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Šokiai sostinėje

Liepos septintąją išeivijos jaunimas trečią kartą renkasi Či
kagon tautinių šokių festivaliui. Rengėjai skelbia, kad šį kartą 
suvažiuos iš Kanados'ir JAV-ių daugiau lietuvių jaunimo nei anais 
metais, būtent, 1200. Reiškia ir visuomenės, ir jaunimo dėmesys 
tiem festivaliam ne tik nesumažėjo, bet dargi padidėjo. O, rodos, 
per tiek metų išeivijos gyvenime tautiniai šokiai, kaip ir kitos 
sritys, galėjo netekti savo traukos ir nugrimzti užmarštin. Džiugu 
konstatuoti, kad taip neįvyko. Pastaraisiais metais susidomėjimas 
tautiniais šokiais net padidėjo — juos pamėgo žymi dalis lietu
viškojo jaunimo. Prisidėjo galbūt ir ta aplinkybė, kad aplamai 
Kanadoje bei JAV-se tautinės mažumos ir angliškoji visuomenė 
ėmė domėtis tautiniais šokiais kaip kultūriniu įnašu. Lietuviai, 
kaip ir daugelis kitų tautybių, yra kviečiami dalyvauti įvairiose 
programose bei šventėse, kur suspindi nuostabus spalvingumas 
bei tautų įvairumas. Be to, ir pačios tautinės grupės, susitelku
sios į atitinkamas organizacijas, rengia savo festivalius, kuriuose 
parodo kitataučiams savo būdinguosius šokius. Visa tai prisidėjo 
prie tautinių šokių išpopuliarinimo ne tik savojo jaunimo gretose, 
bet ir kitataučiuose.

★ ★ ★
Jaunimas pamėgo tautinius šokius ypač dėlto, kad jie yra 

patrauklūs ir atsiliepia dabartinei jo dvasiai. Spalvingi drabužiai, 
dinamiški judesiai, ritminga muzika, įspūdingi festivaliai, išvykos 
traukte traukia jaunuosius. Be to, čia nereikia nė kalbos mokė
jimo — net kitataučiai gali reikalui esant talkinti. Kas kita su 
teatru, kur reikia gero lietuvių kalbos mokėjimo. Jau vien dėlto 
mūsų teatrui sunku prisivilioti jaunimą. Tuo tarpu tautiniai 
šokiai tų sunkumų neturi ir yra bene patraukliausias būdas su
burti lietuvių jaunimui, išvydusiam pasaulį jau šioje Atlanto 
pusėje. Tai matant, reikėtų ir toliau skatinti tautinių šokių gru
pių veiklą išeivijoje. Didelė paskata yra tautinių šokių šventės, 
tačiau jose spalvingai pražysta jau paskirose grupėse subrandinti 
pumpurai. Festivaliai įkvėpia, atgaivina entuziazmą, tačiau pats 
darbas vyksta būreliuose. Dėlto ypač svarbu, kad būreliai nenu
silptų. Jaunimas greitai bręsta, išauga šokėjų amžių ir pereina 
žiūrovų pusėn. Vadovams tenka nuolat budėti, kad būrelis ati
tinkamai pasipildytų. O ir vadovai neamžini, ir jiems ateina laikas 
tapti žiūrovais. Jų pakeitimas jaunesniais dažnai yra dar net svar
besnis už vieno ar kito šokėjo pasitraukimą.

★ ★ ★
Be kitų minėtinų savybių, tautiniai šokiai turi savotišką mag

netizmą —'patraukia' jaunuosius, sutelkia į vieną darnų vienetą. 
Tas jų magnetizmas plačiai išsiskleidžia festivalių metu. Ir šį 
kartą, kai i Čikagą sulėks tūkstantinė šokėjų, tasai magnetizmas 
sujungs ne tiktai šokėjus, bet ir žiūrovus, kūnų bus galbūt kelio
lika tūkstančių. Pats šokis savyje, rodos, labai paprastas daly
kas, tačiau didžiųjų festivalių metu, kai išsirikiuoja šimtai jau
nuolių ir ima reikštis lietuviško šokio formomis, labai padidėja savo 
Įspūdingumu. Skaidrus juk ir vienas lasas, bet kai susilieja tūks
tančiai tų lašų, sudaro daug didesnį įspūdi. Paskirų būrelių šo
kiai gražūs, bet kai vietoje aštuonių šokėjų pasirodo 1200, aišku, 
sudaro visai kitą įspūdį. Tada kyla žiūrovų širdyse entuziazmas, 
kuris atgaivina nevieną surambėjusią širdį, paskatina domėtis 
lietuviškuoju gyvenimu. Juo labiau tas entuziazmas paliečia jau
nimą, kuris festivalių metu pasijunta esąs gausus, pergyvena savo 
priklausomybę lietuvių tautai ir ta linkme apsprendžia savo 
ateitį. Laiminga Čikaga, kuri išeivijos gyvenime yra tapusi savo
tišku Vilniumi — sostine ir gali jau trečią kartą džiaugtis tau
tinių šokių festivaliu. Lauktina, kad ateityje toji laimė aplankytų 
ir kitus lietuvių telkinius. Tokio masto šventės norėtų ir Niujorkas, 
ir Klevelandas, ir Torontas ir galbūt kitos vietovės, kurios ligi 
šiol neturėjo progos priimti nei dainų, nei tautinių šokių šventės. 
Bent kartą tokios iškilmės galėtų įvykti pvz. Toronte, kuris nesun
kiai pasiekiamas daugeliui lietuvių kolonijų.

Trys sovietų kalinės

KANADOS ĮVYKIAI.

PRASIDĖJO VASARINIAI STREIKAI
Streikus pradėjo Toronto sa- kanžių trejų metų laikotarpyje,

nitannio skyriaus darbininkai, 
Ontario alaus daryklos ir Sv. 
Lauryno jūrkelio tarnautojai. 
Toronto miesto atmatų surinkė
jai, vandentiekio ir kanalizaci
jos darbininkai, kurių dabarti
nis atlyginimo vidurkis yra 
$2,61 už darbo valandą, reika
lauja algų padidinimo 20% se
kančių dvejų metų laikotarpiui. 
Iš karto unija buvo pareikala
vusi netgi 50%, bet vėliau nu
sileido. Miestas algas sutiko pa
didinti 15%. Šis papildas atly
ginimus pakeltų iki $3 už darbo 
valandą, o savaitinė alga tada 
būtų $120. Metropolinio Toron
to pirm. W. Allen teigimu, siū
lomas $120 savaitinis, atlygini
mas yra didesnis už daugelio 
kvalifikuotų darbininkų algas 
pramonėje. Vandentiekio siurb
lius ir kanalizacijos valymo įren
ginius aptarnaus unijai nepri
klausantis vadovaujamasis per
sonalas. Reikalui esant, unija 
jiems pažadėjo streikuojančių 
darbininkų pagalbą. Atmatų su
rinkimas ir išvežimas nutraukia
mas visam streiko laikotarpiui. 
Toronto gyventojams patariama 
maisto liekanas vynioti į laikraš
čius ir dėti į užrišamus plastiki
nius maišus, kuriuos geriausia 
yra laikyti rūsyje, nes lauke 
juos gali išardyti šunys ir rakū- 
nai.

Alaus daryklų streiką pradė
jo 300 Molsono darbininkų To
ronte. Kadangi unija jungia' visų 
alaus daryklų darbininkus, buvo 
nutarta įsitikinti, ar jų vadovy
bė tikrai laikysis viešai paskelb
to grasinimo uždaryti visas alaus 
daryklas, sandėlius ir parduotu
ves. jeigu kurios nors daryklos 
darbininkai pradėtų streiką, ne
laukdami derybų pabaigos. Lig 
šiol alaus daryklų darbininkai 
gaudavo $2,57-$3,51 į valandą. 
Unija pareikalavo valandinius 
atlyginimus padidinti $1,25 se- 

o daryklos pasiūlė 95 centus. 
Molsono darbininkų pradėtas 
streikas susilaukė greitos alaus 
daryklų reakcijos. Kaip buvo ža
dėjusios, jos nutraukė darbą vi
sose Ontario alaus daryklose ir 
sustabdė alaus pardavinėjimą. 
Tai yra sąmoningas bandymas 
priversti uniją atsisakyti streiko 
ir sprendimo jieškoti tiesioginė
se derybose.

Žymiai rimtesnis ir visai Ka
nadai pavojingesnis yra Šv. Lau
ryno jūrkelio 1.200 tarnautojų 
streikas, nutraukęs susisiekimą 
su didžiaisiais ežerais, kur visam 
streiko laikotarpiui yra uždary
ta apie 60 okeaninių laivų, at
plaukusių su prekių kroviniu 
Kanadon. Streikas taipgi paraly- 
žavo ir 200 ežerais plaukiojan
čių laivų. Jūrkelio darbininkų 
vidutinis valandinis atlyginimas 
yra $3,10. Unija reikalauja jį 
padidinti 15% iki 1969 m. Jūr
kelio vadovybė pasiūlė 6% pa
didinimą dabar ir 6% papildą 
1969 m. Rinkiminiame vajuje 
premjeras P. E. Trudeau prita
rė tokiam pakėlimui, pasisaky
damas prieš unijos statomus rei
kalavimus. 1966 m. anuometinis 
premjeras L. B. Pearsonas jūr
kelio darbininkų algas buvo pri
verstas padidinti net 30%. To
kia nuolaida neišėjo į naudą, nes 
ir kitos unijos pradėjo statyti 
panašius reikalavimus, nepaisy
damos krašto ekonominio pajė
gumo ir infliacijos grėsmės.

šie streikai įtaigoja, kad jau 
ateina laikas Įstatymu suvaržyti 
besaikius unijų reikalavimus. 
Kaip rodo gaunami atlyginimai, 
streikuoja ne vargšai, bet tur
tingieji. Jų reikalavimų paten
kinimas nekvalifikuotiems dar
bininkams valandinį atlybinimą 
pakeltų iki $3,5-5. Susimąstyti 
verčia faktas, jog unijos atsto
vauja tik maždaug 12% visos 
darbo jėgos, kai tuo tarpu dar-

Lietuviška koplytėlė baltiečių parodoje Toronte. Nuot. J. Ligerio

Mokinių kongresas
Kanados lietuvių šeštadieni

nių mokyklų kongresas, įvykęs 
š.m. birželio 22 d. prie Toronto 
esančiame Woodbridge mieste
lyje, sutraukė didelį būrį gra
žaus jaunimo ir jų tėvelių iš 
Toronto, Hamiltono, Montrealio, 
St. Catharines, Delhi. Rodney 
ir kitų Kanados vietovių. Labai 
gražų įspūdį darė tai, kad gana 
didelė dalis mūsų jaunimo bu
vo pasipuošusi tautiniais drabu
žiais. Kongresas prasidėjo 12 
vai. pamaldomis vietos bažny
čioje. Mišias laikė mons. dr. J. 
Tadarauskas, o pamokslą pasakė 
kun. P. Ažubalis, ypač pabrėž
damas dialogo tarp tėvų ir vai
kų svarbą. Lietuviškas giesmes 
giedojo mokiniai, vadovaujami 
sol. V. Verikaičio.

Pasibaigus pamaldoms, visi 
suvažiavo į didžiulę Woodbrid
ge sporto areną, kur buvo šei
mininkių pavaišinti karštomis 
dešrelėmis ir gėrimais. Pasistip
rinę, visi toje pačioje arenoje 
išsirikiavo ir, nešini vėliavomis, 
plakatais, ilgoje eisenoje žygia
vo prie paminklo žuvusiems. 
Ten KLB krašto valdybos pirm. 
A. Rinkūnas tarė trumpą žodį, 
o tautiniais drabužiais pasipuo
šusios mergaitės uždėjo žuvu
siems pagerbti vainiką.

“Kalbėkime lietuviškai”
Po to sekė programa arenoje. 

Atidaromąjį žodį tarė kongresui 
rengti komiteto pirm. L. Tamo
šauskas, pabrėždamas, kad kaip 
gamtoje jos groži sudaro Įvai
riaspalvės gėlytės ir margaspal
viai paukšteliai, taip ir mes tu
rime didžiuotis savo skirtingo
mis drabužiu spalvomis ir savo 
skirtinga kalba. Juk tai padaro 
ir patį krašto gyvenimą įdomes
nį bei gražesni. Lietuvos gene
ralinis konsulas Kanadai J. 
Žmuidzinas savo sveikinimo žo
dyje metė šūkį mūsų jaunimui: 

bininkų dauguma turi tenkintis 
žymiai mažesniais atlyginimais. 
Ontario minimalinis atlyginimas 

Nukelto į 9-tq puslapį.

“Kalbėkime lietuviškai”. L. Ta
mošauskas perskaitė kongresui 
atsiųstus sveikinimus, kurių tar
pe buvo vienas iš Kanados opo
zicijos vado R. Stanfieldo. Po 
sveikinimų kongreso dalyviams 
buvo pristatyti laimėjusieji pre
mijas knygų skaitymo bei raši
nių konkurse.

Meninė programa
Meninės dalies vadovavimą 

perėmė Toronto šeštadieninės 
mokyklos jaunoji mokytoja V. 
Kuprevičiūtė. Programą pradėjo 
mokyklos jaunesniųjų skyrių 
choras, sudainuodamas “šok žio
geli” ir “Baravyką”. Dirigavo V. 
Verikaitis. Montrealio V. Ku
dirkos mokyklos mokinės su tau
tinių spalvų skarutėmis rankose, 
išpildė plastikos dalykėlį. Hamil
tono mokyklos jaunesniųjų sky
rių tautinių šokių grupė pašo
ko “Noriu miego” ir “žiogeli”. 
Abiejų Montrealio mokyklų 
jungtinis choras, pritariant tau-

Nukelta į 9-tq puslapį.

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
1. KLB krašto tarybos suva

žiavimas šaukiamas š.m. rugsėjo 
28-29 dienomis Toronte. Pagrin
dinis šio suvažiavimo darbotvar
kės punktas bus naujosios kraš
to valdybos rinkimas. Norėda
ma šiems rinkimams geriau pa
siruošti, krašto valdyba jau da
bar yra sudariusi studijinę no
minacijų komisiją iš dr. J. Yčo, 
A. Kuolo ir G. Rinkūnaitės. Pra
šome visus naujosios krašto ta
rybos narius Jr visus tautiečius 
padėti šiai komisijai jos neleng
vame darbe.

2. Iš Jungtinio Finansų Ko
miteto krašto valdyba yra ga
vusi pirmąjį įnašą — $1.300. Iš 
šios sumos paskutiniame posėdy
je paskirta: Hamiltono “Gyva- 
taro” išvykai Į Prancūziją ir Vo
kietiją — $500, simbolinio pa
minklo Fort Williams, Ont., tau
tybių darželyje statybai — $200. 
Kviečiame apylinkių valdybas 
prisidėti prie Jungtinio Finan-

Vienas mūsų skaitytojų atsiuntė 
redakcijai iškarpą iš amerikiečių 
laikraščio “Alabama Mongomery 
Journal” gegužės 5 dienos. Toji iš
karpa buvo gauta iš lietuvių kilmės 
amerikiečio karininko, šiuo metu tar
naujančio šiaurės Kanados plotuose. 
Paties karininko ranka ant iškarpos 
pridėta ši pastaba: “Aš manau, dau
giau žmonių turėtų rašyti tiesą, kaip 
šis vyras.” O tas vyras yra Vašing
tono žurnalistas Andrew Tully. Štai 
jo tiesios ir atviros mintys. Red.

Ranka ir dantys
Nesistebiu, kad Sovietų Są

junga nusistatė per Vietnamo 
taikos derybas reikalauti besą
lyginio amerikiečių pasidavimo. 
Prancūzijos De Gaulle ir Indi
jos Indira Gandhi yra priešaky
je tų demokratijų vadų, kurie 
pasirinko sovietų politiką (De 
Gaulle nuo sovietų jau spėjo nu
kentėti, Red.). Taip pat girdė
ti balsų Britanijoj, Italijoj, Šve
dijoj ir V. Vokietijoj, reikalau
jančių amerikiečius pasitraukti 
iš Vietnamo. Tai suprantama, 
nes paprastai demokratijos kan
da ranką, kuri jas maitina. Keis
ta betgi tai, kad tie kraštai su
sidėjo su komunistine Rusija, 
kuri sugėdino senuosius impe
rialistus.

Užmiršti faktai
Maskvos užgrobtų žemių są

rašas po II D. karo ilgas. Bet 
kodėl mūsų draugai anapus van
denyno vis nežino tarptautinio 
grobimo faktų. Pavyzdžiui, kiek 
demonstracijų buvo surengta 
per pastaruosius šešis mėnesius 
prieš 1940 m. sovietinį užgrobi
mą Baltijos valstybių Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos?

Indiros Gandhi širdis jautri 
Vietkongui, bet ar ji kada nors 
girdėjo apie tris sovietų kali
nes? Kai De Gaulle ir Švedija 
bara Jungtines Valstybes už tei
kimą pagalbos Pietų Vietnamui, 
besiginančiam nuo užpuolikų, ar 
jie pagalvoja bent vieną mo
mentą apie Estiją, Latviją ir 
Lietuvą?

Švedijos sąžinė galbūt per
daug apsunkinta, kad galėtų 
apie tai pagalvoti. Po sovietinės 
Baltijos kraštų okupacijos Šve
dija tapo satelitu, nes privertė 
tūkstančius baltiečių, kurie j ieš
kojo prieglaudos jos žemėje, 
grįžti į savo tėvynes, Kremliaus 
padarytas kalėjimu.

Juokiasi puodas ,..
Kosyginas mielai kritikuoja 

amerikiečių “kišimąsi” į Viet
namo reikalus, bet tos kritikos 
netaiko sovietų Įsikišimui Bal
tijos valstybėse. Rusai įsiveržė į 
jas ir paskelbė rusų tėvyne ar 
panašia nesąmone, Kremliaus 
vartojama pastaruoju metu.

Sovietų pasielgimas buvo pa
prastas. Dvidešimt metų vėliau 
juo pasekė Indija, ta taiką my
linti tauta, kuri užėmė Portuga
lijos valdomą Goa. Tam pritarė 
Rusija ir Raudonoji Kinija.

1939 m.-rugsėjo mėnesį Sta
lino Kremlius primetė trims 
Baltijos valstybėms “tarpusavio 
pagalbos sutartį”, įgalinančią so
vietinės kariuomenės okupaciją. 
Sutartyje buvo įrašyta garanti
ja, kad sovietai nesikiš i tų tri
jų valstybių vidaus reikalus, bet 
po metų pareikalavo sudaryti 
vyriausybes, palankias rusų po
litikai. Tada rusai sudarė savo 
valdžias ir paskelbė “rinkimus”, 
per kuriuos tos trys vyriausy- 

sų Komiteto vykdomo vajaus, 
kad tuo būdu antrame jubilė- 
jinių metų pusmetyje būtų su
kelta dar daugiau lėšų ypatin
giems šių metų lietuviškos veik
los reikalams.

3. Dar kartą prašome apylin
kių valdybas, kurios dar nesu
organizavo “Lithuanians in Ca
nada” leidinio platinimo, kiek 
galint greičiau tai padaryti. Pra
šome pasiteirauti vietinėse bib
liotekose šio leidinio, kad tuo 
būdu būtų atkreiptas jų dėme
sys. Jau gana didelis kiekis vie
šųjų bibliotekų šį leidinį pačios 
nusipirko.

4. Su šiuo bendraraščiu siun
čiame PLB III-jo seimo darbo
tvarkę su kvietimu dalyvauti 
seimo parengimuose. Taip pat 
kviečiame apylinkių valdybas ir 
paskirus tautiečius pasveikinti 
seimą leidinyje ir tuo paremti 
jo išleidimą.

Nukelto į 9-tq puslapį. 

bės buvo priverstos įsijungti So
vietų Sąjungom Nebuvo nieko 
panašaus į plebiscitą. Tai, ma
tyt, turėjo galvoje ir Kosygi
nas, kai neseniai kalbėjo apie 
tautų laisvo apsisprendimo tei
sę. Jis pareiškė: “Sovietų Są
junga per praėjusius 50 metų 
gerbė visas tautas, dideles ar 
mažas. Kiekviena tauta turi tei
sę sudaryti savo nepriklausomą 
tautinę valstybę.”

Amerikos laikysena
Jungtinės Valstybės nepaisė 

tokių kalbų ir tęsia diplomati
nius santykius su laisvosios Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos atsto

Pasaulio įvykiai
VAKARŲ VOKIETIJA TAUTINĖS VIENYBĖ DIENA ATŽY

MĖJO 1953 m. sukilimo prieš sovietus 15-kos metų sukaktį. De
monstrantų minia vakariniame Berlyne buvo Įsiveržusi į sovietų 
karo paminklo teritoriją, bet pasitraukė, kai pasirodė paminklą 
saugojantys ginkluoti sovietų kariai. Rytų Vokietijos Įvestos apmo
kamos vizos keleiviams į Berlyną ir padidinti mokesčiai už per
vežamas prekes nesusilaukė didesnės Bonnos reakcijos. Krikščio
nys demokratai buvo linkę nepasirašyti atominių ginklų plitimą 
suvaržančios sutarties, kol R. Vokietija neatšaukė keleiviams ir 
transportui užkrautų mokesčių, tačiau šiai minčiai nepritarė so
cialdemokratai. Jų vadas W. Brandt, užsienio reikalų ministeris, 
netikėtai buvo pakviestas sovietų ambasadoriaus P. Abrasimovo 
atvykti į rytų Berlyną. Pokalbis, kurio tema tebėra nepaskelbta, 
užtruko keletą valandų. Tenka 
manyti, buvo aptarti ne tik R. 
Vokietijos įvesti suvaržymai, bet 
ir jos diplomatinio pripažinimo 
klausimas. Kanclerio K. G. Kie- 
singerio ministerių kabinetas 
nutarė keleiviams grąžinti pini
gus, kuriuos jie sumokės už vi
zas R. Vokietijai, ir padengti 
padidėjusius mokesčius už per
vežamus gaminius iš Berlyno. 
Pramonės Įmonėms Berlyne bus 
teikiama finansinė parama ne
ribotą laiką, kad jos su savo ga
miniais galėtų varžytis V. Vo
kietijos rinkoje. Aštresnė V. Vo
kietijos reakcija i R. Vokietijos 
neteisėtus veiksmus, galimas da
lykas, būtų pakenkusi Bonnos 
siekiamam' santykių gerinimui 
su sovietų satelitais.*

Cekoslovakų laikraštis “Lido- 
va Demokracie” paskelbė įspū
džius parlamentarų grupės, kuri 
neseniai viešėjo Sovietų Sąjun
goje. Jos nario J. Zedniko tei
gimu, sovietų kompartijos sekr. 
L. Brežnevo akys buvo pilnos 
ašarų, kai jis kalbėjo apie ne
teisingas žinias, skelbiamas Če
koslovakijos spaudoje. L. Brež
nevas pareiškė, jog jis Sovietų 
Sąjungos nekaltumą ir jos ne
sikišimą į Čekoslovakijos vidaus 
reikalus galįs įrodyti tarptauti
niame teisme, čia, matyt, buvo 
turimi galvoje pranešimai apie 
sovietų kariuomenės telkimą 
Lenkijos - Čekoslovakijos pasie
nyje ir Kremliui metamas kalti
nimas, kad cekoslovakų kompar
tijos vadai buvo nuteisti mirti 
Maskvos isakvmu. <• •/ 

Vyriausybės krizę Belgijoje 
užbaigė katalikų Louvaino uni
versiteto prof. Gaston Eyskens 
sudarytas koalicinis ministerių 
kabinetas, kurio nariai yra so
cialinės krikščionių partijos ir 
socialistų atstovai. Kraštą į po
litinę krizę buvo Įstūmęs gin
čas dėl flamų ir prancūzų kal
bų Louvaino universitete. G. 
Eyskens jau du kartus yra bu
vęs Belgijos premjeru.

Egiptas antrą kartą teisia bu
vusius keturis savo aviacijos va
dus už apsileidimą pernykščio 
arabų-žydų karo dienomis. Izrae
lio aviacija tada subombordavo 
beveik visus egiptiečių lėktuvus 
aerodromuose. Ankstesnis teis
mas buvo nubaudęs aviacijos va
dą M. S. Mahmoud kalėti 15 
metų, priešlėktuvinės apsaugos 
vadą I. Labib — 10 metų. Ki
ti du augštieji aviacijos karinin
kai buvo išteisinti. Naujo teis
mo ir griežtesnių bausmių pa
reikalavo dėl pralaimėjimo Įtū
žę egiptiečiai. Sovietu Sąjunga 
Egiptui jau yra pristačiusi apie 
200 už garsą greitesnių naikin
tuvų ir 60 bombonešių. Daugiau 
kaip' 300 Egipto aviacijos aka
demiją baigusių lakūnų Sovie
tų Sąjungoje mokomi skraidy
ti MIG-21 naikintuvais. Egip
tan jie grįš sekančiais metais.

JAV uždarė savo skyrių pre
kybos parodoje Poznanėje, Len
kijoje, protestuodamos prieš S. 
Korėjos skyriuje išstatytas žval
gybos laivo “Puėblo” Įgulos nuo
traukas, nieko bendro neturin
čius su prekyba. Kitų nuotrau-

vais. Charles de Gaulle ir Indi
ra Gandhi praktikuoja savotiš
kai pasirinktą teisumą, kuris vi
sur yra neurotikų ženklas. Kai- 
kuriuose diplomatų sluogsniuo- 
se tai vadinama išpustai kompli
kuota pažiūra (sophistication 
viewpoint).

