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Barzda ir idėja
Barzda senovėje buvo išminties bei rimties ženklas. Dar ir 

dabar tradiciniuose rytų kraštuose ji tą reikšmę turi. Modernia
jame mūsų gyvenime barzdos reikšmė pasikeitė — barzda pasi
darė jaunystės ženklu. Jaunuoliai, besivaiką naujausių madų, 
ėmė auginti barzdas ir ilgus plaukus. Rodos, kas gi čia peiktino? 
Vienam patinka toks stilius, kitam kitoks, žmogaus vertė juk 
nepriklauso nuo plaukų ar barzdos ilgumo, nei nuo drabužių. Tai 

v tiesa, bet yra kitas dalyko aspektas. Vidinė žmogaus kultūra atsi
spindi išorėje — veide, laikysenoje, aprangoje, kalboje, stiliuje. 
Žmogus, kurio sieloje vyrauja chaosas, palaidos idėjos ar dvasinė 
tuštuma, negali viso to nuslėpti. Tie bruožai atsispindi išoriniame 
gyvenime ir sudaro regimą liudijimą apie žmogų. Tai pvz. ryškiai 
matome tuose dabarties jaunuoliuose, kurie metasi į barzdinį 
stilių. Jei tai būtų paprastas išdykavimas, niekas ir klausimo 
nekeltų — jaunimas juk turi teisę vienaip ar kitaip paišdykauti, 
pokštų iškrėsti. Bet dabarties jaunimo ženkliu tapusi barzda 
(žinoma, nevisiems) reiškia vidinę laikyseną, revoliucinį nusitei
kimą, lyg ir protestą, nukreiptą prieš dabarties visuomenę. Tai 
kartu jaunatviško tuštumo ženklas, nes barzdinio stiliaus jauni
mas neturi idėjų — jis tik reiškia nepasitenkinimą viskuo — 
tėvais, mokykla, universitetu, visuomene, valdžia. Tai nihilistinis 
nusiteikimas, kuris viską griauna, bet nieko nekuria. Tokio nusi
teikimo jaunimui nėra vertybių, nėra atramų visuomenėje — be
lieka iš jos pasitraukti, pereiti i parazitinį gyvenimą ir tuo būdu 
kovoti.

* * *.
Lietuviškasis jaunimas irgi nėra laisvas nuo barzdinio stiliaus 

Įtakos. Jam tenka augti, bręsti ir mokytis švietimo Įstaigose, kur 
naujoji mada taip ryškiai vyrauja. Jis negali išsiskirti iš bendros 
srovės ir būti izoliuotu nuo savo draugų. Visdėlto lietuvių tėvų 
vaikai jaučia ir savo šeimos bei lietuviškosios visuomenės blaivią 
tradiciją, kuri juos prilaiko ir padeda išlikti didžiųjų vertybių ke
lyje. Daro Įtakos ir šeštadieninė mokykla. Per ją mokiniai, kad 
ir nepilnai, pajunta lietuviškąjį gyvenimą, kuris yra atremtas į 
pagrindines gyvenimo vertybes'— religines, tautines, kultūrines'. 
Dar negalėtume skųstis, kad lietuvių jaunimas yra masiškai užsi
krėtęs barzdiniu stiliumi, nors išimčių yra. Ypač sveikai atrodo tas 
jaunimas, kuris dalyvauja lietuviškose organizacijose, nes jose 
randa tai, ko trūksta amerikiečių ar kanadiečių organizacijoms, 
būtent, idėją. Amerikiečių ar kanadiečių jaunimo klubai ir net 
korporacijos yra daugiausia pramoginiai' jiems pirmiausia rūpi 
socialinis bendravimas, sportas, šokis ir pan. Tuo tarpu lietuviš
kajai mokyklai ir organizacijai rūpi ypač idėjinis jaunimo paruo
šimas, jo lavinimas, nes visa tai gyvenime atsiliepia. Jaunuolis, 
kurio sieloje subręsta kilnios idėjos, gyvenime atranda ir prasmę, 
ir vertybes, už kurias verta kovoti. O tas. kuris išeina gyveniman 
be turinio, lieka tuščias, mokąs tik garsiai šaukti ir griauti.

★ ★ ★
Pastaraisiais metais. susidarė lyg ir du jaunimo frontai — 

barzdinis ir idėjinis. Barzdiniu jaunimu galėtume vadinti tuos, 
kurių simbolis yra barzda, reiškianti visuotinį nepasitenkinimą 
bei neigimą. Idėjiniu jaunimu tektų laikyti tuos, kurie savo 
gyvenimą brandina idėjų šviesoje. Aišku, nevisi, kurie nešioja 
barzdas, priklauso barzdiniam jaunimui, lygiai taip nevisi bebarz
džiai laikytini idėjiniais jaunuoliais. Visdėlto tam tikra skiria
moji linija yra. Reikia džaugtis, kad lietuviškasis jaunimas savo 
visumoje priklauso idėjiniam-vertybiniam frontui. Tai matyti pvz. 
kad ir iš šio fakto: Kanados šeštadieninių mokyklų mokiniai, i 
kurių skaičių Įeina ir gimnazistai, uoliai rengiasi pirmajam savo 
kongresui Toronto priemiestyje Woodbridge. Ji rengia Kanados 
Lietuvių Bendruomenės švietimo komisija ir specialus komitetas. 
Kongreso programa yra kultūrinė, tautinė, religinė. Dalyvauti už
siregistravo beveik visos Kanados šeštadieninės mokyklos. Moki- 
nių-dalyvių .skaičius siekia 1000. Tai džiugus ženklas, rodąs kuria 
linkme bręsta mūšų jaunimas. Jis taipgi rodo, kad šeštadieninė 
mokykla Kanadoie yra veiksnys, kuris turi įtakos jaunimui. Šis 
kongresas akivaizdžiai parodys, kad sutelktinėmis pastangomis 
dar galima daug padaryti, ir primins, kad reikia iš dejavimu ir 
projektavimu pereiti i konkretu darbą, kuriame visi turi dalv- 
vauti — tėvai, kunigai, mokytojai, jaunimo vadovai. Tai vienin
telis kelias, kuriuo einant pasiekiami laimėjimai. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

REVOLIUCINĖ MOKYKLŲ REFORMA

Pasaulio įvykiai
RYTŲ VOKIETIJA ĮVEDĖ NAUJUS SUVARŽYMUS SUSI

SIEKIMUI SU BERLYNU. Iš Berlyno ar į Berlyną keliaujantys 
vokiečiai turės išsiimti vizas, pasus ir sumokėti $2,5 R. Vokietijos 
pareigūnams. Kartu Įvedamas ir specialus mokestis sunkveži
miams, traukiniams ir laivams už jais pervežamą krovinį. Suvar
žymai netaikomi amerikiečių, britų ir prancūzų kariuomenės da
liniams, nes jų ryšius su Berlynu kontroliuoja Sovietų Sąjunga. R. 
Vokietijos dienraštis “Neues Deutschland” skelbia, kad šių suvar
žymų tikslas yra gauti iš V. Vokietijos diplomatinį pripažinimą R. 
Vokietijai, tačiau gali būti ir kitų priežasčių, kaip pvz. Maskvos 
noras nauja Berlyno Įtampa nukreipti pasaulio dėmesį nuo Įvykių 
Čekoslovakijoje ir Įspėti V. Vokietiją, kad ji neužmegztų diploma
tiniu ryšiu su Praha. V. Vokie- •----------------------------------------

Švietimo sistemos reformą 
Ontario provincijoje pasiūlė 
augščiausiojo teismo teisėjo Em
mett Hall vadovaujama komisi
ja, pagrindiniu šūkiu pasirin
kusi “Gyvenk ir mokykis!” Nau
joji sistema atsisakytų pradinių 
ir vidurinių mokyklų vardo, vi
są mokymą koncentruodama į 
tris pagrindines sritis: 1. ryšius 
ir pasikeitimą mintimis. 2. žmo
gų ir jo aplinką, 3. idėjas ir jų 
vertę. Mokymosi dalykus pasi
rinktų patys mokytojai ir moki
niai. Klasės būtų pakeistos i 
penkias grupes — priešmokykli
nius metus, pradinius, jaunuo
sius, pereinamuosius ir vyres
niuosius metus. Pastarosiose 
dviejose grupėse mokiniai savo 
dėmesį galėtų koncentruoti Į 
tuos mokymosi objektus, kurie 
juos labiau vilioja, tuo būdu ge
riau pasiruošdami ateities studi
joms. Komisija taipgi pataria: 
panaikinti fizines bausmes, Įves
ti pokalbius prancūzų kalba pir
mųjų ketvertų metų laikotarpy
je, duoti didesnę savivaldą mo
kytojams, pašalinti iš mokyklų 
blogus mokytojus, Įvesti taškų 
sistemą mokytojams pagal jų 
pajėgumą, sujungti viešąsias ir 
privačias mokyklas, kad jos ga
lėtų bendardarbiauti administ
raciniais klausimais ir dalintis 
patalpomis, panaikinti mokesti 
pirmų metų studijoms augšto- 
siose mokyklose. Iš viso komi
sija yra padariusi 258 pasiū
lymus, kurių svarbiausias, be 
abejonės, yra leidimas-mokiniui 
pasirinkti studijų objektus, kai 
tuo tarpu lig šioliie jau iš anks
to būdavo Įtraukti i programas, 
šis revoliucinis planas galbūt 

padėtų gabiesiems Įsigyti dau
giau žinių juos dominančiose sri
tyse ir daryti didesnę pažangą, 
bet negabiems ir tinginiams jis 
dar labiau sumenkintų jų įsigy
jamas žinias mokyklos suole.

CBC ir CTV televizijos bend
rovės dvi valandas transliavo 
pasikalbėjimą su pagrindinių 
trijų partijų vadais, užbaigai pa- 
sikviesdamos ir didesnės reikš
mės neturinti kreditistų vadą R. 
Caouette. šis pokalbis turėjo 
tikslą išryškinti partijų planus 
artėjančių rinkimų proga, ta- - 
čiau iš tikrųjų jis buvo labai 
blankus ir nedavė nieko naujo. 
Iš dalies kaltę dėl nevykusio 
pokalbio tenka suversti pačiam 
jo nobūdžiui, neleidusiam jokių 
diskusijų, nuomonių susikirti
mo bei jų išryškinimo. Gallup 
viešosios nuomonės tyrimo ins
tituto duomenimis, gegužės pa
baigoje už konservatorius pasi
sakė 29% rinkėju, liberalų po
puliarumas nuo 50% sumažėjo 
iki 46%. naujųjų demokratų — 
nuo 16% iki 15%, o visų kitų 
mažuiu grupiu pakilo nuo 6% 
iki 10%.

Premjeras P. E. Trudeau, kal
bėdamas Montague vietovėle. 
Princo Edvardo saloje, atsakė i 
dali jam mestu kaltinimu Ka
nadą užplūdusiuose atsišauki
muose. Jis priminė klausyto
jams. kad yra netikslu Harvar
do universitetą laikvti kairiojo 
intelektualizmo lopšiu, nes šia
me universitete yra studiiave 
abu nužudytieji Kennedžiai ir 
netgi dabartinis Kanados kon
servatorių vadas R. Stanfieldas. 
Į Kubą P. E. Trudeau sakėsi 
plaukęs 1961 m. laiveliu su sa-

Kanados lietuvių mokyklinio jaunimo kongresas. Įvyksta birželio 22, šeštadienį, Woodbridge vie
tovėje prie Toronto. Nuotraukoje: "Mes baigėm šį pavasari dešimtąjį šeštadieninės mokyklos sky
rių ir rengiamės dalyvauti kongrese". . Nuotr. K. Baltrūno ir M. Rusino

Premjeras pasveikino baltiečius
Baltiečių Savaitė Toronte ♦ Meninė programa prie miesto rotušės • Bendras trijų tautų cho

ras • Premjero telegrama * Politinė konferencija
Jau rašėm “TŽ” apie Baltie- ^aavo p. Luksep. Lietuvių Ram 

čių Savaitės atidarymą ir meno ’"byno” ir “Šatrijos” tuntų skau 
bei tautodailės parodas Toron- ^tai bei skautės pasirodė su gau
te. Lyg ir tęsinys tų tautų meno 
buvo jų tautinių šokių grupių 
ir liaudies muzikos programa 
trečiadieni, birželio 12, rotušės 
aikštėje. Programos pranešėja 
Irena Miklejohn-Šernaitė pir
miausia pakvietė tarti žodi bur
mistro atstovę ponią Margaret 
Campbell. Ji pasveikino susirin
kusius estus, latvius ir lietuvius 
miesto tarybos vardu, kuri tuo 
metu dar posėdžiavo. Latvių tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
p. Miazičio. pašoko savąjį “Ma
lūną" ir kitus šokius, o kankli
ninkių grupė pagrojo porą dai
nų. “Saulės šokiui” ši grupė ir 
akompanavo. Estu mergaitės, 
vadovaujamos, ponios Evelyn 
Koos, atliko keletą ritminės gim
nastikos dalyku. Joms akompa- 

vo draugais grynai sportiniu 
tikslu, nes mėgstąs irklavimą. 
Sumanymas dėl perdidelio nuo
tolio nepavykęs — jam tekę 
šauktis žvejybos laivo pagalbos. 
Į Key West uostą ji atgabenęs 
ne JAV pakrančių apsaugos, bet 
minėtasis žvejybos laivas. Jo 
draugai iš Key West išskridę i 
Kubą, o jis grįžęs Kanadon. At
sišaukimų skleidimą palietė ir 
liberalų rinkiminio vajaus va
dai Otavoje — Allan O’Brien ir 
senatorius John Nichol. Jų tei
gimu, P. E. Trudeau ryšius su 
komunizmu Įtaigojančius atsi
šaukimus spausdina Canadian 
Intelligence Service Flesher- 
tone. Tūkstančiai jų esą pa
skleisti nuo New Brunswick© iki 
Britų Kolumbijos. Tai esanti 
pigi neapykantos literatūra. 
“The Globe and Mail” koresp. 
M. Gillian, oateikes liberalų pa
reiškimus šiuo klausimu, davė 
žodi ir CIS atsišaukimų soaus- 
dintojui Ronaldui Gostickui, ku
ris prisipažino jų atspaudęs 
150.000 egz. Atsišaukimų jis ne
laiko neapykantos litėratūra, 
kaip kad i juos žiūri liberalų 
ir kitų partijų vadai. R. Gostick 
priminė korespondentui M. Gil
lian, kad P. E. Trudeau ir jo 
rėmėjai lig šiol nebandė pa
neigti atsišaukimuose iškeltų 
faktu. Sis jo pareiškimas, ma
tyt, buvo padarytas prieš P. E. 
Trudeau kalbą Montague mies
te, kur jis paneigė du jam pri
mestus kaltinimus. Vyriausioji 
liberalų rinkimų būstinė šiuo 
klausimu susidomėjusiems as
menims siuntinėja Kanados di
džiųjų dienraščiu vedamuosius, 
pasmerkusius atsišaukimus kaip 
neapykantos literatūrą.

siu kanklių ir skudučių orkest
ru. kuriam dirigavo Stp. Kai
rys. Pagrojo sutartines “Pasi
kalbėjimas tarp radastos ir pu
tino” ir “Vilniaus varpai”. “Var
po” tautinių šokių grupė, vado
vaujama J. Karasiejaus. puikiai 
pašoko “Lineli” ir “Gyvatarą 
Akompanavo A. Paškauskas.

Programa buvo neilga, spal
vinga ir gyva. Nevienas iš daly
vavusių kitataučių domėjosi 
tiek šokiais, tiek liaudies muzi
kos instrumentais. Pranešėja 
gražia anglų kalba informavo 
susirinkusius apie kiekvieną at
liekamą dalyką. Latvijos konsu
las V. Tomsons iš Montrealio oo 
programos jai pareiškė specia
lia padėką. Programą stebėjo 
apie 300-400 asmenų. Ju galėjo 
būti žymiai daugiau, ypač kita
taučių. kurių čia vakarais gana 

Jubilėjinių Lietuves metų ugnis, reiškianti lietuvių tautos laisvės 
troškimą, rusena Kanadoje, St. Catharines, Ont., prie lietuvių Tė
vų pranciškonų vienuolyno, šį šeštadienį, birželio 22, St. Catha
rines mieste rengiamos plataus masto Joninės su gerai paruošta 
menine programa. Sekmadienį, birželio 23 d., 12 vai., St. Catha
rines mieste prie Tėvų pranciškonų vienuolyno šventinamos nou- 
noi pastatytos laisvės paminklo*. ’

gausiai susirenka. Matyt, stoka 
reklamos.

Didysis koncertas
Penktadienį, birželio 14, Ry- 

ersono Politechnikos instituto 
puikioje salėje Įvyko trijų tau
tų koncertas. Prieš programą 
pranešėja I. Miklejohn-Šernaitė 
pristatė žvmiuosius svečius: se
natorių Thompsoną, dr. Lejinš 
iš JAV, V. Sidzikauską iš JAV, 
Bendruomenių pirmininkus ir 
kųp«. Telegramomis sveikino 
dr. Haidasz, min. J. Yaremko ir 
Kanados min. pirm. P. E. Tru
deau. Štai jos tekstas:

Apgailestauju, kad ši vakarą 
nedaliu būti su jumis. Visdėlto 
noriu pasakyti savo draugam 
kanadiečiam, kilusiem iš Balti
jos. kraštų, kad visi gėrimės jų 
Įnašu daugelyje mūsų krašto gy
venimo sričių. Jūsų Įnašai yra 
demonstruojami šios Baltiečių 
Savaitės metu Toronte. Mes

(Nukelta i 9-ta puslapi) 

tijos kancleris K. G. Kiesinge- 
ris berlyniečiams pažadėjo fi
nansinę paramą ir atšaukė iš 
Maskvos savo ambasadorių H. 
Allardt. Spėjama, jog V. Vokie
tija ruošiasi pradėti diplomati
nį spaudimą Sovietų Sąjungai. 
Tokiu atveju tvirčiausia korta, 
be abejonės, būtų Bonnos vy
riausybės atsisakymas pasirašy
ti atominių ginklų plitimą drau
džiančią sutarti. Komunistinė 
propaganda jau daug metų rė
kia, kad V. Vokietija nori ga
mintis atominius ginklus. Atsi
sakymas pasirašyti sutartį pro
pagandiniam Maskvos melui su
teiktų realų pagrindą. Pernai 
Berlyną aplankė 3 milijonai V. 
Vokietijos piliečių. Mokesčių 
įvedimas R. Vokietijos iždą kas
met papildytų 80 milijonų mar
kių. Suvaržymai gali gerokai su
mažinti į Berlyno pramonę in
vestuojamą kapitalą, nes pramo
nininkai naujoms įmonėms gali 
pasirinkti kitus V. Vokietijos 
miestus.

Prezidento De Gaulle vyriau
sybė paskelbė griežtą kovą Pa
ryžiaus studentams. Specialiu 
įsakymu buvo uždrausti vieši su
sirinkimai ir uždarytos septynios 
studentų organizacijos, jų tarpe 
Vokietijoj gimusio žydų kilmės 
studento D. Cohn-Bendit vado
vaujamas Kovo 22 Sąjūdis ir Ko
munistinio Jaunimo Marksistinė- 
Leninistinė Sąjunga. Susikirti
mas su studentais ir streikinin
kais jau yra pareikalavęs kelių 

'gyvybių aukos. Policija ėmėsi 
griežtų priemonių sutramdyti 
ekstremistams. Ji užėmė Sor- 
bonnos universiteto rūmus, ku
riuose ištisa mėnesį laikėsi įsi
tvirtinusi studentų grupė. Į 
Prancūziją grižo buvęs premje
ras ir karo metų pogrindžio va
das Georges Bidault. kuris 1962

LIETUVIŲ MOKINIŲ KONGRESAS
ŠĮ šeštadienį, birželio 22. 

Woodbridge prie Toronto Įvyks 
Kanados šeštadieninių mokyklų 
mokinių kongresas. Programa: 
12 vai. pamaldos Woodbridge 
katalikų bažnyčioje: 1.15 vai. 
pietūs: 2 vai. eisena su vėliavo
mis ir plakatais prie paminklo 
ir vainiko uždėjimas: 3 vai. me
ninė dalis, kurioje bus tautiniai 
šokiai, chorų dainos kaikurių 
mokyklų atskirai ir bendrai vi
sų mokyklų: be to. gros Z. La
pino (iš Montrealio) vadovauja
mas tautinių instrumentų or
kestras; 4.30 vai. žaidimai ir 
sportas gražiame Woodbridge 
parke.

Prie paminklo tars žodį KLB

UKRAINIEČIŲ KARDINOLO TRIUMFAS
Beveik 18 metų kalintas Si

bire ukrainiečių Rytų apeigų, 
kardinolas Josyf Slipyj pradėjo 
lankyti savo tautiečius Kanado
je. Popiežiaus Jono XXIII ini
ciatyva jis buvo paleistas iš ka
lėjimo 1963 m. ir apgyvendin
tas Romoje. Į kardinolus pakel
tas 1965 m. Jau žymiai anks
čiau Kanados ukrainiečiai norė
jo kardinolo apsilankymo, ta
čiau įvairios aplinkybės neleido 
jam išeiti viešumon. Birželio 14 
d. kardinolas J. Slipyj atskrido 
lėktuvu į Torontą, kur ji pasiti
ko gausūs būrys ukrainiečių ir 
kitų tautybių veikėjų bei spau
dos atstovų. Toronto “Star” 
dienraštis jo atvykimą atžymė
jo pirmame puslapyje. Sekma
dieni, birželio 16, buvo kardi
nolo kankinio triumfo diena. Į 
parodų aikštę suvažiavo iš Ka
nados ir JAV apie 40.000 ukrai
niečių. Vien specialių autobusų 
buvo apie 30. Iš ryto kardino
las atlaikė iškilmingas pamal
das. dalyvaujant ukrainiečių 
vyskupams, gausiems kunigams 
ir minioms tikinčiųjų. Po pietų 
4 vai. toje pačioje parodų aikš
tėje kardinolui pagerbti buvo 
surengtas paradas — koncertas. 
Pradžioje kardinolą pasveikino 
dr. Kašpeta ukrainiečių katali

m. paskelbė karą vyriausybei, 
norėjusiai suteikti nepriklauso
mybę Alžerijai. Nuo to laiko 
jam teko gyventi užsienyje, nes 
Prancūzijoj jo laukė kalėjimas 
ir teismas už priešvalstybinę 
veiklą. G. Bidault nebuvo suim
tas, nors jau pirmoj spaudos 
konferencijoj pasmerkė gaullis- 
tus- ir komunistus. Jis ragina 
prancūzus sekančiuose rinki
muose nebalsuoti už šias dvi 
partijas, tačiau pataria iš dviejų 
blogybių pasirinkti mažesnę to
se vietovėse, kur tėra gaullistų 
ir komunistų kandidatai. Iš ka
lėjimo taipgi buvo išleistas iki 
gyvos galvos kalėti nuteistas 
gen. Raoulas Salanas, 1961 m. 
vadovavęs Alžerijos generolų su
kilimui, kurio tikslas buvo Alže- 
riją ir toliau palikti Prancūzijos 
kolonija. Amnestijos susilaukė 
ir kiti asmenys, pasipriešinę 
prez. De Gaulle nutarimui su
teikti nepriklausomybę Alžeri
jai.

Sovietų Sąjunga Įteikė pro
testo notą Čekoslovakijos vy
riausybei, pasmerkdama “Lido- 
va Democracie” laikraštyje pa
skelbtą pranešimą, pagal kurį 
sovietų generolas parūpino di
plomatinį pasą į JAV pabėgu
siam gen. mjr. Šejna. šio pra
nešimo šaltinis buvo amerikiečių 
dienraščio “The New York Ti
mes” puslapiai. Antrą protesto 
notą Čekoslovakija gavo iš R. 
Vokietijos, kai “Mlady Svet” 
žurnalas persispausdino atitin
kamai “reformuotą” karikatūrą 
iš vokiečių laikraščių. Ji buvo 
nukreipta prieš Čekoslovakiją, 
o po “reformos” aštrius humo
ro dantis atsuko prieš vokiečių 
kompartijos vadą W. Uibrichtą. 
Dėl šių protesto notų buvo su
šauktas užsienio reikalu minis- 

(Nukelta Į 8-tą psl.)

krašto valdybos pirmininkas A. 
Rinkūnas. Meninė dalis bus pra
dėta Kongresui Rengti Komite
to pirmininko L. Tamošausko 
žodžiu, gen. Lietuvos konsulo J. 
Žmuidzino pasveikinimu. Kon
greso dalyviams bus pristatyti 
laimėjusieji visos Kanados mas
tu lietuvišku knygų skaitymo 
bei rašinių konkursus. Jungti
niam chorui diriguos sol. V. Ve- 
rikaitis. tautiniam bendram šo
kiui vadovaus V. Balsienė.

Prašome visus tėvus skirti šį 
šeštadienį savo vaikų džiaugs
mui bei lietuvybei ir atvežti 
juos į šią šventę.

Kongresui Rengti Komitetas 

kų vardu, po to — miesto vardu 
—- kontrolierius F. Beavis, On
tario vyriausybės — min. J. Ya
remko, min. P. Hellyer — Ka
nados vyriausybės, opozicijos 
vadas R. Stanfieldas, M. Starr,- 
ukrainiečių bendruomenės at
stovas ir kt. Pro garbės tribūną 
pražygiavo 2.500 organi
zuoto jaunimo su orkestru ir 
vėliavomis. Jaunimo gretos iš
sirikiavo prieš garbės tribūną ir 
pasveikino savo kardinolą. Tai 
buvo nepaprastai Įspūdingas mo
mentas. Parengtoje scenoje ge
riausi chorai, solistai, tautinių 
šokių grupės atliko meninę pro^ 
grama. Savo žodyje kardinolas 
išreiškė gilia padėką ir pagarba 
savo tautiečiams, kurie liko iš
tikimi savo tikėjimui ir tautai, 
o dėl savo nueito kelio Sibire 
pareiškė: “Ir ten Dievas buvo su 
mumis”. Dar atskirą žodi tarė 
Toronto ukrainiečių katalikų 
wskupas I. Borecky. Pirmadie
ni ivvko kardinolo priėmimas 
Roval York viešbučio salėje. Ki
tomis dienomis numatytas kar
dinolo vizitas Ontario provinci
jos ir Kanados valdžios atsto
vams. Savaitės nabkicoje kardi
nolas išvyksta ląųlVti ukrainie
čiu centru vakarinėje Kana
doje, o vėliau JAV.
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Dialogas su komunistais Lietuvoje
Laisvosios Europos lietuviai ku- 10. Ar tvirta tavo materialistinė pa- vą jaunimas persiimtų tikėjimu 

nigai Lm. birželio 5 ir 6 dienomis 
buvo suvažiavę į Dieburgą, kur svars-

® KEUMIAME Ml
* “Religijų Diena” Saigone, 

P. Vietname, surengta septintą 
kartą. Religijų atstovai pareiš
kė savo mintis ir bendrai mel
dusi už taiką. Visų kalbėtojų 
pagrindinė mintis buvo: tik re
ligijos gali atstatyti teisingumą

- pasaulyje.
* Kardinolas R. Cushing kal

bėjo apie krikščionių Bendriją 
pogrindyje. Jo Eminencija ska
tino neišsigąsti nei “likimo, nei 
naujovės pranašų”; .esą geriau 
būti nepalaužiamais tikėjimo 
čempijonais. Šiais laikais krikš
čionių pareiga ne slaptai veikti, 
bet viešai garsinti nuostabius 
Dievo darbus. Pogrindžio Bend
rija buvo anais laikais Romoje, 
šiandien gi ta istorija krauju 
užrašyta Rytų Europos kalėji
muose. “Aš tik vieną pogrin
džio Bendriją žinau, — sakė kar
dinolas, — tai persekiojimo ir 
smurto Bendriją, atžymėtą dva
siniu drąsumu, krikščionišku 
kentėjimu ir kankinių mirtimi.”

* Suprastintos Mišios numa
tomos protiškai atsitikusiems. 
Tėvas Bonifacas Ruzick, O. SS. 
T., pageidauja, kad Mišios jiems 
būtų trumpesnės, aiškesnės, be 
pasikartojimų. Be to, įvestinas 
aktyvus jų dalyvavimas. Būtų 
vartojama paprasta duona vie
toj ostijos, šiam darbui vado
vauja liturgijos profesorius Tė
vas J. Shea, S.S.

* Kunigų darbininkų sąjūdis 
Ispanijoj auga; jau turi 50 na
rių. Pirmieji trys kunigai dar
bininkai — kun. J. Lorca, elekt
rikas, kun. L. Mangutxia — au
tomobilių taisytojas, kun. A. 
Marquina — mechanikas. Jie 
nori įrodyti, kad rankų darbas 
suderinamas su kunigystės pa
reigomis.

“Krikščioniškoji bendruome
nė” — tokiu pavadinimu Bosto
ne nuo birželio 15 iki 19 d. Įvy
ko diskusijos. Ypač plačiai 
svarstytas negrų vaidmuo krikš
čioniškoje visuomenėje. Daly
vavo arti 5000 žmonių Įvairių 
konfesijų. Vadovavo tėvas W. 
Connoly, S.J.

* Čikagoje birželio 17-28 d. 
Barat’ kolegijoje Įvyksta meti
niai šv. Rašto studijiniai kur
sai. Pagrindinės temos: “Pasau
lio tikėjimas pasaulio revoliuci
joje”, “Naujas tiesos jieškoji- 
mas”, “Pranašystės Bendrijo
je” '

* Katalikiškasis auklėjimas 
Anglijoje plečiamas, čia katali
kiškos mokyklos jau turi 655,- 
800 mokinių. Katalikams mo
kyklos kainuoja virš devynių 
milijonų dolerių į metus.

* Maitos saloje įvyko trečia
sis katalikų-anglikonų atstovų 
posėdis. Prieita išvados, kad 
reikia tęsti pokalbius ir toliau 
jieškoti susivienijimo.

* Protestantinių pasaulio Bend
rijų taryba rengiasi suvažiavi
mui Švedijoj. Ta proga baltiečių 
liuteronų atstovai parašė raštą’ 
prašydami atkreipti dėmesį į 
tikybos persekiojimą Baltijos 
kraštuose.

* Trys Čekoslovakijos vysku
pai grįžo po 18 metų tremties. 
Dabartinė valdžia sutiko, kad 
popiežius skirtų vyskupus. Dar 
daug religinių problemų neiš
spręsta, tačiau Bendrijos reika
lai eina i gerąją pusę. Kardi
nolo Berano grįžimas dar neaiš
kus.

* Vienuolė Klara Henning, 
26 m. amžiaus, katalikų univer
sitete, Vašingtone. Jinai jau tu
ri teologijos daktarės laipsni, o 
dabar nori gauti bažnytinės tei
sės doktoratą.

* Planą dėl bendro Šv. Raš
to vertimo katalikams ir protes
tantams popiežius patvirtino. 
Šiam darbui vadovauja Tėvas 
Walter Abbott, S. J. šiame dar
be dalyvauja apie 50 dvasiškių.

* Buvęs JAV ambasadorius 
A. Goldberg Jungtinėse Tauto
se atsisveikinimo kalboje pa
reiškė, esą turėtų būti priimtas 
popiežiaus šūkis “Niekad tene- 
pasikartoja karas.”

