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Jungties savaitė
Švęsti bei minėti įvairias sukaktis atskirai esame jau įpratę 

ir išmokę. Per ketvirtį šimtmečio išeivijoj turėjome daugybę 
progų dalyvauti savo šventėse, bet daugiausia vis atskirai, šiais 
metais iškilmingai atšventėm Lietuvos nepriklausomybės pen
kiasdešimtmetį savo- tarpe. Net ir mažiausios bendruomenės 

-neatsiliko — surengė atitinkamus pobūvius. Visa tai liudija tau
tinį lietuvių gyvastingumą. Tai geras ženklas, tačiau reikalingas 
platesnio fono. Juk negalime užsisklęsti savo gete ir nepaisyti 
mus globiančios aplinkos. Mūsų veikėjai tai gerai supranta ir 
visom galimom priemonėm stengiasi prasiveržti į platesnę vie
šumą. Kartais tai pavyksta, kartais ne. Galimas dalykas, kad . 
tokius proveržius silpnina tautinių grupių nevieningumas. Net 
ir' tokios artimos grupės, kaip estai, latviai ir lietuviai, bando 
prasiveržti paskirai. Dėlto kartais ir labai gražios pastangos būna 
nesėkmingos. Tai pastebėta pvz. minint Lietuvos ir Estijos pen
kiasdešimtmečius. Galbūt tai paskatino mūsų veikėjus jieškoti 
platesnio kelio, neatsisakant ir grynai savojo. Kanadoje tokia ini
ciatyva švystelėjo Edmontone, Londone, o dabar ir Toronte, kur 
taipgi lyžtamasi jungtinėmis jėgomis paminėti Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos penkiasdešimtmečius. Sutarta rengti ne vieną pami
nėjimo vakarą, bet ištisą savaitę.

★ ★ ★
Taigi, pirmą kartą Toronte rengiama baltiečių savaitė, kuri 

prasidės birželio 7, penktadienį, ir baigsis birželio 15, šeštadie
nį. Tiesa, tai nėra visiška naujovė — baltiečių bendrų susitikimų 
yra buvę kasmet, ypač minint sibirinius išvežimus, tačiau jie iki 
šiol buvo trumpalaikiai. Šį kartą užsimota žymiai plačiau — suda
ryta programa visai savaitei. Programon . įrašyta jaunimo konfe
rencija, meno paroda, tautodailės paroda, koncertas, politinė kon
ferencija. Tai galima sakyti baltiečių kultūros savaitė su visuo
meniniu atspalviu. Laikas jai parinktas birželio mėnesį, kai mūsų 
mintyse atgyja nelaimingieji masiniai sibiriniai išvežimai. Pasta
rieji bus prisiminti tiktai trumpa latvių liuteronų vyskupo Lūšio 
kalba, o visa kita programa bus kultūrinio pobūdžio, išskyrus po
litinę konferenciją, kuri pažvelgs į mūsų trijų Baltijos kraštu po
litinį likimą. Tuo būdu tradicinis birželinių įvykių minėjimas 
pasukamas nauja vaga, būtent, didesnės tarpusavės jungties 
linkme. Tai pagirtina iniciatyva, kurią reikėtų brandinti ir toliau. 
Pirmoji baltiečių savaitė Toronte parodys turimas pajėgas, pa

niektus laimėjimus ir trūkumus. Pagal tai tolimesnių savaičių 
rengėjai galės nustatyti gaires ateičiai.

VLIKo pirmirtinkas dr. J. K. Valiūnas, grižęs iš Tolimųjų Rytų, pokalbyje su "Tėviškės Žiburių" 
bendradarbiu S. Dziku Nuotr. L. Tamošaičio

ĮS t.

Baltieciu Savaitė Toronte

Žvelgiant į šią pirmąją baltiečių savaitę lietuvio akimis, kyla 
klausimas: ar lietuviai išjudės ir gausiai dalyvaus parengimuose? 
Iš patirties žinome, kad estai ir latviai savo kultūrinius parengi
mus lanko žymiai uoliau. Kam teko dalyvauti jų šventėse, kon
certuose, parodose, galėjo konstatuoti gyvą jų interesą bei kultū
rinį judrumą. Kitaip yra su lietuviais. Jie gausiai renkasi tiktai į 

"Tieėilffiio pobūdžio parengimus. Kaikas aiškina, kad lietuviuose 
glūdi lokys (ursus lituanus), kad jų nerangumas įgimtas. Galimas 
dalykas, kad jų būde yra nemažai to nerangumo, kuris apsun
kina išjudėjimą', bet kartą išjudėjęs lietuvis žengia tvirtai. Reikia 
tikėtis, kad pirmoji baltiečių savaitė bus pakankamai patraukli 
ir pajėgs išiudinti visus lietuvius. Juk svarbu, kad lietuviai visur 
ir tai aktyviai dalyvautų. Jeigu jie nedalyvaus, parodys savo ne
subrendimą ir nesidomėiimą bendru baltiečių keliu, kuriuo lemta 
žengti visom trim Baltijos tautom. Tada visur vyraus estai su 
latviais, o lietuviai liks pasyviais stebėtojais, nepajėgiančiais 
būti lygiais dalininkais. Aktyvus dalyvavimas ne tiktai parodvs 
lietuviu kultūrinį pajėgumą, bet ir prisidės prie bendros baltie
čių savaitės sėkmės, kurios reikia platesniam proveržiui į vie-

K AN ADOS ĮVYKIAI

KA ŽADA POLITIKAI?
Premjero P. E. Trudeau už

sienio politikos gaires paskelbė 
ir spaudos konferencijoje iš
ryškino užsienio reikalų min. 
M. Sharp. Liberalų partija ir 
dabartinė Kanados vyriausybė 
yra numačiusi plėsti ryšius su 
prancūziškai kalbančiais Afrikos 
kraštais. Ten bus atidarytos trys 
naujos Kanados atstovybės, 
bendrąjį jų skaičių padidinant 
iki aštuonių. 1967-68 m. Kana
dos finansinė parama Afrikos 
kraštams siekė tik $12 milijonų 
iš bendros $216,4 milijono su
mos. Sekančiais metais ji bus 
padidinta iki $19 mil. P. Ė. Tru
deau taipgi planuoja tampres
nius ryšius su V. Europos vals
tybėmis ir R. Europa. Otavoje 
jau pradėjo darbą speciali pla
nuotojų grupė, kuri peržiūrės 
Kanados įsipareigojimus Atlan
to Sąjungai ir š. Amerikos že
myno bendrai gynybai su JAV. 
Pagrindinis dėmesys bus skiria
mas Kanados santykiams su Eu
ropa, bet tuo pačiu bus jieško- 
ma artimesnio bendravimo ir 
su P. Amerika, kurią iki 1969 
m. pabaigos aplankys Kanados 
ministerių delegacija. I planus 
yra įtrauktas komunistinės Ki
nijos oficialaus pripažini
mo klausimas. M. Sharp teigi
mu, vyriausybė jau pradėjo pa
sitarimus šiuo reikalu su Kana
dos ambasadoriais, nes ji nėra 
linkusi čiangkaišeko valdžią 
Formozoje laikyti visos Kinijos 
vyriausybe. Užsienio proble
moms studijuoti ir paramai 
koordinuoti Otavoje bus suor
ganizuotas tarptautinis institu
tas. Lig šiol Kanada ryšius su 
užsienio kraštais daugiausia tu
rėjo per kolektyvines organiza
cijas, kaip pvz. Atlanto Sąjunga, 
Kolombo planas ir Britu Bend
ruomenė. o dabar bus siekiama 
tiesioginio bendravimo.

Montrealio kardiologijos ins
titute buvo atlikta apie ketu
rias valandas trukusi pirmoji 
širdies perkėlimo operacija Ka-

Lietuvos reikalai Tolimuose Rytuose
Spaudos atstovai pas VLIKo pirmininką dr. J. K. Valiūną, grįžusį iš Tolimųjų Rytų

Mūsų politinės kovos cent
ras, Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, daugumą savo pa
stangų yra nukreipęs į informa
ciją ir asmeninius ryšius, šiuo 
metu tai bene pagrindiniai mū
sų laisvės kovos ginklai.

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
no pagrindinė mintis, pabrėžta 
gegužės 18 d. sukviestiems lie
tuvių spaudos atstovams buvo ši: 
mes galėtume daug ką padaryti, 
jei turėtume lėšų ir pasišventu
sių žmonių. Tą mintį jis ryški
no iš savo praktinės patirties, 
nes tik prieš keletą dienų buvo 
grįžęs iš kelionės po Tolimuo
sius Rytus, kurios metu pasi
naudodamas plačiomis pažinti
mis ir ryšiais visoje eilėje vals
tybių sostinių atliko eilę poli
tinio’ pobūdžio žygių.

Kelionės metu dr. J. K. Va
liūnas aplankė Pietų Korėją, 
Formoza, Filipinus, Australiją, 
Maleziją, Tailandiją/ Indiją ir 
Iraką, žinoma, VLIKas negalė
jo šių kelionių išlaidų padeng
ti. Tik pirmininko padėtis vers
le įgalino ir VLIKą naudotis jo 
kelionių vaisiais.

Pašto ženklai
Pagrindinis VLIKo pirminin

ko dėmesys buvo nukreiptas į 
pastangas išrūpinti, kur tik įma
noma, Lietuvos sukaktuvinį paš
to ženklą. Tuo reikalu jis kalbė
jo su Korėjos susisiekimo ir už
sienių reikalų ministeriais. At
rodo, kad nors ir su pavėlavi
mu tokį ženklą P. Korėja išleis. 
VLIKas, korėjiečių paprašytas, 
yra pasiuntęs tokių ženklų pa
vyzdžių. Tame reikale daug pa
deda gen. Lee" Antikomunisti
nės Lygos pirm. Filipinai pašto 
ženklą pažadėjo, tik reikia pa
laukti, nes yra eilė. Čia irgi tuo 
reikalu dr. Valiūnas kalbėjo su 
užsienio ir susisiekimo minis
teriais. Daug palankumo Lietu
vos reikalui rodo senatorius Su- 
mulong. Formozoje gausime vie
nam mėnesiui pašto antspaudą 
su Lietuvą primenančiu šūkiu.

Garbės konsulai
Kitas klausimas, kurį VLIKo 

pirmininkas kėlė savo kelionių 
metu, yra Lietuvos garbės kon
sulų reikalas. Jais galėtų būti 
vietiniai garbingi ir įtakingi 
žmonės, kurie sutiktų Lietuvos 
reikalus savam krašte atstovau
ti, nes mūsų diplomatinė tarny
ba yra negausi ir su laiku silp
nėja. Iš VLIKo pirmininko tuo 
reikalu pasikalbėjimų atrodo, 
kad Lietuvos garbės konsulus 
sutiktų priimti Pietų Korėja ir 
galbūt Filipinai. Australijos užs. 
r. min. pavaduotojas pasikalbė
jimo metu buvo sutikęs, tačiau 
vėliau sutikimą atšaukė. Nema
ža kliūtimi šiai minčiai įvykdy
ti yra sunkumai surasti vietini 
įtakingą ir sutinkantį Lietuvai 
ir lietuviams padėti žmogų.

Pas politikus
Greta konkrečių pažadų, ku

riuos VLIKo pirmininkas yra 
gavęs pašto ženklo ir garbės 
konsulatų reikalu, reikia skirti

— T. C. Douglas ir kreditistų. žymios reikšmės ir tam faktui, 
kad jis turėjo progos aplankyti 
daug vyriausybių narių, išdėstv- 
ti jiems Lietuvos klausimą ir 
patirti ju nuomones tuo reika
lu. Dr. Valiūnas buvo labai šil
tai priimtas Filipinų prezidento? 
užs. reik, ministerio, susisieki
mo ministerio, o senatoriaus Su- 
mulongo buvo pakviestas pietų 
ir apdovanotas dviem jo para- 
šytom knygom. Senatorius bus estų

TORONTO MIESTAS - VIEŠAS PRANEŠIMAS
"BALTIEČIŲ SAVAITE”

1968 M. BIRŽELIO 10 IKI 15 DIENOS
Kaip Toronto miesto burmistras su malonumu priėmiau 

pageidavimą paskelbti Baltiečių Savaitę 1968 m. birželio 10 — 
15 dienas.

Toronto miestas labai vertina didelį įnašą jo augimui 
asmenų, kilusių iš Baltijos valstybių. Be prisidėjimo baltiečių, 
kurie gyvena mūsų didžiame metropolyje, nebūtume pasiekę 
dabartinės išskirtinės pozicijos, kuria dabar džiaugiamės verslo 
ir kultūros srityje.

Buvimas asmenų iš Baltijos valstybių suteikė mūsų gyve
nimui labai išskirtiną atspalvį bei charakterį. Už tai mes jiems 
esame labai dėkingi.

Norėdamas parodyti tinkamą pripažinimą įtakos asmenų, 
atvykusių iš Baltijos valstybių ir pasirinkusių mūsų miestą savo 
antrąja tėviške, Toronto miestas 1968 metų birželio 10 — 15 
dienas paskelbė Baltiečių Savaite.
Burmistro įstaiga, 
City Hali, Toronto 
1968 m. birželio 7 d.

WILLIAM DENNISON, 
burmistras

netrukus paskirtas Filipinų at
stovu J. Tautose. Pietų Korėjoje 
buvo priimtas užs. reikalų ir su
sisiekimo ministerių. Australi
joj ir Malezijoj kalbėjo su užs. 
reik, ministerių pavaduotojais. 
Taip pat buvo priimtas Austra
lijos kardinolo. Kitur buvo pri
imtas kitų augštų užs. reikalų 
ministerijos pareigūnų. Visi šie

VLIKo pirmininko susitikimai 
yra neabejotinai teigiamas įna
šas į Lietuvos laisvės klausimo 
aktualinimą.

Spauda, radijas, televizija
Sėkmingą spaudos konferenci

ją VLIKo pirmininkas turėjo Fi
lipinuose.

Nukelta Į 7-tą puslapį.

DVI SPAUDOS KONFERENCIJOS

nadoje. Pasauliniu mastu ji yra 
aštuonioliktoji. Dėl kraujo iš
siliejimo smegenyse mirusios 38 
metų amžiaus montreąlietėsThe- 
rese Rondeau širdį 25 asmenų 
operacinė grupė, vadovaujama 
chirurgų dr. Pierre Grondin ir 
dr. Gilles Lepage, perkėlė 58 
metų amžiaus mėsininkui Alber
tui Murphy, kuris devynerių me
tų laikotarpyje buvo turėjęs tris 
širdies priepuolius. Operaciją 
suplanavo kardiologijos institu
to įkūrėjas ir jo vadovas dr. 
Paul David. Deja, pacientas su 
nauja širdimi gyveno tik 41 va
landa.

Liberalai senatoriai ir buvu
sio parlamento nariai surengė 
išleistuvių vakarienę L. B. Pear- 
sonui Federacijos salėje, parla
mento rūmuose. Dovanų jam 
buvo įteikta du rašomieji stalai 
ir dvi patogios kėdės.

Imigracijos įstatymai iš 
pradėti lengvinti: Kanada 
laiką buvo kritikuojama,
varžė įvažiavimą Azijos ir Afri
kos imigrantų. Tie sunkumai 
dar ir dabar nėra panaikinti, 
tačiau jau šią vasarą atvyks pir
moji didesnė imigrantu grupė 
iš Afrikos — net 700 iš Kenya 
valstybės. Labiausiai vyriausybė 
yra kritikuojama dėl nepriėmi
mo kiniečių iš Hong Kongo.

CBC ir ČTV televizijos tink
las birželio 9 d. nuo 9 iki 11 v.v. 
visai Kanadai transliuos pasi
kalbėjimus su pagrindinių par
tijų vadais: liberalų vadu P. E. 
Trūdeau, konservatorių — R. 
Stanfieldu, naujųjų demokratų

lėto 
visą 
nes

— R. Caouette. šis pakolbis bus 
pravestas priešrinkiminio va
jaus ženkle. Klausimus paruoš 
televizijos pareigūnai, bet jie 
turės būti parodyti partijų va
dams valanda prieš programos 
pradžią. Partijos turės teise kai- 
kuriuos klausimus atmesti, ta
čiau galutinis klausimų parinki
mas bus abiejų televizijos bend
rovių žinioje.

Gegužės 29 d. Toronte Royal 
York viešbutyje Kanados kon
servatorių partijos vadas R. 
Stanfield susitiko su etninių 
grupių ir jų spaudos atstovais, 
iš lietuvių dalyvavo lietuviško
sios radijo programos vedėjas 
J. R. Simanavičius. R. Stanfield 
įžanginėje kalboje pirmiausia 
prisiminė baltiečius. Mat, N. 
Škotijos provincijoj, kur jis ei
lę metų buvo premjeru, be ang
lų, škotų, prancūzų, vokiečių ir 
olandų, buvo ir baltiečių, pasi
žymėjusių provincijos kultūri
niame gyvenime (vienas latvis 
muzikas ten įsteigė konservato
riją ir baleto studiją). Konfe
rencijoj dalyvavę daugelio tau
tybių atstovai pateikė visą eilę 
klausimų. Atsakydamas į juos, 
R. Stanfield pabrėžė, kad Ka
nada savo imigracine politika 
skiriasi nuo JAV-ių. Kanadoje 
ateivių atsineštinė kultūra esan 
ti respektuojama, o patys atei
viai nėra tirpdomi tautybių ka
tile. Dėl raudonosios Kinijos jis 
pareiškė esąs palankus jos pri
pažinimui. Kanados vaidmenį 
Atlanto Sąjungoje esą reikia 
peržiūrėti, bet reformos daryti
nos tik pasitarus su kitais Są
jungos nariais. Buvo iškeltas 
klausimas dėl Kanados piliety
bės gavimo. Esą ateiviams rei
kia laukti penkerius metus, kai 
tuo tarpu Britanijos piliečiams 
užtenka vienerių metų. R. Stan
field pareiškė, kad įstatymas ga
lėtų būti pakeistas. Taip pat jis 
palankiai pasisakė apie sujungi
mą šeimos narių, likusių už ge
ležinės uždangos bei jų atkvie- 
timą Kanadon.

Gegužės 30 d. Tirolio resto
rane buvo surengta spaudos 
konferencija su užsienio reika
lų ministerių M. Sharp. Dalyva-

di-vo gausus būrys etninės ir 
džiosios spaudos atstovu. Pra 
džioje užsienio reik, ministeris 
pasakė kalbą apie bendras už
sienio politikos gaires bei nu
matomą Kanados užsienio poli
tikos peržiūrėjimą. Ministeris 
aiškiai pasakė, kad rengiamasi 
pripažinti - raud. Kiniją, kurią singumo min. L. Joxe. Finansų 
jau pripažįsta visa eilė neutra
lių valstybių. Formoza taipgi 
būsianti pripažinta kaip atski: 
ra valstybė. Aktualiausias klau
simas buvo Kanados santykiai 
su kraštais už geležinės uždan
gos. Ministeris tuo reikalu nieko 
aiškaus negalėjo pasakyti, išsky
rus tai, kad Kanadai rūpi visur 
Įtampų švelninimas, nors dabar
tinėje kovoje už žmonių ir kraš
tų laisvę Kanada negalinti pasi
likti neutrali. Baltiečių atstovai 
paklausė, kaip busimoji Kana
dos politika palies Baltijos kraš
tus ir ar jų konsulai bus pripa
žįstami ir toliau. Min. M. Sharp 
paaiškino, kad Kanados užsienio 
politikos peržiūrėjimas nereikš 
posūkio į kairę ir lies tiktai di
džiuosius Kanados įsipareigoji
mus Europoje ir kitose pasaulio 
dalyse. Baltijos valstybių konsu
lų minėtasis politikos peržiūrė
jimas neliesiąs. (Iš kitų šaltinių 
teko patirti, kad dabartinė vy
riausybė ir toliau nepripažins 
sovietinės Baltijos kraštų oku
pacijos bei aneksijos). Ministe
ris buvo paklaustas, ar nenu
matoma įsteigti specialios mi
nisterijos etninių grupių reika
lams. Atsakė — ne, tačiau su
tiko. kad ateityje etninių gru
pių atstovų skyrimas į valdines 
vietas gali padidėti, šią spau
dos konferenciją surengė Kana- 
nados etninės spaudos federaci
jos valdyba, kuriai pirmininkau
ja dr. J. Kirschbaum, slovakas.

Pasaulio įvykiai
SUIRUTĘ PRANCŪZIJOJE RYŽOSI ATSTATYTI PREZ. DE 

GAULLE, kreipdamasis į tautą radijo bangomis. Jis paleido par
lamentą ir paskelbė naujus rinkimus birželio 23 d. Šių priemonių 
prez. De Gaulle ėmėsi po slaptų pasitarimų su prancūzų kariuo
menės vadais. Prezidento lėktuvas buvo nusileidęs Baderi-Badeno 
aerodrome, V. Vokietijoje. Atrodo, prez. De Gaulle čia susitiko su 
prancūzų kariuomenės dalinių V. Vokietijoje vadu gen. J. Massu. 
Į Paryžių atskraidinti parašiutininkai streikininkams davė suprasti, 
kad prez. De Gaulle gali panaudoti ypatingos padėties įstatymus 
tvarkai atstatyti. Savo kalboje jis pabrėžė, kad didžiausią pavojų 
Prancūzijai sudaro diktatūros siekianti komunistų partija. Premje
ras G. Pompidou pertvarkė ministerių kabinetą, atleisdamas iš 
pareigų tuos asmenis, kurie ne
sugebėjo susitvarkyti su strei
kuojančiais darbininkais ir maiš
taujančiais studentais. Šių atgai
los ožių grupei priklauso vidaus 
reikalų min. Ch. Fouchet, in
formacijos min. G. Gorse ir tei-

ministeriją perėmė ligšiolinis 
užsienio reikalų min. Maurice 
Couve de Murville. Jo laukia 
sunkus uždavinys pastatyti ant 
kojų pairusią Prancūzijos eko
nomiją. Vien tik gamybos nu
traukimas Prancūzijai yra pada
ręs 3 bilijonus dolerių nuosto
lio. Liūdniausia, kad vidinė -ne
tvarka gerokai susilpnino Pran
cūzijos franką. Europos bankai 
buvo atsisakę pirkti frankus. 
Kaip ir paprastai tokiais atve
jais, pirmoji į pagalbą atėjo 
prez. De Gaulle nekenčiama 
Amerika su $100 milijonų pa
skola. Franko nuvertinimas su
krėstų visą finansinę sistemą, 
bet ligi to turbūt nebus prieita, 
nes Prancūzija turi $8 bilijonų 
vertės aukso ir amerikietiškų 
dolerių atsargas. Paryžiuje ir 
kituose miestuose surengtos de
monstracijos prez. De Gaulle 
paremti įtaigoja, kad rinkimus 
greičiausiai ir vėl laimės jo par
tija. Prancūzijos betgi laukia 
sunkios dienos, nes premjeras 
G. Pompidou turėjo padidinti 
algas streikuojantiems darbi
ninkams. Balansui suvesti, ma
tyt, teks gerokai apkarpyti ato
miniams ginklams skiriamas su
mas. Užsienio politikoje galima 
tikėtis santykių atšalimo tarp 
Paryžiaus ir Maskvos. Kremlius 
stengėsi tvardyti Prancūzijos ko
munistų įsiaudrinimą, bet žala 
jau yra padaryta prezidentui De 
Gaulle.

Toronto miesto burmistras W. Dennisonos pasirašo raštą, skelbiantį Baltiečių Savaitę nuo birželio
10 iki 15 dienos. Iš kairės stovi: latvių atstovas Edwin T. Kronbergs, lietuvių — J. R. Simanavi-

i — llmar Heinsoo Nuotr. J. Kreilio

JAV ir Š. Vietnamo derybose 
Paryžiuje tebevyksta ginčas dėl 
bombardavimų visiško sustabdy
mo. Amerikiečių ambasadorius
A. Harrimanas laikosi prez. L.
B. Johnsono formulės, pagal ku
rią į bombardavimų nutrauki
mą komunistai turi atsakyti ati
tinkamomis nuolaidomis. Hano
jaus atstovai apie betkokias nuo
laidas nenori nieko girdėti. Kai- 
kurie politiniai komentatoriai 
teigia, jog Hanojus savo atsto
vus atsiuntė ne derėtis, bet pri
imti visišką JAV kapituliaciją. 
Aprašyti derybų eigos Paryžiun 
buvo atvykę 800 žurnalistų iš 
viso pasaulio, o dabar jų liko 
tik 50. Ambasadoriaus A. Har- 
rimano pavaduotojas C. R. Van
ce lankėsi Vašingtone ir tarėsi 
su prez. L. B. Johnsonu. Jei
gu amerikiečiai padarys kokių 
nors nuolaidų, jos turėtų išryš
kėti artimiausiuose posėdžiuose.

Derybas ir susilpnintą bom
bardavimą š. Vietnamas naudo
ja savo jėgoms stiprinti. Kiek
vieną mėnesį dabar į P. Vietna
mą Hanojaus vyriausybė atsiun
čia apie 15.000 karių. Paskubo
mis kertami džiunglių medžiai 
ir įrengiami keliai kariuomenės 
transportui. Kautynės tebevyks
ta Saigono priemiesčiuose. Ko
munistai sudarė naują organi
zaciją — tautinių demokratų ir 
taikos jėgų sąjungą, kuriai va
dovauja advokatas Trinh Dinh 
Thao. Šios krupės tikslas yra 
telkti Saigono vyriausybe nusi
vylusius P. Vietnamo karinin
kus ir su jų pagalba nuversti 
prez. N. V. Thieu ir viceprez. N.
C. Ky vyriausybę, kurioje vyks
ta trintis tarp abiejų vadų. Pre
zidentas remiasi daugiausia pie
tų vietnamiečiais, o viceprezi
dentas valdžioje nori matyti 
kiek galint didesnį skaičių an- 
tikomunistu pabėgėliu iš š. Viet
namo. Naujasis premjeras T. V. 
Huong yra prezidento šalinin
kas, bet krašto apsaugos ir už
sienio reikalų ministerijoms va
dovauja viceprezidento draugai 
šiauriečiai.

Čekoslovaku kompartijos cent
rinis komitetas pašalino iš savo 
eilių buvusį prez. A. Novotny, 
kartu suspenduodamas ir jo pri
klausymą kompartijai. Tai buvo 
padaryta dėl jo aktyvaus daly
vavimo propagandiniuose komu
nistu vadų teismuose. Galimas 
dalykas, sekantis kompartijos 
sekr. A. Dubčeko žingsnis bus 
speciali byla Stalino šalininkui 
A. Novotny. Panašaus likimo su
silaukė ir kiti šeši centrinio ko
miteto nariai, jų tarpe buvęs 
premjeras Viliam Siroky, buvęs 
vidaus reikalų min. Karolis Ba- 
cilek ir buvęs vyr. prokuroras 
Jiri Urvalek. Atrodo, tai yra tik 
valymo pradžia, nes .110 asme
nų centriniame komitete dar te
bėra anie 40 stalininkų, neturin
čių jokių oficialių pareigų.

Nukelta į 7-tą puslapį.
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Vatikano derybos su Čekoslovakija

® RELIGINIAME GYVENIME
* Dieviškojo Ganytojo vienuo

lės buvo apgaulingai Įkalbėtos 
pirkti prie Milwaukee, JAV, že
mės už pusantro milijono dole
rių. Federacinis teismas advo
katą V. OrsingerĮ rado kaltą. 
Jis galėtų būti nubaustas 10 me
tų kalėjimo.

* Cincinnati arkivyskupas K. 
Alter paskelbė, kad bus stato
mos patalpos už milijoną dole
rių ir bus panaudotos rasinėms 
problemoms spręsti.

* Nauji kandidatai i šventuo
sius yra Simonas Berneux, bu
vęs apaštališkasis Korėjos vika
ras ir 23 jo padėjėjai misijonie- 
riai. nužudyti už tikėjimą, ir 
Teresė Wuellenweber, vienuo
lė. Apeigų kongregacija tyrinė
ja jų gyvenimą.

* Tar autinis katalikų spau
dos atsiuvu suvažiavimas ren
giamas Vakarų Berlyne liepos 
2-6 d. Numatoma 500 atstovų 
iš 35 kraštų, Įskaitant ir sovie
tinius kraštus. Tai VIII katali
kiškos spaudos atstovų suvažia
vimas. Organizacijos pirm, yra 
dr. Konrad Kraemer, vyriau
sias KNA redaktorius V. Vokie
tijoje.

* Pasauliečiai nori didesnio 
dalyvavimo Bendrijos administ
racijoje ir dialogo su dvasiš
kiais. Toks pageidavimas buvo 
iškeltas Puerto Rico Bendrijos 
suvažiavime, kur dalyvavo 50 
pasauliečių vyrų ir moterų.

* Kanados misijonierių apaš
talaujančių Pietų Amerikoje 
yra 2000. Jų tarpe yra 9 vys
kupai. 137 pasauliečiai kunigai, 
245 vienuoliai kunigai, 905 bro
liukai ir 70 pasauliečių. Tam 
kilniam tikslui Kanada išleidžia 
i metus 3 milijonus dolerių.

* Tėvas ir du sūnūs š.m. bir
želio mėn. Belmont vienuolyne, 
N. C.. JAV, gauna kunigystės 
šventimus. Tai J. Habiger, naš
lys. ir io sūnūs Jonas ir Liudvi
kas.