Taip rašo A. Tully. Kaikas 
galbūt nesutiks su kaikuriais jo 
aspektais, aiškinančiais De Gaul
le ar I. Gandhi ėjimus, tačiau 
iš esmės jis taikliai pastebėjo. 
Ypač teisingai jis priminė Bal
tijos valstybių likimą, kurio ne
drįsta priminti didžioji ameri
kiečių spauda.

kų dalis rodė Korėjos karo me
tu sudaužytus amerikiečių gink
lus ir žuvusius karius.

JAV, Britam ja ir Sovietu Są
junga sutartį atominių ginklų 
plitimui sustabdyti pasirašys sa
vo sostinėse liepos 1 d. Jung
tinių Tautų saugumo taryboje 
jų atstovai pareiškė, jog jie ateis 
į pagalbą kiekvienam kraštui, 
jeigu jam būtų grasoma atomi
niais’ ginklais, šis įspėjimas yra 
taikomas dviemį atominius gink
lus turinčiom valstybėm — 
Prancūzijai ir komunistinei Ki
nijai. Prancūzija šiai sutarčiai 
nepritaria, bet ir nežada jai 
kliudyti. Kinija sutartį laiko 
nauju JAV ir Sovietų Sąjungos 
suokalbiu. Pekinge surengtame 
priėmime Tanzanijos preziden
tui J. Nyerere premjeras Cuen- 
lai sutartį pavadino amerikiečių 
ir sovietų “atominiu koloniz- 
mu”. Dėl jo aštrios kalbos iš po
kylio salės buvo priversti išeiti 
Sovietų Sąjungos ir jos sateli
tų diplomatai.

P. Vietnamo prez. N. V. Thieu 
paskelbė visuotinę mobilizaciją 
17-43 metų amžiaus vyrams. Ti
kimasi, jog mobilizacijos dėka 
kariuomenė padidės 268.000 vy
rų ir peržengs bendrąjį vieno 
milijono skaičių. Apginklavimo 
problemą, atrodo, turės išspręsti 
Vašingtonas. Šiam klausimui ap
tarti. matyt, yra skiriama prez. 
N. V. Thieu kelionė į JAV se
kantį mėnesį. Dėl visuotinės mo
bilizacijos gali nukentėti P. Viet
namo ekonominiai reikalai, ta
čiau ją privertė paskelbti bai
minimasis Saigone, kad ameri
kiečiai po prezidento rinkimų 
gali pradėti atitraukti savo ka
riuomenę iš P. Vietnamo. To
kiu atveju Saigono vyriausybei 
tektų perimti visą karo naštą 
prieš komunistus.

Keleivinės aviacijos lakūnas 
Hugo Vihlen šešių pėdų ilgio lai
veliu iš šiaurinės Afrikos at
plaukė Į Miami Beach miestą 
Floridoje. 4.100 mylių kelionė 
per Atlantą užtruko 81 diena. 
Jo laivelis “April Fool” yra maž
daug maudymosi vonios dydžio.

JAV senatas 64:16 balsų san
tykiu patvirtino pajamų mokes
čių padidinimą 10%. Atskai
tymai bus pradėti, kai prez. L. 
B. Johnsonas pasirašys naująjį 
įstatymą. Amerikiečiai padidin
tus mokesčius turės mokėti nuo 
š.m. balandžio 1 d., o bendrovės 
— nuo sausio 1 d. Mokesčių pa
didinimo Įstatymas galios' iki 
1969 m. birželio 30 d. įstatymo 
papildas reikalauja, kad vyriau
sybė savo išlaidas sekančiais me
tais sumažintų šešiais bilijonais 
dolerių.
Prancūzijos parlamento rinkimų 
I-moje dalyje triuškinančią per
galę pasiekė prez. De Gaulle 
partija, gavusi 9,9 milijono bal
sų, kai tuo tarpu visa opozicija 
tesurinko tik 8,8 milijono bal
sų. Iš 154 pirmu balsavimu iš
rinktų atstovų net 144 yra gaul- 
listai. Galutiniai rezultatai pa
aiškės šį sekmadienį, kai bus 
pravesta antroji rinkimų dalis.
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"FATHER, GO TO HELL!"
AL. GIMANTAS

Lietuviai - žydų gelbėtojai

Visai neseniai vienoje katali
kų bažnyčioje, Dearborn, Mi
chigan© valstijoje, sekmadienio 
pamoksle parapijos vikaras, vie
tos arkivyskupijos sugestija, kal
bėjo rasinės harmonijos ir dar
nesnio savitarpio sugyvenimo 
tema. Kunigas nedviprasmiškai 
priminė, kad visatos Kūrėjo 
akyse visa žmonija, visos rasės, 
visos tautos yra visiškai lygios 
ir vienodai vertingos. Esą tai 
liudija ir Kristaus mirtimi pa
siektas visos žmonijos atpirki
mas. Suoluose prasidėjo lyg ir 
koks nerimas, šypsena, nevykęs 
kosėjimas, šnabždėsis, o vienas 
nepritariančiųjų sušuko didžiu 
balsu: ‘‘Father, go to heli!” Ki
ti tikintieji norėjo prievarta 
šauklį pašalinti iš bažnyčios, bet 
čia Įsikišo sakykloje dar tebe
stovėjęs kunigas ir atlaidžiu, ra
miu balsu bei šypsena veide pa
skatino Įsikarščiavusius palikti 
tą trukdytoją ramybėje. Po to, 
be jokio karščiavimosi ar ma
žiausio piktumo, kunigas baigė 
savąjį pamokslą, nė kiek neban
dydamas nuklysti nuo pradėto
sios temos.

Deganti neapykanta
šis pavyzdys vaizdžiai rodo, 

kokias nuotaikas šiuo metu iš
gyvena amerikiečiai ir kartu 
Jungtinėse Valstybėse gyveną 
lietuviai. Pasimetimas, princi
pingumo stoka, nuomonių Įvai- 
ravimas šiandien gali būti lai
komas būdingu reiškiniu ne tik 
amerikinėje, bet ir lietuviškoje 
visuomenėje. Atskirais atvejais 
lietuvių tarpe galima pastebėti 
net karštesnes nuotaikas. Jau
čiamas ir matomas didelis ne
pakantumo jausmas juodiesiems 
amerikiečiams. Kaikur jis jau 
yra pasiekęs didelę Įtampą. Ne
nuostabu tad, kad žuvęs juodų
jų vadas dr. M. L. King, po vie
nų demonstracijų Čikagos Mar
ket Parke, viešai pareiškė, esą 
ir JAV pietuose jis nėra matęs 
ir jautęs tiek neapykantos, kiek 
jos susilaukė iš čikagiškių “po- 
laks ir litvaks”!

Kaltinimai Bendrijai
Pilietinių laisvių kova mūsų 

tarpe neretai sekama su sar
kazmu, pašaipa, kaikada ir pa
tyčiomis. šaipomasi ne tik iš pa
čių juodųjų tikslų, bet ir iš tų, 
kurie drįsta pritarti tai kovai, 
čia, aišku, nepaskutinėje vieto
je kliūva ir Katalikų Bendrijai, 
jos vyskupams, vienuoliams, ku
nigams. Atsiranda lyg ir nauja 
tendencija, bandanti Įrodinėti, 
kad Bendrijai turi likti tik gry

Lietuviai tarptautiniame festivalyje
Skelbiame tarptautinio festi

valio Prancūzijoj programą. 
Rugpjūčio 10 d. bus uždegta 
festivalio ugnis, kuri degs viso 
festivalio metu. Iškilmėse daly
vauja visos tautybės. Rugpjūčio 
11 d. —'iškilmingas festivalio 
atidarymas, visų dalyvaujančių 
tautų paradas su tautiniais dra
bužiais. Rugpjūčio 12 — tauty
bių pasirodymai keliose vietose. 
Rugpjūčio 13 — poilsis ir iškyla 
Į Pirėnėjų kalnus. Rugpjūčio 14 
— Mišios ir iškilmės prie žuvu
sioms už Prancūzijos laisvę pa
minklo, oficialus dalyvių priė
mimas, pasikeitimas dovanomis 
ir suvenyrais. Po pietų — pa
radas ir didysis spektaklis. Sek
madieni, trečiadienį ir ketvir
tadieni kaikurios grupės bus pa
kviestos duoti ilgesnius, apie 
vienos valandos, pasirodymus. 
Kanadai jau yra užtikrintas toks 
pasirodymas, tad lietuviai ir 
prancūzai, be savo tautinių šo
kių, išpildys taip pat keletą 
bendrų šio krašto šokių, šiaip 
kiekvienos grupės pasirody
mams yra skiriama 15 min.

Manoma, kad festivalyje da
lyvaus apie 20 tautybių. Tad 
lietuviams teks susitikti su įvai
rių tautu atstovais, pabendrauti, 
kiek pla&au išsikalbėti apie Ka
nadą ir Lietuvą, įteikti prisimi
nimui dovanėles. Kanadiškus su
venyrus numatoma gauti iš Ha
miltono miesto savivaldybės, 
įvairių prekybos įmonių. Tačiau 
malonu būtų, kad kitos tautos 
prisimintų ir mūsų tėvų kraštą. 
Čia puiki dovana galėtų būti 
“Lithuanians in Canada” leidi
nys ar mūsų tautiniai dirbiniai. 
Galintieji paaukoti ' knygą ar 
mūsų tautinio meno išdirbiniu, 
orašomi pranešti Išvykos Komi

nai religiniai reikalai, kad ją 
reikia palikti tik šventnamyje ir 
privačiame šeimos gyvenime. 
Atseit, Bendrijai nevalia eiti į 
kasdieninį gyvenimą, nevalia 
jai duoti vienus ar kitus nuro
dymus, kad ir kaip degamais 
viešojo gyvenimo reikalais. Esą, 
tai ne jos reikalas.

Aišku, kai dalykas pradeda
mas taip siaurai suprasti, kai 
net organizuojamos atskiros ka
talikų grupės, kurių tikslas ne
paklusti Bendrijos mokymui, 
kai visai aiškiai bandoma prieš
tarauti vyskupų autoritetui ir 
jų balsui, — tenka su didžiu 
apgailestavimu teigti, kad ir ka
talikų tarpe šiuo metu esama 
disonanso. Ganytojų laiškai, ku
nigų pamokslai, Įrodinėjimai 
neretai randa uždarytas akis ir 
ausis. Dialogas turi tendencijos 
virsti paprasčiausiu monologu. 
Neretai viešai ar pusiau atvirai 
jau agituojama, esą, vienintelis 
būdas “sutvarkyti” Bendrijos 
vadovybei — nutraukti visas 
aukas ar bent jas gerokai su
mažinti. Tai, girdi, pats Įtikina
miausias “vaistas”.

Lietuviai neatsilieka
Neatsiliekam ir mes, lietu

viai. Ir mūsų tarpe labai daž
nos kalbos, diskusijos taip ar
timos dėstytoms mintims. Ir 
mes su “revoliucija” ir mes su 
moderniąja “pažanga”! Nepa
lankių žodžių teko girdėti ir Šv. 
Tėvo asmeniui, patyrus, kad jis 
kaikuriuos M. L. King veiklos ir 
kovos aspektus rado krikščioniš
kus. Telieka su nerimu klausti, 
kur mes nueisime, paneigę mo
ralinius autoritetus, jų moky
mą, pavyzdi ir nurodymus? šian
dien bandome šaukti, kad Ka
talikų Bendrija klysta, nes skel
bia ir moko, kas mums nepa
tinka, nemiela, nepriimtina. Kur 
išeitis? Nebent susikurti nau
jas religijas, naujus dievus ir 
surašyti naujus, gerokai pakeis
tus ir naujųjų laikų dvasiai pri
taikytus Dešimt Įsakymų? Pri
imti Kristaus mokslą, sekti Juo 
mums tampa nepakeliama naš
ta. Buvo laikas, kai Jis vijo lauk 
iš šventyklos vertelgas, šian
dien, deja, matome priešingą 
reiškinį — iš Kristaus šventyk
lų, sakyklų ir altorių norima 
vyti lauk ar savaip iškreipti Jo 
mokslą. Gal šitoje vietoje ir bus 
lengviau suprasti, kodėl sekma
dienio Mišių aukos metu pasi
girsta iš minios balsų, šaukian
čių, kad kunigas dangintųsi į 
pragarą. Kieno galvos reikalau
jame: kunigo ar... Kristaus?

teto inform, ir spaudos nariui 
K. Baronui, .1424 King St. E. 
Apt. 11, Hamilton, Ont., arba 
tel. 545-3594.

Kelionės išlaidoms aukojo: S50 — 
kun. B. Mikalauskas, St. Catharines; 
$10 — J. Bulionis, Hamiltonas; I. S. 
Girdzijauskas, Torontas; J. Repečka, 
Hamiltonas; $5 — J. Petkūnas, G. 
Paukštys, abu iš Hamiltono; $2 — 
S. Senkus, Hamiltonas; $1 — A. Luk
ša, V. Meškauskaitė, G. Latauskienė 
iš Hamiltono. Visiems nuoširdus 
ačiū.

“GYVATARO” IŠVYKOS
KOMITETAS

Lino Verbickoitė, buv. "Gyvoto- 
ro šokėja, dabar dirbanti Euro
poje Kanados valdžios tarnyboj

Vilniaus “Minties” leidykla 
išleido knygą “Ir 

rial”. Tai išgelbė
tų žydų ir šiek tiek jų gelbė
tojų atsiminimai iš 19414944 
metų laikotarpio. Be žydų, dar 
rašo ir rusai, pabėgę iš vokie
čių karo nelaisvės, jų šeimos na
riai, palikę Lietuvoje, kuriems 
lietuviai pagelbėjo tais košma- 
riniais laikais, kai Berlyne bu
vo nuspręsta nė vieno žydo ir 
pusžydzio nepalikti gyvo. Sis po
tvarkis galiojo ne vien Lietuvos 
žydams, bet ir visiems, atsira- 
dusiems Hitlerio valdžioje, žy

1967 m.

dų gelbėtojai Lietuvoje buvo 
įvairių profesijų žmonės — pro
fesoriai, kunigai, gydytojai, ag
ronomai, miškininkai, mokyto
jai, rašytojai, veterinarai, pa
prasti darbininkai, kaimiečiai. 
Knyga yra dokumentinio pobū
džio. Iš kaikurių dokumentų 
matyt, kad žydų gelbėtojams, 
globėjams, slėpėjams grėsė 
augščiausia bausmė — mirtis 
(sušaudant ar pakariant). Visdėl- 
to atsirado žmonių, kurie rizi
kavo savo gyvybe kartu su jų 
slepiamais žydais.

Knygos leidėjai davė jai toki 
vardą, kuris reiškia artimo mei
lės pavertimą i kovą, vadinas, 
herojiški artimo meilės, huma
niškumo žygiai sulyginti su 
ginkluota kova prieš fašizmą, 
prieš hitlerizmą. Be reikalo, nes 
tai artimo meilės reiškiniai, ku
rie nėra politinio pobūdžio ir 
nelygintini su kova ginklu.

šioje knygoje žmonių gyvy
bių gelbėtojų yra ir “pažan
gių”, ir pamaldžių. Yra, paly
ginti, daug kunigų ir net vysk. 
Kaz. Paltarokas Įnkiuotas žydų 
gelbėtojų gretose, (šioje knygo
je iš pagarbos jis vadinamas ar
kivyskupu). Nevisi gelbėtojai li
ko Lietuvoje; pvz. kun. J. Bo- 
revičius, SJ, kun. B. Chomskis
atsirado Amerikoje. Vysk. K. 
Paltarokas ragino kunigus gel
bėti nelaiminguosius žmones 
nuo mirties, neišskiriant nė so
vietinių “aktyvistų”. Jei kuriam 
kunigui grėsė pavojus už gel
bėjimą, tai vysk. K. P. ji greit 
iškeldavo iš tos parapijos kitur. 
Vysk. V. Brizgys, kaip Kauno 
vyskupas pagalbininkas, tegalė
jo mažiau šiuo atžvilgiu padėti. 
Jis šioje knygoj visai nemini
mas, tačiau kai rašoma apie 
Kauno arkivyskupijos kunigus 
gelbėtojus — kun. Bylą, kun. 
Kleibą (Kužių kleboną), jaučia
ma jo įteka, ypač turint galvo-

(Tęsinys iš pr. nr.)
Įsikišo kariuomenė
Pagaliau, po įvairių derybų 

ir klastų, kurias panaudojo 
MVD mėgindama suklaidinti 
kalinius ir juos suskaldyti, No
rilsk© stovyklos pasipriešinimą 
palaužė kariniai daliniai. Vie
ną dieną kareiviai apsupo sto
vyklą, Įsiveržė su šauksmais ir 
paleido ugnį. Dar prieš tai sve
timšaliai buvo atskirti nuo kitų 
kalinių ir nugabenti i stovyklą 
nr. 7. Iš ten jie stebėjo plevė
suojančias juodas vėliavas virš 
stovyklų nr. 4, 5, 6 ir virš 
kasyklų? Jas buvo iškėlę strei
kuotojai. Jos ten plevėsavo dar 
6 dienas. Septintosios naktį sve
timšaliai kaliniai išgirdo Šūvių 
papliūpą. Išaušus, vėliava 5-toj 
stovykloj buvo dingusi. Už po
ros dienų išnyko vėliavos ka
syklose ir 6-toj stovykloj. Vėlia
va virš 4-tos stovyklos dar te
beplevėsavo ištisą dieną.

Vėliau svetimšalius surinko 
ir išgabeno i Dudinką. Išlipę iš 
traukinio jie pamatė, kaip kro
vėsi i laivą maždaug 120 kali
nių, buvusių jų darbo kaimy
nų. Tai paskutinės turimos ži
nios apie Norilsko sukilėlius.

Streikas Vorkutoje
Riaušės Rytų Berlyne gyvai 

nuaidėjo Vorkutoje. Todėl šis 
streikas yra ypatingai reikšmin
gas. Smurto sistemos subraškė- 
jimas kažkur satelitiniame kraš
te staiga sukėlė maištą už tūks
tančių kilometrų speiguotoj 
Arktikos zonoj.

Apie streiką Rytų Berlyne 
Vorkutos žmonės sužinojo iš 
“Pravdos” numerio, iškabinto 
krautuvėlėj. “Pravda” pripaži
no, kad Rytų Vokietijoj kilo ne
ramumų. Tai, savaime aišku, 
buvusi šlykšti Adenauerio “pro
vokacija”, kuri, be kita ko, jau 
supliuškusi. Visi grūdosi stum- 
dydamiesi prie to iškabinto laik
raščio ir vienas senas ukrainie
tis ji balsiai perskaitė. Į pabai
gą jis perskaitė centrinio su
vienytos socialistų partijos ko
miteto pranešimą? kur buvo sa
koma, kad komitetas nuo šio lai
ko į darbo klasę atsukęs savo 
veidą. Baisus juokas palydėjo 
tą sakinį.

“O ką gi jis buvo atsukęs 
jai iki šiolei!” — šūktelėjo vie
nas kalinių, — “ar pasturgalį?” 
Visi suprato, kad šį kartą suki
lo pati darbo klasė.

Už kelių dienų, vieną šiltą 
liepos pavakarę, Scholmer šne

J. GOBIS

je jo pamokslus Šiauliuose. Jis 
ten neslėpė savo pasipiktinimo 
žydų žudikams ir užuojautos žy
dams. Kiek man žinoma, Šiau
liuose kun. Lapis daug žydų iš
gelbėjo, tačiau jo nėra šios kny
gos herojų tarpe. Ir kun. P. 
Dziegoraitis buvo aktyvus, bet 
jo vardo čia taipgi nėra. Ir dr. 
Domo Jasaičio nėra. Argi jų iš
gelbėti žydai yra tokie nedėkin
gi? Kun. St. Ylos turimomis ži
niomis, žemaičių Kalvarijoj ant 
zakristijos buvo įrengta slėptu
vė žydams gelbėti. Tai svarbus 
faktas, bet jis šioj knygoj irgi 
neminimas. O gal politikai turi 
“pretenzijų” prie šių herojų, 
nors kun. Lapis pasiliko Lietu
voje. Yra padėkos pareiškimų 
kunigams, kurių pavardžių iš
gelbėtieji neatsimena. Pvz? Jo
niškėlio klebonas nevieno žydo 
gyvybę yra išgelbėjęs, bet jo pa
vardė šiai knygai “nežinoma”. 
Vienas kunigas žydaitę išgelbė
jo, bet nelaikė jos nei rūsy, nei 
tamsiame, tvankiame sandėliu
ke — jis pavedė jai karves ga
nyti, melžti, virtuvėj dirbti. Bet 
toji mergina pasirodė tuo labai 
nepatenkinta ir kai tik sovietų 
armija tą vietovę okupavo, kle
bono išgelbėtoji žydė ėmė vie
šai ir piktai savo išgelbėtoją 
kaltinti išnaudojimu ... Vysk. 
K. P. turėjo tą kleboną skubiai 
iškelti i kitą parapiją.

Iš kunigų tarpo daugiausia 
žydų yra išgelbėję šie kunigai: 
kan. Krikščiūnas (Pasvalio kle
bonas), kuris ir savo du vika
rus skatino nelaiminguosius gel
bėti (jų pavardės nežinomos šiai 
knygai), kun. Bumša (Pasvalio 
rajone), kun. dr. Juozas Sta- 
kauskas (Vilniuje), kun. Poli' 
kardas Macijauskas (Telšių vys
kupijoje), kun. Povilas Jakas 
(Kaune). Kun. P. Macijauskas 
pagerbtas nuotrauka — su ku
nigiška uniforma; galbūt už tai, 
kad be keliolikos žydų yra iš
gelbėjęs 3 sovietinius karinin
kus (pulkininką, kapitoną ir lei
tenantą), kuriuos ilgai išlaikė 
savo pastogėj, susilpnėjusius 
atmaitino, civiliais drabužiais 
aprengė ir išleido i rytus. Po 
karo jie visi trys grižo kun P. 
Macijauskui nuoširdžiausiai pa
dėkoti. Ir kun. J. Stanausko nuo
trauka Įdėta, bet be kunigiškos 
uniformos ir be kunigystės ti
tulo, gal dėlto, kad jis tik žy
dus slėpė ir globojo...

kučiavos atsargiai su savo drau
gu rusu Georgij. Susėdę ant 
suolelio, jiedu žvelgė į tundros 
plynes, vienodai besidriekian
čias prieš jų akis. Už keleto 
šimtų metrų buvo kelias, vedan
tis i kitą stovyklą, o dar trupu
ti toliau — geležinkelis. Tam 
tikram nuotoly jie šakojosi: vie
na linija suko i kasyklas, kita, 
braukianti per tundrą, vedė i 
uostą Arktikos okeane. Georgij 
prasitarė, kad ištisą dieną nė 
vienas vagonas neišriedėjo iš ka
syklų. Gal koks techniškas su
trikimas? Neatrodo, nes linija 
aptarnavo tris šachtas. Kas atsi
tiko, kad jos visos trys paraly
žuotos?

Apie 1.30 v. ryto atėjo vienas 
angliakasys ir pranešė, kad su
streikavo 7-oji šachta. Jis tai su
žinojęs iš garvežio mašinisto. 
Bematant pasklido ši naujiena. 
Sekančiom dienom sužinota, kad 
streikas persimetė į stovyklas 
— 14, 16 ir 29. Jį pradėję be
laisviai, atvykę iš Karagandos, 
nes jų gyvenimo sąlygos tenai 
buvusios žymiai geresnės, negu 
Vorkutoj. Jie nusprendę strei- 
kuot jau pirmąją dieną po at
vykimo. šeštoji stovyka, kurioj 
buvo Scholmer, sustreikavo ket
virtoji.

Iškeltieji įvairiose stovyklo
se reikalavimai buvo panašūs i 
Norilsko stovyklos reikalavi
mus. Tarp kitko, buvo reikalau
jama visur, kad būtų pilnai ar 
iš dalies amnestuojamos visos 
bausmės, didesnės kaip 10 pri
verčiamojo darbo metų.

Ukrainiečiai ir lietuviai
MVD skleidė Įvairiausius pra

simanymus, kad demoralizuotų 
streikuojančius; girdi, amnesti
ja esanti jau čia pat, streikuo
jantys būsią teisiami specialaus 
teismo, kitose stovyklose esą 
juos pasmerkė ir sušaudė. Vė
liau suėmė vadus — tris rusus 
ir du žydus.

“šis veiksmas”, — rašo Schol
mer, — nušviečia įdomioj švie
soj vaidmenį, kurį vaidino šni
pai stovyklose. Jiem pavykda
vo prieit tik prie rusų ir žydų, 
bet nesisekė sueiti į kontaktą 
su tikraisiais pogrindžio vadais, 
beveik išimtinai ukrainiečiais ir 
lietuviais.” « '

MVD rūpestingai izoliavo sto
vyklas. šeštoj stovykloj slapta
sis streiko komitetas įsakė vi
siems kaliniams neiti į “razvo- 
dą” (patikrinimą lauke, ne ba
rakų viduje).