* Katalikų, protestantų ir or
todoksų diskusijos Įvyko Notre 
Dame universitete, Indijanoje. 
Pirmą syki buvo svarstyta kiek
viena konfesija atskirai. Numa
tytos sekančios temos: “Indivi
dualinis, visuomeninis ir kos
minis išganymo požiūris” — 
kun. R. Fariocy, SJ; “Praeities, 
dabarties ir ateities išganymo 
apimtis” — dr. R. Meye, bap
tistas; “Išganymo patirtis” — 
kun. B. Cook, SJ; “Dievo ir 
žmogaus dalis išganyme” — dr. 
C. West, profesorius.

* Pietų Afrikos katalikai me
tiniame suvažiavime nutarė, 
kad katalikiška spauda turi bū
ti laisva, palikta redaktorių at
sakomybei.

* Maldininkus Romoje po
piežius Paulius VI skatino at
naujinti Išganytojo Motinos Ma
rijos garbinimą. “Marija nėra 
lyg kokia tuščia figūra dangaus 
beribėje. Ji yra vienintelis ir 
'gražiausias tvarinys.”

* Saigono miesto katedroje, 
P. Vietname, buvo Įšventinti 57 
kunigai.

* Pirmas vienuolis dominin
konas Tėvas D. Boulogne, 55 
metų, gavo naują jauno berniu
ko J' Gaugirand širdį ir dar gy
vena.

* Čilėje Santiago miesto klie
rikai rado, kad seminarijos rū
mai perdaug ištaigingi. Semi
narija buvo pastatyta 1952 m. 
su 220 kambarių, moderniai 
Įrengta. Dabar tuose rūmuse 
Įrengta ligoninė, o klierikai per
sikėlė Į priemiestį. B. M.

saulėžiūra, ar tiki religija? 1L Ko
kiais klausimais dar tu abejoji? 12. 
Kas padėjo ar padeda tau atsikratyti 
religinių prietarų? 13. Kokias ateis
tinio turinio knygas esi perskaitęs? 
Kokį įspūdj jos paliko? 14. Kokias 
religinio turinio knygas esi perskai
tęs ir kas tau jas paskatino perskai
tyti? 15. Kada paskutinį kartą buvai 
bažnyčioje? 16. Kokia tavo nuomonė 
šiuo klausimu? (pagal “Laivą”, 1967 
m., nr. 26).

Negalima patikrinti, ar viso
se Lietuvos mokyklose anketa 
lygiai ta pati, ar ją moki
niams dalinę partijos šulai ir 
mokytojai turėjo laisvę kaiku- 
riuos klausimus pritaikyti vie

ptos sąlygoms. Bet kad anketos 
duomenys buvo kruopščiai iš
analizuoti, tai labai aiškiai pa
liudija komunistinės Lietuvos 
švietimo ministerijos mokyklų 
valdybos inspektoriai G. Matu
laitis ir V. Kryževičius straips
nyje “žmogus — vaikščiojanti 
kryžkelė” (“Tarybinis Mokyto
jas”, 1968 m. sausio 3 d., nr. 1).

Iš atsakymų į klausimą “kas 
padėjo galutinai susiformuoti 
tavo ateistiniams Įsitikinimams” 
partiniai mato, kad bedievybei 
daug pasitarnauja pamokose 
įgytos mokslo žinios bei jų per
teikimo būdas, bet visai nedaug 
praktinė ateistinė veikla mokyk
loje. Masiniai ateistiniai paren
gimai mokiniams nuobodūs, 
nuolatinės mokytojų pastangos 
įrodyti, kad Dievo nėra. Įkyri. 
Partijos patikėtiniai ypač nepa- 

tavimu: “Religija žlugs —" tai 
aišku. Tačiau šios pergalės lau
rai teks ne ateistams, o tary
binei visuomenei.” Juk partija 
nėra suinteresuota tiktai išny
kimu tikėjimo į Dievą! Partijai 
reikia, kad vietoj-tikėjimo i Die

ta sielovadinius klausimus. Praneši
mą apie religijos būklę okupuotoje 
Lietuvoje padarė kun. dr. J. Vaiš
nora, MIC, iš Romos. Mūsų bendra
darbis čia atpasakoja kaikurias jo 
mintis bei pateiktus faktus. Red.

Dabartinė katalikų Bendrijos 
padėtis Liętuvoje vis labiau ver
čia manyti, kad komunistų taip 
garsiai reklamuojamas dialogas 
su krikščionimis yra ne kas ki
ta, kaip laikinis taktikos pakei
timas siekiant pasaulinės revo
liucijos. Po Stalino mirties kru
vinų persekiojimų atsisakyta, 
nes tokie kol kas’mažintų so
vietų prestižą pasaulinės politi
kos arenoje, o jų visiškai nu
slėpti negalima, nes ir už gele
žinės uždangos nevisos žinios 
beužkliūva.

Kad komunistų tikintiesiems 
peršamas dialogas tėra tik vie
na priemonių į jų siekiamą tiks
lą — pasaulinę revoliuciją, gali 
pirštu prikišamai parodyti ir 
anketa vidurinių mokyklų mo
kiniams Lietuvoje, kurią dauge
lis vyresnių klasių moksleivių 
turėjo užpildyti 1967/68 m. Štai 
ji:

1. Kiek ateistinių knygų esi skai
tęs? 2. Kas padėjo susiformuoti 
ateistinei pasaulėžiūrai ( knygos, 
draugai, mokykla)? 3. Socialinė kil
mė: a. tarnautojų, b. darbininkų. 4. 
Ar yra religingų šeimoje narių: tė
vas, motina, seneliai, giminaičiai? 5. 
Jei yra religingų asmenų, kokiais tenkinti dalies mokinių sampro- 
klausimais jie nesutinka su mokslo * 
linija? 6. Ar lanko šeimos nariai 
bažnyčią? 7. Kas iš šeimos narių tiki 
paviršutiniškai? 8. Kokių religinių 
švenčių prisilaiko šeima? 9. Ar prisi
laiko šeimoje religinių apeigų (mel
džiasi, eina bažnyčion, pasninkauja)?

Mylimai Mamytei MARIJAI AUŠROTIENEI mirus, sū

nų VYTAUTĄ, jo šeima ir visus artimuosius nuošir

džiai užjaučiame —

Irena ir Jonas Čirūnal Ona ir Adomas Kuniučiai

k

GYVATARO” IŠVYKA PRANCŪZIJON
Daugelis mūsų tautiečių tei

raujasi, kokiu pagrindu ir ko
kiom aplinkybėm Hamiltono 
“Gyvataras” buvo išrinktas at
stovauti Kanadai tarptautiniame 
festivalyje Prancūzijoj. Patei
kiame Kanados Etninio Meno 
Tarybos direktoriaus L. Kossaro 
KLB Hamiltono apyl. valdybos 
pirm. A. Juozapavičiui rašto iš
traukas. “Hamiltono grupė bu
vo atrinkta iš aštuonių Ontario 
baigminių grupių, kurios buvo 
pasiūlytos mūsų National Board 
of Directors Executive Council. 
Sveikiname Jūsų grupės išrin
kimą ir esame tikri, kad “Gy
vataras” savo pasirodymais at
stovaus Kanadai augščiausiu 
laipsniu išpildydamas dalį savo 
programos kartu su Montrealio 
“Les Danseurs du St Laurent” 
grune.

Kadangi abiem Šiom jtautinių 
šokių grupėm -buvo skirti Ka
nados šimtmečio proga kelion
pinigiai jų gastrolėms Kanadoj,

tad ir mes be jokių abejonių 
rekomendavome “Gyvatarą” ir 
Montrealio “Les Danseurs du 
St. Laurent” Kanados užsienių 
reikalų departamentui, kuris pa
dės tolimesniuose kelionės rei
kaluose.” Pasirašė L. Kossar, 
Kanados Etninio Meno Tarybos 
vykd. direktorius.

Pradėtas piniginis vajus Ha
miltone. Aukų lapai — pas rin
kėjus, tad hamiltoniečių auko
toju pavardžių dar negalime 
skelbti. Pateikiame kitų koloni
jų aukotojų sąrašą arba įnešu
sių pinigus į “Talką”: $ 20 au
kojo M. K. Marčiulaitis, Pem
broke. J. Valevičius Hamilton; 
$10: A. Paukštis. Hamilton, A. 
Paplauskas, London, I. Slabins- 
kas, Čikaga, kun. B. Pacevičius, 
London; $5: U. Mačienė, J. But
kus, N. Aušrotienė, S. Navic
kas, P. Draglinevičius, P. Gen
aus; $3: E. Daniliūnas; $2: J. 
Brastauskas, A. Petrašiūnas, E. 
Petrauskas, K. Kudukis, B. Mi-

j revoliuciją, į “šviesią” žmoni
jos ateitį, į “rojų” žemėje.

Kas partijas peršamam tikė
jimui prigyti kliudo, parodė mo
kinių atsakymai į klausimą: 
“Kas tau yra didžiausi autorite
tai, kuriais seki gyvenime?” Ka
ro, darbo didvyriai ir visokie ak
tyvistai čia šlubuoja — toli at
silikę nuo mokytojų, ypač nuo 
tėvų. Mokytojai šiaip ar taip yra 
partijos rankose, todėl Matulai
tis ir Kryževičius visą dėmesį 
nukreipia į paskutinės krikščio
niško tikėjimo tvirtovės sugrio
vimą — į tikinčiųjų tėvų ne
kruviną, bet nuolatinį persekio
jimą. Jeigu tikintieji tėvai ne- 
pabūgsta ateistinio mokytojų 
žodžio tėvų susirinkimuose, tai 
bedievybės šulai reikalauja, kad 
mokytojai griebtųsi “individua
lių pokalbių su tėvais”. O jei
gu ir to neužtektų, tai mokyto
jai privalo apie tokius tėvus pra
nešti jų darbovietėje. Esą, su 
“tikinčiais tėvais tiesiog būti
na dirbti jų Įmonėse ir įstaigose, 
reaguoti į mokyklos praneši
mus, sukurti viso darbo žmonių 
kolektyvo nepakantumo atmo
sferą”- religingiems tėvams. 
“Tuo pirmiausia turėtų pasirū
pinti gamybinės, partinės, prof
sąjunginės organizacijos, Įmo
nių ir įstaigų mokyklos rėmimo 
komisijos.”

Taikus sambūvis su kapitalis
tiniais kraštais pasirodo tiktai 
propagandinė priemonė nu
kreipti dėmesiui nuo neapykan
tos ir diskriminacijos tikinčioms 
šeimoms komunistų valdomuose 
kraštuose. Didelę darbo dali, 
kurią Stalino laikais atliko 
NKVD/MVD, dabar privalo per
imti mokytojai, mokiniai — šei
mų vaikai bei Įstaigos ir dar
bovietės. Ks.

| Streikai ir sukilimai Sibire
(Tęsinys iš praeito numerio)

Kova su šnipais
Kad pogrindinis judėjimas Įsi

tvirtintų stovyklose, neužtenka 
nusikratyti kriminaliniais nusi
kaltėliais, neužtenka sudaryti 
sąlygas, kad MVD nepajėgtų 
sau rasti paprastųjų nusikaltė
lių tarpe paslaugių ’pagalbinin
kų. Dar viena priešų padermė 
privalo būt betkokia’kaina pa
šalinta arba padaryta nekenks- _ ___________
minga. Tai stovyklų administ- ties stovyklų telkinyje, 
racijos šnipai.

Įsibrovę i politinių kalinių 
tarpą, jie iškvočia paslaptis ir 
gali atspėt būsimus veiksmus.

Šnipą eliminuot tegalima pa
smerkiant mirčiai. Toks yra 
kiekvienos slaptos organizacijos 
cįėsnis. šia priemone ne vien at
sikratoma grupėje pavojingų 
kenkėjų, bet ir Įbauginami skun
dikai. Tuo būdu silpninama po
licinės sistemos galia. Kai toks 
mirties sprendimas pasidaro vie
šai žinomas, jis sujungia žmo
nes, kurie iki tol nesiryžo an
gažuotis, bijodami išdavystės.

Pagal japonų liudijimus, ku
riuos išgavo H. Passin, šiais 
principais vadovavosi ukrainie
čių grupė, perkelta i Norilsko 
stovyklą 5 nr. už tai, kad daly
vavo 1952 m. Karagandos strei
ke.

Vos tik jiems atsikėlus, vie
ną naktį buvo nužudyti keturi 
belaisviai, visiems žinomi kaip 
parsidavėliai skundikai. Niekas 
nesužinojo, kas įvykdė mirties 
bausmę. Reikšmingiausia yra 
tai, kad juos užmušė kirkomis, 
o tai leidžia Įtarti, kad būta suo
kalbio su prižiūrėtojais. Mat, 
kiekvienas belaisvis, grįžęs sto- 
vyklon, buvo stropiai krečiamas, 
ir darbo Įrankiai, pagal stovyk
los nuostatus, turėjo būti grą
žinami prižiūrėtojams. Vadina
si, būta tikros organizacijos ir 
plataus masto suokalbio, jei pa
vyko Įsigabenti stovyklon tar
kas. Ši šnipų egzekucija. pasi
tarnavo daug’eriopam tikslui ir 
jos pasekmės buvo rimtos. Tuo 
buvo silpninama administraci
jos kontrolė stovykloj. Pabūgę 
stovyklos, vadovybės agentai ir 
pagalbininkai būdavo pastatomi 
gynimosi padėtin. Pagaliau šios 
priemonės dėka kaliniai pajus
davo ukrainiečių slaptosios gru
pelės narsą ir sumanumą.”

Kiti liudijimai patvirtina pa
našių egzekucijų buvimą. Tai 
paskatino MVD Versti kalinius 
pasirašinėti 1953 m. bendraraš-

- tį, skelbiantį, kad už kiekvie
ną belaisvio nužudymą bus bau
džiami mirtimi.

Bet dažnai kovoj su šnipais 
buvo pasitenkinama tuo jų iš
aiškinimu ir neutralizavimu/Įta
riamas asmuo buvo sekamas ke
lių dešimčių seklių. Reikalui 
esant, jam buvo suteikiama kal
kinių informacijų išbandymo 
tikslu. Jei tie konfidencialūs 
pasipasakojimai iššaukdavo po
licijos atoveiki, būdavo aišku su 
kuo turima reikalo. Tada išda
vikas tapdavo- nebenaudingu sa
vo darbdaviams visame tos sri-

sius, S. Senutis, V. Styga, S. 
Styga, A. Šilbajoris, P. Jokšas, 
J. Jakaitis, L. Butkus; $1: S. 
Stanevičius. J. Macys, J. Jan
kūnas, J. Keburis, A. Šiaučiū
nas, S. žulpa. A. Pocius, V. Ba- 
binskas, L. Bliskis, U. Statkus.

Visi pastarieji aukotojai yra 
iš duosnios ir nuoširdžios Lon
dono kolonijos. Nuoširdus ačiū. 
Dviejų savaičių laikotarpyje su
rinkta $426.

“Gyvataro” Išvykos K-to 
informacija

Šnipai — rusai
Savaime aišku, neįmanoma 

apskaičiuoti, kiek būta rezisten
tų ir kiek šnipų. Scholmer ma
nymu, bent jo stovykloj, iš 
3500 kalinių būta 120. Tai Įti
kinamas santykis. Pasak jo, dau
gumas šnipų buvo rusai. Tą sa
vo teigimą jis pats patikslina, 
pastebėdamas, kad -rusų tarpe 
buvo daug įsitikinusių komunis
tų, ištikimų valdžiai. Daugelis 
jų pasipiktino, kai stovyklose 
kilo streikai. Jų akimis toks ne
paklusnumas buvo tiesiog neįti
kimas.

Štai kodėl MVD buvo linkusi 
rinktis rusų tarpe patikėtinius, 
kurie naudojosi visokiomis pri
vilegijomis administracinėj sto
vyklų sistemoj. “Netgi čia, — 
rašo Scholmer, — stovyklos yra 
Sovietų Sąjunga miniatiūroj, 
nes jos vyriausybės veiksniai 
bando dominuoti kitas tautybes 
su rusų pagalba.” MVD parei
gūnai, sudarą prievartinės siste
mos stuburkauli, nėra gausūs 
— neprašoka 3-5% kalinių.

Kova prieš kriminalinių dik
tatūrą gali kartais išprovokuoti 
masinį sukilimą, verčiantį augš- 
tyn kojom visą stovyklą/ Toks 
atvejis buvo 1952 m. Karagan
doj. Ten stovyklą tvarkė Kau
kazo genčių gauja, turinti ad
ministracijos paramą. UPA na
riai pradėjo su jais kovoti, ir jų 
kova išsivystė į tikrą maištą, per 
kurį gaujos teroras buvo galu
tinai sugniuždytas.

Amnestija
Stalino mirtis 1953 m. kovo 

6 d. ir Berijos paskelbta am
nestija įvedė šią kovą į naują 
fazę. Amnestija buvo taikoma 
vien suimtiesiems, kuriems bu
vo atimta laisvė penkiem me
tam, ir nubaustiems už administ
racinius bei ekonominius nusi
kaltimus. Paleidžiami buvo 55 
metų vyrai, 50 metų moterys ir 
nepagydomi ligoniai. Ji nebuvo 
taikoma asmenims, pasmerk
tiems ilgesniam kaip 5 metų lai
kotarpiui už kontrrevoliucinę 
veiklą, socialistinės nuosavybės 
grobimą ir t.h

Didelis skaičius paprastųjų 
nusikaltėlių ta amnestija pasi
naudojo. Tarp kitko, daugelis 
jų, neradę darbo ar pastogės, 
tuoj pat vėl prasikalto ir ne
trukus parkeliavo į savo seną
ją gyvenvietę-stovyklą.

Grąžinimo laisvės politiniams 
kalimams atvejai buvo negau
sūs. Jų apmaudas dar labiau pa
kilo, kai patyrė, kad labai pa
didėjo vagystės ir įsilaužimai, 
kuriuos atliko paleistieji. Am
nestijos įsakas pasirodė tikra 
provokacija.

Streikas Norilske
Norilsko stovyklos 

kilo 1953 m. gegužės mėnesi 
stovykloj nr. 5 dėlto, kad vie
nas sargybinis paleido šūvius, 
norėdamas uždraust kaliniam 
bendraut tarpusavy. Buvo kele
tas sužeistų. Netrukus po to ki
lo streikas* Jis išsiplėtė 10-toj 
stovykloj ir moterų stovykloj 
nr. 5. Veltui administracija gra
sino. Į visus jos karčius prie
kaištus buvo atsakinėjama, kad 
kaliniai laukią progos pasimatyt 
su Maskvos atstovu. Vienas ge
nerolas, kuris atskirdo lėktuvu 
iš Krasnojarsko, irgi nieko ne
pešė.

Sekančią dieną vienas augš- 
tas MVD pareigūnas ryžosi pra
dėti derybas su streikuojančiais. 
Jis pasiūlė kaliniams išrinkt 
tam reikalui savo atstovus, šis 
orašymas sudarė'nemalonią pro
blemą. Mat, slaptos grupės, va
dovaujančios stovyklų streikui, 
turėjo imtis visų priemonių, kad 
jų nariai nebūtų išaiškinti. Ki
taip jie tuoj pat bus išsklaidyti 
po stovyklas. Tad septynetui ar 
aštuonetui asmenų buvo paves
ta atstovauti slaptajam streiko 
komitetui.

Reikalavimų sąrašas
Šis komitetas sudarė reikala

vimų sąrašą, kuri teko sužino
ti iš repatrijuotų vokiečių be
laisvių. štai svarbiausieji punk
tai.

1. Užtikrinti, kad nebus šau
doma į kalinius. 2. Pašalinti nuo 
drabužių kalinio numerį. 3. Su
mažinti darbo valandų skaičių. 
4. Leisti siųsti neribotą skaičių 
laiškų. 5. Išgabenti iš Norilsko 
invalidus. 6. Pakelti atlyginimą. 
7. Panaikinti grotas nuo langų. 
Leist laikyti naktį neužrakintas 
duris. 8. Įspėti prižiūrėtojus elg
tis žmoniškiau. 9. Nustatyti, kad 
vyrai ir moterys dirbtų toj pat 
darbovietėj ir kad darbo valan
dų skaičius būtų vienodas. 10. 
Sumažinti, atsilyginant už gerai 
atliktą darbo dieną, bausmės 
laiką dviem ar trim dienom. 11. 
Nesiimti represijų prieš maišto 
vadovybę. 12. Pašalinti skundi
kus. 13. Praplėsti amnestija po
litiniams kaliniams. 14. Page
rinti aprangą ir maistą.

Maždaug tie patys reikalavi
mai buvo keliami Vorkutos ir 
Kinguiro stovyklose. Atseit, sie
kiama pagerinimų. Belaisviai 
nereikalavo, kad būtu padarytas 
galas sistemai, tik jieškojo pa
gerinimo. Šie konkretūs reika
lavimai rodė, kad turėta nuovo
kos kas praktiškai įmanoma ir 
kad tų slaptųjų organizacijų 
vadai, surašė šiuos reikalavi
mus. buvo aiškiai politiniu at
žvilgiu subrendę žmonės. Gink
luotas sukilimas. Įvykęs 1948 m. 
Pečioroj. tiesa, įgalino suimtuo
sius pabėgt, bet tai buvo despe
ratiškas žygis. Galimybės jo pa
sisekimui buvo be galo menkos. 
Vorkutos ir Norilsko streikai, 
lydimi aiškiai formuluotu rei
kalavimų, rodė akivaizdžia pa
žangą. Tai pirmieji tarpsniai il
gu grumtynių su administracija, 
kurie prisidėjo prie jos pamatų 
griovimo.
(Bus daugiau). Vertė V. J.

streikas
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f Netekusiam savo mielos MOTINOS VYTAUTUI AUS-

I ROTUI ir jo šeimai bei giminėms nuoširdžią užuojau-

I tą reiškia —

I Bronius Kašponos
I

Š. m. birželio 22, šeštadienis, mūsų brangaus vyro ir tėtės
A t A VLADO ŠARŪNO 

mirties metinių diena.
Šv. Mišios bus laikomos 10 vai. ryto Šv. Jono Kr. pa

rapijos bažnyčioje.
Nuoširdžiai prašome visus draugus ir pažįstamus da

lyvauti velionies prisiminime —
Žmona ir vaikai

f .

Pranešu giminėms bei artimiesiems, kad
A. A. ALENOS LACKUVIENĖS

mirties metinės bus paminėtos šv. Mišiomis birželio 29, 
šeštadienį, 8 v. ryto, šv. Jono Kr. bažnyčioje. Maloniai 
kviečiu visus artimuosius dalyvauti —

Pranas Lackus

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

Esu 19 metų amžiaus. Lankiau dvyliktą klasę, bet nebaigiau. Turiu 
palinkimą ir gabumų piešti, ypač portretus. Ar yra galimybių nebai
gus gimnazijos (13 kl.) Įstoti į kokią nors augštesniąją mokyklą stu
dijuoti meną? Arba kur galėčiau pagilinti žinias portretų piešime? 
Jei yra galimybių, prašau nurodyti visas smulkmenas, kur, kaip ir 
kiek mokslas kainuoja? P. P-kas

Mokslui visada yra galimybių ir kelių. Studijuodami meną, pra
džioje negalėsite apsiriboti vien portretų piešimu — reikės susipa
žinti ir su kitomis meno šakomis. Paprastai, prieš pasirenkant bet
kokia profesiją, pravartu ją gerai išnagrinėti — pasitarti su keliais 
tos profesijos asmenimis. Jie visada maloniai jauniesiems paaiškins, 
patars ir papasakos, kokie sunkumai ir perspektyvos laukia ir kaip 
jie patys savo tikslą pasiekė. Smulkesnių informacijų, liečiančių 
meno studijas, teiraukitės: Ontario College of Art, 100 McCaul Street, 
Toronto, Ont., arba Sheridan College School of Design, 1460 South 
Sheridan Way, Port Credit, Ont. Parašykite i abi vietas.

Mano sūnus turi motociklą — Yamaha 250 cc. Motociklas tebėra 
toks, koks buvo Įmonėje pagamintas — nieko nepridėta, nei pakeis
ta. š.m. gegužės 20 d. 4 v.p.p., ji sulaikė policininkas ir nubaudė už 
bereikalingą garsą gyvenamajame rajone. Prašau patarti kaip išsitei
sinti? Ar turėjo teisę policininkas ji nubausti? V.P.

Nusikaltimas padarytas ir baudą reikia sumokėti. Policininkas su
rašė protokolą, atlikdamas savo pareigas. Visi motociklai yra triukš
mingi. Be to, jaunieji važiuotojai mėgsta tą triukšmą padidinti, stai
giai paduodami benziną. Daugumai gyventojų tas triukšmas yra ne
pakenčiamas ir jie priverčia savivaldybes išleisti atitinkamus nuo
status, draudžiančius tam tikrose vietovėse kelti triukšmą su moto
ciklais ar net su automobilių garsiniais ženklais. Jūsų sūnus turėtų 
savo motociklų važinėti kitur — rajonuose, kur triukšmas nėra drau
džiamas.

1965 metais mane ištiko nelaimė bedirbant valgykloje. Reikėjo 
atsiguti į ligoninę, kur man padarė kojos operaciją. Iki 1967 metų 
gavau darbininko kompensaciją. Pereitais metais pradėjau dirbti, ta
čiau mano koja nebuvo visiškai sugijusi, ir gruodžio mėnęsj turėjau 
darbą nutraukti. Vėl paprašiau kompensacijos, bet negavau. Ar galite 
man pagelbėti? E. O. x

Jūs iš viso gavote $555. Pereitų metų gegužės mėnesį Jūs vėl 
kreipėtės i darbininkų kompensacijos įstaigą, bet, kai jie paprašė 
Jūsų advokatą pristatyti gydytojo pažymėjimą, advokatas į laišką ne
atsakė ir kompensacijos Įstaiga nieko apie Jus negirdėjo iki mūsų 
laiško. Dėlto gydytojas Jus patikrino ir Jūsų prašymas kompensacijai 

į buvo atmestas. Kaip nurodyta kompensacijos įstaigos laiške, Jūs ga- 
lite apeliuoti.

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.

MOHAWK FURNITURE LTD.
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE.—TEL. 537-1442
Rytuose _ 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444

Krautuvės atidarytos

NAUJOVIŠKAS 
DRĖGMĖSIURBIS 

(dehumidifier) 
išpardavimo kaina

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

į 9 vai. ryto iki 9 vol. vakaro.



f

3 psi. * Tėviškės Žibartai • 1968. VI. 20 — Nr. 25 (960>

M/R77S GREITKELIUOSE

Dailininką Raulinaitį atsisveikinant
AL. GIMANTAS

Eismo nelaimės lietuvių tar
pe jau pernelyg daug aukų pa
reikalauja. Jei žūsta ryškesnė 
asmenybė, visuomenėje plačiau 
žinomas vardas, skaitome apie 
tai pirmųjų puslapių žinutėse. 
Akylesnis skaitytojas, sekąs mū
sojo gyvenimo kroniką ir besi- 
domįs lietuviškaisiais faktais iš 
mažųjų kolonijų, pastebės, kad 
ir ten mirties šešėliai randa mū
sų tautiečius, skubančius ame
rikiniais ar kanadiniais greitke
liais ar važiuojančius miestų ar
terijomis.

Pavojinga civilizacija
Vis didėjančios eismo nelai

mių aukos, aišku, yra pažymys 
vis kylančios civilizacijos, ma
terialinės gerovės, bet iš dalies 
ir savotiško nerūpestingumo. 
Visi juk skubame, nervinamos 
sėdėdami prie automobilio vai
ro, nekantraujame stabdomi 
raudonų judėjimo šviesų, sten
giamės tuoj atsiplėšti iš vietos 
dar nespėjus užsidegti žalioms 
šviesoms. Net ir grynai lietuviš
koji veikla verčia mus dažnai 
pasikliauti automobiliu, nugalė
ti kartais ir nemažus tarpmies
tinius atstumus pačiu trumpiau
siu laiku, o ką jau bekalbėti 
apie savaitgalio susirinkimus, 
paskaitas, pamaldas, vestuves, 
krikštynas, sukaktuves, pagerb- 
tuves. įkurtuves ir t.t. ir t.t. 
Suvažinėtų mylių atžvilgiu tik
riausiai neretas mūsiškių galė
tume mušti visus rekordus mū
sų kaimynų nelietuvių, kurių 
pasivažinėjimai žymiai kukles
ni. Tuo būdu ir jų galimybės 
netekti gyvybės eismo nelaimė-

dar visur pastotai. Kelių mili
jonų vertės pastatas, berods, 
italų architektų statomas. Mū
siškiam patikėtas vidaus dailės 
darbas, regis, gerokai prašokąs 
$200.000 sumą! Paklausti staty
bininkai nurodė netolimą užkan
dinę, kurioje esą priešpiečius 
valgo Jonynas su savo padėjėju. 
Nurodytoje vietoje radome be- 
užkandžiaujantį iškilųjį dailinin
ką kartu su skulptorium Vytau
tu Raulinaičiu.

Aiškino dail. Raulinaitis
Sutrukdėme, bet malonūs tau

tiečiai pasiūlė ir mums kartu, 
užkąsti, o po to, neskubėdami, 
besišnekučiuodami grįžome prie 
statomos bažnyčios. Abu meni
ninkai su didele kantrybe ir 
tikru nuoširdumu aprodė visas 
statybas, smulkiai paaiškino sa
vuosius uždavinius, altorius, at
skiras sienas, kiekvieną vitražą, 
kiekvieną skulptūrą. V. Rauli
naitis tuoj pat palypėjo kopė
tėlėmis, užsidėjo ant veido lyg 
ir kaukę, saugoj ančią nuo dul
kių, ir pademonstravo su kaltu
ku' bei plaktuku, kaip vyksta 
darbas praktikoje, kaip gimsta 
meno kūriniai; paaiškino me
džiagas, jų konstrukciją, bend
rą sprendimą, spalvas ir kaip 
galutinai atrodys skulptūra sie
noje. Augštas, tiesus, malonia 
šypsena, nuo kopėtėlių pakopos 
vis aiškina, vis rodo. Užtruko
me virš valandos. Pajutom, kad 
visdėlto nedera ilgiau trukdyti 
abu kūrėjus, kuriems kiekvie
na sugaišta minutė yra brangi. 
Juk darbas vargu ar kada galė
tų būti baigtas, jei nuolatiniai

JAV ir Kanados lietuvių trečiosios tautinių šokių šventės komitetas. Iš kairės į dešinę sėdi: sekre
torė Regina Kučienė, vicepirmininkė M. Rudienė, pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas, Kanados 
lietuvių atstovė D. Tamašauskaitė, narė Rūta Domarkaitė. Stovi: informacijos koordinatorius Vy
tautas Rodžius, iždininkas Julius Pakalka, vicepirmininkas V. Kleiza, muzikinės dalies vadovas 
muz. J. Zdonius, tautinių šokių instituto ir repertua'o komisijos pirm. Br. Shotas ir narys J. Paštukas 

Nuotr. V. Juknevičiaus

Spalvingoji tautinių šokių šventė
JURGIS JANUŠAITIS

NEPRALEISKIME PROGOS!
LEONTINA RIMVYDAITE

Ir mes laukiame pažymėjimų. . . Toronto Maironio šeštadieninės 
mokyklos mokiniai mokslo metų užbaigos iškilmių metu

Nuotr. S. Dabkaus

JAV ir Kanados lietuviai ne
trukus užtvindys “lietuviškąją” 
Čikagą, čia jus atves didingoji 
JAV ir Kanados lietuvių trečio
ji tautinių šokių šventė', kuriai 
šiais metais komitetas su ypa
tingu dėmesiu ruošiasi, ši šven
tė įvyks sukaktuviniais metais 
ir bus išskirtina savo šokių įvai
rumu, geru paruošimu ir iški
lumu.

