunigų, kurių 
kiekvienas atstovaus savo tėvynei, 
pavergtai sovietų. Lietuva šiose pa
maldose taip pat bus atstovaujama. 
Kviečiame tikinčiuosius atsilankyti į 
šias prasmingas pamaldas.

— Gerono Ganytojo stovykla pra
sidės liepos 7 d. Stovyklos reikalais 
šį ketvirtadienį 7.30 v.v., klebonijo
je įvyks stovyklos vadovų ir globė- vad. parapijos choras. Vakare vie- 
jų pasitarimas.

— šį sekmadienį švenčiamos Sek
minės, šv. Dvasios atsiuntimo Šven-

— Įspūdingai praėjo tradicinės ka
pinių pamaldos, dalyvaujant gausiam 
būriui tautiečių. Kapinių aikštėje 
buvo laikomos Mišios už visus šiose 
kapinėse palaidotuosius. Dėkojame
par. chorui ir jo vadovui muz. S. - Sveikino Lietuvos gen. konsulas dr. 
Gailevičiui už vadovavimą giesmėms 
pamaldų metu.

— Liūdime dail. Vytauto Lauri
naičio, žuvusio automobilio nelaimė
je. Nuoširdžiai linkime jo žmonai, 
buvusiai torontiškei, greitai pasveik
ti. Laurinaičiai buvo šioje parapi
joje sutuokti. Nuoširdi užuojauta jų 
artimiesiems, gyvenantiems Toron
te, ir ypač jų mieloms dukrelėms 
Klevelande.

— Prašome jaunimo choristus sek
madieniais susirinkti 10 vaL giedo
ti pamaldoms. Vasaros atostogų cho
ras bus paleistas birželio pradžio
je, prieš tai padarant bendrą cho
ristų iškylą.

— Šį šeštadienį 9 vai. — pamaldos 
už a.a. Leoną Karbūną, užprašytos 
velionies b-vės Nord Silva narių.

— Pakrikštyta: Rita Doris Bra- 
. kaitė.

Tradicinę kapinių lankymo 
dieną lietuvių kapinėse Port 
Credite susirinko gausus būrys 
tautiečių iš Toronto ir kitų vie
tovių. šiemet vietoje gegužinių 
pamaldų buvo atlaikytos Mišios 
prisiminti kapinėse palaidotiems 
asmenims. Giedojimui vadovavo 
muz. S. Gailevičius. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu. Po to 
.buvo pašventinta keletas naujų 
paminklų. Kapinių aikštėje bu
vo išstatytas architekto Vaclovo 
Liačo Lietuvos Laisvės Kovos 
Metams Įamžinti paminklo pro
jektas, pagal kurį šią vasarą ka
pinėse bus pastatytas Laisvės 
paminklas. Po oficialiosios da
lies dalyviai būriavosi prie gė
lėmis papuoštų savo artimųjų 
kapų, kurių skaičius per 8 me
tus yra padidėjęs iki 277.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos centro valdyba ruošia 
spaudai Petro česnulio-ščesnu- 
levičiaus atsiminimus iš lietu
vių' politinių kalinių gyvenimo 
lenkų kalėjimuose. Jų iliustra
cijoms reikia kalėjimų ir buvu
sių kalinių nuotraukų. Visi len
kų kalėjimuose buvę lietuviai 
politiniai kaliniai prašomi pri
siųsti savo nuotraukas šiuo ad
resu: Albertas Misiūnas, 2483 
Woodmere Ave., Detroit, Mich. 
48209, U.S.A. Prie nuotraukos 
pridėti šias žinias: pavardę, var
dą, kada suimtas, kur ir kaip il
gai kalintas, kokia buvo paskir
ta bausmė. VKLS centro valdyba

PADĖKA
Gegužės 18 d. mūsų išvykos j Ota

vą proga nuoširdžiai dėkojame: inž. 
Kazimierui ir poniai Birutei Vilčins
kams, jų sūnui inž. Kęstučiui ir 
dukrai Danutei už tokį mielą suti
kimą ir vaišes, prof. Antanui ir dr. 
Marijai Ramūnams už vakarienę ir 
mielą dainą, sudainuotą visų atsi
sveikinimui prie autobuso, išlydint 
mus iš Otavos. Nuoširdi padėka po
nioms: Balsevičienei, Danienei, Jur
kienei, Mitalienei, kurios taip pat 
parodė tiek daug lietuviško nuošir
dumo mūsų viešnagės metu.