Kun. P. Macijausko žygdarbį 
aprašęs S. Kurliandčikas rado 
reikalinga iškoneveikti jo Die
vą, kuris “ramiai stebėjęs (mo
terų ir vaikų) žudymą iš savo 
dangaus karalystės.” Sis “kom
plimentas” kun. P. Macijauskui 
negalėjo patikti, nes tai gundy
mas į ateizmą, į J. Ragausko ke
lią. Tokie humanistai, kaip kun. 
P. Macijauskas, neseka Ragaus
kų pavyzdžiais. Kai Panevėžio 
vyskupijos kunigams buvo pra
neštas vysk. K. P. pageidavi
mas, kad kunigai bent po vie
ną žydų vaikelį išgelbėtų, tai 
kun. J. Ragauskas į tai davė 
trumpą, aiškų atsakymą: “Į ne
švarų reikalą aš pirštų nekisiu.” 
Vėliau kun. J. Ragauskas tapo 
bedieviu ir bedievybės skelbė
ju, bet netapo humanistu, savo 
artimo mylėtoju, jo gelbėtoju, 
šioj knygoj neminimas ir kitas 
“pažangus” iškunigis — Marko
ms.

Kiti kunigai žydų gelbėtojai 
yra Paukštys, Antanas Gobis, B. 
Chomskis, Vincas Byla. Iki šios 
knygos pasirodymo kun. L. Jan
kus, kun. Lelešius, kun. Mar- 
tinkus ir net vysk. V. Brizgys 
sovietinėje propagandoje buvo 
apšaukiami karo nusikaltėliais, 
“tarybinių žmonių žudikais”, 
šioje knygoje iš tų “baisybių” 
nefigūruoja nė vienas, o Į jų 
vietą Įstatytas Užvenčio klebo
nas (vok. okupacijos metu) ir 
jam prisegtas “kunigo-žudiko” 
titulas. Kažkas neaišku, nenatū
ralu, prieštaringa...

ši knyga daro Įspūdį, jog lie
tuviai rehabilituojami. Ši knyga 
rodo, kiek heroj izmo lietuviai 
yra turėję gelbėdami žydus, 
juos slėpdami, savo gyvybe ri
zikuodami, nors šioje knygoje 
yra ir kitokių pavyzdžių. Esą 
lietuviai partizanai lietuvių iš
gelbėtą žydą nužudę po karo, 
taipgi girininką Mykolą šime
lį už tai, kad jis nemažai žydų 
buvo paslėpęs ir juos išgelbė
jęs (tą padaręs Šarūno būrys).

Kaip Stasio Ylos “žmonės ir 
žvėrys”, taip ir šis S. Binkienės 
sudarytas dokumentų rinkinys 
daro skaitytojui košmaro Įspū
di. Karai visi baisūs, bet tokios 
baisybės, kokias išdarinėjo hit
lerininkai, istorijoje yra retos. 
Šitokias knygas skaitant, gyve
nimas darosi baisus — tik arti
mo meilės, humaniškumo hero
jai jį praskaidrina.

Bandymai perkalbėti
Visos sargų ir kareivių pa

stangos, tarp kitko labai korek
tiškos, nuėjo niekais. Vorkutos 
šeštojoj stovykloj sustojo bet- 
koks darbas. Kadangi liepos mė
nesiai labai karšti, pusnuogiai 
belaisviai tysojo guoliuose, skai
tė, snūduriavo arba gurkšnojo 
arbatą. Kiti nuplėšė pynučius 
nuo prausyklos lango arba išei
davo laukan pakvėpuoti tyru 
oru bei prasivėdinti. Administ
racija bandė paveikt specialią
ją brigadą, kuriai pavesta rūpin
tis ventiliacija kasyklose. Be 
ventiliacijos joks darbas šach
tose neįmanomas. Stovyklos ko
mendanto atstovas bandė per
kalbėti žmones grįžt i darbą. 
Tai neblogas žmogus. Jis nie
kad nesielgė blogai su suimtai
siais. Jei jam nepavyks, galbūt 
ji pati nubaus;

— Kasyklos privalo gaminti 
tam tikrą skaičių tonų anglies. 
Jei jūs šiandien nedirbat, teks 
atvargti už sugaištą laiką.

— Mes nieko neturime prieš 
jus, — atšauna vienas ukrainie
tis, — bet ar privalom sutikt 
atpilt dvidešimt penkis metus 
katorgos?

Vadinasi, streikas eina toliau. 
Jis. palietė penkias stovyklas iš 
trylikos. Senieji bolševikai pri
trenkti. šis maištavimas prieš 
autoritetą jiems yra apstulbi
nantis reiškinys. Scholmer pa
klausė vieną jų — Amstislavskį, 
ką jis galvoja. Bolševikas buvo 
sumišęs pilna to žodžio prasme. 
Visas idėjinis jo pasaulėlis su
kiužo.

Buvę Vorkutos kaliniai, tapę 
laisvaisiais darbininkais, šioje 
srityje negalėjo nė svajoti apie 
prisidėjimą prie streiko — juos 
bematant būtų atleidę iš darbo. 
Bet jie rodė pritarimą, siųsda
mi streikuojantiems laikraščių, 
tabako, vyno ir pinigų.

Generolų vaidmuo
Maskva pagaliau nusprendė 

siųsti komisiją ištirti reikalą 
vietoj. Ją sudarė trisdešimt ka
rininkų su generolu Masleniko- 
vu, dukart atžymėtu didvyrio 
vardu vaduojant kraštą. Bet 
šie žmonės neturėjo jokios 
sprendžiamosios galios. Jie ap- 
klausinėjo streikuojančius ir 
jau suimtuosius vadus, užsirašė 
atsakymus į klausimus ir už aŠ- 
tuonių dienų išvažiavo.

Vieną dieną pasigirdo smar
kus šaudymas nuo kasyklų 7,14, 
16 ir 29 pakraščio. Tą patį va-
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Mūsų jaunai choristei a t a LIONGINAI PLUČAITEI I 
mirus, jos tėveliams, broliukams ir sesutėms reiškiame I
gilią užuojautą — I

Prisikėlimo parapijos jaunimo ir n

suaugusių chorai I

Mylimai Mamytei MARIJAI AUŠROTIEM EI mi

rus, VYTAUTĄ AUŠROTĄ ir jo šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame —

Stepas ir Stasė SmoHnskoi

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

Turiu astuonių akerių žemės sklypą, kuris buvo kaime, bet siekė 
nedidelio miestelio ribą. Sklypą išiiuomodavau asmenims, kurie pa
statydavo savo priekabas (trailers) ir jose gyvendavo. Prieš trejus 
metus miestelis buvo praplėstas, ir mano bei kitų kaimynų žemė buvo 
prijungta prie miestelio, kurio ribose yra draudžiama statyti gyve
namąsias priekabas. Negalėdamas išnuomoti savo žemės tam tikslui, 
aš tunus nemažai nuostolių, ši mano vietovė yra nuošalioje vietoje, 
kur yra pravesta kanalizacija, vanduo ir elektra. Prašau patarti kur 
kreiptis, kad gaučiau leidimą išnuomoti sklypą keleivinėms prieka
boms? Klevelis

Kaip miesto savivaldybė praneša, nuostatai, keleivinių priekabų 
reikalu miesto ribose buvo priimti 1953 m. Šiuo metu savivaldybė 
stengiasi pagerinti kanalizaciją Jūsų rajone. Po to Jums galės būti 
išduotas leidimas, jeigu Jūs laikysitės nustatytų taisyklių, būtent, 
kiekvienai priekabai įrengsite kanalizaciją, vandenį ir elektrą. Mo
kestis bus $20 į mėnesį už kiekvieną priekabą.

Atrodo, kad tai gana griežtos taisyklės ir dideli mokesčiai. Jūs 
turėsite gerai apskaičiuoti, ar pakankamai pelno galėsite gauti iš I 
to verslo.

Pereitą mėnesi iš Europos i Kanadą gyventi atvyko mano pa
žįstami — vyras su žmona. Vyras susirgo ir turėjo atsigulti į Mgo- ; 
ninę. Jie neturėjo jokios draudos. Ligoninės išlaidos susidarė gana 
didelės ir jie nepajėgia apmokėti. Prieš atvažiuojant jiems buvo aiš
kinta, kad Kanados vyriausybė padeda imigrantams pirmaisiais me
tais. Ką jie turi daryti? J. G.

Vyriausybė turi gerų planų ateiviams padėti, tačiau sunku suži
noti kaip tą pagalbą gauti. Mes skambinome į Ontario Hospital Ser
vices įstaigą. Jos tarnautojai pranešė ligoninei, kad pasiųstų reika
lingus pareiškimus į Otavą. Tai gali užtrukti apie dvi savaites, bet 
federacinė vyriausybė užmokės visas ligoninės išlaidas.

Savo apsiaustą, kuri buvau apsivilkusi tik penkis kartus, nune
šiau į valyklą, kad išimtų vieną dėmę. Aš parodžiau tą dėmę, ir 
valytojas pažadėjo gerai išvalyti. Po išvalymo dėmė tebebuvo ir me
džiaga atrodė truputi sugadinta. Jie valė antrą kartą ir dabar apsiaus
tas atrodo visai sugadintas bei susitraukęs. Ar turiu toki apsiaus
tą priimti, o gal galiu gauti atlyginimą? S. K-ienė

Pirma pakalbėkite su valytojų. Jei jis atsisakys atlyginti, nu
neškite apsiaustą į Canadian Textiles Testing Laboratories (69 Eg- 
linton E). Ten Jums pasakys, ar valytojas buvo kaltas, ar apsiausto 
medžiaga buvo prasta. Tais atvejais, kai valytojas atsisako atlyginti 
nuostolius, reikia bylą atiduoti teismui (Division Court), kuris nu
spręs, kas turi nuostolius padengti.

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

NAUJOVIŠKAS 
DRĖGMĖSIŲRBIS 

(dehumidifier) 
išpardavimo kaina

THE AIR DRY!

Ištrauks iš oro iki 4 galionų vandens 
per dieną, L y. per 24 vai. 97 laipsnių 
karštyje su 90% drėgmės ore.

Ateikite ir pamatykite kaip jis veikia
Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

karą vienas stovyklos chirurgų 
Blagodatov iškviečiamas nežb 
nia kur. Grįžęs po aštuonių die
nų jis papasakojo kas atsitiko 
29-tojoj šachtoj. Streiko komi
tetas ten buvo perėmęs Į savo 
rankas stovyklos administravi
mą ir atsisakė derėtis su vieti
niais organais. Neužilgo stovyk
lą apsupo kareiviai, išstatydami 
kulkosvaidžius ir minosvaidžius. 
Generolas Derevianko pasiuntė 
pas streikuojančius parlamenta- 
ra. Jo laikysena buvo tokia iš
didi, kad streikuojantys jį iš
plūdo ir apstumdė. Per garsia
kalbius netrukus buvo paskelb
tas ultimatumas. Streikuojantys 
nenusileido. Jie susibūrė prie 
vartų, sudarė tvirta masę, iš ku
rios pasigirsdavo čia Šauksmai, 

čia ukrainiečių giesmės. Dere
vianko įsakė pulti. Kareiviai iš
vertė vartus ir atidarė ugnį.

— Atvykęs, — pasakoja Blo- 
godatov, — aš radau du šimtus 
sunkiai sužeistų — pašautų į vi
durius ar j krūtinę, šešiasde
šimt keturi asmenys buvo nu
dėti vietoj, iš jų keturi vokie
čiai. Ištisą savaitę aš operavau 
ir operavau. Sužeistieji mirė 
masiškai.

Pamažėl streikai baigėsi čia 
vienoj, čia kitoj stovykloj. Vie
ną dieną šeštoj stovykloj be
laisviai išvydo, kad tundroj jau 
rieda geležinkeliu anglim pa
krauti vagonai. Sekančią dieną 
visi grįžo darban.
(Bus daugiau). Vertė V. J.



Gimnaziją pasveikino prezidentas
Sv. Antano gimnazijoje Ken- 

nebunkporte, Maine, mokslo 
metai baigėsi birželio 9 d. Tą 
pačią dieną buvo ir abiturientų 
išleistuvių iškilmė. Gimnaziją 
baigė 22 jaunuoliai, ir visi jie 
priimti į kolegijas bei universi
tetus tęsti mokslo įvairiose sri
tyse.

Abiturientų išleistuvių iškil
mės garbės svečiu buvo vysk. V. 
Brizgys. Jis sykiu su 8 kunigais 
atlaikė Mišias, pasakė progai 
pritaikytą pamokslą ir gimnazi
jos salėje įteikė abiturientams 
diplomus. Salė buvo meniškai 
išpuošta paveikslais ir gėlėmis. 
Diplomų įteikimo iškilmė įdo
miai suorganizuota. Kiekvienas
abiturientas ir jo tėvai atskirai 
buvo apibūdinti ir pristatyti 
vyskupui. Kalbėjo pranciškonų 
provincijolas. Tėvų vardu žodį 
tarė Jonas Vilutis iš Čikagos, 
mokinių vardu atsisveikino Pau
lius Bičiūnas. Abiturientus, jų 
tėvus ir visą gimnaziją labai 
nuoširdžiu laišku pasveikino 
JAV prezidentas Lyndon John- 
sonas. Dalyvavo virš 400 svečių 
iš įvairių Amerikos ir Kanados 
vietovių, šv. Antano gimnaziją 
baigė 3 mokiniai iš Kanados.

Pranciškonai, nežiūrint dide
lių finansinių nuostolių, yra pa
siryžę šv. Antano gimnaziją iš
laikyti ir toliau, tik jie laukia 
gilesnio supratimo iš lietuvių 
tėvų ir visuomenės. Kaip pažy
mėjo savo žodyje per užbaigos 
iškilmę pranciškonų provincijo
las, “pranciškonai nori galuti
nai žinoti, ar tokią gimnaziją 
lietuviai tėvai laiko reikalinga 
savo vaikams.” Tai jie parodys 
leisdami juos čia mokytis. Nuo 
to ir priklauso gimnazijos liki-, 
mas. Nauji mokslo metai prasi
dės rugsėjo pradžioje — tuo
jau po Darbo šventės. Naujų 
mokinių registracija tęsis per 
vasarą.*'

Tai buvo prieš dvidešimt metu
1948 m. liepos pradžioje pa

likom DP stovyklas Vokietijoj 
ir pradėjom tolti nuo Europos į 
nežinomą kraštą — Kanadą. Lie
pos 8 d. sausumos keliu pasie
kėm Genovos uostą Italijoj. Iš 
ten numatytu laiku negalėjom 
išplaukti, nes sutrukdė uosto 
darbininkų streikas, kuris buvo 
paskelbtas ryšium su pasikėsi
nimu prieš tuometinį Italijos 
raudonųjų vadą Togliatį.

Išplaukėm graikų laivu “Nea 
Heilas”. Laive lietuvių buvo ga
na daug. Anądien, versdamas sa
vo archyvines bylas, radau for
malų laivo blanką, kuriame ma
no paties ranka nurašytas lai
ve keliavusių lietuvių sąrašas, 
gautas iš laivo administracijos.

Ryšium su 20 metų sukakti
mi, tą sąrašą ryžtuosi* paskelb
ti spaudoje, kad ano transporto 
lietuviai, nežiūrint kur jie be
būtų, galėtų prisiminti bendros 
kelionės ir to paties likimo 
draugus, kartu palikusius senu
tės Europos krantus ir atkilu
sius šiapus Atlanto laukti Tėvy
nėje laisvės aušros.

Apie plaukusius lietuvius ži
nias: jų vardus, pavardes, gim. 
datas ir vietas perrašiau taip, 
kaip laivo sąraše buvo atžymė
ta. Tas formalusis blankas — 
su laivo nuotrauka ir šitokiu 
įrašu: “General Steam Naviga
tion Co., Ltd. of Greece”, On 
board T.S.S. Nea Hellas, štai 
lietuviu sarašas:

1. Kaunackis Algirdas, 10. 5. 19, 
Skuodas: 2. Kaunackienė Joana, 28.1. 
22, Marijampolė: 3. Bakaitis Teresė, 
18.1.28, Kybartai: 4. Baltūsis Geno
vaitė, 24.7.30, Kaunas: 5. Brožys Ele
na, 20.5.23, Varlaukis: 6. Butkus Zi
ta. 10.2.21, Impiltis: 7. Eglynas Mag
dalena, 31.5.18, Degeliai; 8. Gelgota 
Albina. 26.5.26, Bartininkai: 9. Ivaš- 
kaitė Elzbieta, 13.7.21, Kelmė; 10. 
Jaudzinaitė Erika, 13.8.28, Naumies
tis; 11. Jaudzinienė Alma. 6.11.09. 
Naumiestis; 12. Kanavolas Ona. 25.7. 
30, Klikoliai; 13. Kotovas Pelagija, 
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LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLAS 

ŠV. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS —

AUŠROS VARTŲ KOPLYČIA 

šalia Švento Petro karsto bazilikoje, Romoje, jau 

įrengiama. Kasimo darbai baigti, vykdomi sienų ir 

lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami dekoracijų pro

jektai.

Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koplyčios 

aukotojų pavardės, kurios bus įdomios ne tik šian

dien, bet ir tolimoje ateityje- Reikėtų, kad lietu

vių pavardžių ten būtų tūkstančiai. Galima įrašyti 

savo, savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų kan

kinių pavardes, pasiunčiant aukų adresu:

LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND 

2701, W. 68th St. Chicago, II. 60629, USA 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse aukos nurašomos nuo 

mokesčių (tax deductible).

šį pavasarį gimnaziją baigė: Jo
nas Elijošius, Torontas; studijuos fi
losofiją šv. Pranciškaus kolegijoje 
Biddeford, Me.; Eduardas Antonis, 
Allentown, Pa.; stud, filosofiją Šv. 
Pranciškaus kolegijoj Biddeford, 
Me.; Aleksas Kankus, Chicago, Ill.; 
stud, istoriją šv. Pranciškaus kol.
Biddeford, Me.; Petras Striupaitis, 
Chicago, Ill.; stud, teisę Northern 
Illinois universitete; Algis Kvietys, 
Detroit, Mich.; stud, mediciną Miči
gano universitete Ann Arbor; An
tanas Dargis, Kearny, N.J.; stud, in
žineriją Stevens Technikos Institute, 
N.J.; kaip labai gabus mokinys, ten 
gavo $4400 stipendiją; Juozas Gu- 
dinskas, Hamilton, Ont.; stud, odon
tologiją Wisconsino un-te, gavęs
$2000 stipendiją; Petras Paliulis, Ci
cero, ILL, studijuos istoriją Charles 
City koL Iowa; Jonas Yatkauskas, 
New York; stud, matematiką Niujor
ko miesto un-te; Rimantas Paliulis, 
Waterbury, Conn.; stud, filosofiją šv. 
Pranciškaus kol. Biddeford, Me.; 
Paulius Bičiūnas, Chicago, Hl., stud, 
mediciną Illinois un-te; Romas Že
maitis, Worcester, Mass., stud, biolo
giją Worcesterio valst. kol.; Donatas 
Aleksandravičius, Richmond Hill, N. 
Y., stud, mediciną Long Island un-te; 
Petras Bičiūnas, Chicago, Hl., stud, 
matematiką Illnois Technikos Insti
tute; gavo $4400 stipendiją; Jonas 
Kundrotas, Detroit, Mich., stud, ma
tematiką šv. Juozapo kol. Čikagoje; 
Petras Bražionis, Chicago, Hl., stud, 
inžineriją Illinois Technikos Insti
tute; Vytautas Mickevičius, Toron
tas, stud, istoriją Šv. Juozapo kol. 
Indianoj; Albertas Yatkauskas, New 
York, stud, matematiką Niujorko 
miesto un-te; Andrius Vilutis, Chi
cago, Ill., stud. Texas un-te dailiuo
sius menus; Vytautas Vasiliauskas, 
Rochester, N.Y., stud, inžineriją Ro- 
česterio Technikos Institute; Algis 
Saulėnas, Providence, R.I., stud, eko
nomiją Providence valst. kol.; Kęs
tutis Milierius, Edinboro, Pa., stud, 
inžineriją Gannon koi. Erie, Pa.

22.4.29, Obeliai; 14. Kučinskas Ksave
ra, 26.3.21, Tveriai; 15. Kviecinskas 
Sofija, 5.6.29, Kretinga; 16. Martinai
tis Leokadija, 21.3.24, ' Jonava; 17. 
Martinkaitis Olga, 17.9.08, Kaunas; 
18. Mikšienė Jadvyga, 19.4.01, Rasei
niai; 19. Mancevičius Jadvyga, 10.10.
24, Telšiai; 20. Panavas Vanda, 5.7.
25, Puziniškis; 21. Paškevičius Ra
mutė, 22.6.29, Kybartai; 22. Rumbu- 
tytė Emilija, 13.4.26, Šaukliai; 23. 
Rumbutytė Jadvyga, 18.6.24, šaukliai;
24. šablinskas Julija, 9.5.27, Kalbiai;
25. Sodaitis Ludmila, 24.6.29, Nau
miestis; 26. Šodienė Luciana, 27.7.20, 
Jonava; 27. Statkevičius Nijolė, 4.9. 
29, Kaunas; 28. Statulevičienė Mari
ja, 3.6.25, Zarasai; 29. Suoka Kristi
na, 30.10.24, Tryškiai; 30. Trakys 
Greta, 12.5.21, Kurseliai (Kl. kr.); 
31. Tumosas Konstancija, 30.8.08, 
Baraginė; 32. Venskevičius Marija, 
5.6.22. Kalvarija; 33. Vyšniauskas 
Ema, 25.6.28, Turčinai; 34. Remeiky- 
tė Danutė, 14.3.29, Vaitkiškiai; 35. 
Roach Regina, 30.7.24, Kaunas; 36. 
Šmitaitė Vanda. 14.10.25, Šiaudinė; 
37. Tamošiūnaitė Irena, 8.8.29, Obe
liai; 38. Tamošiūnienė Olga, 16.4.12, 
Vojeičiai; 39. Vaškelytė Natalija, 16. 
12.26. Kybartai; 40. Ališauskas Pra
nas, 27.9.11, Vengrava; 41. Ališaus
kienė Eleonora. 3.8.19. Balninkai;
42. Ambrasas Kazys, 2.8.21, Sulema;
43. Ambrasienė Apolonija, 1.8.25. 
Biržė: 44. Ambrasas Alfonsas, 7.6.46. 
Scheinfeld: 45. Katelė Vladas, 25. 
9.11. Šimonys: 46. Ratkevičius Jo
nas, 7.12.06. Biržai.

Sąraše pirmosios dvi pavar
dės figūravo kaip darbininkų 
(labourers), kitos pavardė (iki 39 
eilės numerio imtinai) namų 
ruošos (domestics) ir paskutinio
sios šešios pavardės asmenų, 
vykstančių su “afidavitais” pas 
artimus gimines. Iš viso laive 
buvo 722 asmenys (visi DP), jų 
tarpe — 145 žydai. Net 37 jau
nos lietuvaitės vyko į Kanadą 
namų ruošos darbams. Dabarti
niu metu jos visos (arba beveik 
visos) yra sukūrusios šeimas.

Pr. Alšėnas
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Šv. Antano gimnazijos šių metų abiturientų laida. Pirmoj eilėj iš kairės sėdi: Paulius Bičiūnas, Al
bertas Yatkauskas, OFM, Eduardas Antonis, OFM, Tėv. Leonardas Andriekus, OFM — procincijolas- 
rektorius, Tėv. Augustinas Simanavičius, OFM — direktorius, Jonas Elijošius, OFM, Rimantas Pa
liulis, OFM, Algis Saulėnas. Antroj eilėj: Petras Bičiūnas, Kęstutis Milierius, Juozas Gudinskas, Pet
ras Paliulis, Algis Kvietys, Andrius Vilutis, Vytautas Mickevičius, Petras Bražionis, Jonas Kundro
tas, Petras Striupaitis, Antanas Dargis, Vytautas Vasiliauskas, Aleksas Kankus, Jonas Yatkaus
kas, Romas Žemaitis, Donatas Aleksandravičius
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Šventė parengta, Čikaga laukia!
JAV ir Kanados lietuvių tre

čiosios šventės darbai baigiami. 
Šventė tik už keleto dienų. Či
kaga laukia iš svetingosios Ka
nados šokančio šventėje jauni
mo ir daug, daug mielų lietu
vių. Liepos 7 dienos savaitgalis 
tebūnie skirtas šiam iškiliam 
kultūrinio gyvenimo įvykiui.

Šventei rengti komitetas, va
dovaujamas dr. Leono Kriauče- 
liūno, dirba pasigėrėtinai. Iš ar
ti stebint komiteto darbus tik 
galima suprasti, kiek reikėjo 
pastangų, atsižadėti poilsio, ne
miegoti naktų ir dirbti iki vė
lumos, kol šventės darbai liko 
apvaldyti. Ji slegia dar pasku
tiniųjų dienų darbo našta.

JAV ir Kanadoje entuziastin- 
gai ruošiasi z virš 1200 šokėjų. 
Tai jaunimo demonstracija, įro
danti, kad mūsų augantis jauni
mas lietuviškojo gyvenimo ke-
lyje gali įminti gilias pėdas. 
Jaunimas ruošiasi šventei, norė
damas užtikrinti jos išskirtiną 
sėkmę ir grožį.