Tad trumpomis akimirkomis 
stabtelkime ties šios šventės bū- 
dingesniais darbo bruožais.

Komitetas, vadovaujamas ener
gingo visuomenininko ir neat
laidaus didžių darbų vykdytojo 
dr. Leono Kriaučeliūno, darbą 
pradėjo 1967 metu ankstyva ru
denį.

Tautinių šokių instiutas, va
dovaujamas Br. Shoto, paruošė 
šaunų šokių šventei repertuarą, 
kuris susidės iš dviejų dalių — 
mūsų mažojo atžalyno ir vyres
niojo jaunimo šokių. Pastarieji 
parinkti spalvingi, gyvi, dau
giausia visai nauji.

Šventėje dalyvauti galutinai 
užsiregistravo 42 tautinių šokių 
grupės ir mokyklų ansambliai. 
Šokėjų skaičius sieks 1200. Pir
ma karta toks didelis skaičius 
šokėjų dalyvaus šventėje.

Vadovės ir muzikai

Tolimi svečiai ir viešnios
Į šią šventę atvyksta tautinių 

šokių grupės iš Urugvajaus ir 
Argentinos. Jaunimui atgabenti 
vykdomas specialus vajus, ku
riam sėkmingai vadovauja pats 
komiteto pirmininkas dr.. Leo
nas Kriaučeliūnas. šiam tiks
lui atsirado tūkstantininkų ir 
daug, šimtininkų, kurie savo au
komis pradžiugins svečius iš to
limųjų kraštų ir duos progos 
jiems pamatyti tūkstančius lie
tuvių, pulkus lietuviško jauni
mo. Tai nuteiks juos lietuviš
kiems ateities darbams.

Šventės programos pranešėja 
bus įžymi, Europos teatruose 
plačiai žinoma aktorė Aldona 
Eretaitė iš Šveicarijos, prof. J. 
Ereto, to garbingo ir Lietuvai 
nusipelnusio vyro duktė. Ame
rikos lietuviai neturėjo progos 
ją arčiau pažinti, tad šventės 
dienomis su ja galės susipažin
ti. Komiteto narys-vicepirminin- 
kas Vaclovas Kleiza intensyviai 
dirba, kad prieš šventę, penk
tadienį, liepos 5, Jaunimo Cent
re pavyktų planuojamas šios ga
bios aktorės literatūros vakaras- 
rečitalis, kuriame ji pabers mū
sų kūrėjų gražiosios kūrybos

gai dirba, kad šventė būtų tik
rai įspūdinga ir didinga. Tuo 
abejoti netenka, nes entuziazmo 
netrūksta visose šventės ruoši
mo srityse.

Liepos 7 diena čia pat. Malo
nūs Kanados lietuviai, jau da
bar planuokite savo keliones ir 
atostogas šiam savaitgaliui. Te
gul visi keliai veda į lietuviš
kąją Čikagą, kuri pasiruošusi jus 
svetingai sutikti.

Gi mūsų visų tebūnie malo
ni pareiga šioje šventėje daly
vauti. Tai bus ir tautinė de
monstracija, rodanti, kad išeivi
jos lietuvis ir po svetimu dan
gumi gyvena savo kultūrinių 
vertybių ugdymo ir brangini
mo rūpesčius, šventė įrodys 
mūsų tėvynės pavergėjams, kad 
laisvajame pasaulyje yra gyva, 
tėvynės reikalais besisielojanti, 
tautos dalis. Gi pavergtam bro
liui ir sesutei mes nunešime 
šviesesnio gyvenimo vilties spin
dulėlį.

Ši tautinių šokių šventė te
būnie mūsų pasididžiavimo, iš
tvermės ir ryžto mostas atei
nantiems metams, kuriuose augs 
ir bręs mūsų jaunimas. O to
kios šventės jam ir duoda aks
tino dirbti ir įaugti į lietuviško
jo gyvenimo dirvą.

“Mažieji progų laukia, o di
dieji patys jas susidaro.”

Orison Swett Marden

Aukso žodžiai! Ir kaip pavyz
dys, kaip antspaudas jiems pa
tvirtinti, prieš mūsų akis atsi
stoja “Gyvataras”. Sumirga vaiz
duotėje šokio sūkury plevenan
čias kasos, margos juostos, jau
natvišku ryžtu, pasišventimu ir 
Lietuvos meile spinduliuojan-' 
čios akys...

Daug ir gražaus jaunimo Ka
nadoje šoka. Daug vilčių su
dėta į tą taip retą progą — at
sistoti augščiausiai už visus ki
tus. Užkopti iki durų, kurios ati
daromos tik goriausiems iš ge
riausių. Ir štai — mūsų “Gyva
taras” atsistoja augščiausiai už 
visus, atsistoja, kaip geriausias 
iš geriausių.

Ar gali tad šiandien atsirasti 
lietuviška širdis, kuri džiaugs
mingai dėl to nesinertų iš kai
lio?! Ar gali atsirasti toks suk- 
taveidis, kreivaširdis, kuris im
tų knisinėti, uostinėti ir džiu
ginti savo siaurą protelį viltimi, 
kad gal gi dar nepasiseks... 
Gal nesudės tiek pinigų, gal vis
kas dar nueis šuniui ant uode
gos ... Jei tokių dar turime, tai 
amžino jiems atilsio. Juo grei
čiau juos užkas, juo greičiau ap
sivalys apylinkėse oras. Lietu
viai, visi be išimčių, šiandieną 
tikrai turime pasirodyti, *kad 
esame ir kokie esame. Jei tik 
to nelabo pinigo trūkumas su
laikytų mūsiškę, Kanados vy
riausybės įvertintąją šokėjų gru
pę nuo kelionės į Prancūziją ... 
Jei tik dėlto, kad aš pagailėjau 
vieno dolerio...

Niekas neprašo (kaip jau vie- 
nur-kitur prasideda): “Duok $25 
arba nereik iš viso.” Duokim tik 
po vieną dolerį, bet duokim vi
si! Jei tu, tautieti, to dolerio 
netekimą pajusi, tai nebent šyp
sena papuošdamas savo veidą, 
kad ir tu prie to gražaus tikslo 
prisidėjai. Tavo gyvenimas nei 
per plauką nepasikeis. Nei tu 
mažiau valgysi, nei prasčiau ap
sirengsi. Nemeluok pats sau, 
kad neišsigali. Pagaliau, jei jau 
iš tikrųjų taip, jei jau reikės 
svarstyti ar šiandien pavalgyti 
ar paaukoti—valgyk į sveikatą...

Aišku, kad $6.000 suma nepa
keliama nei “Gyyatarui”, nei 
Hamiltono lietuvių kolonijai. 
Bet juk tai ne jų vienų ir rei
kalas. Ačiū jiems, kad jie tą 
gražų žiedą išaugino. Tai pasi
didžiavimas, garbė ir džiaugs
mas mums visiems.

Ar galėtume pažvelgti tiems 
jaunuoliams į akis, jei jų kelio
nę sutrukdytume? Ar turėtume 
drąsos skatinti juos ir toliau au
kotis, dirbti ir siekti — ko? Mus, 
šiltai sėdinčius, nuobodžiaujan
čius palinksminti? Ar drįstumėt 
sakyti, kad tą jų darbą vertina
te, o kai reikalas ateina, neiš
drebate vieno dolerio?

“Gyvataras” savo dienų bran
gias valandas aukodamas to įver
tinimo ir pripažinimo užsitarna
vo, o nuo mūsų ^priklauso ar mes 
begėdiškai neuztrenksime jam į 
pasaulį atidarytų durų. Ar ne- 
nustumsime iš tos garbingai pa
siektos augštumos savo kietai 
užrištomis piniginėmis jaunųjų 
bedugnėn? Kokia gėda butų 
prieš visus svetimtaučius!

“Proga turi plaukus vietoj 
veido, o veidą pakaušyje” — 
sako tas pas Orison Swett Mar
den. Dėlto paikieji, apsileidė
liai ar žiopliai jos ateinančios 
ir nepažįsta. Tačiau, kai jie pra
silenkę atsigrįžta ir pamato tik
rąjį progos veidą, tada ji jau 
būna praėjusi ir nebesugrįžta. 
Saugokimės, kad taip ir su mu
mis neatsitiktų. Subruskime sku
biai, kol ji dar nepraėjo, kad 
paskui netektų krimsti sau na
gu...

Tikiu, kad. visų kolonijų val
dybos bematant, be mažiausio 
atidėliojimo tam reikalui patar
naus, surinks pinigus ir pasiųs 
juos, kaip “Tėv. žib.” nr. 21 
nurodyta: A. S. Blekaičiui, 206 
Queen St. South, Hamilton, On
tario, Canada. Arba: Talka, 21 
Main St. East, Hamilton, Onta
rio, Canada. Talka — yra Ha
miltono lietuvių bankelis. Jame 
atidaryta speciali sąskaita nr. 
1431, “Gyvataras”-Prancūzija.

Pačiam gi “Gyvatarui” ir jo 
kilniai vadovei G. Breichmanie- 
nei pagarba, nuoširdžiausi lin
kėjimai ir geriausio vėjo į Eu
ropą ir atgal.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicinine ir pooperacinis gydymas

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

ir garu vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

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

se yra mažesnės už mūsiškių...
Pažįstamus ir nepažįstamus 

sukrėtė žinutė apie keturių mū
sų tautiečių žuvimą Marylande,

trukdymai drumstų kūrėjų su
sitelkimą, bendrą kūrybinę gi
ją, nes visi meno objektai toje 
šventovėje turi tarpusavį ryšį.

Sū ypatingu dėmesiu šokėjų 
grupių darbą stebi, nurodymus 
duoda ir grupes lanko vyr. me
no vadovė J. Matulaitienė su 
savo asistentėmis — G. Gobie-

visai amerikinės sostinės pa
kraštyje. Įvykis, toks netikėtas, 
greičiausiai niekad -nebūtų taip 
tragiškai užsibaigęs, jei kelei
viai būtų važiavę ne prieš dvy
liktą naktį, o prieš dvyliktą die
nos metu ... Ką gi, reikalai ver
tė juos būti kelyje beveik pa
čiame vidurnaktyje. Žodis jau, 
deja, yra tartas, neatšaukiamas, 
kad ir kaip skaudus ir nesu
prantamas.

Pas dail. V. K. Jonyną
1966 m. rugpjūčio vidury te

ko lankytis didžiajame Niujor
ke. Nors ir ne pirmą kartą, bet 
tame didmiestyje tiek daug yra 
ko pamatyti, kad ir dviejų sa
vaičių jokiu būdu neužtenka 
bent kiek giliau pažinti niujor
kiečių kultūriniam gyvenimui, 
jau nekalbant apie eilines tu
ristų atrakcijas. Besigėrėdamas 
muzėjais, parodomis, negali už
miršti ir lietuviškojo gyvenimo 
apraiškų. Kaip pvz. viešėdamas 
Niujorke nepasimatysi su dail. 
V. K. Jonynu, kurio kūriniai 
žavi ne vien tik savuosius, bet 
ir amerikiečius. Tuo metu sun
ku buvo jį sugauti darbo studi
joje. Mat, turėjo didelį darbą — 
dekoravo vieną katalikų bažny
čią Bronxe. Sutarėme, kad ge
riau mūsų kūrėją aplankyti jo 
darbo vietoje. Susiradome sta
tomą bažnyčią. Didžiulis ir im
pozantiškas pastatas. Iš lauko 
jau kaip ir baigta, bet viduje

viena bendra tema.e C

Pirmas ir paskutinis
Tai buvo pirmasis susitiki

mas bei susipažinimas su skulpt. 
V. Raulinaičiu ir paskutinis. 
Prisimenu dar mūsų pokalbį 
apie galimybes suruošti jo kū
rinių parodą savo gyvenamoje 
vietoje, paskaitą skulptūrine te
ma. bet buvo aišku, kad kol už
sibrėžtas darbas nebus pabaig
tas. neįmanoma galvoti apie jo 
betkurias išvykas kitur. Tiesa, 
skundėsi, kad dirbant Niujorke, 
o šeimai gyvenant Kleveiande. 
bent savaitgalius tenka praleis
ti su saviškiais. Atsikviesti jų 
Niujorkan bent tada sakėsi ne- 
galvojas. nes manąs, kad jo pri
augančioji karta Kleveiande tu
ri geresnes sąlygas ir ramesnę 
aplinką.

Vaizdai filme
Išgirdęs apie jo žuvimą, per

žiūrėjau filmo juostą, padarytą 
besilankant toje bažnyčioje. 
Tiesa, nuotraukos padarytos 
daugiausia lauke, nes viduje 
buvo permažai šviesos. Visdėlto 
saulėtos dienos fone aiškiai ma
tyti ryški a.a. Vytauto figūra: 
neskubus žingsnis, maži rankų 
mostai kažką aiškinant atvykė
liams svečiams ir miela, nepa
mirštama šypsena.

Miršta eiliniai žmonės, bet 
menininkams, kūrėjams, jau 
kiek kitokia lemtis. Jie dar il-

perlų. Tai bus malonus vakaras 
jaunimui ir puiki atgaiva besi- 
gėrintiems mūsų gyvosios kūry
bos žodžių.

Milžiniškas banketas
VISI KELIAI VEDA Į ČIKAGĄ!

ne ir G. Breichmaniene, kurios 
visa širdimi yra atsidavusios 
tautinių šokių šventės reika
lams.

Tautiniams šokiams muziką 
paruošė muz. J. Zdanius, šven
tės muzikinės dalies vedėjas. 
Daug darbo ir širdies įdėjo šis 
vyras — vargu ar kas besupras. 
Šokiams gros simfoninis 50 as
menų orkestras. Keletą šokių 
numatoma palydėti su orkestru 
ir choru drauge.

Šventėje išgirsime muz. Br. 
Budriūno ir muz. Br. Jonušo 
specialius maršus, kurie bus 
grojami, kai mūsų jaunimas žy
giuos amfiteatro salėn.

Meno vadovė J. Matulaitienė 
keliais atvejais tarėsi su šven
tės komitetu ir aptarė kiekvie
ną detalę. Iš projektų galima 
spręsti, kad bus išaustas tikrai 
gražus tautinių šokių raštas, ku
ris ilgiems laikams paliks gilų 
Įspūdį mūsų šokančiam jauni
mui ir svečiams.

Nemažas komiteto rūpestis 
yra ir svečių priėmimas. Šven
tės dalyviams. — šokėjams, va
dovams ir visiems svečiams bei 
Čikagos lietuviams norima suda
ryti šventės išvakarėse, liepos 6 
d., malonią staigmeną — vienin
gos lietuviškos šeimos didingą 
banketą. Tam reikalui jau pa
rinkta Western Concessions Ar
lington Park Race Track puošni 
salė, kurioje telpa 2500 svečių 
ir yra vietos šokti 1000 porų. 
I šią vietą nuvažiuoti labai pa
togu Čikagos greitkeliais. Bus 
duoti smulkūs nurodymai žemė
lapyje. Bankete susitiks ilgus 
metus nesimatę bičiuliai, ypač 
jaunimas. Kiek naujų pažinčių, 
kiek gražių prisiminimų ir po
kalbių! Bankete tikimasi sulauk
ti Illinois gubernatoriaus, mies
to burmistro, daug garbingų ir 
aueštų amerikiečių svečių.

Rengėjų komitetas rūpestin-

1868 metais liepos 7 dieną 3 vai. po pietų
JAV IR KANADOS LIETUVIU

IILji
TAUTINIU

gai gyvena savo darbuose, sa
vo kūryboje. Ir kai sekantį kar
tą teks lankytis Niujorke, bū
tinai reiks pasiekti minėtąją 
bažnyčią (kuri jau yra užbaig
ta ir atidaryta) Bronxe. Norisi 
Vytautą Raulinaitį dar kartą pa
matyti, stebint visą bažnyčios 
vidaus meninį apipavidalinimą, 
prie kurio jo ten tiek daug bu
vo padirbėta.

Urugvajaus lietuvių tautinių šokių grupė "Gintaras”, dažnai pasįrodgs švenčių programose. Jis ren
giasi dalyvauti tautinių šokių šventėje Čikagoje
;, - ■ • -*■ ■■ - . %

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS BILIETAI

III-joje tautiniu šokių šventėje da
lyvaujantiems šokėjams bilietai Į lie
pos 6 d. (šventės išvakarėse) Įvyks
tanti balių bus išdalinti per rate
lių vadovus. Todėl vadovai prašomi 
suregistruoti norinčius baliuje daly
vauti šokėjus ir pranešti komitetui, 
šokėjams skirti bilietai atskirai, ne 
per ratelių vadovus, nebus parduo
dami. Vaikų grupių šokėjai baliuje 
gali dalyvauti tik su tėvais ar glo
bėjais.

Balius Įvyks Arlington Park Race 
Track salėse šiauriniame Čikagos 
priemiestyje. Bilietai gaunami ‘‘Mar
giniuose”, o užsakant paštu reikia 
kreiptis adresu: O. Gradinskienė, 
2512 W. 47th St., Chicago, Hlinois, 
60632, USA. Bilieto kaina $6.50 as
meniui. Prie įėjimo bilietai Į balių 
nebus parduodami, todėl bilietus rei
kia Įsigyti jau dabar. Bilietus už
sakant paštu kartu siunčiamas ir če
kis.

♦ * ♦
III-ja tautinių šokių švente visuo

menė labai susidomėjusi ir bilietus 
sparčiai perka. Tolimesnių vietovių 
lietuviai, norintieji šventėje daly
vauti, jau dabar turėtų susirūpinti 
Įsigijimu bilietų Į šventę ir prieš 
šventę Įvykstantį balių.

Bilietai gaunami “Marginuose” 
2511 W. 69th St, Chicago, Illinois, 
60629.

ŠOKIU ŠVENTE

Prašau prisiųsti

Vardas ir pavardė

Adresas

Telefonas

LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL
2511 W. 69th Str., Chicago, III. 60629, USA 

UŽSAKYMUI PRAŠOME PASINAUDOTI ŠIA ATKARPA:

Šventės išvakarėse, liepos 6 d., 8 vai 
GRANDIOZINIS BALIUS 

Arlington Park Race Track Club 
Stalas — 10 asmenų. $6.50 asmeniui. 

Bilietai gaunami MARGINIUOSE

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
42nd and South Halsted Street

Bilietų kainos: $7, 6, 5, 4, 3 ir 2. LOŽES BILIETAS $10.00
LOŽĖSE YRA po 6, 8, 10 ir 12 vietų.

Gaunami MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629. Tel. PR 84585 
Paštu bilietai užsakomi, atsiunčiant čeki ar perlaida su sau adresuotu 

voku ir pašto ženklu šiuo adresu:

Ps.D.R.M.N.Pt


MUN RO-LIBERALU LAIMĖJIMAI

JOHN 
MUNRO

• PADIDINTA IMIGRACIJA

• VALSTYBINIS ŽMOGAUS TEISIŲ KARTERIS

. GARANTUOTAS MINIMALINIS ATLYGINIMAS

• PENSIJŲ PLANAS

• SVEIKATOS DRAUDA

RYTŲ HAMILTONO APYLINKĖJE

JIS KALBĖS UŽ JUS...

a HAMILTON™'
VISI Į KONGRESĄ, rengiamą Ka

nados lietuvių šeštadieninių mokyk
lų mokiniams, kuris įvyks birželio 
22, šeštadienį, Woodbridge vietovėje 
(nuvažiavimo planas “TŽ’^). Hamil
tono mokyklos mokiniai, važiuojan
tieji į kongresą, tą dieną visi susi
renka prie lietuvių bažnyčios, Dun- 
durn St. N., 9.30 v. ryto. Autobu
sai išvažiuos punktualiai 10 vai. Ku
rie nesumokėjo kelionės mokesčio po 
$1 nuo vaiko, prašomi tą dieną at
nešti ir savo skyrių mokytojams 
atiduoti. Tautinių šokių šokėjai ve
žami nemokamai. Kurie nėra užsire
gistravę ir norėtų važiuoti, irgi ga
lės tik užsimokėję. Prieš tai praneš
ti savo skyrių mokytojui. Autobu
sais važiuoja mokiniai, pradedant 
IV-ju skyriumi. Sugrįžimas numato
mas tarp 7-8 v.v.

Malonūs tėveliai prašomi nepagai
lėti vaikui dolerio. Tai bus turinin
ga diena mokiniams. Jie sueis į pa
žintį su kitų mokyklų mokiniais, ga
lės pasidalinti įvairiais mokiniams 
rūpimais klausimais ir įspūdžiais, at
gaivins savo tautinę dvasią.

Mokinių tėvai, vykstantieji savo 
automobiliais, prašomi gausiai daly
vauti, atsivežti ir jaunesniųjų sky
rių mokinių.

Iki pasimatymo Kongrese!
Mokyklos vedėjas

KLK MOTERŲ DR-JOS Hamilto
no skyriaus metinis susirinkimas 

" įvyko birželio 6 d. Jaunimo Centre.
Pirm. S. Rakštienė pakvietė pirmi
ninkauti p. Vaitonienę ir sekreto
riauti A. Mikšienę. Skyriaus pirmi
ninkė padarė metinį pranešimą: 
1967 m. dalyvauta centro valdybos 
suruoštame suvažiavime Toronte; pri
sidėta darbu ir dovanėle prie mons. 
dr. J. Tadarausko 30 metų kunigys
tės jubilėjaus parengimo; Marijos 
šventės proga gruodžio 8 d. užprašy- 

' tos šv. Mišios už mirusias nares; su
ruošta: Užgavėnių blynų balius, La
pų balius, Madų paroda; 1968 m. su
ruoštas Užgavėnių balius. Ligonius 
su dovanėlėmis lanko D. Babinienė. 
Bendradarbiauta su parapijos komi
tetu, Bendruomenės valdyba, ateiti
ninkų organizacija, šaulių ir vetera
nų kuopa. “Tėviškės žiburiams” pa
aukotas dr-jos šėras $50. D. Babi
nienė pranešė apie saleziečių būre
lio veiklą. Saleziečių gimnazijai pa
siųsta 1967 m. balandžio 10 d. — 
$60 ir 1968 m. vasario 2d. — $85. 
Atsilankius saleziečių kun. Rukšiui, 
duota S20. Dvasios vadas mons. dr. 
J. Tadarauskas tarė žodį, pasveikin
damas ir padėkodamas už gausų at
silankymą; palinkėjo gyventi pagal 
šūkį “Tiesa ir meilė”. Po to sekė 
svečio iš Londono kun. B. Pacevi- 
čiaus žodis. Savo kalboje pabrėžė, 
kad mes esame perdaug formalūs. 
Reikia daugiau dvasios. Kas randa 
Kristų, randa gyvenimą. Neturi vis
ką nustelbti manasis “aš”. Reikia 
visuomet atsiminti, kad protas yra 
mums Dievo dovana. Iškėlė moters 
paskirtį. Moteris užpildo pasaulį. Ji . 
yra nuo pat pradžios Dievo planuo
se. Nukrypimas nuo Dievo yra di
džiausia tragedija. Kai moteris yra 
Dievo rankose, ji yra naudingiausia 
šeimai ir visuomenei. Jos misija yra 
labai didelė ir atsakinga. Kiekviena 
moteris turi būti Veronika, kuri nu
šluostytų Kristui veidą per kiekvie
ną žmogų. — Priėjus prie valdybos 
rinkimų, trys valdybos narės pareiš
kė norą atsistatydinti. Vienbalsiai 
susirinkimas nutarė senąją valdybą

pasilikti iki rudens. — Pirm. S. Rakš
tienė pranešė, kad? šiais metais rei
kia suruošt 20 m. skyriaus įsteigimo 
paminėjimą. Salė gauta spalio 19 ir 
20 d.d. Susirinkimas nutarė progra
mą aptarti sekančiam sus-me rude
nį. — Susirinkimo pirmininkė per
skaitė Tautos Fondo Hamiltono sky
riaus laišką, kuriame prašo aukos. 
Valdyba pranešė, kad dabar nėra 
pajėgi aukai. Po to perskaitė Bend
ruomenės valdybos laišką, kuriame 
išreiškia norą bendradarbiauti. — 
Susirinkimas baigtas malda. Po susi
rinkimo dvasios vadas visas dalyves 
pavaišino kavute. A. M.

MIRĖ DR. 3. VILIMAITIS. Iš Bra
zilijos gauta jau pavėluota žinia, kad 
ten mirė kretingiškis vet. gydyto
jas dr. J. Vilimaitis. Velionis buvo 
krašto apsaugos ministerijos stipen
dininkas ir augštąjį mokslą buvo bai
gės Austrijoj, Vienoj. Buvo taip pat 
ir Lietuvos savanoris-kūrėjas. Iš pra
džių tarnavo ulonų pulke, o vėliau 
buvo paskirtas Kretingos apskr. ve
terinarijos gydytoju. Netoli Darbė
nų šeima turėjo įsigijus Paežerio 
dvarelį. Valstybės buvo atžymėtas už 
atliktus tyrimus savo specialybėje. 
Bolševikams sugrįžtant, pasitraukė 
su šeima į Vakarus ir po karo gy
veno Danijoj. Ten dirbo įvairų sto
vyklų administracijos darbą. Imigra
cijai pasirinko P. Ameriką, kur bu
vo galimybė tuoj pat gauti darbą 
savo profesijoj. Hamiltone gyvena 
našlė E. Vilimaitienė-Baltaplaukytė, 
žinoma Lietuvos teatrų aktorė, duk
tė E. Gudinskienė ir sūnus Vyt. Vi
limaitis Toronte. Mirusio intencija 
AV bažnyčioje buvo atnašautos Mi
šios. K. M. t

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS. 
Birželio 8 d. šeštad. mokykla už
baigė mokslo metus. Mons. dr. J. 
Tadarauskas atlaikė Mišias ir pasa
kė pamokslą, kaip mokiniai turi sek
ti Kristų — gerąjį savo Mokytoją. 
Salėje baigimo aktą pradėjo vedė
jas J. Mikšys, pabrėždamas gerus 
mokslo metų bagimo mokinių re
zultatus. Mokyklą lankė šiemet 202 
mokiniai. X skyrių baigė 6 mokiniai: 
Budininkaitė Kristina (pirmąja mo
kine), Jonikas Arūnas (antruoju), 
Arvidas Jonas (trečiuoju), Simaitis 
Kęstutis, Perkauskas Gintautas, Sa
kalauskas Liudas. X skyrių mokė 
mokyt. K. Mileris. Jis sveikino savo 
mokinius ir pažymėjo, kad kantriai 
visi ištvėrė. Už tai garbė tėvams ir 
jų vaikams. Baigusius sveikino tė
vų komiteto pirm. Juozapavičius ir 
kitos organizacijos. Pažymėjimus 
įteikti buvo pakviestas mons. dr. J. 
Tadarauskas. Baigusiųjų vardu kal
bėjo Kristina Budininkaitė, padėko
dama tėveliams ir tiems mokytojams, 
kurie per visus metus juos mokė. 
Atsidėkodami už moTcymą, baigusie
ji įteikė dovanėlę savo skyr. moky
tojui K. Mileriui. — Kiekvieno sky
riaus pirmieji mokiniai ir nepra- 
leidę pamokų buvo apdovanoti ženk
leliais. Tėveliai ir svečiai domėjosi 
surengta mokinių darbų parodėle. 
Geriausi mokinių darbai buvo įver
tinti premijomis. — Mokyklos ve
dėjas J. Mikšys pareiškė padėką: 
mons. dr. J. Tadarauskui ir visoms 
organizacijoms už suteiktą m-lai pi
niginę paramą, tėvų komiteto pirm. 
Juozapavičiui, visam tėvų komitetui 
ir visoms ponioms, daug darbo įdė- 
jusioms už paruoštas mokytojams 
skanias vaišes, šventė baigta Lietu
vos himnu. V.

LIETUVIŲ NAMŲ REIKALAI 
Besirengiant visuotiniam dalininkų 
susirinkimui birželio 22 d., vėl iš
kilo viešumon vidiniai nesutarimai. 
Grupė LN narių išsiuntinėjo raštą, 
kuriame praneša, esą vienas asmuo 
“skubiai organizuoja pervesti LN 
turtą, vardą ir čarterį į kokią tai 
pasipelnymo bendrovę. Visi žinome 
bandymus statyti gyvenamus butus 
ir jieškojimą hotelio pirkimui, ku
rie tačiau buvo daugumos atmesti.” 
Toliau minėtoji grupė rašo, kad š. 
m. balandžio 7 d. susirinkimas iširo 
dėl statuto 64 paragrafo interpreta
cijos. Pagal vienus, esą tas paragra
fas pakeistas ir leidžia parduoti iki 
10 akcijų viena asmeniui, pagal ki
tus — minimas paragrafas nebuvęs 
pakeistas ir leidžia parduoti 5 akci
jas vienam asmeniui.

I visą tai atsiliepė St. Bakšys ilgu 
straipsniu, kurio ištisai negalime pa
naudoti. Atpasakojęs LN steigimo 
istoriją bei savo pastangas, kurias 
pailiustruoja statistiniais duomeni
mis, St. Bakšys pateikia savo paaiš
kinimus. Štai jie.

Visi dabartiniai LN “aktyvistai” 
siūlo LN nariams esamąjį turtą par
duoti. Už jį mažiausiai gautume apie 
$250.000. Už šiuos pinigus jie siūlo 
statyti salę užmiestyje. Dalis jų siū
lo parduoti tik Deltą, už kurią gau
tume savų pinigų apie $100.000 ir 
už juos galėtume statyti salę LN 
sklype. Pirmuoju atveju prarasta
me dabartines iš LN turto gauna
mas stambokas pajamas, o iš naujai 
pastatytos salės pajamų vargu ar 
padengtume jos operavimo išlaidas, 
nekalbant jau apie dividendus už in
vestuotą kapitalą. Jei LN statytume 
ant sklypo, kaip opozicija siūlo, už 
$150.000-$200.000, ne tik žymiai su
mažintume autoaikštės pajamas, bet 
dargi labai netiksliai ekonominiu 
požiūriu panaudotume mažam objek
tui brangią žemę, o pačios salės pa
jamos būtų problematiškos.