Jūsų visų dėka ekskursija buvo 
labai įdomi. Pamatėme Otavos mies
tą pačiame jo grožyje, pasipuošusį 
žydinčiomis tulpėmis.

Liekame Jums dėkingi —
K.L.K. Moterų Dr-jos šv. Jono 
parapijos skyriaus valdyba ir 
visi ekskursijos dalyviai

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radijo programa* girdimo* 
du kartu* per savaitę — 

Šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHWO, 
Oakville, Ont, Kanada;

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

Programos ved.—J. R. Simanavičių*, 
111 Rancesvolle* Ava., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Ta* pat* adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvė*.

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponi

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami
W • y I w v' U

a » t»------- Le&UUe*ų kiosojo runniicmi loiKinius

1076 BATHURST ST.
TeL LE 2-3656. Rytume HO 6-1331

Prisikėlimo par. žinios
— Pr. sekmad. iškilmingai pami

nėta parapijos 15 metų sukaktis ir 
klebono T. Placido sidabrinis kuni
gystės jubilėjus. Padėkos Mišias, 
asistuojant anksčiau parapijoje dir
busiems T. Petrui Baniūnui ir T. 
Viktorui Gidžiūnui bei klierikui Vin
centui Gumauskui, laikė pats jubi
liatas. Pamokslą pasakė provincijo
las T. Leonardas Andriekus. Pilnu
tėlės bažnyčios pakilią nuotaiką di
dinga giesme dar labiau padidino 
sol. L. Romanoff ir kun. B. Jurkšo 

šame minėjime- koncerte kurį sklan
džiai pravedė par. tarybos soc. sek
cijos pirm. B. Sakalas, dominavo 
daina. Ją išpildė taip pat kun. Jurk- 
šo vadovaujami vaikų, studentų ir 
suaugusių chorai. Svečias iš Kleve- 
lando inž. P. Razgaitis iškėlė para
pijos reikšmę išeivijos gyvenime.

J. Žmuidzinas, KLB krašto vald. 
pirm. A. Rinkūnas ir KLB Toronto 
apyl. valdybos pirm. G. Balčiūnas. 
Po koncerto, jubiliatui sugiedojus 
“Ilgiausių metų”, visi dalyviai, ku
rių buvo virš 800, kukliai pavai
šinti.

— Savo mielą kleboną T. Placi
dą dar kartą sveikiname kunigys
tės sidabrinio jubilėjaus proga ir 
linkime gausių malonių ganytojo pa
šaukime.

— Gegužės 27 d. palaidota a.a. 
Petronėlė Jokūbauskienė, 81 m. am
žiaus ankstyvesnės imigracijos at
stovė. Velionės dukrą Mrs. E. Ale
xander, sūnus Antaną ir Edvardą ir 
jų šeimas bei visus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame.

— Šį ketvirtad., 7.30 v. laikomos 
Mišios už a.a. E. Slekienę, užpr. p. 
Šlekių; šęštad., 8 v. — už a.a. M. 
Danisevičienę, užpr. p. Danisevi- 
čiaus; 8.30 v. — už a.a. J. Labanaus
ką, užpr. p. Norkų; šį sekmad., 8 
v. — už a.a. P. Urbaitienę, užpr. p. 
Urbaičių; 11.15 v. — už a.a. K. Mu
rauską, užpr. p. Murauskų.

— Spec, rinkliava par. skoloms su
mažinti — šį sekmadienį.

— Vėlyvosios Mišios 12.15 vai. šį 
sekmad. laikomos paskutinį kartą.

— Gegužinės ir birželinės pamal
dos sekmad. — po Sumos, šiokiadie
niais — po 8 vai. Mišių.