Rengėjų komiteto delegacija 
lankėsi pas miesto burmistrą R. 
Daley su informacijomis ir kvie
timu dalyvauti šventėje. Bur
mistras liepos 5, 6 ir 7 dienas 
paskelbė Čikagos lietuvių jau
nimo dienomis, o atvykstą sve
čiai ir jaunimas bus Čikagos 
miesto garbės svečiais.

Komiteto delegacija lankėsi 
ir pas Illinois gubernatorių S. 
Shapiro, kurį painformavo apie 
įvykstančią tautinių šokių šven
tę, apie Lietuvos vargus, apie 
šių metų reikšmę lietuviams. 
Gubernatorius S. Shapiro pri
ėmė kvietimą šventėje dalyvau
ti.

Komiteto nariai aplankė sena
torius ir augštus valdžios pa
reigūnus — jiems kalbėjo apie 
šventę ir Lietuvą. Apie šį neei
linį įvykį jau rašo amerikiečių 
spauda.

Sutiksime ir viešnią iš Vo
kietijos. Tai šventės programos 
vedėja, Europos scenoje iškilu
si aktorė, Lietuvai nusipelnu- 
sio profesoriaus Juozo Ereto 
duktė Aldona Eretaitė. Liepos 
5 dieną Jaunimo Centre turėsi
me progos pasigėrėti jos litera
tūros vakaru-rečitaliu, kuriame 
girdėsime lietuvių kūrybos 
pluoštus.

Šeštadienį, šventės išvakarė
se. susibursime į vieną didelę 
lietuvišką šeimą ir dalyvausime 
ruošiamame Western Conces
sions Arlington Park Race 
Track puikiose salėse bankete, 
kuriuo rūpinasi tą sritį gerai 
pažįstanti O. Gradinskienė. Tai 
bus džiugių nuotaikų jaunimui 
ir senimui, čikagiečiams ir sve
čiams.

Liepos 7 dieną, tikėkime, lie
tuviai užtvindys Čikagos gat
ves. Amfiteatre tenelieka nei 
vienos tuščios vietelės, ši šven
tė įvyksta Lietuvos Laisvės Ko
vos Metais. Tai ypatinga sukak-

Lotvių liuteronų arkivyskupas Arnoldas Lūsis Toronto baltiečių 
parodoje domisi lietuviškom kanklėm, kurios yro panašios į latviš
kąsias "kokie". Kairėje — Aldona Kairytė. Nuotr. J. Ligerio
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tis. Tūkstantis du šimtai šokan
čio jaunimo ir 10.000 žiūrovų 
liudys pasauliui ir mūsų Tėvy
nės pavergėjams, kad išeivijo
je lietuvis gyvas, kad jaunimas 
ruošiasi ateities darbams ir tęs 
kovą už Lietuvos išsilaisvini
mą.

Šios šventės aidas yra nuai
dėjęs į pavergtą Lietuvą ir iš 
ten grįžęs atgarsis šitaip skam
ba:

“Jūsų tautinių šokių šventės at- 
aidėjęs aidas lyg šviesiu spindulė
liu mums parodė tolimą, bet mielą 
ir brangią vilti. Tikime Į šventės 
groži ir mintimis esame su jūsų šo
kančiu jaunimu. Mus džiugina tūks
tančiai šokėjų ir neįtikėtini skaičiai 
svečių (suprask žiūrovu). Jūs esate 
gyvi ir tvirto tikėjimo. Tikėkite ir 
mes tikime... Juk po nakties at
eina rytas. Ateis jis mums ir jums.

Jūratė Jasaitytė (kairėje) ir Dana Tamašauskaitė, Kanados lietu
vių atstovė, pas Čikagos miesto burmistrą, kuris tautinių šokių 
šventės komiteto prašomas, liepos 5—7 dienas paskelbė lietuvių 
jaunimo dienomis Nuotr. V. Noreikos

SENATVĖS PENSIJA NUO 66
1969 m. sausio mėn. dar 42.- 

000 asmenų, gyvenančių Onta
rio provincijoj, turės teisę gau
ti senatvės (Old Age Security) 
pensiją. Jau dabar jie turėtų 
paduoti pareiškimus. Tai svar
bu padaryti tiems, kurie yra gi
mę 1902 m. ir bus 66-ių metų 
šių metų, pabaigoje. Pensijai 
gauti nereikia būti Kanados pi
liečiu. Ryšium su pakilusiom 
pragyvenimo išlaidom senatvės 
pensija dabar — $76.50 į mė
nesį.

J. G. Parsons, regioninis Old 
Age Security direktorius Onta
rio provincijai, pareiškė, kad 
įstaiga (Regionai Office) dar la

Tai liudija ir jūsų ruošiamoji tau
tinių šokių šventė.”

Gražus atgarsis iš Tėvynės. 
Gyvenkime ir mes to atgarsio 
džiugia mintimi ir atskubančią 
tautinių šokių šventę pasitiki
me kaip brangią dovaną mūsų 
jaunimui, mums ir pavergtosios 
Tėvynės vaikams.

Šias eilutes baigsiu komite
to pirmininko dr. Leono Kriau- 
čeliūho kartą pasakytu žodžiu: 
“Šventę parengėme. Su dėkin
gumu priimsime šokantį jau
nimą — šventės aktyviuosius da
lyvius. Nuoširdžiai visus sutik
sime ir pasveikinsime atsilan
kiusius Čikagon į tautinių šokių 
šventę. Čikaga su giedria vilti
mi laukia Jūsų. Laukia skuban- 
čių visais JAV ir Kanados ke
liais į šventę, kurioje atsispin
dės ir gyvosios lietuvių tautos 
dalis.”

bai mažai yra gavusi pareiški
mų iš gimusių 1902 metais. Iki 
galo kovo mėnesio negauta nė 
6000 arba 14% pareiškimų. Pa
starųjų blankai kartu su paaiš
kinančia knygele gaunami bet- 
kuriame pašte. Juos užpildžius 
siųsti Regional Director of Old 
Age Security. P. O. Box 6000. 
Station “Q”, Toronto 7, Onta
rio. Kadangi prašantysis turi 
įrodyti savo amžių, prie pareiš
kimo reikia pridėti gimimo met
riką ar krikšto pažymėjimą. Jei 
kas tokių dokumentų pristatyti 
negali, turėtų vistiek užpildyti 
pareiškimą ir pasiųsti į Regio
nai Office, pridedant paaiški
nantį raštelį, kodėl šių doku
mentų neturi ir negali gauti. 
Tuomet Regionai Office padės 
pareiškėjui rasti kitus amžiaus 
įrodymus.

Amžius, nuo kurio senatvės 
pensija pradedama mokėti, kas 
metai vis sumažinamas. Nuo 
1970 metų sausio mėnesio pen
sija bus mokama sulauksiems 
65 metų, jeigu jie atitiks Onta
rio provincijos reikalavimus.

Pareiškimą pensijai patvirti
nus, pensininkui pasiunčiama 
informacija ir apie pensijos pa
pildą. (Guaranteed Income Sup
plement). Tai priedas pensinin
kams, kurių kitos pajamos yra 
mažos arba kurie jokių kitų pa
jamų neturi. Can. Scene

• Floridos Lake Worth 32 
bažnyčias, sinagogas bei kitus 
dievnamius patraukė teisman 
elektrikas George Albricht kaip 
Dievui atstovaujančias instituci
jas. 1964 rh. jis buvo sužeistas, 
kai netikėtai po jo kojomis į že
mę susmego šaligatvis. Svars
tant nukentėjusio jieškinį šali
gatvį įrengusiai bendrovei ir 
miesto savivaldybei, teisėjas pa
darė sprendimą, kad tai buvo to-
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TRYS ŽYMIEJI FUTBOLININKAI
ŠI ŽIUPSNELI PRISIMINIMŲ SKIRIU LIETUVOS FUTBOLI

NINKUI JUJAI, JO 50 METŲ SUKAKČIAI PAGERBTI
Kaip kiekviename sportinia

me žaidime, taip ir futbole, vi
sų žaidėjų įgimti gabumai, pa
tirtis, kondicija ir ištvermė, o 
taip pat ir dvasinis stovis- veda 
sporto vienetą prie laimėjimo 
ar pralaimėjimo. Jeigu visų žai
dėjų psichinis ir fizinis stovis 
yra pusiausvyroje ir žaidėjai 
turi stiprų norą bei veržlumą 
rungtynes laimėti, tai toji eki
pa gali tikėtis laimėjimo. Be 
vartininko, dviejų gynėjų, trijų 
pusiau gynėjų ir penkių‘puolė
jų, centro puolėjo pozicija fut
bolo žaidime yra labai svarbi. 
Jis yra visos ekipos vadovas ir 
koordinatorius, nustato žaidimui 
techniką ir metodą ir, jei reikia, 
keičia žaidimo taktiką ir tuo bū
du jo fizinės ir dvasinės pastan
gos veda prie laimėjimo ar pra
laimėjimo.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
valstybinėje futbolo rinktinėje, 
palyginti, nemažai asmenų žai
dė centro puolėjo pozicijoje, ta
čiau gabiausiais ir populiariau
siais centro puolėjais tektų lai
kyti tris sportininkus: Sabaliaus
ką, vad. Soboliu, tragiškai žu
vusį, berods, 1926 m. vėlyvą ru
denį Kaune, Antaną Lingį, mi
rusį šiltine 1941 m. Vilniuje, ir 
Vladą Adomavičių, sporto mė
gėjams žinomą vardu “Juja”, 
dabar gyv. J. A. V.

Šiuos tris futbolininkus išau
gino skirtingi Kauno sporto klu
bai: Sabaliauską — Kovas, An
taną Lingį — KSK ir LFLS ir 
Jują — Tauras.

Šio straipsnelio autorius blan
kiai prisimena Sabaliauską. Jis 
daug apie jį yra girdėjęs iš jo 
klubo vadovybės ir sporto drau
gų. Buvęs gražaus sudėjimo, 
lankstus ir vikrus, gerai paruoš
tas, greitas. Jo stiprūs ir taik
lūs smūgiai — pabaisa latviams 
ir estams tarpvalstybinėse rung
tynėse. Tragiškai žuvo pačiame 
jaunystės žydėjime.

Antanas Lingis
Šio rašinio autorius gerai pa

žinojo ir puikiai prisimena An
taną Lingį, ypač iš Vilniaus lai
kų, kai teko būti Vilniaus LFLS 
valdybos sekretoriumi ir reika
lų vedėju, organizuoti ir tvar
kyti kartu su Kaziu Bočkum 
Vilniaus LFLS skyrių.

A. Lingis — Kauno “Aušros” 
gimnazijos auklėtinis. Futbolą 
pradėjo žaisti KSK, vėliau per
ėjo į LFLS. Greit iškilo kaip 
labai gabus ir dinamiškas puolė
jas. Turėjo visas geras centro 
puolėjo savybes: gerą kūno su
dėtį, augštoką ūgį; buvo vikrus, 
staigus, greitas. Stiprūs ir taik
lūs šūviai iš abiejų kojų, ypač 
dešinės, o apsukrumas — kaip 
lapės. Prisimenu gero Kauno 
futbolo teisėjo, žydų tautybės, 
mestą pastabą rusų kalba per
traukos metu apie Lingį: “Ne
paprastai puikus puolėjas, gud
rus ir apgaulingas kaip lapė.”

A. Lingis yra keliasdešimt 
kartų žaidęs Lietuvos rinktinė
je. Jo žydėjimo laikotarpis bu
vo 1928-1932 m. Deja, pačiame 

Latvaitės kanklininkės atlieka programą prie Toronto rotušės Bal
tiečių Savaitėje Nuotr. P. Baltrūno-M. Rusino

SVEIKATOS KLINIKA- Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

ir garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.RJW.N.PL

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

kia Dievo valia (“act of God”). 
G. Albricht dabar nori, kad jam 
išlaidas ir nuostolius apmokėtų 
Dievas ir jo atstovybės. Į šią 
sensaciją taikliausiai reagavo 
Bethel Pentecostal Temple pas
torius E. W. Zilch: “Jeigu G. 
Albricht teisman pristatys pa
grindinį kaltininką, aš mielai 
būsiu Dievo liudininku.”

• Vankuverietis George Pat
ty nupirko vadinamąją Sv. Va
lentino Dienos sieną, prie ku
rios 1929 m. vasario 12 d. įvy
ko Čikagos gangsterių kautynės. 
Al Capon gauja tada nušovė 
septynis George “Bugs” Moran 
gaujos narius. Si “suvenyrą” su 
kulipkų žymėmis kanadietis pla
nuoja pervežti iš Čikagos į Van

pakilime įvyko nelaimė — jis 
peršovė pats save. Dar ilgus me
tus po to žaidė futbolą keliuo
se klubuose, tačiau pirmykštės 
sportinės formos nd populiaru
mo žiūrovų tarpe nebeatgavo. 
Mirė šiltine 1941 m. Vilniuje, 
dar visai jaunas — vos trisde
šimt metų tesulaukęs.

Paminėtina, kad karo aviaci
jos kapitonas Romas Marcinkus, 
ilgametis Lietuvos futbolo rink
tinės ir LFLS žaidėjas, buvo ve
dęs A. Lingio seserį. Kpt. R. 
Marcinkus II-jo pasaulinio karo 
metu tarnavo britų aviacijoj. 
Virš Vokietijos buvo pašautas 
ir pateko į nelaisvę. Vėliau, pa
bėgęs su kitais iš belaisvių sto
vyklos, buvo sugautas ir vokie
čių Gestapo su kitais sugautai
siais sušaudytas.

Ponia Marcinkuvienė-Lingytė 
buvo “Aušros” mergaičių gim
nazijos auklėtinė, gabi LFLS 
moterų krepšinio ekipos žai
dėja.

Vladas Adomavičius
Trečiuoju populiariausiu cent

ro puolėju tektų laikyti Vladą 
Adomavičių — Jują. Buvo Kau
no “Aušros” gimnazijos auklė
tinis. Tenka pažymėti, kad pir
miausia “Aušra”, o vėliau Tėvų 
jėzuitų ir kitos Kauno gimnazi
jos aprūpindavo jaunuolėmis ir 
jaunuoliais visus Kauno sporto 
klubus.

Juja, būdamas jauniu, įstojo 
į sporto klubą Tauras (LFLS 
padalinys). Jame užaugo, su
brendo ir išaugo žymiu futbo
lininku. Savo klubui pasiliko iš
tikimas — niekada jo neaplei
do. Jujai pasiekti tokią augštą 
klasę futbole padėjo keli žymūs 
sportininkai, kaip Nikodemas 
Čėrėkas, Antanas Bulzys ir Ba
lys Abavičius (visi trys jau mi
rę). Be to, rinktinės treneriai
— austrų klubo “Wien” nariai 
Ditrich ir Hahn.

Juja buvo stiprios ir gražios 
kūno sudėties. Augštas, gerai 
paruoštas, laisvai valdė sviedinį 
abiem kojom, turėjo gerą star
tą, bėgimą ir finišą, dinamiš
kai staigų, stiprų, taiklų smūgį 
iš abiejų kojų ir įvairių padėčių. 
Sporto mėgėjai jo smūgiais ža
vėjosi ir vadino bombomis.

Kūno valdymą, lankstumą ir 
kondiciją išgavo žaisdamas krep
šinį, o ištvermę bei pasiryžimą
— stalo tenisą. Kelerius metus 
Lietuvos futbolo rinktinėje žai
dė centro puolėju. Jo sportinė 
karjera, kaip ir visų kitų, buvo 
nutraukta rusų įsiveržimo į Pa
baltijo kraštus. Lietuvos gyven
tojams tada sportas neberūpėjo
— tiktai egzistencija ir gyvybė.

Šie trys garsiausi ir populia
riausi centro puolėjai suteikė 
daug džiaugsmo, susijaudinimo 
ir liūdesio sporto mėgėjams. Jie 
buvo kelrodžiai ir švyturiai pri
augančiai sporto kartai. Jie bu
vo jiems legendiniai sporto did
vyriai. Mums, sporto mėgėjams, 
jie paliko gražius ir malonius 

, prisiminimus iš vaikystės ir jau
nystės mūsų brangiojoje tėvy
nėje Lietuvoje, la.

kuverį ir pasistatyti savo kieme.
• Kanados valstybinis tele

vizijos CBC tinklas atleido pro
gramos “Seven O’clock Show” 
paruošėją Ain Sooder Vankuve
ryje. Paruošęs programą apie 
Vankuveryje iš visos Kanados 
susirinkusius hipius, jis ją už
baigė kudlotą apšepusio hipio 
galvą bendrame fone įjungda
mas į Kristaus veidą. Toks Kris
taus ir narkotikus vartojančių 
hipių sulyginimas sukėlė teisė
tą pasipiktinimų bangą. Stebė
tis verčia faktas, kad taip galė
jo pasielgti žmogus, baigęs psi
chologijos ir filosofijos studijas 
Vankuverio universitete ir jau 
šešerius metus dirbęs CBC 
bendrovėje.

Ps.D.RJW.N.PL


Buvusi Kauno kunigų seminarijos bažnyčia, dabar paversta kažko
kiu sandėliu

@ PAVERGTOJE TEVYltEJE ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

POEZIJOS PAVASARIS
Kauno dainų slėnyje ketvirta kar

tą buvo pradėtas poezijos pavasaris, 
tradicine tapusi poetų šventė. Auku
rą uždegė iš Palemono pašlaičių at
nešto deglo ugnimi poetas E. Mie
želaitis, pernykštės šventės metu at
žymėtas Salomėjos Nėries prizu. Kau
no miesto vykdomojo komiteto šie
metinį S. Nėries prizą organizaci
nės komisijos pirm. J. Narkevičiū
tė įteikė poetei Janinai Degutytei 
už geriausią 1967 m. poezijos rinki
nį “Pilnatis”. Įžanginį žodį tarė A. 
Venclova, o S. Nėries muzėjaus di
rektorius St. Petrauskas perskaitė iš 
Maskvos gautą J. Paleckio sveikini
mo telegramą poezijos pavasario da
lyviams. Eilėraščius, be lietuvių, 
šiemet skaitė ir moldavų poetai, 
viešintys Lietuvoje moldavų litera
tūros dienų proga. Koncertinę pro
gramą atliko Kauno politechnikos 
instituto mišrus choras “Jaunystė”, 
Kauno meno mokyklos kamerinis or
kestras, vaikų choras bei kiti dainos 
puoselėjimo vienetai. Rašytojai ap
lankė ir gėlėmis papuošė Maironio 
ir S. Neries kapus. E. Mieželaičio, 
V. Reimerio, V. Rudoko ir A. Berno
to vadovaujamos keturios poetų gru
pės lankėsi Klaipėdos krašte, Že
maitijoje, Dzūkijoje ir Augštaitijo- 
je. Viena jų buvo užsukusi į latvių 
poeto J. Rainio gimtinę Tadenave.

PRIVILEGIJUOTIEJI
Poezijos pavasario aprašymuose 

minimi trys “pažanguoliai” iš JAV 
— vyro pelenus atvežusi Jieva Miza- 
rienė, komunistinės “Vilnies” red. 
Leonas Jonikas ir “kovotojas už tai
ką” prof. Benjaminas Kubilius. Iš 
Vilniaus jiems buvo leista atvykti į 
Kauno dainų slėnį, kai tuo tarpu 
kiti ekskursantai turi tenkintis Mask
vos sutrumpinta viešnage Vilniuje. 
Ši trijulė “Komjaunimo Tiesos” skai
tytojams pristatoma kaip JAV “lie
tuvių atstovai”. L. Jonikas džiūgau
ja: “Gimtojoje Lietuvoje man miela 
viskas, o ypač domina jos kultūrinis, 
visuomeninis gyvenimas. Viešėda
mas gimtinėje, susitiksiu su savo gi
minėmis, su respublikos mokslinin
kais, visuomenės veikėjais” (“KT” 
nr. 112). Susitikti su giminėmis gim
tinėje norėtų ir kiti ekskursijų da
lyviai, bet jiems neleidžiama iškelti 
kojos iš Vilniaus, nors jų sunkiai 
uždirbtus dolerius iš anksto susiže
ria maskvinis “Inturistas”.

MAŽEIKIAI IR REVOLIUCIJA
Mažeikiai atšventė šimtąsias savo 

įsikūrimo metines, kurias komparti
ja pasistengė sujungti su “proleta
rinės revoliucijos Lietuvoje” pen
kiasdešimtmečiu. Ta proga buvo pri
statytas 70 metų amžiaus komunis
tas Vincas Savickas, 1918 m. daly
vavęs revoliucinio komiteto organi
zavime. “Draugystės” kino teatre įvy
kusiame miesto tarybos posėdyje pra
nešimą padarė vykdomojo komiteto 
pirm. A. Gabalis. Pagrindinę mintį 
geriausiai išreiškė kompartijos pa
rūpintas propagandinis šūkis: “Mes 
garbingai tęsime tėvų pradėtą žygį, 
tvirtai nešime jų iškeltą kovų ir dar
bo vėliavą!” Ne Mažeikių šimtme
čiui, bet kompartijos revoliucinei 
propagandai buvo skirta šventės vė
liava, kurią stadione iškėlė keturių 
kartų komunistai — 1918-19 m. re
voliucionierius Jonas žilauskas, sena 
partietė Janina švarcienė, avalynės 
fabriko veteranas Bronius Keršys, 
autotransporto kontoros komjauni
mo sekr. Ona Jonuškaitė ir vidurinės 
mokyklos aštuntokė Olga Pocevi- 
čiūtė. Nenuostabu, kad ir tris valan
das trukęs tūkstančio saviveiklinin
kų pasirodymas buvo pradėtas sovie
tų kompozitoriaus V. Muradelio dai
na “šlovę partijai dainuojam”. Lie
tuviško miesto garbingą šimtmetį už
temdė iš Maskvos importuotos re
voliucijos penkiasdešimtmetis.

KAUNO ŽURNALISTAI
Kaune buvo įsteigtas žurnalistų 

Sąjungos skyrius, turintis apie 60 
narių, dirbančių leidyklose, miesto 
laikraščių ir žurnalų redakcijose. 
Steigiamajame susirinkime dalyvavo 
žurnalistų Sąjungos valdybos pirm, 
pavaduotojas J. Mitalas ir atsakin
gasis sekr. C. Zgirskis. Skyriaus pir
mininku išrinktas radijo ir televizi
jos komiteto Kauno redakcijos vyr. 
red. Z. Lapinskas. Žurnalistų Sąjun
ga sovietų okup. Lietuvoje neturi 
jokios didesnės reikšmės, nes žurna
listams tenka tik nedėkingas kom
partijos įsakų vykdymas ir jos po
litinės linijos propagavimas. Ilgus 
metus Lietuvoje leidžiama spauda 
turėjo tenkintis TASSo iškreiptais 
pasaulinių įvykių pranešimais, kol 
pagaliau “Tiesos” redakcijai buvo 
leista paruošti savas pasaulio Įvy
kių apžvalgas. Jas rašo ant vienos 
rankos pirštų suskaitomi žurnalistai 
su vyr. red. pavaduotoju St. Bistric- 

ku priešakyje. Pažangos ir didesnio 
skirtumo tarp jų darbo ir TASSo, 
deja, nematyti, nes juk ir jie turi 
laikytis kompartijos linijos.

PASĖLIŲ PRIEŽIŪRA
Į “Valstiečių Laikraščio” redakci

ją kreipiasi kolchozininkai ir sov- 
chozininkai, prašydami informacijų 
apie papildomą atlyginimą už gerą 
pasėlių priežiūrą. Atsakymą duoda 
gegužės 30 d. laidoj žemės ūkio “mi
nisterijos” darbo ir darbo užmokes
čio valdybos viršininkas L. Radėnas: 
“Sudarydami darbo apmokėjimo nuo
status, ūkių vadovai ir profsąjungos 
komitetai numato, už kokius konkre
čius pasėlių priežiūros darbus mokės 
papildomą atlyginimą, nustato jo dy
dį. Paprastai papildomas atlyginimas 
mokamas už gerą ir savalaikį paša
rinių šakniavaisių, kukurūzų tarpuei
lių išpurenimą, runkelių išretinimą, 
pasėlių ravėjimą, tręšimą, nupurški
mą herbicidais ir kitus darbus. Re
komenduota, kad papildomas atlygi
nimas už pasėlių priežiūros darbus 
sudarytų 40-60% už šiuos darbus 
priskaityto pagrindinio atlyginimo. 
Papildomas atlyginimas išmokamas, 
užbaigus kiekvienos rūšies dar
bus ...” Jeigu kaikurie kolchozai pa
pildomo atlyginimo nėra iš anksto 
numatę, jį leidžiama paskirti vėliau, 
atsižvelgiant į vietines sąlygas ir šio 
materialinio paskato svarbumą.