Artėjant birželio 22 d. rinkimams, 
minima opozicija birželio 8 d. LN 
nariams išsiuntinėjo atsišaukimą, ku
riame rašoma: “... nes p. S. Bak
šys skubiai organizuoja pervesti LN 
turtą, vardą ir čarterį į kokią tai 
pasipelnymo bendrovę.” Tai netie
sa. Dabartinė LN v-ba pradžioje sa
vo kadencijos pavedė St. Bakšiui 
rūpintis parduoti akcijas tų LN na-

rių, kurie to paprašys. Kadangi tuo
metinė LN v-ba tuo reikalu nesi
rūpino, tad buvo susitelkę narių pa
reiškimų akcijoms parduoti apie 50. 
Vykdydamas savo pareigas, St. Bak
šys per metus laiko visų norinčiųjų 
atsiimti pinigus pareiškimus paten
kino ir visas jų akcijas perpardavė, 
laikydamasis LN įstatų ir visuoti
nių susirinkimų nutarimų. Ir opo
zicijai visą laiką buvo siūloma ak
cijas pirkti, bet jie visados ne tik 
atsisakydavo, bet kaikurie jų dar
gi pardavė jas, pasilikdami sau tik 
po vieną. Ir paskutiniame balan
džio 7 d. narių susirinkime savo ak
cijas viešai pasiūlė parduoti J. Ber- 
sėnas, J. Palmer ir St. Bakšys po 
$100, kad ištirtų opozicijos gerą va
lią. Deja, iki šiol nei vienas iš opo
zicijos pas tuos asmenis akcijų ne
nupirko.

Toliau atsišaukime rašoma: “1963 
m. susirinkimas bandė pakeisti mū
sų statuto § 64 ir vietoje 5 akcijų 
leisti parduoti iki 10 akcijų vienam 
asmeniui. Susirinkime dalyvavo 259 
akcijos. Statuto pakeitimui reikėjo 
% daugumos, arba 173 akcijų. Bal
suojant už pakeitimą pasisakė tik 
122 akcijos. Kaip matome, įstatas 
liko nepakeistas, ką patvirtino ir 
Kontrolės Komisija. Tačiau p. Bak
šiui tai buvo nepriimtina ir jis už
sispyręs tam priešinosi, dėl ko, kaip 
žinom, balandžio 7 d. narių susirin
kimas iširo.”

Iki 1963 m. kovo 24 d. buvo lei
džiama pardavinėti nedaugiau 5 ak
cijų. Minėtą datą įvykęs visuotinis 
LN narių susirinkimas nutarė: “Nu
tarta § 64 pakeisti sekančiai: vie
nas fizinis ar-juridinis asmuo turi 
teisę įsigyti nedaugiau kaip 10 ak
cijų. Už balsavo* 122 akcijos. Už pa- ’ ‘ 
siūlymą, kad vienas asmuo turi tei
sų įsigyti 20 akcijų ir lietuviškos ne
pelno organizacijos 100 akcijų — 
balsavo 49 akcijos.”

Revizijos k-ja iš J. G. Skaisčio, O. 
Stasiulio ir A. Pilipavičiaus savo š. 
m. balandžio 5 d. tuo reikalu akte 
konstatavo: “Anksčiau paminėto 64 
str. pakeitimas susirinkime negavo 
% balsų. Nuo 259 % sudaro 172 % . j 
akcijos, o balsavo 171 akcija”. 
Kaip matome už pakeitimą balsavo 
ne 122 akcijos, kaip atsišaukime ra
šoma, bet 171 akcija, ką ir rev. k-ja 
konstatavo, pripažindama, kad tie 
49 balsai, kurie balsavo už 20 akci
jų, logiškai galvojant, ne tik sutiko 
su 10 akcijų, bet norėjo pakelti jų 
pardavimo ribą iki 20 akcijų. Šis 
nutarimas galiojo 5 metus ir jį tu
rėjo žinoti ir opozicinė grupė, iš
siuntinėjus! minėtą raštą. Bet visi 
iki šiol tylėjo. Anksčiau, kai daugu
mas nesitikėjome, kad taip iškils 
Lietuvių Namų turtas ir pajamos, ' 
visi norėjome, kad kiekvienas mūsų 
dėtų į LN po $1.000! Kodėl gi da
bar taip įvyko, jog visi tie, kurie 
stambiau parėmė LN darbą, dabar 
tapo opozicijos suniekinti? Turint 
gerą valią, formaliai trūkstamą dvie
jų balsų legalią daugumą galima 
buvo švelniai sutvarkyti. Teisiniu 
požiūriu šis klausimas LN v-bos dar 
ir iki šiol neišsiaiškintas. St. Bakšys

PADĖKA

i į 
i
♦;

- * *

KNIGHT RADIO AND TELEVISION

SALES AMD SERVICE
168 LOCKE ST. SO. HAMILTON Tel. 522-5028

Pranešu visiems klientams, kad nuo š. m. kovo 4 d. esu
Į

“Knight Radio and TV” krautuvės savininkas.

Dėkoju visiems buvusiems savo klientams ir tikiu,
i

kad galėsiu ir toliau jums patarnauti. Taip pat kvie-

čiu ir kitus tautiečius apsilankyti mano krautuvėj, su

sipažinti ir palyginti kainas.

Visą birželio mėnesį specialios susipažinimo kainos

IKI PASIMATYMO: JOSŲ — ALG/S (AL) PILYPAMS

GERIAUSIUS LINKĖJIMUS SIUNČIA -

X114C
RADIJO PRIIMTUVAI

NUO $16.95

X505B
PATEFONAI
NUO $32.95

25X65O7L

NEŠIOJAMIEJI 
TELEVIZIJOS PRIIMTUVAI 

NUO $149.95

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS (DEDU. 
ĮKAINOJIMAS nemokamas. kreiptis bet kuriuo laiku.

Ml SUM ANCASTER. ONT.

VASARA — STOVYKLA — DAI
NAVA! MERGAIČIŲ STOVYKLA! 
Jei Jūsų dukra (nuo 7 iki 16 metų) 
nieko nedaro liepos mėn. 14-28 d., 
atsiųskite ją i mergaičių stovyklą 
Dainavoje, šiai stovyklai vadovauja 
seseles iš Putnamo: Jurgita, Juoza
pa, Loreta ir Igne. Kartu su parink
tu personalu seselės paruošia įdomią 
dviejų savaičių programą. Mergai
tės bendraus su kitom lietuvaitėm 
iš įvairių miestų; išmoks lietuviškų 
dainų bei šokių, rankdarbių bei me
no, gaus progą vaidinti ir kurti. Per 
šias dvi savaites stovyklautojos iš
leidžia bent 6 laikraštęlio numerius. 
Jei Jums rupi Jūsų dukters lietu
viškas, krikščioniškas auklėjimas, at
siųskite savo dukrą ir jos drauges j 
šią stovyklą. Pastaroji skiriasi nuo 
skautų bei ateitininkų. Jos tikslas 
ir priemonės kitokios. Mergaitės tik
rai nesigailės. Jei norėtumėt dau
giau informacijų, rašykite j Dainavą, 
15186 Austin Rd., Manchester, Michi
gan, 48158, sės. Ignei.

Už š.m. gegužės 25 d. mums neti
kėtai suruoštas įkurtuvių vaišes bei 
labai vertingą dovaną esame labai 
dėkingi. Ypatinga padėka iniciato
rėms p.p. Petrutei Mikuckienei ir 
Genutei Gudelienei. Taipgi didelis 
ačiū visiems prisidėjusiems: p. p. 
Aukštakalniams, Juzeliūnams, Liaug- 
minams, Žuliams, Dubinskams, Pu- 
lianauskienei, Petkūnams, Visoc- 
kiams, Rusinavičiams, Barkauskams, 
Vizgirdai, Pleiniui, Norkūnui, Ka- 
reckams, Jurgeliui, Kocalo, Naujo
kui, Juodžbalienei, Kulienei, Gode
liui, Mikalauskui, Kubiliui, Meškaus
kui, Panavams.

Su gilia pagarba ir meile Jums — 
Viktorija ir Stasys Burdinavičiai

OSHAWA, ONT.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už sureng
tą mums staigmeną-išleistuves ren
gėjams p.p. J. L. Macevičiams ir vi
siems prisidėjusiems prie brangios 
dovanos: J. O. Samkovams, S. V. 
Kneitams, A. O. želviams, P. E. Juod- 

- vaikiams, M. Zubrickui, A. O. Dovi- 
doniams, A. ■ Balsevičiui, I. Macevi- 
čienei, J. B. Dundziams, A. A. Vai
čiūnams, N. Osmok. Dėkojam ir savo 
sūnums — J. A. Tas pobūvis ir mū
sų draugai Ūks mtnns visam amžiui 
neužmirštamas prisiminimas.

J. K. Ua«bM

SPALVOTOS
TELEVIZIJOS PRIIMTUVAI

NUO $569.00

X334W

Model No. 25 x 4533 W

ATVYKITE IR PAMATYKITE ŠIUOS BEI KITUS

MODELIUS — SPECIALIOS KAINOS SUSIPAŽINIMUI

Krautuvė atidaryta — pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 9 v.r.— 6 v.v.;

trečiadieniais 9 v. r.—12.JO v.p.p.; penktadieniais 9 v.r.—9 v.v.;

i

šeštadieniais 9 v.r.—5 v.p.p.
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® PAVERGTOJE TE/YKEJE
MUZIKO ĮSPŪDŽIAI IŠRADIMŲ PATENTAI
Savo įspūdžius Iš kelionės po JAV 

“Gimtojo Krašto” 23 nr. pasakoja 
styginio kvarteto narys Jurgis 
Fledžinskas: “Apie mūsų tėvynainių 
gyvenimą Jungtinėse Valstijose bu
vau skaitęs, girdėjęs. Rodos daugiau 
ir nesužinosi. O vis dėlto... Neįma
noma aprašyti visų susitikimų, po
kalbių, naujų pažinčių. Įdomu buvo 
smulkiau sužinoti apie savo buvusių 
pedagogų gyvenimą, jų darbą. Kaip 
akimirka prabėgo susitikimas Čika
goje su dainininku Stasiu Baru-Ba- 
ranausku. Tai nepakeičiamas Čikagos 
lietuvių operos gražaus tembro te
noras. Tą vakarą susipažinau ne tik 
su jo šeima, bet ir sutikau Petrą 
Armoną, kuris dar Šiaulių gimnazi
joje buvo mano mokytojas. Jis šiuo 
metu vadovauja “Dainavos” ansamb
liui. Sutikau Vladą Jakubėną, kuris, 
jo žodžiais tariant, šiuo metu nuo 
komponavimo yra kiek nutolęs, dau
giau dirba kaip fortepijono mokyto
jas ir akompanuotojas. Teko pasi
kalbėti ir su dainininku J. Sprin
džiu, kuris nuo muzikinio gyvenimo 
nutolęs. Vos keliolika lietuvių mu
zikų emigracijoje gytena iš pasto
vaus profesinio darbo. Didesnioji 
dalis arba vargonininkauja, arba ver
čiasi privačiomis pamokomis ...” Ra
šinys baigiamas mintimi, kad Lietu
voje yra geriau, nes ten puoselėja
mas, kaip gležnas daigelis, kiekvie- 
nas talentas muzikos mokyklose ir 
konservatorijoje.

NEGAUSŪS EKSKURSANTAI
Viešnagės Lietuvoje sutrumpini

mas iki penkių dienų Vilniuje gero
kai apkarpė ekskurstantų gretas. Tai 
liudija pranešimas “Gimtajame Kraš
te” birželio 6 d. apie dvi ekskur
sijas iš JAV. Pirmąją grupe suda
rė 19 svečių, e antrąją — tik 8. Pra
nešime minimi: dail. Matthew Gran
te (Motiejus Orentas) iš Niujorko, 
Stasys Dobrovolskis, čikagietės se
serys Ona Pučkorienė ir Stefanija 
Klimienė, Čikagoje gyvenanti Mary
tė Šneiderytė-Tessend, ištekėjusi už 
belgo.

“GINTARINĖ PORA”
Birželio pirmosiomis dienomis 

Kaune įvyko ketvirtasis “Gintarinės 
poros” tarptautinis šokių konkur
sas, kuriame, be lietuvių, varžėsi šo
kėjų poros iš Maskvos, Leningrado, 
Minsko, Rygos, Talino, Jugoslavijos, 
Austrijos ir V. Vokietijos. Pastarie
ji trys kraštai konkursan buvo at
siuntę po vieną šokėjų porą. Kon
kursas buvo dviejų dalių — klasiki
nių ir P. Amerikos šokių. Klasiki- 

- nių šokių laimėtojai išsirikiavo šia 
tvarka: I. kauniečiai gydytojai Jū
ratė ir Česlovas Norvaišos, II. vo
kiečių pora, III. estai Pija ir Aras 
Orbai. P. Amerikos šokiuose I vie
tą laimėjo taip pat J. č. Norvaišos, 
II — estai P. A. Orbai, m — kau
niečiai stud. Laima Balsevičiūtė ir 
inž. Petras Janulevičius. “Gintarinės 
poros” prizas teko klasikinių ir P. 
Amerikos šokių laimėtojams Jūratei 
ir Česlovui Norvaišoms. Pažymėtina, 
kad šiame konkurse gerai pasirodė 
naujoji kauniečių pora L. Balsevi
čiūtė ir P. Janulevičius, o žinomi 
kauniečiai šokėjai Dalia ir Vidas Ka- 
maičiai abiejose grupėse turėjo pa
sitenkinti šešta vieta.

PAGERBTA MOKYTOJA
Rygoje buvo pagerbta lietuvių mo

kyklos mokytoja Malvina Misiūnaitė 
80 metų amžiaus sukakties proga. Mo
kytojauti ji yra pradėjusi 1905 m. 
“žvaigždės”, “Pašalpos” bei kitų lie
tuvių draugijų suorganizuotose mo
kyklose su Pr. Mašiotu, M. šikšniu ir 
kitais vėliau pasižymėjusiais pedago
gais. Mokytojos darbą M. Misiūnaitė 
dirbo iki 1948 m. Pagerbtuvėse da
lyvavo apie 300 buvusių jos moki
nių iš Latvijos ir Lietuvos. Sukak
tuvininkei įteiktas dail. K. Šimonio 
nutapytas jos portretas.

MAŽEIKIŲ HERBAS
Mažeikiams artėja šimtmečio su

kaktis, kurią buvo nutarta atžymėti 
nauju miesto herbu. Konkurą laimė
jo J. Garelio elektrotechnikos ga
myklos menininkas J. Eglinskas, pa
ruošęs eskizą su lanku ir strėle-žai- 
bu. Naujuoju herbu jau puošiami 
pastatai ir Mažeikių aikštės.

Vilniuje įvyko visos Sovietų Są
jungos metalo pjovimo staklių ir 
įrankių pramonės projektavimo biu
rų, mokslinio tyrimo institutų bei 
gamyklų vyr. inžinierių, direktorių 
pavaduotojų mokslo reikalams kon
ferencija, kurioje dalyvavo apie 300 
atstovų. Dėmesio centre buvo sovie
tinių išradimų patentų reikalai už
sienyje, jų teisinė apsauga, leidimų 
pardavimo klausimai. Per keturias 
dienas padaryti 22 pranešimai, jų 
tarpe eksperimentinio metalo pjo
vimo staklių mokslinio tyrimo insti
tuto Vilniaus skyriaus laboratorijos 
viršininko L. Kučinsko ir mokslinės- 
techninės informacijos instituto cent
rinės bibliotekos patentų fondo ve
dėjos R. Tumėnaitės. Lig šiol Mask
va vogdavo ir kopijuodavo užsienio 
išradimus, o savuosius slėpdavo nuo 
užsieniečių. Dabar, atrodo, bus mė
ginama gauti užsienio valiutos už 
leidimus naudotis sovietinių išradimų 
patentais.

STUDENTŲ ATOSTOGOS
Prof. Juozas Kupčinskas “Tiesos” 

116 nr. svarsto studentų atostogų 
klausimą ir jiems daromą skriaudą, 
kuri ypač išryškėjo tada, kai dar
bininkams buvo įvesta penkių darbo 
dienų savaitė, o studentams ir moks
leiviams paliktos šešios mokymosi 
dienos: “Dirbantieji per metus turi 
24 savaites atostogų ir dar apie 100 
poilsio dienų, t.y. apie 120 dienų. 
Studentų oficialios atostogos — 45- 
76 dienos. Paskaičiuokime sekmadie
nius ir valstybines šventes. Turint 
galvoje, kad semestro paskutinį mė
nesį, vykstant egzaminams, studen
tai dirba ir sekmadieniais, šių die
nų skaičius sumažėja dar devynio
mis. Todėl geriausiu atveju studen
tas per metus turi ne daugiau kaip 
87-112 poilsio dienų. Be to, jis dir
ba apie 8 valandas. Toks valandų 
skaičius yra studentų darbo minimu
mas. Artėjant egzaminams ir per eg
zaminus studentai per dieną dirba 
10, 12, 14 ar dar daugiau valan
dų —” Dar liūdniau yra gimnazi
jas baigiantiems moksleiviams, ku
rie turi išlaikyti baigiamuosius eg
zaminus ir po to laikyti stojamuo
sius egzaminus į augštąsias mokyk
las. Tokiems tikrų atostogų lieka ne
pilnos dvi savaitės. Nenuostabu, kad 
jie į augštąsias mokyklas ateina su 
nuovargio žymėmis veiduose. Prof. J. 
Kupčinskas paliečia ir kompartijos 
organizuojamas priverstines studen
tų talkas: “Reiktų gerai apsvars
tyti, ar tikslinga dalį jų atostogų 
panaudoti laisvanoriškam gamybi
niam darbui. Kartais į darbus vyk
davo net studentai, turintieji įsisko
linimus, kuriems atostogos reikalin
gos mokymuisi...” Prof. J. Kupčins
kas nusiskundžia, jog dažnai studen
tai į darbą siunčiami be jokio bū
tino reikalo. Jeigu būtų toks rei
kalas, studentai visada ateis į pa
galbą, bet tokiu atveju turi padėti 
visas jaunimas, ypač dirbantieji 
lengvesnį darbą penkias dienas į sa
vaitę. Jie galėtų padirbėti ir šešta
dieniais, nes juk studentai mokosi 
šešias dienas. Neatrodo, kad šis pro
fesoriaus skundas susilauktų plates
nio atgarsio, nes “Komjaunimo Tie
sa” birželio 1 d. jau garsina dešim
tąją “studentų vasarą” Kazachstane, 
kur šiemet prie statybos darbų ti
kimasi susilaukti 37.000 studentų iš 
įvairių vietovių, jų tarpe ir Pabal
tijo.

PRAMONINĖ NAFTA
Naftos jieškoti buvo pradėta 1959 

m. centrinėje ir vakarinėje Lietu
voje. Nežymus jos kiekis gautas 
1967 m. prie Gargždų, išgręžus 2 km 
gylio gręžinį šiubariuose. Sekančiuo
se penkiuose gręžiniuose taip pat 
buvo aptikti naftos pėdsakai, o iš 
šeštojo gręžinio š.m. birželio 1 d. 
nafta pradėjo trykšti fontanu. Jos 
kiekis — 45-50 kubinių metrų per 
parą. Kita požeminė naftos gysla bu
vo aptikta Karaliaučiaus srityje. Ge
ologijos ir gelmių apsaugos valdy
bos viršininkas Vladas Mikalauskas 
tiki, kad Lietuvoje yra ir daugiau 
dar neaptiktų naftos šaltinių. Ar 
juos bus galima eksploatuoti, paaiš
kės ateityje, kai bus nustatytos naf
tos atsargos. V. Kst.

Dr. Stanley Hoidasz (viduryje) tarp lietuvių Toronto Royal York 
viešbutyje, kur įvyko liberalų partijos susirinkimas. Dr. Haidasz 
kandidatuoja į Kanados parlamentą Toronto Parkdale apylinkėje

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

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. ___

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

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

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

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt. ’

PARKDALE APYLINKĖJE IŠRINKITE 
DR. S. HAIDASZ

JIS RŪPESTINGAI PADEDA

VISIEMS RINKIKAMS

BALSUOKITE UŽ LIBERALUS

UŽ TEISINGĄ VISUOMENĘ

UŽ KRAŠTO VIENYBĘ

BIRŽELIO 25 IŠRINKITE

HAIDASZ ' X
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© LIETUVIAI PAŠAUIYJE
J. A. Valstybės

ČIKAGOJE ĮVYKO VLIKo ir AL- 
Tos vadovybių pasitarimas, svarstęs 
bendrąją politinę veiklą, jai reika
lingų lėšų telkimą, VLIKo ir ALTos 
santykius. Spaudos konferencijoje 
pareiškimus padarė VLIKo pirm. dr. 
J. K. Valiūnas ir ALTos pirm. inž. 
E. Bartkus, pabrėždami, kad visais 
šiais klausimais buvo pasiektas vie
ningas sutarimas, išsiaiškintos veik
los gairės ir pasidalintos darbo sri
tys. VLIKą ir ALTą sveikino Lietu
vos generalinis konsulas Čikagoje dr. 
P. Daužvardis.

LIETUVIŠKĄ KAIMĄ — “Villa
ge Lietuva” nori suorganizuoti Ka
lifornijos lietuviai. Los Angeles LB 
apylinkės valdyba pavedė savo pirm. 
A. J. Audroniui ir vicepirm. kun. 
dr. P. Celiešiui sudaryti specialų 
komitetą, į kurį jau pakviestas prof.
J. Kuprionis iš Louisianos. Lietuviš
kam kaimui akcijų pagrindu norima 
nupirkti 100 akrų žemės prie Los 
Angeles, pastatyti namus pensinin
kams, ligoninę sveikstantiems, įreng
ti maudymosi baseiną pensininkams 
ir ežerėlį jaunimui, įsigyti restora
ną ir motelį turistams, salę kultūri
niams parengimams. Šių planų įgy
vendinimas pareikalautų apie $300.- 
000. Organizacinio komiteto pirm. 
A. J. Audronio pranešimu, jau gauta 
daug laiškų ir pažadų $120.000 su
mai. Visais “Village Lietuva” reika
lais rašyti A. J. Audroniui, 1835 N. 
Dillon St., Los Angeles, Calif. 90026. 
Tel (213) 662-7S64.

“VARPO” SUVAŽIAVIMAS jubi- 
lėjiniais Lietuvos Laisvės Kovos Me
tais rengiamas birželio 22-23 d.d. 
Pottawattamie vasarvietėje prie St? 
Joseph, Mich., USA. Programoje: dr.
K. Karvelio paskaita-simpoziumas 
“Ideoliginis nepriklausomybės sie
kimo aspektas”, Anatolijaus Kairio 
paskaita-simpoziumas “Ar mūsų kū
ryba išeivijoje yra lietuviška? ir 
bendras pobūvis su menine dalimi. 
Pirmosios paskaitos diskusijose da
lyvaus VLIKo pirm. dr. J. K. Va
liūnas bei įvairių ideologinių sro
vių atstovai; antrosios — prof. A. 
Augustinavičienė ir meno sričių at
stovai. Suvažiavimą rengia Varpinin
kų Filisterių Draugija, “Varpo” lei
dėjas.

DR. DOMAS JASAITIS, išėjęs į 
pensiją, iš Floridos persikėlė pas

dukrą Eleną ir žentą dr. J. K. Va
liūnus į Niujorką, čia jį ištiko šir
dies smūgis, dėl kurio teko atsigulti 
ligoninėn. Sveikatai pagerėjus, ligo
nis po poros savaičių tikisi grįžti 
į namus.

BALFO REIKALŲ VEDĖJU pa
skirtas kun. P. Geiščiūnas iš Mon
tanos. Jam teks pakeisti a.a. kun. 
Lionginą Jankų Brooklyne.

ONA SERAFINAITĖ iš Buenos 
Aires, Argentinos sostinės, atskrido 
paviešėti pas dėdę B. Racevičių Či
kagoje.

“DRAUGO” ADMINISTRATORIUS 
kun. Albinas Spurgis išskrido į so
vietų okup. Lietuvą aplankyti savo 
senutės motinos.

L. GARSIENĖ, LB Atlanto pa
kraščio jaunimo sekcijos organiza
torė ir LB Waterbury apylinkės vi
cepirmininkė, Los Angeles lietu
viams skaitė paskaitą tema “Vaka
rų sąmyšis ir Lietuvos laisvės klau
simas”. Ji yra žmona Itn, A. Garsio, 
kovojusio garsiojoje Khe Sanh bazė
je, P. Vietname. Pasikalbėjime su 
korespondentais Itn. A. Garsys pa
reiškė, kad jam komunizmas jau yra 
pažįstamas iš Lietuvos laikų. Tą pa
čią mintį jis pakartojo žmonai ra
šytame laiške: “Žiūrėk ir dirbk tau
tinį darbą. Aš kovoju prieš tą pati 
priešą, kuris yra pavergęs Lietu
vą.” L. Garsienė yra gimnazijos mo
kytoja, politinių mokslų studijas bai
gusi Columbia universitete. Jos nuo
mone, dabartinis sąmyšis JAV su
daro puikią progą lietuviams išryš
kinti sovietų įvykdytas žudynes Rai
nių miškelyje ir Pravieniškėse.

POPIEŽIUS PAULIUS VI savo 
rūmų prelatu paskyrė kun. W. Pa- 
kutką, Marywood kolegijos kapelio
ną Scrantone.

AUGSBURGO LIETUVIŲ GIMNA
ZIJOS buvę mokytojai ir mokiniai, 
tiek abiturientai, tiek nebaigusieji, 
yra nuoširdžiai kviečiami į gimna
zijos suvažiavimą Čikagoje. Liepos 
6, 7 v. vak. akademija-banketas; lie
pos 7, 11 v. ryto — pamaldos. Ban
ketui prašome registruotis pas. Sau
lę Šatienę (Gedminaitę), 323 N. 
Williams Drive, Palatine, Ill. 60067, 
iki birželio 25 d.

Vokietija
ENDRIUS ŽILIUS, gimęs 1919 m. 

Raudžių kaime, Šilutės apskr., 1961 
m. Kiel universitete įsigijo psicho

logo diplomą, šiuo metu jis yra 
Hamburgo miesto mokyklų ir kalė
jimų psichologas, pąsižymėjęs moks
liniais darbais teisminėje srityje.

ALG. J. STEPAITIS su žmona Lai
mute Smolenskaite tarnybos reika
lais išvyko į Milaną. L Stepaitienė 
savo solo dainomis ilgus metus bu
vo nuolatinė V. Vokietijos lietuvių 
didžiųjų parengimų talkininkė, kaip 
solistė susilaukusi gražių atsiliepi
mų vokiečių spaudoje.

LAISVOSIOS EUROPOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ suvažiavimas įvyko 
birželio 5 ir 6 d. Dieburge. Apie 
naujai planuojamus Šv. Sosto patvar
kymus išeivių pastoracijai praneši
mą padarė prel. L. Tulaba, o kun. 
dr. J. Vaišnora, MIC,— apie padė
tį Lietuvoje ir mūsų santykius su 
ja. Aktualiais lietuvių pastoracijos 
klausimais po II Vatikano santary- 
bos kalbėjo prel. dr. J. Aviža, lie
tuvių katalikų sielovados direkto
rius Vokietijoje. Po pranešimų vyko 
gyvos diskusijos bei pasikeitimas 
mintimis. Diskusijose ypač buvo iš
ryškinta, kad nuo 1962/63 m. Lie
tuvoje mirštančių kunigų skaičius 
žymiai pradėjo viršyti naujai įšven
tinamus, ir todėl, neskaitant komu
nistinės valdžios uždarytų parapinių 
bažnyčių, jau yra 30 dar veikian
čių parapijų su savo bažnyčiomis, bet 
jau neturinčių savo kunigo. .Suvažia
vimas praėjo darbingoje ir jaukioje 
nuotaikoje buvusio sielovados direk
toriaus T. Alfonso Bernatonio admi
nistruojamose patalpose. Dalyvavo ir 
prel. Gutauskas, lietuvių išeivių sie
lovados veteranas iš Škotijos.

Argentina
ARGENTINOS IŠSILAISVINIMO 

REVOLIUCIJOS 158 metų sukak
ties proga pobūvį su koncertine 
programa Dr. V. Kudirkos salėje 
Lanus surengė Susivienijimo Lietu
vių Argentinoje I skyrius. Koncer
tinę programos dalį atliko solistai 
— Marija Zavickienė, Albertas Griš- 
ka, Antanas Slančiauskas, Zuzana 
Valadkaitė. Po to skambėjo A. Griš- 
kos ir A. Slančiausko, Z. Valadkai- 
tės ir A. Griškos duetai. Programai 
vadovavo Irena Stankevičienė, žodį 
tarė ALOST pirm. J. čikštas, Min
daugo pirm. O. Bakanas, A. L. C. 
pirmininkas Julius Mičiūdas, “Argen
tinos Lietuvių Balso” red. K Nor
kus, SLA pirm. L. Stankevičius. Ren
gėjų vardu dalyvius, kurių buvo 340, 
jau programos pradžioje buvo pa
sveikinęs SLA I skyr, pirm. J. įei
nąs.

Pierre 
Elliott 
T rudeau
• NAUJO TIPO KANADIETIS

• NAUJA LIBERALŲ VADOVYBĖ

• NAUJA KANADOS VADOVYBĖ
Į

“Aš tikiu pažangą, tikiu reformas”
zAš manau, kad mes turime išban
dyti gyvenamuosius laikus ir rizi
kuoti kaikuriuos sprendimus, kurie 
galbūt nėra malonūs, tačiau reika

lingi įvesdinti mums į rytojaus pa
saulį, kad nepasiliktame atgyven
tame pasaulyje".

ATSIMINKITE SVARBESNIUOSIUS LIBERALŲ LAIMĖJIMUS

• Mūsų Kanados vėliava. Kanados pilietybės įstatymas
• Kanados sveikatos draudos planas.
• Kanados pensijų planas RT. HON. PIERRE ELLIOTT TRUDEAU 

Kanados ministens pirmininkas

SU TRUDEAU IR NAUJĄJA LIBERALŲ VYRIAUSYBĘ TURĖSIME:
VIENINGĄ KANADĄ 20 milijonų balsų krašto viduje, bet vieningų balsų užsienyje

TEISINGĄ VISUOMENĘ

KLESTINČIĄ EKONOMIJĄ

TAIKINGĄ PASAULI

Lygias teises ir lygų traktavimų visų kanadiečių, nežiūrint 
kokia kalba kalbėtų, kiek beuždirbtų, kokios religijos bebūtų 

Tvarkingų modernių vyriausybę pilnam ekonominiam augimui 

Tvirtų ir aiškų Kanados balsų tarp laisvų pasaulio kraštų 
tarptautiniuose reikaluose

Balsuokite už Trudeau - balsuokite už liberalus 
BIRŽELIO 25-ją Palaikykite savo APYLINKĖS LIBERALŲ KANDIDATUS
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EDVARDAS SULAITIS

STIPRIAI PERGYVENTA senato
riaus Roberto Kennedžio mirtis, šis 
nuo žudiko rankos netikėtai kritęs 
vyras buvo gana palankus lietuviams, 
kaip ir jo vyresnysis brolis JAV 
prez. John F. Kennedy. Čikagos te
levizijos stotys kelias dienas beveik 
ištisai perdavė programas, susiju
sias su sen. Kennedžio mirtinu, o 
vėliau transliavo jo kūno pervežimo 
iškilmes iš Los Angeles į Niujorką, 
pamaldas Niujorke, kelionę trauki
niu j Vašingtoną ir laidotuves Ar- 
lingtono kapinėse.

“Good Samaritan” ligoninėje Los 
Angeles mieste, kur buvo operuo
tas sen. Kennedy ir kur vėliau jis 
mirė, budinčiu gydytoju buvo lietu
vis dr. Viktoras Baziliauskas. Apie 
jį trumpai rašė “Chicago American” 
dienraštis birželio 9 d. laidoje, ci
tavo jo žodžius, esą Ethel Kennedy 
visą tragediją pakėlė žymiai geriau, 
negu jo paties žmona būtų galėjusi 
pakelti.