— šį sekmad. — tretininkų susi
rinkimas po 10 vai. Mišių.

— Užbaigiant sezoninį šeimų 
kymą, aplankomos tos, kurios 
nelankytos anksčiau skelbtose 
vėse ir vietovėse.

K.L.K. Moterų Dr-jos Prisikė
limo parapijos skyriaus visuo
tiniame narių susirinkime iš
klausyta socialinių reikalų vado
vės p. Žemaitienės ir ižd. p. Bi- 
rietienės praėjusio pusmečio 
skyriaus veiklos pranešimų, Tė
vo Placido, OFM, paskaitos psi
chologiniais, moterims ypač įdo
miais klausimais. Skyriaus veik
la nutraukiama iki ateinančio 
rudens. D.

North Sylva Co. Ltd visuoti
nis akcininku susirinkimas — 
birželio 1 d. 10 vai. ryto savose 
patalpose, 18 Ripley Ave., To
ronto, Ont. Prieš susirinkimą 9 
v.r. šv. Jono Kr. bažnyčioje bus 
atlaikytos Mišios už mirusius 
bendrovės narius — a.a. Leoną 
Karbūną ir a.a. Viktorą Viz- 
gaitį.

lan- 
liko 
gat-

“TAURAS” siunt. atstovybė
St. Prakapas—18 Brookside Ave.,

. Toronto 9, Ont., tel. 767 - 9088
SIUNTINIAI į LIETUVĄ ir kt.

Medžiagos, avalynė ir kt. Maisto siuntiniai iš Danijos.
Apdrausta — pristatymas garantuotas.

Įvairios lietuviškos ilgo grojimo plokštelės, lietuviški odos išdirbiniai.
Rašomos mašinėlės lietuvišku ir anglišku šriftu.

Siunčiu pagal užsakymus visur KLB leidinį 
“LITHUANIANS IN CANADA”, prisiuntus $8.00.

| VASAROTOJŲ DĖMESIUI! |
ft Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiajame CAPE COD kurorte 9
§ LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE Z

87 East Bay R<L Osterville, Cape Cod, Mass 02655. Tel. 428-8425 
Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 22 d. ir jau DABAR priima
mi užsakymai. Kreiptis į E. Jonsoną, 15 Rosedale St, Boston, Mass. 
02124, tel. 288-5999, o nuo birželio 22 d. tiesiai į vilą Audronė — 

Mrs. Marija Jansonas, Osterville Cape Cod, Mass 02655. 
Visi maloniai kviečiami ir laukiami.

UTHi

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE
YONGE MEMORIALS LTD.

2019 YONGE St, Toronto 7 (tarp Davisvtlle ir Egllnton) 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikus lietuviški projektai

Baltijos kraštų nepriklausomybės 50-člul ir išvežtųjų J Sibirą ( 
atminimui š. m. birželio 14, penktadienį, 8 v.v. Ryersono 
politechnikos instituto auditorijoje, 43 Gerrard St. East 

(kur buvo Vasario 16 minėjimas), į vyks

DIDYSIS KONCERTAS
Pradžioje - tik latvių arkivysk. A. Lūšio malda už mirusius 
bei išvežtuosius, trijų tautų himnai, o po to geriausių 

menininkų koncertas.
Lietuviams atstovaus Toronto “Varpa s”, vadovaujamas 

muz. D.Skrinskaitės, ir sol. V. Verikaitis.
PABAIGOJE JUNGTINIS VISŲ 3 TAUTYBIŲ CHORAS PADAINUOS PO VIENĄ DAINĄ 

ESTŲ, LATVIŲ IR LIETUVIŲ KALBOMIS. i
BILIETŲ KAINA — $2.50. STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS — $1.25 (tik prie įėjimo)

BILIETAI GAUNAMI “DAINOS” KRAUTUVĖJE, 111 RONCESVALLES AVE. TELEF. LE 4-1274.