* Anglijoje katalikų vyskupai 
patvirtino nutarimą, kuriuo 
Įsteigiamas pastovus diakona- 
tas. Kiekvienas vyskupas yra 
laisvas pasirinkti kandidatus — 
vedusius ar nevedusius. Pasta
rieji turės lankyti tam tikrą teo
logijos kursą.

* Bolivijos 80 kunigų bend
rame laiške vyskupams apgai
lestauja skaudžia savo krašto

IGORO GUZENKOS
Sovietų špionažo tinklą at

skleidęs jų ambasados Otavoje 
tarnautojas Igoras Guzenko pa
rašė 16 psl. memorandumą 
“Trudeau galį, tapti kanadišku 
Castro”. Ši brošiūra, išleista 
prieš liberalų vado rinkimus, tu
rėjo tikslą įspėti liberalų par
tijos atstovus, kad P. E.* Tru
deau išrinkimas galėtų padaryti 
daug žalos Kanadai, nes jis esąs 
radikalusis socialistas. Memo
randume primenama, jog P. E. 
Trudeau buvo vienintelis Kana
dos teisingumo ministeris, ku
rio, kaip privataus asmens, JAV 
nenorėjo Įsileisti į savo terito
riją, kai jis grižo iš ekonominių 
reikalų konferencijos Maskvm 
je. I. Guzenko teigimu, P. E. 
Trudeau Įsteigė “Cite Libre” ra
dikaliųjų socialistų žurnalą, ku
rį kaikurie Kvebeko laikraščiai 
yra pavadinę komunistiniu. 
1952 m. P. E. Trudeau dalyva
vęs sovietinės kompartijos su
rengtoje konferencijoje ekono
minių reikalų klausimu ir, grįžęs 
iš Maskvos, rašęs prosovietinius 
straipsnius. Du kartus P. E. Tru
deau lankęsis Kinijoje. Ten jis 
asmeniškai buvęs priimtas Mao- 
tsetungo. Po šio vizito su kitu 
autoriumi parašęs knygą, garbi
nančią komunistini Kinijos re 
žimą ir smerkiančią kiniečių 
tautinę vyriausybę Formozoje 
bei JAV veiksmus Kinijos at
žvilgiu. Toliau I. Guzenko pri
mena liberalų partijos nariams, 
kad P. E. Trudeau rašė aistrin
gus straipsnius prieš JAV da
lyvavimą Korėjos kare, labai pa
našius i komunistinę propagan
dą, o jo rašiniai, smerkiantys 
JAV veiksmus Vietname savuo
ju aštrumu prilygsta komunis
tu leidiniams.

‘ I. Guzenko taipgi atkreipia 
visųdėmesį į faktą, jog teisin
gumo ministerio P. E. Trudeau 
pateiktame žmogaus teisių įsta
tymo projekte siūloma neįsileis
ti į teismus nelegaliomis prie- 

žmonių padėtį, jų skurdą ir pa
geidauja radikalių reformų. Jie 
sako, kad blogas medžiaginių 
reikalų tvarkymas atstumia vis 
daugiau ir daugia žmonių nuo 
Katalikų Bendrijos.

* “Nehru premiją” šiais me
tais Indijos valdžia paskyrė po
piežiui Pauliui VI. Kasmet ta 
premija, 100.000 rupijų, skiria
ma pasaulio žymiausioms asme
nybėms.

* “Atnaujinimas — taip, iš
kraipymas — ne”, pareiškė Šv. 
Tėvas Paulius VI, kalbėdamas 
30.000 maldininkų. Esą tikėji
mo tiesos yra nekintamos, kaip 
ir pagrindiniai Bendrijos dės
niai. Bendrija kenčia nuo kraš
tutinių reformininku. kurie iš
kraipo Vatikano santarybos nu
tarimus.

* Prof. R. Garaudy, Prancū
zijos komunistų centrinio ko
miteto narys,- buvo pakviestas 
kalbėti, klierikams Angers semi
narijoje. Seminarijos rektorius 
kun. F. Laplanche pareiškė, esą 
reikia giliai pažinti ateizmą. 
Klierikai turi būti paruošti dia
logui su komunistais. Žmogaus 
tikėjimas esą nei kiek nesuma
žėja užtikrinant laisvę ir atsa
komybę.

* Popiežius Paulius VI, kalbė
damas maldininkams ligoniams 
Romoje, pareiškė, kad jo širdį 
slegia dideli rūpesčiai. Esą atei
na žinios apie kaikurių tikinčių
jų grupių stoką paklusnumo ir 
tikėjimo. Drausmė ir tikėjimas 
reikalingi atnaujinimo daugely
je Bendrijos nariu. Popiežius 
ypač susirūoinęs sklidimu naujų 
teorijų, artimų herezijoms, ku
rios randa tikinčiųjų tarpe gana 
platų pritarimą. Esą net pasau
liečiai kaikur nepaiso vyskupų 
nurodymu.

* Kardinolas John Heenan, 
o a s a k ė pamokslą anglikonų 
Westminsterio Abbey ir kriti
kavo krikščionis, dalyvaujančius 
netinkamose demonstracijose. 
Tai pirmas atvejis per 400 me
tu. kad katalikų kardinolas kal
bėjo anglikonų šventovėje.

* Vokietijoj “Misereor” drau
gija. Įsisteigusi 1958 m., per 10 
metų surinko aukų 133 milijo
nus dolerių, sušelpdama . skur- 
dan patekusius kraštus. Sveiki
no kardinolas Doenfner ir vie
šųjų darbų ministeris dr. Wisch- 
newski. B. M.

MEMORANDUMAS 
monėmis gautos kaltinamosios 
medžiagos. Iš esmės tai atrodo 
labai nekaltas dalykas, bet jei
gu toks Įstatymas būtų galiojęs 
1945 m., visi sovietų šnipai bū
tų išgelbėję savo kaili. I. Gu
zenkos iš sovietų ambasados 
paimti ir RCMP 'pareigūnams 
perduoti dokumentai buvo gau
ti nelegaliu būdu.

P. E. Trudeau, kaip teigia I. 
Guzenko, Kiaulių Įlankos (Ku
boje) invazijos metu amerikie
čių pakrančių apsaugos parei- 
.gūnų buvo sulaikytas laivelyje 
pakeliui i Kubą. Jis buvo Įtartas 
šnipinėjimu F. Castro naudai.

Memorandume L Guzenko 
tvirtina, jog anuometinis Kana
dos premjeras L. B. Pearsonas 
savo Įpėdiniu norėjo matyti P. 
E. Trudeau. Jis primena sovie
tų šnipės Elizabeth Bentley liu
dijimą teisme, kad jai slaptas 
infosmacijas II D. karo metais 
teikė Dr. Normanas ir L. B. 
Pearsonas, o šnipų tinklui pa
dėjo vadovauti jaunas kanadie
tis milijonierius. Kaip Įrodymą
I. Guzenko pateikia Toronto 
“Daily Star” 1957 m. balandžio 
5 d. laidos iškarpos nuotrauką 
ir citatą iš Toronto “Telegram” 
1953 m. lapkričio 23 d. atspaus
dintų puslapių. I. Guzenko ma
no, kad tas jaunas kanadietis 
milijonierius galėjo būti P. E. 
Trudeau, tuo laiku studijavęs 
Harwardo universitete ir turė
jęs apie 21-23 metus amžiaus.

Panašias informacijas skelbia 
ir kiti šaltiniai. Pats min. pirm. 
P. E. Trudeau minėtų tvirtini
mų nėra paneigęs. Užsienio reik, 
min. M. Sharp etninės spaudos 
konferencijoj Toronte pareiškė, 
kad P. E. Trudeau nesąs socia
listas, o pragmatistas, spren
džiąs klausimus pagal laiko ir 
aplinkybių reikalavimus. Visdėl- 
to jo praeities veikla, kaip skel
bia įvairūs šaltiniai, buvo susi
jusi su marksistinėmis idėjomis.

Praėjusiais metais Šventasis 
Sostas bandė pagerinti Bažny
čios būklę Čekoslovakijoje ir 
tam tikslui buvo pasiuntęs mons. 
Casaroli į Prahą, kur derėjosi su 
ministeriu Plojharu, bet dery
bos buvo nutrauktos, nes Čeko
slovakijos vyriausybė statė Va
tikanui nepriimtinas sąlygas. 
Derybos pradėtos vyskupų pa
skyrimo klausimu, nes daug kur 
jų trūksta — vyskupijos valdo
mos “kapitulinių vikarų”, kurie 
nėra išrenkami be kompartijos 
Įtakos ir todėl susiduria su baž
nytine teise, šventam Sostui rū
pi pirmiausia sutvarkyti Čeko
slovakijos hierarchiją, kuri yra 
sutrikdyta komunistinės val
džios ir smurto.

Ištremti vyskupai
Iš 7 Vyskupijų Bohemijoje ir 

Moravijoje tik Praha turi apaš
tališką administratorių arkivys
kupą Tomašek. Teisiniu požiū
riu ir jis yra provizorinis, nes 
užėmė Į Romą išvykusio arki- 
vysk. metropolito kardinolo Be- 
rano vietą. Arkivysk. Beranas 
yra laikinai pasitraukęs iš sa
vo diecezijos. Kiti Prahos ir 
Olmuetzo bažnytinių provincijų 
vyskupai yra vyriausybės auto
kratiškais aktais iš savo diece
zijų pašalinti arba ištremti. Ir 
pats kardinolas Beran buvo i 
nežinomą vietą ištremtas, vė
liau “amnestuotas”, bet jam ne
leista savo vyskupijos valdyti.

Prahoje dar gyvena vysk. Ma- 
toušek, kuris buvo slaptai be 
vyriausybės leidimo konsekruo
tas. tačiau jam neteko eiti vys
kupiškų pareigų, nes jis atsisa
kė prisiekti ištikimybę komunis
tinei vyriausybei. Vysk. Mątau- 
šek nebuvo betgi iš Prahos iš
tremtas. bet jam teleista būti 
tik vienos mažos parapijos kle
bonu Prahos mieste. Jis atsisa
kė važiuoti i Vatikano II san- 
tarybą. Šio atsisakymo motyvai 
dar nėra paskelbti, nors žino
ma. kad jie religiškai bažnyti
nio pobūdžio.

Vyskupas šoferiavo
Su Leitmeritzo vyskupu Troch- 

ta išėjo dar blogiau: pirmiau
sia jis buvo uždarytas namuose, 
po to 1953 m. Įkalintas ir 1954 
m. nuteistas 23 metam sunkiųjų 
darbų. Koeniggratzo vyskupiją 
nuo 1931 m. iki 1956 m. valdė 
vysk. Picha. kuris vyriausybei 
patiko. Nors jis griežtai gynė 
bažnytinę teisę, bet senatvėje 
apsileido. Jo įpėdiniu slaptai 
buvo konsekruotas kun. Očena- 
šek, tačiau buvo suimtas, Įka
lintas ir, atlikęs bausmę, turė
jo imtis pieninės šoferio dar
bo kasdieninei duonai užsidirb

Streikai ir sukilimai Sibire
(Tęsinys iš praeito numerio)

Slėpdavosi po antklode
Išlaikyta Kolymoj vienuolika 

metų. Elinor Lipper ryškiai ir 
vaizdingai kalba apie tą nevilti: 
“Kaliniai turi būdingą Įproti — 
slėptis, pirmai progai pasitai
kius, po antklode taip, kad net 
nesimatytų galvos. Ne vien to
dėl, kad lengviau būtų sušilti, 
bet ir dėlto, kad nenori nei ma
tyti. nei girdėti juos supančio ir 
jiems baimę keliančio pasaulio.”

Tik sulaukus karo pabaigos, 
žmonių sąmonėse pamažu ima 
brėžtis pasipriešinimo kibirkš
tėlė. Mat, ima keistis pačios so
vietinės priespaudos sąlygos. Be 
to, į stovyklas pradeda plaukti 
nauji žmonės, gyvenime matę 
daugiau už sovietinį susitaikymą 
su likimu.

Paul Barton savo knygoj 
“Koncentracinės institucijos Ru
sijoj” yra vykusiai atskleidęs tą 
raidą. Nuo 1948 m. gyvenimo 
sąlygos koncentraciniame pa
saulyje pagerėjo: politiniai ka
liniai buvo atskirti nuo papras
tų nusikaltėlių, šiek tiek page
rintas maistas^ patobulinta me
dicininė priežiūra. Nuo 1950 m. 
suimtieji netgi ima gauti kuklų 
atlyginimą.

Pagaliau netgi susirūpinta ir 
mirtingumo sumažinimu. Vienas 
gydytojas, kalintas Sibire kon
centracinėje stovykloje, P. Bar- 
tonui suteikė tokius duomenis 
apie mirimų skaičių jo džiovos 
skyriuje. 1950 m. buvo užregist
ruoti 68 mirimai, o 1951 m. —- 
36 mirtys, 1952 m. — tik 5. 
Nuo 1951 m. Vorkutoj Įvedamas 
privalomas skrodimas mirties 
atveju, kurį turi papildyti smul
kus mirties aplinkybių aprašy
mas. O juk buvo tokie laikai, 
kai Norilske kaliniui, kad kar
tais nepabėgtų, kūju sutriuškin
davo galvą, Vorkutoje — dur
tuvu perverdavo širdį.

Sušvelnėjimas
Kodėl staiga Berijos bernai 

pasuko humanizman? Tai eko
nominės ir demografinės prie
žastys. Žmogiškasis kapitalas, 
kurį sudarė suimtieji, pasidarė 
vertybe; sistemai pasidarė vis 
sunkiau ir sunkiau tą kapitalą 
atnaujint.

Kolektyvizacijos teroras iššau
kė gimimų skaičiaus sumažėji
mą. Karas taip pat buvo baisus 

ti. Pastaruoju laiku vyriausy
bė jam leido Tuermitzo parapiją 
administruoti. Budweiso vysku
pas Hlouch, konsekruotas 1947 
m., buvo taip pat tuo pačiu lai
ku iš savo diecezijos ištremtas, 
o Olmuetzo vysk Matocha to 
pat smurto metu mirė, bet prieš 
pat mirtį buvo iš savo pareigų 
pašalintas. Jo koadjutorius vysk. 
Zela buvo Įkalintas, paleistas iš 
kalėjimo ir valdžios “paskirtas” 
gyventi senelių prieglaudoje.

“Kapituliniai vikarai”
Visų tų vyskupų ir Bruenn 

vyskupo postus perėmė vadina
mieji “kapituliniai vikarai”. 
Slovakijoje iš 6 vyskupijų trys 
neturi vyskupų. “Kapituliniai 
vikarai” tėra kulto departamen
to Įsakymų bei potvarkių pri
ėmėjai ir jų perteikėjai kuni
gams. Aišku,' kad Vatikanui vi
są laiką rūpi grąžinti Čekoslo
vakijos Bažnyčios būklę i teisės 
kelią. Tam tikslui ir arkivysku
pui Beranui buvo suteiktas kar
dinolo titulas dar tuo metu, kai 
jis buvo ištremtas Į tikintie
siems nežinomą vietą.

Griežti reikalavimai
Prahos vyriausybės vardu su 

Vatikano atstovu derėtis buvo 
paskirtas sveikatos ministeris, 
teologijos daktaras Jozef Ploj- 
har (ekskunigas, panašus i J. 
Ragauską ar Markoni), kuris sta
tė Vatikanui griežtas, beveik 
grasinančias sąlygą, kad vysku
pais ■ tebūtų skiriami komunis
tų vyriausybei ištikimi kunigai, 
kitaip sakant, “taikos kunigai”, 
kurie Lenkijoje dirba “Pax” 
organizacijoj, nors tokių Lenki
joj labai reta. Pradėta ne nuo 
Prahos, kurios yra ganytojas 
Romoje, o nuo “kapitulinių vi
karu” pakeitimo Olmuetzo, Lest- 
meritzo, Koeniggratzo, Budwei
so ir Bruenno vyskupijose, ku
rioms Vatikanas ’nori paskirti 
reguliarius ganytojus. Vatikanas 
nepaskelbė, dėl ko derybos ne
pasisekė, bet iš Čekoslovakiš
kų sluogsnių gauta informacija, 
kad “Trochtos klausimas” tas 
derybas sugriovė.

Vatikanas nenusileido
Prahos vyriausybė kietai rei

kalavo, kad Vatikanas skirtų 
vyskupais kunigus tik iš “tai
kos” organizacijos narių tarpo, 
o kai švento Sosto atstovas kie
tai laikėsi ir reikalavo Vatika
nui laisvo pasirinkimo, vyriau
sybė padarė nuolaidą: trys vys-, 
kupai skiriami Vatikano nuožiū
ra, o kitus vyskupus vyriausybė 
pasiūlys iš “kapitulinių vikarų” 
tarpo/Mons. Casaroli kietai lai
kėsi laisvo paskyrimo teisės, o 

kraujoplūdis. Be to. koncentra
cijos stovyklų sistema ir išveži
mai prisidėjo prie to, kad kai 
kuriose srityse susidurta su rim
ta stoka pusiausvyros tarp abie
jų lyčių. Stovyklų srityse vyrų 
skaičius smarkiai pralenkė mote
rų skaičių. Tuo tarpu kaimuose 
vyravo priešingas reiškinys jau 
vien todėl, kad vyrai buvo išvež
ti arba nukreipti i pramonę.

Nežiūrint tokių demografinių 
aplinkybių, policinės represijos 
nesibaigė. 1948 m. Įvyko smar
kus valymas Leningrado parti
jos eilėse. 1951-52 m. imta kel
ti bylos prieš “ekonominius” — 
daugiausia žydus. Bet tie reiš
kiniai buvo jaučiami tik paskirų 
sričių ar socialinių grupių ribo
se. Darėsi vis sunkiau ir sun
kiau griebtis masinių žmonių 
grobimų, kaip kad buvo kolcho
zinio ar didžiųjų valymų 1936- 
38 m. laikotarpiuose, vengiant 
pasunkint krašte ir taip katast
rofišką ekonominę būklę.

Išseko “prieauglis” iš perife
rijos. Anksčiau ji papildydavo 
grįžtantys karo belaisviai, Pa
baltijo gyventojai, suimtieji sa- 
telitiniuos kraštuos žmonės. Li
ko tad viena išeitis: tausoti ver
gų darbo jėgą stovyklose. Tai
gi', režimo sušvelnėjimas buvo 
ekonominių sąlygų padarinys.

Bręsta maištas
Visiems yra žinoma, kad dar

bo klasė nėra linkusi ryžtis 
stambiam, reikalaujančio teisių, 
bruzdėjimui tuo metu, kai vyks
ta rimta ekonominė krizė, lydi
ma masinio nedarbo. Baimė pra
rast darbą žlugdo darbininkų 
kovos dvasią, bet vos tik padė^ 
tis pasitaiso, tuoj atgyja valia 
streikuot, kurią skatina ilgai 
trukusi depresija. Taip pat ir 
stovyklose betkokia maišto dva
sia buvo paralyžuota tol, kol ne
simatė jokių perspektyvų, kol 
gyvenimo sąlygos buvo klaikios 
ir slėgė siaubas. Nuo tos- aki
mirkos, kai jungas, slėgęs mi
lijonus belaisvių, kiek palengvė
jo, mintis, kad yra galima iš
plėšt daugiau nuolaidų, ėmė 
leist daigus vienoj suimtųjų 
saujelėj. Taip įvairūs pagerini
mai sudarė sąlygas pradėti ko
vai.

Bet toji kova tegalėjo būti 
rimtai vedama vien tų žmonių, 
kurie buvo jon įsivėlę anapus 
stovyklos ribų.

J. Plojhar rėmėsi komunistų iš
leistu Įstatymu, kuris neleidžia 
skirti vyskupo ar vyskupijos 
valdytojo be .vyriausybės suti
kimo.

Pagaliau Prahos vyriausybė 
sutiko padaryti vieną nuolaidą
— jos pašalintą Leitmofitzo vys
kupą Trochtą “amnestuoti”, bet 
su sąlyga, kad jis būtų paskir
tas Olmuetz-Bruenn arkivysku
pu, o Leitmoritzo vyskupu turi 
būti ne kas kitas, kaip dabarti
nis tos vyskupijos “kapitulinių 
vikaras” Oliva. Ir šitą pasiūly
mą Vatikano derybininkas at
metė. Prie kitų klausimų nebu
vo prieita. Greta vyskupų pa
skyrimo Bažnyčiai rūpi ir vie
nuolijų laisvė, bet ganytojai vys
kupijoms — pirmoje vietoje.

Sukti kompartijos siekiai
Mons. Casarolio griežtumas 

buvo aiškinamas kaip skriauda 
vyskupui Trochtai, bet Vatika
nui buvo aišku, kodėl Prahos 
vyriausybė taip kietai prisiri
šusi prie kun. Olivos: jis yra 
susikompromitavęs kaip Prahos 
labdaros “Caritas” šefas ir gre
ta to yra stambus “taikos” vei
kėjas. Jis katalikams yra “per
sona non grata” ir kaip labda
ros veikėjas, ir kaip režimo 
agentas “taikos” organizacijoje. 
Čekoslovakijos vyriausybė tuo 
paskyrimu norėjo Šventą Sostą 
sukompromituoti katalikų aky
se. (Naudotasi “Wort und Wahr- 
heit” 1968 m. 1 nr. str. “Casa
roli in Prag”).

Šitaip atrodo mons. Casaroli 
derybos su Prahos vyriausybe 
praėjusiais metais, bet šiemet 
pasikeitė Čekoslovakijos kom
partijos vadovybė ir keičiasi re
žimo kursas: viskas pakrypo i 
laisvę. Paskutinėmis žiniomis, 
naujoji Prahos vyriausybės kul
to departamento direktorė dr. 
Erika Kadlecova pareiškė: “No
rime duoti visiems laisvę jų re
liginių poreikių srityje.”

Ateities viltys
Atrodo, Al. Dubčeko vado

vaujama Prahos komunistinė 
vyriausybė duos daugiau katali
kams religinės laisvės, bet kiek.
— parodys ateitis. Tuo tarpu, 
kaip praneša spauda, Prahos ar- 
kidiecezijos valdytojas arki
vysk. Tomašek lankėsi Romoje, 
kalbėjosi su kardinolu Beranu 
ir Vatikano užs. reik, sekreto
rium. Jis spaudai davė labai op
timistišką pareiškimą: Čekoslo
vakijoj Bažnyčia jau nėra tylos 
Bažnyčia. Visi nušalinti vysku
pai grįš i savo postus, klierikų 
skaičius nebus ribojamas.

J. Gs.

Maištus paskatino karas: vie
ni buvo pabėgę iš Raudonosios 
Armijos, kiti kariavę vokiečių 
kariuomenės eilėse. Atvežtieji 
pabaltiečiai rodė nuožmią ne
apykantą bolševikų režimui. 
Tautinės mažumos buvo palan
kiai pasitikusios vokiečius. Net
gi belaisviai vokiečių stovyklo
se arba išvežtieji darbams bu
vo pažinę skirtingą pasauli nuo 
Stalino pasaulio. Iš to kilęs 
maištas buvo visai kito masto 
nei kelių tūkstančių trockinin- 
kų priešinimasis Stalinui.

Ukrainiečių partizanai
Ypač kovinga buvo viena gru

pė — tai ukrainiečių partizanai. 
Jie buvo kovęsi su ginklu ran
koj iš pradžių prieš vokiečius, 
paskui prieš sovietus ir lenkus. 
Jie buvo nusipelnę visos tautos 
paramos. Toje kovoje jie klausė 
karinio-politinio generalinio šta
bo Įsakymų ir išnaudojo visas 
nelegalios kovos galimybes vie
nam aiškiam tikslui - Ukrainos 
nepriklausomybei. Be to, tai bu
vo visai kitokio pobūdžio kovin
gumas nei tas, kuriuo gyveno 
ūkininkai 1929-1933 m. laiko
tarpyje. Tada valstiečiai prieši
nosi tik paskirose vietovėse nuo
savybės atėmimui. Jie žinojo tik 
vieną dalyką, būtent, kad neno
ri eiti i kolchozus. Politinių sie
kimų jie neturėjo. Tuo tarpu 
UPA' nariai žinojo puikiai, tegul 
ir nevisai detaliai, už ką ko
voja.

Ankstyvesnieji streikai
Daugelis žmonių Vakaruose 

mano, kad didysis streikas, ku
ris prasidėjo Vorkutoj 1953 m. 
buvo vienintelis bandymas su- 
kilt prieš kacetinį smurtą. La
bai galimas daiktas, kad būta 
sukilimų 1946 m. Kolymoj ir 
Karagandoj, o 1947 m. Ust- 
Vym’e. Apie juos turima tik la
bai fragmentinių žinių, patirtų 
vos iš vieno liudininko. Užtat 
tenka su rezervais priimti jų 
buvimą.

Kiek daugiau žinoma apie de
mokratinį sąjūdį Siaurės Rusi
joj, pasireiškusį nuo 1947 m. 
Pečoros srities stovyklose. Jo 
branduolį sudarė 75 sovietų ka
rininkai, kurie buvo studijavę 
Maskvos Frundzės akademijoj. 
Kai juos suėmė, stovykloj įstei
gė organizaciją, kuri pradžioj 
priimdavo vien sovietų karius. 
Vėliau į tą ratelį buvo įsileisti
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KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
1. Septintosios KLB krašto 

tarybos rinkimams tvarkingai 
praėjus, sklandžiai juos prave- 
dusiai Vyriausiai Rinkimų Ko
misijai (pirm. H. Stepaičiui, 
sekr. St. Grigaliūnui, nariams 
— K. Manglicui, V. Matulevi
čiui ir St. Pusvaškiui) ir visoms 
apylinkių komisijoms dėkoja
me. Ta proga skelbiame, kad 
krašto valdybos nutarimu pir
moji naujosios krašto tarybos 
sesija šaukiama Toronte š.m. 
spalio 28-29 dienomis. Ši sesi
ja, be kitko, rinks ir naują kraš
to valdybą bei kitus centrinius 
organus.

2. Šių metų rugpjūčio mėn. 
Prancūzijoje Įvyksta tarptauti
nis liaudies šokių festivalis. Ka
nadai tame festivalyje atstovaus 
dvi tautinių šokių grupės: vie
na prancūzų ir kita lietuvių — 
Hamiltono tautinių šokių grupė 
“Gyvataras”. Priimdami šia mū
sų tautybei tekusią garbę, kons
tatuojame, kad pagal kanadišką 
tvarką kultūriniai atstovai vyks
ta savo lėšomis. Tuo būdu ir 
mūsų “Gyvataras” turi Įveikti fi-

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

Jau 12 metų dirbu toje pačioje bendrovėje. Visada Didysis Penk
tadienis buvo švenčiamas, bet šiais metais vadovybė vieną dieną prieš 
tai pranešė, kad reikės dirbti, o kas i darbą neatvyks, negaus atly
ginimo už tą dieną. Aš i darbą nėjau ir man už Didįjį Penktadienį 
neapmokėjo. Kas dirbo, gavo kaip už paprastą darbo dieną ir dar 
kaip už šventę. Darbo unijos neturime. Prašyčiau pranešti, ar man 
teisėtai neapmokėjo už Didįjį Penktadienį? Man atrodo, kad turėjo 
apmokėti. Kur skųstis,- kad man būtų apmokėta? A. B.

Apgailestaujame, bet nieko negalime padėti. Didysis Penktadie
nis yra įstatyminė šventė, tačiau darbdaviai turi teisę patys nuspręs
ti, ar jų darbovietės dirbs tą dieną. Perdaug nesisielokite. Kaikurie 
žmonės turi dirbti ir per Kalėdas ir per Velykas.

Pereitais metais dirbau kaip braižytojas vienoje bendrovėje nuo 
rugpjūčio iki lapkričio mėnesio. Tik dabar pastebėjau, kad negavau 
atlyginimo už atostogas. Ar man priklauso kiek nors už atostogas iš
dirbus tik kelis mėnesius? K. S.

Ta bendrovė nežinojo, kad atostogų nuostatai buvo’neseniai pa
keisti. Pirmiau darbininkas turėjo išdirbti pilnus tris mėnesius ir tik 
nuo tada skaitės atostogų laikas. Dabar atostogų laiko apskaičiavi
mas yra daromas nuo pat pirmos darbo dienos. Bendrovė siunčia 
Jums čekį $23.83.

Dirbu Ontario Sveikatos Departamente. Pradedant darbą reikėjo 
duoti priesaiką. Neseniai tarnautojai nutarė streikuoti. Jei aš su 
kitais streikuosiu, ar neprarasiu savo darbo? J. K.

Praeityje nei vienas valdžios tarnautojas nebuvo atleistas dėl 
streikavimo. Elkitės pagal savo sąžinę. Priklausote nuo daugumos 
sprendimo, tačiau Jūs taip pat turite teisę nesutikti su daugumos 
sprendimu, jei tas sprendimas Jums atrodo neteisėtas arba nemo
ralus.

Klausėjų dėmesiui
Kaikuriais atvejais "The Telegram" Action Line patarėjai at

sako į klausimus tiesiogiai parašydami mūsų klausėjams. Tokiu at
veju atsakymai nepasirodo šio laikraščio skiltyse. Kadangi tie pa
tarėjai paprastai nėra “The Telegram" tarnautojai, mums yra sunku 
sužinoti į kokius klausimus buvo tiesiogiai atsakyta. Visi klausė
jai. kurie yra pasiuntę mums klausimus prieš keturias savaites ar 
anksčiau ir kurie dar iki šiol negavo atsakymo, maloniai prašomi 
mums pranešti.