“Cicero Life” laikraštis birželio 7 
d. Įdėjo Aloyzo Barono ir Juliaus 
Norkaus pasisakymus dėl sen. Ken
nedžio mirties. A. Baronas laikraš
tyje pristatytas kaip tarptautinio 
pripažinimo susilaukęs romanų ra
šytojas. Abu jie pageidavo, kad bū
tų Įvesta griežta ginklų kontrolė. 
• • •

DAUG DIRBAMA besirengiant 
III-jai Amerikos ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventei. Vienas šios 
šventės programos, punktų susipaži
nimo vakaras-pobūvis, numatytas lie
pos 6 d. vakare, įvyks kitoje vietoje 
nei buvo skelbta, būtent, Arlingto- 
no Parko arklių lenktynių pastato 
salėse, Čikagos šiaurės vakarų prie
miestyje. Bilietai į šį pobūvį ir pa
čią šokių šventę jau platinami “Mar
ginių” krautuvėje.

Tą savaitę prieš tautinių šokių 
šventę Čikagoje vyks 3 didesnio po
būdžio suvažiavimai. Tuo metu čia 
savo seimus turės Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje — SLA, Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sandara ir Tė
vynės Mylėtojų Draugija. Visų šių 
organizacijų vadovybėse yra daugu
ma tų pačių žmonių, o taip pat ir 
narių tarpe yra priklausančių visom 
trim organizacijom. Todėl ir jų, su
važiavimai šaukiami kartu, toje pa
čioje vietoje. Didžiausia šių orga
nizacijų yra SLA (joje yra ir ne
maža Kanadoje gyvenančių tautie
čių). Tai draudęs organizacija, anks
čiau dirbusi ir lietuviškoje veikloje. 
Ji leidžia savo laikraštį “Tėvynė”, 
kuris yra labai riboto turinio, bet 
savo tiražu didžiausias iš visų išei
vijoje leidžiamų savaitraščių. 
• • •

ILGĄ LAIKĄ veikė sovietinių 
leidinių knygynas miesto centre. 
Šiame knygyne buvo ir nemažas lie
tuviškų knygų skyrius, kuriame ga
lima buvo užsiprenumeruoti laikraš
čius bei žurnalus iš okup. Lietuvos. 
Knygyne dirbo žinomas lietuvių vei
kėjas J. Dainauskas, kuris rūpinosi, 
kad čia būtų atvežama visiems nau
dingų, ne vien propogandinių leidi
nių. Prieš mėnesį laiko šis knygy
nas buvo likviduotas ir visas inven
torius pervežtas Vašingtonan. Čika
goje palikti tik lietuviški leidiniai 
(apie 2000 egz.) kurie čia yra kata
loguojami ir juos galės mūsų tautie 
čiai užsisakyti paštu. Knygos yra 
sukrautos pas Juozą Kreivėną, ku
ris kartu su J. Damausku bus šio

knygyno vedėjais. Knygynas ateity
je bus papildytas naujausiais leidi
niais, lietuviškomis plokštelėmis ir 
kt. 
• • •

“CHICAGO TRIBUNE” dienraš- 
tis išleido specialų informacinį prie
dą — ką Čikagoje ir jos apylinkėse 
galima mayti bei veikti šią vasarą. 
Matytinu vietų sąraše yra ir “Bal- 
zekas Museum of Lithuanian Cultu
re”, kuris yra 4012 S. Archer Avė. 
Šiame muzėjuje birželio 8 d. buvo 
atidaryta nauja meno paroda — Mag
dalenos Stankūnienės aliejaus pieši
niai, grafika ir mozaikos. Ši dali
ninkė ketverius metus yra lankiusi 
Čikagos Meno Institutą. Ji ypač ver
tinama savo mozaikos darbai, ku
riuos iškelia ir amerikiečiai meno 
kritikai. Neseniai ši dailininkė da
lyvavo Amerikos universitetų bei 
kolegijų meno skyrių surengtoje pa
vasarinėje parodoje, kur iš 700 
darbų už savo aliejinį kūrinį laimė
jo garbės pažymėjimą. 
• • •

CICERO MIESTE prieš 47 metus 
buvo pastatyti “Lietuvių Liuosybės 
Namai”, kurie dabar žinomi “Lithu
anian Liberty Hali” vardu. Šiuose 
namuose anksčiau įvykdavo daug 
lietuviškų pobūvių, kurie nesutilp- 
davo lietuviškoje šv. Antano par. sa
lėje. Atvykus naujiesiems ateiviams, 
šie Namai buvo pavadinti “raudo
nais”, nes žymi dalininkų dalis “pri
klausė “pažangiųjų” organizacijoms. 
Kurį laiką vyko tam tikra kova, nors 
ir nesėkminga. Prieš kelis metus da
lis naujųjų ateivių sugalvojo kitą 
kelią ir pasiryžo tapti dalininkais. 
Šiemet į valdybą jau pateko 4 nau
jieji ateiviai: M. Simokaitis, G. J. 
Breivė, V. Mičiulis ir A. Juškevi
čius (LB Cicero apyl. ir Čikagos 
apyg. pirmininkas) Taip pat valdy
boje yra ir John Kimbarkas — Ci
cero miesto sekretorius (antrasis 
savo pareigų svarbumu Cicero mies
te). Dabar norima atitaisyti paga
dintą šių Namų vardą, juos kiek 
pataisyti, kad galėtų tarnauti pla- 
tiesiems lietuvių sluogsniams. Da
bar namų patalpas pradeda nuomoti 
naujieji ateiviai, o jų valgykloje (jos 
savininkai irgi naujieji ateiviai) 
dažnai valgo ir lietuvių visuomenės 
veteranas prel. Mykolas Krupavi
čius. 
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. M. Vai- 
dyla, “Sandaros” redaktorius, bus pa
gerbtas lietuvių rengiamame pobū
vyje Sharkos West restorane birže
lio 26 d. Pagerbimas ruošiamas ry
šium su Vaidylos pakvietimu į Čika
gos miesto “Senior Citizens Hall of 
Fame”. M. Vaidylą į Čikagos pasi
žymėjusių senesniųjų piliečių tar
pą pasiūlė LB Socialinis Klubas. — 
Dr. Jonas Puzinas su šeima iš Fi
ladelfijos neseniai lankėsi Čikagoje 
ir apžiūrėjo Balzeko Lietuvių Kul
tūros Muzėjų. — “Lituanikos” fut
bolininkai baigė amerikiečių pirme
nybių pirmąjį ratą, paskutinėse rung
tynėse sukovodami 1:1 su lenkų 
“Lightnings” vienuolike. Iš 7 susi
tikimų lietuviai turi 9 taškus ir da
linasi II vieta su meksikiečių “Ne- 
caxa” komanda. Pirmoje vietoje sto
vi CDA vienuolikė su 12 taškų. — 
Čikagos Lietuvių Golfo Klubas ge
gužės 26 d. turėjo savo pirmenybes, 
kurias laimėjo L. Plėnys. Antruoju

Birželio 9 dieną Lietuvos ge- 
nerąliniam konsulate Niujorke 
posėdžiavo iš įvairių miestų su
važiavę konsulato advokatai.

Okupavę Lietuvą ir apiplėšę 
Lietuvos gyventojus okupantai 
siekia užgrobti ir tą, kas tiems 
gyventojams galėtų tekti iš už
sienyje, ypatingai Amerikoje, 
mirusiųjų giminaičių palikimų. 
Maskvos Injurkolegija (Ino- 
strannaja Juridičeskaja Kolle- 
gija) tam tikslui yra atidariusi 
Vilniuje ir savo skyrių, per ku
ri išgauna iš Lietuvos gyvento
jų įgaliojimus Sovietų Sąjun
gos interesams Amerikoje at
stovaujantiems advokatams. Lie
tuvos gyventojai kitokio pasirin
kimo neturi kaip tik pasirašyti 
jiems pateiktą rusišką įgalioji
mą. Kiekvienas, bent kiek oku
panto Lietuvai užmestą sovieti
nę santvarką pažįstantis, gerai 
žino, kas laukia to, kuris atsisa
kytų pasirašyti.

Maskvai pirmoje eilėje rūpi 
ne okupuotos Lietuvos gyven
tojų gerovė, bet jiems tenkan

čių dolerių užgrobimas. Priei
nama net iki tokių kurjozų, kad 
Maskvos Injurkolegijos advoka
tai Amerikoje reiškia pretenzi
jas ir į Lietuvos bažnyčioms už
rašytus palikimus. Ar bereikia 
aiškinti, kad Maskva interesuo
ta ne Lietuvos bažnyčių ar gy
ventojų gerove, bet užgrobimu 
dolerių, kurie tiems gyvento
jams galėtų tekti.

Dauguma Amerikos valstijų 
turi net specialius įstatymus ap
saugojimui Sovietų Rusijoje ir 
jos užgrobtose šalyse gyvenan
čių įpėdinių nuo apiplėšimo. Ne
žiūrint to, vis dažniau sovietų 
interesams atstovaujantiems ad
vokatams pavyksta palikimus iš
gauti. Iš to pasipelno Sovietų 
Rusijos iždas, advokatai, o įpė- 
dinai gauna tik trupinius arba 
dažnais atvejais ir nieko.

Blogai, jei nepasirūpinama su
rašyti testamentų, bet negeriau, 
jei testamentai surašyti neatsi
žvelgiant į ypatingas iš okupa
cijos išplaukiančias sąlygas.

AUKOS JUNGT. FINANSŲ KOMITETUI
Hamiltono TF (pirm. K. Mi- 

relis) __  $2,000
Windsoro TF (įgal. P. Januš

ka) ___  252
Hamiltono kooper. “Talka” 50 
D. Jurkus, Montrealis _________ 10

Jungtinis Finansų Komitetas nuo
širdžiai dėkoja už darbą ir aukas. 
Ypač didelė padėka priklauso Tau
tos Fondo Hamiltono skyr. pirmi
ninkui K. Mileriui, visai jo vadovau
jamai valdybai ir duosniems bei lie
tuviškuosius reikalus suprantantiems 
tautiečiams. Hamiltono lietuviškoji 
bendruomenė dar sykį įrodė, kad ji 
tikrai yra lietuviškųjų reikalų tvir
tovė. Dar sykį pagarba ir padėka.

Iki šiol Kanadoje Jungtinis Finan
sų Komitetas aukų gavo $8,896.95. 
Dar gerokai trūksta iki $15,000 nu
statytos sumos. Komitetas nuošir
džiai kreipiasi į visus geros valios 
tautiečius, o ypač į TF atstovybių 
valdybas, įgaliotinius, KLB apylin
kių valdybas ir pirmininkus. Artė

ja vasaros atostogos. Pradedama dau
giau judėti ir draugėn susiburti. Tai 
duoda gerą progą šajia poilsio, ato
stogavimo ir gegužinių nepamiršti ir 
Laisvės Kovos Metų. Lietuvos nepri
klausomybės penkiasdešimtmetis bel
džiasi į lietuviškąsias sąžines. Jei kur 
ruošiamas viešo ar privataus pobū
džio pobūvis, vertėtų tą progą ne 
vien laisvalaikiui ar poilsiui skirti, 
bet ir lietuviškąją kovą prisiminti. 
Rinkti aukas turi teisę ne vien val
dybos ar įgaliotiniai, bet ir visi su
sipratę lietuviai. O jei norima ku
ria proga įvykį ar asmenį pagerbti, 
tai tinkamiausia tada būtų minėto 
įvykio ar asmens vardu surinktas au
kas paskirti Lietuvos nepriklausomy
bės kovai vesti. Jungtinis Finansų 
Komitetas tokias gautas aukas mie
lai skelbs spaudoje ir paminės ku
ria proga tai buvo atlikta.

Jungtinis Finansų Komitetas Ka
nadoje linki visiems tautiečiams sma
giu ir poilsio pilnų atostogų.

KOMITETO INF.

TORONTO MIESTAS

1968
NEJUDOMO TURTO MOKESČIAI

Pagal savivaldybių bei turto įvertinimo įstatymą ir 
Toronto miesto taisykles (By-Law) nr. 155-68 nejuda
mojo turto mokesčiai yra jau nustatyti 1968 metams. 
Išskaitant jau pirimiau pasiųstas sąskaitas, mokesčių 
likutis yra paskirstytas sekančiai:

Visam Ketvirtas Penktas Šeštas
mieste mokėjimas mokėjimas mokėjimas

liepos 3 rugsėjo 4 spalio 16

Tolius Šlutas "Lietuviai televizi
joje'7 programos vedėjas, filmuo
ja šeštadieninių mokyklų sqskry- 
dį Čikagoje gegužės 30 d. Si te
levizijos programa praėjusį kovo 
mėnesį paminėjo dviejų metų 
sukcktį

liko N. Janickas, o trečiuoju — E. 
Lapas. Klubas įsisteigė praėjusiais 
metais, bet jau spėjo surengti tris 
turnyrus. Jam priklauso apie 90 na
rių.

St. Balzekas ir kun. St. Yla ap
lankęs "Balzekas Museum of 
Lithuanian Culture" Čikagoje

A

Nejudomojo turto mokėjimų sąskaitos visame mies- 
, te bus išsiuntinėtos iki birželio 19 d.

Mokesčių mokėtojai, kurie negausite sąskaitų iki 
tos datos ar tuojau po jos, nedelsdami kreipkitės į 
Information Counter pagrindiniame augšte, miesto 
rotušėje (City Hali), asmeniškai, telefonu 367-7115 
arba raštu šiuo adresu — the Tax Collector, City Hall, 

■ Toronto.
MOKESČŲ MOKĖJIMAI: mokesčiai gali būti apmo

kami pilnai ar nustatytomis dalimis kiekviename ban
ke metropolinio Toronto ribose PRIEŠ AR MOKĖJIMO 
DIENĄ. (Bankai ima mažą patarnavimo mokestį).

Čekiai ar piniginės pašto perlaidos pilna išmokėji- 
: mo verte Toronte gali būti išrašomi City Treasurer 

vardu ir pasiunčiam j City Hali.
Įstaigos darbo valandos: 8.30 v r. iki 4.30 v.p.p. 

Šeštadieniais uždaryta.
W. M. CAMPBELL 

City Treasurer

LONDON, ONTARIO
AUKOJO PENKIASDESIMTME- 

ČIUL Lietuvos penkiasdešimtmečio 
proga Jungtiniam Finansų Komite
tui Londono apylinkėje jau surinkta 
S575 Pagal susitarimą $73.30 suma 
pridėta prie vietos minėjimo išlaidų 
padengimo, o $400 jau įteikti minė
tam komitetui. Likusieji pinigai jam 
bus pasiųsti vėliau. Londonas ir šį 
kartą liko ištikimas savo garbingai 
tradicijai — kasmet savo auką pa
didinti. Si yra vienintelė apylinkė 
visoje Kanadoje, kasmet didinanti sa
vo Įnašus Tautos Fondui, ir nė kar
to dar nežengus atgal! šiemet au
kojo: $100 Šiluvos Marijos parapi
jos lėšų telkimo skyrius; $50 Ber- 
senai; $25 K. L. K. Moterų Dr-jos 
Londono skyrius; po $20: Kaveckai, 
Valaičiai, šakiai, Paulioniai; po $10: 
Jokšai, Kudukiai, Judickai, Ramo
nai. Paplauskai, Br. Misius, Dragū- 
nevičiai sr., Cicėnai, R. Mitalas, Ja
kaičiai, Sporto Klubas “Taura s”. 
Jaunimo Ansamblis “Baltija”; $8 
Ratkevičiai; po $5: kun. B. Pacevi- 
čius. Aušrotai, Petrašiūnai, A. P. Ki
sieliai, Kuzmai, Butkai, Tumosai. 
kun. J. Danielius. Misiai, Stygos, Go-

centai, J. G. Petrauskai, Dragūnevi- 
čiai jr., L. U. Bliskiai, P. Paškaus- 
kas, J. Gudavičius, Juodagalviai S. 
žulpa, Rastapkevičiai, Naruševičiai, 
Daniliūnai, St. Bendoraičiai, Šepu
čiai, aukotojas X; po $4: Narkevi- 
čiai ir P. Silinš; po $3: Eimantai sr., 
A. Jonynas; po $2: Chainauskai, Ku
dirkos, Eimantai jr.. Kerai, Gudeliai 
sr., J. Bliskiai, Genčiai, Šiaučiūnai, 
A. Šilbajoris, M. Svilpienė, A. O. 
švilpos, St. Stanevičius, Miškinienė, 
čegiai, A. Jokšai; Kanopeckai, Braz- 
lauskai, A. Kalnėnas, E. G. Petraus
kai, Nargelai, Navickai, J. Kiklikas, 
Kojelaičiai, P. Kuosa, V. Babinskas, 
M. Statkienė; po $1: J. Puodžiukas, 
J. Alcliūnas, Gudeliai jr., Al Aušro- 
tienė, J. Beleckas ir A. Mikulskis. 
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū, 
šiemet aukas energingai renka nau
jasis Tautos Fondo įgaliotinis Lon
donui K. Kudukis. Vajus bus tęsia
mas ligi š.m. gruodžio 31 d. Norin
tieji prisidėti prašomi aukas siųsti 
šiuo adresu: Mr. K. Kudukis 481 Ri- 
dout N., London, Ont; tel. 439-8590.

D. E.

GOVERNMENT OF CANADA

/

Toronto Prisikėlimo parapijos klebonui T. Placidui Bariui, OFM, jo 25 metų kunigystės proga, para
pijos atstovės įteikia dovana — meškerę Nuotr. B. Tarvydo

Šalia kitų problemų, Lietu
vos generalinio konsulato Niu
jorke advokatai svarstė ir tai, 
kaip turėtų būti surašyti testa
mentai, kad Įpėdiniai savo pali
kimus gautų be okupantus at
stovaujančiu advokatu įsikišimo. 
Suinteresuotieji palikimų ap
saugojimu turėtu kreiptis i Lie
tuvos konsulatus arba ir Į jų 
advokatus. Rep.

ĮDOMU LANKYTI MONTREALIO PARODĄ,
SMAGU POILSIAUTI GRAŽIOJE LAURENTIDŲ KALNŲ VASAR
VIETĖJE PRIE UPĖS IR EŽERO — 50 MYLIŲ NUO MONTREALIO.

ŠEIMOMS BUTAI SU PATOGUMAIS IR ŽIDINIAIS.
UŽSITIKRINSITE UŽSISAKYDAMI IŠ ANKSTO.

G A P U TI S,
7559 Querbes Ave, Montreal 15, P.Q. Tel. 272-8384

TORONTO PROGRESYViy KONSERVATORIŲ
KANDIDATAI

Mrs. Betty Knight 
BROADVIEW APYLINKĖJE
Ken Dear
DAVENPPORT APYLINKĖJE
Murray Maynard 
EGLINTON APYLINKĖJE
Dr. Gordon Stewart 
GREENWOOD APYLINKĖJE
Winfield C. McKay
HIGH PARK APYLINKĖJE

Stuart Summerhayes 
LAKESHORE APYLINKĖJE
Mrs. K. Armstrong
PARKDALE APYLINKĖJE
Robert B. Bradley
ROSEDALE APYLINKĖJE
Barry G. Lawes
ST. PAUL’S APYLINKĖJE
Victor Bagnato
SPADINA APYLINKĖJE

Edwin Robertson
TRINITY APYLINKĖJE
Kechin Wang
YORK EAST APYLINKĖJE
Cy Townsend
YORK SOUTH APYLINKĖJE
Donald V. Stirling
YORK CENTRE APYLINKĖJE
Wesley Boddington
YORK WEST APYLINKĖJE

ĮTEIKTAS BALSAS UŽ PROGRESYVIŲ
KONSERVATORIŲ KANDIDATĄ

BUS BALSAS UŽ STANFIELDĄ!
Vienuolika metų išbuvęs Naujosios Škotijos premjeru, Bob Stanfieldas sėkmingai vadovavo provincijos vyriausybei, 
kuri neturėjo skolų, nes jis negalėjo išleisti daugiau pinigų nei žmonės pajėgė mokėti. Jis sėkmingai vienuolika metų, 
išlaikė išbalansuotą biudžetą. Jei Bob Stanfieldas galėjo tai padaryti N. Škotijai, galės padaryti ir visai Kanadai.

BIRŽELIO 25-tąją
BALSUOKITE UŽ
PROGRESYVIUS KONSERVATORIUS

Paskelbta Toronto Progresyviu konservatorių partijos

Birželio 25-tą išrinkite 
ROBERTSON ED

PROGRESYVIŲ KONSERVATORIŲ KANDIDATĄ - 
TRINITY APYLINKĖJE

JIS PASISAKO UŽ:
• ATSAKINGĄ VYRIAUSYBĘ
• SUBALANSUOTĄ BIUDŽETĄ
• APSAUGĄ NUO INFLIACIJOS
• PIGESNES IR LENGVIAU GAUNAMAS PASKOLAS
• TEISINGUS IMIGRACIJOS ĮSTATYMUS

Balsuokite ROBERTSON ED I! X
Skelbiama Trinity Progresyvių Konservatorių sąjungos

Nuo 1968 metų birželio 30-tosios

svarbus pakeitimai
Kanados nedarbo

draudoje

Naujos išmokos bedarbiams

Naujos darbdavių ir darbininkų įmokos

Nauja apsauga gaunantiems didesnius atlyginimus

Smulkesnių informacijų teiraukitės savo NEDARBO DRAUDOS KOMISIJOJE (Unemployment Insurance Commission)
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Baltiečių tautodailės parodoje gegužės 8 d. Toronte. Iš kairės: Mrs. G. P. Allan, imigracijos įstai
gos atstovė; latvė Laura Krasts, Baltiečių Moterų Tarybos pirmininkė; Irena Meiklejohn-Sernaitė, 
programų pranešėja ir visuomenės veikėja; dail. H. Žmuidzinienė, atidariusi tautodailės parodą, 
estė S. Luitsalu. Nuotr. J. Ligerio

Kultūriniai lietuvių darbai Europoje
Pasikalbėjimas su "Enėjidės" vertėju dr. A. Rukša V. Vokietijoje

“T. ž.” bendradarbis K. Baronas, 
lankydamasis V. Vokietijoje nekar
tą matėsi su dr. A. Rukša Augsbur
ge ir ten jam pateikė eilę klausimų, 
čia spausdiname pirmąją pasisaky
mų dalį. Red.

— Daugumas išeivių užjūry
je gyvai seka Europos lietuvių 
kultūrinį gyvenimą. Ką galėtu
mėte tuo klausimu pasakyti?

— Nors daugumas iš Lietu
vos atbėgusių lietuvių emigravo 
į. užjūrius, tačiau ir Europoje 
likusių mūsų išeivių Įnašas lie
tuvių kultūrai, ypač' mokslui, 
gana svarus. Nesiimdamas duo
ti pilno ir vispusiško lietuviško
sios kultūrinės veiklos Europo
je vaizdo, galėčiau suminėti vi
są eilę lietuviškos kultūros cent
rų ir jai dirbančių asmenų.

Didžiausiu lietuviško mokslo 
centru Europoje, Europos “lie
tuviškais Atėnais”, tenka laiky
ti. Romą, kur niekada nebuvo 
tiek susitelkusių lietuviškų 
mokslo jėgų, kaip pokario me
tu. Didžiausiu Romos moksli
ninkų užmoju laikyčiau prof, 
dr. P. Rabikausko rašomą Lie
tuvos jėzuitų bei Vilniaus aka
demijos istoriją. Tai žada būti 
ne tik išsamiausia, bet ir arčiau
sia tikrovei, nes gausiai parem
ta dar niekieno neskelbta, ypač 
centrinio jėzuitų ordino archy
vo Romoje, medžiaga, ištisų 
dviejų šimtmečių lotyniškosios 
Lietuvos kultūros' istorija. Kaip 
šiai temai, taip ir kaikuriems 
kitiems Lietuvos istorijos klau
simams nušviesti “Lietuvių En
ciklopedijoje”, “Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijos Met
raštyje”, “Tautos Praeityje” ir 
kitur visa eilė mokslo laips
niais ir titulais pasipuošusių aka
demikų dvasiškių, kaip P'. Ra
bikauskas, J. Bičiūnas, A. Liui-
ma. R. Krasauskas, P. Jatulis, 
A. Vaišnora, kaip ir Romoje gy
venęs pasaulietis prof. Z. Ivins
kis. paskelbė jau iki šiol nema
žai darbų. Romoje leidžiamas 
taipgi “L. K. M. Akademijos 
Metraštis” ir istorijos žurnalas 
“Tautos Praeitis”.

Kalbant apie lietuvių kultū- 
rinę-mokslinę veikla Italijoje, 
negalima nepaminėti dviejų 
svarbių institucijų: Lietuvių Šv' 
Kazimiero Kolegijos Romoje ir 
lietuvių saleziečių gimnazijos 
Castelnuovo Don. Bosco mieste
lyje-

Šveicarijoje dr. A. Gerutis ne 
tik rašo mokslo veikalus. Jo tur
tinga lituanistinė biblioteka yra 
tartum kokia laboratorija ar in
stitutas, kuriuo kartais naudoja
si ir kiti asmenys savo mokslo 
darbams. Šveicarijoje gyvena ir 
buvęs Vytauto D. universiteto 
profesorius, gyvai Įsijungęs Į 
lietuviškos, ypač katalikiškos^ 
visuomenės gyvenimą, dr. J. 
Eretas, nesiskiriąs ir dabar su 
lietuvių kultūros klausimų gvil
denimu.

Paryžiuje gyvena buvęs Lie
tuvos universiteto profesorius, 
Lietuvos mokslo pažiba meno is
torikas dr. J. Baltrušaitis. 1965.
ll. 26 ten pat nuėjo amžinybėn 
d r. J. Deveikė, Žymi Lietuvos is-

, torikė, pilna iniciatyvos entu
ziastė. užsimojusi išvaryti pla
tų. deja, perplatų Lietuvos isto
rijos mokslo bara, kad galėtų 
palikti daugiau išbaigtos savo 
veiklos pėdsakų.

Taip pat ankstyva mirtis per
nai VI. 9 išplėšė iš gyvųjų tar
po ir Bavarijos Woerishofene 
besteigiantį ne tik lietuviškos 
vyskupijos, bet ir lietuviškos 
kultūros centrą vysk. dr. Pr. 
Brazi. Woerishofene turėjo bū
ti suorganizuotas naujas šv. 
Rašto lietuviškas vertimas.

. įsteigta biblioteka ir kita. Iš 
trumpo pasikalbėjimo su a.a. 

vyskupu Įsitikinau, kad jis tu
rėjo platų mokslinį akiratį: jis, 
pavyzdžiui, nusimanė apie Lie
tuvoje leidžiamus humanistinius 
ir filosofinius raštus nė kiek ne 
blogiau už gerą šios srities spe
cialistą, nors tai ir nėra jo spe
cialybė. Iš vysk. Brazio pradė
to organizuoti mokslinio “stabo” 
dabar mokslinį darbą Woerisho
fene dirba kunigas pranciško
nas dr. K. K. Žalalis.

Žymiausias lietuvių kultūros 
centras Vokietijoje yra Huetten- 
feldas, kur yra Vasario 16 gim
nazija, PLB Vokietijos krašto 
valdyba. Ten rengiami suvažia
vimai, studijų savaitės ir kita. 
Gimnazija tautiniais šokiais, p. 
Tamošaitienės vadovaujamais, 
kreipia i save ne tik lietuviškos, 
bet ir vokiškos, kartais ir. ame
rikiečių, visuomenės dėmesį. 
Gimnazijai populiarinti vokiečių 
spaudoje daugiausia prisideda 
mokytojas Fr. Skėrys. Minėtini 
mokytojai kultūrininkai, kaip li
teratūros kritikas dr. J. Gri
nius, žurnalistas Stp. Vykintas, 
dailininkas A. Krivickas. Dau
giausia pasigendu centrinės li
tuanistinės bibliotekos, kuri tu
rėtų būti suorganizuota gimna
zijos rūmuose, kad ja galėtų 
naudotis kas tik dirba moksli
nius darbus iš lituanistikos sri
ties.

Iš lietuvių mokslininkų pir
miausia tenka paminėti du Vo
kietijos universitetuose dirban
čius profesorius — filosofą dr. 
A. Maceiną ir Lietuvos istoriką 
dr. Z. Ivinskį. Pastarasis, dėsty
damas Bonnos universitete, nors 
ir mažiau begali atsidėti moks
linei kūrybai, tačiau, būdamas 
geras Lietuvos istorijos specia
listas, turi gerą progą duoti vo
kiečių studentams platesnių ir 
patikimesnių žinių iš Lietuvos 
istorijos.

Mane labiausiai stebina dar, 
palyginti, jaunas mokslininkas 
meno istorikas dr. P. Rėklaitis, 
kuris, būdamas ne perstiprios 
sveikatos ir priverstas, bent iš 
dalies, užsidirbti pragyvenimui, 
yra ne tiktai gan gilią vagą sa
vo mokslo srityje išvaręs, bet 
ir surinkęs daug vertingos moks
linės medžiagos.

Tenka prileisti, kad ir Miun
cheno . universitete dėstančios 
lietuvių kalbą — lektorė dr. L. 
Jurgutytė-Baldaufienė ir asisten
tė dr. D. A u g u s t a i t y t ė dir
ba mokslinius darbus iš litua
nistikos srities. Jau prieš kele
tą metų žadėtas išleisti visų 
lauktasis' dr. D. Augustaitytėš 
vadovėlis vokiečiams mokytis 
lietuvių kalbos, deja, iki šiol ne
pasirodė.

Kaip atsitiktinai patyriau, bu
vęs Vasario 16 gimnazijos di
rektorius dr. P. Bačinskas Vo
kietijoje rinko moksliniam dar
bui medžiagą. Vienuolis kapu
cinas Konstantinas Gulbinas 
ruošia monografiją apie rašyto
ją M. Pečkauskaitę. Vokietijoje 
ir kituose Europos kraštuose 
veikiausiai dar bus visa eilė as
menų, dirbančių mokslinį dar
bą, apie kuriuos aš neturiu ži
nių.

Vokietijoje pasirodo kartas 
nuo karto ir viena kita su Lietu
va susijusi knyga, kaip Ehren- 
wirth leidyklos Miunchene 1966 
m. išleistas Armonienės knygos 
“Palik ašaras Maskvoje” vokiš
kas vertimas “Lass die Traenen 
in Moskau” ir kita.