VISUS LIETUVIUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — . KANADOS BALTŲ FEDERACIJA '

Ramunė Sakalaitė abiturientų 
vardu taria padėkos ir atsisveiki
nimo žodį Toronto šeštad. Mai
ronio mokyklos mokslo metų už
baigos iškilmėje, kuri buvo su
jungta su Motinos Dienos minė
jimu. Nuotr. S. Dabkaus

Šalpos grupės “Daina” pas
kutinis pavasario susirinkimas 
— birželio 2 d. 3 vai. p.p. pas 
narę p. V. Rasiulienę, 162 Ex
bury Rd. Tel. CH 1-0895. Dėko
jame narei p. M. Kasperavičie
nei už praeito sus-mo vaišes.

L. K. Kūrėjų-Savanorių S-gos 
Toronto skyriaus valdybai pa
skelbus “Tž” puslapiuose val
dybos šelpiamų karo invalidų ir 
kūr-savanorių Vokietijoje sąra
šą su būdingesnio padėkos laiš
ko ištrauka, p. V. P. atsiuntė 
$20 auką, ištiesdamas pagalbos 
ranką tiems kovos draugams, 
kuriems gyvenimas yra labai 
sunkus be tėvynės ir sveikatos. 
Savanoriai yra dėkingi p. V. P. 
už auką. Valdyba

Vytautas ir Antonija Petruliai 
praėjusi sekmadieni sulaukė pir
magimio sūnaus. Sveikiname lai
mingus tėvus.

Apyl. valdyba praneša, kad 
Toronto apyl. naujosios tarybos . 
ir lietuvišku organizacijų atsto
vų susirinkimas Įvyks birželio 
5 d. 8 v.v. Lietuvių Namuose, 
Visi kviečiami gausiai dalyvau
ti. Atskiri kvietimai nei tarybos 
nariams, nei organizacijų atsto
vams nebus siuntinė j ami.Darbo- 
tvarkėn yra įtrauktas valdybos 
metinės veiklos pranešimas, apy
linkės naujos vadovybės rinki
mai, einamieji reikalai.

Prisikėlimo parapija praėju
sį sekmadienį paminėjo savo 
įsikūrimo penkiolikos metų ir 
klebono Tėvo Placido Bariaus, 
OFM, 25 metų kunigystės su
kaktį. Minėjimo pagrindą suda
rė parapijos chorų koncertas, 
kurio programą atliko mokykli
nio amžiaus, studentų ir suau
gusių chorai, vadovaujami muz. 
kun. Br. Jurkšo. Pertraukų me
tu parapiją ir jos kleboną svei
kino gen. konsulas dr. J. žmui
dzinas, PLB krašto valdybos 
pirm. A. Rinkūnas, Toronto 
apyl. valdybos pirm. G. Balčiū
nas. Pagrindinį žodį tarė iš Kle- 
velando atvykęs svečias, buvęs 
šios parapijos narys inž. Pr. 
Razgaitis. Iškilmėms vadovavo 
B. Sakalas, parapijos naujai su
darytos tarybos parengimų va
dovas. Dalyviams, kurių buvo 
pilna salė, malonu buvo klau
sytis choro dainų: pradžioje jau
nesniųjų, vėliau studentų ir 
jungtinio choro. Lietuvių kom
pozitorių kūrinius papildė Mo
cartas, Šchumannas, Verdi ir 
Haendelis. Užbaigai sugiedota 
“Ilgiausių metų” Tėvui Placidui 
Bariui, OFM, ir išklausyta su
kaktuvininko padėkos žodžio. Vi
sa iškilmė praėjo pakilioje ir 
jaukioje nuotaikoje.

Toronte gyvenančias Šklėrių 
ir Kuprevičių šeimas pasiekė 
liūdna žinia apie pr. penktadie
nio naktį prie Vašingtono įvy
kus dviejų automobilių susidū
rimą. Viename automobilyje 
vietoje žuvo dail. V. Laurinai
tis ir Slapšys su žmona. Gyva 
liko tik p. Laurinaitienė, bu
vusi Sklėriūtė iš Toronto. Ji nu
gabenta į ligoninę Vašingtone. 
Kitame automobilyje žuvo visi 
keturi juo važiavę amerikiečiai. 
Dail. -V. Laurinaitis jau keletą 
metų darbavosi dail. V. K. J<> 
nyno meno studijoje Niujorke.