MOHAWK FURNITURE LTD.
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE.—TEL. 537-1442

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS

ŠALDYTUVAI

• Automatiški, 13 kub. Į
pėdų talpos 1

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

ELEKTRINĖS 

KROSNYS

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

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

lenkai, vengrai, čekai, ir net vo
kiečiai.

1948 m. šie belaisviai apsirū
pino ginklais ir užėmė vieną 
stovyklų. Atrodytų, kad jų tiks
las buvo paimti taip pat Vorku
tos miestą ir išlaisvinti srities 
belaisvius. Puolimas nepavyko. 
Sumušti sukilėliai patraukė Ura
lo miškų link, iš kur tarėsi tęsti 
partizaninę kovą. Deja, žygyje 
juos užklupo aviacija. Jie buvo 
apšaudyti kulkosvaidžiais ir pa
imti nelaisvėn; tik saujelei pa
vyko pasiekti Uralo girias.

Labai galimas dalykas, kad 
esama priežastingumo ryšio tarp 
šio sukilimo ir Berlyno bloka
dos. Sukilėliai, atrodo, bus pati
kėję, kad tuoj prasidės trečiasis 

nansinius sunkumus. Krašto val
dyba šį “Gyvataro” išvažiavimą 
nuoširdžiai remia ir prašo visus 
tautiečius pagal galimybę atsi
liepti į jų atsišaukimą kad ir 
nedidele auka. Prancūzijoje 
“Gyvataras” bus vyriausybės 
svečias ir kaip toks pilnai glo
bojamas. Stengiamasi sudaryti 
galimybę mūsų šokėjams aplan
kyti bent didesnes Vokietijos 
lietuvių kolonijas. *

3. Šią vasarą Kvebeko pro
vincijos mieste Trois Riviėres 
vykstančioje tarptautinėje lėlių 
parodoje lietuviai bus atstovau
jami keliomis lėlėmis. Už to pa
sirodymo suorganizavimą padė
ka priklauso Montrealio apylin
kės valdybai.

4. Toronto Prisikėlimo para
pijos klebonas Tėvas Placidas 
Barius, OFM, šiomis dienomis 
švenčia savo sidabrinę kunigys
tės sukakti. Krašto valdyba svei
kina gerb. Jubilijatą ir dėkoja 
už gražų darbą lietuvybės iš
laikymo srityje.

KLB krašto valdyba

pasaulinis karas. Jų traukimąsi 
Uralo link galima išaiškint vil
timi sudaryti tenai atskalūnų zo
ną, kurią aprūpins ginklais ame
rikiečių lėktuvai.

Pečioros sukilėliai galvojo 
vien apie tai, kaip organizuoti 
ginkluotą užpuolimą, “comman
do” operaciją, o po to pasprukti. 
Vėlesnieji sąjūdžiai, priešingai, 
kūrėsi vietoj, sudarinėjo reika
lavimų sąrašus ir bandė išgauti 
lengvatų stovyklų sąrangoj ar 
net prieiti prie jų panaikinimo. 
Kitaip sakant, buvo veikiama 
streiko komitetų pagrindu, de
rantis su valdžios atstovais ir 
vartojant spaudimą, kad laimė
tu nuolaidų.
(Bos daugiau). Vertė V. J.



Kan. Feliksas Kapočius, paminėjo 50 metų kunigystės sukaktu

LIETUVOS PRISIKĖLIMO LIUDYTOJAS
DR. P. MAČIULIS

1919 m. pradžioje Kaunui ta
pus Lietuvos valstybiniu centru, 
miesto veidas pradėjo keistis ne 
metais, bet mėnesiais. Prieš I 
D. karą - lietuvių ar lietuviškai 
galvojančių jame, gal nebūtu
mei galėjęs nė iki tūkstančio 
priskaityti, o su rusų Kauno 
tvirtovės Įgula gyventojų buvo 
apie 60.000.

Be rusų administracijos ir 
tvirtovės Įgulos, kurios skai
čiaus viešai neskelbdavo, be jud
rių žydų prekybininkų, Kaune 
buvo susimetę ir dvarininkėliai, 
kurie buvo praradę savo žemes 
dėl Įsiskolinimų. Dažnas jų gy
veno iš skurdžių likučių, tik vie
nas kitas neblogai vertėsi pre
kyba (Skirmantai, Ališauskai, 
Kučinskiai ir kt.). Pramonės, ga
lima sakyt, kaip ir nebuvo arba 
tik užuomazgoj. (Tilmanso, 
Schmidto, Wolgo ir- kt.).

Nemažai darbininkų susitelkė 
prie kariuomenės Įgulos aptar
navimo ir pačių Įtvirtinimų (for
tų). Darbininkai buvo atsikėlę 
iš Kauno apylinkių ir net iš pa
čios Rusijos, nes darbams pa
čiose tvirtovėse kitataučiai ne- 
rusai, kaip nepatikimi, nebuvo 
priimami. Ilgainiui palei Sava
norių prospektą išdygo menku
čiai Žaliakalnio nameliai, ku
riuose gyveno minėti darbinin
kai.

Grynai lietuviško elemento 
pradėjo daugiau rastis, kai iš 
Varnių rusų administracija per
kėlė i Kauną Žemaičių vysku
po buveinę. Mat, negudrios rusų 
galvos tada manė, kad Kaune 
bus lengviau sekti vysk. M. Va
lančių su Žemaičių kunigų se
minarija, tačiau gyvenimas' nu
ėjo priešingais keliais, juoba, 
kad prieš I D. karą Kaune buvo 
susitelkę tokie lietuviai kultū
rininkai, kaip Jakštas-Dambraus- 
kas, Maironis-Mačiulis, prel. Ja
nuškevičius. kan. K. šaulys, K. 
Paltarokas ir kt.

Kai 1919 m. iškilo reikalas 
steigti naujas parapijas, pirmoj 
eilėj buvo Įsteigta Prisikėlimo 
parapija Žaliakalnyje.

Pirmasis parapijos rėmėjas 
buvo senyvo amžiaus katalikas, 
padovanojęs vyskupo kurijai še
šis statybinius sklypus su dviem 
mažyčiais mediniais namukais 
prie Savanorių plento ir Augš- 
taičių gatvės. Viename tų namu
kų buvo įrengta koplytėlė, ki
tame — klebonija. Pirmuoju pa
rapijos administratoriumi buvo 
kun. Petras Vaitiekūnas. 1927 
m. perkeltas klebonu i Jonavą. 
Nuo to laiko iki 1944 m. kan. 
F. Kapočius buvo Prisikėlimo 
parapijos klebonu ir Kauno de
kanu. Savo naujoviškais patvar
kymais (vėlyvosios 13 vai. Mi

Kauno miesto vaizdas, kuriame matyti kan. F. Kapočiaus rūpesčiu 
statydinta Prisikėlimo šventovė. Bolševikai joje įrengė radijo ga
myklą •

šios, punktualumas, aiški, tiesi 
linija) Prisikėlimo parapija bu
vo visiems maloni.

Kai parapija išaugo, kai Ža
liakalnio naujakuriai pradėjo 
statytis net už buv. žydų kapų, 
reikėjo steigti antrą parapiją. 
Pastaroji buvo pavadinta Šv. 
Antano vardu. Jai vadovavo bu
vęs kan. F. Kapočiaus bendra
darbis kun. A. Želvys.

Kan. F. Kapočius, po kelis 
kartus sekmadieniais rinko au
kas, viešai žmonėms nepasako
jo, koks didelis sumanymas bu
vo subrendęs jo galvoje. Tai bu
vo projektas pastatyti Kristaus 
Prisikėlimo šventovę, kuri am
žiais liudytų lietuvių tautos pri
sikėlimą laisvam ir nepriklauso
mam gyvenimui.........

Ji buvo pradėta statyti 1934 
m., užbaigta 1940 m. (išorinė 
statyba). Vidus neįrengtas tik 
todėl, kad darbas buvo sutruk
dytas rusų okupacijos. Visas 
projektas būtų atsiėjęs tris mi
lijonus litų’ Lietuvos mastu tai 
buvo pirmas ir vienintelis toks 
sumanymas, kuriam reikėjo drą
sos, pasitikėjimo, ryžto ir gele
žinės ištvermės. Labai sumaniai 
telkė lėšas ne tik visoje Lietu
voje, bet ir Amerikoje, kurioje 
lankėsi 1937 m.

Prisikėlimo parapijos ribose 
1934 m. liepos 1 d. Įvyko pirma
sis tautinis lietuvių-eucharisti
nis kongresas Kaune. Kaip ži
nia. Lietuva tuomet buvo pa
aukota Švenč. Jėzaus Širdžiai.

Kan. F. Kapočius visuomeni
nėje veikloje pasireiškė ir trem
ties metais. Kai Vatikanas ėmė 
tvarkyti tremtinių dvasinius rei
kalus, popiežius Pijus XII Įstei
gė taip vadinamą Trečiąją Misi
ją. Lietuvių tremtinių dvasi
niams reikalams vadovauti buvo 
parinktas kan. F. Kapočius. Jis 
suorganizavo misijos centrą 
Kirchheim-Tecke, netoli Stutt- 
garto. Žmonės sakė, kad ji dau
giau buvo panaši i nunciatūrą 
nei misiją. Tokio centro netu
rėjo nei broliai latviai, nei veng
rai. Savo Įstaigai jis rado bend
radarbius ir sėkmingai tvarkė lie 
tuvių katalikų sielovadą Vokie
tijoje.

Atvykęs i JAV-es. kan. F. 
Kapočius bandė organizuoti nau
ją modernią šventovę, kuri liu
dytų visos lietuviu išeivijos dė
kingumą Amerikai ir tautos ti
kėjimą. Deja, projektas nerado 
pakankamai paramos ir liko ne
įvykdytas. Pats kan. F. Kapo
čius apsigyveno pas airius ir su
gebėjo gražiai prisitaikyti prie 
naujo gyvenimo. Jo dvasinė 
giedra lydėjo ir tebelydi jo 
žingsnius. Tad “plurimos an- 
nos” jo 50 metų kunigystės su
kakties proga!

Kada paaiškės Potsdamo paslaptis?
1947 m. vasarą Potsdame įvy

kusi keturių didžiųjų valstybių 
— JAV, Britanijos, Sovietų Ru
sijos ir Prancūzijos — konferen
cija padalino II pasaulinį karą 
pralaimėjusią Vokietiją. Tenai 
galutinai padalyta Vokietija, jos 
šiaurinę dalį atidavus administ
ruoti Sovietų Rusijai ir Lenki
jai.

Lietuviams ypač skaudus ten 
pasirašytas nutarimas, pavedąs 
šiaurinę Prūsijos dalį laikinai 
administruoti Sovietų Rusijai, 
nors nei Rusija, nei Sovietų Ru
sija tenai niekad nebuvo, neturė
jo jokių teisių, tenai nebuvo ru
sų gyventojų, prie tos teritorijos 
Sovietų Rusija net neprieina!

Visi sąmoningi lietuviai žino 
Prūsijos lietuviškumą nuo žilos 
senovės. Laiko verpetuose jis 
mažėjo, Įvairiai panaikinant tei
sėtus tos srities autochtonus lie
tuvius ir prūsus. Tai nepanaiki
na Lietuvos teisių Į tą sritį.

Ar lietuvių atstovai 
buvo sunaikinti?
Kyla klausimas: kodėl bent 

šiaurinės Prūsijos dalies negavo 
sovietinė Lietuva? Girdėta, jog 
okupuotos Lietuvos lietuviai ko
munistai buvo išprašę Sovietų 
Sąjungos valdovus tą kraštą — 
bent šiaurinę Prūsiją — perleis
ti Lietuvai, nes ten labai daug 
Lietuvos istorijos, tą sritį padėjo 
užimti lietuviai kariai, deja, už
vilkti sovietinėmis uniformomis.

Gerokai prieš Potsdamo kon
ferenciją, kuriai pagrindinė lini
ja buvo nustatyta ankstesnėse 
konferencijose, sakoma, lietu
viai gavę sutikimą parengti do
kumentus, Įrodančius Prūsijos 
lietuviškumą. Girdėta, kad prof. 
Pakarklis su kitais tokią medžia
gą rinko, ją buvo paruošęs. Esą 
lietuvių atstovai buvę net nuvežę 
i Potsdamą. Sovietai pažadėjo 
leisti jiems prie derybų stalo pri
eiti, jei amerikiečiai-anglai-pran- 
cūzai nesutiktų šiaurinės Prū
sijos dalies pavesti administruoti 
sovietams.

Sovietų Rusija be vargo gavo 
laikinai administruoti šiaurinę 
Prūsijos . dali. Pietinę “davę” 
Lenkijai, kaip kerai prieš vokie
čius sąjungininkei. Tada sovietai 
lietuvius atstovus, kurių gal 
anglosaksai nematė ir apie juos 
gal nieko negirdėjo, tylomis pa
šalinę. Jie norėję sunaikinti ir 
visus tam klausimui ginti lietu
vių parengtus dokumentus. Ir po 
to okupantų bolševikinių rusų 
laikysena šiaurinės Prūsijos da
lies lietuviškumo atžvilgiu iš es
mės pasikeitė. Prieš tai jie net 
JAV lietuvių komunistų spaudo
je varė akciją už lietuviškus 
Prūsus, bet po Potsdamo konfe
rencijos nutilo. (Jei kas turi 
prof. Pakarklio raštus, maloniai 
prašau pranešti šio laikraščio re
dakcijai. Jais pasinaudojęs su 
padėka grąžinčiau. J. L.).

Prūsijos reikalu
Tada prasidėjo dar ir dabar 

smarkiai grojama plokštelė: Prū-. 
sijos šiaurinę dali paėmė admi
nistruoti sovietai, nes to krašto, 
kaip labai sunaikinto, nenorėję 
lietuviai. Tuo nesinori tikėti, nes 
lietuviai, kad ir komunistai, ži
no ir turėtų pageidauti Herkaus 
Manto. Donelaičio ir daugelio ki
tų istorinio lietuvių krašto. Net 
iš sovietinės okupacijos prasiver
žiančios žinios bei nuotaikos iki 
šios dienos aiškiai rodo lietuvių 
norą turėti tą jiem teisėtai pri
klausanti kraštą savo žinioje, 
savoje administracijoje. Deja, 
sovietų politika Prūsų Lietuvos 
atžvilgiu yra pasikeitusi, nors 
Lietuvoje gyvenančių lietuvių 
nuotaikos nepasikeitė Prūsijos 
reikalų.

Kas išspręs mįslę?
Oficijalūs tų pasitarimų — 

Potsdamo konferencijos — daly
vių atsiminimai nemini lietuvių. 
Tai nestebina, nes sovietai moka 
išlaikyti paslaptį net ir atvežtų 
atstovų, kokiais galėjo būti lie-

1 LIETUVĄ
GERIAUSIA IR VERTINGIAU

SIA DOVANA —
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

PILNAI GARANTUOTI 
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
Tai vertingiausia dovana ir 
daug geresnė, negu siuntiniai. 
Tai jūsų giminės gali patvirtinti. 
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalins jūsų gimines nusir rkti 
visa, ko norės — maisto, drabu
žių, medžiagų, batelių ir daug 
kitokių dalykų — amerikietiškų, 
Vakarų Europos, ir vietinių ga
minių SPECIALIOSE Vnėspo- 
syltorgo DOLERIŲ KRAUTU
VĖSE. Jūsų giminės galės tai 

patvirtinti.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
Įgalins jūsų gimines nusipirkti 
visa, ko norės SPECIALIAI ŽY
MIAI PAPIGINTOM KAINOM. 
Jūsų giminės galės tai patvirtinti. 
JOKIŲ ATSKIRŲ MOKESČIŲ* 

nei siuntėjui, nei gavėjui.
nereikės mokėti.

UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street, 
New York, N.Y. 10010 
PRAŠYKITE MŪSŲ 

NEMOKAMŲ KATALOGŲ 

tuviai. Mus, lietuvius, stebina 
begalinis amerikiečių, anglų, 
prancūzų nenusimanymas istori
joje ir geografijoje, nors lietu
viams nedraugiškose užsieniečių 
enciklopedijose a t s p a u sdinta, 
kad nuo senovės tas kraštas, im
tinai iki Vyslos, buvo apgyven
dintas lietuvių tautos giminės 
žmonių - prūsų. Tai nesunku ras
ti istoriniuose amerikiečių atla
suose, vaizduojančiuose Europą.

Ir argi bent JAV lietuviai ne
informavo JAV prezidento ir ki
tų augštų diplomatų apie Lietu
vai turinčią priklausyti Prūsiją, 
bent jos šiaurinę dalį, jei pieti

KAI METAI TURI DVI VASARAS
AL. RIMANTAS

Paskutiniųjų metų vasaros di
džiųjų ežerų apylinkėse — ga
na šaltokos, lietingos, nemalo
nios. Žiūrėk, iš dviejų ar tri
jų savaičių atostogų, ar tai bū
tų liepos ar rugpjūčio mėnesiai, 
kartais vos keletą dienų gali pa
sidžiaugti šiltu oru, saulėta ap
linka, gaivinančiu maudymusi. 
Likusį laiką lynoja, dangus ap
siniaukęs, oro vėsumas visai ne
maloniai nuteikia poilsio jieš- 
kančius vasarotojus. Nenuosta
bu, kad vis daugiau ir daugiau 
tautiečių vasaros atostogas dali
na pusiau ir pirmąją dalį ima 
pavasario metu, pasiekdami 
puošniuosius Floridos krantus, 
kur visa aplinka, temperatūros 
svyravimai gali sudaryti mažiau
siai nerimo.

Saulėtoji Florida
Jūsų bendradarbis jau trečią 

kartą Velykų šventes praleido 
pietuose. Bendrieji Įspūdžiai vi
sada lieka gaivūs, malonūs, ne
pamirštami. Šie žodžiai rašomi 
ne tiems, kurie galbūt kasmet 
patraukia pietų pusėn, bet 
tiems, kurie dar vis galvoja, kad 
Florida tegali būti turčių privi
legija, vargiai pasiekiama eili
niam darbo žmogui. Miela gir
dėti, kad tas neteisingas mitas 
po truputi sklaidosi, bet dar esa
ma tautiečių, kurie nėra Įtikin
ti. jog atostogos Floridoje nėra 
brangesnės už tokias pačias ato
stogas vasaros metu kaimyninė
je aplinkoje. Atsiminkime, kad 
Florida yra pakankamai didelė 
ir plati. Yra vietų, skirtų tik 
turtuolio kišenei, bet dar dau
giau tokių, kurios nesunkiai ga
li būti prieinamos kiekvienam.

Poilsis ir pramoga
Tiesa, vieniems Florida tereiš

kia magiškąjį Miami Beach su 
ištaigingais koteliais ir mote
liais, naktiniais klubais, kito
mis pramogų vietomis. Kitiems 
gi, norintiems ramiai pasilsėti, 
pasidžiaugti puriu smėliu, pasi
maudyti vandenyne, atsipūsti 
palmių pavėsy, yra dešimtys 
vietovių, kur galima išsinuomo
ti vasarnamį prie pat vandens 
visiškai prieinamomis sąlygo
mis. čia kiekvienu atveju bus 
ir visi patogumai, ir modernios 
virtuvės su visais reikalingais 
rakandais, ir dirbtinio vėsinimo 
Įrengimai. Vieniems geriau pa
tinka Atlanto vandenyno pa
kraštys. kiti renkasi Meksikos 
įlankos aplinką. Šių eilučių au
torius pamėgo vakarinį Flori
dos pakraštį, kur atrodo, van
duo yra skaidresnis, smėlis pu
resnis ir. jei kas to pageidauja, 
daugiau privatumo, mažiau su
sikimšimo apsistojimo aplinko
je bei paplūdimyje. Į pietus nuo 
Št. Petersburgo-Tampos yra vi
sa eilė arti žemyno prisišliejusių 
Keyės salų. Jose įruošta pakan
kamai patogių vasarviečių, kai
nų atžvilgiu prieinamų kiekvie
no kišenei. Salos tuo patogios, 
kad į jas patenkama viename 
ir kitame gale pastatytais til
tais. Esi atskirtas nuo žemyno, 
nuo pagrindinių keliu — į salą 
užklysta tik tas. kuris čia gyve
na ar yra laikinai apsistojęs. Tas 
teikia daugiau ramybės ir yra 
žvmi?: saugiau šeimoms su ma
žamečiais. Paplūdimiai čia irgi 
nėra perpildyti. Krautuvės arba 
čia pat, arba visai netoli, grįž

Svečiai Marijos Augšt. Mokyklos mokinių parodos atidaryme Balze- 
ko lietuvių kultūros muzėjuje Čikagoje. Iš kairės — liepsnos tapy
bos specialistas M. Ivanauskas, mokytoja kozimierietė sesuo Rosan- 
ne, doil. J. Tričys ir Ed. Sulaitis. Nuotr. S. Bolzeko

nę, reparacijų sąskaiton, būtinai 
turėjo atiduoti Lenkijai?

Lauktina, kad apie tai pasisa
kytų tuo laiku JAV lietuvių po
litiniam veikimui vadovavę as
menys.

Dar svarbesni būtų tuolaikinių 
okupuotos Lietuvos lietuvių vei
kėjų pasisakymai. Žinau, jie tei
singai ir tikrai pasisakyti spau
doje negalės, bet lauktina jų pa
sisakymo kitokiais būdais, kito
kiomis priemonėmis.

Nepamirškime — čia ir tenai 
gyvenantieji — lietuviškos Prū
sijos reikalų!

J. Lankeliškietis

tant Į pagrindinį kelią. Tas pats 
su restoranais, valgyklomis.

Oras ir žuvis
Ragavote kada šviežią jūros 

žuvį, čia pat Įsigytą tiesiai iš 
žvejų? Nors didmiesčių krautu
vėse ar restoranuose dažnai ma
tome iškabas “šviežia žuvis”, bet 
jos skonio negalima net iš tolo 
lyginti su žuvimi, kuri, prieš pa
tekdama į keptuvę, gal tik prieš 
valandą ar dvi dar nardė vande
nyno gelmėse. Geresnės apylin
kės valgyklose, ypač tose, ku
rios specializuojasi jūrų patie
kaluose, galima gauti visų rūšių 
jūros skanumynų, pradedant 
Įvairia ir dar Įvairiau paruoš
ta žuviena, baigiant sraigėmis, 
moliuskais, vėžliais, vėžiais ir 
kitais okeano gyvūnais. Kaikam 
tie visi patiekalai — tikras gar
dumynas ir puota!

Vietinės radijo stotys dažniau
siai turi labai nesudėtingą pro
gramą: lengva muzika, žinios, 
oras. Kalbant apie orą, tokia 
jau ten yra mada, kad keletą 
kartų per dieną pranešėjas be
veik su jaučiamu patosu skaito, 
kad štai, va, šiandien Čikagoje 
— 34 laipsniai, Klevelande —
29, Detroite — 36, Toronte —
30. Niujorke — 42 ir 1.1. Ir tuoj 
pat pranešama apylinkės tem
peratūra. kuri velykiniu šven
čių metu sukasi virš 80 laipsniu. 
Žinoma, nepasakoma, kad skel
biant šiaurinių miestų tempe
ratūras, teduodamos tos dienos 
ten buvusios žemiausios, bet ne 
augščiausios. Ir tada malonus 
jausmas apima tave, kai čia tos 
saulutės spindulių net ir per
daug. o ten. už virš tūkstančio 
mylių, tavo bičiuliai ir pažįsta
mi turi drebėti rvto vėsume.

V

Neužmiršta poilsiautojų
Geresnei iliustracijai, Įrody

mui, kokių kainų svyravimų ten 
esama ir kokia didelė konku
rencija, norisi paminėti vieną 
atvejį. Bene prieš aštuonerius 
metus kartą teko pavasarį ato
stogauti Ft. Pierce vietovėje. 
Atlanto pakrašty, saloje netoli 
pagrindinio žemyno. Sekančiais 
metais (ir šį pavasari) šeiminin
kė atsiuntė priminimą, kad ga
lima ir vėl pas ją išsinuomoti 
vasarnamį už ... 35 dolerius sa
vaitei. Vasarnamiai švarūs, vie
no miegamo, virtuvėlės, svečių, 
kambario (čia yra miegoti tin
kama sofa). Aplinka gražiai ap
sodinta tropikiniais augalais, 
čia pat automobiliui pasistaty
ti vieta. Tiesa, pats Ft. Pierce 
miestas nėra kurortinis, bet dau
giau citrininių vaisių pramonės 
ir žvejybos centras. Esant toje 
saloje, nesimato ir nesijaučia 
jokios pramonės ar kokio nors 
kvapo. Paplūdimys už maždaug 
ketvirčio mylios. Į miestą — 
nepilna pora mylių. Žinoma, 
čia jau kaikas pasiges mandrių 
pramogų, klubų, teatrų, bet jei 
kas tenori poilsio ir bent kiek 
mažiau prabangos, toks turėtų 
būti visai patenkintas.

žodžiu. Florida yra tiek pla
ti. įvairi, kad gali patenkinti 
kiekvieno skoni ir galimybes. 
Neužmirština Įsidėmėti, kad ne 
tiek svarbu, ar už savaitę mo
kėsi 200 ar tik 75 dolerius, nes 
saulė, smėlis ir jūros vanduo 
visada bus tokie patys! Ar anks
tyviesiems vasarotojams reikė
tų dar ko kito?
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Konsulas J. Žmuidzinas- sukaktuvininkas
Jonui Žmuidzinui, rašytojui, 

žurnalistui ir diplomatui, dabar
tiniam Lietuvos generaliniam 
konsului Kanadoje birželio 10 
d. sukanka 70 metų amžiaus. 
Sukaktuvininkas gimė 1898 m. 
birželio 10 d. Keturvalakiuose, 
Vilkaviškio apskrityje. Kauno 
“Saulės” gimnaziją baigė 1920 
m. Studijavo Prancūzijoj, Mont
pellier universitete, kur gavo 
teisių licencijatą. 1928-29 m. 
gilino studijas Paryžiaus uni
versitete ir gavo viešosios tei
sės ir politinės ekonomijos dok
torato kurso diplomus. Nuo 
1930 m. dirbo Lietuvos užs. rei
kalų ministerijoj. 1932-37 m. 
vicekonsulas, Lietuvos pasiunti
nybės Londone konsulinio sky
riaus vedėjas: 1937-40 m. cent
re konsulas, pasiuntinybės I- 
masis sekretorius. Tuo pat me
tu (1937-39) J. Žmuidzinas buvo 
radiofono spaudos apžvalgos re
daktoriumi ir skaitytoju. 1944 
m. su daugeliu kitų lietuvių pa
sitraukė Vokietijon (pirmininka
vo Vangeno LTB valdybai). 1947 
m. išvyko Anglijon; 1951 m. at
vyko Kanadon. Montrealyje ke

Iškilmės Prisikėlimo parapijoje
Gegužės 26, sekmadieni, Toronto 

Prisikėlimo parapija šventė savo 15 
metų Įsikūrimo ir sėkmingos veiklos 
sukakti. Iškilmingas padėkos Mišias 
laikė pats klebonas T. Placidas Ba
rius, kuris tą pačią dieną šventė ir 
savo sidabrini kunigystės jubilėjų. 
Asistavo svečiai T. Viktoras Gidžiū
nas ir T. Mikalauskas. Giedojo so
listė L. Romanoff ir kun, B. Jurk- 
šo vedamas parapijos choras. Pras
mingą pamokslą pasakė Tėvų pran
ciškonų provincijolas T. Leonardas 
Andriekus, iškeldamas parapijos at
liktus didelius darbus. Parapijos kū
rimasis pradėtas iš nieko. Pamaldos 
pradėtos laikyti svetimose nepritai
kintose patalpose, o šiandieną nuo
savų pastatų vertė siekia virš mili
jono dolerių. Pamokslininkas šiltais 
žodžiais Įvertino klebono T. Placido 
darbą, reikšdamas padėką jam, jo 
bendradarbiams kunigams ir gausiai 
savo aukomis parapiją rėmusiems 
parapijiečiams. Pamaldos baigtos vi
siems giedant Marijos giesmę ir Tau
tos himną.

Parapijos auditorijoje sukakties 
minėjimas buvo apvainikuotas pui
kiu koncertu, kuriame kun. B. Jurk- 
šo paruoštas ir gražia uniforma pa
sipuošęs 70 vaikų choras atliko A. 
Vanagaičio “Plaukia Nemunėlis”, NN 
“Melagėliai” (choras su solistais), J. 
Šidlausko “Muzikantai” ir A. Bra
žinsko “Vai tos žuvys”. Chorui nu
tilus, Įėjo dvi jūrų uniforma dėvin
čios mergytės, paskaitė specialiai pa
ruoštą straipsneli apie didžiausi žve
jį šv. Petrą. Kadangi klebonas T. 
Placidas yra taip pat didelis žve
jys, mergytės jam įteikė didelėje 
puošnioje dėžėje įdėtą modernią 
meškerę, ši apie žuvis su veiksmais 
atlikta daina sukėlė linksmo juoko 
ir iš publikos susilaukė ilgų bei 
triukšmingų katučių. Atskirai pasi
rodė baltomis sukniomis apsirėdžiu
sių studenčių choras, savo maloniais 
balsais padainavęs W. A. Mozarto 
“Vakaro daina”, S. Šimkaus “Plau
kia sau laivelis” ir liaudies dainą 
“Tu mano motinėle”. Studentų miš
rus choras pasirodė su 4 dainom: D. 
Andriulio “Mes su rūtom”, M. Pet
rausko “Oi tu jieva jievuže”, liau
dies daina ‘Tykiai, tykiai (su soliste 
L. Marcinkute) ir K. Kavecko “Ba 
landžiai”.