KOLCHOZŲ LAUKUOSE
Žemės ūkio “ministerija” gegužės 

23 d. “Tiesos” puslapiuose nusiskun
džia, kad nevisi kolchozai laikosi jos 
planų ir paskelbtų potvarkių: “Kai 
kuriuose rajonuose dėl nepalankių 
žiemojimo sąlygų išgedo atskiri 
žiemkenčių plotai. Dabar jie ariami 
ir atsėjami. Teisingai daro Kėdai
nių, Pakruojo, šakių, Šiaulių ir kai 
kurių kitų rajonų žemdirbiai, kurie 
išgedusius plotus atsėja vasarinėmis 
grūdinėmis kultūromis. Tačiau taip 
daro ne visi. Trakų ir Varėnos ūkiuo
se išgedusių žiemkenčių vietoje ne- 
pasėta nė vieno hektaro vasarinių 
grūdinių kultūrų. Eišiškių rajono 
ūkiuose iš atsėtų 518 hektarų vasa
rinės grūdinės kultūros užima tik 
32 hektarus. Panaši padėtis Kaišiado
rių, Lazdijų, Molėtų, Raseinių, Ši
lalės, Tauragės rajonų ūkiuose. Iš 
13.000 hektarų išartų žiemkenčių tik 
apie 8.000 hektarų atsėta vasarinė
mis grūdinėmis kultūromis. Tai la
bai blogai. Kiekviename ūkyje 1968 
metų derliui turi likti užplanuotas 
grūdinių kultūrų plotas. Lazdijų ir 
Varėnos rajonų ūkiai baigė sodinti 
bulves. Tačiau eilėje rajonų, kaip 
Kėdainių, Kupiškio, Pakruojo, pra
ėjusios liūtys sutrukdė bulvių sodi
nimą, todėl čia bulvių pasodinta la
bai nedaug. Tuo tarpu geriausias bul
vių sodinimo laikas baigiasi...” Nie
kais nuėjo ir linų sėjos planas, ku
rio Eišiškių rajone įvykdyta tik 14%, 
Kėdainių — 24%, Panevėžio — 29%, 
Pakruojo — 33%, Kupiškio — 34%, 
Švenčionių — 37%, Ignalinos — 
43%.

POVANDENINIS SPORTAS
Birželio 4 d. “Komjaunimo Tiesa” 

supažindino skaitytojus su povande
niniu sportu Lietuvoje. Narų-akva- 
langistų dabar čia yra daugiau kaip 
400 vaikinų ir merginų, susidomė
jusių vandens pasaulio tyrimu. Pir
masis povandeninio sporto klubas 
buvo įsteigtas Klaipėdoje 1960 m., o 
vėliau klubai įsikūrė Kaune ir Vil
niuje. šiuo metu reguliarias treni
ruotes povandeninio sporto mėgėjai 
turi tik Vilniuje ir Kaune. Septy
niems nariams buvo suteiktas spor
to meistro vardas. Narai-akvalangis- 
tai padeda žvejams, dirba gelbėjimo 
stotyse, talkina tiesiant telefono ka
belius, vandentiekio ir kanalizacijos 
linijas.

KAI TRŪKSTA BUTŲ
“Komjaunimo Tiesa” gegužės 22 

d. paskelbė Vilniaus geležinkelio sto
ties brigadininko E. šileikio pagal
bos šauksmą: “Gyvenau bendrabuty
je su draugu. Jis vedė ir jau turi 
sūnų. Mūsų kambarėlyje, žinoma, ap
sigyveno su šeima. Ką daryti man? 
Kreipiausi į komendantą, butų ūkio 
skyriaus viršininką, pagaliau pas at
sakingus apygardos darbuotojus. O 
jie sako, gyvenk, ir viskas. Be to, 
kaltina mane, kam įsileidau šeimą, 
šitaip toliau gyventi negaliu. Mokau
si paskutinėje vakarinės vidurinės 
mokyklos klasėje, bet sąlygų moky
tis beveik nėra.” Redakcijos humo
ristai galėjo pasiūlyti ir E. Sileikiui 
sukurti šeimą, bet jie visdėlto krei
pėsi į Pabaltijo geležinkelio Vilniaus 
apygardos viršininką G. žemaitį, ku
ris brigadininkui surado kitą dvi
vietį bendrabučio kambarį. Taip 
problema buvo išspręsta, žinoma, 
jeigu antrasis naujo kambario gy
ventojas nesusigalvos vesti.

V. Kst

Dr. Vinco Kudirkos Susi
vienijimas Lietuvių Argen
tinoje yra seniausia Bue
nos Aires lietuvių savišal
pos draugija, įsisteigusi 
1914 m. Kovo 20 d. SLA na
muose, Buenos Aires, 7 
skyrių atstovų suvažiavi
me išrinko naują centro 
valdybą 1968-69 m. Sėdi iš 
kairės: ižd. A. Ramanaus
kas, gen. sekr. R. J. Stalio- 
raitis, pirm. L. Stankevi
čius, vicepinn. K. Deveinis 
ir v-bos narė L V. Sima- 
nauskienė. Stovi: II ižd. J. 
Bakaitis, nariai P. Bironas, 
K. Vekelis, sekr. pad. G. 
Baršauskas, narys A. Ma- 
siulionis. Ntr. Pr. Ožinsko

JAV IR KANADOS III JI TAU
TINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ bus liepos 
7 d., 3 v.p.p., International Amphi- 
teatre patalpose, kurias daugelis lie
tuvių atsimena iš ankstesnių šokių 
ar dainų švenčių. Ši salė yra erdvi, 
taip kad visiems vietos užteks, nors 
geresnėms vietoms užsitikrinti bilie
tus reikia įsigyti iš anksto, šventės 
išvakarėse — liepos 6 d., 8 v.v., Ar
lington Park Race Track Club salė
se bus didžiulis pobūvis-balius. Ši 
vieta lietuviams dar nepažįstama, ne
bent tiems, kurie domisi arklių lenk
tynėmis. Ji pasiekiama tik privačiais 
automobiliais. Jų neturintiems, ren
gėjai žada parūpinti specialius au
tobusus.

Įžanga i šventę bus liepos 5 d., 
8.30 v.v., Jaunimo Centre, kur įvyks 
Europoje pagarsėjusios aktorės Aldo
nos Eretaitės dailiojo žodžio vaka
ras. ši aktorė taip pat pranešinės 
tautinių šokių šventės programą.

“CHICAGO TRIBUNE” birželio 16 
d. laidoje įsidėjo ilgoką Reuters 
agentūros rašinį apie lietuvių kil
mės ūkininką Stanley Yankų iš Do
wagiac, Mich., kuris 1959 m., nesu
tikdamas su Amerikos valdžios ki
šimusi į ūkių tvarkymą, išvyko Aust
ralijon. Jis pasikalbėjime su spau
dos atstovais pareiškė, esą jo neste
bina Amerikoje padažnėję žudymai 
ir rasinės riaušės, nes “to buvo gali
ma tikėtis”. Yankus dabar tarnauja 
kaip pardavėjas elektros reikmenų 
krautuvėje. Jis su šeima (turi S vai
kus) nemano grįžti Amerikon. Yan
kus, kuris turėjo viščiukų ūkį, pa
sipriešino valdžios draudimui augin
ti virš nustatytos normos kviečius.
Jam buvo uždėta $5.000 pabauda. Tai 
paskatino jį jieškoti prieglaudos ki
tur. šiuo metu Yankus susilaukia 
daug laiškų iš Amerikos piliečių, 
kurie teiraujasi apie įsikūrimo gali
mybes Australijoje. 
• • •

KAIP GYVENA LIETUVIAI ma
žuose miestuose? Tokie klausimai ne
vieną domina. Gyvenant didžiuosiu- 
se lietuvių telkiniuose sunku supras
ti tautiečių padėtį mažose kolonijo
se.

Teko lankytis Kenošos, Wise., lie
tuvių kolonijoje, apie 65 mylias nuo 
Čikagos, čia lietuvių nėra daug, ta
čiau turi savo parapiją, kuri, žino-

SUDBURY, ONT.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS val

dyba praneša, kad liepos 1, pirma
dienį, Sudburio miesto arenoje 
įvyksta etninių grupių meno ir mais
to paroda. Lietuviai turės atskirą 
skyrių. Mūsų žymiosios šeimininkės 
jau iš anksto tam ruošiasi. Pradžia 
— 11.30 v. Prieš parodai praside
dant, miesto gatvėse įvyks įvairių 
tautų paradas. Vakare, 7.30 v., prie 
Ramsey ežero, naujajame miesto am
fiteatre bus įvairių tautybių meni
nis pasirodymas. Dalyvauja ir lie
tuviai. Programą išpildo sol. V. Ve- 
rikaitis iš Toronto. Valdyba kvie
čia visus lietuvius dalyvauti paro
doje, taip pat meniniame tautų pa
sirodyme ir visoje programoje.

STATOMIEMS MIESTO BERNIU
KŲ NAŠLAIČIŲ namams įvairiais 
būdais organizuojamos lėšos. Birže
lio 14 d. įvyko pėsčiųjų žygis. Lai
kas nebuvo nustatytas — tik tolis. 
Atsirado daug mecenatų, kurie su
tiko už pasirinktąjį žygiuoto ją mo
kėti ligi $10 ar daugiau už nueitą 
mylią. Žygyje dalyvavo įvairaus am
žiaus ir įvairių profesijų asmenys, 
daugiausia katalikų kunigai. 45 my
lias be sustojimo nužygiavo kun. B. 
McKee. 20 mylių per 5 vai. nužy
giavo kun. Antanas Sabas. Jis bu
vo dar nepavargęs, galėjo žygiuoti 
ir toliau, bet dėl pareigų bažnyčio
je žygį nutraukė. Tuo būdu kun. A. 
Sabas našlaičių berniukų namų sta
tybai uždirbo $200. Jo mecenatas 
buvo mons. C. J. McKee, žygininkų 
dauguma buvo jaunesnio amžiaus, 
išskyrus kun. A. Sabą, kuris jau per
žengęs 60 metų amžiaus ribą, bet 
savo sveikata ir ištverme pralenkė 
jaunesniuosius.

HAMILTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
grupei “Gyvatarui”, išvykstančiam į 
Prancūziją atstovauti Kanadai ir lie
tuviams, Sudburio lietuviai per LB 
valdybos vicepirmininką J. Glizicką 
sudėjo apie $100. Aukos dar renka
mos.

J. BATATHS, nuoširdus ir ener
gingas bendruomenės narys, neatsar
gaus automobilio vairuotojo sužeis
tas, ilgesnį laiką gydėsi Montrea- 
lio ligoninėse. Dabar pilnai pasvei
kęs grįžo į Sudbury, pradėjo dirbti 
ir vėl aktyviai įsijungė į bendruome
ninį gyvenimą.

(Nukelta į 5 psl.)

iną, savo lietuviškumu nėra labai 
tvirta. Kenošos lietuviai priklauso 
Milvaukės vyskupijai, kur Mišios tau
tinėmis kalbomis nėra leidžiamos. 
Todėl ir lietuviai net savo bažnyčio
je negali turėti lietuviškų Mišių.

Kenošos Sv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčia ir mokykla pastatytos 
1965 m. ir atrodo gana puikiai. Pa
statai yra miesto pašonėje, kur prieš 
kelis metus vos dešimtis namų te
buvo. Dabar ta apylinkė po truputį 
gausėja ir greitai išaugs ištisos gat
vės namų. Pati bažnyčia sudaro gra
žios salės vaizdą, taigi, labai nebaž- 
nytiška. Ateityje, kai bus išmokėtos 
skolos už dabartinius pastatus, yra 
numatyta statyti kitą pastatą, kuris 
jau turės bažnytišką išvaizdą. Tuo
met iš rūsio bus galima perkelti 
parengimų salę į dabartinę bažny
čią. Šiuo metu parapijai vadovauja 
marijonas kun. Kuprys, o jo asisten
tu yra kun. Kelpšas-iš Čikagos. Ne
toli Kenošos yra Racine miestas, kur 
irgi yra lietuvių parapija. Joje kle
bonauja kun. P. činikas, MIC, anks
čiau buvęs “Draugo” dienraščio ad
ministratoriumi. Kiek toliau yra Mil
vaukės miestas, kur lietuviai irgi tu
ri kiek didesnę koloniją, o neperto- 
liausia — Waukegenas taip pat su 
lietuvių parapija. Taigi, Wisconsci- 
ne maždaug 40 mylių plote būna 
gana dažnų nedidelių lietuvių susi
būrimų. Jie ten stengiasi judėti, 
kiek tik sąlygos leidžia. Viena iš 
bendros veiklos apraiškų yra Wis- 
consino Lietuvių Diena, kuri yra 
rengiama kas vasarą.

Lietuviškų pobūvių Kenošoje ir 
kitose kaimyninėse kolonijose nėra 
daug. Daugiausia tautiečių sutiksi

RODNEY, Ont.
Baigė augštuosius mokslus net 

trys mūsų bendruomenės tautiečiai.
DALIA ANDRULIONYTĖ yra gi

musi, tremtyje — tėvams traukian
tis iš Lietuvos. Vidurinę mokyklą 
baigė West Lome, Ont., West Elgin 
labai gerais pažymiais, šiais metais 
baigė Toronto universitete odonto
logija su teise verstis praktika vi
soj Kanadoj. Be to, ji buvo univer
siteto moterų atlečių vadovė. Už tai 
ji buvo specialiai atžymėta ir ap
dovanota. Dabar ji verčiasi prakti
ka Toronte Bloor gatvėj dr. Matu 
lionytės kabinete.

Dalia Andrulionytė
ALGIS ANDRULIONIS gimė Lie 

tuvoj. Baigė West Elgin gimnaziją 
West Lome, Ont. Komercinius moks
lus baigė BA laipsniu Western uni
versitete Londone. Studijas tęsė Ha
miltono McMaster universitete ir jį 
baigė MA laipsniu. Turi privatų vers
lą Burlington-Hamilton, Ont. Yra ve
dęs, augina šeimą. Jo tėvai V. A. 
Andrulioniai, atvykę į Kanadą, kurį 
laiką gyveno Delhi-Tillsonburgo ra

Algis Andrulionis

per vestuvines puotas. Birželio 15 d. 
kaip tik įvyko viena tokių puotų Sv. 
Petro par. salėje, čia susirinko apie 
250 tautiečių iš viso Visconsino, o 
taip pat ir Čikagos. Prieš tai kun. 
K. Juršėnas iš Čikagos Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje sutuokė Keno
šos gyventoją Birutę Milašiūtę su 
Stasiu Ališiumi iš Cicero. Kadangi 
neleidžiama Mišias laikyti lietuviš
kai, buvo pasirinkta ne anglų o lo
tynų kalba. Bažnyčioje giedojo sol. 
Roma Mastienė iš Hindale, III. Jau
nieji susilaukė daug sveikinimų ir 
dovanų iš visur. Visi žavėjosi gau
sia Milašių šeima (net 9 vaikai), 
kuriuos gražiai tėvai sugebėjo išauk
lėti ir jau beveik visi sudarė savo 
šeimas.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Monika 
Abramavičienė, 82 m. amžiaus mo
teris, atvyko iš Kauno pas savo sū
nų Julių Norkų ir dukra Eleną Pur- 
tulienę. Kita jos duktė Monika yra 
Lietuvoje ir ten dirba kaip chemijos 
inžinierė. Jeigu patiks, viešnia čia 
numato pasilikti, o jei ne — grįš Į 
savo kraštą, nes turi tokią vizą, pa
gal kurią yra įmanomas sugrįžimas 
iki metų laiko, neprarandant pensi
jos. — Prieš 3 savaites Cicero mies
te mirė dr. Kauno 15 m. amžiaus 
sūnus Rolandas, o birželio 16 d. stai
ga mirė Algis Rūbas, 34 m. amžiaus, 
Amerikoje baigęs augštuosius moks
lus. Jis mirė netikėtai, manoma, šir
dies smūgio ištiktas miegant. — Kun. 
A. Spurgis, MIC, “Draugo” administ
ratorius, su V. Rask-Rasčiausko gru
pe buvo nuvykęs aplankyti okupuo
tos Lietuvos. Toje grupėje didelė da
lis buvo naujieji ateiviai. — Sau
lius Juozas Vydas baigė Illinois un
to medicinos mokyklą ir gavo me
dicinos daktaro laipsnį. Naujasis dak
taras gimęs 1938 m. Kaune.

jone. Vėliau pirko tabako ūkį Rod
ney apylinkėj, kur ir dabar gyvena. 
Malonu, kad jie išaugino abu savo 
vaikus lietuviškoj dvasioj ir išlei
do į mokslą.

ZIGMANTAS MOCKUS yra gimęs 
Danijoj. Baigęs West Elgin gimna
ziją West Lome, Ont., įstojo į St. 
Clair College Windsore ir šiais me
tais baigė, gaudamas technologijos- 
mechanikos diplomą. Šį rudenį stu
dijuos Windsoro universitete psicho
logiją. Jo tėvai Z. L. Mockai nuo pat 
atvykimo į Kanadą gyvena Rodney 
apylinkėj, kur turi ūkį. Z. Mockus, 
senj., yra veterinaras ir dirba savo 
profesijoj JAV-se. Buffalo. Abu tė
vai stengiasi sudaryti savo sūnui są
lygas toliau tęsti mokslą.

Zigmantas Mockus
Pažymėtina, kad šie trys baigę 

mokslus lankė ir baigė vietos liet, 
šeštadieninę mokyklą; gražiai kalba 
lietuviškai, nepamiršta savo tėvų tra
dicijų. Tikėtina, kad jie ir toliau lai
kysis savo tėvų pramintų kelių. Vi
siems gražios sėkmės naujame gy
venimo kelyje ir naujose studijose.

Kr.
ŠIŲ METŲ PAVASARIS apylin

kės tabako augintojams nebuvo pa
lankus. Perdaug šlapias ir šaltas 
oras trugdė sodinimą, o birželio 19 
d. vakare praūžusi ledų audra pa
darė keliems neatitaisomų nuostolių. 
Nežiūrint to viso, valandėlei kitai už
simiršti Lietuvių Klubas savo pa
talpose birželio 29, šeštadienį, 4 v. 
p.p., ruošia smagų pobūvį-gegužinę. 
šokiams gros geras orkestras. Veiks 
bufetas su kietais ir minkštais gė
rimais. Maloniai kviečiame ir toli
mesnius kaimynus didžiųjų klevų pa- 
unksmėje smagiai su mumis praleis
ti popietę.

Lietuvių Klubas metiniame susi
rinkime perrinko valdybą, kuri pa
siskirstė pareigomis: pirm. — J. Ras- 
tapkevičius, vicepinn. — S. Paketu- 
ras, sekr.-buhalteris — M. Keraše- 
vičius, ižd. — H. Jasinskas ir ūkio 
reikalų vedėjas — P. Gaidauskas.

Klubą valdyba
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“© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ- 
JUNGOS centro valdyba išsiuntinė
jo nariams ir laikraščių redakcijoms 
deklaraciją, atskleidžiančią veiklos 
planus. Iš jos paaiškėja, kad šiuo 
metu, be centrinio, skyriai yra Či
kagoje, Detroite ir Los Angeles, o 
naujus įsteigti ar senuosius atgaivin
ti numatoma Klevelande, Niujorke, 
Bostone, Filadelfijoje, Kanadoje, P. 
Amerikoje, Australijoje, Italijoje, 
Britanijoje ir V. Vokietijoje. Svar
biausias centro valdybos uždavinys 
— paruošti ir išleisti žurnalistinei 
veiklai atžymėti skirtą metraštį, jei
gu būtų sutelktas pradinis kapita
las, kurį sudarys iš anksto už tre
jus metus surinktas nario mokestis. 
JAV, Kanadoje ir Australijoje gy
venantiems nariams metinis mokestis 
yra $2. Jį prašoma siųsti ižd. V. Se- 
leniui, 31532 Groesbeck (M 97), 
Fraser, Mich. 48026, USA, arba įteik
ti skyrių valdyboms.

KUN. PRANAS GEISČIŪNAS, 
naujasis BALFo reikalų vedėjas, yra 
gimęs 1919 m. Punioje, baigęs Prie
nų “žiburio” gimnaziją, studijavęs 
Kauno kunigų seminarijoje. Teolo
gijos studijas baigė ir kunigu buvo 
įšventintas 1947 m. Romos lietuvių 
kolegijoje. JAV-se 4 metus yra vi
karavęs Great Falls vyskupijoje, 
Montanoje, 14 metų klebonavęs dvie
jose parapijose prie Yellowstone ir 
Red Lodge mieste.

ETNINIŲ GRUPIŲ PARODOJE 
West Campus mokykloje, Waukega- 
ne, vietinių lietuvių pastangomis bu
vo atidarytas ir lietuvių tautodailės 
skyrius, čia taipgi veikė bufetas su 
lietuviškais kepiniais. Meninę pro
gramą atliko St. Milašiaus vadovau
jama tautinių šokių grupė “Bijū
nas”.

JUOZO STEMPUŽIO vadovauja
ma radijo programa “Tėvynės gar
sai” Klevelande atžymėjo tūkstantą
ją transliaciją. Kadangi svarbesnės 
žinios apie Lietuvą yra perduodamos 
ir anglų kalba, “Tėvynės garsų” 
klausosi ir amerikiečiai.

ŠV. PETRO IR POVILO lietuvių 
parapija Elizabeth, N.Y., paminėjo 
savo klebono prel. M. Kemežio tri
gubą sukaktį — 35 m. kunigystės, 
15 m. klebonavimo Elizabethe ir 10 
m. prelatystės. Iškilmės buvo pradė
tos padėkos Mišiomis ir baigtos aka- 
demija-pokyliu, kuriam vadovavo 
“Lietuvos atsiminimų” radijo pro
gramos vedėjas prof. dr. J. Stukas.

VLADAS VIJEIKIS, skautų broli
jos vyr. skautininkas, buvo gan sun
kiai sužeistas Rako stovyklavietėje, 
kuri ruošiama tautinei skautų sto
vyklai. Suteikus pirmąją pagalbą, 
grįžo į namus ir gydosi gydytojo 
priežiūroje.

INŽ. JUOZAS BRIEDIS Čikagoje 
turi Expert Electronics bendrovę, 
kuri savo gaminiais garsėja visoje 
Amerikoje. Jo sukonstruotus elekt
roninius prietaisus naudoja erdvių 
tyrimo bazė Cape Kennedy. Jo pa
slaugoms naudojosi Argonne labora
torija, Čikagos, Illinois, Northwest
ern universitetai, IBM, Fairchild In
struments ir kitos didžiosios bend
rovės. Kaikurie užsakymai siekia iki 
S30.000. Lietuvio įmonėje dirba 15 
elektronikos specialistų — vokiečių, 
vengrų rumunų, čekoslovakų ir ame
rikiečių.

Australija
ALB KRAŠTO KULTŪROS TA- 

RYBA paskyrė S90 stipendiją Dan
guolei Juškaitei neakivaizdiniu bū
du studijuoti lituanistiką Čikagos Li
tuanistiniame Pedagogikos Institu
te. Tai yra jau trečioji tarybos pa
skirta stipendija jauniesiems Aust
ralijos lietuviams.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUN
GOS Melburno skyriaus pirmininko 
pareigas eina Algis Klimas, pernai 
įsigijęs architekto diplomą.

MELBURNO STUDENTAI suorga
nizavo lituanistinį seminarą, kurio 
vadovu pakviestas A. Zubras. Pa
skaitos kas antrą sekmadienį skaito
mos Lietuvių Namų jaunimui skirta
me kambaryje. Seminaro klausytojų

Montrealio šeštadieninės mokyklos mokinių grupė atlieka progra
mą. Pranešėjo — Rūta Rudinskaitė

WINDSOR, ONT.
JULIJA BALAISYTĖ — VEIKLI 

MOKINĖ. Gegužės 2 d„ per Sekmi
nes, Windsoro Sv. Mykolo bažnyčio
je apie 60 vietos vokiečių vaikų iš
kilmingai priėmė pirmąją Komuni
ją. Jų šeštadieninėje mokykloje 3 
mėnesius vyriausia dėstytoja buvo 
16 m. lietuvaitė Julija Balaišytė. Po 
pamaldų bažnyčios salėje įvykusiame 
parengime-arbatėlėje, kurioje daly
vavo virš 300 vietos vokiečių, ji bu
vo monsinjoro Coleman Moullion 
viešai pristayta kaip lietuvaitė ir 
susilaukė padėkos. Buvo paprašyta ir 

susidarė gražus būrys — apie 17.
NEWCASTLE LIETUVIAI suren

gė šaunias išleistuves kun. S. Gai
deliui, SJ, 17 metų ėjusiam lietu
vių kapeliono pareigas. Jėzuitų vy
resnybė jį paskyrė latvių kapelionu 
Melburne, padarydama skriaudą 
Newcastle lietuviams, kurie dabar 
paliekami be lietuvio kunigo.

ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRM. 
S. NARUŠIS, persišaldymui susi
komplikavus, buvo išvežtas į Fair
field ligoninę, kur jo sveikata rūpi
nosi šios ligoninės direktorė dr. V. 
Barkuvienė. Jis organizuoja Austra
lijos lietuvių ekskursiją į PLB sei- ‘ 
mą Niujorke. Iš Sidnėjaus aerodro
mo numatoma išskristi rugpjūčio 18 
d., o grįžti — spalio 1 d.