Dail. J. Račkus neseniai grį
žo iš Europos, kur su šeima 
praleido žiemą Belgijoj ir su
kūrė seriją darbų, naudodamas 
naują “anodized aluminium” 
techniką. Šios technikos ekspe
rimentus jis yra pradėjęs prieš 
trejus metus Kanadoje, bet Eu
ropoje jai išvystyti buvo palan
kesnės sąlygos. Dalis šių darbų 
dabar išstatyta Montrealio pan> 
dos Belgijos paviljone. J. Rač
kus su belgų dailininkais atsto
vauja Belgijos meno pažangai, 
susietai su technologija. Paroda 
truks visą vasarą. Savo indivi
dualinę parodą Otavos “Loft- 
house Gallery” dail. J. Račkus 
surengs rugsėjo mėn.

VYRESNIO AMŽIAUS moteris 
jieško kambario ir virtuvės su bal
dais. Skambinti po 5 vai. v. tel. 694- 
4878.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS su ga
ražu dviems suaugusiems. Tel. 766- 
7057.

IŠNOUMOJAMI 2 kambariai ir 
virtuvę antrame augšte; yra gara
žas. Arti Bloor St ir Dundas St W. 
požeminio traukinio. Tel. LE 4-9127.

PARDUODAMAS GERAME STO- 
VYJE vartotas garinis vandens šil
dymo tankas. TėL 535-6471.

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

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- 
Syti “Tėviškės Žiburių” administra- 
cijai ir pažymėti "Našliui”.

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.

Toronto apylinkės valdyba 
prašo lietuvius verslininkus, 
profesionalus ir pramonininkus, 
galinčius parūpinti vasaros dar
bą lietuviams studentams, su
sisiekti su Laima .Švėgždaite tel. 
535-9633. Apylinkės valdyba 
taip pat praneša visuomenei, 
kad valdybos finansinis įsi
pareigojimas ryšium su Laisvės 
paminklu lietuvių kapinėse lie
čia tik patį paminklą. Visi že
mės, koplyčios ir amfiteatro 
darbai bus vykdomi ir finan
suojami kapinių administraci
jos.

iv. Kazimiero par. žinios
— Gegužės 18 d. buvo pakrikštyta 

Edvardo ir Aldonos Čičinskų dūk’ 
relė Loreta - Marija. Krikšto tėvai 
buvo Alfredas Petrauskas ir Elena 
Perras.

— Konstantas Varaška turėjo sėk
mingą operaciją Notre Dame ligoni
nėje, bet po kelių dienų mirė dėl 
kraujo apytakos sutrikimų. Palaido
tas gegužės 18 <L,Cote dės Nages ka
pinėse. Velionis buvo 68 metų am
žiaus.

— Šį sekmadienį — Sekminės. Ne
pamirškite pasinaudoti šventosios 
Dvasios dovanomis. Pasiveskime Ma
rijos globai — ji mus nuramins ir 
išgaus mums Dievo malonių.

— Užpraėjusio sekmadienio rink- 
liava — $124.61; praėjusio sekmadie
nio rinkliava — $117.427 Choro kon
certas davė pelno $524.61. Visi pini
gai paaukoti bažnyčios dažymui.

— Mūsų bažnyčioje ruošiasi priim
ti moterystės sakramentą Robert Ber
geron su Claudette Durocher — abu 
prancūzai ir Robert Girard su Anna 
Popieraityte. Jau paskelbti pirmieji 
užsakai. K. J. G.