Iš Vokietijoje leidžiamų žur
nalų, kuriuose būna ir lietuvių 
mokslininkų straipsniu, pir
miausia minėtinas Pabaltijo ty
rimo instituto metraštis “Com- 
mentationes Balticae”. Heidel
berge gyvenąs vokiečiu poetas 
dr. Hermann Buddensieg savo

leidžiamame literatūros žurnale 
“Mickiewicz - Blaetter” duoda 
straipsnių ir lietuvių literatūros 
klausimais. Jis išvertė į vokie
čių kalbą Donelaičio “Metus” 
(tai ketvirtas vertimas į vokie- 
šių k.), Poškos “Mužiką”, Bara
nausko “Anykščių šilelį”. 
“Anykščių šilelį” versti vokiš
kai buvo bandęs dar 1938 m. 
Kauno vokiečių gimnazijos mo
kinys Alfred Franzkeit, tačiau 
savo vertimą skelbti jis tegavo 
drąsos tik paskaitęs Budden- 
siego vertimą. Franckeičio ver
timas paskelbtas Lietuvos vo
kiečių Vokietijoje organo “Hei- 
matst'imme” 1967. XII ir 1968. 
I kultūriniame priede “Die 
Raute”. Šis naujas gabus vertė
jas veikiausiai yra pasiryžęs 
duoti ir daugiau vokiškų lietu
viškos poezijos vertimų, nes 
1968. III ten pat paskelbtas, ša
lia lietuviško teksto, ir jo vo
kiškas Henriko Nagio eilėraš
čio “Sūnūs palaidūnai” verti
mas.

Minėtini dar du Švedijoje gy
venantieji lietuviai mokslinin
kai. Tai — mokslo darbais pasi
reiškęs etnologas J. Lingis ir 
mano pažįstamas sociologas dr. 
K. J. Čeginskas. Pastarasis yra 
dar gana jaunas, bet gerai pa
siruošęs, turįs nemažai iniciaty
vos ir užsidegimo mokslininkas, 
pasireiškęs ypač Lietuvių En
ciklopedijoje ir raštais, tačiau, 
kaip kartą ir patsai skundėsi, 
turįs kasdien gaišti bibliotekoje 
po šešias valandas, kad pelnytų 
duoną, o po to nebedaug belie
ka laiko ir energijos mokslinei 
kūrybai. Nenoromis ateina gal
von palyginimas su istoriku dr. 
Jakštu, kuris užjūryje ilgą lai
ką dirbo fizinį darbą fabrike ir 
reiškėsi gana gyvai moksle ir 
spaudoje. Fiziškai dirbančiam 
nepavargdavęs protas, tad ir ga
lėdavęs našiai moksliškai dirb
ti. čia savaime prašosi išvada, 
kad pastangos gauti darbą uni
versitete, bibliotekoje ar šiaip 
kurią “baltaapykaklinę” tarny
bą nevisada išeina į naudą.

Norėčiau dar paminėti nuo 
mūsų žemyno atskirtąją D. Bri
taniją. Juk ten eina visai Euro
pai skirtas “Europos Lietuvis”, 
duodąs ne tik apsčiai informa
cijų, bet ir rimtų straipsnių, ir 
sėkmingai veikia'Londone lie
tuviškų knygų leidykla “Nidos 
knygų klubas”.

— Ar palankias sąlygas turi
te moksliniam darbui? Jeigu 
taip, įdomu būtų sužinoti nors 
dalį Jūsų nuveikto darbo kul
tūriniame bare.

— Šiuo metu dėl sąlygų moks
liniam darbui skųstis negalė
čiau. Kad tik tesėtų sveikata. 
Jau kuris laikas ruošiu platoką 
ivadą knygai apie Lietuvos — 
Vytauto D. universitetą, šį įva
dą sudaro platesnė informacija 
apie senąjį Vilniaus universite
tą ir Vytauto D. universiteto is
torinė apžvalga. Pagrindiniais 
išeivijoje atliktais darbais lai
kau savo straipsnius ir aptari
mus Lietuvių Enciklopedijoje 
(iš viso 43.000 eilučių) ir Ver
gilijaus veikalų vertimą. Vergi
lijaus Bukolikas ir Georgikas 
iau pernai sausio mėnesį paruo
šiau spaudai, o “Enėjidė” iš
spausdinta 1965 metais. Lietu
viu Enciklopedijos leidėjo J. Ka
počiaus nuopelnu laikau tai, kad 
mano verstoji “Enėjidė” ne tik 
galėjo išvysti pasaulį, bet ir bu
vo paskelbta net dviem metais 
anksčiau už jau ir Lietuvoje kla
sikinio filologo A. Dambrausko 
lietuviškai išverstą tą patį vei
kalą.

— Kanados. JAV ir Austra
lijos lietuvių kultūrinis gyveni
mas Daktarui pažįstamas tik iš

kais “Wildnis” nereiškė dyku
mos, bet mišką, nes miškininkas 
buvo vadinamas “Wildnisberei- 
ter”. Senprūsių kraštų gyven
tojų skaičius buvo daug dides
nis, negu šiandien aiškina len
kai istorikai, kurie daugelyje 
dalykų laikosi ordino linijos. 
Autorius išveda lotynišką pava
dinimą “Borussia” iš Rusnios 
upės ir Parusnės srities, kaip 
iki mūsų laikų žmonių buvo va
dinamas žemutinis Nemunas iki 
Rusnės kaimo. Kalbėjo jis ir 
apie didįjį sukilimą, kuris or
diną jau beveik visai buvo išva
ręs iš krašto. Vokietijoje pasi
baigus interregnumui, vyko 
nauji pulkai į senprūsių kraš
tus, kurie trijuose mūšiuose pa
sipriešinimą užgniaužė.

Pabaigoje klausytojų buvo iš
keltas klausimas, ar nevertėtų 
tą veikalą išversti lenkų kal- 
bon? Autorius atsakė, jog len
kam jis nebus įdomus, nes vei
kale neigiama, kad senprūsių 
(prutėnų) kalba buvo slaviška. 
Slaviškumo pagrindu lenkai da
bartiniu metu sąvinasi visą Ry
tų Prūsiją. Be to, lygiagrečiai 
su ordino karais sūduviečiai-jot- 
vingiai buvo naikinami ir lenkų 
kunigaikščių, apie kurių žygius 
lietuvių istorinėje literatūroje 
nėra jokių žinių. Ir šiandien, 
kiek teko matyti iš lenkiškų 
laikraštinių žinių, vidurinėje 
je Lenkijoje esą žircnų vieto
vių, kuriose buvo angyvendin- 
ti deportuoti jotvingiai. Lenkų 
kalbą mokąs asmuo toje srityje 
galėtų naudingai pasidarbuoti.

Įteikus garbės prenumerato
riams ir naujiems pirkėjams 
autoriaus knygą, vakaras buvo 
užbaigtas. Kor.

Birželio 7 d., 8 v.v., Jaunimo 
Centre, Čikagoje, įvyko dr. Mar
tyno Anyso parašytos knygos 
“Senprūsių kovos dėl laisvės” 
pristatymas. Dalyvavo apie 90 
asmenų. Gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis sveikinime pažymė
jo, kad šios knygos priptaty- 
mas yra antras žymus įvykis po 
Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos”. 
Linkėjo, kad knyga būtu pla
čiai skaitoma, nes ji atidengia 
ankstyvesnės Lietuvos istorijos 
dalį.

Gediminas Galva trumpai api
būdino autoriaus asmenį iš Vo
kietijos ir Klaipėdos laikų, pa
žymėdamas, kad šita knyga apie 
senprūsių gimines yra funda- 
mentalinis veikalas, aptariąs lai
kotarpį, apie kurį iki šiol lie
tuvių kalba mažai buvo para
šyta. Knyga atskleidžia anksty
vesnį germanų tautos imperia
lizmą, kuris, prisidengęs tikyba, 
veržėsi į rytus ugnimi bei kar
du. Patarė knygą atidžiai skai
tyti ir suprasti tą tragediją, ku
ri įvyko aname laikotarpyje nai
kinant senprūsių gimines. Ta 
senprūsių kova Lietuvai davė 
laiko susiformuoti, kad geriau 
galėtų atremti vėliau -įvykusį 

-ordino antplūdį.
Autorius savo kalboje davė 

trumpą veikalo apžvalgą, pažy
mėdamas kaikuriuos dalykus, 
kuriuos jis veikale atremia. 
Senprūsių kraštas anais laikais 
nebuvo dykuma (Wildnis), bet 
gana tirštai apgyventas. “Wild
nis” susidarė po to, kai tos sri
tys buvo užkariautos, du treč
daliai gyventojų sunaikinti, o 
likusieji apgyvendinami prie or
dino ir aristokratų kolonistų su
kurtų pilių ir dvarų. Anais lai-

DAILININKAI KVIEČIAMI PARODON
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės III-jo seimo komiteto pa
rodų sekcija kviečia visus lais
vajame pasaulyje gyvenančius 
lietuvius-lietuves dailininkus ir 
meną studijuojančius asmenis 
dalyvauti su savo darbais seimo 
metu organizuojamoje skaidrių 
parodoje.

Šia paroda norima supažindin
ti seimo dalyvius su lietuvio me
no kūryba ir jos šių dienų ša- 
kotumais. Į parodą bus priima
mi visų krypčių ir šakų meno 
kūriniai, neatsižvelgiant Į jų sti
lių, paskirtį, techniką ar me
džiagą.

Be įprastinių technikų, kaip 
tapyba, skulptūra, grafika, ar
chitektūra (projektai, maketai 
arba jos fragmentai), taikomoji 
dailė, kilimai, vitražai, kerami
ka, mozaika, įvairių paskirčių 
pastatų dekoravimai, modeliai 
ar išpildyti projektai, — taip 
pat gali būti rodomi bandymai 
įvairiose neįprastinėse medžia
gose.

Parodoje kiekvienas dailinin
kas gali dalyvauti su 10 skaid
rių betkurioje arba keliose me
no šakose. Kuriais darbais daili
ninkas nori save reprezentuoti, 
paliekama jo nuožiūrai. Skaid
rės turi būti standartinio forma
to, įmontuotos popierinio karto
no rėmuose, kurio išorinis for
matas yra 2” x 2” didumo.

Skaidrių parodai tinkamumą 
’peržiūrės ir klasifikuos parodos 
sekcijos sudaryta trijų dailinin
kų komisija. Skaidrių parodai 
su meno krypčių aptarimu yra 
skiriamos 2 valandos.

Atrinktos parodai skaidrės 
III-jo seimo komiteto yra iš dai
lininkų nuperkamos, mokant už 
skaidrę po vieną dolerį. Įgytos 
skaidrės, lieka Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės nuosavybė, 
su teise jas ir ateityje naudoti. 
Dailininkai, kurie nori, kad po 
parodos jų skaidrės būtų jiems 
grąžintos, yra prašomi duoti su
tikimą parodos komitetui pasi
gaminti tų skaidrių kopijas. 
Skaidrių persiuntimo išlaidas, 
sąskaitas pristačius, apmoka pa
rodos komitetas. Nepanaudotos 
parodai skaidrės grąžinamos jų 
savininkams.

Dailininkai, siųsdami skaid-

res, apie save prašomi suteikti 
šias žinias:

1. Gimimo vieta ir data. 2. Išei
tas arba einamas mokslas, kur ir 
kada. 3. Ar dirba savo meno pro
fesijoje; jei taip, tai kur ir kokioje 
šakoje? 4. Dalyvavimas parodose: 
kur, kokiose ir kada? 5. Jei žinios 
apie dailininką yra Lietuvių Encik
lopedijoje, pažymėti: žinios L. E. 6. 
Dabartinis pilnas adresas.

Šios žinios yra reikalingos pa
rengimui išsamaus iliustruoto 
leidinio apie dabartinę lietuvių 
dailininkų kūrybą.

Skaidrių paroda įvyks 1968 
m. rugsėjo 1 d. nuo 4.30 iki 
6.30 v. po pietų, Penntop South, 

, Hotel (Statler-Hilton, N.Y.) 32 
and 33rd Sts. and 7th Ave., N.

Skaidres ir žinias siųsti nevė
liau 1968 m. rugpjūčio 15 die
nos šiuo adresu: V. K. Jonynas, 
182-37 Jamaica Ave., Hollis, N. 
Y. 11423, USA.

V. K. Jonynas,
PLB III seimo parodos 
sekcijos pirmininkas

spaudos. Kokį vaizdą susidarė
te gyvendamas Vokietijoje?

— Kanados ir JAV kultūri
nis lietuvių gyvenimas imponuo
ja savo gausingumu ir vispusiš- 
kumu. Turtinga spauda, knygų 
leidyklos, daugybė rašytoju* 
mokslininkų, žurnalistų, daili
ninkų, muzikų, dainininkų, lite
ratūros konkursai, teatras, fon
dai, organizacijos ir t.t. Skir
tumą tarp vakarų Europos ir 
Kanados-JAV lietuvių kultūri
nio gyvenimo galima' būtų ly
ginti su skirtumu tarp nykštuko 
ir milžino. Tik, man atrodo, iki 
šiol nesurastas būdas, kaip pa
daryti, kad knygų platintojas 
su kiekviena naujai išėjusia lie
tuviška knyga aplankytų kiek
vieną galimą skaitytoją. Tada, 
tikiuosi, knygų leidyklos būtų 
aosaugotos nuo nuostolių lei
džiant knygas ir nuo bankrotų, 
o rašytojams netektų sukti gal
vos dėl knygų leidimo. Su Aust
ralijos lietuvių kultūriniu gyve
nimu mažiau esu apsipažinęs, ta
čiau manyčiau, kad tenka vis- 
dėlto džiaugtis, kad ir tokioje 
tolimoje Australijoje dirbamas 
kultūrinis darbas.

R. V. Dagilis, M. td., šį pavasarį 
baigęs pedagoginius mokslus 
Toronto universitete magistro 
laipsniu. Jis yra gimęs 1936 m. 
Toronte. Gimnaziją E>aigė 1955 
m. (Oakwood Colegiate Institu
te). Toronto universitete studija
vo 1958-60. Gavęs bakalauro 
laipsnį, mokytojavo Blind River 
District gimnazijoj, o 1961-67 
m. — Harbord Collegiate Insti
tute. Sekančiais metais bus psi
chologiniu patarėju (Guidance 
Counsellor) toj pačioj gimnazi
joj. Jo tėvai yra senosios kartos 
veikėjai.

Atsiusta paminėti
Jonas šiaurietis, APOKALIPSĖ. 

Paslaptingoji žmonijos epocha. 80 
psl. minkštuose viršeliuose. Kaina 
$2.50. Spausdino “Nepriklausoma 
Lietuva” Montrealyje. Leidėjo adre
sas: Jonas Burčikas, 2272 Lavalle, 
ville Jacques Cartier, Que., Canada.

žiburėlis nr. 10, Lietuvos Laisvės 
Kovos Metai. Cicero augštesniosios 
lituanistinės mokyklos laikraštėlis, 
redaguojamas Ritos Latožaitės, ži
butės Paulėnaitės, Levinijos Staky- 
tės, Daivos Žemaitytės ir Rolando 
Kauno. Redakcinio kolektyvo globė
jas — Zenonas Ašoklis. Adresas ne
pažymėtas.

Ateitis nr. 3, lietuvių katalikiš: 
kojo jaunimo žurnalas, leidžiamas 
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos.
. Laivai nr. 10, gegužė. Tėvų mari

jonų vienuolijos Čikagoje leidžiamas 
dvisavaitinis religinio ir tautinio gy
venimo žurnalas.

U KULTOM VEIKLOJE
A. ŠESPLAUKIS — TYRUOLIS 

yra paruošęs antologiją “Nemarioji 
žemė” kurioje surinkti Vakarų pa
saulio poetiniai kuriniai, liečią Lie
tuvą. Leidėjo klausimas dar nėra 
galutinai paaiškėjęs.

KOMPOZ. BRONIUS JONUSĄS 
sukūrė specialų maršą III-jai tau
tinių šokių šventei. Šventės metu 
skambės du lietuviški maršai — 
kompoz. Br. Budriūno ir kompoz. Br. 
Jonušo. Diriguos autoriai.

NETRUKUS SKAITYTOJUS PA
SIEKS naujas “Į Laisvę fondo lietu
viškai kultūrai ugdyti” leidinys 
“Lietuvių literatūra svetur 1945- 
1967”, kurį redagavo K. Bradūnas, 
studijas apie atskirus šios litera
tūros žanrus parašė A. Vaičiulaitis,
K. Keblys, R. Šilbajoris, S. Santva
ras, VI. Kulbokas, baigminį straips
nį — J. Girnius, bibliografiją pa
ruošė C. Grincevičius. Si 700 psl. 
knyga išleidžiama 1.000 tiražu, nes 
didesnis tiražas būtų gerokai padi
dinęs išleidimo išlaidas. Stambiųjų 
mecenatų eilėse yra dr. A. Razma, 
dr. J. Kazickas, dr. P. Kisielius ir 
fondo pirm. dr. K. Ambrozaitis.

BAIGIAMAS SPAUSDINTI naujas
L. K. M. Akademijos leidinys — 
“Metraščio” IV tomas, turįs daugiau 
kaip 600 psl. Jame, kaip paprastai, 
yra visa eilė įdomių straipsnių-stu- 
dijų. Dr. J. Jakštas rašo tema: 
“Žvilgsnis į Mažosios Lietuvos isto
riografiją”, Barbora Vileišytė — 
“Kultūrinė Seinų spaustuvės veikla”, 
dr. inž. A. Skėrys — “Lietuvos miš
kai ir jų ūkis”, kun. dr. V. Gidžiū
nas, OFM, — “Augustinijonai Lie
tuvoje”, kun. prof. dr. P. Rabikaus
kas, SJ, — “Medžiaga senojo Vil
niaus universiteto istorijai” (tęsi
nys), kun. J. Reitelaitis — “Kalva
rija” (tęsinys). Nekrologų sky
riuje kun. J. Duoba, MIC, pami
ni vysk. Pr. Brazį, MIC, dr. J. Pu
zinas — prof. Alf. Jurskį, dr. J. Gim
butas — prof. dr. Stp. Kolupailą, dr. 
O. Labanauskaitė — dr. J. Leimoną, 
kun. J. Duoba, MIC, — kun. dr. 
K. Rėklaitį. “Metraščio” IV t. kai
na — $10. Užsisakiusieji iki liepos 
1 d. knygą gauna už pusę kainos, 
t.y. už $5, nes siunčiant tiesiog iš 
spaustuvės atkrinta nemažai papil
domų išlaidų. Už knygą atsilygina
ma ją gavus. Pinigus siųsti banko 
arba asmeniniu čekiu. Rašyti: L. K.
M. Akademija, Piazza della Pilotta 4, 
00187, Roma — Italy.

“STIMME DER FREIHEIT”, nepri
klausomas, demokratinis, laisvę gi
nąs mėnraštis, spausdinamas V. Vo
kietijoj, išleido specialią laidą, skir
tą Baltijos kraštams jų penkiasde
šimtmečio proga. Pirmajame pusla
pyje atspausti Baltijos kraštų vals
tybiniai ženklai drauge su jų him-, 
nai. Vedamajame red. Fr. Fritsch 
išdėsto Baltijos valstybių padėtį ir 
baigia žodžiais: “Tegyvuoja laisvoji 
Estija, Latvija ir Lietuva, tegyvuo
ja laisvoji Vokietija ir visų sovie
tinio komunizmo pavergtų tautų lais
vė!” 16 puslapių gana didelio for
mato leidinys pilnas rašinių apie Bal
tijos kraštus ir atitinkamų iliust
racijų. Apie Lietuvą rašo: dr. P. 
Karvelis. J. Eretas, min. St. Lozo
raitis. Mėnraščio adresas: “Stimme 
der Freiheit”, 66 Saarbruecken 2, 
Postfach 763 u. 6626 Bous (Saar) 
Friedr.-Ebert Str. 5, W. Germany.

VELIONIES KUN. STASIAUS BŪ
DAVO du romanus sutiko išleisti 
“Nidos” leidykla Londone. Britani
joje. Rankraščius saugojusi Lietu
vių Rašytojų Draugija juos jau iš
siuntė Nidai.

VYSK. V. BRIZGIO BROŠIŪRA 
“Religious Conditions in Lithuania 
under Soviet Russian Occupation”, 
išleista VLIKo lėšomis, supažindi
na skaitytojus su krikščionybės is
torija Lietuvoje, katalikybės' būk
le XIX š. carinėje okupacijoje ir 
dabartine ateistinio komunizmo at
nešta priespauda, ši 40 psl. brošiū
ra gaunama VLIKe, 29 West 57th 
St., 10th Floor, New York, N.Y. 
10019, USA. Leidėjas ragina tautie
čius brošiūrą paskleisti amerikiečių, 
kanadiečių bei kitų angliškai kalban
čių katalikų tarpe.

Į LITUANISTIKOS KURSUS 
Fordhamo universitete įsiregistravo 
šie JAV universitetų studentai: Min
daugas Valiūnas, Mass., Gražina Fid- 
leraitė, N.Y., P. Skabeikis, N.Y., 
Anna Bush, N.Y., Marija Maffel, N. 
J., M. Bajorūnaitė, Mich., Marija 
Yorke, N.J., Joana Mažeikaitė, N. 
Y., Gražina Bičiūnaitė, III., Marija 
Gebhardaitė, N.Y., Leonas Piro, N. 
Y., ir Marija Mažeikaitė, N.Y. Regis- 
racija baigta š.m. gegužės 15 d.

MONOGRAFIJĄ APIE FELICI
JOS BORTKEVICIENĖS gyvenimą, 
visuomeninę veiklą ir jos darbą 
spaudoje ruošia dr. Balys Matulio
nis, Wallum Lake, Rhode Island 
02884, USA. Vertingos medžiagos jis 
jau yra gavęs iš prof. Pr. Čepėno,
B. Dundulio, inž. L. Griniaus, dr. J. 
Puzino, L. Šmulkščio, J. Valaičio, 
prof. A. Varno ir kt Talkon kvie
čiami visi buvusieji velionės bend
radarbiai ir ją pažinę tautiečiai. Mo
nografijai papildyti reikia jų atsimi
nimų, nuotraukų su velione bei kitos 
jos plačią veiklą liečiančios medžia
gos.

ATITAISYMAS. “Tž” 23 nr. at- 
spausdintoje recenzijoje “Lietuvos 
nepriklausomybės saulėje” praleista 
viena eilutė. Pilnas "saklnfs Horėjo 
būti toks: “Autoriui klikas prikiša, 

. kam jis perdaug rašąs apie moteris, 
bet viena yra rašyti apie moteris, 
kita — apie menininkes.”

OKUMJOTOJ LIETUVOJ
VARŠUVOS TAUTINIAME MU- 

ZĖJUJE gegužės 20 <L įvyko M. K. 
Čiurlioniui skirtas koncertas, kurio 
programą atliko pianistė Aldona 
Dvarionaitė, smukininkas Henrikas 
Paliulis, Varšuvos operetės daininin
kė Ona Aleksaitė, lietuvaitė iš Su
valkų trikampio, ir lenkų aktorius 
Česlovas Voleika, deklamavęs E. 
Mieželaičio eilėraščius. Solistams 
akompanavo M. K. Čiurlionio dukra 
V. Ciurlionytė-Karužienė ir lenkė 
pianistė Irena Zalevska. Programą 
F. Šopeno polonezu ir mazurkomis 
papildė vietinis pianistas Rišardas 
Bakstas. Su M. K. Čiurlionio kūryba 
vakaro dalyvius supažindino prof. dr. 
Stefanas Kozakievičius. Prie namo, 
kuriame 1905-07 m. Varšuvoje gy
veno ir kūrė M. K. Čiurlionis, M. 
Kmitos, A. Lukošiaus ir K. Švainaus- 
ko iniciatyvos dėka yra prikalta pa
minklinė lenta. Projektą paruošė vil
niečiai dailininkai, o M. K. Čiurlio
nio bareljefą sukūrė varšuvietis 
skulptorius T. Antoščiukas.

MENINĖS FOTOGRAFIJOS PA
RODAI Prancūzijoje išsiųsta 120 M. 
Baranausko, V. Ilevičiaus, R Rakaus
ko, L Ruiko, A. Macijausko, A. 
Sutkaus, kitų fotografijų nuotraukas.

M. K. ČH RUONIO MUZĖJUJE 
KAUNE atidaryta oarpda “Kaunas 
dailininkų darbuose^. Apie 300 ta
pybos, grafikos, skulptūros ir taiko
mosios dailės darbų parodai prista
tė tapytojai P. Stauskas, M. Ost
rauskas, V. Zalensienė, J. Buračas, 
L. Kazokas, M. Kulikauskienė, V. 
Povilaitis, grafikai A. Pakeliūnas, V. 
Klemka, skulptoriai R.. Antinis,* L. 
Strioga B. Zalensas ir kiti kaunie
čiai dailininkai.

“JAUNYSTĖ”, Roberto Varno va
dovaujamas Kauno politechnikos ins
tituto akademinis choras, ruošiasi 
koncertinei kelionei į Sibirą. Koncer
tai bus surengti Maskvoj, Riazanėj, 
Sverdlovske, Novosibirske, Krasno
jarske ir Irkutske.

ŠILUMOS IR MASĖS MAINU 
tarptautinėje konferencijoje Minske 
kauniečiai fizikai padarė penkis pra
nešimus. Didelio dėmesio susilaukė 
Kauno fizikinių ir techninių energe
tikos problemų instituto mokslininkų 
darbai, jų tarpe prof. A. Žukausko, 
technikos mokslų kandidatų A. Slan- 
čiausko, J. Stasiulevičiaus, moksli
nių darbuotojų R. Ulinsko, A. Tamu- 
lionio ir P. Eidukevičiaus. Birželio 
3-10 d.d. kauniečių mokslininkų ini
ciatyva Palangoje buvo surengta kon
ferencija nagrinėti magnetohidrodi- 
naminių generatorių karščiui atspa
rių medžiagų klausimams. Kauniečių 
mokslininkų laimėjimai taikomi, su
darant naujas skaičiavimo normas ga
ro katilams, kuriant naujus šilumos 
mainų aparatus chemijos pramonėje. 
Kauniečių daromi bandymai augštų 
temperatūrų dujų srautuose padės 
sukurti MHD generatorių, kuris ši
luminę energiją galės betarpiškai pa
versti į elektros energiją, šiais lie
tuvių mokslininkų darbais jau yra 
susidomėję Lenkijos, Jugoslavijos, 
Prancūzijos ir JAV specialistai.

SU SOVIETŲ TEATRALŲ GRU
PE viešnagei į Niujorką ir kitus 
JAV miestus išvyko Panevėžio dra
mos teatro vyr. rež. Juozas Miltinis 
ir Kauno dramos teatro vyr. rež. 
Jonas Jurašas.

DAIL. RIMANTAS GIBAVIČIUS 
Krokuvoj surengtoj tarptautinėj gra
fikos parodoj laimėjo Krokuvos mies
to premiją už graviūrų ciklą “Vil
nius”.

DAILĖS MUZĖJAUS direktorius 
Pranas Gudynas, grįžęs iš Prancū
zijos, pasakoja: “Įdomiausi kelionės 
įspūdžiai', be abejo, iš pasaulinio me
no šventovės — Paryžiaus. Deja, 
ten vykstantys darbininkų streikai 
atsiliepė ir į Paryžiaus meno gyve
nimą. Visi stambiausi pasaulinio gar
so muziejai tuo metu neatvėrė durų 
lankytojams. Vis tik man pasisekė: 
Paryžiuje gyvenantis lietuvių dai
lininkas V. Kasiulis buvo man ne
pakeičiamas gidas. Aplankėme daug 
privačių meno galerijų, meno muzie
jų. Susidariau malonų įspūdį apie 
šių dienų Prancūzijos dailės vysty
mąsi. Ypač patiko jaunųjų meni
ninkų progresyvus žvilgsnis, vaiz
duojant nūdienio gyvenimo temas” 
(“Literatūra ir Menas” nr. 22).

ŽEMAITĖS LITERATŪRINĘ PRE
MIJĄ laimėjo V. Rimkevičius už ap
sakymų rinkinį “Kaimo kronikos”, 
šią premiją už geriausią kūrinį kai
mo tema prieš trejus metus įsteigė 
žemaitės kolchozas Ušnėnuose, Kel
mės rajone. Anksčiau šia premija 
jau buvo atžymėti J. Baltušis ir A. 
Pocius.

VYRŲ IR MIŠRIŲ CHORŲ tarp- 
tautiniame festivalyje Varšuvoje da
lyvavo Adolfo Krogerto vadovauja
mas vilniečių vyrų choras “Varpas”, 
programon įtraukęs eilę P. Čaikovs
kio, G. Verdi, R Schumanno, F. 
Liszto kūrinių, lenkų ir lietuvių dai
nų, jų tarpe “Ciuto”, J. Juzeliūno ir 
J. Naujalio “Lietuva brangi”.

VILNIAUS RESPUBLIKINĖJE 
BIBLIOTEKOJE atidaryta grafiko 
Algio Švažo darbų paroda, kurioje 
išstatytas ciklas “Lietuva”, sudary
tas iš penkių dalių — “Pamarių”, 
“AugšUitijos”, “Vilniaus”, “Dzūki
jos” ir “Žemaitijos”.

N. RIMSKIO-KORSAKOVO KON
SERVATORIJA Leningrade suteikė 
menotyros mokslų daktaro laipsnį 
prof. Juozui Gaudrimui, Vilniaus 
konservatorijos istorijos katedros 
vedėjui, už lietuvių muzikinės kuL 
tūros tyrinėjimus. V. KsL



MANIM MARTEL
REALTORS

2320 Bloor St. W.
MOTELIS. $40 000 įmokėti. 14 
pilnai apstatytų kambarių (units) 
su kilimais ir televizija.. Gražus 
modernus 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 įmokėti. 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,
$7400 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. 760-8479

<*.S. Jeigu kartais nerastumėle 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,
DUNDAS — JANE, $32.700 prašo- 
ma kaina, atskiras plytų namas su 

fgaražu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola ft 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. VAUPSAS
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 

10 -1.30 
uždarytas
10-1.30 ir 4.30-7

Moka:Antr.
Tree.
Ketv.
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
Sėst. 9 -12
Sekm. 9.30 -1

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

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
INDIAN RD. — ANNETTE, mūrinis. 8 kambariai, 2 virtuvės. 2 prau
syklos, alyva šildymas, vieta garažui. Įmokėti $6.000, prašo $19.500..
SCARLETT RD. — DELEMERE. 5 gražūs kambariai, vienaaugštis (bun
galow) alyva- vandeniu šildymas, Įrengtas kambarys rūsyje, garažas ir 
privatus įvažiavimas. Įmokėti apie $7-10.000.
DAVENPORT — OAKWOOD. Originalus 12 kambarių dvibutis (duplex). 
Puikus namas, graži vieta. Tinka didesnėm dviem šeimom. Dvigubas ga
ražas ir privatus įvažiavimas. įmokėti $10.000.
BERRY RD. — STEPHEN DR., naujos statybos nepaprastai gražus tri
jų miegamųjų vienaaugštis (bungalow). Viskas labai skoningai įrengta, 
du gražūs ir dideli kambariai rūsyje, didelis medžiais apaugęs sklypas. 
Privatus įvažiavimas ir garažas. Įmokėti $15.000.
WEST TORONTO — JANE, naujas 17 kambarių tributis. Viskas įrengta 
moderniškai, įmokėti apie $20.000. Prašo $49.500.

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, atskiros, 9 kambarių, 3 modernios virtuvės, 2 ga
ražai, grąžus 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 butu no 2 miegamuosius pastatas, prašoma $160.000 
BATHURST — LAWRENCE, $25.000 įmokėti, gražių plytų, gerai pasta
tytas, su balkonais, po 2 miegamuosius. 8 garažai ir 6 vietos nastatvti. 
automobiliams, priv. įvažiavimas, geras išnuomojimas, prašoma $135.000.