Italija
TĖVAI SALEZIEČIAI stovyklą He- 

tuvių jaunimui, kurio didžioji dalis 
atvyks iš V. Vokietijos, rengia lie
pos 1-24 d.d. Alpių papėdėje. Rū
pesčių organizatoriams teikia finan
sinės problemos, nes iš BALFo sto
vyklai buvo gauta $300, o kita tokio 
paties dydžio suma buvo nusiųsta į 
V. Vokietiją kelionės išlaidoms pa
dengti. Šių pinigų toli gražu nepa
kanka. Mergaitės jau yra surinkusios 
pragyvenimui reikiamą sumą (po 8 
markes arba $2 dienai), o berniukai 
iš niekur negauna paramos. Ateity
je vasarnamis gali būti išnuomotas 
kitoms tautybėms, tačiau šiais Lie
tuvos Laisvės Kovos Metais atsisa
kyti stovyklos būtų netikslu, nes juk 
ji įžiebia lietuviškumo kibirkštėlę 
jaunimo širdyse. Tėvai saleziečiai 
kreipiasi į visus laisvojo pasaulio 
lietuvius, prašydami broliškos para
mos. Aukas siųsti vasaros stovyklos 
vadovybei šiuo adresu: Rev. Pranas 
Gavėnas, Istituto Salesiano Lituano, 
14022 Castelnuovo Don Bosco (Asti), 
Italy.

KUN. ANTANAS JONUŠAS, Šv. 
Kazimiero kolegijos prokuratorius 
(ūkinių reikalų tvarkytojas), pakel
tas į monsinjorus. Mons. Z. Ignata
vičius, ligšiolinis kolegijos vicerek- 
torius, paskirtas prorektoriumi.

KARDINOLAS ANTONIO SAMO- 
RĖ balandžio 22 d. iš Vatikano ra
šydamas kun. Benediktui Sugintui, 
tarp kitko pastebėjo: “Žinau, kad 
Tamsta esi daug nusipelnęs lietu
viams moksleiviams, kurie auklė
jasi Castelnuove. Ir mes rūpinamės 
sudaryti sąlygas, kad šie berniukai 
galėtų persikelti Romon, kur atsiver
tų didesnės galimybės siekiamiems 
tikslams.” Kun. B. Sugintas yra uo
liausias saleziečių veiklos rėmėjų or
ganizatorius, nuo 1954 m. pradžios 
iki dabar per savo 13 būrelių su
telkęs S37.573. Gegužės 4 d. jis pra
dėjo 49-tuosius kunigystės metus. 
Sekančiais metais — jo kunigystės 
auksinis jubilėjus.

Vokietija
VYSK. PR. BRAZIO mirties meti

nių proga prel. dr. J. Aviža atlaikė 
Mišias Šv. Jokūbo bažnyčioje Miun
chene. Velionies koplytėlėje Bad 
Woerishofene dvejos Mišios buvo at
laikytos birželio 9 ir 10 d.d., o bir
želio 15 d. Šv. Ulricho katedroje 
buvo atidengta vysk. P. Brizgio at
minimui skirtoji lenta, kurios paga
minimą finansavo JAV lietuviai.

Argentina
PROVIZORIUS VYT. MALĖLA, 

atšventęs 80 metų amžiaus sukaktį, 
ruošiasi aplankyti sūnų Romą ir 
marčią Čikagoje.

INŽ. ALFONSAS MALINAUS
KAS vadovauja tvenkinių įrengimo 
darbams Mendozos provincijoje. Bue
nos Aires mieste jis įsigijo aparta
mentą už pustrečio milijono pezų, 
o Mendozoje — už tris milijonus 
pezų.

MILDA GRAUŽINYTĖ, Lietuvos 
mirusio atstovo dukra, “Argentinos 
Lietuvių Balso” pranešimu, baigė 
architektūros studijas Urugvajaus 
universitete ir su savo vyru Luis 
Gritzko, sūnum Eriku lankėsi Ar
gentinoje, kur jie turį ūkį prie Kor
dobos.

ateinančiais metais vadovauti šiai 
mokyklai. Julija Balaišytė pasižymi 
kaip viena iš gabiausių vietinės ka
talikų mokyklos “Brenen High
school” 11 kl. mokinė. Ji nuo pir
mųjų klasių kasmet baigia metus 
su augštaisiais garbės pažymiais. Ak
tyviai reiškiasi dramos grupėj, lai- 
mėjusioj šiais metais Western Onta
rio festivalyje pirmąją vietą. Daly
vauja kitataučių kultūriniuose pa
rengimuose, atstovaudama lietu
viams. Ji tuo labai didžiuojasi. 
Anksčiau ji gana aktyviai reiškėsi ir 
lietuvių tarpe. A. G.
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g HAMILTON
BAISIŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ 

minėjimas įvyko birželio 16 d. kar
tu su estais ir latviais. Lietuviai šį 
kankinių pagerbimą pradėjo 11 vai. 
iškilmingomis pamaldomis AV par. 
bažnyčioje. Pamaldas atlaikė mons. 
dr. J. Tadarauskas, o pamokslą pa
sakė svečias iš Ročesterio kun. J. 
Januška. Bendras minėjimas su es-‘ 
tais ir latviais pradėtas 2 v.p.p. au
tomobilių paradu iš Lablow’s aikš
tės. Dalyvavo virš 100 automobilių 
su plakatais. Parado priešakyje va
žiavo Kanados ir visų trijų tautybių 
vėliavos su jaunimu, pasipuošusiu 
tautiniais drabužiais. Automobilių 
paradas sustojo miesto centre prie 
Nežinomojo Kareivio paminklo, kur 
lietuvaitės S. Martinkutė ir A. Vo- 
lungytė padėjo vainiką. Prie pamink
lo žodį tarė Hamiltono miesto bur
mistras V. Cops. Po šių apeigų auto
mobilių paradas per miestą važiavo 
į McMaster universitetą, kur Robin
son Memorial teatro salėje įvyko to
limesnis šių įvykių minėjimas. Pra
džioje minėjimo latviai parodė filmą 
apie Latvijos valstybės kūrimąsi, so
vietų okupaciją ir apie žiauriuosius 
trėmimus į Sov. Sąjungą. Prof. A. 
Klimas iš Ročesterio N.Y. buvo šio 
minėjimo pagrindinis kalbėtojas, iš
ryškinęs Baltijos valstybių naikini
mą ir rusinimą. Po paskaitos sekė 
diskusijos, kuriose dalyvavo prof. A. 
Klimas, federacinės valdžios atsto
vas John Munro, estų atstovas U. 
Hurden. latvių — J. Dreifelds. Dis
kusijoms vadovavo prof. A. Klimas. 
— Šiais metais minėjimui teko va
dovauti lietuviams. Hamiltono Bend
ruomenės valdyba šį minėjimą pa
vedė suruošti lietuvių studentų klu
bui. Tikrai džiugu buvo stebėti, ko
kiu uolumu ir nuoširdumu mūsų 
jaunimas ėmėsi to garbingo ir gra
žaus darbo ir labai gerai atliko. Visi 
dalyvavusieji buvo nustebinti gra
žiu organizuotumu. Tikrai šis minė
jimas praėjo didingai ir sutraukė ■ 
gana didelį skaičių žiūrovų. Dar kar
tą mūsų jaunimas parodė, kad Lietu
vos reikalai jiems yra brangūs.

JAUNUČIŲ IR JAUNESNIŲJŲ 
moksleivių išvyka į Pionierių kai
mą, vadovaujant jų globėjai E. Gu- 
dinskienei. praėjo su gana gražiu 
pasisekimu. Dalyvavo apie 40 asme
nų. Šia išvyka ateitininkiškasis jau
nimas baigė savo veiklos metus. Va
dovai linki visiems smagiai praleis
ti vasaros atostogas, dalyvauti vi

Homiltono ateitininkiškasis jaunimas su garbės svečiais vaišinasi 
metinėje šventėje. Nuotr. M. Borusienės

siems ateitininkų stovykloje Wasa- 
goje ir grįžti ateitininkiškon veik- 
lon Hamiltone.

ATEITININKŲ MOKSLEIVIŲ sto- 
vyklon Dainavoje iš Hamiltono iš
vyko 12 moksleivių. Stovykla prasi
dėjo birželio 16 d. ir baigsis bir
želio 30 d. Gabija Juozapavičiūtė šio
je stovykloje yra viena iš vadovių, 
o Darija Deksnytė — viena iš jau
nųjų vadovių.

ATEITININKŲ STOVYKLA WA- 
SAGOJE prasidės liepos 28 d. ir 
baigsis rugpjūčio 10 d. Priimami jau
nučiai ir moksleiviai. Pagal amžių 
bus paruoštos atskiros programos ir 
sudarytos vadovybės. Stovyklon pri
imami ir neateitininkai. Registruotis 
jau dabar pas E. Gudinskienė tel. 
LI- 7-1967.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI 
iš savo kasos vykstantiems į moks
leivių ateitininkų stovyklą Dainavo
je paskyrė $200, apmokėdami dalį 
stovyklos mokesčio. Taip pat jie pa
skyrė $10 Tautos Fondui ir $10 gė
lėms aplink bažnyčią.

SPAUDOS BALIUS, ruošiamas 
ateitininkų sendraugių, įvyks š. m. 
lapkričio 9 d. Jaunimo centre. Salė 
užimta, data užregistruota. Valdyba 
šiuo metu planuoja šiam parengi
mui meninę dalį. J. P.

TAUTOS FONDUI AUKOJO: po 
$25 — Alf. Pilipavičius ir Lietuvių 
Namai; $20 — J. Valevičius; $10 — 
mons. dr. J. Tadarauskas, dr. O. Va
laitienė, A. Jankūnas, “Tri Realty” 
bendr., A. Liaukus, V. Sakas, Pr. 
Sakalas, A. Dirsė, A. Povilauskas, E. 
Apanavičius, J. Tadarai ir Hamilto
no ateitininkai sendrg.: $6 — A. Ci
bas; $5 — B. Kronas, A. Kaušpėdas, 
“Olympia Beauty Center” sav. J. 
Norkus, J. Dervaitis, A. Pilipaitis, V. 
Kybartas, Grigaitis, J. Krikštolaitis, 
Steiblys, Z. Bolskis, L. Tribinevi- 
čius, S. Dalius, M. Jonikas, A. Šim- 
kevičius L. Klevas, K. Kvedaras, M. 
Meškauskas, V. Antanaitis, B. Stepo
navičius, B. Grajauskas, A. Mingė- 
la, K. Norkus, E. Lengnikas, A. Mu- 
liuolis, K. Vilkas, E. Sudikas, V. Pil
kauskas, V. Lišauskas, L. Šmitas, Pr. 
Gudinskas, Z. Gasiūnas, N. Karpa
vičius, J. Gimžauskas, J. Pleinys, M. 
Taras. V. Kežinaitis, J. Bulionis, J. 
Svilas, J. Kamaitis, V. Kazlauskas, 
V. Leparskas, J. Kažemėkas, A. Pau
lius, St. Bakšys; $4 — J. Leščius; $3 
— K. čeliauskas, P. Bulkė, J. Du- 
binskas, H. Rimkevičius, V. Agur-

Nuoširdžią padėką reiškiame mons. dr. J. Tadarauskui ir kle
bonui kun. B. Pacevičiui, London, Ont, už labai gražias laidotuvių 
apeigas, atliktas Hamiltono Aušros Vartų bažnyčioje, laidojant 
mūsų mirusią mielą Mamą MARIJĄ SKOROBOGATIENŲ, už 
jos palydėjimą į amžino poilsio vietą — Sv. Jono kapines ir už 
mūsų moralinį sustiprinimą bei paguodą mūsų liūdnose valandose.

Dukros: Milda Žemeckienė
Janina Mound

Oakville, Ont. Irena Taylor su šeimomis

kis, V. Vitas, L Vindašius Z. Ston
kus, E. Boguslauskas, E. Antanai
tis, F. Krivinskas, K. Žukauskas, P. 
Petrauskas, Ed. Simon, D. Maksima
vičius, J. Zurlys, S. Urbonavičius, 
P. Masys, A. Žulys, J. Stanius.

TF v-ba dėkoja metinės rinklia- s 
vos talkininkams: G. Kažemėkienei, 
O. Blekaitienei, K. Lukoševičiui, P. 
Astųi, L. Borusai, R. Rožanskui ir vi
siems geros valios lietuviams, kurie 
jau savo auka atžymėjo Laisvės Ko
vos Metus. TF skyriaus valdyba

RAMUNĖ MILERYTĖ šiemet bai
gė Toronte Ontario College of Edu
cation ir gavo augštesnių mokyklų 
mokytojos, diplomą. Šį rudenį ji pra
deda mokytojauti vienoje Brantfor- 
do gimnazijoj.

FELIKSAS-RIMKUS Tautos Fon
dui jau yra surinkęs rekordinę pi
nigų sumą — $235. Tai jis atliko 
be talkos, pats vienas pašvęsdamas 
tam nemažai savo laisvalaikio ir 
energijos. Pernai Pr. Sakalas pats 
vienas surinko ligi tol dar negirdė
tą $210 sumą. F. Rimkus Tautos F. 
eina iždininko pareigas; be to, jis 
dar yra aktyvus ir kitose organiza
cijose. Savo atostogų praleisti bir
želio gale jis išskrenda su sūnum 
į Vankuverį, kur gyvena jo svai
nis.

PAS V. M. LEPARSKUS vieši iš 
Australijos, Melboumo, atvykusi 
svainė V. Springienė. Ji turi Flori
doje, Miami, gyvenantį tėvą, kurio 
taip pat vyks aplankyti. K. M.

BANKELIS “TALKA” liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais 
bus uždarytas. Nariai maloniai pra
šomi reikalus atlikti kitomis savai
tės dienomis, ypač penktadieniais, 
kai bankelis yra atdaras visą dieną 
iki 8 vai. vakaro.

BANKELIO BALANSAS gegužės 
mėn. pasiekė $1.598.501,73. Tai ro
do gražų bankelio augimą. Šerai su
darė $1.041.040,49, indėliai — $471.- 
772,25; narių skaičius — 1127, indė
lininkų — 332, skolininkų — 329. 
Asmeninių paskolų išduota $433.050,- 
17, hipotekinių — $708.305,45. Pel
no per šiuos metus gauta $29.847,55. 
Bankelis turi pakankamai laisvų pi
nigų ir norintieji gauti paskolą pra
šomi kreiptis į bankelį, čia rasite 
malonų lietuvišką patarnavimą ir ge
ras skolinimosi sąlygas, ypač dabar, 
kai paskolų gavimas viešoj rinkoj 
dar yra sunkus.

Bankelis paskyrė paramą šioms 
organizacijoms: “Gyvatarui” $100, 
Hamiltono skautams $100, dramos 
teatrui “Aukuras” $100; padidintas 
įnašas Lietuvių Fondui $100 (iki 
$300), Jungt. Finansų K-tui $50, Ha
miltono lietuvių McMaster universi
teto studentų draugijai $100, velio- 
nies pik. J. Giedraičio (pirmojo ban
kelio valdybos p-ko) atminimui pa
gerbti prisidėta 25 doleriais prie 

įnašo sudarymo jo vardu Lietuvių 
Fonde, Delhi šeštad. liet, mokyklai 
$25. — Palūkanos 4,5% už indėlių 
sąskaitose laikomus pinigus bus pri
rašomos birželio 30 dieną. Atvykstan- 
tieji su reikalais į bankelį prašomi 
atsinešti nario knygeles, kuriose ga
lės būti įrašomos palūkanos. Ban
kelis pageidauja, kad narių knyge
lėse įrašai nebūtų atsilikę nuo įra
šų bankelio knygose. Remkime vie
nas kitą per bankelį “Talka”. — Mi
rė bankelio narys Ansas Rejeris.

E. S.
**

P A D Ė K A
Už netikėtai suruoštą mums 20 

metų vedybinio gyvenimo pobūvį 
reiškiame nuoširdžią padėką rengė
joms p.p. T. Enskaitienei ir O. Bu- 
dininkienei; už triūsą ir patalpas p. 
M. A. Trumpickams. P. Pr. Lesevi- 
čiui už atlikimą rolės piršlio mela
gio, kuris mus netikėtai išviliojo iš 
namų; p. P. Savickui už pravedimą 
viso vakaro programos ir muziką; 
sūnui Vytautui už gražias rožes; 
krikšto dukrai Kristinai kad ir už 
mažą, bet mūsų amžiui labai vertin
gą dovaną ir labai gražu :įpakavi
mą; p. Borusienei už nuotraukas ir 
filmus. Dėkojame visiems dalyvavu
siems ir prisidėjusiems prie pobū
vio bei gražios ir brangios dovanos. 
Nuoširdus ačiū: M. J. Arštikaičiams, 
Brampton, R. V. Bartininkams, A. O. 
Budininkams, K. Bungardoms, M. L. 
Borusams, A P. Daugėloms, T. P. 
Enskaičiams, B. Juodeliams, M. Jo
nikams, S. P. Kalinskams, T. A. Kal- 
mantavičiams, J. Karaliūnui, D. A. 
Kamaičiams, S. P. Kalvaičiams, E. 
Lengnikams. V. Lukoševičiams, P. 
Lesevičiui. M. P. Mickevičiams, Ayl
mer, E. P. Pleskevičiams, Roches
ter, V. Pliskevičiui, V. J. Raguc- 
kams, J. Rudaičiui O. P. Savickams, 
A. Šilinskams, E. L. Tribinevičiams, 
E. V. Triponams, M. A. Trumpic-

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

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

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

Darbo valandos:
Pirm., antr., treč. ir 
ketvirtad. 9.30 — 5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio mėn. — 
šeštadieniais uždaryta

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS JDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.

MI 83400 ANCASTER, ONT.

Šiemet baigusieji Hamiltono Vysk. M. Valančiaus šeštadieninės mokyklos X skyrių. Stovi iš kairės: 
L. Sakalauskas, Kęst. Simaitis, K. Budininkaitė, A. Jonikas, J. Orvidas, G. Perkauskas; sėdi: skyriaus 
mokytojas K. Mileris, mokyklos vedėjas J. Mikšys, bankelio "Talka" atstovas Alf. Vainauskas ir Tau
tos Fondo atstovas O. Stasiulis Nuotr. A. Juraičio

kams, P. Trumpickienei, S. Urbana- 
vičiams, L. J. Vitams, Burlington. V. 
J. Visockiams, P. Žuliui.

Toks gausus dalyvių skaičius mus 
nustebino, nes mes ir nežinojom, 
kad turim tiek daug gerų bičiulių 
ir draugų. Jūsų dalyvavimas, sveiki
nimai bei linkėjimai mums paliks 
ilgai atmintyje ir širdyse.

Su dėkingumu Jūsų —
Marta ir Algis Pliskevičius

PAD A
Už sėkmingą operaciją dėkoju dr. 

R. F. Martin, dr. O. Valaitienei. Ačiū 
visiems mane lankiusiems ligoninė
je bei namuose ir įteikusiems dova
nas. Reiškiu padėką: Rev. Father I. 
May, K. L. K. Moterų Dr-jos Hamil
tono skyr. atstovei D. Babinienei, 
gail. seseriai Vainauskienei. Tribi- 
nevičienei, V. Visockienei, M. Stu- 
kui, S. Aleksai. T. Vainauskui, P. 
Latauskui. Reiškiu visiems nuoširdų 
lietuvišką ačiū —

O. Budvidienė
PADĖKA

Mano mieli artimieji bičiuliai ir 
ponios: Bajoraičiai, Berzinai, Frei- 
manai, Gujos, Herrmann, Jokuby- 
nai, Key, Kudukiai, Lukoševičiai, 
Matuliūnai, Pacepavičiai, Pakalniš
kiai, Petraškos, Pupek, Ranoniai, Ru

SUDBURY, Ont.
(Atkelta iš 4-to psl.)

IRENA GLIZICKAITĖ, geriausia 
Sudburio lietuvių solistė, pasižymė
jo savo švelniu gražiu balsu ne tik 
lietuvių meniniuose parengimuose, 
per iškilmingas vestuves su “Avė 
Maria” bažnyčioje, bet ir anglų gim
nazijoj. “Oklahoma” operetėj jai teko 
vienas svarbiausių vaidmenų, kurį 
atliko labai puikiai. “Sudbury Star” 

sinavičiai, V. Sasnauskas, Silinskiai, 
Siuliai. A. Stasevičius — nuoširdžiai 
dėkoju visiems už paminėjimą ma
no įžangos septinton dešimtin ir už 
taip vertingas, kasdien atsimintinas 
dovanas. Ačiū šeimininkei,-“muzikan
tui” ir fotografams, o ypač p. Matu- 
liūnams už pastogę; paežerį ir glo
bą jų Ficher Glen vasarvietėje.

A. Jankūnas 

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

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

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

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

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

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

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

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

labai palankiai atsiliepė ir įsidėjo 
jos nuotrauką. Dabar vietinės uni
jos laikraštis “The Searcher” vėl 
įdėjo jos nuotrauką su džiugia žinia, 
kad Irenai yra skirti mokslapinigiai 
studijuoti muzikos konservatorijoj. 
Ji šiemet baigia 12 skyrių, o paskiau 
žada mokytis konservatorijoj Toron
te. Džiugu pastebėti, kad Irena yra 
susipratusi lietuvaitė ir aktyvi lie
tuviškoj veikloj. Nuoširdžiai linkime 
jai geriausios sėkmės.

SUDBURY GYVENANTIEJI pa 
nevėžiečiai vyskupo Paltaroko atmi
nimui sudėjo šimtinę KL Fondui: 
Stasys Krivickas $20, Petras Jutelis 
$20, Povilas Jutelis $20, Juozas Kru
čas $10, Petras Gurklys $10, kun. 
Antanas Sabas $10, Antanas Gatau- 
tis $5, Aleksas Kusinskis $5.

Sudburiškis

PHILIPS JUOSTINIAI REKORDERIAI 
NUO $125.00

PHILIPS
APPLIANCES LTD.

Sveikina naująjį savininką ir linki daug sėkmės!

PHILIPS 19 INCŲ NEŠIOJAMŲJŲ 
TELEVIZIJOS PRIIMTUVŲ IŠPARDAVIMAS 

NUO $179.50

Specialios kainos visą PHILIPS radijo, stereo, televizijos aparatą.

KRAUTUVĖ ATIDARYTA — PIRMADIENIAIS, 

ANTRADIENIAIS, KETVIRTADIENIAIS 9 V.R. - 6 V.V.;

PENKTADIENIAIS 9 V.R - 9 V.V4

SESTADIENIAIS 9 V.R. — 5 V.P.P.

TRECADIENIAIS — 9 V.R. — 1249 V.P.P.;

KNIGHT RADIO AND TELEVISION
SALES AND SERVICE

168 LOCKE ST. SO. HAMILTON Tel. 522-5028
KRAUTUVĖS SAVININKAS — ALGIS (AL) PILYPAITIS

PHILIPS STEREO APARATAI
IŠPARDAVIMO KAINOS NUO $249.00

PHILIPS 23 INCŲ TELEVIZIJOS PRIIMTUVŲ 
IŠPARDAVIMAS, ĮKEIČIANT SENĄ. TIK $229.



Laimėjimo raktas - ryžtas
Paryžiuje vykstančiose derybose amerikiečiai siekia kompromiso, komunistai — pergalės v

Paryžiuje gegužės 13 d. pra
dėtos derybos Vietnamo taikos 
klausimu lig šiol nėra davusios 
jokių rezultatai, kurių nekant
riai laukia naivūs optimistai ir 
kurių nesitiki greit sulaukti ko
munizmą pažįstantys pesimistai. 
Š. Vietnamo delegacija ameri
kiečių atstovams tebekartoja tą 
patį reikalavimą — “nutraukti 
bombardavimą ir kitus karo 
veiksmus”. Optimistų viltis su
gniuždė faktas, jog derybų la
biausiai norėjo ir siekė ameri
kiečiai, o tai, komunistų akimis 
žiūrint, jau yra didelis ameri
kiečių pralaimėjimas. Toks jų 
požiūris turi rimtą pagrindą, nes 
kaip gi kitaip suprasi galingiau
sios pasaulio valstybės žingsnius 
prie derybų stalo? Laisvojo pa
saulio žmonės gali suvokti tik
ruosius JAV motyvus — nuošir
dų norą užbaigti abipuses sker
dynes, kurioms nesimato galo, 
ir diplomatiniu keliu jieskoti 
galutinio sprendimo. Komunis
tams tokia karo ir taikos sam
prata yra svetimas dalykas, nes 
jų filosofija pripažįsta tik per
galę arba pralaimėjimą. Pary
žiaus derybos jiems yra kovos 
laukas, pakeitęs Vietnamo 
džiungles, diplomatų pokalbiai 
— naujas ginklas pergalei 

' siekti.
Hanojus šaiposi
Š. Vietnamo kompartijos ofi

ciozas “Nhan Dan” sarkastiškai 
šaiposi iš JAV įsipareigojimų P. 
Vietnamui: “Įsipareigojimai plė
šiko negali padaryti šauniu ri
teriu. Jie tik dar labiau išryš
kins pasauliui karo siekiančios 
Amerikos imperialistų tikrąjį 
veidą.” Tas “imperialistų veido 
ryškinimas”, matyt, ir yra pa
grindinis komunistų uždavinys 
Paryžiaus derybose'. Save jie 
vaizduoja nekalčiausiais avinė
liais, visą karo kaltę suversda
mi amerikiečiams. Lig šiol nei 
Š. Vietnamo prez. Ho Chi Minh, 
nei jo atstovai Paryžiaus dery
bose netgi neprisipažino, kad P. 
Vietname kovoja apie 120.000 iš 
šiaurės atsiųstų karių. Užpuoli
kai jiems tebėra amerikiečiai, o 
jų pačių kariuomenės daliniai 
jiems nepriklausančiame Pietų 
Vietname — laisvę nešantys

Margis Drug Store 
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
; Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 

reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
bėtkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE- Į 
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO- ( 

METRAI IR KT. f
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI
TEL. LE. 5-1944.