Aušros Vartų par. žinios
— Gegužės 26 d. J. Kardelis atžy- 

mėjo 75-tą gimtadienį. Retai kam 
gyvenime pavyksta sutelkti savo as
menyje tokią ilgą dalį Lietuvos is
torijos, išsilaikant aktyviu jos nariu 
iki 75 metų amžiaus. Mūsų laikais 
žurnalistai yra aktyviausi mūsų isto
rijos liudininkai, šioje srityje jubi
liatas jau dirba daug metų. Sveiki
name ir dėkojame Dievui už amžiu-

LEONUI JAUGELIUI mirus, Velionies našlei, mielai 
kūmai JUZEI JAUGELIENEI ir jos vaikams reiškiu 
nuoširdžią užuojautą —

Ona Leskauskienė

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

1. Pastatui - nuo gaisro

2. Inventoriui - nuo gaisro ir vagystės

3. Brangenybėms- 
specialią apdraudę

4. Atsakomybės apdraudę su priedu 
darbininkams

Ir eilę kitų rekomendacijų Jūs

ADAMONIS

INSURANCE AGENCY INC

Tel.: 722-3545
Chartered Insurance Broker

(Mūsų tikslas - sutaupyti Jums 
tūkstančius)

GAISRAS - AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

A. NORKELIŪNAS
Com misi one r of H»e Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

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

Greitas ir tikslus patarnavimas

LITAS ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5827

i MOKA UŽ: 
DEPOZITUS________ 4.4%
ŠĖRUS ______________  5% %
TERMIN’. INDĖLIUS IKI 7%.... 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros šėru ir depo
zitų sumos.

IMA Už:
NEKILN. TURTO PASKOLAS 8% 
ASMENINES PASKOLAS___ 9%
Įskaitant gyvybės draudimą iki 
$10.000 abiejų rūšių paskoloms.

PARDUODAMI “ŽMOGUS IR JO PASAULIS” BILIETAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS

3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
Kasos valandos: 1465 De Seve St, .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.
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pati paroda 
tautos turi 
nei pernai. 
Yra naujai

mi ir darbu palaimintą žmogų.
— Pakrikštyta St. ir A. Jaugelių 

dukra Ritos Aldonos vardais. Svei
kiname laimingus tėvus.

— Užsakai: Rūtos Barteškaitės su 
Ronald Pecuch.

— $10 vajus: aukojo dr. J. Mališ- 
ka, St. Jaugelis, P. Bagužįs, St. Po- 
causkas P. E. Kaulakiai, A. Morkū
nas. Rinkliava — $286. Nuoširdžiai 
visiems dėkojame.

— Iškilminga naujo arkivyskupo 
inauguracija katedroje praėjo labai 
gražiai. Savo programinėje kalboje 
arkivyskupas pabrėžė, kad visi esa
me bendro Kristaus Kūno nariai, 
Katalikų Bendrijos dalininkai. * Jis 
nori būti šio Kristaus mistinio Kū
no vienybės instrumentu bei krikš
čionių tarpusavio dialogo šaltiniu. 
Kiekvienas turi dirbti pagal savo 
vietą ir uždarinius.

— Kaip praėjusių metų “Expo 67” 
taip ir šiais metais Montrealio paro
doje turės progos pasirodyti įvairios 
meninės grupės. Jos gali būti iš 
Montrealio ir iš kitų vietovių. Per
nai parodoje dalyvavo 727 meninės 
grupės iš 21 atskiro krašto, daugiau
sia iš Amerikos ir Kanados. Jos su
rengė apie du tūkstančius spektak
lių, kurių tarpe buvo ir lietuvių pa
sirodymai. Dalyvavimo sąlygos yra 
šios: visas išlaidas turi apsimokėti 
pačios grupės, parodos vadovybė rū
pinasi tik pasirodymo vieta ir duo
da veltui įėjimo bilietus tai dienai. 
Be to, atskira parodos tarnyba rūpi
nasi instrumentų pervežimu nuo įėji
mo iki pasirodymo vietos. Jeigu lie
tuvių tarpe būtų norinčių dalyvauti 
su koncertais ar spektakliais, jie 
turi kreiptis sekančiu adresu: Le 
Chef de Division (Kiosques), Terre 
des Hommes, Hotel de Ville, Bureau 
102, Montreal, PQ.