Po pertraukos parapijos tarybos 
visuomeninės sekcijos pirm. B. Sa

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymus

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

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

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

letą metų buvo KLB politinio 
komiteto pirmininku. 1962 m. 
vasario 10 d. paskirtas Lietu
vos konsulu Kanadai, o tų pat 
metų rugpjūčio 15 d. — gene
raliniu Lietuvos konsulu. Nuo 
to laiko su žmona dail. H. Žmui- 
dziniene gyvena Toronte, dirb
damas lietuvių ir Lietuvos rei
kalų reprezentacinėje srityje.

Nuo 1920 m. Sukaktuvininkas 
gyvai reiškėsi ir tebesireiškia 
lietuviškoj spaudoj. Yra rašęs 
“Lietuvoje”, “Lietuvyje”. “Ry-, 
te”. “Lietuvos Aide”, “Vaire”., 
“Gaisruose” ir kitur. 1938-39 m. 
buvo Associate Press korespon
dentas Kaune. 1928 m. išleido 
novelių rinkini “Ryto kraujas” 
ir 1931 m. — poemą Pajūrio 
himnas. Su savo kūryba yra da
lyvavęs literatūriniuose metraš
čiuose išeivijoj ir turi paruošęs 
lyrinių pasakojimų knygą. Taip 
pat yra spausdinęs publicisti
nių ir grožinės kūrybos dalykų 
“Tėviškės Žiburiuose”. "Nepr. 
Lietuvoj”. . “Aiduose”, “Lietu
vių Dienose" ir kitur.

Ilgu ir sėkmės kupinu metu!
Pr. Al.

kalas, kuris atidarydamas minėjimą 
tarė Įžanginį žodį, pristatė garbės 
svečius, pakviesdamas gener. konsu
lą J. žmuidziną tarti žodį. Pastara
sis, Įvertindamas parapijos didelį 
Įnašą ir lietuviškos veiklos baruose, 
sveikino parapiją su atsiektais lai
mėjimais ir kleboną T. Placidą, šven
čianti savo 25 metų kunigystės ju
bilėjų. Taip pat parapiją ir kleboną 
sveikino Kanados krašto valdybos 
pirm. A. Rinkūnas ir Toronto apy
linkės valdybos pirm. adv. G. Bal
čiūnas. Svečias iš Klevelando inž. 
Pr. Razgaitis ilgesnėje kalboje pri
minė Prisikėlimo parapijos Įsteigi
mą, jos vargus ir atsiektus laimėji
mus, Vatikano santarybos priimtus 
Bendrijos atsinaujinimo kelius ir 
šiandieninėje pasaulio maišatyje be
sireiškiančius bedievybės pavojus.

Antroje koncerto dalyje jungtinis 
parapijos suaugusių ir studentų cho
ras išpildė J. Tallat-Kelpšos “Kur 
lygūs laukai”, M. Petrausko “Motuš, 
motuše”, B. Budriūno “Pradės auš
relė aušti”, č. Sasnausko “Karvelė
lis”, R. Šumano “čigonai”, G. Ver
di “Vergų choras” iš operos “Nabu
kas” ir G. F. Haendelio “Samsonas 
nugalėtojas” iš oratorijos “Samso
nas”. Chorams dirigavo kun. B. Jurk- 
šas, akompanavo ir solo dainavo L. 
Marcinkutė. Dirigento kun. B. Jurk- 
šo įdėta daug pastangų ir dai;bo, 
paruošiant net tris skirtingus cho
rus šiam dideliam parapijos sukaktu
viniam koncertui. Gausiai auditorijai 
tai buvo malonaus pasigerėjimo va
landa.

Po koncerto, klebonas T. Placidas 
padėkojo visiem už sveikinimus ir 
linkėjimus parapijai augti ir stiprė
ti, o taip pat ir jį sveikinusiems. 
Ypatingą padėką jis išreiškė dirigen
tui kun. B. Jurkšui, akompaniato- 
rei ir solistei L. Marcinkutei, choris
tams, šio minėjimo rengėjams, pa
skaitininkui inž. Pr. Razgaičiui, sve
čiams iš Amerikos su provincijolu T. 
I^eonardu priešakyje ir gausiai atsi
lankiusiems svečiams.

Užbaigiamąjį žodį tarė sklandžiai 
minėjimui vadovavęs parapijos visuo
meninės sekcijos pirmininkas B. Sa
kalas, pakviesdamas visus dalyvius 
kavinėje paruoštiems užkandžiams. 
Klebonui T. Placidui sugiedota “Il
giausių metu”. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Bis.

PS.D.R.M.N.PL


© PAVE TOJE TEVYUEJE
R. MIZAROS LAIDOTUVĖS ’
Gegužės 23 d. paminkliniame ak* 

menyje buvo įmūryti JAV komunis
to Rojaus Mizaros pelenai. Dvi die
nas urna su pelenais buvo išstaty
ta Vilniuje, Rašytojų Sąjungos rū
mų salėje. Į gimtąjį Savilionių kai
mą Alytaus rajone pelenus lydėjo 
augštieji kompartijos pareigūnai, 
raudonieji rašytojai, žurnalistai, Vil
niaus pučiamųjų orkestras “Trimi
tas”, Vilniaus radijo ir televizijos 
komiteto choras. Paskutiniam poil
siui velionies našlė I. Mizarienė pa
rinko Juodžio kalną, kurio papėdėje 
yra Rūžio, Rūželio ir Juodžio ežerai. 
Atsisveikinimo žodį tarė Alytaus ra
jono kompartijos sekr. N. Raguotis, 
augščiausios tarybos prezidiumo 
pirm. M. Šumauskas, “liaudies poetas” 
T. Tilvytis, ‘liaudies rašytojas” A. 
Venclova, Vilniaus universiteto vyr. 
dėstytojas L. Kapočius ir “Nemuno” 
kolchozo pirm. T. Prūsevičius, velio
nies giminaitis. Šiose kalbose buvo 
liaupsinami “liaudies rašytojo” R. 
Mizaros “literatūriniai” nuopelnai ir 
politinė veikla. — Būdamas ištiki
mas marksizmo-leninizmo kelrodžiui, 
R. Mizara nutylėjo Maskvos įsaky
mu vykdytus lietuvių masinius trė
mimus į Sibirą, Stalino laikų kruvi
nąjį terorą, kultūriniam gyvenimui 
uždėtus sovietinės kompartijos varž
tus. Jo nuomonės nepakeitė Stalino 
nuvainikavimas, sovietinių tankų 
vikšrais sutriuškinta vengrų revoliu
cija, nebūtų pakeitę ir dabartiniai 
įvykiai laisvės siekiančioje Čekoslo
vakijoje. Ne už raštus, bet už nutylė
tus dalykus kompartija jo vardą su
teikė Varėnos rajono Merkinės vi
durinei mokyklai. Vieną Druskininkų 
gatvę pavadino R. Mizaros vardu ir 
pažadėjo valdžios lėšomis ant Juo
džio kalno pastatyti jam skirtą obe
liską.

“LIAUDIES RAŠYTOJAS”
Vos tik nutilus gedulingų maršų 

garsams prie “liaudies rašytojo” R. 
Mizaros kapo, gegužės 24 d. kompar
tija “liaudies rašytojo” titulą sutei
kė buvusiam enkavedistui A. Gudai- 
čiui-Guzevičiui. Augščiausios tarybos 
prezidiumo pirm. M. šumausko ir 
sekr. S. Naujalio pasirašytame įsa
ke skelbiama: “Už nuopelnus, vys
tant lietuvių tarybinę literatūrą, ir 
didelės meninės vertės kūrinių su
kūrimą suteikti rašytojui Aleksand
rui Gudaičiui-Guzevičiui Lietuvos 
TSR liaudies rašytojo garbės var
dą.” Jo nuopelnus vienu sakiniu tiks
liai apibūdina “liaudies rašytojas” A. 
Venclova “Tiesos” gegužės 25 d. 
laidoje paskelbtame rašinyje “Dide
lio ir talentingo darbo įvertinimas”: 
“...Darbo žmonių kova dėl Tarybų 
valdžios, dėl Lenino reikalo — štai 
pagrindinė rašytojo tema, einanti 
per gausių jo knygų puslapius, at
siskleidžianti įvairiausiais rakursais, 
išryškėjanti įvairių visuomenės kla
sių susidūrimuose, pažymėta nenu
galimu liaudies veržimusi į laisvę, į 
gėrį, i pergalę klasių kovoje, į Ta
rybų valdžios sukūrimą...” Belie
ka sušukti britų pavyzdžiu: “Kara
lius mirė, tegyvuoja karalius!” Pro
pagandisto R. Mizaros vietą užėmė 
kitas kompartijos propagandistas, dar 
uoliau tarnaująs pavergėjo valdžiai.

SUŠAUDYTAS A. GERASIMENKA 
1967 m. lapkričio mėn. Vilniuje 

buvo nužudyta rusė V. šibitova. šį 
nusikaltimą įvykdė jos rusas sugy
ventinis A. Gerasimenka savanaudiš
kais tikslais. Augščiausiojo teismo 
baudžiamųjų bylų kolegija, pirminin
kaujama J. Misiūno, š.m. kovo 5 d. 
nusikaltėliui paskyrė mirties baus
mę, kuri, augščiausios tarybos prezi
diumui atmetus malonės prašymą, 

Kartūnų baliai tebėra populiarūs Kanados lietuvių tarpe. Šioje nuo
traukoje matome Wellando lietuvių 1967 m. Kartūnų baliaus pre
mijų laimėtojas — p. Bogart-Bogusevičienę, p-lę Bogart ir p. Zub- 
rickienę

buvo įvykdyta gegužės pabaigoje. 
Beveik dviejų mėnesių tarpas liudi
ja, kad kriminaliniams nusikaltė
liams daromos didesnės nuolaidos. 
Politinių bylų propagandinių teismų 
mirties sprendimai vykdomi be jo
kio atidėliojimo.

RYŠININKŲ TRAGIKOMEDIJA
“Gimtasis Kraštas” gegužės 23 d. 

paskelbė pranešimą “Stiprinti ryšius 
su užsienio lietuviais”, kuriame ra
šoma: “Gegužės 17 d. įvyko Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos Užsienio 
reikalų komisijos posėdis, kuriame 
buvo svarstomas kultūrinių ryšių 
stiprinimas su užsienio lietuviais. 
Posėdžiui pirmininkavo komisijos 
pirmininkas, respublikos Mokslų aka
demijos visuomeninių mokslų sky
riaus akademikas - sekretorius V. 
Niunka. Pranešimą padarė Lietuvos 
Kultūrinių ryšių su užsienio lietu
viais komiteto pirmininko pavaduoto
jas V. Kazakevičius. Priimtame 
sprendime komisija pritarė Tarybų 
Lietuvos Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komiteto veiklai. Kar
tu buvo nurodyta, kad, stiprinant 
ryšius su lietuviais išeiviais, jo 
veiklą toliau reikia plėsti ir įvairin
ti.” Taip skamba užsienio lietuviams 
skirtas pranešimas tokiu laiku,' kai 
mus yra pasiekusios žinios apie ke
lionių į Lietuvą suvaržymus. Pasitei
ravus Toronto kelionių biuruose, 
gautas atsakymas, kad Maskva viešė
ti Vilniuje leidžia tik penkias dienas. 
Leidimas praleisti 15 dienų Druski
ninkuose jau yra atšauktas. Išeivijos 
latviai taipgi Rygon įsileidžiami tik 
penkiom dienom, kai tuo tarpu estai 
kažkodėl Taline vis dar gali viešėti 
15 dienų. Kelionė per Atlantą pen
kioms dienoms Vilniuje yra skaudus 
pasityčiojimas iš kiekvieno tėvynės 
pasiilgusio išeivijos lietuvio. Tokio
mis aplinkybėmis kalbėti apie ryšių 
stiprinimą su užsienio lietuviais yra 
juokingas dalykas.

TRAGEDIJA NEMUNE
Š. m. kovo 31 d. vakarą, apsiver

tus perkrautai valtelei, Nemune ties 
Kriūkais, šaulių rajone, nuskendo 
7 jaunuoliai, grįždami iš šokių Bel
vederio žemės ūkio technikume. 
“Tiesos” koresp. J. Meškauskas, ge
gužės 23 d. laidoje nagrinėdamas 
nelaimės priežastis, paskelbė šešias 
žuvusiųjų pavardes: Kriūkų viduri
nės mokyklos moksleivių Broniaus 
Zakšausko, Vyto Urbšo ir Sigito 
Valaičio, Kauno politechnikumo 
moksleivio Vinco Povilaičio, “Švytu
rio” kolchozo vairuotojo Antano Ly
dekos ir kriūkiečio Juozo Zakšaus
ko. Rašoma, jog jaunuoliai buvo įgė
rę, nes juk šiaip nebūtų ryžęsi sep
tyniese sėsti į mažą valtelę. Skęs
tančiųjų pagalbos šauksmą girdėjo 
Belvederio ir Rustekonių kaimų gy
ventojai, Kriūkų laivų statyklos sar
gas Petras Grinkevičius, budėtojai 
Edmundas Guzovijus, Vytas Butkus, 
Stasys Arštikaitis ir keltininkas Vik
toras Lebežinskas. Dėl siaučiančios 
audros nė vienas jų neišdrįso sės
ti i mažą valtį, o motorlaiviui ne
įstengė užvesti variklio, nes dar ne
buvo paruoštas plaukiojimo sezonui. 
Gyventojų perkėlimu per Nemuną 
rūpinasi “švyturio” kolchozas, kuris 
turi tik nedideles valtis. Vykdomo
jo komiteto pirm. Zigmas Martin
kevičius dabar jau davė įsakymą lai
vų statyklai visada laikyti tokiems 
nelaimės atvejams paruoštą didelę 
valtį, bet atsargumo priemonės yra 
gerokai pavėluotos. Nemuno bangos 
lig šiol grąžino tik du nuskendusius 
jaunuolius — Juozą Zakšauską ir Si
gitą Valaitį.

V. Kst.
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S HAMILTON
St Catharines, Ontario, lietuvių šeštadieninė mokykla su mokytoja S. Zubrickiene ir vedėju kun.
B. Mikalausku, OFM., užbaigę šiuos mokslo metus

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “GY- 
VATARAS” liepos 5 d.. 8 v.v., iš
vyksta į tautinių šokių šventę Čika
goje. Pasamdyti 2 autobusai; viena
me jų yra 21 tuščia vieta. Vienos 
vietos kaina — $20. Norintieji drau
ge su mumis važiuoti prašomi kreip
tis pas p. Ireną Jokūbynienę (te
lefonas: 389-3205) prieš birželio 17 
d. “Gyvataras”

IŠVYKA Į PIONIERIŲ KAIMĄ. 
Ateitininkiškasis jaunimas savo veik
los metus užbaigs išvyka į pionie
rių kaimą birželio 15, šeštadienį. 
Autobusas išvažiuoja 10 v. ryto nuo 
Jaunimo Centro ir grįš 6 v. vakare. 
Kelionė ten ir atgal $2, o įėjimas į 
pionierių kaimą 50 et. Visi važiuo
jantieji registruojasi ir visą infor
maciją gauna pas globėją E. Gudins- 
kiene tef. LI- 7-1967. šioje išvyko
je gali taip pat dalyvauti ir nena- 
riai.

ATEITININKŲ STOVYKLOS. Vy
resniųjų moksleivių ateitininkų sto
vykla Dainavoje berniukams ir mer
gaitėms nuo 12 iki 18 m. prasideda 
birželio 16 ir baigiasi birželio 30 d. 
Norintieji vykti prašomi tuojau re
gistruotis pas J. Pleinį tel. JA 7-4876 
ir užpildyti tam tikslui reikalingas 
formas, kurias galima gauti pas J. 
Pleinį. Kanados ateitininkų stovykla 
Wasagoje prasidės liepos 28 ir baig
sis rugpjūčio 10 d. Stovyklon pri
imami nuo 7 iki 18 m. amžiaus moks
leiviai. Visais stovyklos reikalais pra
šome kreiptis pas E. Gudinskienę 
telef. LI 7-1967. J. P.

LIETUVIŲ NAMŲ NARIAMS. 
Praėjęs LN narių metinis susirinki
mas š.m. bal. 7 d. ne dėl LN v-bos 
kaltės buvo nutrauktas, pavedant v- 
bai išsiaiškinti iškeltus susirinkime 
klausimus teisiniu požiūru. LN v-ba 
gegužės 26 d. posėdyje nutarė LN

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529-4911

Winnipeg, Man.
MOTINOS DIENA paminėta gegu

žės 19 d. Smagu buvo matyti tiek 
daug jaunimo programos išpildyme. 
Paskaitą skaitė Eug. Kalasauskas te
ma “Motinos valia ir galia”, kurio
je iškėlė daug įdomių minčių jau
nos šeimos auklėjime šiais moder
niais laikais. Malonu buvo girdėti 
jauną pranešėją, Kanadoje mokyto
jos mokslus baigusią Birutę Jančiu- 
kaitę. Ji labai puikiai pranešinėjo 
visą programą. Dviem iš seniausiųjų 
močiučių — A. Matveičikienei ir U. 
Jauniškienei įteikta po puokštę gė
lių. Graži programa ir gausus da
lyvavusių žiūrovų skaičius paliko 
malonų įspūdį iš šio minėjimo, ku
riam surengti daug darbo įdėjo E. 
Kalasauskas, talkinamas D. Januškai- 
tės ir H. Barkauskaitės.

ŠOKIAI JAUNIMUI. Pirmą kartą 
Winnipego lietuvių kolonijos istori
joje gegužės 25 d. surengtas pasi
linksminimas mūsų jaunimui, kuris 
praėjo su dideliu pasisekimu. Nors 
kiekvienas dalyvaujantis galėjo at
sivesti savo draugų svetimtaučių, bet 
jų buvo labai mažai. Salė buvo pil
noka ir mūsų pačių jaunimo čia bu
vo daugiau, negu kartais būdavo per 
suaugusių šokius. Jaunieji linksmi
nosi, kad net papuošimai nuo salės 
lubų biro. Jau seniai buvo keliama 
mintis suruošti tokį pasilinksminimą, 
bet garbė tenka E. Kalasauskui, ku
ris, padedamas paties jaunimo suda
ryto komiteto, šią mintį įgyvendino. 
Pasilinksminimo metu galima buvo 
matyti, kiek daug jaunimo turime ir 
koks jis energingas, tiktai reikia 
duoti jiems progų pasireikšti.

VISI Į STOVYKLĄ! šią vasarą 
jaunimo stovykla rengiama Oak-Point 
vasarvietėje. Stovyklos vadove suti
ko būti daug patyrimo šiame darbe 
turinti p. G. Steponienė. Prieš kurį 
laiką išsiuntinėti atsiklausimo lape
liai visoms šeimoms. Užpildytas an
ketas prašome, kiek galint greičiau, 
grąžinti Sv. Kazimiero parapijos kle
bonui, 432 Elgin Ave. Winnipeg, 
Man. Visas jaunimas iš Winnipego 
ir apylinkių kviečiamas gausiai šio
je stovykloje dalyvauti. Ev. f. 

narių susirinkimą šaukti 1968 m. lie
pos 14 d., 3 v.p.p., Liet. Namų Del
ta kino salėje, 1292 King St. E. 
Kiekvienam LN nariui bus pasiųsti 
asmeniniai kvietimai su v-bos siū
loma darbotvarke nevėliau kaip 10 
dienų prieš susirinkimą.

Liet. Namų valdyba 
Hamilton,
1968 m. gegužės 29 d.

VYSK. VALANČIAUS šeštad. mo
kykla mokslo metus užbaigia birže
lio 8, šeštadienį, šia tvarka: 9.30 v. 
pamaldos Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje; po pamaldų Jaunimo 
Centre užbaigimo aktas. Ten pat bus 
suruošta mokinių darbų parodėlė. 
Visi mokiniai susirenka prie bažny
čios 15 minučių anksčiau. Kviečiami 
visi tėveliai ir svečiai atsilankyti. 
Tėvai, kurie dar nesumokėjo mokyk
los išlaikymui $25 metinio šeimos 
mokesčio, prašomi iki tos dienos 
sumokėti arba įnešti “Talkoje” mo
kyklos sąskaiton. Mokyklos vedėjas

PADĖKA
Nepaprastai sunkios ligos metu ir 

po sunkios operacijos ligoninėje pa
tyriau daug nuoširdžios užuojautos 
iš savo bičiulių ir pažįstamų, kurie 
aplankė mane su gėlėmis bei dova
nomis, kaikurie net po kelis kartus. 
Labai nuoširdžiai dėkoju mohs. dr. 
J. Tadarauskui, kuris iš mano duk
ters vestuvinių vaišių vėlyvą vaka
rą specialiai atvyko pas mane į li
goninę ir pranešė apie vestuvines 
nuotaikas. Man, kaip motinai, tai bu
vo nepaprastai įdomu. Reiškiu gilų 
dėkingumą p.p. Gudeliams, Jurai- 
čiams, Babinams, Gužams, Mačionie- 
nei, Prielgauskui, Kurams, Gedmi
nams, Lukams, Mažulaičiams, Ber
žins, KLK Moterų Dr-jos Hamiltono 
sk. v-bai, Mr. ir Mrs. Rushton, Mrs. 
Yates, Mrs. Libiec, Mr. ir Mrs. Ma- 
derer, Mr. ir Mrs. E. McEwen, Mrs. 
Annie Jacques ir visiems kitiems 
mane aplankiusiems arba kitomis 
progomis pareiškusiems man užuo
jautą.

Visų Tamstų prisiminimas manęs 
taip sunkiose gyvenimo dienose pa
liks man visiems laikams gilų dė
kingumo jausmą Tamstoms.

E. šimkevičienė (Sims)
PADĖKA

Mūsų dukters Elenutės vestuvių 
metu susilaukėm daug pagalbos iš 
savo draugų, kurie mums visokerio
pai padėjo. Nuoširdžiai dėkojame

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.

. Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt 9.30—8 v.p.p. 

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

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

MI 83400 ANCASTER, ONT.

Hamiltono Vysk. Valančiaus mokyklos mokiniai, 
mokyt. A. Mikšiene (stovi dešinėje pusėje).

Motinos Dienos minėjime suvaidinę veikaliuką "Motinos Diena", kurį paruošė 
Nuotr. A. Juraičio

ponioms Gužienei, Siulienei, Kulie
nei, Budnikienei, Gedminienei, Ba- 
binienei, Beržins, Juraitienei, Mrs. 
Rushton, Mr. ir Mrs. Gravefell, Mr. 
ir Mrs. Yates, ponams Prielgaus- 
kui, Gudeliui, Kurui ir Barkaus
kui. Visų Tamstų pagalba mums 
buvo ypač brangi, nes vestuvių me
tu jaunosios mamytei netikėtai te
ko atsidurti ligoninėje. Taipgi nuo
širdžiai dėkojame visiems atsilan
kiusiems i mūsų dukters vestuves 
ir visiems tiems mūsų bičiuliams, 
kurie įvairiais būdais mums padė
jo.

E. ir Ant. Šimkevičiai (Sims)

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už sureng

tą mums staigmeną-išleistuves ir 
brangias dovanas. Ypač dėkojame 
rengėjams ir visiems prisidėjusiems: 
p.p. Jasevičiui, Zubui, Jankauskui, 
Šniuoliui, Šimaičiui, Bubniams, Po- 
vilauskams, Stankams, EI vikiams, 
Žilinskams. Konvaičkii, Vinerskiui, 
Jusiams, Vindašiams, V. Stabingiui, 
M. Kežinaitytei, Raupėnams, Pruns- 
kui, Erštikaičiui, Repšiams, Povi- 
lauskams, Milašiui, Kowbell, Januš
kai, Kažemėkams, Adomauskams, 
Bagdonui, Kareckui, Kuchankai, 
Chrolavičienei, Lekučiui, Bacevičiui, 
Navickams, Pleiniui, Petrūnams, Že
maičiui, Borusams, Sinkevičiui, Pau- 
laičiams, D. Jankui, V. Jankui, Lu- 
košiams, Tiriliui, Guzickams, Rūtai 
ir Algiui Jankams, Rimkams.

Liekame Jums visuomet dėkin
gi —

Danutė ir Pranas Jankai

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką ren

gėjams bei dalyviams už malonią 
įkurtuvinę staigmeną gegužės 11 d. 
Dėkojame rengėjams p.p. Berži
niams, pasakiusiems sveikinimo kal
bas p.p. J. Budnikui ir J. Kažemė- 
kui, dalyviams: p.p. F. Urbaičiams, 
J. Budnikams, J. Romikaičiams, Ba- 
naičiams. R. Banaičiui, St. Senkams, 
J. Bubniams, Alb. Gudeliams, F. Gu- 
jams, VI. Gerulskiui, Al. Jūraičiams, 
B. Milašiams, Alg. Barkauskams, A. 
Simkevičiams, P. Kažemėkams, R. 
Lukoševičienei, Bildoms, Kl. Sinke
vičiams, St. Žvirbliui, V. Venckevi- 
čiams, K. Simaičiams, A. Viners- 
kiams, S. Raškauskui, Ir. May, P. 
Grigorevičiams, J. Kažemėkams, J. 
ir E. Beržiniams. Taip pat nuoširdus 
ačiū už mums įteiktą ta proga dova
ną.

Jums dėkingi —
Klevutė ir Stasys Žioba

Augšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas
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O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

APIE AUTOMOBILIO NELAIME 
pr. savaitės “Tž” Toronto kronikoje 
paskelbta žinutė dėl faktų stokos 
nebuvo tiksli, šiuo metu redakciją 
pasiekė nelaimę aprašiusi “The 
Washington Post” gegužės 26 d. lai
dos iškarpa. Dviejų automobilių su
sidūrime žuvo klevelandietis skulp
torius Vytautas R. Raulinaitis ir My
kolas Slapšys. Ligoninėje mirė kar
tu su jais važiavusios Monika Slap- 
šienė ir Rhani Ona Puzinauskienė. 
Sunkiai sužeista yra Aldona Rauli- 
naitienė. Iš antrajame automobilyje 
važiavusių keturių amerikiečių jau
nuolių žuvo tik vienas — Willis 
Schultz. Nelaimė įvyko lietuviams 
grįžtant lietingą naktį iš Columbia, 
Md., kur skulptorius V. Raulinaitis 
grupei lietuvių ir amerikiečių skai
tė paskaitą apie meno istoriją ir da
bartinę tapybą. “The Washington 
Post” korespondento Kevin Klose 
surinktais duomenimis, automobilį 
vairavo Mykolas Slapšys. Nelaimė 
įvyko 29-to plento ir Fairland kelio 
sankryžoje. Lietuvių automobiliui 
pervažiuojant plentą, į jo šoną atsi
trenkė Phil Hobbs vairuojamas au
tomobilis. Lietuvių automobilis bu
vo taip sudaužytas, kad policijai už
truko daugiau nei valanda laiko, kol 
ji įstengė ištraukti žuvusius ir su
žeistuosius.

KUN. DR. JONAS STARKUS at
šventė 50 metų kunigystės sukaktį. 
Ta proga Kunigų Vienybės Atlanto 
pakraščio provincijos valdyba įtei
kė VI. Kulpavičiaus drožinį — kop
lytėlę.

KLEVELANDO LIETUVIAI No 
ros ir Vytauto Braziulių rezidenci
joje surengė vaišes su Metropolitam 
opera gastroliavusiai sol. Lilijai šu
kytei ir parodą Klevelande turėju
siam dail. Antanui Rūkštelei. Su jų 
veikla dalyvius supažindino Čiurlio
nio ansamblio vadovas muz. A. Mi
kulskis ir F. Eidimtas. Sol. L. Šu
kytei buvo įteikta tautiniais drabu
žiais papuošta lietuviška lėlė.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE iš
kilmingai pašventintas nežinomo vil
niečio Sibire skardoje iškaltas Auš
ros Vartų Marijos paveikslas, kurį 
Lenkijos ambasadoriui Beirute at
vežė II D. karo metais j gen. An
ders armiją vykstantys lenkų kariai. 
Ambasadorius paveikslą atidavė a.a. 
Ligijai Bieliukienei kaip lietuviams 
brangų suvenyrą. Pastaroji jį per
davė Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungai, kuri jį pavedė globoti Tė
vams jėzuitams Čikagoje. Sibiro kan
kinio sukurtas Aušros Vartų Mari
jos paveikslas papuošė Tėvų jėzui
tų koplyčioje Marijos altorių. Iškil
mėje dalyvavo vysk. V. Brizgys, Si
biro tremtinys kun. Juršėnas, pa
šventinęs paveikslą, vilniečiai, bu
vusieji Sibiro tremtiniai ir lietuvių 
organizacijos su vėliavoms. Tėvų jė
zuitų koplyčia pavadinta Sibiro Kan
kinių Motinos šventove.

Britanija
“THE DAILY TELEGRAPH” sa

vaitiniame priede buvo įdėta eilė 
nuotraukų apie naująsias vyrų ma
das, kurių vieną eilutę yra sukū
ręs Dūlis. Pasirodo, jis yra Londo
no lietuviams gerai žinomas siuvėjas 
Zigmas Dulinskas, turįs savo siu
vyklą.