Tinka betkuriam sezonui

ACADIAN 
FOUR SEASONS 
Canadian Whisky

Dailiai įvyniota — 

puiki 

dovana

ACADIAN — pirmoji sąrašuose

MĖGSTANTIEMS GERĄ DEGTINĘ 
ACADIAN DISTILLERS, BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

didvyriai.
Išnaudoja silpnybes
Komunistų užsispyrimą su

stiprino prez. L. B. Johnsono at
sisakymas kandidatuoti vėlyvą 
rudenį įvykstančiuose preziden
to rinkimuose. Dar didesnes 
Amerikos kapituliacijos viltis 
sužadino senatoriaus R. F. Ken- 
nedžio nužudymas ir palyginti 
gana tvirta taikos kandidato se
natoriaus E. J. McCarthy pozi
cija. Pastarasis yra pasisakęs už 
tiesiogines derybas tarp P. Viet
namo vyriausybės ir Hanojaus 
režimo diriguojamo Tautinio Iš
silaisvinimo Fronto. Toks diplo
matinis posūkis, be abejonės, 
reikštų koalicinės vyriausybes 
sudarymą Saigone, komunistinio 
Trojos arklio įsileidimą. Anks
čiau ar vėliau komunistai tada 
paimtų valdžią į savo rankas. 
Paskutinėmis žiniomis iš Pary
žiaus, komunistai norėtų, kad į 
derybas susipažinti su jų eiga 
atvyktų sen. E. J. McCarthy, 
nors jis nėra ir vargu ar bus 
oficialus demokratų partijos 
kandidatus į prezidentus. Toks 
komunistų pageidavimas liudi
ja, kad jie yra pasišovę kišti 
nosį net į JAV vidaus reikalus, 
pasirinkdami savo favoritą pre
zidento rinkimuose. Atseit, jei
gu jūs, amerikiečiai, jo neiš
rinksite, nesitikėkite taikos Viet
name. Didėjantis įžūlumas, kaip 
matome, yra komunistų atsakas 
naiviems demonstrantams, di
džiųjų miestų gatvėse reikalau
jantiems Vietnamo karo užbai
gos.

Sėja terorą
Jungtinių Tautų sekretorius 

U Thant spaudos konferencijo
je pasmerkė abi Vietname ka
riaujančias puses už karo veiks
mų sustiprinimą derybų metu. 
Pirmą kartą nuo karo pradžios 
jis prasitarė apie “barbarišką” 
P. Vietnamo miestų puldinėji
mą, kurį, kaip visi gerai žinome, 
atlieka komunistai. Sovietinės 
gamybos 122 mm kalibro rake
tos Saigoną yra pavertusios ko
vos lauku. Jų 41 svaro sviedi^ 
niai į miestą šaudomi aklai, iš 
anksto nepasirenkant taikinių. 
Nejučiomis prisimena vokiečių

V-l raketos, tokiu pačiu prin
cipu kėlusios sąmysį Londone 
II D. karo metais. Komunistams 
rūpi civilių gyventojų teroriza
vimas, aukų skaičiaus didinimas, 
nes krašto kovingumui turi įta
kos ne tik kariuomenės, bet ir 
civilių gyventojų moralė. Prie 
vokiečių armijų rytų fronte su
žlugdymo prisidėjo žinios iš na
mų, kad miestai yra bombų su
daužyti, kad jų artimieji žūsta 
griuvėsių kapinynuose.

Pakeista taktika
Į amerikiečių 25-tos pėstinin

kų divizijos rankas patekęs ko
munistų įsakas liudija iš pagrin
dų pasikeitusią komunistų tak
tiką. Vykdant pirmąjį miestų 
puolimą budistų N. Metų die
ną, komunistams buvo įsakyta 
neliesti namų, šventnamių ir 
bažnyčių, o dabar jau reikalau
jama sprogdinti namus, kad jų 
griuvėsiai padėtų sulaikyti ame
rikiečių tankus. Tai yra žūtbūti
nės kovos priemonės, turinčios 
tikslą parūpinti bent vieną di
desnį laimėjimą visiškos perga
lės Paryžiuje siekiantiems ko
munistų derybininkams. Karo 
veiksmus suintensyvino ne Va
šingtonas ir ne Saigonas, bet 
Hanojus. Dalinis bombardavimų 
sustabdymas į šiaurę nuo 19-toš 
paralelės komunistų yra naudo
jamas savo jėgoms sustiprinti 
P. Vietname. Pirmą kartą šio 
karo istorijoje amerikiečių avia
cija prie demilitarizuotos zonos 
numušė 12 sovietinių M-145 ti
po malūnsparnių. Atrodo, šaud
menys ir ginklai jau pradedami 
gabenti greitesnėmis ir moder
nesnėmis susisiekimo priemonė
mis. Vyriausioje karo būstinėje 
Saigone jaučiamas susirūpini
mas, jog malūnsparniais gali 
būti atskraidintos sovietinės 
“Styx” raketos laivams apšau
dyti.

Žuvusių skaičiai
Aštresnės kovos pareikalavo 

ir daugiau aukų. Nuo sausio 1 
d. P. Vietname žuvo 8.722 ame
rikiečiai, 8.500 Saigono vyriau
sybės karių ir apie 115.000 ko
munistų. Daugiausia nuostolių 
turima ne Saigone ir jo apylin
kėse, bet šiaurinėje P. Vietna
mo dalyje, kur yra sutelktos 
pagrindinės amerikiečių ir š. 
Vietnamo jėgos. Dėl aukų pa
didėjimo yra kaltas Hanojaus 
įsakymas savo daliniams žūtbū
tinėmis priemonėmis siekti lai
mėjimų. Komunistai dabar ne
vengia kautynių, o jas pradėję, 
nesitraukia, kaip kad darydavo 
anksčiau. Naują kovos taktiką 
jiems turbūt diktuoja pakanka
mas skaičius modernių ginklų 
ir noras didėjančiais nuostoliais 
atgrasyti amerikiečius nuo karo 
tęsimo.

Nulems ryžtas
Gen. W. C. Westmoreland, 

birželio 11 d. užleisdamas karo 
vado pareigas gen. C. W. Ab- 
ramsui, prisipažino, jog dabar
tinėmis priemonėmis karo ne
įmanoma laimėti, kol komunis
tai ir toliau nesidrovės siųsti 
karių mases į mirtį. Atsisvei
kindamas su savo kariuomenės 
daliniais, jis betgi pabrėžė: 
“Raktas pergalėn yra ryžtas!? 
šie jo žodžiai daugiau buvo tai
komi Vašingtono svyruojan
tiems politikams nei Vietname 
kovojantiems amerikiečiams. Iš 
gen. C. W. Abramso vadovybės 
stebuklų netenka laukti, nes ir 
jo rankas varžo nepakankamas 
karių skaičius tokiam karui, po
litiniu tikslu prez L. B. Johnso
no užkrauti suvaržymai.

Trys Vietnamą!
Korespondentų pranešimu, di

dėjantis rūpestis' netikra ateiti
mi pastebimas Saigono vyriau
sybės narių tarpe. Daugeliui po
litikų atrodo, kad Amerika yra 
apsisprendusi siekti politinio 
kompromiso karui užbaigti. Koa
licinė vyriausybė su komunistais 
Saigonui yra nepriimtina. Po 
1954 m. Ženevoje įvykdyto Viet
namo padalinimo apie 900.000 
pabėgėlių pasitraukė į P. Viet
namą. Kurie liko, patyrė kom
partijos valymų bangas, parei
kalavusias šimtų tūkstančių gy
vybių. Netenka abejoti, komu
nistai sutiktų sudalyti koalici
nę vyriausybę tik tokiu atveju, 
jeigu jie būtų tikri, jog netoli
moje ateityje'jiems pavyks pa
grobti valdžią ir įvesti savo dik
tatūrą. Jų teroras tada kristų ne 
ant dabartinių Saigono generolų 
ir politikų galvų, bet daugiau
sia paliestų mažuosius patrio
tus, nes visa diduomenė jau 
būtų pabėgusi į užsienį. Saigo
ne taipgi svarstoma ir trijų Viet
namu mintis, pagal kurią koali
cinė vyriausybė su komunistais 
būtų sudaryta tik šiaurinėje P. 
Vietnamo dalyje, o pietinę ir to
liau valdytų Saigonas. Toks 
kompromisas tikriausiai komu
nistams nebūtų priimtinas. Jų 
atstovų laikysena Paryžiuje ir 
sustiprinti karo veiksmai Pietų 
Vietname neleidžia abejoti, jog 
galutinis tikslas yra viso Viet
namo sujungimas komunistinės 
diktatūros priemonėmis. V. Kst.
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ENCIKLOPEDIJOJ APIE LIETUVĄ
Standard Reference Works 

Publishing Company, Inc., Niu
jorke išleistos enciklopedijos 
“Funk & Wagnails Standard 
Reference Encyclopedia” XV to
me Lietuvai skinami beveik 
penki puslapiai. (Išleidimo me
tai pažymėti 1959 — 1966). Lie
tuva skaitytojams pristatoma 
kaip buvusi nepriklausoma Eu
ropos valstybė, 1940 m. įjungta 
į Sovietų Sąjungos socialistinių 
respublikų grupę. 1962 m. buvo 
26.167 kv. mylios, gyventojų 
skaičius — apie 2.850.000.

Lietuvius kalbiniu atžvilgiu 
enciklopedijos autoriai laiko ne
aiškios kilmės žmonėmis, pri
skirdami juos baltų-slavų gru
pei, indogermanų kalbų šeimai. 
Lietuvių kalba primenanti san
skritą. Tokiame apibūdinime 
esama nemažų spragų, nors 
šiaipjau senoji Lietuvos istori
ja, kovos su kryžiuočiais, unija 
su Lenkija, proveržis į Rytus, 
carinės Rusijos okupacija, suki
limai pateikiami pakankamai ob
jektyviai. Skaitytojas taipgi ran
da pakankamai žinių apie Lietu
vos nepriklausomybes atkūrimą 
ir jos kovas, lenkų įvykdytą Vil
niaus užgrobimą.

Nepriklausomybės laikotarpis 
apžvelgiamas labai trumpai, bet 
išryškinama sovietų klasta 1940 
m., krašto okupacija, priversti
nis įjungimas Sovietų Sąjun- 
gon. Kažkodėl yra nutylėta pir
moji trėmimų į Sibirą banga, 
tačiau pabrėžtas sovietų-vokie- 
čių karo pradžioje įvykęs pla
taus masto sukilimas prieš so
vietus, su kuriuo Maskva ne
įstengė susidoroti. Toliau kal
bama apie Sovietų Sąjungos at
neštą antrąją okupaciją 1945 m. 

Irena Linkevičiūtė iš Oakvillės, 
Ont., gegužės 31 d. baigė To
ronto universiteto humanitari
niame fakultete vokiečių ir 
prancūzų kalbas bakalauro 
laipsniu (honour Bachelor of 
Arts). Jos pasirinktoji profesija 
— gimnazijos mokytoja

Laimo Vaičeliūnaitė iš Oakvil
lės, Ont., gegužės 30 baigė To
ronto universiteto humanitari
niame fakultete anglų ir pran
cūzų kalbas bakalauro laipsniu 
(Bachelor of Arts), šį rudenį ji 
studijuos Ontario mokytojų ko
legijoje, kur pasiruoš būti gim
nazijos mokytoja

Arūnas Šlekys, gimęs 1946 m. 
Vokietijoj, šį pavasarį baigė To
ronto universitete elektros inži
neriją bakalauro laipsniu (Bache 
lor of Applied Science); rudenį 
tęs studijos Urbanos, Illinois, 
universitete, kur gavo stipendiją 
'reserch grant)

vasarą ir rudenį. Savo pergalę 
komunistai atžymėjo masiniais 
suėmimais, beveik 2.000 lietu
vių egzekucijomis, trėmimais į 
Sibirą. Minimas .partizanų są
jūdis — United Democratic Re
sistance Movement. Pasak en
ciklopedijos, 1947 m. komunis
tai pradėjo kovą prieš Katali
kų Bendriją Lietuvoje. Komu
nistinė vyriausybė 1949 m. už
darė didžiąją dalį bažnyčių, iš
trėmė daug kunigų, suėmė daug 
tikinčiųjų, pas Kuriuos buvo 
rasta religinių relikvijų. Tais 
pačiais metais komunistai skel
bėsi sunaikinę 12.000 partiza
nų. Enciklopedija primena skai
tytojams 1952 m. V. Vokietijo
je Baltų Federacijos paskelbtą 
pranešimą, kad sovietai iš Bal
tijos kraštų į Rusiją išvežė apie 
pusantro milijono gyventojų. Se
kančiais metais JAV vyriausy
bės departamentas pakartotinai 
pabrėžė savo nusistatymą nepri
pažinti sovietinio režimo Balti
jos kraštuose.

Dabartinio laikotarpio duo
menys apie pramonės padidėji
mą yra imti iš sovietinės sta
tistikos, kuri maišoma su prieš
kariniais duomenimis. Kaipgi 
kitaip suprasi teigimą, kad Lie
tuvoje tebėra du milijonai ka
talikų, 117.000 protestantų ir 
51.00*0 ortodoksų? Tikro tikin
čiųjų skaičiaus šiandien turbūt 
nežino net pati komunistų par
tija, ištisą dvidešimtmetį sklei
džianti antireliginę propagandą, 
uždarinėjanti bažnyčias, varžan
ti betkokią didesnę tikinčiųjų 
veiklą už bažnyčios ribų. Re
miantis sovietiniais duomeni
mis, kalbama apie 5.000 pra
džios mokyklų, gimnazijų ir 
specialiųjų mokyklų. Vienuoli
kos augštųjų mokyklų tarpe esą 
du universitetai — V. Kapsuko- 
Mickevičiaus Vilniuje ir Vytau
to Didžiojo Kaune, čia vėl yra 
aiškus netikslumas. Kaune vei
kia ne Vytauto Didžiojo univer
sitetas, bet Kauno politechnikos 
ir medicinos institutai, kuriems 
pagrindą yra davęs Vytauto Di
džiojo universitetas. Nė žodžio, 
enciklopedijos puslapiuose nėra 
apie Mokslų Akademiją, jos sky
rius ir jos specializuotą veiklą.

Literatūros srityje minimas 
1547 m. išleistas katekizmas be 
Mažvydo pavardės. Toliau seka 
grožinės literatūros pradininkas 
K. Donelaitis, kun. A. Strazdas, 
S. Daukantas, vysk. M. Valan
čius. vysk. A. Baranauskas, dr. 
J. Basanavičiaus “Aušra”, dr. 
V. Kudirkos “Varpas”, Maironis, 
prel. A. Jakštas, kan. J. Tumas- 
Vaižgantas, A. F. Gužutis, Vin
cas Krėvė, J. A. Herbačiaus- 
kas ir M. K. Čiurlionis, kuri fak- 
tinai reikėjo priskirti dailinin
kų ir muzikų grupei. Modernių
jų rašytojų gretose minimi: J. 
Landė - Dobilas. V. Mykolaitis- 
Putinas, P. Vaičiūnas. J. Kossu- 
Aleksandravičius ir Petras Cvir
ka. Ir šiuo atveju, kaip mato
me, nėra pakankamai priartė
ta prie dabarties. Visi tie 
“modernieji” rašytojai jau yra 
mirę, išskyrus Joną Aistį. Są
rašas turėtų būti papildytas nau
jomis pavardėmis, iškilusiomis 
sovietų okupuotoje Lietuvoje ir 
išeivijoje. Be to, yra daroma 
skriauda, kai minimas J. Aistis, 
o nutylimas Bern. Brazdžionis 
ir kiti.

Atsiusta paminėti
The Marian, May, 1968. Tėvų ma

rijonų vienuolijos leidžiamas mėne
sinis žurnalas anglų kalba.

Technikos žodis nr. 2(108), kovas- 
balandis. PLIAS ir ALIAS žurnalas, 
leidžiamas ALIAS Čikagos skyriaus 
techninės spaudos sekcijos.

Kibirkštis. Toronto Maironio var
do šeštadieninės mokyklos mokinių 
leidžiamas laikraštėlis, kurį redaguo
ja, iliustruoja ir techninį darbą at
lieka patys mokiniai. Redaktoriai: 
Ramona Girdauskaitė, Eugenijus Gir- 
dauskas, Gražina Mačionytė, Vytautas 
Žulys, iliustratoriai — Dalia Balsy
tė, Ramunė Bražukaitė, Julija Nor
kutė, Virginija Tumosaitė, Aureli
ja Žemaitaitytė. Adresai nepažymėti.

SKAUTŲ - SKAUČIŲ RELIGINĖ 
PROGRAMA. Jaunesniųjų skautų-čių 
ir skautų-čių programos aiškinimą 
paruošė kun. s. V. Cukuras, patyru
sio skauto — kun. s. J. Pakalniškis, 
vyr. skaučių kandidatų ir skautų 
vyčių kandidatų — kun. v. s. 
J. Vaišnys, SJ. Rankraščio teisėmis 
1968 Lietuvos Laisvės Kovos Me
tais išleido Lietuvių Skaučių Sese
rija ir Lietuvių Skautų Brolija. Šios 
46 psl. knygutės kaina ir leidųjų ad
resas nepažymėti.

Matulaičio Namų šventinimas, 32 
psl. Specialus leidinys šios įstaigos 
šventinimo iškilmei 1968 gegužės 19 
d. atžymėti. Skaitytojas jame ras ži
nių apie Nekaltai Pr. Marijos sese
lių vienuolijos įkūrėją arkivysk. 
Jurgį Matulaitį, vienuolijos veiklą, 
rėmėjų pagalbą Matulaičio Namams. 
Gale skelbiamas ilgas aukotojų są
rašas.

Laiškai Lietuviams nr. 5, gegužė. 
Tėvų jėzuitų Čikagoje leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros mėnesi
nis žurnalas.

Eglutė nr. 6, birželis. Nekaltai Pr. 
Marijos seserų leidžiamas, redaguo
jamas ir administruojamas vieninte
lis lietuviškas vaikų laikraštėlis lais
vajame pasaulyje.

Baltiečių Savaitės metu Toronte buvo surengtas politinis simpoziumas — diskusijos. Nuotraukoje iš 
kairės: p. Upeslacis, simpoziumo pirm., J. Niedra, latvių federacijos pirm., dr. Lejinš, paskaitinin
kas, V. Tomsons, Latvijos konsulas, V. Sidzikauskas, paskaitininkas, Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirm. Trūksta nuotraukoje: J. Žmuidzino, Lietuvos gen. konsulo, A. Rinkūno, KLB pirm., Leesments, 
estų paskaitininko ir kt. • Nuotr. J. Kreilio

Pavergtos Lietuvos klasikų darbai
Pasikalbėjimas su "Enėjidės" vertėju dr. A. Rukša 

? „ .. i tuvoje”, Vilnius, 1965, 276 psl.:
“Humanizmas yra tokia vertybė, 
kuri ideologinėje kovoje užima 
labai svarbią vietą. Todėl jam 
daug dėmesio skiriama mark
sistinėje literatūroje.” Ten pat 
išnašoje autorius nurodo net 
penkis tik taip 
vietų Sąjungoje 
nizmo klausimu 

Nors senovės 
nėse Lietuvos mokyklose nebe- 
dėstomos, tačiau klasikinės filo
logijos katedra Vilniaus univer
sitete palikta, šioje katedroje 
kaip tik ir telkiasi klasikinės 
filologijos bei humanistinės Lie
tuvos kultūros studijos. Atpuo- 
lus reikalui ruošti gramatikas 
ir vadovėlius vidurinei mokyk
lai, dabar rašomi vadovėliai stu
dentams. J. Dumčius, K. Kuza- 
vinis ir B. Mironas paskelbė va
dovėlį “Lotynų kalba”, Vilnius,
1960. Tai didokas, 496 psl. augš- 
tosioms mokykloms taikomas 
rūpestingai paruoštas vadovėlis, 
kuriame, tarp kitko, pabrėžia
ma ne tik istorinė lotynų kal
bos reikšmė Europos, bet ir 
Lietuvos kultūrai, duodama 
ne tik romėnų literatūros, bet 
ir lotyniškųjų šaltinių apie lie
tuvius ir prūsus tekstų. L. Val
kūnas išvertė iš rusų kalbos J. 
Tronskio “Antikinės literatū
ros istoriją” Vilnius, 1951, 
1957 ir 1961. J. Dumčius ir L. 
Valkūnas paruošė antikinės li
teratūros chrestomatiją viduri
nei mokyklai, 1959, ir “Graikų 
literatūros chrestomatiją” augš- 
tajai mokyklai, Vilnius, 1963. J. 
Dumčius parašė “Kaip nagrinė
ti lotyniškus tekstus”, Vilnius,
1961. K. Kuzavinis paruošė pa
gal rusiškąjį A. M. Malinino ir 
“Lotynų-lietuvių kalbų žodyną”. 
Vilnius, 1958. Šis žodynas, tiesa, 
irgi įnašas į lietuvių kultūrą, ta
čiau jis ir kiek mažesnis (ma
žesnio formato ir tik 696 psl.) ir 
nebe taip originalus, kaip 1936 
m. Kaune išleistasis K. Jokan
to “Lotyniškai lietuviškas žody-

Pirmoje pasikalbėjimo dalyje, jau 
atspausdintoje praėjusiame “Tž” nu
meryje, dr. A. Rukša pateikė žinių 
apie Europos lietuvių kultūrinius 
darbus, čia pateikiame antrąją pasi
kalbėjimo dali, liečiančią okupuo
tos Lietuvos klasikų darbus. Pasi
kalbėjimą parūpino K. Baronas.

Red.
— Neabejotinai sekate ir pa

vergtos Lietuvos klasiku- dar
bus. Ką galėtumėte apie jų dar
bus pasakyti?

— Kalbant apie šių dienų 
okupuotos Lietuvos klasikų li
teratūrinę ir mokslinę kūrybą, 
tektų paminėti kaikurias tą kū
rybą sąlygojančias aplinkybes. 
Labiausiai tenka apgailestauti, 
kad vienuolikmetėse mokyklose 
Lietuvoje, buvusių gimnazijų 
pakaitale, visai nedėstoma ne 
tik graikų, bet ir lotynų kalba. 
Tuo sugriautas pats klasikinės, 
arba humanistinės, kūrybos ug
dymo pagrindas. Tatai juo la
biau apgailestautina, kad Lietu
va gan stipriai buvo veikiama 
lotyniškosios vakarų kultūros. 
Kai Rusija tik 1755 m. Įsteigė 
pirmąjį savo universitetą Mask
voje, Lietuva jau buvo išgyve
nusi net dviejų šimtmečių loty
niškosios mokyklos laikotarpį, 
gan stipriai paveikusį ir visą 
kultūrinį Lietuvos gyvenimą. 
Palankiomis sėkmingam klasikų 
darbui aplinkybėmis tenka lai
kyti tai, kad, Lietuvai atgavus 
Vilnių, žymiai pagausėjo lietu
viams klasikams prieinama su 
klasikine filologija ir humaniz
mu Lietuvoje susijusi literatūra 
ir šaltiniai, subrendo nepriklau
somos Lietuvos laikais paruošti 
klasikiniai filologai ir priaugo 
naujų jėgų ir, pagaliau, pasi
keitė Sovietų Sąjungoje, taigi 
ir Lietuvoje, nepalanki pažiūra 
į klasicizmą ir humanizmą. Kiek 
savotiškai suprastas humaniz
mas turįs pasitarnauti komuniz
mo ideologijai. Tatai aiškiai nu
sako J. Jurginis savo veikale 
“Renesansas ir humanizmas Lie-

1955-1961 So- 
išleistus huma- 
veikalus.
kalbos viduri-

Studija apie Maironio poeziją
PR. NAUJOKAITIS

Dr. Alfonsas šešplaukis-Ty- 
ruolis yra paruošęs studiją Mai
ronio pirmųjų veikalų septy
niasdešimt metų sukakčiai pa
minėti. Ta studija buvo išspaus
dinta L.K.M. Akademijos Met
raščio III tome, o atskira kny
ga pasirodė kaip atspaudas iš 
Metraščio, datuota 1967 m., at
spausta Romoje. Pavadinta ta 
studija “Religinis pradas Mai
ronio kūryboje”. Stambaus for
mato, smulkiu šriftu 88 psl.

Studija parašyta moksliniu 
kruopštumu, su platesnės apim
ties žiniomis, su tiksliu ir gau
siu šaltinių nurodymu, su ge
rai surinkta bibliografija. Iš tik
rųjų tai nėra tik religinių mo
tyvų surankiojimas Maironio 
kūryboje ir jų aiškinimas. Tai 
gilesnės apimties studija, ap
imanti visą Maironio poeziją, 
visus jos motyvus, pabrėžiant, 
kad gilus Maironio tikėjimas 
apsprendė jo poezijos idėjas, jo 
linkmę, net kūrinių formą.