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

Tel. RO 2-8255
$8.000 įmokėti, 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 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmcftėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

TeL 249-7691
WESTON RD. — WILSON AV., 
$23.900, atskiras namas, sklypas 
57x213 pėdų, skola iš 7%, greitas 
užėmimas.
BLOOR — ROYAL YORK RD.. 
$32.500 prašoma kaina, atskiras 
vieno augšto plytų namas, 5-ki 
kambariai ir 2 dideli kambariai 
rūsyje, 2 prausyklos, namas arti 
prie Bloor ir tik keleto metų se
numo.
BABY POINT, $10.000 įmokėti, le
galus dviejų šeimų namas, garažas, 
labai geroj gražioj vietoj, arti cent
rų. Greitas užėmimas ir puikus na
mas.

už depozitus-5%
už šėrus -5^%

t TORONTO
Baltiečių Savaitė, paskelbta 

burmistro W. Dennisono, didžio
joj spaudoj nerado dėmesio, 
nors programa buvo gerai pa
ruošta. Neteko pastebėti infor
macijų ir kitų tautiniu grupių 
spaudoje. Matyt, ji nebuvo in
formuota. Taipgi nebuvo matyti 
nė jų atstovų. Atrodo, rengė
jai permažai dėmesio kreipė į 
Savaitės išgarsinimą. “Latvija- 
Amerika” įsidėjo keletą nuo
traukų iš meno ir tautodailės 
parodų: Laima švėgždaitė — 
“Miss Lietuva” 1968, lietuvių 
tautiniai drabužiai, dail. J. Da
gio skulptūra “Nukankintas 
partizanas”.

“The Telegram” dienraštis 
birželio 14 atspaude V. Cinio, 
latvio, laišką “Captive Balts”. 
Jame primenamos dvi datos: bir
želio 17-oji 1940 m., kai Sov. Są
junga puolė Baltijos valstybes, 
ir birželio 14-oji 1941 m., kai 
100.000 asmenų buvo sovietų 
suimta ir išvežta Sibiran.

A.a. Juozas Ramonas. Birže
lio 14 d. Algonquin Parke, be
sidarbuodamas su buldozeriu, 
žuvo a.a. Juozas Ramonas, 20 
m. amžiaus jaunuolis, gyvenęs 
Fenwick, Ont. Velionis birželio 
17 d. palaidotas iš vietinės mies
telio katalikų bažnyčios Toron
to lietuvių kapinėse. Pamaldas 
atlaikė ir laidotuvių apeigas at
liko kun. P. Ažubalis. Atsisvei
kinimo žodį kapinėse tarė ve- 
lionies krikšto tėvas J. Staške
vičius iš Port Colborne.

Į okupuotą Lietuvą aplankyti 
savo artimųjų iš Kanados išvy
ko 25 asmenys.

Toronto Prisikėlimo spaudos 
kioskas iki rugsėjo 15 ' d. ne
veiks. Vedėjas P. Misevičius, 
tel. 536-8864.

A t A

MARIJAI AUŠROTIENEI mirus, sūnui VYTAU
TUI, jo šeimai ir giminėms reiškiame gilią užuo
jautą —

J. A. Rinktinai

PASAULIO ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-ro psl.) 

terijos komiteto posėdis, kuria
me šios ministerijos vadovas Ji
ri Hajek pareiškė, jog socialis
tinės šalys turės priprasti prie 
cekoslovakų spaudos laisvės ir 
pasitenkinti klaidingų praneši
mų atitaisymu. Čekoslovakijos 
vyriausybė oficialiai atšaukė so
vietų generolui mestą-kaltinimą 
dėl gen. mjr. J. Sejna paso, ku
ris buvęs išduotas Čekoslovaki
jos įstaigų.

Varšuvoje buvo nuteistas mir
ti 28 m. amžiaus radistas Ado
mas Kaczmarek, dirbęs karinė
se įstaigose. “Zolnierz Wolnos- 
ei” laikraščio pranešimu, jis iš
davinėjo britų ambasados pa
reigūnams kariuomenės paslap
tis. Į šią bylą įvelti britų parei
gūnai jau yra išvykę iš Lenki
jos.

Pietų Vietname komunistai 
tęsia Saigono apšaudymą rake
tomis. Per mėnesį laiko nuo 
sprogstančių raketų žuvo beveik 
100 civilių gyventojų. Naujasis 
amerikiečių kariuomenės dali
nių vadas gen. C. W. Abrams 
pranešė, kad kovai prieš komu
nistu raketas bus panaudoti mo
derniausi elektroniniai įrengi
niai, kurie suras raketų iššovi- 
mo vietas ir radaro pagalba nu
kreips į jas amerikiečių artile
rijos ugni. Paryžiaus derybose 
amerikiečiai ruošiasi pradėti 
spaudimą komunistų atstovams. 
Jiems bus pareikšta, jog Sai
gono apšaudymas gali priversti 
prez. L. B. Johnsoną atnaujinti
S. Vietnamo miestu bombarda
vimus. Pagrindiniais taikiniais 
tada būtų Hanojus ir Haifon- 
gas.

Senatoriaus R. F. Kennedžio 
žudikas Sirhan B. Sirhan savo 
gynėju pasirinko teismo paskir
tą advokatą W. Littlefieldą, at
sisakydamas reklamos siekian
čių dvieju garsenybių paslaugos 
—‘M. Belli ir F. L. Baily. Pir
masis nesėkmingai bandė ginti 
L. H. Oswaldo žudiką J. Ruby, o 
antrasis sugebėjo išteisinti žmo
nos nužudymu kaltintą dr. S. 
Sheppardą. Iš Izraelio i JAV 
ruošiasi atvykti Sirhan B. Sir
han tėvas, iš karto griežtai pa
smerkęs sūnaus veiksmus, bet 
vėliau pakeitęs numone ir kal
tę suvertęs sūnaus patriotizmui.

Prez. L. B. Johnsonas pasira
šė konsuline sutarti su Sovietų 
Sąjunga. Ji leis atidaryti naujus 
konsulatus ir užtikrins amerikie
čiams pareigūnams susitikimą 
su sovietu suimtais JAV pilie
čiais. Iki 1948 m. JAV turėjo 
konsulatus Leningrade ir Vladi
vostoke, o sovietai — Niujorke 
ir San Francisko mieste. Kon
sulatu uždarymo pareikalavo so
vietai, kai Niujorke pro langą 
iššoko Maskvon grąžinama mo* 
kvtoia Oksana Kosenkina ir kai 
jai buvo suteikta amerikiečių 
pagalba, šiuo metu veikia tik 
du konsulatai prie ambasadų — 
Niujorke ir Vašingtone.

Š| SAVAITGALI: 1. šeštadie
niniu mokyklų kongresas (žiūr. 
1 psl.); 2. tradicinės Joninės St. 
Catharines, Ont., (žiūr. skelbi- 
bimą); 3. šaulių suvažiavimas;
4. lietuvių-ukrainiečių lengvo
sios atletikos varžybos (žiūr. 
sporto skyriuje).

Parlamento rinkimai — bir
želio 25, antradienį. Toronte 
kandidatuoja visa eilė lietuvių 
bičiulių, kaip min. Paul Hellyer, 
min. M. Sharp, dr. Haidasz ir 
kt. Lietuviams balsuotojams de
rėtų pirmiausia atkreipti dėme
sį į" tuos kandidatus, kurie yra 
parodę dėmesio lietuviams. O 
tas dėmesys matyti jų skelbi
muose lietuvių spaudoje. Kas 
kreipiasi į lietuvių spaudą, pa
rodo ir domėjimąsi lietuviais. 
Komunistų partija šį kartą yra 
išstačius! 14 kandidatų: Toron
to York West — William Kash- 
tan, Rosedale apylinkėje — Nel
son Clarke, St. Paul apylinkė
je — Rae Murphy ir t.t.

Devynioliktoji Cekoslovakų 
Diena — liepos 7, sekmadienį, 
Masaryktown, Scarboro, ryšium 
su Čekoslovakijos respublikos 
penkiasdešimtmečiu. Programo
je — sakalų gimnastika, tauti
niai šokiai ir kt. Suvažiuos daug 
grupių iš Kanados ir JAV.

Leidinys “Lithuanians in Ca
nada” palengva randa kelius į 
kanadiečių visuomenę. Jis iš
siuntinėtas visom tautinėm gru
pėm, kurių spauda jau paminė
jo, o kaikiiri ir plačiai recenza
vo. Jau visa eilė universitetų ir 
viešųjų bibliotekų leidinį užsi
sakė. Leidinį dar galima gauti 
“Tž” administracijoj ir spau
dos kioskuose. Tai labai tinka
ma dovana kitataučiams.

P A D £ K A
Nuoširdžiai dėkojame Ateiti

ninkų Tėvų Komitetui už $50 
auką.

Su giliu dėkingumu —
Nek. Pr. Marijos seserys 

Filmininkas Jonas Mekas, 
kaip rašo “The Globe and Mail” 
birželio 15 laidoje,, pakviestas 
būti nariu komisijos, kuri pa
skirstys premijas kanadiečiams 
tapytojams, skulptoriams ir fil- 
mininkams. Premijoms numa
tyta $21.000. Sudarytas komite
tas organizuoti parodai “Cana
dian Artists ’68”. Kūriniai bus 
atrinkti iš 2500 menininkų. Ver
tintojų komisiją, be J. Meko, 
dar sudaro Richard Hamilton 
(tapyba). Eduardo Paolozzi 
(skulptūra).

B. Naujalis savo parašytoje 
knysoje “Pažink savo širdi ir 
padėk jai” nurodo, kaip išlai
kyti sveiką širdį, ką daryti prie
puolio atveju, kokios dietos lai
kytis po širdies priepuolio, kaip 
numesti svorį ir kt. Knyga gau
nama pas autorių. 460 Ronces- 
valles Avė., Toronto. Ont.

IŠ DAINOS VEIKLOS
- Birželio 2 d. įvyko paskutinis prieš 
vasaros atostogas susirinkimas pas 
narę V. Rasiuliene. Po valdybos ir 
Kartūno baliaus komisijos praneši
mų pasidžiaugta daugelio lietuvių 
duosnumu “Dainos” šalpai piniginė
mis ar fantų pobūdžio dovanomis 
bei atsilankymu.

.Dėkojame: Tėvų pranciškonų pa
rapijai už atjautimą ir palankumą: 
V. Bačėnui — All Seasons Travel 
Agency už suteiktą kelionę laimėju
siai Kartūno baliuje į Montrealio 
parodą: Pr. Barauskui — Draudimo 
Agentūrai už $25 auką; po $10 au
kojo: p.p. VI. Sližienė ir J. Pacevi- 
čienė; U. Yauniškienė $5; N. Pečiu
lytė $3. Fantais aukojo: O. Gence- 
laitienė; Mohawk Forniture Ltd.; 
p.p. Punkrio ir Matulaičio — mėsos 
parduotuvė; salonas “Baronessa” — 
plaukų pusmetinį sušukavimą; J. 
Margio vaistinė; p.p. Pr. ir E. Dran- 
seikai už auką pinigais.

Padėkos laiškų ir prašymų buvo 
gausu nuo senelių ir ligonių Vokie
tijoje. Prieš praeitas Kalėdas atsi
liepė dar keli seneliai ir serganti 
ligoninėje motina, kurios 10 m. sū
nelį Petriuką mažutį globoja toje 
apylinkėje esantieji lietuviai. “Dai
na” jau pakartotinai siuntė ten pi
nigines dovanas.

Dainietės, nutraukdamos susirin
kimus 4 mėnesiams (iki rugsėjo pa
baigos), nutarė pasiųsti visiems se
neliams ir ligoniams dovanų vasaros 
atostogoms, maždaug apie $250. Be 
to, reikalui esant, “D.” valdyba įga
liota papildyti paramą, kur ji reika
linga.

šia proga linkime sveikų ir ma
lonių atostogų visiems “Dainos” glo
botiniams Vokietijoje, “T. žiburių” 
redakcijai, administracijai ir visam 
štabui; visiems "Dainos” talkinin
kams parengimuose ir visiems, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu remia 
šalpą per "Dainą”. Nuoširdžiai dė
kojame V. Rasiulienei už malonų 
susirinkimo priėmimą. M. F. Y-nė’

Ateitininkų žintos
Vyr. moksleivių stovyklos Daina

voje, kuri prasidėjo birželio 16, iš 
Toronto išvyko 12 stovyklautojų. Sto
vykla baigsis birželio 30 d. Laima 
Gustanytė yra mergaičių vadovės pa
dėjėja, Eugenijus Girdauskas — 
vienas iš jaunųjų vadovų.

J Nekaltai Pradėtosios Marijos se
selių vadovaujamą mergaičių stovyk
lą Putname iš Toronto vyksta 5 vyr. 
moksleivės, kurios bus vadovėmis.

Vadovų problema iš lėto išsispręs, 
nes, kaip matome iš Toronto kuopos, 
priauga nemažas būrys moksleivių, 
kurie už poros metų pilnai galės 
ruošti ir vadovauti stovykloms. Teks 
susirūpinti tik finansine problema, 
nes galį vadovauti" stovyklom vasa
ros metu yra priversti jieškoti dar
bo.

Ateitininkų stovykla Wasagoje 
prasideda už 4 savaičių — liepos 
28 d. Registruotis jau dabar, nes 
nežinojimas stovyklautojų skaičiaus 
labai sunkina darbą rengėjams. Pri
imami jaunučiai ir vyr. moksleiviai 
— bus atskiros programos ir va
dovybės. Stovyklauti gali ir neatei- 
tininkai.

Tėvų komitetas, kuris rūpinasi vi
sais stovyklos ūkiniais reikalais, pra
neša, kad dar trūksta stovyklai šei
mininkių. Ponios, galinčios stovyk
los metu vieną ar abi savaites padė
ti, prašomos paskambinti J. Stan
kaičiui tel. 782-3003. Virtuvėje rei
kia dirbti tik kas antrą dieną. Už 
darbą vienas vaikas atleidžiamas nuo 
stovyklos mokesčio.

Skautų veikla
• Pereitą savaitgalį Romuvoje at

likti kaikurie stovyklavietės tvarky
mo darbai. Prijungtas vanduo, baig
ta statyti pirtis ir susitarta dėl eže
ro pakrantės nuvalymo, praplečiant 
paplūdimį. Darbuose talkino A. Va
siliauskas, P. Kudreikis, A. Svirplys, 
p. Birgiolas, V. Sendžikas, K. Batūra, 
G. Stanionis, dr. J. Yčas — visi iš 
Toronto. Ačiū visiems.

• Sį trečiadienį, birželio 19 d., 
8 v.v., Romuvos valdybos posėdis 
skautų būkle.

• Trečioji “Rambyno” tunto skau
tų vykstančių į tautinę stovyklą su
eiga įvyko birželio 17 d. Šv. Jono Kr. 
par. salėje. “Šatrijos” tunto skautės 
pasiruošimo į tautinę stovyklą suei
gą turėjo birželio 13 d.

• “Šatrijos” tunto kanklininkės ir 
“Rambyno” skudutininkai, vad. v.s. 
Stp. Kairio, pasirodė Baltiečių Sa-- 
vaitės metu birželio 12 d. prie To
ronto rotušės ir žiūrovų buvo gerai 
įvertinti, šis skautiškas liaudies inst
rumentų ansamblis ruošiasi vykti į 
tautinę stovyklą.

• šeštoji Romuvos stovykla įvyks 
liepos 27 — rugpjūčio 5 d. Regist
ruotis pas tuntininkus iki liepos 1 
d., sumokant $2 registracijos mokes
čio už vieną asmenį. Stovyklos mo
kestis S23 vienam, $38 dviem iš šei
mos ir $45 — trim. Smulkesnes in
formacijas teikia tos stovyklos vir
šininkas ps. dr. A. Dailydė. tel. RO 
9-7940. C. S.

šeštadieninės mokyklos tary
ba, susidedanti iš trijų liet, pa
rapijų klebonų, m-klos vedėjo, 
tėvų komiteto pirmininko, apyl. 
valdybos, abiejų liet, bankelių 
atstovų, savo posėdyje, užbai
giant mokyklai mokslo metus, 
susipažino su mokyklos metiniu, 
darbu. 19Q7/Q8 mokslo metais 
visuose skyriuose (jų yra 10) bu
vo 550 mokinių (apie 70 mažiau 
nei praėjusiais metais), 31 mo
kytojas. Nuo 1968 rų. pradžios 
Toronto kat. mokyklų taryba 
mūsų mokyklą atleido nuo mo
kesčio už patalpas. Mokykla me
tų eigoje turėjo $12.615.77 pa- 
lamų (tėvų mokestis už vaikus, 
parengimai ir įvairios aukos). Iš
laidos siekė $12.700.88. Defici
tas išlygintas iš ankstyvesnio 
kasos balanso. Taryba konsta
tavo, kad finansinė mokyklos 
padėtis nėra gera ir kad atei
tyje kaip nors biudžetą reikės 
išbalansuoti. Nuo sekančių 
mokslo metu nutarta įsteigti 2 
specialias klases — vieną jau
niesiems, kitą vyresniems sky
riams, kuriuose jų mokiniai 
būtų mokomi lietuvių ir anglų 
kalbomis. Tarybos pirm. Tėv. 
Placidui Bariui, OFM, supažin
dinus su įsteigtu lituanistiniu 
seminaru mokiniams, baigu
siems 10 skyrių, taryba nutarė 
seminarą įjungti į mokyklos ta
rybos globą, o seminaro vedėją, 
mokyt. V. Tamulaitytę pakviesti 
į mokyklos tarybą. Rudenį 
mokslo metų pradžia nustatyta 
rugsėjo 14 d?, Kalėdų eglutė nu
matyta gruodžio 15 d. Mokyk
los taryba kartu su mokyklos 
vedėju pasidžiaugė mokslo me
tų rezultatais: 50 mokinių bai- 
bė 10 skyrių. Ji pareiškė pasi
tenkinimą mokytojais, tėvų ko
mitetu, geradariais ir tėvais, įsi
jungusiais į mokyklos klestėji
mą. Sekantiems mokslo metams 
taryba pakvietė dabartini mo
kyklos vedėjją J. Andruli to
liau vadovauji mokyklai. Ji kar
tu maloniai prašo visus moky
tojus bei mokytojas sekančiais 
metais grįžti i lietuviškosios ži
nijos dartią. Rotacine tvarka ta
rybos pirm, pareigas perėmė 
kun. P. Ažubalis. K.

Kanadiečių slaugių organiza
cija “Victorian Order of Nur
ses” teikia pagalbą, reikalui 
esant, namuose. Jas galima iš
kviesti telefonu 921-3184, ypač 
kai slaugymo reikalingi vyres
nio amžiaus žmonės.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

KINGSWAY — BLOOR. Prašoma pilna kaina tik $18.900; vienaaugštis, 
atskiras namas ant gražaus medžiais apaugusio sklypo, privatus įvažiavi
mas, puiki vieta.
ROYAL YORK — BLOOR. Labai jaukus 5 kambarių vienaaugštis; gara
žas su plačiu privačiu įvažiavimu, labai graži rami gatvė, apaugusi didžiu
liais medžiais; priedo — pusryčių kambarys prie virtuvės; visai netoli 
krautuvių bei požeminio traukinio stoties.
SWANSEA — BLOOR. Gerai iš lauko atrodantis atskiras 6 kambarių na
mas, šildymas, vandeniu - alyva, garažas; atrodo, reikalingas vidaus da
žymo; apie $10.000 įmokėti, tuoj galima užimti. ?
JANE — BLOOR, 8 kambariai per du augštus, rupių plytų, kvadratinio 
plano; garažas su plačiu šoniniu įvažiavimu; nemaži kambariai, maždaug 
apie $10.000 įmokėti; pėsčiam galima nueiti iki požeminio traukinio 
stoties.
INDIAN RD. — BLOOR. Didžiulis 11 kambarių atskiras namas, 3 prau
syklos, garažai su privačiu įvažiavimu, puiki vieta gyventi pačiam ir dar 
gauti pajamų; apie $15.000 įmokėti, 5 kambariai pirmame augšte, didelis 
sklypas.
ROYAL YORK — BLOOR. Gražus 6 didelių kambarių kvadratinio plano 
atskiras namas; naujas vandens - alyva šildymas; garažas su privačiu įva
žiavimu, užbaigtas rūsys, apie $10.000 įmokėti, įdomus sklypas. 
ORIGINALUS TRIBUTIS. 3-jų ir 2-jų miegamųjų, tik keliolikos metų se
numo; vandeniu - alyva šildymas, garažai; apie $15.000 įmokėti, High 
Park rajone. —
ORIGINALUS KETURBUTIS. Apie $15.000 įmokėti, Jane — Annete ra
jone, vandeniu - alyva šildomas; mūriniai garažai, labai platus įvažiavi
mas, viskas išnuomota. <
ROYAL YORK — KINGSWAY. Puikus 6 kambarių vienaaugštis ant gra
žaus sklypo, garažas su privačiu įvažiavimu, šeimininkas labai nori par
duoti, skolų nėra, upelis teka galį kiemo.
16 BUTŲ APARTAMENTAS, 2-jų ir 1-no miegamųjų, apie $22.500 meti
nių pajamų; garažai ir 100% vieta automobiliams.
RUNNYMEDE — BLOOR. Atskiras 6 kambarių maždaug 8 metų senumo 
namas, užbaigtas rūsys, garažas su šoniniu įvažiavimu, ideali vieta profe
siniam asmeniui.
DVIBUTIS — JANE — BLOOR. Apie $10.000 — $15.000 įmokėti, gara
žai su privačiu įvažiavimu.

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

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

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

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

MOKAME 
5% už depozitus 
5Y2 % už šėrus

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
Dagai valdžios nustatyta normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 

• nebaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenęs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį 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
REALESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.
1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543
MAGNETAWAN, ONT.Z $8.500 pilna kaino, 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) 12 kambarių, šildymas vandeniu, 2 mūriniai garažai su priva
čiu įvažiavimu.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

$.3000 ĮMOKĖTI, pusiau atskiras, 5 šviesūs kambariai, šildymas vandeniu, 
garažas, 1 mortgičius balansui iš 8% % 10-čiai m. atdaras, New Toronte- 
$4.500 ĮMOKĖTI, atskiras plytų namas, Lansdowne-Queen rajone, 8 di
deli kambariai per 2 augštus, 2 modernios virtuvės,, šildymas vandeniu, 
naujai išdažytas ir išdekoruotas, namas neužimtas.
10 AKRŲ KESWICK APYLINKĖJE lygios žemės prie Don Mills Rd. 700 
pėdų prie kebo, prašoma $10.000, priims geriausią pasiūlymą.
$10.000 ĮMOKĖTI, DVIBUTIS (duplex), plytų, atskiras namas prie Dun- 
das-Rushholme Rd., šildymas vandeniu, 14 kambarių, 4 virtuvės, 1 mort
gičius balansui, garažas, per 2 augštus 3 apartmentai.
VIENAAUGŠTIS (bungalow) vakarinėje miesto dalyje, plytų, atskiras, 
6 kambarių plius 2 kambariai rūsyje, poilsio kambarys su baru, privatus 
įvažiavimas, prašoma $29.900.
$3.000 ĮMOKĖTI Dundas - Dufferin, pusiau atskiras, 6 kambarių, 2 vir
tuvės, įvažiavimas, 1 mortgičius 10-čiai metų iš 8% %, -

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome m Kreiptis pas >nu> 
Taip pat parūpiname geresnėm Mlygom paskolų—mortgMių.
Vyt. Morkis A. Bliudžius Alv. (Mieldažukė) Wistoski

OILS LTD.

259 LARK SWORE M.VD, EAST — TORONTO. ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vaL veikianti greita kramių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

INndiėto Ir patarnavimo planai. HalmokėHmas penkiems metame Ir tldan 
B-vės atat C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės- St Prikepa* 
tel RO 7-9088 kiekvienu metu



EKSPORTAS (Atkelta ii 1-mo psL)

kilusiems išAUŠROS WNIOSAli) RAVDA sto-

GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • ttlPOTEKŲ • 
VA'SABVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATS1TI 
KIMŲ • MOKSLAPIN1G1V TAUPYMAt VAIKAMS. • MR- 
NES1NĖS INVALIDUMO PAJĄMOS IR KT.

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

Tel. 251 -4864; namų tel. 277-0814

4 ,I,KASALM RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparate. Taiso b 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1-616$. • 672 LANSDOWNE AVX., TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latvių, Estija, Ukraina ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
su gydymu ir 1.1.

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.

{vairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai f? 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 sudarytum Ir apdraustus įvairias siunti 
nius iki 12% svarų gryno svorio.

♦ Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių-
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei nžsa 

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu- Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimų

4 ♦ Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyt*, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
♦ Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 DUNDAS STREET WEST . tEL 2-228*

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

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

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

>736 Dundas St. W. Sev. R. Stasiulis

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St., . LE. 1-3074 . Sav. P. UzbalH

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti sa?o automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas aute mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i

Bloor Autorite Garage das ir College). TeL 531-1305

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.

SPORTAS LIETUVOJE
Akademinio irklavimo varžybos 

įvyko Maskvos upėje. Gerai pasiro
dė Lietuvos irkluotojai. Moterų kla
sėje Vilniaus Žalgiris aštuonviečių 
varžybose laimėjo I vietą. Antras 
vietas laimėjo vienvietėje kaunietė 
G. Sidagytė ir keturviečių varžybose 
Vilniaus Žalgirio valtis. Vyrų gru
pėje aštuonviečių varžybose Vilniaus 
Žalgiris laimėjo I vietą. Šiose var
žybose, šalia vietinių pajėgų, daly
vavo Bulgarijos ir Šveicarijos irkli- 
ninkai.

Lietuvos fechtuotojai viešėjo R. 
Vokietijos Turingijos provincijoje, 
kur turėjo eilę susitikimų. Eisenache 
moterys komandinėse varžybose 14:2 
nugalėjo vokietaites.

Lietuvos sklandymo pirmenybes 
vyrų grupėje laimėjo kaunietis V. 
Žukas 204 km. įveikęs per 3 vai. 
40 min. Moterų klasės nugalėtoja 
tapo vilnietė A. Kryžanauskaitė. Jos 
laikas — 5 vai. 7 min.

Vilniuje viešėjo Vengrijos mote
rų krepšinio rinktinė, kuri čia žai
dė draugiškas rungtynes su Kibirkš
ties komanda. Abejas rungtynes lai
mėjo kibirkštietės 62:51 ir 58:47.

SPORTAS VISUR
Europos olimpiados atrankinės pir

menybės įvyko Bulgarijos sostinėje 
Sofijoje. Pirmą vietą laimėjo Jugo
slavija be pralaimėjimų ir II vietą — 
Bulgarija. Lemiamose rungtynėse 
Bulgarija įveikė Lenkiją 70:69. Abi 
komandos išsikovojo teisę žaisti 
Meksikos olimpijadoje.

Italija netikėtai vėl iškilo į Eu
ropos futbolo pirmaujančių tautų ei
les. Europos tautų taurės varžybose 
po papildomų rungtynių ji netikėtai 
2:0 pasekme įveikė favoritus jugo
slavus. Pirmosios rungtynės, nors ir 
po 30 min. pratęsimo, baigėsi ly
giomis. Italijai taipgi pasisekė pus- 
baigminėse rungtynėse, kur po 0:0 tadienį, liepos 26. P. B. 
lygiųjų burtų keliu pateko į baig
mę. Italija gerai žaidė futbolą 1930 
m. laikotarpyje. 1934 m. ir 1938 m, 
Italija laimėjo pasaulines futbolo 
pirmenybes. 1966 m. pasaulinėse fut
bolo pirmenybėse pralaimėjo Š. Ko
rėjos vienuolikei. Šių metų Europos 
taurės varžybose III vieta atiteko 
pasaulio meisteriui Anglijai, 2:0 įvei
kusiai rusus.

LIETUVIŲ-UKRAINIEČIŲ 
VARŽYBOS

Hl-sios metinės lengvosios atleti
kos varžybos tarp šiaurės Amerikos 
lietuvių ir ukrainiečių rinktinių 
įvyks š.m. birželio 22-23 d., Toronto, 
Ont., Brockton High School stadio
ne, Brock Ave., netoli nuo Bloor St. 
Varžybų pradžia: 3 v., šeštadienį, 
birželio 22; 1 v., sekmadienį, birže
lio 23. Lengvosios atletikos varžy
bos vykdomos vyru ir moterų kla
sėse. Kiekvienai tautybei gali atsto
vauti nedaugiau kaip 4 dalyviai kiek
vienoje rungtyje; estafetėse — ne
daugiau kaip po vieną komandą. Taš
kai bus skaičiuojami tarpvalstybinių 
rungtynių pavyzdžiu, imant po 2 ge
riausiai pasirodžiusius dalyvius iš 
kiekvienos tautybės ir vertinant: I 
vietą — 5 taškai, II v. — 3, III v. 
—- 2, IV y. — 1. Estafetėse: Iv. — 
10, II v. — 5. Tačiau individuali
niam atžymėjimui dalyviai bus ver
tinami pagal užimamą vietą.

Vyr. ŠALFASS-gos įgaliotiniu šių 
varžybų organizaciniais reikalais yra 
paskirtas ŠALFASS-gos centro val
dybos narys Sigitas Krašauskas iš 
Toronto. Atstovu varžybiniams rei
kalams yra įgaliotas Lengv. Atleti
kos K-to narys Algis Malinauskas iš 
Toronto. Lietuvių lengvaatlečių rink
tinės sudarymu rūpinasi ŠALFASS- 
gos lengvosios atletikos komitetas. 
Toronto lietuvių visuomenė kviečia
ma gausiai atsilankyti į varžybas ir 
neatsisakyti priglausti mūsų rinkti
nės dalyvius, atvykusius į šias var
žybas.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Prisikėlimo parapijos “Aušros” 
stovykla jaunimui 7-14 m. amžiaus 
bus nuo liepos J3 iki 27 d. Visi sto
vyklautojai privalo užpildyti regist
racijos blankus ir pristatyti gydy
tojo pažymėjimą, kad yra sveiki ir 
gali stovyklauti. Blankus galima gau
ti Prisikėlimo parapijos raštinėje. 
Registruotis asmeniškai arba telefo
nu: LE 3-0621 ir LE 3-0977. Gyve
ną Hamiltone registruotis gali pas 
p. Gudinskienę, 101 Prospect St. S., 
tel. LI 7-1967. Paskutinė data regist
ruotis — liepos 6 d.

Stovyklavimo mokestis: 1 vaikui 
už 2 savaites $40, už I savaitę $23; 
2 vaikams už 2 savaites $65. už 1 sa
vaitę $38; 3 ar daugiau iš tos pa
čios šeimos už 2 savaites $80, už 
1 savaitę $45. Nepajėgią susimokėti 
yra atleidžiami dalinai ar visiškai 
nuo mokesčio. Kiekvienais metais at
siranda jaunimą mylinčių tautiečių, 
kurie sudaro sąlygas keliems jau
nuoliams pasinaudoti stovykla. Ti
kimės, kad ir šiemet jų bus. -

Stovyklautojai privalo atsivežti: 3 
šiltas antklodės arba miegmaišį, po
rą paklodžių, pagalvę, keletą apati
nių ir viršutinių baltinių, keletą po
rų kojinių, porą rankšluosčių, spor
tinius batukus, maudymosi kostiu
mą, muilo, dantims valymo priemo
nes, rašymo priemones, mėgstamo 
žaidimo ar sporto įrankius. Kurie 
groja akordeonu, gitara ar smuiku, 
yra prašomi juos atsivežti į stovyk
lą. Muzikos instrumentai yra sau
gojami vadovybės ir išduodami tik 
pratyboms ir programoms atlikti.