SOL. JANINA LIUSTIKAITĖ, to- 
rontietė, Londone planuoja praleis
ti porą mėnesių. Ji dalyvavo Vasario 
16 minėjime Ketteringe ir Londono 
Lietuvių Namuose surengtame dai- 
naviečių vakare.

Argentina
LIETUVIŲ MALDININKU KE- 

LIONĖJE į Argentinos šventovę Lu- 
jano mieste iš Buenos Aires ir apy
linkių dalyvavo apie 300 asmenų. Lie
tuvos nepriklausomybės penkiasde
šimtmečiui atžymėti Argentinos Lie
tuvių Organizacijų ir Spaudos Tary

ST. CATHARINES, ONT
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS mo

kiniai mokosi dainų ir ruošiasi vyk
ti į mokinių kongresą birželio 22 
d. Jie ruošia taipgi patriotinį mon- 
tažėlį atskiram pasirodymui. Tauti
nių šokių grupė, vadovaujama S. 
Zubrickienės, yra pakviesta dalyvau
ti tautų festivalyje St. Catharines 
mieste liepos 6 d.

LIETUVOS JUBILĖJINIŲ metų vicepirm. S. Kairys, sol. V. Verikai- 
paminklo statyba jau įpusėjusi, sku- tis ir kiti augšti svečiai, b. m.

ba parūpino metalinę lentą su ati
tinkamu įrašu, kurią katedros va
dovybei įteikė pirm. Jonas čikštas, 
žodį tarė Lietuvos Išlaisvinimo Cent
ro pirm. Zeferinas Juknevičius. Si 
lenta gausiems šventovės lankyto
jams primins Lietuvą. Maldininkų 
kelionę aprašė dienraštis “Clarin”.

PRANUI OŽINSKUI, “Argentinos 
Lietuvių Balso” leidėjui, dr. Aldo 
Šlepetys Buenos Aires Tornu ligo
ninėje padarė sėkmingą operaciją. 
Ligonis baigia sveikti, slaugomas 
žmonos.
. ALB KRAŠTO VALDYBĄ suda
rė: pirm. inž. St. Babronis, vice- 
pirm. kun. A. Steigvila ir stud. Mir
ta Rukšėnaitė, sekr. J. Mikalčius, 
ižd. Jurgis Gilvydis, nariai — Lietu
vos Išlaisvinimo Centro pirm. Zefe
rinas Juknevičius^ Buenos Aires 
apyl. pirm. Juozas Kanapinskas.

KUN. R. BALNIS, MIC, Aveila- 
nedos lietuvių parapijos vikaras, tei
kęs religinius patarnavimus Tem- 
perley-Adrogue, Berisso ir Villa Lu
gano lietuvių kolonijoms, išvyko il
gesnių, atostogų į JAV, savo gimti
nę. Minėtųjų kolonijų lietuviai, at
sidėkodami už paslaugas ir parodytą 
lietuvišką nuoširdumą, jam surengė 
išleistuves. Buvo pasakyta daug gra
žių kalbų, padaryta nuotraukų, su
giedota “Ilgiausių metų”, linkėta vėl 
sugrįžti j Avellanedos lietuvių pa
rapiją.

BUENOS AIRES TECHNOLOGI
JOS UNIVERSITETĄ šiemet baigė 
ir inžinieriaus diplomus įsigijo du 
Buenos Aires mieste gimę lietuviai 
— Vytautas A. Janulionis ir Jonas 
P. P. Bačkis.

MOTINOS DIENOS MINĖJIME 
Argentinos Lietuvių Centre gegužės 
5 d. dalyvavo apie 200 lietuvių, nes 
tą pačią dieną buvo surengti šerme
nys ALC akordeonisto J. Wychlo 
mirusiai mamytei. Dėl šios priežas
ties iš programos buvo išbraukti šo
kiai ir pramoginė muzika. Minėjimas 
buvo pradėtas ALC pirm. L. J. Mi- 
čiūdo žodžiu ir E. V. Ryselienės pa
skaita. Meninę programą sudarė ma
žųjų moksleivių lietuviškos dekla
macijos, sol. Marytės P. Zavickie- 
nės sugiedota Ch. Gounod “Ave Ma
ria”, sudainuota A. Kačanausko “Kad 
aš našlaitėlė” ir I. Andrijausko “Mo
tinos ilgesys”. E. Rudytė ir A. Zien- 
kaitė ALC gėlių puokštėmis pager
bė visų motinų atstoves — jauniau
sią keturių vaikų motiną E. Kairy- 
tę-Casaburi ir “senelę” O. Vasiliaus
kai tę-Rastauskienę.

Australija
LIETUVIŲ DIENOS šiemet ren- 

giamos Adelaidėje gruodžio 27-31. 
Numatyta programa: iškilmingos pa
maldos, jungtinių ir pavienių chorų 
koncertai, atskirų kolonijų jaunimo 
pasirodymai, tautiniai šokiai, litera
tūros vakaras ir Br. Budriūno kan
tata “Tėviškės namai”, dvi dailės 
parodos, teatro spektaklis, foto pa
roda, sporto šventė, studentų suva
žiavimas, krašto tarybos posėdžiai, 
lietuvių muzėjaus-archyvo lankymas, 
bendras Naujųjų Metų sutikimas. 
Planuojama išleisti specialų Lietu
vių Dienoms skirtą leidinį.

ADELAIDES MENO FESTIVA
LIO tarptautinėje foto parodoje da
lyvavo 36 kraštų fotografai, jų tarpe 
ir Adelaidės lietuvis Vytautas Vosy
lius, išstatęs tris nuotraukas.

SKULPTORIUS V. JOMANTAS 
dėsto ir vadovauja skulptūros sky
riui Melburno karališkajame insti
tute. Savo darbų parodą jis buvo su
rengęs 1967 m. Sidnėjuje, dalyvavo 
Australijos bendruomenės parodose 
Tokijo mieste ir Paryžiuje. Jo skulp
tūros puošia Kanberos universiteto 
miškininkystės fakulteto sieną ir fi
zikos fakulteto kiemą. Jis taipgi yra 
apipavidalinęs Melburno Monash 
universiteto auditorijos sienas, skulp
tūros pagalba spręsdamas akustikos 
problemas.

kuri įvyks birželio 22 d. 
dalis ir paminklo šventini- 
birželio 23 d., sekmadienį, 
“T. žiburių” redaktorius

bama, kad būtų užbaigtas parapijos 
šventei, 
Religinė 
mas — 
12 vai.
kun. Pr. Gaida pakviestas pasakyti 
pamokslą. Į šias iškilmes atvyksta 
Lietuvos generalinis konsulas J. 
Zmuidzinas su Ponia, Kanados Lie
tuvių Bendruomenės krašto valdybos



PASAKA J. SAVASIS

kaulo vyro

galėdama, bet viskas veltui. Tai 
marškiniai negerai sulaidyti, tai 
kojinės netinkamai suadytos, tai 
vaikų nembkanti tvarkyti. Bet 

’ ypač vargšė gaudavo už valgį.
Seniau, rodos, mokėjo pataiky
ti, pagaminti ką vyras mėgsta, 
kad grįžęs iš darbo rastų ska
nią vakarienę. O dabar, kai vy
ras grįždavo vėliau nei papras
tai, ne tik nevalgydavo, bet dar 
vos paragavęs užsipuldavo žmo
ną, kad valgis negeras. Jai kilo 
įtarimas, kad jis gal susirado 
draugę, su ja po darbo pavaka
rieniauja, ir dėlto grįžęs neturi 
apetito, o savo nevalgymą patei
sindamas kritikuoja ir bara nie
ku nekaltą žmoną.

Ir tą vakarą Juozaitis, vos iš
srėbęs porą šaukštų inkstelių 
sriubos, kurią seniau taip mėg
davo. padėjo šaukštą ir tarė:

— Tai pamazgos — ne sriu
ba. Be jokio skonio!

— Kaip be skonio? Inkstelius 
tik šiandien nupirkau, taigi, vi
sai švieži. Rauginti agurkėliai 
ką tik atidaryti ir labai skanūs. 
Ko tad nori?

—Valgyk pati, jei tau patin
ka. Aš jos nevalgysiu!

O Juozaitienė, prieš vakarie
nę pavalgydinusi vaikus, nuva
rė juos gulti nepatenkintus, nes 
vis dar prašė inkstelių sriubos, 
o motina jiems daugiau neda
vė. norėdama daugiau palikti 
alkanam vyrui. Vaikai dėlto ne
migo ir iš gretimojo kambario 
šaukė motiną, kad jiems pasek
tų pasaką.

— Eik tad pasekti jiems tos 
pasakos, — neiškentė vyras. — 
Negabu pakęsti to triukšmo.

— Bet aš jiems jau pasekiau' 
kelias, — atsakė žmona.

— Tai pasek dar vieną, jei 
vaikai taip nori.

— Aš jiems papasakojau 
Raudoną Kepuraitę, Batuotą 
Katiną, Elenutę...

— Pakartok jas dar syki. Juk 
vaikams — kad tik pasakoji.

— Tų pačių nenori antrą kar
tą tą patį vakarą. Reikia nau
jų. O gal tu nueitum? Aš dar 
nevalgiusi'...

— Po velnių! — pašoko Juo
zaitis. — Nuo ryt dienos vaka
rieniauju restorane, nes namie, 
po ištisos dienos darbo, žmo
gus nerandi ramybės.

.Juozaitienė pamažu atsikėlė 
nuo stalo, padėjo servetėlę, pa
likdama vos pradėtą vakarienę, 
ir nuėjo į vaikų miegamąjį kam
barį. Vaikai tuojau nutilo. Po 
valandėlės Juozaitis girdi žmo
ną sekant vaikams naują pasa-

tino, niekino, nuolat skundė sa
vo sūnui. Pagaliau Julytė pa
prašė savo vyrą, kad persikel
tų gyventi į kitus namus ir pa
liktų raganą vieną...

— O ragana? — nedrąsiai pa
klausė vienas vaikų.

— Ragana, tiesa, pasiliko sa
vo lindynėje, bet vistiek dažnai 
ateidavo į Julytės namus ir, kai 
tik vyro nebūdavo nemie, ją vi
saip persekiodavo. Vargšė Ju
lytė neturėjo ramybės, nes ir 
vyras nuolat ją bardavo. July
tė ir jam niekaip negalėjo 
įtikti.

— Kaip buvo toliau?
— Toliau Julytė tapo mama 

dviejų gražių berniukų ...
— Ar jie buvo geri? — pa

klausė mažylis.
— Kur tau! Nors jie nežino

jo, kiek jų mamytė kenčia nuo 
tos raganos ir jos sūnaus, bet 
ir jie tik sunkino jos gyveni
mą: neklausė, triukšmavo, su 
purvinais batais laipiodavo ąnt

a-

1

Spaudos atstovai, dalyvavę spaudos konferencijoj pas VLIKo pirmininką dr. J. K. Valiūną

M. VAITKAUS ATSIMINIMŲ V TOMAS
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— Kartą gyveno vargšė pie
menaitė vardu Julytė ...

— Kaip ir tu, mamyte, — 
pastebėjo vienas vaikų.

— Kaip ir aš, ji vadinosi Ju
lytė. Ji gyveno mažame name
lyje su savo tėte, mamyte, bro
liukais. Bet ten gyveno ir baisi 
jos teta, kuri Julytę nuolat bar
davo. skriausdavo, nes ji ją pri
žiūrėdavo, kai tėvai išeidavo į 
darba. Teta Julytę nuolat skųs
davo tėvams. Už tai Julytė kar
tais gaudavo mušti ir niekas jos 
negynė, neužtarė ...

— O kaip toliau buvo? — ne
iškentė vienas berniukų.

— Kai Julytė jau užaugo, vie
ną gražią dieną atvažiuoja dide
liu gražiu automobiliu... at
spėkite kas?

— Karalaitis!
— Atrodė, kad jis buvo kara

laitis. bet tikrumoje jis buvo...
čia motina nutraukė pasaką,' 

kad vaikai labiau susidomėtų, o 
Juozaitis gretimame kambaryje 
pastatė ausis.

— Kas jis buvo, mamyte? — 
jau choru šaukė vaikai.

— Tai buvo ne karalaitis, o 
raganos sūnus, — pagaliau tę
sė motina kiek patylėjus. — 
Tai buvo raganos sūnus. Bet tas 
raganos sūnus pamilo vargšę 
Julvtę ir užsigeidė būtinai ją 
vesti. Julytė nežinojo, kad jis 
yra raganos sūnus, ir todėl įsi
mylėjo į tą raganos sūnų. O jis 
buvo gražus, augštas, tamsiais 
garbanotais plaukais ...

— Kaip toliau buvo? — ne
kantravo vaikai.

— Julytė pagaliau ištekėjo ir 
persikėlė gyventi pas savo vy
rą. raganos sūnų. O ta ragana 
buvo baisi, baisesnė už aną Ju
lytės tetą. Ji labai nenorėjo, kad 
jos sūnus vestu Julytę, tad da
bar pradėjo baisiai Julytės ne
kęsti. Savo sūnui ji buvo la
bai meili, bet Julytei neturėjo 
gero žodžio, nuolat rodydavo 
jai baisius savo dantis, ir July
tė drebėjo iš baimės ...

— O kaip toliau? — vėl ne
rimavo vaikai, dabar ir patys 
jau bijodami raganos dantų.

— Kaip ten buvo, kaip nebu
vo, kai Julytė ištekėjo už ra
ganos sūnaus, kuri laiką mylė
jo Julytę, stengėsi ginti nuo sa
vo motinos raganos. Bet būda
mas raganos sūnus, pagaliau ir 
irs pasidarė blogs®, nradėio Ju
lytę be reikalo barti, patikėda- 

sava motinos raganos žo-

kėdžių ir sofos, nenorėdavo 
mytės klausyti, slapta išbė 
vo į gatvę pas negerus vaikus. 
O vakare nenorėdavo miegoti ir 
kankindavo per dieną pavargu
sią mamytę, būtinai reikalauda
mi naujos pasakos. Vargšė July
tė nežinojo nė ką veikti. Kita 
būtų pasiėmusi savo daiktelius 
ir palikusi vyrą raganos sūnų 
ir tuos negerus vaikučius, bet 
ji juos labai mylėjo ir nenorėjo 
su jais skirtis, juos vienus pa
likti.

— O kaip buvo toliau, mamy
te? — paklausė vienas berniu
kų jau beveik verkdamas.

— Taigi, vieną dieną, kai vy
ras išėjo į darbą, o vaikai žai
dė kieme, Julytė nusiminusi sto
vėjo prie lango ir graudžiai ver
kė. Ji buvo tokia nelaiminga... 
Tik, štai, atlekia prie lango toks 
mažas gražus paukštelis ir ima 
snapeliu tikenti į lango stiklą. 
Matyt, nori įlėkti į vidų. Julytė 
atidaro langą, ir mažas gražus 
paukštelis, .purptelėjęs, nutupia 
ant Julytės peties; plonu švel
niu balseliu sako Julytei į au
sį: “Ko verki, Julyte?”

Julytė papasakojo paukšte
liui, kad yra taip ir taip — žo
džiu, papasakojo visą savo isto
riją, kokia ji yra nelaiminga ir 
pasakodama vis labiau verkė... 
Tada paukštelis jai sako: “Klau
syk, gražioji Julyte, aš tau pa
sakysiu vieną paslaptį ir pa
matysi, kad viskas pasikeis.” 
Paukštelis dar labiau prislinko 
prie Julytės ausies ir pašnibž
dėjo jai tą paslaptį. Julytė nu
džiugo, suplojo rankomis ir sa
ko: “Ačiū tau, mažas gražus 
paukšteli, tu mane išgelbėjai.” 
Paukštelis vėl išlėkė pro langą, 
o Julytė, nusišluosčiusi ašaras, 
nuėjo į virtuvę gaminti šeimai 
pietų.

Tyla. Juozaitis suprato, kad 
vaikai, beklausydami pasakos, 
migdosi. Jis dar girdėjo, kaip 
žmona užbaigė pasaką vis tyles
niu balsu:

— Pietums ji norėjo išvirti 
inkstelių sriubos^ kurią taip mė
go jos vyras ir vaikai. Supjaus
tė inkstelius mažais gabalėliais, 
įdėjo grietinės, raugintų agur
kėlių. Paskui pradėjo virti vis 
kartodama tuos paslaptingus žo
džius, kuriuos jai pasakė paukš
telis. Ji buvo linksma ir daina
vo: juk rytoj viskas pasikeis, 
nes taip sakė paukštelis, kuris 
buvo toks geras, toks gerutis... 
mažas gražus paukštelis ...

Vaikai sumigo. Juozaitienė 
ant pirštų galų išėjo iš jų kam
bario, užgesino šviesą ir pama
žu privėrė duris. Atėjus prie 
stalo, atsisėdo baigti jau atša
lėles vakarienės.

— Kokia buvo to paukštelio 
paslaptis? — paklausė vyras.

Juozaitienė atidžiai pažiūrėjo 
vyrui į akis ir atsakė:

— Liepė sekantį kartą į sriu
bą įpilti nuodų...

Nuo to vakaro Juozaitis pa
sidarė kitas žmogus, žmona ne
galėjo juo atsidžiaugti: vėl toks, 
kaip buvo ką tik po vedybų. Ta
čiau Juozaitis niekad nevalgė 
sriubos vis prisibijodamas, kad 
žmona kartais neįvykdytų paukš
telio paslapties.

Mūsų garbusis ir nestorinio 
amžiaus sulaukęs poetas bei ra
šytojas kanauninkas Mykolas 
yąitkus štai jau pasirodo su 

tuoju savo atsiminimų to- 
įkriau.^gu pirmąja to tomo 

rių, kaip girdėti, ža-

1

Konados armėnų atstovai, Įteikę 
valstybinei bibliotekai vertingas 
knygos apie Armėniją. Tai jų 
dovana Kanados šimtmečio pro
ga. Ji įgalins daug kg pažinti 
Armėniją.

M VNAUTt
■■. ■■

A. TYRUOLIS

pe 
mu 
dalim, 
da būti trys. Tai atsiminimai iš 
1919-1940 metų laikotarpio. Jie 
daug kam bus artimesni, nes lie
čia laikus, kuriuos gal teko pa
čiam išgyventi.

Pradėdamas šį tomą, auto
rius daugiau ribojasi savo veik
la Šv. Kazimiero Draugijoj, kur 
ėmė darbuotis nuo 1918 m. pa
baigos. Net ir pats pirmasis at
siminimų straipsnelis, pavadin
tas “Nepriklausomybei brėkš
tant”, susijęs pirmiausia su ta 
veikla. Tik kiti du straipsneliai 
— “Gandai ir faktai” ir “Neti
kėti priešai” — skirti pavaiz
duoti kovoms su to meto lietu
vių tautos priešais. Likusioji 
knygos dalis sukasi apie auto
riaus atsiminimus, skirtus dau
giausia meno, teatro ir litera
tūros žmonėms.

“Maža tekalbėsiu apie viešuo
sius Lietuvos žygius bei darbus: 
apie juos parašys atsiminimus 
jaunesnieji”, — sako autorius 
(p. 38). Iš tiesų, jau ir vyresnie
ji, kaip Kairys, Skipitis, Žukas 
ir kiti, yra davę keletą svarių 
tomų iš Lietuvos nepriklauso
mybes kūrimosi laikotarpio. 
Dėlto ir M. Vaitkaus atsimini
mai pirmiausia bus reikšmingi 
ne tiek istorikui, kiek literatui 
ir biografui.

Antra, tie atsiminimai ne vi
suomenininko ar politiko, bet 
poeto, kurio pirmasis tikslas bu
vo gyvenimo grožio jieškojimas. 
Tuo grožio atspalviu nudažyti ir 
šie atsiminimai. Parašyti leng
vu, beletristiniu stilium, gyvai 
ir su sąmojum, jie skaitytoją 
traukte traukia savin. Apstu 
juose paties autoriaus išgyveni
mų, išpažinimų.

“Po tiekos metų dabar, sėdė
damas, kaip poilsio kalėjime, 
savo Peace Dale užkampy, kar
tais pasvajoju apie anuos lai
kus”, — sako autorius (p. 255). 
Iš tų svajojimų ir prisiminimų 
ir susidarė jau keli atsiminimų 
tomai. Tai taipgi rodo, kad au
torius į atsiminimus dėjo ir poe
tinio dažo. Tuo paaiškinamas ir 
jo nuolatinis palinkimas gan de
taliai piešti atsiminimų veikė
jus. Stebiesi, kas per dailinin
kas būtų buvęs autorius, jei bū
tų ėmęsis to žanro.

Iš straipsnių ilgumo gal bū
tų galima spręsti, kas autoriui 
pirmiausia rūpėjo prisiminti. 
Daugiausia puslapių šioj daly 
gavo dvi aktorės (Unė Babickai- 
tė ir Antanina Vainiūnaitė-Ku- 
bertavičienė) ir vienas “akto
rius” (J. A. Herbačiauskas). Au
toriui kaikas prikiša, kam jis 
perdaug rašąs apie moteris, ki
ta — apie menininkes. Autoriui 
turim būti dėkingi, kad jis da
vė gerą pluoštą atsiminimų apie

mūsų pagarsėjusias teatrales, 
nors ir pasigestume proporci
jos, aprašant vyrus. Bet užtat 
koks tragiškas autoriaus pergy
venimas, tartum imtas iš litera
tūros kūrinio, ilgos pažinties 
aktorei atsisakius koresponden- 
cinio ryšio, arba moralės profe
soriui vos neįtraukus autoriaus 
"žvaigždės dukterį” indeksan, 
ir vis dėl tų moterų, imtų net 
iš Šv. Rašto *..

Skaitytojas šiuose atsimini
muose dar ras po gerą pluoštą, 
skirtą eilei mūsų rašytojų, teat
ralų, menininkų* vienam kitam 
visuomenininkui. Vienas kitas 
rašinys greičiau panėši dau
giau į literatūrinį straipsnį kaip 
į atsiminimą (pvz. apie Baltru
šaitį, Margalį).

Nors jau einama į naujesnius 
laikus, Lietuvių Enciklopedija 
šiems atsiminimams bene bus 
turėjusi daugiau įtakos, kaip 
ankstesniems: nekartą ją auto
rius cituoja, kitur, atrodo, se
miasi iš ten reikalingų žinių 
(apie gen. Liatuką ir kt.). Kur 
tos enciklopedinės įtakos dau
giau, ten autorius jau mažiau 
sielos begali įdėti. O kur dau
giau prisiminimų be įtakos iš ša
lies, ten nekartą gaunam tikrą 
literatūrinį perliuką su visomis 
gero beletristinio veikalo savy
bėmis — gyvumu, vaizdingumu 
ir pan. (“Kai mylėjosi Stasys” 
ir kt.). Aplamai, M. Vaitkaus at

siminimai artimi grožinei litera
tūrai.
. Laikas nesigaili savo korek
tūrų ir atsiminimams, štai kadai 
buvusio Kauno komendanto poe
to Juozo Mikuckio jau nebera
si "garbioj Baltimorėj” — jis 
jau yra pasiekęs pavergtą Lietu
vą, kad ten “baigtų amžių”, 
kaip skelbia spauda. O šių me
tų balandžio 5 d. amžinybėn pa
sitraukė aktorius Antanas Sut
kus, prieš tai tegavęs “skurdžią 
TSR pensijukę” (p. 168).

Į aiškią, gryną autoriaus kal
bą kažkaip įsimaišė ir vienas 
kitas angliškas kūkalis (painter- 
viewiuoti, topless), o gal tai tik 
stiliaus "pipirai”? Korektūros 
klaidų nedaug, tik vienoj vie
toj rašoma Mickievičius, Sen- 
kievičius, o kitoj Mickevičius, 
Senkevičius. Taipgi Vydūno 
mirties metai ne 1954, bet 
1953.

Aplamai, šie M. Vaitkaus at
siminimai bus miela dovanėlė 
skaitytojui, norinčiam valandą 
kitą pagyveni nepriklausomy
bės saulės atspindžiuos. Pro jį 
praeis eilė mūsų žymiųjų žmo
nių, stabtelėj ančių ilgesnei ar 
trumpesnei valandėlei.

Mykolas Vaitkus. NEPRIKLAU
SOMYBĖS SAULĖJ. 1918-1940 
atsiminimai. V tomas, pirmoji 
dalis. Nidos Knygų Klubo lei
dinys nr. 66. London, 1968. 295 
psl.

“AUKURO” ANSAMBLIO dainų 
plokštelę išleido Fine Music Re
cords, 4249 Lambert Rd., Cleveland, 
Ohio 44121, USA. Ansamblį sudaro 
Klevelando Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos mokiniai, va
dovaujami muz. A Mikulskio. Kank
lių orkestro vadovė yra O. Mikuls
kienė. Diriguojamas A. Mikulskio, 
ansamblis įdainavo J. Bertulio dai
ną "Tau, brangi Tėvyne”, F. Stro- 
lios — “Grįšim, grįšim”, J. Gaidelio 
— "Dainuojanti jaunystė”, A. Mi
kulskio — “Kalėdos Lietuvoje”, 
"Lietuvos paukštelių daina”, “Tekė
jo saulelė”, "Lopšinė lėlytei”, “Dai
na apie avižą”. Antroje dalyje įdai
nuota nauja A. Mikulskio kompozi
cija “Saulės ratas” — keturių dalių 
chorinis ciklas su solistais, dekla
matoriais ir kanklių orkestru apie 
pavasarį, rudenėlį, žiemą ir vasa
rėlę. Viršelį puošia jaunos dailinin
kės Danutės Penkauskaitės dviejų 
spalvų “Aukuro” iliustracija ir de
dikacija Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo penkiasdešimtmečiui. Tiki
masi, kad ši plokštelė bus su džiaugs
mu sutikta jaunimo, tėvų, mokyto
jų, stovyklų vadovų ir lietuviškų 
radijo programų. Gaunama pas pla
tintojus ir leidėją.

NOVELĖS AR APYSAKOS KON
KURSĄ jaunimui iki 30 metų am
žiaus imtinai paskelbė Detroito St. 
Butkaus šaulių kuopos spaudos ir 
kultūros sekcija, norėdama atžymė
ti Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo penkiasdešimtmetį. Temą apy
sakai ar novelei pasirenka patys au
toriai, tačiau pageidaujama, kad šia
me kūrinyje būtų išryškintas tauti
nis solidarumas, patriotizmas, did
vyriškas pasiaukojimas kovose už 
Lietuvos nepriklausomybę. Rašinių 
dydis — 25 ar daugiau mašinėle ra
šytų puslapių su tuščia tarpine ei
lute. Laimėtojams skiriamos premi
jos: I — $300. II — $200, III — 
$100. Vertintojų komisiją sudaro St. 
Butkaus šaulių kuopos spaudos ir 
kultūros sekcija: pirm. VI. Mingėla, 
sekr. Marija Sims, nariai — Leo
poldas Heiningas, Marijonas šnapš- 
tys ir Alfonsas žiedas. Talkinti yra 
pakviestas Lietuvių žurnalistų Są
jungos pirm. Vyt. Alantas. Premi
juoti ir nepremijuoti kūriniai be at
skiro atlyginimo jų autoriams galės 
būti panaudoti periodiniuose ir ne- 
periodiniouse leidinuose. Slapyvar
džiu pasirašyti rašiniai siunčiami 
iki š.m. rugsėjo 1 d. VI. Mingėlai, 
33546 Clifton Dr., Warren, Mich. 
48092, USA, atskiram užklijuotam 
voke pridedant autoriaus pavardę, 
nuotrauką ir trumpą autobiografiją.

MUZ. ZENONAS NOMEIKA ge
gužės 24 d. surengė vargonų mu
zikos koncertą Klevelando Covenant 
bažnyčioje. Programon jis buvo 
įtraukęs kompozitorių Daquin, Bach, 
Reubke, Franck, Messiaen, Vieme 
ir Kačinsko kūrinius.

ČIKAGOS LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMŲ stipendijas gavo busimieji 
studentai: po $500 — Teresė D. Vai- 
čeliūnaitė, Leonardas Kentra, Rita 
J. Tarvydaitė ir Edvardas Pocius, 
$250 — Andrius Plioplys. Šias sti
pendijas parūpino Prekybos rūmai, 
Standard Federal bendrovė ir Metro
politan bankas.

INŽ. RAIMUNDAS ŽiCKUS iš 
Bostono skaitė paskaitas Caracas 
universitete, Venecueloje, įvykusia
me P. Amerikos chemijos inžinie
rių seminare.

KAZYS ŠKIRPA, išėjęs į pensi
ją, ruošia savo atsiminimus spau
dai. Tai turėtų būti įdomi knyga, 
nes jos autorius yra buvęs Lietu
vos
Lietuvos atstovas Tautų Sąjungoje, 
įgaliotas ministeris Lenkijai, pasiun
tinys Vokietijoje, kai Hitleris su 
Stalinu dalijosi Lietuvą. Jis taipgi 
yra lietuvių aktyvistų ir 1941 m. 
birželio 23 d. sukilimo vienas iš or
ganizatorių, laikinosios vyriausybės 
vokiečių - sovietų karo pradžioje 
premjeras.