— Nors parodoje šiemet dalyvių 
skaičius yra mažesnis, 
gana įdomi. Kaikurios 
įdomesnius paviljonus 
Jų tarpe — Britanija,
dalyvaujančių tautų, pvz. Len
kija. Lietuviai, kurie pernai negalė
jo atsilankyti, šiais metais turi pui
kią progą aplankyti Montreal; ir įdo
miai praleisti laiką. Nuo parodos ati
darymo iki gegužės 24 d. parodą, jau 
aplankė 572.100 žmonių.

— Nuoširdūs sveikinimai Prisikė
limo parapijai ir Tėvams pranciško
nams, švenčiant 15 metų veiklos su
kaktį. Ad multos annos!

— AV Šv. Onos Dr-jos išvykoje 
dalyvauja apie 50 narių. Jos aplan
kys šv. Onos šventoves ir Kvebeko 
miestą. Susidomėjimas ekskursija ir 
kelione yra didelis.

— AV choro išvyka į Bostoną gra
žiai pavyko. Choras Bostone surengė 
lietuviams ilgoką koncertą su dideliu 
repertuaru išpildydamas apie 17 da
lykų, įskaitant ir naujo okteto tris 
dainas. Koncerto pradžioje buvo pa
gerbtas kompozitorius J. Gaidelis jo 
gražia giesme bei malda “Skaisčioji 
Marija”. Kompozitorius buvo iškvies
tas šiam kūriniui akompanuoti. Rei
kia padėkoti bostoniškiams už nuo
širdų choro priėmimą. Pakeliui dar 
buvo aplankyta Kennebunkport vie
tovė.

KLK Moterų Dr-jos susirin
kimas balandžio 27 d. seselių 
namuose, dalyvaujant dvasios 
vadui Tėvui Pečkiui ir narėms, 
buvo sėkmingas. Išrinkta nau
ja valdyba: P. Bernotienė, P. 
Keturkienė, P. Piešinienė, P. 
Staškevičienė ir P. Vaupšienė. 
Revizijos komisiją sudarė: P. 
Gražienė, P. Grigelienė ir P. 
Navikėnienė. Susirinkimo metu 
dvasios vadas pateikė gražių 
minčių ir nurodė gaires ateities 
veiklai. Senoji valdyba, užbaig
dama savo darbo metus, gautą 
kovo 10 d. loterijos pelną pa
skirstė: seselėms — $100, stud, 
ateitininkams — $50, žurnalui 
“Moteris” — $75, K. Mot. Drau
gijos centro valdybai — $40, 
Vasario 16 gimnazijai — $25, 
“Baltijos” stovyklavietei — 
$25, Lietuvių Fondui — $25. 
Linksmai praleistas laikas ir pa
šnekesiai baigti kavute.

Vyresnieji moksleiviai ateiti
ninkai gegužės mėn. 25 d. suren- 

f gė ekskursiją į Otavą. Čia jie su- 
[ sitiko su tokio pat amžiaus Ota

vos mergaitėmis ir berniukais. 
Buvo aplankyti parlamento rū- 

! mai, miesto rotušė, parkai.
Pietus 30-ciai išalkusių jau

nuolių paruošė p. Vilčinskai, o 
p. Daniai — vakarienę, p. Ra- 
mūnienė pavaišino ledais ir ska
numynais. Si diena paliko neiš
dildomus įspūdžius montrealie- 

i čiams. Tulpė
CBC valstybinė radijo ir tele

vizijos bendrovė š.m. lapkričio 
mėn. pradės vyriausios būstinės 
statybą Montrealyje. Place Ra
dio Canada 23-jų augštų pasta
tas įstaigoms ir studijoms atsi
eis $66.200.000, bet jis bus dide
lis įnašas Montrealio kultūri
niam gyvenimui. Anksčiau su
planuoto projekto išlaidos bū
tų siekusios iki 80 milijonų do- 

I lerių. Jos buvo sumažintos, at
sisakant dvieju studijų. Nauja
sis CBC centras turės'daugiau 
kaip 2.500 tarnautojų. Kaikurie 
Kanados politikai darė spaudi
mą, kad centras būtų statomas 
Toronte, nes Montrealis dėl se
paratistų veiklos esąs nepatiki
mas miestas tokiam centrui.