Stovyklos prasidės šeštadienį, lie
pos 13 ir baigsis irgi šeštadienį, lie
pos 27 d. 12 v. Pagrindiniai laužai 
bus pirmos savaitės šeštadienį, lie
pos 20, ir paskutinės savaitės penk-

DEAKON HIGH

Vyrų ir jaunimo modemiška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atverkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duotdme 
patarimas.
Sav ANTANAS PASKEVICIUS

BALTIC MOVERS

International 
Driving School 

WALDI
C«.tnn« jetaigo 491 St.,

Tol. RO 2-2100

Skyrius: 
894 COLLEGE ST.

VISU RŪSIŲ PERVEŽIMAS. 
BALDAI ir kt.

Vežamas turtas pilnai apdraustas.
.Skambinti tel. LE 4 -1403

30 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING and HEATING 

j. LiSA'JSKAS, valdžios pripažiD 
as plomberis, atlieka jvair. plum 

oing ir vandens apšildymo darbus 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
14b Westminster Aven Toronto 

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
’įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei laždelės formose “Preparation 
IF vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi- 
tepatenkinti.

Mokoma fu standartiirtmK

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas Ir garantuota*. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

439 BATHURST STn 
CeL WA 14225 art* WA 4-1991 •

PREMJERAS PASVEIKINO BALTIEČIUS 
rodymą ir visą koncerto pro
gramą sekė apie 700 žiūrovų.

Politinė konferencija
Šeštadienį, birželio 8, Estų 

Namuose įvyko simpoziumas-dis- 
kusijos politinėmis temomis. Iš 
JAV pakviesti kalbėjo: latvis dr. 
Lejinš, V. Sidzikauskas ir estas 
Leesment. Pirmasis dėstė sovie
tinę rusifikaciją Baltijos kraš
tuose, antrasis’ — santykius su 
okupuotomis tėvynėmis, trečia
sis — sovietinės propagandos 
metodus. Dr. Lejinš pabrėžė rei
kalą tobulinti išeivijos turimą 
informaciją, jieškoti kelių, pri
taikytų š. Amerikos mentalite
tui, remtis moksliniais metodais. 
Senoji forma esanti nepriimtina 
ypač akademiniams sluogs- 
niams. V. Sidzikauskas pagvil
deno pati aktualiausią klausimą 
— santykius su pavergtaisiais 
kraštais. Jo pagrindinė mintis: 
tarptautinėje plotmėje kovoti 
už sovietinės okupacijos nepri
pažinimą ir savo laikysena ne
duoti preteksto didžiosioms vals
tybėms atsisakyti nepripažinimo 
politikos; asmeninėje plotmėje 
neužsidaryti geležine uždanga ir 
tuos ryšius panaudoti abiejų pu
sių gerovei. P. Leesment plačiai 
išdėstė sovietinės propagandos 
mašineriją, kurioje dirba šimtai 
tūkstančių asmenų. Ji yra 100 
kartų galingesnė už vakariečių 
propagandą, o jos biudžetas toli 
pralenkia Vakarus. Diskusijose 
dalyvavo visa eilė asmenų. Jose 
b”vn išryškinti keletas praktinių 
a ’j< ktu. Vakare Estų Namuo
se Įvyko priėmimas, kuriuo ir 
buvo baigta Baltiecių Savaitė 
Toronte. Bvs.

Pokalbis su kapelionu

tikimybę asmeninės laisvės prin
cipams ir jų pavyzdingą pasiti
kėjimą teisingumu bei demokra
tija. Pierre Eliott Trudeau, mi- 
nisteris pirmininkas.

Sibirinių trėmimų sukakties 
proga latvių liuteronų arkivys
kupas A. Lūsis paskaitė invoka- 
ciją, o Baltiecių Federacijos 
pirm. T. E. Kronbergs tarė ati
tinkamą žodį.

Meninėje programoje pirmiau
sia pasirodė estai su savo cho
ru, solistais ir muzikais, kurie, 
diriguojami muz. R. Toi, atliko 
religinę kantatą “Didi Tavo ga
lia, Viešpatie”. Latvių pianistė 
Viera Leinvebers atliko J. Vi- 
tolio ir W. Darzins keletą kūri
nių. Lietuviams atstovavo sol. V. 
Verikaitis, “Varpo” choras su 
dirigente D. Skrinskaite ir 
akompaniatorium J. Govėdu. 
Sol. V. Verikaitis, akompanuo
jamas D. Skrinskaitės, padaina
vo dvejetą dainų ir vėliau su 
“Varpo” choru atliko Br. Bud- 
riūno kantatos “Tėviškės na
mai” I ir II dali. “Varpas” savo 
apranga spalvingai švytėjo, o 
savo dainavimu žavėjo.

Pabaigoje didžiulėje scenoje 
pasirodė bendras choras, kurį 
sudarė estų, latvių ir lietuvių 
choristai. Jų galėjo būti 200' 
Diriguojamas esto R. Toi, jis at
likę J. Aaviko “Dieve saugok 
Est:ją” ir latvio j’orroz’’ęrlcu_. 
J. Cirulio “Sva.o 1ė". Po to 
ber. tarsis choras, diriguojamas 
D. Skrinskaitės, išpildė J. Gu- 
dav čiaus “Odę Tėvynei”. Paga
liau visų trijų tautų himnais 
koncertas baigtas. Jis visiems 
paliko didingą Įspūdi. Pirmą 
kartą Toronte jungtinis baltie- 
čių choras pasirodė scenoje. Tai 
sveikintinas žingsnis. Jo , pasi-

mo
das” redaktorius pastebė 
vykios kapelioną kr
dą ir aiškiai galvojantį apie 
dangaus karalystę.

— Ar į vandenį neisite? — 
klausia jį redaktorius.

— Velnio, bedievių ir skruz
dėlių aš nebijau, — atsakė jis, 
— bet varlių negaliu pakęsti.

Mergaitė ir vilkiukas
Vakarienės metu maža mer

gaitė, priėjusi prie Vytenio Zin- 
kaus, jam meiliai šnabžda į ausi:

— Kaip tavo vardas, ar Vy
telis?

— Mano vardas ne Vytelis, 
bet Vytenis, tu silly old moo,
— atsakė jai vilkiukas.

Oras ir pokalbis
— Pas mus, Hollywoode, iš

tisus metus būna toks pat oras.
— Tai kaip jūs pradedate pa

sikalbėjimus su žmonėmis? — 
nustemba turistas.

Dvigubas uždarbis
Susitinka du psichiatrai.
—, Kaip sekasi praktika, ko

lega? — klausia vienas.
— Puikiausiai, — atsako ant

ras. — Ką tik turėjau nepapras
tą nuotyki. Tai buvo pacientas, 
sergantis asmenybės suskilimu
— šizofrenija.

— Bet tai joks nepaprastas 
nuotykis. Tokių nuotykių gana 
dažnai pasitaiko.

— Na, ne, mano mielasis, šiuo 
atveju aš gavau honorarus iš 
abiejų asmenybių. Kitais kar
tais to nepasitaikydavo.

Parinko Pr. Al.

231 -2661 2a33r.3b32;

PARK APYLINKEI
ROGERS 
ROAD

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

BARONESSA
BEAUTY SALON

DR. E. ZUBRIENĖ

l_ ONTAR'° DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

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

TEL. 762-4252
Sav. Alytė Kerberienė

4

QUEENSWAY

TRUDEAU REIKALINGAS KANADAI 
BIRŽELIO 25-TAJA

DEAKON
BALSUOKITE UŽ

(prie Dundas?

Telefonas LE. 2-4108

X
BALSUOKITE UŽ TRUDEAU GRUPĘ

High Pork Liberalų Sąjungos skelbimas

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

DR. J. MATULIONYTĖ 
DR. D. ANDRIULIONYTĖ 

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

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

NOTARAS

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

(įėjimos iš H o word Pork Avenue) 
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v.r. Iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus tredadien. ir sekmadienius.

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

OKULISTES
2019 YONGE SL, Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

^Geriausiai pailsėsi! per savo atostogas^
S lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje

S aii k i r| I J MM C J|\]r" Cape Cod., Mass., 02655 USA
§ , X W 1 V I ■- Tel (Area 617) 428.8425.
Š • Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių
2 medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
n • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
8 » Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom)
g • Geras lietuviškas maistas.
2 Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo 15 dienos.
įį ir jau dabar priima užsakymus.
g Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Roseaale St., Boston, Mass., 02124, USA.
S Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONE —
J Cape Cod Mass., Marija Jansonas.
§ Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią CAPE
g COD žalumynuose paskendusią lietuvišką pajūrio vasarvietę.
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i—i |—Iome Owners'

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

• (vairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekom visus statybos darbus ir remontus

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

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

Savininkas
• teflda patarimus planuojantiems keliones

V. BAČĖNAS Į
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais. Jaivais. lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms

• agentūros išduoti bilietai galioja viaame pasaulyje • patarnauja atrikvfeėiant gimines
Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais |

__ m- - —    — - - -— -n- — ■  - ~ ~—  ■» T aRli

DR. V. J. ME1LUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451 
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST , 

^kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima Docientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIKIUS kilimus.

Automatinis eieaira varymas. Suui 
sau iširusius gams ir pradegintus 
ulinuis. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

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 Ave. (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.

OKULISTAS

M. LU N SKY, O.D., M.S.C.
470 College St. Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

N A M Ų , A U T O M O B I L I V 
KOMERCINIŲ T R KITŲ 

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.Y-BIŲ 
fB UtSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769 - 4612 
769-4131

t



MOKINIŲ KONGREŠAS~
Dar kartą maloniai primenu, 

kad tėvai, kurių vaikai lanko 
Toronto Maironio šeštadieninę 
mokyklą, pasirūpintų patys sa
vo vaikų nuvežimu į mokinių 
kongresą, kuris įvyks šį šešta
dienį, birželio 22, Woodbridge, 
Ont — Visi mokiniai kongrese 
turėtų dalyvauti. Mieli tėvai, at
likime savo pareigą. Vedėjas

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Gausiais dalyvaukime mokinių 

kongrese šį šeštadienį Woodbridge 
vasarvietėje. Vyresnieji talkinkime 
ir padėkime kongreso\meju, kad 
mūsų atžalynas turėtų tife/ai gražią 
šventę. Parapijos vardu geriausi 
sveikinimai ir linkėjimai jaunimo 
sąskrydžiui.

— Sveikiname Kanados ir JAV 
šaulių suvažiavimą, įvykstantį šį šeš
tadienį ir sekmadienį Toronte. Šau
liai organizuotai su vėliavomis daly
vauja šv. Jono Kr. bažnyčioje 11 
vai. pamaldose.

— Parapijos Gerojo Ganytojo sto
vykla prasidės liepos 6 ir veiks tris 
savaites. Gražus skaičius jaunimo pa
sisiūlė į vadovus bei talkininkus; 
daugumas jų — buvę šios stovyklos 
stovyklautojai, šį ketvirtadienį sto
vyklavietėje vyksta talkos darbai.

— Springhurste Gerojo Ganytojo 
stovyklavietėje tradicinės vasaros
pamaldos lietuviams prasidės birže 
lio 30 d.

— Praėjusią savaitę liet, kapinėse 
palaidota a. ą. L. Plučaitė ir Juozas 
Ramonas. Mirusiųjų giminėms nuo
širdi užuojauta.

.— Ilgąjį savaitgalį Gerojo Gany
tojo stovyklavietėje įvyks Toronto 
ir apylinkių lietuvių studentų suva
žiavimas.

— Šį šeštadienį 10 vai. — metinės 
pamaldos už a.a. Vladą Šarūną.

— Pakrikštyta: Diana Ona Stun- 
gurytė.

Prisikėlimo par. žinios
— Pr. sekmadienį specialiomis pa

maldomis paminėti sibiriniai trėmi
mai. Nuoširdi padėka sol. V. Veri- 
kaičiui ir par. chorui už gražų gie
dojimą.

— Kanados lietuvių šaulių sąjun
gą suvažiavimo proga nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime tolimesnės 
gražios veiklos.

— Vysk. V. Brizgys dėkoja para
pijai ir pavieniams asmenims už 
duosnią rinkliavą kankinių koplyčiai 
Romoje. Surinkta $627.60. Kurie no
rėtų, dar galima prisidėti.

— Visi šeštadieninės mokyklos mo
kiniai raginami gausiai dalyvauti mo
kinių kongrese šį šeštadienį Wood
bridge miestelyje.

— Mišios šį ketvirtad., 8 v. — už 
a.a. Ant. Ruzgą: užpr. p.p. Čepai
čiai. Janavičiai, Juodišiai. Pūkai. Ra- 
cevičiai ir Šarūnai; šeštad., 8 v. — 
už a.a. D. Vaičiūną; užpr. žmona; 9
v, — už a.a. Pijų ir Oną Sakevičius; 
užpr. šeimos nariai; šį sekmad., 9 v.
— už a.a. V. Gumauską; užpr. bro
lis Vladas; 11.15 v. — už a.a. J. 
Pabedinską; užpr. p. Pabedinskienė.

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

— Pr. sekmadienį, užbaigiant se
zono darbus, studentų choras išky- 
ko prie Rosseau ežero. Išklausę 
Mišias 8 v., choristai autobusu nuvy
ko į Port Carling, o iš ten laivais 
persikėlė- į privačią salą. Ten vi
są dieną iškylavę, kepe dešreles, 
maudėsi, kaitinėsi saulėje ir irstėsi, 
vakarop laiveliais persikėlė į kuror
tini Windermere viešbuti vakarienei. 
Iškyla praėjo linksmoje ir gražioje 
nuotaikoje. Kartu su jaunimu iš
kylavo kieb. T. Placidas, kun. Jurk- 
šas. keletas šeimų iš Edmontono ir 
Toronto.

— Registracija į T. pranciškonų 
stovyklavietėje įvykstančias stovyk
las tęsiama. Formularąi, gaunami 
par. raštinėje. Pirmoji stovykla, ku
rią rengia yAušra”. prasidės liepos 
13 d. Vaikučius ir jaunimą raginame 
gausiai dalyvauti, o tėvelius kviečia
me savo jaunimą skatinti jose daly
vauti.

— Pirmadienį, birželio 24, T. Pla
cidas išvyksta poros savaičių atosto
goms. Laikinai klebono pareigas eis 
T. Benediktas.

— Šiuo metu ruošiasi tuoktis 8 
poros.

Gerojo Ganytojo stovykla pra
sidės liepos 6 d. Stovyklautojai 
registruojami šv. Jono Kr. kle
bonijoje nuo 7 iki 15 m. Į sto
vyklos vadovybę sutiko Įsijung
ti: O. Kušneraitis, V. Staškevi
čius, V. Kuprevičiūtė, A. Duliū- 
nas, Aušrotaitės, G. Stankutė, 
R. Underytė ir keletas “Vyčio” 
klubo narių. Reikia dar kelių 
šeimininkių? Mokestis už stovyk
lavimą: už vieną stovyklautoją 
savaitei §20, dviem savaitėm — 
§35; už 2 stovyklautojus vienai 
savaitei §35, dviem savaitėm 
§60; už 3 stovyklautojus iš vie
nos šeimos ar daugiau: už 1 sav.
§40, už 2 sav. §75.

LIONGINAI PLUCAITEI mirus, I

reiškiome gilia užuojautų tėvams ir visai šei

mai — 
c

Lietuviai ir kiti bendradarbei Canadian Acme
* į - *

Visi vykstame j didžiųjų lietuvių šventę St Catharines, Ont.!

BIRŽELIO 22 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 6.30 VAL. VAKARO,

LIETUVOS JUBILĖJINIU METU

SVENTĖ-JONINĖS
MERRITTON COMMUNITY CENTRE HALL, ST. CATHARINES, ONTARIO 

ČIKAGOS “GRANDIES” ANSAMBLIS ATLIKS LABAI GRAŽIĄ 
IR ĮDOMIĄ MENINĘ PROGRAMĄ

• Bufetas, laimės šulinys ir kitos pramogos
• Šokiams gros Vytauto Babecko orkestras
• JAV ir Kanados jaunimo susiartinimo vakaras 

Maloniai kviečiame visus dalyvauti šioje nepaprastoje metinėje šventėje
RENGIA — PARAPIJA

Garsioji Čikagos tautiniu šokių grupė "Grandis", kuri atliks Joninių šventės programa St. Catharines, Ontario, birželio 22 d.

Toronto ukrainiečiai birželio 
17 d. Royal York viešbučio salė
je surengė iškilmingą banketą 
kardinolui J. Slipyj pagerbti. 
Dalyvavo 1400 asmenų. Įėjimas 
— §25 asmeniui. Gautos lėšos 
bus paaukotos ukrainiečių kata
likų bažnyčios statybai Romoje. 
Prieš banketą buvo spaudos kon
ferencija. kurion buvo pakvies
tas ir “TŽ” redaktorius. Savo 
kalbose kardinolas skatino visus 
i tautinę vienybę ir kvietė ukr. 
spaudą būti kelrodžiu.

Kun. Liudas Januška, seniau 
gyvenęs Toronte, o dabar vika
raująs Ročesterio lietuvių para
pijoje. atostogų proga lankėsi 
Hamiltone. Londone. Toronte.

Toronto miestui gresia van
dentiekio ir kanalizacijos darbi
ninku streikas. Unija ji paskelbė 
pradėsianti ši penktadieni, birže
lio 21. jeigu nebus išpildyti jos 
reikalavimai pakelti atlyginimą.

Ona Šimkonienė mirė š. m. 
birželio 16 d. General ligoninėje 
širdies liga. Ten ji išbuvo 7 sa
vaites. Palaidota birželio 19 d. 
lietuvių kapinėse Port Credit. 
Apeigas atliko evangelikų kuni
gas Alg. Žilinskas. Velionė pali
ko liūdinčius — vyrą Joną ir 
dukrą Stelą. Jonas Šimkonis ir 
velionė, turimomis žiniomis, yra 
kilę nuo Alytaus. Jis yra tarna
vęs Lietuvos kariuomenėje. Abu 
yra senosios kartos ateiviai.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS Spring
hurste B Avė. vilę j e “Jūratė”; 2 
miegamieji, virtuvė ir valgomasis su 
atskiru Įėjimu nuo birželio 15 die
nos, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. 
Sužinoti ir apžiūrėti ten pat.

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

IŠNUOMOJAMI antrame augšte 
du kambariai ir virtuvė su balkonu. 
Garažas. Skambinti 534-9127.

Birželio 28 dieno, penktadieni, Montrealyje, 
PLATEAU SALĖJE, LAFONTAINE PARKE

Lietuvos menininku

B

Vilniaus Filharmonijos kamerinis orkestras, vadovauja
mas Sauliaus Sondeckio

Konservatorijos 
vaujamas Prano

Vilniaus operos 
niavaM

M
Pradžia — 8 valandą vakaro

ĮĖJIMAS — §3.00 ♦

SVEIKATA — BRANGIAUSIAS 
TURTAS, todėl saugok ją. Daugiau 
apie sveikatos apsaugą sužinosi pa
skaitęs B. Naujalio “PAŽINK SAVO 
ŠIRDĮ IR PADEK JAI”. Knyga gau 
narna prisiuntus $2 šiuo adresu: 
RŪTA, 373 Charlton West, Hamil
ton, Ont.

BRADFORD© MOTELYJE, prie 
11 plento, pusė mylios nuo Brad- 
fordo, išnuomojami kambariai. Te
levizija ir maudymosi baseinas. 
Skambinti rezervacijai 775-6661. Sa
vininkai — Kinderiai.

SPRINGHURST VASARVIETĖJE 
išnuomojamas liepos mėnesiui 3 mie
gamųjų vasarnamis, šiltas ir šaltas 
vanduo, patogumai viduje. Skambin
ti po 5.30 v.v. tel. 741-0133.

INDIAN RD. — HOWARD PARK 
išnuomojami du kambariai ir virtu
vė su atskira prausykla trečiame 
augšte ir vienas kambarys su gali
mybe virti antrame augšte su arba 
be baldų. Tel. 767-4014.

KONCERTAS

liaudies instrumentų orkestras, vado
Tamošaičio

ir baleto teatro solistas Edvardas Ka

D.L.K. Vytauto Nepriklausomas Klubas

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

šeštadienį: 3.30 — 430 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHWO, 

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

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

“Dainos'' dovanų ir plokštelių 
krauluste.

Nedidelis orkestras įvairiems paren- < 
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923.7194. Sav. A. Čeponis
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Bilietai gaunami D.L.K. Vytauto Klube

MOKSLEIVIAMS — §1.50
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PARDUODAMAS ar išnuomoja
mas lietuvių savininkų “Atlantic” 
restoranas geromis sąlygomis. Skam
binti LE 3-5065.

PARDUODU vieno akro sklypą; 
100 pėdų Muskoka upės kranto. 128 
mylios nuo Toronto. Kaina S1.700. 
Skambinti 259-3680.

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

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šią mokyklą gauna piges
nį auto draudimą. Nemokami 
nurodymai klasėje ar namuose 

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

1076 BATHURST ST.
T< U 2^454. tt|tuws NO d-IMI
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8S MONTREAL
-Sv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios
— Birželio 15 d. mirė Barbora 

Olbrysc 82 m. amžiaus; palaidota iš 
šv. Kazimiero bažnyčios Cote dės 
Neiges kapinėse birželio 19 d.

— Birželio 15 d. susituokė Robert 
Girard su Ona Popieraite. Jungtuvių 
apeigose dalyvavo labai daug arti
mųjų ir pažįstamų.

— Romoje pas mons. V. Mincevi
čių yra 9.000 Aušros Vartų Dievo 
Motinos spalvotų atviručių. Su per
siuntimu 100 atviručių kainuoja tik 
$5, tai yra vos po 5 centus už vieną. 
Labai gražios atvirutės ir tinka vi
suomet įvairiems sveikinimams. Ga
lite užsisakyti, siųsdami už kiekvie
ną 100 po $5 per kun. J. Gaudzę, 3426 
Pathenais St., Montreal 24, Que.

— Praėjjusio sekmadienio rinklia
va — $132.58. K.J.G.

Metinė meno paroda “Square 
des Arts” pietinėje Dominion 
Square dalyje atidaryta birželio 
13 d. Ji veiks dieną ir naktį iki 
rugsėjo 2 d. Parodoj išstatyti 64 
dailininkų 109 darbai, atrinkti 
iš 389, kuriuos buvo atsiuntę 
140 dailininkų. Lietuviams gra
žiai atstovauja montrealiečiai 
dailininkai: R. Bukauskas, Vyt. 
Remeika, O. šablauskienė ir A. 
Zubienė. šiaipjau svetimtaučių 
parodoj labai mažai. Atrankos 
komisiją sudarė: Michele Tis- 
seyre, Paul Gladu ir Louis Pa
rent. Paroda surengta Montrea- 
lio miesto parkų departamento.

Parodą “Žmogus ir jo pasau
lis” šiuo metu aplanko 20—30 
tūkstančiu asmenų kasdien.

Į šeštadieninių mokyklų kon
gresą Woodbridge prie Toronto 
iš Montrealio važiuoja autobusu 
31 mokinys, automobiliais — 
21. Mokiniai pasiruošę dalyvau
ti kongreso programoje.

Moksleivių ateitininkų stovyk
la “Baltijoj” — Laurentidų kal
nuose įvyks liepos 13 — 21 d. 
Ateitininkų stovyklos siekia su
daryti sąlygas jaunimui susipa
žinti, pabendrauti, sveikai pa
atostogauti ir ugdyti katalikiš
ką, lietuvišką charakterį. Pro
gramoje — sportas, iškylos, dai
nos, laužai, pasirodymai, vaidi
nimai, šokiai, būrelių diskusijos.. 
Į šią stovyklą kviečiamas visas 
Montrealio, Otavos ir apylinkės 
lietuviškas jaunimas nuo 7-16 
metų. Stovyklos kapelionas bus 
Tėvas G. Kijauskas. SJ. Jis bus 
ir stovyklos vadovas. Mergaičių 
vadovės: sės. M. Margarita, A. 
Morkūnienė, J. Adamonienė ir 
studentė sės. M. Cecilija iš Put
nam. Berniukų vadovai: Tėvas 
G. Kijauskas. Ė. Girdauskas. L. 
Giriūnas. Stovyklos šeimininkės: 
p. žitkienė. p. Girdžiuvienė. Re
gistracijos blankai išsiuntinėti 
tiems, kurių turėta adresai. Pra
šomi visi registruotis nedelsiant 
pas sės. M. Margaritą 766-9397. 
1450 De Seve St.. Montreal 20. 
P. Q.

Vasaros sekmadieniais “Lito” 
Aušros Vartų raštinė uždaryta 
iki rugsėjo 15 d. Pr. R.

“Baltijos” stovyklavietės pa
vasariniu darbų talkoje birželio 
8 d. dalyvavo V. Piečaitis, A. 
Kličius. J. Piečaitis. S. Gele
žiūnas. G. Vazalinskas. V. Pta- 
šinskas. V. Rudinskas ir P. Ru- 
dinskas. Pagrindiniai darbai — 
vandentiekio ir dujų prijungi
mas. išlaužytų medžių sutvarky
mas — buvo atlikti ir stovykla
vietė pilnai paruošta naudoji
mui. — Kol kas pagrindiniu sa- 
vanorių-talkininku branduoli su
daro senieji skautai vyčiai. Rei
kia tikėtis, kad palaipsniui viš 
daugiau įsitrauks ir stovyklau
jančiu vaikų tėvai. Jiems tikra’ 
derėtų stovyklavietei pagelbėti 
darbui Labai daug kas būtu ga
lima atlikti savomis jėgomis.

Pirmas pobūvis “Baltijos” 
stovyklavietėje įvyks birželio 29 
d. Tą dieną Lac Sylvere savi
ninkų dr-ja šaukia savo metinį 
susirinkimą su loterija ir kitais 
paįvairinimais.

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

DUODA PASKOLAS IS 9% 
įskaitant gyvybės draudimą iki 
$10.000
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

PARDUODAMI “ŽMOGUS IR JO PASAULIS” BILIETAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS

Kasos valandos: 1465 De Seve SU, 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.
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
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.

— Rugsėjo mėnesį įvyks pasikei
timai parapijos vadovybėje. Dabar
tinis klebonas kun. K. Pečkys ir 

•jam talkinęs kun. J. Venckus per
keliami Čikagon. Jų vieton atvyks: 
klebonu kun. L. Zaremba iš P. Ame
rikos, vikaru — kun. K. Raudeliū- 
nas iš Čikagos.

— Melbourne, Australijoj, stai
giai mirė AV par. klebono motina 
A. Zubrickienė. Mirties priežastis — 
kraujo išsiliejimas smegenyse.

— Šeštadieninių mokyklų ir litua
nistinių kursų mokiniai išvyksta au
tobusu į kongresą prie Toronto bir
želio 22, šeštadienį, 4.30 v. ryto iš 
Dorchester stoties.

— Saulių grupė autobusu išvyks
ta į savo suvažiavimą Toronte šeš
tadienį, birželio 22 d., 3 v. ryto nuo 
AV bažnyčios.

— AV par. choras užbaigė savo 
darbo sezoną. Nuoširdi padėka pri
klauso dirig. M. Roch, meno vado
vui sol. A. Kebliui, seniūnui H. Cel- 
toriui ir visiems choristams.

— $10 vajui aukojo: po $20 — P. 
Vitai, J. Rugienius; $10 — A. Me- 
celis. Rinkliava — $293.

— Rengiasi tuoktis — Sigitas Bar
šauskas su Aušra Lukoševičiūte. H. 
Celtoriaus ir E. Mikalajūnaitės jung
tuvės — birželio 22 d., 5 v.p.p.

Baltiečių Diena numatoma su
rengti Expo 68 parodos rajo
ne Place of Nations. Kol kas ji 
tebėra planavimo stadijoj.

Knyga “Lithuanians in Cana
da” gaunama “N. Lietuvos” ad
ministracijoj ir AV par. spau
dos kioske. Kaina §8.

“Litas” išparduoda suaugusių 
ir vaikų sezonines vizas į “Žmo
gus ir jo pasaulis” parodą labai 
papigintomis kainomis. Gera 
proga įsigyti jų dar neturin
tiems. ’

“Lito” ekskursija į “Žmogus 
ir jo pasaulis” parodą Įvyks bir
želio 26, trečiadienį. Kiekvie
nam dalyviui yra paskirta po §4, 
įskaitant įėjimo bilietą. Smul
kesnės intsrukcijos dalyviams 
pasiųstos laiškais. Vykstantiems 
į šeštadieninių mokyklų kon
gresą Toronte po §4 bus per
vesta į jų sąskaitas pagal eks
kursijos organizatorių pateiktą 
dalyvavusių “Ųto” narių sąra
šą.

Birželio įvykių minėjimas. 
Bendras trijų tautų birželio įvy
kių minėjimas įvyko gražioje 
muzikos mokyklos salėje. Šį kar
tą rengėjai buvo latviai. Vieta 
teikė šiam minėjimui reikiamo 
orumo, bet pati programa daug 
ką apvylė. Čia turime galvoje 
Įvairių tautybių kalbas apie mi
nėjimo istoriją ar reikšmę. Ge
riausias būdas žmones atgrasin
ti nuo panašių minėjimu būtų 
dar pagausinti kalbas. Juk už
tektų vieno pagrindinio kalbė
tojo’ Meninėje dalyje pasirodė 
estų mergaičių, latviu vyrų ir 
Šv. Kazimiero par. mišrus cho
ras. Kiekviena tauta atskleidė 
savo charakteri dainose. Ypač 
išskirtinas latviu 25 vyrų cho
ras. Jam dirigavo kompoz. Vi
tolds. Malonu buvo stebėti jo 
apvaldytą vienetą balsuose ir iš
pildyme. Estų mergaičių viene
tas dar jaunas ir mažas. Jų ko
lonija Montrealyje yra pati ma
žiausia. Vistiek buvo malonu jas 
išgirsti, ne tiek dėl dainos, kiek 
dėl ju skaidrios tautinės dva
sios. Šv. Kazimiero par. choras 
oirma karta pasirodė už savo 
bažnyčios ribų. Jam dirigavo 
muz. A. Ambrazaitis. Tai svei
kintinas žingsnis. Lietuvių gy
venimas praturtės, kai šis cho
ras stipriau atsistos ant kojų. 
Programoje buvo atlikti keturi 
dalykai, vieni tinkami šiai pro
gai? kiti — mažiau. Kaikam. at
rodo. birželio įvykių minėjimas 
jau prarado savo prasmę. Bet 
pagalvokime: kaip šeima negali 
užmiršti tėvo ar motinos mir
ties, taip tauta negali užmiršti 
šių metiniu. Kor.*

MOKA UŽ:
DEPOZITUS 4.4%
SĖRUS 5%%
TERMIN’. INDĖLLIUS IKI 7% 
Nemokamas gyvy bės draudimas 
iki $2.000 bendros šėru ir depozitų 
sumos.