STASIUI TIJŪNAIČIUI, 1966 m. 
liepos 22 d. mirusiam Lietuvoje mo
kytojui, š.m. gegužės 8 d. būtų su
kakę 80 metų amžiaus. Velionis bu
vo veikli asmenybė — visuomeninin
kas, steigiamojo, I ir II seimų atsto
vas. mokyklų organizatorius, spau
dos bendradarbis. “Spindulio”, 
“žvaigždutės”, “Kregždutės” redak
torius, brošiūrų ir knygų autorius, 
didelį dėmesį skyręs mažiesiems ir 
jaunajai kartai.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS XV 
tomas, kurin sukaupta lituanistinė 
medžiaga, jau spausdinamas. Jame 
yra 100.000 eilučių. Kituose yra po 
63.000. Dėlto XV tomo kaina didesnė 
— $13.75, Kanadoje — $14.00. Tomą 
suredagavo V. Maciūnas. Tuo būdu 
LE leidimas, užtrukęs 15 metų, bai
giamas. Visas derlius sudaro 35 to
mus. Tai didelio masto darbas, kurį 
suorganizavo J. Kapočius.

“KRIKŠČIONIS GYVENIME” — 
II Vatikano santarybos dokumentų 
rinkinys lietuvių kalba spausdinamas 
Lietuvių Enciklopedijos spaustuvėje. 
Antrasis tomas baigiamas spausdinti, 
o trečiasis — redaguoti. Viso numa
tyti šeši tomai. Pirmojo tomo at
spausta 3000 egz. Prenumeratorių 
yra 339. Iš numatytų 252 kunigų, 
kurie galėtų šiuo leidiniu interesuo
tis ir pagelbėti jį platinti, atsilie
pė tik 39. Mons. Vyt Balčiūnas, lei
dinio vyr. redaktorius, labai prašo 
visus kunigus paremti šį leidinį ir 
pagelbėti jį platinti.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
NUOLATINĖ ŽEMAITIJOS liau- 

dies meno paroda atidaryta nauja
jame liaudies meno paviljono pa
state Klaipėdoje. Čia sutelkti keli 
šimtai eksponatų — paveikslų, me
džio drožinių, gintaro dirbinių, au
dinių, kuriuose atsispindi žemaičių 
žemė. Tapytojas E. Jonušas drobėn 
perkėlė Kuršių neriją su Preilos 
vaizdais, Parnidos ir Baltkalnių 
įlankų grožiu. Lankytojus žavi V. 
Majoro, A. Puškoriaus, V. Staniaus- 
ko, J. Paulausko ir A. Stasiulio dro
žiniai. A. Kvasas parūpino kipšiu
kais ir susirangiusiais žalčiais pa
puoštų senovinių lazdų rinkinį, že
maitiškas Užgavėnes su Lašininiu, 
Kanapiniu bei kitomis tradicinėmis 
karnavalo figūromis sukūrė A. Puš- 
korius ir A. Žulkus. Senajam kalvių 
menui atstovauja A. Jasmonto vary
je iškalti barzdoti žvejąi, pamario 
gyventojai. Gintaro suvenyrų skyriu
je akį traukia J. Litvino dovana jau
navedžiams — sidabrinė rūtos ša
kelė ir sidabro žiedai gintaro fone, 
V. Rudnicko po marias nardanti ste
buklinga žuvelė, H. Urbaičio ginta
rinė daina Neringai.

LIETUVIU, LATVIŲ IR ESTŲ 
DAILININKŲ akvarelių parodą pla
nuojama surengti Rygoje šį rudenį. 

■ Organizatorių pasitarimuose lietu
viams atstovavo tapytojas ir akva- 
relistas A. Petrulis. Nutarta paro
doje išstatyti po 50 akvarelių, sukur
tų kiekvienos broliškos tautos daili
ninkų.

K. DONELAIČIO NUOLATINĖS 
KOMISIJOS posėdis buvo sušauktas 
Vilniuje, Mokslų Akademijoje. Pra
nešimus apie K. Donelaičio gyven
vietėje 1967 m. birželio 22 — lie
pos 9 d.d. atliktus archeologinius 
kasinėjimus ir jų laboratorinius ty
rimus padarė istorijos mokslų kan
didatas A. Tautkevičiusr Kauno me
dicinos instituto teisminės medici
nos katedros vedėjas dr. J. Nainys, 
MA lietuvių kalbos ir literatūros 
vyr. mokslinis bendradarbis dr. L. 
Gineitis. Žodį tarė filologijos moks
lų dr. J. Lebedys Vilniaus univer
siteto docentas J. Markulis, filolo
gijos mokslų kandidatas K. Dovei
ka, muzėjų ir kultūros paminklų ap
saugos valdybos viršininkas J. Glem- 
ža ir kt. Posėdžio dalyviams buvo 
parodytas kasinėjimų metu pagamin
tas filmas. Nutarta apibendrinti at
liktus tyrinėjimus ir padaryti ati
tinkamas išvadas dėl K. Donelai
čio atminimo įamžinimo.

DALIA IR VIDAS KAMAIČIAI, 
kauniečių šokėjų pora, išvyko į Če
koslovakiją, kur Bratislavoje yra 
rengiamas tarptautinis pramoginių 
šokių konkursas. Laimėtojams ski
riama “Dunojaus taurė”.

KONCERTINĘ 20 DIENŲ KELIO
NĘ Bulgarijoje pradėjo Kauno ra
dijo gamyklos choras “Banga”, va
dovaujamas J. Šidlausko. Koncer
tams yra paruošta dviejų dalių pro
grama. kurią sudaro lietuvių liau
dies dainos, klasikų kūryba, lietuvių 
ir sovietų kompozitorių kūriniai.

RYGOS PLOKŠTELIŲ GAMYKLA 
“Melodija” išleido didelio formato 
plokštelę su K. Donelaičio “Metų” 
ištraukomis, kurias įkalbėjo aktoriai 
ir deklamatoriai — K. Kymantaitė, 
A. Leimontaitė, S. Nosevičiūtė, M. 
Kudarauskaitė, T. Vaisieta, V. Der 
kintis ir V. Kybartas. Plokštelė ski 
riama Lietuvos vidurinėms mokyk 
loms kaip mokymo priemonė. Ga 
limas dalykas, ji būtų naudinga ir 
išeivijos šeštadieninėms mokykloms, 
bet plokštelių pristatymas į JAV ir 
Kanada lig šiol tebėra nesutvarky
tas. Kanados komunistų bendrovė 
“Ukrainska Knyha” pvz. turi tik ke
lias senas plokšteles, kai tuo tarpu 
čia didelio pasisekimo susilauktų 
operos sol. V. Noreikos įdainavimai, 
sol. V. Daunoro dainos ir operų 
arijos.

FILMĄ APIE ITALŲ GEN. UM
BERTO NOBILE kelionę orlaiviu 
“Italia” į šiaurės ašigalį 1928 m. ir 
šią ekspediciją ištikusią nelaimę ku
ria sovietų “Mosfilm” ir italų “Vi- 
des” filmų studijos, šalia pasaulinio 
garso aktorių Claudia Cardinale, Pe
ter Finch, Hardy Kruger žymius 
vaidmenis yra gavę du lietuviai ak
toriai: suomių mokslininko Malm- 
green — Eduardas Marcevičius, ita
lų aviacijos kpt. Mario Adorfo — 
Donatas Banionis. Filmą režisuos so
vietų rež. M. Kalatozovas, 40% iš
laidų padengs Franco Cristaldi, 
60% — sovietai. Filmo pastatymas 
kainuos apie $10 milijonų.

KAUNIEČIO DAIL. PRANO PO- 
RUČIO drobė “Dubysa” yra išstaty
ta Britanijos karališkoje dailės aka
demijoje. Šią žinią praneša maskvi- 
nis eksporto salonas. Iš pranešimo 
sunku pasakyti, ar paveikslas buvo 
parduotas britams, ar galbūti tik pa
skolintas ten surengtai parodai.

K. DONELAIČIO “METŲ” pilną 
vertimą gruzinų kalba išleido Tbili
sio leidykla “Literatūra da chelov- 
neba”. Poemą išvertė Grigolas Aba- 
šidzė ir Revazas Margianis. K. Nau
džius “Metus” yra išvertęs Į espe
ranto kalbą. Tikimasi, kad K. Done
laičiui prabilti esperantiškai padės 
Tarptautinė Esperantininkų Sąjun
ga, kurios centras yra Roterdame, 
Olandijoje. Poema jau esanti įtrauk
ta į numatomų leidinių sąrašą. “Me
tų” vertimą vengrų kalba Budapeš
to leidyklai “Europa” rengia veng
rų kalbininkas ir literatas Endrė 
Bojtaras. V. Kst.

“Penki stulpai” latviu teatre
Geležinis vilkas ir lietuvio autoriaus A. Landsbergio "Penki 

stulpai" Daugava s Vanagų teatre Toronte
lė. Ten sauja vyrų nepalaužia
mai, slapstydamiesi miškuose, 
ginklu priešinasi įsibrovusiam 
stipriam, nežmoniškam pavergė
jui. Jų nepalaužia kankinimai, 
nebaugina miško slėptuvės, ne
atgraso šaltis. Įvykiams besipi- 
nant iškyla du centriniai asme
nys — laisvės kovotojų vadas ir 
okupacinės valdžios prokuroras. 
Autoriaus svarbius žodžius apie 
laisvę savaip klosto ir kruvinos 
valdžios atstovai. Bet jų idėjos 
apie laisvę yra kitokios, jų fana
tiškas teroras iškraipo jas irjpa- 
čius jų nešėjus. Aklos valdžios 
tarnai tarp tardymo seansų rūsy
je pasikeičia pažiūromis apie sa
vo valdžios metodus, apie jos 
vykdymą. Trumpuose paveiks
luose autorius pasako tą patį, ką 
ir Lietuvos kaimynas, latvių poe
tas Rainis yra pasakęs: “Mes, 
maža tauta, būsim tiek didelė, 
kiek didelis bus mūsų ryžtas”.

Lietuvos valdovas Vytautas 
Didysis 14 ir 15 šimtmety su 
didžio valdovo akiračiu ir Lietu
vos vyrų jėga valdė žemes nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros. 
Valdovo laikotarpis Lietuvos 
vardą istorijoje įrašė didelėm 
raidėm. Lietuvoje buvo pastaty
tas geležinis vilkas su pakelta 
galva į dangų. Mat, lietuviai tiki: 
kai geležinis vilkas sukauks, tau
ta bus laisva. A. Landsbergis pa
rodė šį tikėjimą savo veikalo 
laisvės kovotojų širdyse. Jaunas 
kovotojas atsisako peilio, kuriuo 
galėtų apsiginti, ir eina kanki
nio kėliu. Šiuo keliu eina ir vai
kinas aikštėje su gėlėmis ranko
je prie penkių stulpų. Meilės ir 
duonos nešėja kovotojams — 
mergaitė ramiai žingsniuoja rau
donoje pašvaistėje. Kol bus prie 
penkių stulpų kraujo žymės, tau
ta žiūrės į savo geležinį vilką. Jo 
žvilgsnis kyla į dangų, kaip anų 
kančios stulpų viršūnės.

E. Kalnina

Atsiusta Dominėti
Petras Matekūnas. TEN GINTA

RĖLIAI. Dvidešimt dainų 24 psl. 
dainorėlis su tekstu ir gaidomis lie
tuviškajam atžalynui. Dainelės su- 
kompanuotos vienam, dviem ir trim 
balsam su fortepijono palyda. Reda
gavo kompoz. J. Žilevičius, viršelį 
piešė Audronė Bartytė. Autoriaus 
lėšomis 1968 m. išleido ARLK Var
gonininkų ir Muzikų Sąjunga. Kai
na nepažymėta. Gaunamas “Muzikos 
žiniose”, 209 Clark Pl., Elizabeth, 
N. J. 07206, USA.

Lietuvių R. K. Kunigų Vienybės 
Amerikoje biuletenis, nr. 1. gegužė, 
leidžiamas šios organizacijos Atlan
to pakraščio provincijų skyriaus.

A. Landsbergio veikalą į lat
vių kalbą išvertė J. Zarinš, deko
racijas piešė V. Varis, režisavo 
D. Pupedis. Veikalas atėjo su 
moderniu stiliumi ir technika, 
nors autorius kalba sena tema: 
apie laisvę, kuri visais laikais bu
vo įvairiai suprantama. "Kas yra 
laisvė, nevienas negali pasaky
ti” — sako autorius veikėjo lū
pomis. Įvykių laikas — nesena 
praeitis, vieta — maža valstybė-

Jurgita Saulaitytė skaito savo 
poeziją Toronte, kur daug kas 
įsigijo jos knygą "Kai mes nuty
lam"

leneralinio štabo pulkininkas,

TIK PER ANGLIJĄ... PIGIAU, GREIČIAU, GERIAU GALI
MA PASIŲSTI DOVANŲ SIUNTINĖLIUS SAVO ARTIMIE
SIEMS LIETUVOJE.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti, kokį dovanų siun
tinėlį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. Siūlome du specialiai paruoš
tus, praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
Vasarinis 1968. 1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3% jardo 
vilnonės angliškos labai geros vyriškai eilutei medžiagos;
3% jardo vilnonės angliškos moteriškai eilutei medžiagos; 1 terelyno 
bliuzei; 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų 
geriausios rūšies nailoninių kojinių.
$75.00.
Vasarinis 1968 2.
Pavasariniam arba vasariniam apsiaustui vilnonė medžiaga, 3% jardo 
vilnonės angliškos puikios eilutei medžiagos; stora nepermatomo nailo
no medžiaga dviem suknelėm; 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 
labai geros rūšies marškiniai; 1 sv. šokoladinių saldainių; vyriškas arba 
moteriškas nailoninis apsiaustas.
$75.00.

Taip pat į betkurį siuntinį galima įdėti žemiau išvardintus daiktus, 
kurie yra visada naudingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00, 
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba moteriški megztukai 
$12.00, nailoniniai marškiniai vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos 
nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras). 421 Hackney Rd., London, E. 2. England. Telef. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas pasirenka 
iš kainoraščio arba užsako, kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir 
Jūsų pačių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į pajamų mokesčių sumažinimą, jeigu 
siuntiniai yra siunčiami šeimai.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A. Kusinskis, 167 College St, Apt 2, Sudbury, Ontario.

L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9. Ont.



MANIM MARTEL
2320 Bloor St. W.
MOTELIS. $40.000 įmokėti. 14 ne
pilnai apstatytų kambarių (units) 
su kilimais ir televizija. Gražus 
modemus 3 miegamųjų butas sa
vininkui. Tik 15 mylių nuo Toron
to. Atvira 7% skola 14 metų. Gra
ži vieta, gera apyvarta per visus 
metų sezonus. Lengva priežiūra. 
Reta proga.
SWANSEA. $15.000 įmokėtu Nau
jas 10 kambarių, keturių miega
mųjų, 2 augštų modernus namas 
su privačiu įvažiavimu ir garažu. 
Graži aplinka, 2 balkonai į upės 
pusę. Tuojau galima užimti.

WENONA DR. — St. CLAIR, $12 
tūkst. įmokėti; 2 atskiri butai po 5 
kambarius (dvibutis - duplex) kiek
vienam. Garažas ir geras įvažiavi
mas. Vandens-alyvos šildymas. Vie
na atvira skola balansui. Geras iš
nuomojimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR,

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

P .S. Jeigu kartais nerastum ė te 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, TeS. 249-7691
DUNDAS — JANE, $32.700 prašo
ma kaina, atskiras plytų namas su 

garažu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si' kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola iš 7%. 
MIMICO, $10.000 įmokėti, didelis 
2-jų šeimų namas su garažu, dide
lis sklypas, 9 vaismedžiai, rūsyje 
2 kambariai; pirma skola $20.000 
iš 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. VAUPŠAS
Darbo teL 249-7691 Namų tel. 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 430-8 
šešt. 9-12
Sekm. 9.30 -1

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

$2.000 gyvybės drauda nemokamai. I

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 imokėjimu.

[ RONCESV ALLEŠ AVĖ. — GRENADIER, 7 kamb. atskiras mūrinis, ne- , 
toli krautuvių ir susisiekimo. Dvigubas garažas, geras sklypas. Įmokėti j 
apie $10.000. i

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 S10.-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 |

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

BLOOR & DUNDAS. Mūro, atskiras, 9 kambarių, 3 modernios virtuvės, 2 ga
ražai, gražus ir gerai išlaikytas namas, gražioj vietoj.
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 — ANNETTE, $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.
SIAURĖS 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, grabų plytų, gerai pasta
tytas, su balkonais, po 2 miegamuosius, 8 garažai ir 6 vietos pastatvti 
automobiliams, priv. įvažiavimas, geras išnuomojimas, prašoma $135.000

J. K U D A B A
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Tel. RO 2-8255
18.000 {mokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.
BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po ^miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin- 
kn
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
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

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

ROYAL YORK RD..BLOOR
$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.

Moka:
už depozitus-5%
už šėrus -5^%

9 TORONTO"
Lietuvių skautų veikla

• Birželio 1 d. turėjo specialią 
sueigą “Rambyno” tunto skautai, 
vykstantieji į tautinę stovyklą. Jiems 
buvo išdalinti informaciniai ir regist
racijos lapai. Atskiri pranešimai bus 
išsiuntinėti tėvams.

• Antroji “Rambyno” tunto skau
tų, vykstančių į tautinę stovyklą, 
sueiga — pirmadienį, birželio 10 d., 
7 v.v., šv. Jono Kr. parapijos salė
je. Dalyvavimas būtinas. Reikia tau
tinei stovyklai tinkamai pasiruošti-

• Trečiasis tautinės stovyklos rei
kalu pasitarimas Kanados rajonų va
dovių įvyko birželio 2 d. St. Cathari
nes, Ont. Buvo aptarti programos, 
laužų, įrengimų ir kt. klausimai.

• “Šatrijos” tunto vadovybė dar 
kartą primena, kad į tautinę stovyk
lą skautės vyksta pilnomis tvarkin
gomis uniformomis. Būtina turėti 
tamsiai mėlynas darbo uniformas. 
Diržų-j uostų galima įsigyti pas ps. 
A. Jankaitienę. Pasiimtinų daiktų 
smulkūs sąrašai gaunami per drau- 
gininkes. Informacijų apie tautinę 
stovyklą teikia tuntininkė ps. L. Gvil- 
dienė.

• Birželio 1 d. vyr. skaučių įžodį 
davė G. Tarvydienė ir G. Baltaduo
nienė. Įžodžiui vadovavo ps. R. Ži
linskienė.

EKSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
A. Vitkevičius nustūmė rutulį (vy

rišką) 17.08 m. ir pagerino Lietuvos 
ir Sov. Sąjungos jaunių rekordą.

Lietuviškąjį maratoną Vilnius-Tra- 
kai šiais metais laimėjo VPI stu
dentas L. Didžiokas. Dalyvavo apie 
80 bėgikų iš Lietuvos ir Sov. Sąjun
gos.

Vilnietis A. Pricas Sov. Sąjungos 
sunkumų kilnojimų pirmenybėse 
pussunkiam svoryje pasiekė naują 
Lietuvos rekordą ir laimėjo pirmą 
vietą.

Vilniuje įvyko Pabaltijo aviamo
delių varžybos, kuriose V. Raulinai- 
tis sklandytuvų klasėje laimėjo pir
mą vietą.

Sov. Sąjungos zoninėse pirmeny
bėse net 7 Lietuvos boksininkai pa
siekė laimėjimus. Jie gavo teisę da
lyvauti Sov. Sąjungos baigminėse 
pirmenybėse.

Asta Giedraitytė žaidė Sov. Sąjun
gos mergaičių stalo teniso koman
doje, kuri Leningrade įveikė Veng
rijos komandą 3:0.

Europos rankinio meisterės Kauno 
žalgirietės užbaigė SoV. Sąjungos 
rankinio pirmenybes, likdamos penk
toje vietoje.

Klaipėdos daugiadienėse dviračių 
lenktynėse gegužės 25 d. žuvo Lie
tuvos dviračių sporto rinktinės na
rys Zigmundas Voleika.

Pasibaigė Lietuvos šachmatų pir
menybės, tačiau meisteris liko ne
išaiškintas. šiose pirmenybėse V. Mi
kėnas ir A. Butnorius surinko po 10 
tašku iš 14 galimų. Jų kova dėl meis
terių vardo atidėta iki liepos mėn. 
Moterų meistere tapo V, Kaušilaitė.

SPORTAS VISUR
Disko metimo varžybose pasiekti 

du nauji pasaulio rekordai. Ameri
kietis J. Silvester nusviedė įrankį 
66 m. 54 cm. Tuo jis pagerino čeko 
L. Danek rekordą net 1 m. 32 cm.
R. Vokietijos diskininkė K. Spilberg 
numetė diską 61 m. 64 cm. Senasis 
rekordas priklausė V. Vokietijos L. 
Westerman ir buvo 61 m. 26 cm.

Neeilinės futbolo rungtynės, įvy
ko birželio 2 d. Toronte. Susitiko 
Glasgovo Celtic ir A. C. Milano eki
pos. Rungtynes laimėjo Celtic ko
manda 2:0. Rungtynes stebėjo To- 
rontui rekordinis žiūrovų skaičius — 
30.000.

Europos futbolo taurę pirmą kar
tą laimėjo anglų komanda. Manches
ter U tik pratęsime įveikė portuga
lų Beneficą 4:1. Normalus rungty
nių laikas baigėsi lygiomis — 1:1.

Pasaulinėse šachmatų pirmenybė
se M. Talis užsitikrino pergalę prieš
S. Gligorič 5.5:3,5 pasekme. V. Korč- 
noj pirmauja prieš S. Reševskį 4,5: 
1,5 ir B. Larsen prieš L. Portišą 
3,5:2.5.

Olimpijados atrankinėse futbolo 
rungtynėse Sov. Sąjunga įveikė Če
koslovakiją 3:2. Antrosios rungtynės 
įvyko birželio 2 d. Čekoslovakijoje.

AUŠROS ŽINIOS
Sėkmingai ir jaukioje nuotaikoje 

praėjo Aušros klubo uždaras golfo 
turnyras birželio 2 d. Richbrook aikš
tėje. I v. ir pereinamąją S. Kund
roto taurę laimėjo praėjusių metų 
nugalėtojas V. Astrauskas su 85 smū
giais; II v. atiteko Alg. Simanavi
čiui su 87 s. “Handy C.” turnyre I 
v. ir T. Placido pereinamąją taurę 
laimėjo Augustinas Kuolas su 64 
smūgiais; II v. liko A. Simanavičius 
su 65 s.; III v. J, Kuncaitis su 67 
s. Paguodos premija atiteko R. Gai
žučiu! už 110 s. Artimoje ateityje yra 
numatytos draugiškos golfo rungty
nės su Detroito golfininkais.

Lengvosios atletikos treniruotes 
nuo šios savaitės — tik antradie
niais ir ketvirtadieniais. Visi leng
vaatlečiai, kurie dar nėra perdaug 
užimti su egzaminais, prašomi minė
tomis dienomis punktualiai lankyti 
treniruotes.

Visa eilė Aušros lengvaatlečių To
ronto ir Ontario pirmenybėse pasie
kė gražių rezultatų. V. Juzėnas On-

• S. L. Sendžikienė paruošė pro
jektą ir pagamino “Šatrijos” tunto 
gairę, kuri tautinėje stovykloje ple
vėsuos šalia kitų skaučių tuntų gai
rių.

• Vyr. skaučių “Birutės” dr-vės 
skautės-vadovės s. G. Valiūnienė, ps. 
A. Jankaitienė, E. Simonavičienė, G. 
Baltaduonienė ir G. Tarvydienė ruo
šia Augštaitijos vartus ir kitus įren
gimus tautinei stovyklai.

• Romuvos stovykla — nuo lie
pos 27 d. iki rugpjūčio 5 d. Kiek
vieną savaitgalį Romuvos komiteto 
nariai vyksta į stovyklavietę dar
bams. Bet to neužtenka. Nepalikime 
vienų pareigūnų! Reikia tėvelių tal
kos! Nors vieną savaitgalį šeima, 
leidžianti savo vaikus į Romuvą, gali 
paaukoti bendrų darbų talkai. Tokia 
platesnė talka numatoma birželio 15- 
16 d. Kviečiami visi tėveliai. Tuo 
reikalu skambinti Romuvos komiteto 
pirm. A. Vasiliauskui, tel. CL 1- 
5126.

• Vyr. Kanados rajono dvasios 
vadovas s. T. St. Kulbis, SJ, perei
tą savaitę lankėsi Toronte, pasima
tė su kaikuriais skautų vadovais ir 
pasitarė šios vasaros stovyklų rei
kalais. Č. S.

tario pirmenybėse 1 mylią nubėgo, 
per 4:26.4 min.; A. Nakrošius nušo
ko į tolį 17*7” bei buvo išrinktas 
geriausiu savo klasės lengvaatle
čiu; R. Petronytė į augštį iššoko 
4’9”; R. Radžiūnaitė nustūmė 8 sv. 
rutulį 27’; V. Norkus iššoko į augš
tį 5’6”; trylikmetis R. Petronis per
šoko 4’11”.

Birželio 22 d. Toronte įvyks tra
dicinės Š. Amerikos lietuvių-ukrai
niečių lengvosios atletikos pirmeny
bės.

Toronto Šv. Mykolo katedro
je gegužės 31 d. vakare Įvyko 
koncelebracinės pamaldos, or
ganizuotos Mėlynosios Armijos, 
už komunistų pavergtas tautas. 
Kiekvienai pavergtai tautai at
stovavo. 11 pamaldas laikiusių 
kunigų: lenkams, bulgarams, 
vengrams, rumunams, Rytų vo
kiečiams, kiniečiams, kubie
čiams ir baltiečiams. Lietuviams 
atstovavo abiejų kat. parapijų 
atstovai: kun. P. Ažubalis ir 
kun. Ambrozijus Prakapas, O. 
F.M.

Susidomėjimas leidiniu “Li
thuanians in Canada” tebėra gy
vas ir dargi didėja. Komisija 
gauna vis naujų užsakymų iš 
Įvairių bibliotekų ir asmenų. 
Pastaruoju metu gautas užsaky
mas iš kongreso bibliotekos Va
šingtone. Pasisakymai lietuviu 
spaudoje apie ši leidinį iki šiol 
buvo labai palankūs. “Europos 
Lietuvis” 19 nr. rašo:

“Kai kitataučiams tenka kalbėti 
apie savo tautinę bendruomenę, ne
galima pasitenkinti vien savo gyve
nimo ir veiklos svetur aprašymu, 
žmones važiuoti ir kurtis svetur ska
tina tam tikros priežastys. Besiku- 
riantieji atsiveža savo papročius, kul
tūrą, palinkimus ir pomėgius. Ne tik 
atsiveža, bet ir toliau viską tęsia, 
kuria, praktikuoja, išbarstę sveti
mam krašte. Vadinas, jų gyvenimas 
ir kultūra vis tebesieja juos su tuo 
kraštu, iš kurio jie kilę. Dėl to ir 
šioje knygoje pradedama nuo Lietu
vos ir jos istorijos, o paskui kiek
vienas skyrius turi įvadėlius. Jeigu 
ruošiamasi nušviesti religinius Kana
dos lietuvių reikalus, ar švietimo, ar 
spaudos, meno, literatūros, sporto, 
organizacijų, tai ivadėliuose vis grįž
tama į tų dalykų istoriją Lietuvoje. 
Toks sumanymas, be abejo, daug pa
gelbsti knygai, kuri yra skirta kita
taučiui. ... Knyga išleista gražiai ir 
labai gausiai iliustruota. Kadangi 
veiklos aprašymai susiję su mūsų lai
kais, tai skaitytojui smagu pasižval
gyti ir tarp savo pažįstamų — jų 
pavardžių ir veidų.

Pajieškojimai
Jieškoma čeikytė Juzė, Juozo duk

tė, gimusi 1912 m. Kirdonių km.. Bir
žų apskr. Jieško sesuo Marijona Ša
tienė iš Lietuvos. Ji pati ar žinantie
ji apie ją prašomi pranešti Alf. Juo
zapavičiui, 20 Kensington Ave. North, 
Hamilton, Ontario, Canada.

PADĖKA
S. m. balandžio 23 d. mirė a. a. Bronė Rastauskienė. Reiškiame 

nuoširdžią padėką Toronto’ Prisikėlimo parapijos kunigam už Roži
nio maldas, šv. Mišias ir palydėjimą į šv. Jono lietuvių kapines. Taip 
pat nuoširdi padėka Toronto tretininkių draugijos narėms už organi
zuotą velionės sutikimą bažnyčioje. Dėkojame visiem bičiuliam ir 
pažįstamiem už užprašytas šv. Mišias, gėles, užuojautas raštu ir žodžiu, 
už taip gausų lankymą laidotuvių namuose ir palydėjimą į amžino po
ilsio viętą. Jūsų visų mum parodytas nuoširdus draugiškumas ilgai, 
ilgai pasiliks mūsų širdyse.

Nuliūdę —

duktė, sūnus, žentas ir anūkai
259 LAKE SHORE RT.VD EAST — TORONTO. ONT.

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vaL veikianti greito krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Rtadžeto ir patarnavime planai. Ttoimokėihnas penkiems metams tr ilgiau

B-vės atet C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777
Lietuviškai visais Hldvmo reikalais kreipkitės- St Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu

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

Ateitininkų žinios
Ateitininkų vasaros stovykla Wa- 

sagoje prasidės liepos 28 d. ir baig
sis rugpjūčio 10 d. Stovykloje bus 2 
grupės: jaunučių — iki 12 m. ir vy
resniųjų — nuo 13 iki 18 metų. 
Abi grupės turės atskiras programas 
ir vadovybes. Mokestis šiais metais 
už stovyklavimą yra $40 už abi savai
tes vienam; dviem tos pačios šei
mos vaikam — $65. Stovyklos metu 
bus ekskursija j Stratfordą. Bilietas 
į vaidinimą “Midsummer Night’s 
Dream” ir kelionė autobusu kainuos 
$6, kuriuos reikia sumokėti užsire
gistruojant į stovyklą.

Registracija stovyklon jau pradė
ta ir visi raginami užsiregistruoti iš 
anksto. Reikia užpildyti registraci
jos blanką ir kartu gauti atskirą 
pažymėjimą, kurį turi užpildyti gy
dytojas. Užsiregistruoti galima Prisi
kėlimo par. raštinėje, taip pat pas 
J. Stankaitį ir V. Kolyčių.

Vyr. moksleivių stovykla Dainavo
je prasideda birželio 16 d. ir baig
sis birželio 30 d. Stovyklos mokes
tis už abi savaites — $55 vienam ir 
$95 — dviem tos pačios šeimos na
riam. Užsiregistruoti būtina šią sa
vaitę. Registracijos blankų galima 
gauti, pas V. Kolyčių.

“Star” dienraštis gegužės 30 
d. laidoje paskelbė B. Matulai
tienės laišką, kuriame ji išreiš
kia abejonę P. Trudeau tinka
mumu i Kanados ministerius 
pirmininkus. Jo praeitis esą 
neikvepia pasitikėjimo, o jo po
litinės pažiūros rodo jo netin
kamumą vadovauti kraštui. 
Prieš balsuodami ’ kanadiečiai 
esą turėtų gerai pagalvoti.

Teologini vasaros kursą suau
gusiems ir šiemet organizuoja 
Toronto universiteto Šv. Mykolo 
kolegija. Pagrindinė kurso te
ma: “Religija ir menas”. Ji su
skirstyta Į tris grupes: 1. Este
tinė Įžvalga ir religinis tikėji
mas” (16 paskaitų^; 2. “Žmogus 
kaip kūrėjas” (8); 3. “Religija ir 
filmų menas” (8). Galima imti 
tiktai dali kurso. Mokestis: pil
nas kursas S30, pusė kurso §15; 
vedusių porai pilnas kursas $40. 
pusė k. $20. Paskaitos vyks va
karais 8-10 vai. nuo liepos 1 iki 
rugpjūčio 1 d. Informacijas tei
kia: University of St. Michael’s 
College, 50 St. Joseph St., To
ronto 5, Ont.

Karališkasis Ontario muzėjus 
Toronte buvo atskirtas nuo To
ronto Universiteto. Ši operaci
ja pareikalaus daugiau kaip 
$100.000 papildomi! išlaidų i 
metus. Ontario vyriausybė pa
didino muzėjui teikiamą finan
sinę paramą, bet ji toli gražu 
nėra pakankama. Seniau muzė- 
jaus administracinius reikalus 
tvarkė Toronto universitetas, o 
dabar juos turės perimti pats 
muzėjus. Nors muzėjus pirmiau
sia yra skiriamas Toronto gyven
tojams, miestas jam dar nėra 
davęs pinigų. Įėjimas i muzėjų 
yra nemokamas, bet visuomenė 
neskuba paremti šios instituci
jos. Ontario švietimo vadyboms 
buvo parašyta tūkstančiai pagal
bos prašančių laiškų, o iš jų vi
sų gautas tik vienas $25 čekis.

Šiemet baigęs Toronto uni
versiteto medicinos fakultetą dr. 
A. Balsys ir paskutinio kurso 
med. stud. Stasys Šalkauskis iš
vyko atostogų i Europą.

CALGARY, ALTA
BAISIŲJŲ BIRŽELIO DEPORTA

CIJŲ ir žudynių minėjimas įvyks 
Calgary birželio 16, sekmadienį, 6.30 
v. vakaro. Sv. Elzbietos (vengrų) 
bažnyčioje (13 Avė S. W. 700 kvar
tale). Yra pakviestas ir dalyvaus 
Edmontono lietuvių parapijos klebo
nas kun. I. Grigaitis, kuris atnašaus 
Mišias ir pasakys tai dienai pritai
kintą pamokslą. Po pamaldų bus vai
šės — lietuvių sueiga Eagle svetai
nėje. 12 Avė ir 12 St. S. W. Ponios 
prašomos atsinešti užkandį-“lunch”. 
kuris bus sudėtinis. Visi lietuviai 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, šio 
minėjimo komitetą sudaro: T. An
dersonas, Matas Leščinskas ir P. 
Gluoksnis.

KLB VALDYBOS PARENGIMAS. 
Liepos 6 d.. 7 vai. vakaro. Eagle sve
tainėje, Calgary Stampede išvakarė
se rengiamas linksmas šokių vakaras 
su geru europiniu stygų orkestru 
ir įvairiais pamarginimais. Kitas pa
rengimas numatomas liepos 27 d. 
(savaitę prieš Vankuverio Lietuvių 
Dieną — sąskrydį). Tikimasi šia
me parengime sulaukti svečių iš Ry
tų Kanados, kurie sustos Calgary 
pakeliui į Lietuvių Dieną Vanku
very’. Plačiau apie tai bus pranešta 
vėliau. Koresp.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

BABY POINT, apie $5.000 įmokėti, 6 kambarių, atskiras namas, kvadra
tinis planas, garažas, lengvos išsimokėjimo sąlygos, graži vieta.
HIGH PARK — RONCESVALLES, $7.000 įmokėti, 8 kambariai per du 
augštus, atskiras namas, vandens - alyvos šildymas, arti susisiekimas bei 
krautuvės.
INDIAN RD., — RONCESVALLES, $5—6.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras namas, kvadratinis planas, vieta garažui, viena atvira skola balansui. 
ARMADALE AVE — SWANSEA, apie $10.000 įmokėti 6 kambarių atski
ras namas, vandens - alyvos šildymas, garažas, namas be skolų, tuoj gali
ma užimti, netoli požeminio traukinio stoties.
JANE — BLOOR, maždaug $10.000 įmokėti, 8 kambariai per du augštus, 
saulės kambarys, atskiras gražus namas, garažas su plačiu šoniniu įvažia
vimu, puiki vieta.
WINDERMERE — BLOOR, $15.000, gal ir mažiau, įmokėti, atskiras, mū
rinis dupleksas - dvibutis, garažas su privačiu įvažiavimu, 10 metų atvira , 
skola. /
BLOOR — ISLINGTON, $15.000 įmokėti 6 kambarių vienaaugštis (bun
galow), užbaigtas rūsys, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, viena 
atvira* skola balansui.
INDIAN GROVE—BLOOR, $10.000 įmokėti, originalus dvibutis, 10 kam
barių per du augštus, vieta garažams, 2 saulės kambariai, netoli nuo 
požeminio traukinio stoties.
RUNNYMEDE — SWANSEA, maždaug 8 metų senumo, puikus 6 kam
barių atskiras namas, užbaigtas rūsys, modernus viduje. Garažas su šo
niniu įvažiavimu, netoli Bloor, puiki vieta gydytojai ar dantistui! 
INDIAN RD. — BLOOR, $15.000 įmokėti, didžiulis gražus 11 kambarių 
atskiras namas, vandens - alyvos šildymas. 3 prausyklos, 5 kambariai 
pirmame augšte, garažai su privačiu įvažiavimu, namas be skolų, puiki 
vieta, netoli Bloor.
HIGH PARK — RONCESVALLES, $20.000 įmokėti, originalus tributis, 
maždaug 5 metų senumo vandens - alyvos šildymas, 3 garažai.
DUNDAS — BLOOR, puikus vos keleto metų senumo 5 butų apartamen- 

‘ tas, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, graži vieta, viskas išnuomota.
ISLINGTON — DUNDAS, $10.000 įmokėti puikus 6 kambarių vienaaugš
tis (bungalow), garažas su privačiu įvažiavimu, 2 užbaigti kambariai 
rūsyje, viena atvira skola balansui, labai graži vieta, arti susisiekimo..

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

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

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- r> A n A 11 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus
5Į4% už šėrus

1 DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatyta 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 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos Ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West. 
Toronto 3. Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBĖMS
REAL ESTĄ TE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543
MAGNETAWAN, ONT., $8.500 pilna kaina, vandens krantas ir 1 1 kamba
rių namas, įmokėti apie $3.000; geras vasarinis projektas.
SIMCO EŽERAS, $5.400 pilna kaina; sklypas vasarnamiui prie vandens kran
to, 300 pėdų gylio.
JANE BLOOR, $ 10.000 įmokėti, liuksusinis plytų namas, apšildymas van
deniu, žaidimo kambarys.
GRANADIER — RONCESVALLES, $8.000 įmokėti, pilna kaina $29.500. 
atskiras plytų namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 2 garažai, apšildymas van
deniu, 8 kambariai.
EDNA — BLOOR, $10.000 įmokėti, 10 kambarių, atskiras, gražus namas, 
3 virtuves, 2 prausyklos, apšildymas vandeniu, garažas.
ST. CLAIR — OAKWOOD, $8.000 įmokėti; balansui vienas atviras mortgi
čius 10 metų; 11 didelių kambarių; 2 prausyklos, 4 virtuvės, garažas, geros 
pajamos.
INDIAN RD. — BLOOR, $10.000 įmokėti; balansui vienas mortgičius, atski
ras (dvibutis) 1 2 kambarių, Šildymas vandeniu, 2 mūriniai garažai su priva
čiu įvažiavimu.

Del tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

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

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mua. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.
Vyt. Morkis A. Bliudžius Alv. (Mieldažukė) Wistoski
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I ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

LIETUVOS REIKALAI TOLIM. RYTUOSE
(Atkelta iš 1-ro psL)

APDRA UDA
GYVYBRS • AUTOMOBILIŲ • NAMU • HAFOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDU •VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIU TAUPYMAI VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

TeJ. 251 -4864; namų tel. 277-0814

‘ ""“■ALFA RADIO & TV
Parduodam ir talšom televizijos Ir radijo «paratvi>. Talsom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6 16*. • 672 LANSDOWNE A VE., TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuva, Latvtjq, Estija, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

♦ Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti 
nius iki 19% svarų gryno svorio.

♦ Turime pardavimu^ įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimų

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuos bei iašyt*. 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
♦ Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošus! pate? 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 DUNDAS STREET WEST » LE 2-22S9

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

LIETUVIAI STALIA 
maloniai kviečia

EDVARDAS BULAITIS
JONAS MEKAS, JAV pogrindžio 

filmų tėvas, dalyvavo “Metmenų” 
žurnalo vakare gegužės 25 d. Čika
gos “Marquette Hali” patalpose, kur 
jis skaitė savo poeziją ir demonst
ravo naujausiąjį filmą — “Dieno
raščiai, pastabos ir metmenys”. 
“Metmenų” žurnalo redakcinio ko
lektyvo narys A. Antanaitis, prista
tydamas J. Meką, pažymėjo, jog 
JAV filmų mylėtojai J. Meką pažįs
ta geriau nei lietuviai; esą lietuviams 
jis pažįstamas daugiau kaip poetas, 
šalia savo trumpų eilių, kurių dau
guma atrodė kaip proza poezijoje, 
jis paskaitė ir ilgesnę ištrauką iš 
lyg ir poemos, kuri apima tremties 
dienas Vokietijoje ir pirmuosius me
tus Amerikoje. Autorius daug ką 
vadina tikraisiais vardais, taip kad 
nevienas čia gali atpažinti ir save. 
Pabaigai jis paskaitė ištraukų iš ne
seniai pasirodžiusio rinkinio “Pavie
niai žodžiai” su tik jam labai būdingu 
kaikurių žodžių skiemenavimu. “Šian
dien viskas sudužo, niekas neturi 
prasmės” — buvo lyg ir vedamoji 
mintis jo skaitytoje poezijoje. Be to, 
kurį laiką jis scenoje tik stovėjo, o 
už jį “skaitė” magnetofono juosta.

Jeigu J. Meko poezija buvo gana 
nuoširdi ir suprantama, tai priešin
gybe pasirodė jo demonstruotas fil
mas, kuris dieną prieš tai buvo ro
dytas ir amerikiečių kino teatre Či
kagos šiaurinėje dalyje. J. Mekas, 
matyt, nujausdamas galimybes, prieš 
filmo rodymą padarė tokią pastabą: 
“Jeigu filmą berodant norėsite išei
ti pasivaikščioti, bus visai normalu”, 
šiuo leidimu nemažai kas pasinau
dojo. Kaikurie išėjo ir nebegrįžo. Šį 
filmą reikia laikyti eksperimentiniu, 
be jokio turinio; net retas kuris vaiz
das geriau atpažįstamas. Juda daik
tai, o už juos labiau judinamas fil
mavimo aparatas. Taigi, ekrane bu
vo matyti tik chaosas, kuriam žiūrė
ti reikia gerų akių bei nervų, juo
ba, kad stiprus garsas rėžė ausis. 
Taigi, ilgiau išsėdėti reikėjo kantry
bės. Savo filmavimo techniką J. Me
kas galėjo parodyti-per 5 minutes, 
bet kam reikėjo gaišti net 90 minu
čių?

šalia J. Meko programoje pasiro
dė ir Rimas Vėžys, kuris čia paskai
tė “antipoezijos” gabalų. Tai lyg ir 
humoristiniai eilėraščiai su nedaug 
humoro. Jis skaitė iš spaudai ruošia
mos knygos.

Šis vakaras sutraukė arti 200 da
lyvių ir išnuomotoji salė atrodė kiek 
permaža tokiam pobūviui. Vakarą su
rengė “Santara-Šviesa”, kurių žmo-

(Anglijoje) un-to prof. Samuel 
Gould, Saigono (Vietname) augščiau* 
siojo teismo advokatės Huynh Ngoc 
Anh ir kitų. J. Mekas buvo prista
tytas kaip Amerikos pogrindžio fil
mų tėvas iš Lietuvos.

BRONIUS KVIKLYS, kapitalinio 
veikalo “Mūsų Lietuva” autorius, 
buvo pagerbtas gegužės 26 d. Jau
nimo Centre. Į šį pagerbimo pobū
vį, kurį surengė Čikagos akademi
kų skautų sąjūdis, buvo atsilankęs 
iš Bostono “Mūsų Lietuvos” ir kar
tu Lietuvių Enciklopedijos leidėjas 
J. Kapočius, kuris pasidžiaugė, jog 
Br. Kviklys su mažais laiko ištek
liais atliko didelį darbą. Kalbėtojas 
pažymėjo, jog Br. Kviklys per 4 me
tus sugebėjo parengti 4 didelius to
mus, kiekvienam jų panaudodamas 
apie 1,000 nuotraukų. Taip pat apie 
Br. Kviklio veikalą plačiau kalbėjo 
iš Niujorko atvykęs geografijos ži
novas A. Bendorius, kuris išsireiš
kė, jog tokio veikalo, kaip kad “Mū
sų Lietuva”, nesame turėję. Viena 
amerikiečių leidykla apskaičiavusi, 
jog ji angliškai išleisti kainuotų 
$180,000. Taip pat buvo paskaityta 
ištraukų iš “Mūsų Lietuvos”. Jas 
perteikė: V. Demereckis, J. Raslavi- 
čiūtė, R. Kviklytė, J. Žukauskas, L. 
čepaitytė, I. Blekytė. Vyr. skautinin
kas Eugenijus Vilkas pranešė, jog 
Br. Kviklys — ilgametis skautas, jų 
veikėjas ir buvęs žurnalo “Mūsų Vy
tis” redaktorius, pakeliamas į aka
demikų skautų garbės narius. Pabai
goje kalbėjo pats Br. Kviklys, kuris 
dėkojo visiems, kurie prisidėjo, kad 
“Mūsų Lietuva” išvystų dienos švie
są. Jis prisiminė ir tuos talkininkus, 
kurie jau paliko gyvųjų eiles. Buvo 
ir meninė dalis, kurioje pasirodė 
sol. N. Linkevičiūtė ir pianistas A. 
Vasaitis.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. “Chica
go Sun Times” dienraštis gegužės 
26 d. laidoje Įdėjo dail. Bronės 
Jameikienės nuotrauką prie jos 
vitražo ir aprašymą apie šią pasi
žymėjusią vitražistę. Jos darbų pa
roda bus surengta Čikagos centrinės 
bibliotekos meno skyriuje visą bir
želio mėnesi. — Latvių nepriklau
somybės Šventės minėjimo atidary
me gegužės 27 d. “Sheraton-Chica
go” viešbutyje kalbėjo ir konsulas 
dr. Petras Daužvardis. Gegužės 29 d. 
minėjimo proga Įvykusiame koncer
te tame pačiame viešbutyje dali pro
gramos išpildė ir “Dainavos” an
samblis.

pagrindimų laikraščių atstovų ir 
kuri užtruko pustrečios valan
dos. Siauresnio pobūdžio spau
dos konferencijų buvo ir kitur. 
Korėjoj ir Formozoje teko kal
bėti televizijoj, o Filipinuose ir 
Australijoj — per radiją. VLIKo 
pirmininkas turi visą glėbį laik
raščių iškarpų, iš kurių galima 
spręsti, kaip plačiai jo lankyma
sis ir pareiškimai buvo komen 
tuojami pagrindinių vietos laik
raščių.

P. Korėjoje buvo užmegzti ar
timesni ryšiai su Tarptautine 
Antikomunistine Lyga, kurios 
pirm. gen. Lee parodė ypač 
daug palankumo mūsų reika
lams.

Politinės nuotaikos
Labai įdomūs ir įsidėmėtini 

dr. Valiūno pastebėjimai apie 
politines nuotaikas aplankytuo
se kraštuose. Labiausiai antiko
munistinė atmosfera ya P. Ko
rėjoje. Ten daugiausiai ir Lietu
vos reikalui laimėta. Formoza 
rodo palankumo, tačiau laikosi 
išdidžiai ir visą dėmesį yra nu
kreipusi į kom. Kiniją, kurioje 
šiuo metu vyksta vidinė revo
liucija. Malezijoj dar yra komu
nistų partizanų ir padėtis nėra 
nusistojusi. Tailandija kom. Ki
nijos milžino pašonėj jaučiasi 
nuolat grasoma ir jautriai per- 

■gyvena Vašingtono politinių 
nuotaikų svyravimus. Tarptauti
nes nuotaikas nusako faktas, 
kad žmogaus teisių konferen
cijoj Teherane, Pavergtų tau
tų klausimas buvo Įrašytas dar
botvarkėje, tačiau niekas ne
drįso sovietinės okupacijos iš
kelti, nors VLIKo pirmininkui 
Filipinuose tai buvo žadėta. 
Nauju ir mums palankiu. reiš
kiniu tenka laikyti tai, kad pa
vergtuose kraštuose sparčiai ky
la tautinė sąmonė, ypač Euro
poje. Tačiau geografinė padėtis 
ir ekonominis priklausomumas 
nuo sovietų daugeli ir nepri
klausomų valstybių sulaiko nuo 
aktyvios prieškomunistinės tarp
tautinės veiklos.

Peržvelgiant VLIKo pirminin
ko paskutinės kelionės išdavas, 
ryškėja sekančios išvados. — 
Lietuvos laisvės kovai mes tu
rime skirti daugiau dėmesio ir 
jai vykdyti turime sutelkti ke- .

leriopai daugiau lėšų. — Turi
me rasti žmonių, kurie tęstų 
pirmininko užmegztus ryšius ir 
privestų prie konkrečių laimė
jimų. — Kiekvienas inteligen
tas lietuvis, keliaująs per pa
saulį, turėtų būti pasiruošęs bei 
pasiryžęs ir politinę misiją at
likti.

Darbai ir lėšos
VLIKo pirmininkas užmezgė 

labai artimus ryšius su Austra
lijos lietuviais, kurie iki šiol 
VLIKo veikla nesidomėjo, ir 
ankstesnių keliautojų iš JAV 
nebuvo ta kryptimi teigiamai 
painformuoti.

VLIKo pirmininko pasikalbė
jimas, vykęs jo namuose, mūsų 
spaudos žmonėms paliko malo^ 
nų įspūdį. Jo metu buvo palies
ta ir daug kitų mūsų laisvės ko
vos aktualijų, kurių čia neįma
noma suminėti.

Pagrindinė to susitikimo gija 
likt) visiems aiški: VLIKas savo 
plačiai veiklai remti ir jai dar 
suaktyvinti yra reikalingas žy
miai daugiau lėšų nei jis dabar 
sulaukia iš lietuviškos visuome
nės. šiuo metu vykstąs Jungti
nio Finansų Komiteto vajus tu
rėtų tad būti visų lietuvių kuo 
duosniausiai paremtas. Juk tai 
mūsų sukaktuvinių metų neeili
nių žygių medžiaginė atrama ir 
jų Įvykdymo būtina sąlyga.

S. Dz.

Apie kailinius
Mergina: — Ar tą kailinį pal

tą aš galėsiu nešioti lietingą die
ną jo nesugadinusi?
'' Pardavėja: — Panele, ar jūs 
kada nors matėte voverę bėgio
jant su lietsargiu?...

Šukės neša laimę
— Kodėl tamsta taip džiau

giesi, kai matai barnius šeimo
se?

— Aš, mat, turiu indų ir stik
linių daiktų krautuvę...

Tiesos mylėtojas
Turguje prie žuvies pardavė

jo^ prieina klientas ir sako:
— Išrinkite tris didžiausias 

lydekas ir meskite po vieną 
man.

— O kodėl gi mesti?
— Matote, aš tada galėsiu ra

mia sąžine pasakyti žmonai, kad 
jas pagavau.

ŠYPSENOS
Lapė yra gudri, bet visuomet 

baigia gyvenimą kailių parduo
tuvėje.

Pirštų nuospaudos
Ant vieno New Yorko gro

žio instituto durų yra toks įspė
jimas: “Mūsų ponios klientės 
yra prašomos įeinant padaryti 
pirštų nuospaudas, kad galima 
būtų atpažinti išeinant.”

Parinko Pr. Al.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

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

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

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

T 736 Dundas St. W. Scv. R. StasiuSis

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir cadijc aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs'specialistas su ilga praktika.

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

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

-96 BROCK AVE. (tarp Dun bloor Autorite borage das ir College). TeL 531-1305

nės daugiausia ir rūpinasi “Metme
nų” žurnalo leidimu.

Gegužės 25 d. J. Mekas pasirodė 
garsioje diskusijų programoje “At 
Random”, kuri buvo perduota per 
vietinę CBS televizijos stotį, čia jis 
buvo garsenybių tarpe, šalia akto
riaus Forrest Tucker, Nottinghamo

OSHAWA, ONtT”
PADĖKA

Už surengtą mums staigmeną-ikur- 
tuves naujuose namuose esame nuo
širdžiai dėkingi rengėjams p.p. J. B. 
Dundziams ir L. L. Einikiams. Taip 
pat didžiai dėkojame visiems dalyva
vusiems ir prisidėjusiems prie taip 
gražių įkurtuvių ir vertingų dovanų: 
St. Andriui. P. Giskevičiūtei, J. K. 
Liauboms. J.L.Macevičiams, LMase- 
vičienei, V. N. Normantams. J. O. 
Samkovams. R. Tumpai. A.A. Vai
čiūnams, A. O. želniams. Tas pobū
vis liko mūsų gyvenime kaip bran
gus prisiminimas, kad nesam už
miršti draugų.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

Liekame Jums nuoširdžiai dėkingi
S. V. Kneitai

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

PASAULIO ĮVYKIAI
♦L

Atkelta iš 1-mo psl.
Sovietu vidutinis bombonešis

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.

ome Owners
CZ ENTRE

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

Vyrų ir jaunimo moderniška 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS

• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3
, (tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 Sav. A. B. Beresnevičius

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. t. Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieta sąžiningai visus mecnailU- 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prie! pirkdami vartotus automo
bilius atvefkite patikrinimui: nuro
dysiu* visus trūkumus Ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PABKEVICIUS

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

International 
Driving School 

WALDI
CMtriM 691 St.,

T«L RO 2-2100
Skyrius:

894 COLLEQE ST. .
Tol. Lt 2-5461

Mokomo fu stondortrtnOntlUf 
juvo-HtinOtnit tranomteljoinii

Ir VoUcovagoMta.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ 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 Aven Toronto 

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

Visą rūiią automobilią Išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotam. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 RATHURST ST., 
tol WA 14225 arba WA 4-1001

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
sav. j. Šarūnas ir j. Dambrauskas

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

teniso raketės, Įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

TU-16, bandęs keletą kartų že
mame augštyje praskristi pro 
amerikiečių lėktuvneši ‘‘Essex”, 
dėl nežinomų priežasčių nukri
to i Atlantą 200 mylių atstume 
nuo Norvegijos krantų. Ameri-, 
kiečių malūnsparnio Įgula iš 
vandens ištraukė trijų kūnų lie
kanas, kurios vėliau buvo per
duotos į nelaimės vietą atplau
kusiam sovietų naikintojui. Ant
rasis TU-16 bombonešis po ne
laimės tuojau pat paliko ramy
bėje amerikiečių laivus. Tokius 
skraidymus aplink amerikiečių 
karo laivus tarptautiniuose van
denyse sovietai vykdo jau daug 
metų. ,

Kandidatas į prezidentus R. 
Kennedy susilaukė skaudaus 
smūgio, pirminius rinkimus Ore
gone pralaimėjęs senatoriui E. 
McCarthy. Šis pralaimėjimas de
mokratus gali paskatinti kandi
datu pasirinkti dabartini vice- 
prez. H. Humphrey. Tokiu at
veju R. Kennedy užbaigtų savo 
politinę karjerą. Daug kam ne
patinka jo perdidelė ambicija, 
rinkėjams įsiteikti suforrriuota 
užsienio politika ir gėdingas 
smūgis i nugarą prez. L. B. 
Johnsonui.

Atlanto vandenyne dingo ame 
rikiečių atominis povandeninis 
laivas “Scorpion” su 99 vyrų 
įgula, iš Viduržemio jūros plain 
kęs į JAV. Paskutinis radijo pra
nešimas buvo gautas tuo metu, 
kai laivas buvo netoli Azorų sa
lų. Amerikiečių lėktuvams ir lai
vams lig šiol nepavyko rasti jo
kių pėdsakų. Kad povandeninis 
laivas yra Atalnto dugne, nie
kas neabejoja, bet rūpestį ke
lia jo įgulos likimas. Jeigu lai
vo nesutriuškino vandens spau
dimas ir jeigu tebeveikia jo 
atominė jėgainė, tokiu atveju 
Įgula po vandeniu gali išgyven
ti mėnesį laiko, atomine energi
ja atšviežindama deguonį. Vil
tis buvo sužadinęs netikėtai 
gautas radijo signalas su “Scor
pion” šifruotu vardu. Siuntėjas 
turėjo būti 110 mylių atstume 
nuo Virginijos pakrančių, ta
čiau toje vietoje moderniausia 
šių dienų technika neranda nu- 
gnmzduslo laivo. Įtariama, jog 
šį signalą pasiuntė kuri nors 
nerimtai nusiteikusi gelbėtojų 
grupė, žinojusi “Scorpion” šif
ruotą vardą.

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

Savininkas
• telkia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervaciją, nakvynią ir kt reikalas be

-a-ta O- - - 4S a • -r
KSdro Sviygininio

• agentūros IMnoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• paripin/'eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atstkvfečiant gimines

DRAUDIMAI

231-2661 2 3 3*. 3 3 2 3

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

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

t

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

•>». * MATUUONYY*

DANTŲ GYDYTOJA
BLOOR ST. W (prie S***' 

Priėmimo volandos: 
pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼ 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonai BO. 6-137^

NOTARAS

A, UGDŽIUS, 8.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
^amų. ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas. mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai 
468 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

dėjimai; iš Howard Perk Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

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

OKULISTĖS
DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE.

(prie Queensway)
- Tel. 762-1009. _

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

kabineto telefonas LE. 4-4441
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(| rytu> nuo Dufferin Si.)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

' (kampa* Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eiesira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 34912.

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 14251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akiu de
fektams. Ištiria ak’ų nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbotuis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1*3924

dlfaudimal
NAMŲ.AUTOMOBILH 
KOMERCINIŲ IR KITI

draudi ,o Įstaiga
DŪDA

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
1B UtSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612 
769-4131



g TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Parapijos vardu sveikiname 
Lietuvos gen. konsulą dr. J. Žmui- 
dziną, švenčiantį 70 metų amžiaus 
sukaktį. Daug laimingų, sveikų ir 
ilgiausių metų, rodant išeivijai Lie
tuvos laisvės viziją.

— Su gilia pagarba prisimename 
didį lietuvį, žumalistą-redaktorių 
Joną Kardelį, “Neprikl. Lietuvos” 
redaktorių, sulaukusį 75 m. amžiaus. 
Pagarbiai linkime Jam asmeninės lai
mės ir ilgiausių metų.

— Sveikiname prof Adolfą Damu- 
šį, vieną iš svarbiausiųjų 1941 m. 
tėvynės laisvės žygio įkvėpėjų bei 
vadų, sulaukusį 60 m. Linkime mie
lajam profesoriui nepailstamai kurs
tyti laisvės ugnelę “Dainavoje” ir 
visų lietuvių širdyse.

— šį sekmadienį, 2 v.p.p., paro
dų aikštėje įvyksta tradicinės To
ronto arkivyskupijos katalikų iškil
mės, atkeltos iš spalio pirmojo sek
madienio, vadinamos “Gyvojo Roži
nio” iškilmėmis. Pamokslą sakys 
Kvebeko kardinolas Roy. Rinkliavos 
aukos bus skiriamos Brazilijos kata
likų reikalams.

— Šis penktadienis — birželio 
pirmasis. Pamaldos rytą 7.30 ir va
kare 7.30. Po rytinių pamaldų lan
komi ligoniai.

Laisvės paminklui kapinių 
lankymo pamaldų metu apyl. 
valdyba surinko $870.20. Lais
vės paminklu visuomenės susi
domėjimas yra didelis. Vienas 
ankstyvesnės kartos lietuvis bir
želio 3 d. paminklui statyti Įtei
kė $50, pažadėdamas, prasidė
jus statybai, dar duoti $1000 sa
vo liet, kapinėse palaidotos žmo
nos prisiminimui. Archit. V. 
Liačas šiuo metu ruošia deta
lų paminklo statybos planą. Pa
minklas bus statomas šiais, Lie
tuvos Laisvės Kovos, metais.

Naujai išrinktosios Toronto 
apylinkės tarybos ir lietuviškų
jų organizacijų atstovų susirin
kimas — šį trečiadieni, birželio 
5 d., 8 v.v., Lietuvių Namuose. 
Darbotvarkėje — apyl. valdybos 
pranešimai ir rinkimai naujos 
apyl. valdybos. Tikimasi visų iš
rinktų tarybos narių bei or-jų 
atstovų dalyvavimo. Praėjusio 
pirmadienio vakare įvyko pas
kutinis apyl. valdybos posėdis.

Vaclovas Pniauskas, gyy. Oša- 
voje, lankėsi “TŽ” administra
cijoj ir pratęsė prenumeratą de
šimčiai metų. Tai pirmas toks 
atvejis savaitraščio istorijoj. Jis 
taipgi pratęsė ir savo brolio pre
numeratą.

Tradiciniame Lietuvių Namų 
alutyje gegužės 31 d. skaidres 
ir filmą apie Port Charlotte nau
jąjį miestą Floridoje rodė Gene
ral Development Corporation at
stovai. ši bendrovė rūpinasi ku
rortinių vietovių Įrengimu Flo
ridoje, kur istisus metus viešpa
tauja vasara. Lietuviams buvo 
siūloma Įsigyti namus Florido
je.

Širdies perkėlimo operacijai 
Toronto gydytojai jau yra pasi
ruošę, bet niekas šiuo metu ne
žino, ar ji bus atlikta netolimo
je ateityje. Daugiausia patirties 
turi Toronto Western ligoninės 
chirurgai, nes jie jau daug kar
tų yra padarę inkstų perkėlimo 
operacijas, Įveikdami imunite
to procesą, kuris principe yra 
toks pat, kaip širdžių operaci
jose.

Torontiškiai Jackevičių šei
mos nariai turėjo nekasdieniš
ką Įvyki: iš Lietuvos vizitui at
vykus jų broliui VI. Jackevičiui, 
buvo susitikę net 6 broliai, gy
veną Kanadoje ir JAV.

Naujai atvykęs Kanadon L. 
M. atsiuntė laišką “TŽ” redak
cijai, klausdamas kur galėtų 
mokytis anglų kalbos. Mūsų ži
niomis, nuolatiniai anglų k. 
kursai ateiviams vyksta Inter
national Institute of Metropo
litan Toronto. 321 Davenport 
Rd. Tel. 924-6621.

SPRINGHURSTE IŠNUOMOJA- 
MAS VASARNAMIS dviejų ar trijų 
asmenų šeimai. Skambinti Hamilton . 
528-4377.

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

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

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

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

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽIMTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų nemuoee arba mu* 
tų Įtlaifch twrlMlwm MkMes Mdk 
mus. Ir Jau galima pradėti valiuo
ti pirmų pamokų ta tfandarfinėm ar

1076 BATHURST ST.
T< LE 2-3656. Ryfuote HO 4-1331

Prisikėlimo par. žinios
— Liūdesio valandoje p. Dilkų 

šeimą giliai užjaučiame. Taip pat 
nuoširdžiai užjaučiame p. Pakalką, 
Lietuvoje mirus jo mamytei.

— Nuoširdi padėka d. gerb. T.
provincijolui ir visiems dvasiškiams, 
par. tarybai, par. chorams ir jų va
dovui kun. B. Jurkšui, kalbėjusiems, 
sveikinusiems, apdovanojusiems ir 
talkinusiems parapijos 15 m. ir kleb. 
T. Placido kunigystės 25 m. sukakčių 
proga. -

— šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios, išpaž. ir Komunija
— 7, 7.30, 8 ir 8.30 v. ryto ir 7.30 
v. vak. Ligoniai aprūpinami iš anksto 
susitarus.

— Mišios penktadienį — 7.30 v. 
r. — už a.a. J. Stendelį, užpr. p. 
Juodikių; 7.30 v.v. — prašant svei
katos ir Dievo palaimos nariams, 
užpr. pensininkų klubo; šeštad., 8 v.
— už a.a. E. Leckuvienę, užpr. pen
sininkų klubo; šį sekmad., 8 v. — 
už a.a. J. Gilman-Gaidamavičių, užpr. 
p. Gilman-Gaidamavičienės; 11.15 v. 
už a.a. B. Augaitienę, užprašytos 
vyro ir dukrų velionės 5 mirties me
tinių proga.

— Sekmadieniais Mišių 12.15 vai. 
per vasarą nebus.

— Šį sekmadienį par. biblioteka 
baigia darbą ir uždaroma vasaros 
sezonui. Šį sekmad. po 10 ir 11.15 
vai. Mišių dar galima apsirūpinti va
saros skaitymu.

— Birželinės pamaldos šiokiadie
niais — po 8 v. Mišių ryto, sekmad.
— po 11.15 v. Mišių.

— Parapijiečių lankymas iki ru
dens nutraukiamas, šiuo metu baigia
mi lankyti nelankytieji anksčiau 
skelbtose gatvėse ir vietovėse.

— Šios savaitės pabaigoje T. Pau
lius ir Br. Hortulanas išvyksta į 
Kennebunkportą atlikti metinių re
kolekcijų.

— Šį sekmadienį ir pirmadienį T. 
Placidas bus išvykęs į JAV.

— Vaikų choro ir altoriaus ber
niukų ekskursija į Albion Hills 
Conservation parkus — šį šeštad., 
birželio 8. Autobusai nuo Prisikėli
mo bažnyčios išvyksta 9 v. ryto ir 
grįžta apie 7 v.v. šia tradicine kelio
ne ir užkandžiais rūpinasi parapija.

— Studentų choro svarbus pasi
tarimas — šį sekmad., 12 v. muz 
studijoje. Jo ekskursija į Muskoka 
ežerus bus birželio 16 d. Autobusas 
nuo Prisikėlimo bažnyčios išeis 8.30 
v. ryto. Šv. Mišias ekskursantai iš
klauso savo parapijos bažnyčioje 8 
vai.

— Suaugusių choro paskutinė re
peticija su kukliomis vaišėmis — 
ketvirtad. birž. 13 d., 7 v.v. Choras 
paskutinį kartą gieda birž. 16 d. per 
išvežtųjų pamaldas. Dėl susidėjusių 
nepalankių aplinkybių choro planuo
ta ekskursija atidėta iki rudens.

— Viešojo Rožinio iškilmės Toron
to parodų aikštėje — šį sekmad., 2 
v.p.p. Visi kviečiami dalyvauti.

— Sveikinimai ir linkėjimai jau
navedžiams Tadui K. Gurevičiui ir 
Lidijai M. Gorinaitei.

— Pakrikštyta Stasio ir Euge
nijos Vaštokų dukrelė Lydija-Diana. 
Sveikinimai!

Vengrų festivalį surengė vie
šoji Toronto miesto biblioteka 
The Languages and Literature 
Centre Parkdale Branch, 1303 
Queen St. East, gegužės 27 — 
birželio 8 d. Ta proga išstatytos 
vengrų kalba knygos, surengta 
meno ir rankdarbių paroda, ro
domi filmai apie Vengriją, su
ruoštas literatūros vakaras. Įėji
mas nemokamas. Centrinė in
formacijos įstaiga yra College ir 
George gt. sankryžoje. TeL 924- 
9511.

IGeriausiai pailsėsim per savo atostogas|
2 lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE GOD viloje
į a ■ ■ m. a . 87 East Bav Rd.. Osterville. &5 Ali rx r> k I r 87 East Bay Rd-’ Osterville,I II )kr( )l\Jr" cape Cod., Mass., 02655 USA | / 'Ll LX l\OI N I— Tel (Area 6n) 428.8425. 
| • Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 
g medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
B • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.

• Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom)
• Geras lietuviškas maistas.

B 
S 
,s

g Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo 15 dienos, jį 
§ ir jau dabar priima užsakymus. ?
§ Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Roseaale St., Boston, Mass., 02124, USA. 3 
S Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONE — .
S Cape Cod Mass., Marija Jansonas.
§Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią CAPE
§ COD žalumynuose paskendusią lietuvišką pajūrio vasarvietę.

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

b’ ’ • ’

BARONES SA 
BEAUTY SALON

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

■1

Baltijos kraštų nepriklausomybės 50-čiui ir išvežtųjų i Sibirą 
atminimui š. m. birželio 14, pe nktadienį, 8 v.v. Ryersono 
politechnikos instituto audito rijoje, 43 Gerrard St. East 

(kur buvo Vasario 16 minėjimas), įvyks

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 “Varpas”, vadovaujamas 

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

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

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

IR ABIEJŲ PARAPIJŲ KNYGYNUOSE SEKMADIENIAIS.

VISUS LIETUVIUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA —
KANADOS BALTU FEDERACIJA

TORONTO BALTIEČIŲ SAVAITĖ
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

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

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

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

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

Birželio 12, trečiadienį, 8 v.v., 
prie miesto noujosios rotušės, 
Baltų Savaitės Toronto miesto 
burmistro W. Dennisono oficia
liai pasklebtos savaitės proga 
baltiečių meninis pasirodymas. 
Lietuviams atstovaus “Varpo” 
tautinių šokių grupė, vad. J. 
Karasiejaus ir skautų kanklių bei 
skudučių ansamblis vad. Stp. 
Kairio.

Birželio 14, penktadienį, 8 
v.v. — visų trijų tautybių an-

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
MOKINIŲ KONGRESO gau
sioms išlaidoms padengti vyks
ta gana sėkmingas aukų vajus. 
Tam tikslui, be jau anksčiau 
skelbtųjų, dar paaukojo St. Ca
tharines par. klebonas Tėv. B. 
Mikalauskas, Hamiltono par. 
klebonas mons. J. Tadarauskas 
ir radijo “Nordmende” preky
bos atstovas J. Tumosa,- kuris 
visuomet lietuviškus reikalus 
paremia, po 50 dol. Jiems ta
riame nuoširdų ačiū.

Laukiame gausaus mokinių 
dalyvavimo. Kongrese, tarp kit
ko, bus pristatyti ir praeitais 
metais lietuviškų knygų skaity
mo ir rašinių konkursus visos 
Kanados mastu laimėjusieji.

Kongresui Rengti Komitetas
Kazys Adickas iš Niujorko, 

“TŽ” skaitytojas, aplankė ad
ministraciją ir savo gimines To
ronte.
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TEL. 762-4252 < 

Sav. Alytė Kerberienė ' 
A u.dbi A *

Toronto šaulių VI. Pūtvio kuo
pos susirinkimas, ryšium su 
artėjančiu suvažiavimu - švente, 
šaukiamas birželio 7, penkta
dienį, 8 v.v., salėje virš “T.Ž.” 
redakcijos. Visi šauliai ir šaulės 
kviečiami dalyvauti. Valdyba

Kanados šaulių kuopų suva
žiavimas Įvyks Toronte birželio 
22-23 d.d. Šiai šaulių šventei 
numatyta programa: birželio 22 
d. 10.30 v.r. — atvykstančių sve
čių sutikimas prie Šv. Jono Kr. 
par. salės, 3 v.p.p. salėje virš 
“TŽ” redakcijos — kuopų val
dybų bendras posėdis Kanados 
šaulių rinktinei Įsteigti, 7 v.v. 
— Šv. Jono Kr. par. salėje —. 
Joninių pokylis su koncertine 
programa, dalyvaujant garbės 
svečiams; birželio 23 d. 11 v.r. 
— iškilmingos pamaldos šv. Jo
no Kr. bažnyčioje, 12 v. par. 
salėje — bendri pusryčiai.

Išvyksta JAV konsulas J. B. 
Diggins. Lietuviams jis daug 
padėjo. Nuo liepos vidurio per
keliamas tom pačiom pareigom 
i Windsorą. Kons. Diggins yra 
vedęs europietę ir augina devy
nis vaikus. Jis nekartą yra daly
vavęs Vasario 16 iškilmėse ir 
taip pat daug padėjęs lietuviams 
vizų gavimo reikaluose.

Inž. A. Ketvirčiui Kanados 
Consulting Engineer Sąjungos 
buvo pripažinta premija “Award 
of Merit” už augštos kvalifika- 

tų Namuose 958^ Broadview cijos darbą, Įrengiant MacDo
nald Cartier Freeway — 401 
plento naujai supropektuotą ap
švietimo sistemą. Premija buvo 
iškilmingai Įteikta Edmontone 
Albertos gubernatoriaus gegu
žės 17 d. Inž. A. Ketvirtis, auto
rius knygos “Lighting Engineer
ing”, tarptautiniu mastu pripa
žintas ekspertas kelių apšvieti
mo srityje, yra vienos didžiau
sių Kanadoje Consulting En
gineer firmų “FENCO” vyriau
sias elektros inžinierius ir “En
gineering Manager”. Malonu, 
kad mūsų lietuviai inžinieriai už 
savo sugebėjimus ir pasiekimus 
yra viešai pripažįstami bei Įver
tinami visoj Kanadoj. S. Slž.

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

“T.Ž.” aukojo: $50 — “Pa
rama” (Toronto) Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas; po $25 — 
K. L. K. Moterų Draugijos Del
hi skyrius ir Kanados Lietuvių 
Fondas; $20 garbės prenumera
ta — P. Ožolas; $10.70 — V. 
Stančikaitė-Abraitienė; $10 — 
KLB Šalpos Fondas (Hamilto
ne); dvi rėmėjo prenumeratos 
po $10 — J. Mačiulis; rėmėjo 
prenumeratas po $10 atsiuntė: 
kun. J. Pragulbickas. A. Skar
džius, L. Skripkutė, O Malkaus- 
kas, A. Senkus, M. Jankus, R. 
Mikalauskas, J. Kaškelis, J. Pa- 
žemėnas, kun. D. Lengvinas, St. 
Bužinskas, V. Kazlauskas, A. 
Jurjonas, J. Stalioraitis. J. Bu- 
belis, V. Grabauskas, B. Znoti- 
nas. L. Bajoriūnas; $6 — Tėvas 
T. Žiūraitis, OP; $5 — T. White, 
K. Mikšys; $4 — M. Jocius, M. 
Matušaitis, P. Tamutis, B. Sriu- 
biškis, A. Viskontas. V. Petra
vičius. P. Bagdonas, J. Aušrotas; 
$3 — V. Mockus, V. Akelaitis, J. 
Astrauskas; $2 — A. Banylis, P. 
Januška, V. Birštonas, V. Dai- 
lydė, M. Guoba, M. Zakarevičius, 
J. Zaidokas, J. Bliskis, O. Dab- 
kus, G. Gaputis, J. Kavolėlis, 
J. Kerpis. J. Sapočkinas, VI. 
Rušas. F. Barzdžius, K. Čepaitis, 
V. Zavadskienė; $1 — L. Bal- 
zaras, P. Prakas, J. Patašius, P. 
Alksninis. J. Telkšys. A. Laju- 
kas, A. Portofiejus, P. Barteš- 
ka, A. Antanaitis, M. Žemaitie
nė, P. Rodys, kun. A. Babonas. 
F. Radzevičiūtė. V. Plečkaitis. 
J. Juozaitis. P. Tamutis. K. 
Skrinskas. V. Noreika, J. Gela
žius, J. Virkutis.

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.

Birželio 15; šeštadieni, 10 vai. 
ryte — 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.

Specialus radijo pusvalandis 
anglų kalba transliuojamas bir
želio 9, sekmadieni, 2-2.30 v. 
p.p., iš WHLD stoties Niagara 
Falls, N.Y., banga 1270. Progra
moje bus apsčiai informacijų 
apie estus, latvius ir lietuvius 
ir jų muzikos.

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

Baltiečių Federacijos inf.

Baltiečių savaitės rėmuose 
rengiamos" diskusijos-simpoziu- 
mas (birželio 15 d., 10 v.r., Es- 
l.£ " "
Avė.), kuriame kalbės min. V. 
Sidzikauskas iš Niujorko tema 
“Santykiai su pavergtomis tė
vynėmis”. Estų ir latvių atstovai 
kalbės apie Pabaltijo rusinimą 
ir komunizmo metodus užjū
riuose. Sveikinimo žodį ta pro
ga tars trijų Baltijos kraštų kon
sulai.

Išrinkta nauja lietuvių stu
dentų valdyba: pirm. Gitas Be
resnevičius, nariai — Laima 
Švėgždaitė, Eugenijus Sičiūnas. 
Jūratė Mitalaitė.

Stud. Eugenijus Sičiūnas, stu
dijuojąs elektros inžineriją, lai
mėjo National Research Coun
cil stipendiją $3600. Šias lėšas 
laimėtojas numato panaudoti to
limesnėm studijom Toronto uni
versitete.

Dr. Juozas Gutauskas, baigęs 
mediciną Otavos universitete, 
netrukus persikels su žmona i 
Torontą atlikti praktikos ligo
ninėse. Jo tėvas, taip pat medi
kas, su šeima yra įsikūręs Ve- 
necueloje.

Kanados karališkoji komisija 
moterų teisių reikalams atvyko 
į Torontą ir posėdžiauja Royal 
York viešbučio Roof Garden 
Room bei kitose vietose. Ji pri
ima Įvairius organizacijų bei as
menų pareiškimus moterų tei
sių klausimu. Posėdžiai yra vie
ši ir truks iki birželio 7 d. Lie
tuvių moterų organizacijos turė
tų susidomėti. Galima kreiptis 
i komisijos atstovę Angelę Bur
ke Royal York viešbutyje.

Vida Juozaitytė, 17 m. am
žiaus, baigė Streetsville trylik
tąją klasę gerais pažymiais (virš 
80) ir gavo dovaną $150. Ji yra 
priimta į Toronto universitetą, 
kur nuo šio rudens studijuos is
toriją, anglų ir prancūzų lite
ratūrą.

PER MOTINOS DIENOS minėji 
mą gegužės 12 d. pamestos rudos 
odinės pirštinės. Skambinti tel. 621- 
2343.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkiti baldai ir ap
traukiami *ani PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefono* WA 2 - 7 9 8 1. 
Namų telefono* AM 1 -0537.

PASITURINTIS VYRAS, našlys, 54 
m. amžiaus, gyvenantis Niagaros pu
siasalyje, Kanadoje, nori susirašinėti 
vedybų tikslu su moterim iki 50 me
tą amžiaus. Gali būti ir našlė. Ra- 
Syti 'Tėviškės Žiburių” administra
cijai fr pažymėti “Našliui”.
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— Pirmasis mėnesio penktadienis
— birželio 7 d.; Mišios bus aukoja
mos rytą 7.30 v. ir vakare 8 v. Išpa
žinčių bus klausoma ketvirtadienio 
vakare nuo 7 v.

— Royal Victoria ligoninėje serga 
Stela Petrauskienė, Santa Gabrini — 
Anelė Mikėnienė, General ligoninėje
— p. Kringelienė.

. — Parapijos išvyka - “piknikas” 
įvyks Vekterio vasarvietėje birželio 
16 d. Ten bus Mišios 11.30 v. r. Kvie
čiami parapijiečiai ir visi svečiai lie
tuviai atsjlankyti.

— Jaunųjų choristų, giedančių per 
10 vai. Mišias, ateinantį sekmadienį, 
birželio 9, bus išvyka - piknikas.

— Jau išspausdinta duplikatoriumi 
19 psl. brošiūra, kurioje pateikti 3 
vertimai apie Dievo Motinos apsi
reiškimus La Salette 1848 m. su “im
primatur” ir Fatimoje. Brošiūra gau
nama pas kun. J. Gaudzę, 3426 Part- 
henais St., Montreal 24, Que. Vasa
ros pabaigoje, jeigu leis sąlygos, bus 
atspausdinta panašioje formoje kiti 
Marijos apsireiškimai Europoje ir 
Rusijoje.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $137.54. K.J.G.

Aušros Vartų par. žinios
— Sekantis penktadienis — mė

nesio pirmasis. Mišios vakare 7.30 v.
— Aušros Vartų parapijos choras 

baigia savo sezono darbuotę su bir
želio mėnesio 16 sekmadieniu.

— Sol. E. Kardelienės muzikos 
studijos mokinių koncertas Įvyks šio 
mėnesio 16, sekmadienį, 7 v.v., A.V. 
salėje.

— Šaulių išvyka į Torontą — bir
želio 22-23 d. ir nešauliai gali pri
sidėti.

— 10 dol. vajus: A. A. Mankai — 
$15; V. Valka, J. Paunksnis — po 
$25.

— Montrealio jaunųjų tautinių 
instrumentų orkestras, vadovaujamas 
Z. Lapino, vertas mūsų didesnio dė
mesio. Šie jaunieji instrumentalistai 
daro gerą pažangą bet jiems reikia 
finansinės paramos. Tokios kanklės 
reikalauja ir išlaidų ir darbo. Krau
tuvėse jų negalima pirkti.

— Viešėjo Montrealyje- mūsų ilga
mečiai parapijiečiai iš Los Angeles 
p. Rukšėnai.

— Rengiasi tuoktis: R. Berteškai- 
tė su R. Pecuch; E. Mikalajūnaitė
sų H. Celtoriumi.

Montrealio Aušros Vartų pa
rapijos choro koncertą Bostone 
plačiai aprašė Elena Vasyliū- 
nienė “Drauge”. Ji labai gra
žiai Įvertino choro dainavimą, 
dirigentę ponią Roch, solistą A. 
Kebli ir akompaniatorių Vyt. 
Vasyliūną. Taip pat gražiai Įver
tintas oktetas, kurį sudaro: A. 
Gudas, S. Bulota, Rusinas, Ur
bonas, Žukauskas, A. Jankus, V. 
Kačergius ir H. Celtorius. Pabai
goje autorė pastebi: “Laikyk, 
klebone, ši chorą kaip žiburėli. 
Lengva ji užgesinti, bet labai 
sunku Įžiebti. Jau daug tų žibu
rių užgeso ir jie daugiau nebe
atsikels.” Koncertą surengė ra
dijo programos “Laisvės Varpo” 
vedėjas P. Viščinis. Dalyvavo 
apie 400 bostoniečių. “Dirva” 
taip pat teigiamai Įvertino kon
certą: “Bostono lietuvių tarpe 
montrealiečių pasirodymas pali 
ko malonius įspūdžius.”

J. Kardelis, “NL” redakto
rius. gegužės 26 d. atšventė 75 
m. amžiaus sukaktį kukliu po
būviu. Jo bičiuliai norėjo su
rengti jam platesnio pobūdžio 
pagerbimą, bet sukaktuvininkas 
pasirinko kitokį kelią. J. Viliušis 
atšventė 70 m. amžiaus sukakti.

Montrealio, Toronto, Hamilto
no ir kitų kolonijų lietuviai ge
rai atsimena prof. dr. Adolfą Da- 
mušį, kuris įvairių švenčių bei 
minėjimų progomis yra buvęs 
pagrindiniu kalbėtoju. Jam bir
želio 16 d. sueina 60 metų 
amžiaus. Ta proga jo detroitiš- 
kiaL bičiuliai birželio 8, šeštadie
ni, rengia pagerbimą Dainavos 
stovykloje. Tikimasi, kad bus 
dalyvių ir iš Kanados, su kurios 
lietuviais profesorius palaiko 
glaudžius ryšius. Prof. A. Damu-

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

MOKA UŽ:
DEPOZITUS ...... 4.4%
SERUS ............  5%%
TERMIN’. INDELIUS IKI 7% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros šėrų ir depo
zitų sumos.

PARDUODAMI “ŽMOGUS IR JO PASAULIS” BILIETAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS

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

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

PARDUODAMAS PIANO Heinte- 
man, atnaujintas ir labai geram sto
vyje. Skambinti 534-3347.

A. NORKELIŪNAS 
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REGZD 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

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

šis yra plataus masto veikėjas ir 
mokslininkas, dirbąs ne tik lie
tuvių, bet ir amerikiečių visuo
menėje. Kanados lietuviai džiau
giasi profesoriaus darbais ir su
kakties proga linki jam geriau
sios sėkmės.

Iš pavergtos Lietuvos rusų 
laivu “A. Puškin” birželio 28 
d., 7 v.r., atvyks į Montreal} me 
no vienetas, kurį sudaro: Vil
niaus Filharmonijos kamerinis 
orkestras, vadovaujamas Sau-
liaus Sondeckio, Vilniaus kon
servatorijos liaudies instrumen
tų orkestras, vad. Prano Tamo
šaičio, Vilniaus operos ir ba
leto teatro solistas Edvardas 
ganiava, šis vienetas, turimo
mis žiniomis, koncertuos Hel
sinkyje ir Londone. Be to, jis 
atlieka meninę programą laivo 
keleiviams. Montrealyje šio vie
neto koncertą rengia Vytauto 
Didžiojo Klubas Plateau salėje 
birželio 28, penktadienį, 8 v. 
vakaro. Ansamblio dalyviai yra 
Vilniaus konservatorijos studen
tai ir. dėstytojai — apie 40 as
menų. Jie grįš tuo pačiu laivu 
birželio 29, šeštadieni, 11 v.r.

Muzikinę plokštelę “Lietuviš
kos vestuvės” išleido Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Dr-jos Mont
realio skyrius. Tai ilgo grojimo # 
(56 min.) H. F. plokštelė, paga- ’ 
minta RCA Victor Kanadoje. Jo
je Įrašytos tipiškos, Lietuvoj iš
garsėjusios “Senovės kupiškėnų 
vestuvės” su piršlybomis, merg
vakariu, užgėrimų rytu, piršlio 
korimu, sodo pš'kimu ir vestu
vėmis. Aplanko'lietuviškąjį Įva
dą paruošė montrealietė M. Jo- 
nynienė, angliškąjį Įvadą ir 
spektaklio turinį — bostonietė 
S. Makaitytė. Aplanko viršelis 
pieštas montrealietės dail. O. 
Šablauskienės. Plokštelės kaina 
— $5.55. Gaunama: “Krivūlė”, 
5260 10th Ave., Montreal 36, 
P. Q. “Krivūlės” grupės reika
lų vedėjas yra P. V. Zubas.

Jonas šiaurietis parašė ir iš
leido knygą “Apokalipsė”. Joje 
autorius svarsto aktualiuosius 
dabartinio visuomeninio ir reli
ginio gyvenimo klausimus. Spau 
doje skelbiama, kad minimos 
knygos leidėjas yra Jonas Bur
čikas, ilgus metus dirbęs Bei-
gijoj anglių kasyklose, dabar 
gyvenąs Montrealyje.

Be išleistosios knygos. J. Bur- 
čikas yra užsimojęs paruošti bei 
atspausdinti dar keletą kitų kny
gų, kurių pavadinimai paskelbti 
“Apokalipsės” p a s k u t iniame 
puslapyje. Jų išleidimui jie jieš 
ko 100 garbes prenumeratorių, 
galinčių Įsipareigoti $5 duoklei 
už kiekvieną leidinį. Iš išleisto
sios knygos matyti, kad leidinys . 
tiek turinio, tiek formos,. tiek 
kalbos atžvilgiu nepakankamai 
paruoštas.

Marytė Gailiušytė, B. A. M. 
sc., Lavalio universitete, Kve
beke, gavo magistrės laipsni iš 
prancūzų kalbos su pažymiu 
cum Įaudė (100). Ji gerais pa
žymiais yra baigusi vieną iš 
Klevelando universitetų ir gili
no studijas Sarbonos universi
tete Paryžiuje trejus metus. Be 
to, ji yra baigusi konservatoriją 
— pianino klasę. M. Gailiušytė 
jau yra priėmusi pasiūlymą dės
tyti viename katalikų universi
tete Klevelande. Ji aktyviai da
lyvavo liet, studentų veikloje.

Vengrijos laisvės kovotojų su
važiavimas šaukiamas Montrea
lyje š.m. spalio 18-20 d.d. Da
lyviai iš viso laisvojo pasaulio 
čia sudarys laisvės kovotojų 
parlamentą, kuris sujungs apie 
25-30 atskirai veikusių organi
zacijų. Parlamento tikslas bus 
atstovauti visiems vengrams 
laisvajame pasaulyje. Posėdžių 
metu bus svarstomos politinės 
gairės vengrams tėvynėje ir iš
eivijoje. Naujosios organizacijos 
iniciatorius yra Edmundas Pon- 
gratz, kartu su šešiais broliais 
vadovavęs vengrų tautos sukili
mui 1956 m.

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO PASKOLAS 8% 
ASMENINES PASKOLAS L 9% 
įskaitant gyvybės draudimą iki 
$10.000 abieju rūšių paskoloms.