Įžangoje kalbama apie mūsų 
priešmaironinius rašytojus, ku: 
rie daugiau ar mažiau veikė jau
ną Maironį. Jieškoma ir kitatau
čių kūrybos Įtakos. Toliau pla
tokai kalbama apie veiksnius, 
kurie padėjo susiformuoti Mai
ronio asmeniui ir lėmė jo kū
rybos linkmę: jo namai ir jų 
aplinka, dvasininko pašaukimas* 
gilus poeto religingumas. Gerai 
parinktais pavyzdžiais autorius 
analizuoja Maironio grynąją re
liginę poeziją, paskui eina per 
gausią patriotinę, gamtinę, as
meninę, istorinę, visur pagrin
diniu motyvu rasdamas Dievo 
Apvaizdą, Dievo teisingumą, 
maldos reikalą ir galią, kančios grįstą dalyką,* tai toji pabaiga 
prasmę, Dievo galybę ir gailės- dar reikalauja gilesnių studijų 
tingumą. Ilgokai sustojama ir ir stipresnio mokslinio pagrin: 
prie formos ir poetinių Įvaiz- do.

Vakarų Vokietijoje
nas” (1096 psl.). Tačiau Jokan
to žodynas, matyt, išimtas iš apy
vartos, nes jame buvo dedikaci
ja prezidentui A. Smetonai (mat, 
Smetona buvo pradėjęs ši žody
ną rengti, tačiau, tapęs vėl pre
zidentu, šį darbą perleido Jo
kantui) ir* pats autorius pripa
žintas politiškai neištikimu (iš
tremtas mirė).

Paskelbta eilė studijų apie 
Lietuvos humanistus, kaip: E. 
Frolovas, Liudvikas Sobolevskis 
— filologas ir bibliografas, Li
teratūra II, 1960 (šis ir visi to
limesnieji raštai leisti Vilniu
je); J. Tijūnėlytė, Žygimantas 
Liauksminas ir jo literatūrinė 
veikla, Literatūra V, 1963; B. 
Kazlauskas, Mikalojus Husovia- 
nas ir jo giesmė apie stumbrą, 
Literatūra VI, 1963; ten pat ir 
to paties autoriaus šios giesmės 
vertimas; tas pat, Jono Radvano 
poema “Radviliada”, Literatū
ra VIII, 1965; M. Ročka, M. 
Mažvydo lotyniškieji raštai, Li
teratūra VII, 1964; tas pat, Lie
tuviškoji Petro Roizijaus tema
tika ir jo kultūrinė veikla Lie
tuvoje, Literatūra VIII, 1965; 
tas pat, V. J. Agripa — kultū
ros veikėjas ir literatas, Litera
tūra X, 1967; K. Korsakas ir 
kiti, Mykolas Lietuvis, Apie to
torių, lietuvių ir maskvėnų pa
pročius, 1966^

Minėtini šie lituanistiniai, bet 
su klasikine filologija susiję 
darbai. M. Ročkos: Pirmasis lie
tuviškasis hegzametras (Senoji 
lietuviška knyga, Kaunas, 1947); 
Donelaičio eilėdara, Vilnius. 
1949 (disertacija, mašinraštis); 
K. Donelaičio eilėdara (K. Do
nelaitis. Raštai, Kaunas, 1950). 
J. Dumčius paskelbė: Antikiniai 
vardai lietuvių liaudies kalbo
je (Vilniaus universiteto moks
lo darbai, III, 1957); Antikiniai 
tikriniai vardai lietuvių raštuo
se (Vilniaus universiteto moks
lo darbai, istorijos - filologijos 
mokslų serija, 4 t., 1958).

Teorinius antikinės literatū
ros klausimus gvildeno: J. Ti- 
įūnėlytė. Kornelijaus Nepoto 
kūryba, Vilniaus univ. mokslo 
darbai 4 t., 1958; L. Valkūnas 
rašė apie Longo romaną 1958, 
H. Zabulis apie Vergilijaus 
Georgikas, Literatūra II, 1960; 
“Saturnia tellus”, Vestnik drev- 
nej istorii, II, 1960; Bibliothe
ca classica orientalis, 1961; Ver
gilijaus filosofinės pažiūros, Li
teratūra V, 1963; Tradicijos ir 

(Nukelta j 9-ta puslapi)

džių, jieškant jų pagrindo ir šal
tinių.

Visa tai, ką autorius apie Mai
ronio kūrybą rašo, yra teisinga. 
Negalėtume sakyti, kad tų mo
tyvų ten nėra ir kad juos rei
kėtų kitaip aiškinti. Tačiau, at
rodo,. pats temos pavadinimas ir 
paskui noras pabrėžti tuos pa
grindinius motyvus lyg ir su
siaurina Maironio reikšmę, lyg 
užtemdo kitus motyvus, kurie 
visdėlto ir šiandien mus veikia 
ir nėra pasenę. Tiesa, dr. A. 
šešplaukis tų motyvų neneigia, 
juos net analizuoja, bet religi
nių ypatingas pabrėžimas kitus 
lyg ir pritemdo. Suprantama, 
kad tai daugiau metodo klausi
mas. Tačiau būtų studija tiks
lesnė, pilnesnė, jei kitiems mo
tyvams būtų atiduota priderama 
vieta, kad ir subordinuojant 
juos religiniams motyvams. Da
bar jaučiamas lyg tempimas į 
vieną pusę, neišlaikant pusia- 
svyros.

Platokai kalbama apie Mairo
nio įtaką pomaironiniam laiko
tarpiui. Ir šitoje dalyje esama 
daug teisingų ir pagrįstų pasta
bų, tačiau esama ir mažai pa
grįstų teigimų, spragų ir netiks- 
lumų. Netiksiu būtų religinius 
motyvus pomaironinėj kūryboj 
laikyti vien Maironio įtaka, mi
nint pavyzdžiui net Putino “Lan
gą”, F. Kiršos kūrybą, B. Braz- 
džionį... Iš tikrųjų tai tik tie 
patys didieji ir universalieji šal
tiniai, iš kurių sėmėsi ir Mairo
nis, ir visa eilė kitų. Toji pa
skutinioji dalis gerokai susilp
nina studijos mokslinę vertę. 
Jei teigimus apie Maironį gali
me priimti kaip pakankamai pa- Dr. Antanas Rukša, Vergilijaus 

"Enėjidės" ir kitų klasikinių vei
kalų vertėjas bei visos eilės 
mokslinių darbų autorius, šiuo 
metu gyvenąs V. Vokietijoje
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H Will’ll KIVI.Ii: VEIKLOJE
INŽ. DR. ADOLFĄ DAMUSĮ, 

mokslininką, politiką, Ateitininkų 
Federacijos buvusį vadą, 60 metų 
amžiaus sukakties proga Dainavos 
stovyklavietėje pagerbė Detroito, 
Klevelando, Čikagos ir Niujorko apy
linkių lietuviai. Akademinė progra
mos dalis buvo surengta dr. A. Da- 
mušio vardu pavadinto stovyklavie
tės didžiausio pastato salėje. Įvadi
nį žodį tarė šios iškilmės organiza
cinio komiteto pirm. V. Majauskas. 
Sukaktuvininką sveikino ir jo šako
tą veiklą nušvietė kun. V. Dabušis, 
Ateitininkų Federacijos vadas dr. J. 
Pikūnas, Tėvų jėzuitų provinciolas 
A. Kijauskas, SJ, P. Narutis, prof. J. 
Brazaitis, A. Alkaitis, prof. dr. J. 
Meškauskas ir B. Polikaitis. Sukak
tuvininkas dr. A. Damušis šiuo me
tu dirba Wyandotte Chemical bend
rovėje Detroite, turi įgijęs 15 pa
tentų, yra išleidęs keletą mokslinių 
veikalų. Lietuvoje jis yra buvęs Vy
tauto Didžiojo universiteto techno
logijos fakulteto docentu ir deka
nu, 1941 m. sukilimo sudarytos lai
kinosios vyriausybės pramonės mi- 
nisteriu, vienu VLIKo organizato
rių. Atvykęs į JAV 1947 m., didelį 
dėmesį skyrė Dainavos stovyklavie
tės steigimui bei jos tobulinimui. Po 
akademinės dalies įvykusioje vaka
rienėje dr. A. Damušį sveikino gau
sūs organizacijų atstovai, įteikdami 
dovanėles. Visų šios iškilmės daly
vių vardu jam buvo įteikta toron- 
tiečio dail. Jono Bakio moderni me
talinė skulptūra. Sukaktuvininkas 
gavo labai daug sveikinimų raštu.

DAIL. BRUNO A. BUBELIS is
toriniame Pennsylvanijos miestelyje 
New Hope atidarė Baltic Studios me
no galeriją, kuriai vadovauti pa
kviestas žymus latvių menininkas 
Fridrichs Milts. Naujosios meno ga
lerijos tikslas yra supažindinti ame
rikiečių visuomenę su baltiečių dai
lininkų darbais, įsteigti nuolatinį 
baltiečių meno centrą. Šiuo metu 
surengtoje pirmojoje parodoje dau
giausia kūrinių yra išstatę latviai. 
Lietuviams atstovauja tik Elenos 
Kepalaitės skulptūros ir galerijos 
savininko Bruno A. Bubelio drobės, 
kurių tarpe yra nemaža Indijos vaiz
dų, nes jų autorius metus laiko pra
leido Indijoje. Kadangi vasaros mė
nesiais į New Hope suplaukia daug 
turistų ir meno mėgėjų, B. A. Bu- 
belis ragina lietuvius dailininkus 
Baltic Studios galerijai siųsti tapy
bos, grafikos, skulptūros ir kerami
kos darbus. Jų išstatymas galerijo
je — nemokamas. Galerijos adre
sas: Baltic Studios, 122 A. South 
Main St. (Rt. 32), New Hope, Pa., 
USA. Tel. (215) 862-5120. Galeri
ją galima aplankyti kasdien, išsky
rus pirmadienius, nuo 10 v. r. iki 
8 v.v.

PROMETĖJO INSCENIZACIJĄ 
Lietuvių Namuose Melburne, Aust
ralijoje. surengė ALB kultūrinės 
tarybos lituanistinė sekcija. A. Zub- 
ras atskleidė mitologinę Prometėjo 
idėją nuo senovės graikų iki dabar
tinių laikų rašytojų kūriniuose. A. 
Karazijienė skaitė ištraukas iš Ais- 
chilio “Prikalto Prometėjo”, P. Rū
tenis — A. Mickevičiaus “Vėlinių”, 
P. Vaičaitis — V. Belševicos “Pro
metėjo šauksmo”, o V. Mykolaičio- 
Putino “Prometėją” deklamavo A. 
Karazijienė P. Rūtenis, E. Šeikie- 
nė ir P. Vaičaitis. Programos meno 
vadovas buvo P. Rūtenis, švenčiąs 
50 metų amžiaus ir 25 metų sceni
nės veiklos sukaktis. Jis yra austra
lų operos solistas, dainininko kelią 
pradėjęs Stasio Pilkos Kauno dra
mos teatre režisuotoje operetėje 
“Mažasis rūmų koncertas”, kuri bu
vo pastatyta vokiečių okupacijos 
metais. Sukaktuvininkui pagerbti bu
vo surengta arbatėlė ir sugiedota 
“Ilgiausių metų”.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS 
Niujorke koncertine forma atlikta 
J. Karnavičiaus “Gražina” sutraukė 
apie 3.000 lietuvių nuo Vašingtono 
pietuose iki Bostono šiaurėje. Pa
grindinė šio neeilinio koncerto naš
ta teko dirigentui A. Kučiūnui, so
listams Danai Stankaitytei, Stasiui 
Barui, Algirdui Braziui ir Jonui Vaz- 
neliui, Arvydo Vasaičio, Alice Ste
phens, Alfonso Gečo paruoštam cho
rui, kurį sudaro 80 moterų ir vyrų. 
“Gražina” buvo gerokai sutrumpin
ta, praleidžiant ištisas scenas ir epi
zodus. Koncerto dalyvių nuotaikas 
turbūt geriausiai išreiškė gastrolių 
rengėjo “Laisvės Žiburio” radijo de
dikacija: “šį J. Karnavičiaus operos 
“Gražina” pastatymą skiriame Lie
tuvos garbei ir tiems Nemuno šalies 
sūnums ir dukroms, kurie žuvo ir 
žūsta tą garbę begindami. Jų atmi
nimą įprasmina tik vienas pamink
las — mūsų, laisvėje esančių, su
stiprintos pastangos tęsti Lietuvos 
laisvės kovą. Tam šie metai yra pa
skirti, tam skiriame ir šį koncer
tą.”

AUSTRALIJOS SOSTINĖS Kanbe 
ros universitete atidaryti naujieji 
miškininkystės fakulteto rūmai. Ta 
pačia proga buvo atidengta ir lietu
vio dailininko Vinco Jomanto sukur
ta bareljefinė sienos skulptūra. Rū
mų atidarymo apeigas atliko Brita
nijos karalienės Elzbietos vyras prin
cas Philip. Iškilmėse dalyvauti bu
vo pakviestas ir skulptūros autorius 
dail. V. Jomantas su žmona. Jis taip
gi yra gavęs kvietimą dalyvauti Mel
burne paskelbtame skulptūros dar
bų konkurse, kurio dalyviai yra
kviestiniai skulptoriai. Laimėtojui 
skiriama $300 Colmalco premija.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
J. P. HALEVY OPERĄ “ŽYDE” 

Vilniaus operos teatre pastatė Vil
niaus konservatorijos operos studi
ja. Spektaklio režisorius — Juozas 
Gustaitis, dirigentas — Algimantas 
Kalinauskas. Pagrindinius vaidme
nis atliko konservatorijos diploman
tai — Fiodoras Korzunovas Judita 
Ušinskaitė, Bronislavas Graižys, stu
dentai — G. Apanavičiūtė, G. Pa- 
makštys, V. Bakas, I. Čižaitė, D. 
Juodikaitytė. Spektaklyje dalyvavo
J. Fledžinsko vadovaujamas konser
vatorijos studentų orkestras ir cho
rinio dirigavimo katedros studentų 
choras, kurio vadovas yra A. Armi
nas. Konservatorija taipgi yra pa
ruošusi ir antrą operą — Ch. Gou
nod “Faustą”.

JULIAUS JANONIO PAMINKLO 
PROJEKTŲ parodoje Biržuose buvo 
išstatyta 14 darbų, tačiau vertintojų 
komisija nerado nė vieno, kurį bū
tų galima atžymėti pirmąja premi
ja. Trys antrosios vietos teko pro
jektams — skulpt. J. Kėdainio ir 
archit. A. Mikėno, skulpt. R. Kaz
lausko ir archit. L. Katino, skulpt.
K. Bogdano ir archit. H. Bogdano. 
Tris trečiąsias vietas laimėjo pro
jektai — skulpt. G. Jokūbonio ir 
archit. V. Černiausko, skulpt. V. Vil
džiūno ir archit. č. Mazūros, skulpt. 
Patamsio, archit. A. Knyvos, daili
ninkų R. Kavaliausko ir S. Makaro- 
vo.

TARPTAUTINĖJE MATEMATIKŲ 
KONFERENCIJOJE V. Vokietijoje 
dalyvavo fizikos-matematikos moks
lų dr. Vytautas Statulevičius, fizi
kos ir matematikos instituto direk
torius.

IŠ SUOMIJOS GRIŽO operos so
listas Vaclovas Daunoras, “Lietuvos” 
ansamblio birbynininkas Pranas Bud
rius ir kanklininkė Danutė Juodval
kytė. Alandų salose įvykusios tai
kos šalininkų konferencijos proga 
jie surengė koncertus Marijehame ir 
Helsinkyje, dalyvavo televizijos pro
gramoje.

DAIL. RIMTO KALPOKO apie 150 
tapybos ir grafikos darbų paroda ati
daryta Vilniaus dailės muzėjuje. Eks
ponatai buvo atvežti iš Kauno, kur 
buvo surengta paroda R Kalpoko 
60 metų amžiaus sukakčiai atžymėti. 
Parodą atidarė dailės muzėjaus di
rektorius P. Gudynas, lankytojus su 
plačia R. Kalpoko veikla supažin
dino Dailininkų Sąjungos valdybos 
pirm. prof. J. Kuzminskis: “Rimto 
Kalpoko kūrinių ekspozicija yra vie
nas reikšmingiausių šių metų įvy
kių Tarybų Lietuvos dailės gyveni
me. Gimęs dailininko šeimoje, jis 
anksti pradėjo kūrybinį kelią. Pir
mąją savo darbų parodą jis suren
gė būdamas 21 metų. Dailininko pa
letė plačiai aprėpia visas mūsų gyve
nimo sritis jis sėkmingai reiškiasi 
tiek tapyboje, tiek grafikoje ir knygų 
iliustravime. Manau, kad jo kūri
nių paroda ir Vilniuje susilauks to
kio didelio pasisekimo, kokį ji tu
rėjo Kaune.”

KLASIKINĖS DŽIAZO MUZIKOS 
KONCERTUS Vilniaus filharmonijo
je surengė Liudo Šaltenio vadovau
jamas Vilniaus filharmonijos estra
dinis ansamblis “Nemuno žiburiai”, 
kurio ankstesniais vadovais buvo T. 
Saldauskas ir J. Cijūnėlis. Progra- 
mon buvo įtraukti džiazo klasikų 
Wynton Kelly, Count Basie, Qvincy 
Jones, Benny Carter kūriniai. Instru
mentalistams talkino dainininkai 
Saulius Lileikis ir Juozas Garbenis, 
pranešėjas E. Gringausas. Koncerto 
recenzentas K. šaulys nusiskundžia, 
kad dainininkai nevykusiai pasirink
tomis dainomis tik susilpnino džia
zo koncertą, o E. Gringausui jis pa
stebi: “... Lietuvos estradinio or
kestro pranešėjas, tur būt, turėtų 
mokėti lietuvių kalbą ...” Lietuvių 
kompozitorių kūrybai atstovavo ke
lios T. Makačino, M. Vaitkevičiaus 
ir B. Gorbulskio dainos. Ansamblio 
vadovas L. Šaltenis teisinasi: “Džia
zo pjesių mūsų kompozitoriai labai 
mažai tesukūrė. Jų, galima sakyti, vi
sai nėra, šiuo metu ruošiame vieną 
G. Paugos kompoziciją.”

LENKIJOS TEATRO IR KINO 
Darbuotojų Sąjungos pakviesta, Var
šuvon išvyko Lietuvos teatralų de
legacija — Teatro Draugijos prezi
diumo pirm. akt. J. Kavaliauskas, 
Vilniaus dramos teatro vyr. rež. H. 
Vancevičius, Šiaulių dramos teatro 
vyr. rež. M. Karklelis ir Kauno mu
zikinio teatro sol. V. Blažys.

STUDIJAS LENINGRADO KON
SERVATORIJOJE baigė violenčelis- 
tas įminąs Kučinskas, kuriam vals
tybinė egzaminų komisija suteikė 
augščiausią įvertinimą — orkestran
to, pedagogo ir koncertų solisto tei
ses. Jaunasis muzikas dirbs Vilniu
je.

POPULIARIAUSIAIS 1967 M. 
“VAGOS” LEIDINIAIS “Literatūros 
ir Meno” skaitytojai pripažino: poe
zijos rikinius — A. Baltakio “Ke
liaujantį kalną”, J. Degutytės “Pil
natį”, E. Mieželaičio “Erą”, prozos 
knygas — J. Baltušio “Tėvų ir bro
lių takais”, V. Petkevičius “Apie 
duoną, meilę ir šautuvą”, V. Rim
kevičiaus “Kaimo kronikas”. Versti
nėje literatūroje pirmavo A. Vino- 
gradovo “Paganinio pasmerkimas” ir 
J. J. Rousseau “Išpažintis”. Gražiau
siai išleistomis knygomis buvo pri
pažinti dail. S. Krasausko iliustruoti 
Šekspyro “Sonetai”, E. Mieželaičio 
“Era”, dail. L. Barisaitės — Mairo-
nio baladė “Jūratė ir Kastytis”.

V. Kst
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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- 
diah Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, Vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandėniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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,
$7 J00 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR,

? TORONTO
Ateitininkų žinios

1929 Weston Rd, TeS. 249-7691
DUNDAS — JANE, $32.700 prašo
ma kaina, atskiras plytų namas su 

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

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

ROYAL YORK RD..BLOOR
$32.500 prašoma kaina, atskiras 
vieno augšto plytų namas, 5-ki 
kambariai ir 2 dideli kambariai 
rūsyje, 2 prausyklos, namas arti 
prie Bloor ir tik keleto metų se
numo.
BABY POINT, $10.000 įmokėti, le-

Į ateitininkų moksleivių stovyklą 
Dainavoje susirinko jaunimas iš Či
kagos, Detroito, Niujorko, Klevelan- 
do, Hamiltono, Toronto ir kitų vie
tovių. Atidarymo iškilmės garbės 
prezidiuman buvo pakviesti: MAS 
cv pirm. R. Laniauskas, tėvų atsto
vas dr. Mikaila, at-kų fed. dvasios 
vadas kun. St. Yla, stovyklos vedė
jas mokyt. A. Tauginas, merg. va
dovė Laima Gustainytė, bern. vado
vas Kazys Razgaitis, stovyklos ko
mendantas Paulius Alšėnas, dainų 
mokytojas F. Strolia ir Dainavos ad
ministratorė sės. Igne. Draugovės da
lyvavo su vėliavomis, o stovyklauto
jai su at-kų uniformomis. Posėdis 
pradėtas giesme “O Kristau pasau
lio valdove”. Atidarymo žodį tarė R. 
Laniauskas, primindamas 60 metų ju- 
bilėjaus reikšmę ir linkėdamas links
mai, naudingai ir darbščiai praleis
ti laiką stovykloje. Tėvų vardu kal
bėjo dr. Mikaila iš Detroito apie jau
nystę ir jos dvasią; paminėjo, kad 
didieji darbai nesiremia pinigu, bet 
idealizmu; ir stovykla remiasi pasi
šventusiais vadais. Kun. Yla prista
tė šios stovyklos temą “Jaunas atei
tininkas šių dienų pasaulyje” ir pa
linkėjo pagauti žiemos kursų šeimy
niškumo nuotaiką ir ją pratęsti šioje 
stovykloje. Priminė, kad stovykla pa
siseks, jeigu visi įsijungs į jos eigą. 
Mokyt. A. Taugino didžiausias no
ras buvo, kad stovyklautojai išmok
tų ko nors, “kad neliktumėt kaip 
tuščios varpos nepatikusios pėdsako”; 
linkėjo pereiti į studentų eiles ir 
ten įnešti gyvos dvasios. Laima Gus
tainytė tarė žodį kaip mergaičių va
dovė, o berniukų vadovas Kazys Raz
gaitis ragino berniukus pavyzdingai 
stovyklauti prieš mergaičių tokią di
delę daugumą. Paulius Alšėnas, sto
vyklos komendantas, savo žodyje 
tvarkos atžvilgiu kreipėsi į stovyk
lautojų vyriškumą ir moteriškumą, o 
ne į jų vaikiškumą. Muzikos vado-

vas Faustas Strolia pabrėžė, kad rei
kia šiais Laisvės Kovos Metais su 
dainom tęsti Lietuvos meilę ateinan- 
čiom kartom. Seselė Igne palinkėjo 
sukurti vieną šeimą, vieną bendruo
menę, taip pat, kad tarp vadovų ir 
stovyklautojų vyrautų supratimo, pa
garbos ir meilės ryšys, jungiąs visą 
stovyklą. Posėdis buvo baigtas at-kų 
himnu. Per vakarienę buvo išdalin
tas pirmasis stovyklos laikraštėlis, 
o vakare — susipažinimo vakaras su 
šokiais ir žaidimais.

Pirmadienį stovykla pradėjo savo 
normalią eigą su Dr. Pikūno iš Det
roito paskaita ir diskusijomis. Tema: 
koks yra ryšys tarp buvusios sėk
mingos at-kų misijos praeityje ir da
bartinių galimybių padaryti at-kų mi
siją veiksmingą. Vakare sekė pasi
linksminimas su žaidimais ir vaidini
mėliais. Gabija

Stovykla artėja, todėl visi prašomi 
nedelsiant registruotis. Stovyklon 
priimami ir neateitininkai. Jaunes- 
niem bus atskira programa ir vy
resniesiems nuo 13 iki 18 metų taip 
pat atskira vadovybė ir programa, 
šiais metais sudaroma specialiai jau
nimui aktuali programa. Paskaitų ne
bus, bet į įvairių problemų nagrinė
jimą bus įtrauktas stovyklaujantis 
jaunimas ir vadovai.

Stovyklos metu ruošiamas žygis. 
Vieną dieną visi, kas galės, išeis iš 
stovyklos ir kartu bus einama apie 
15-20 mylių. Stovyklautojai jau da
bar prašomi pasi j ieškoti rėmėjų 
(sponsorių), kurie už kiekvieną nu
eitą mylią kiek gali paaukotų. Gali
ma turėti ir kelis rėmėjus. Juo dau
giau, juo geriau. Suaukoti už ėjimą 
pinigai bus paskirti “Ateities” žur
nalui. Daugiausia už žygį surinku
siam aukų stovyklautojui bus paskir
ta premija. Žygis bus pirmą stovy k-' 
los savaitę, o antrą savaitę — eks
kursija į Stratfordą.

labai geroj gražioj vietoj, arti cent
rų. Greitas užėmimas ir puikus na
mas.

ST. VAUPSAS
Darbo teL 249-7691 t Namų tek 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

SPORTAS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

Moka:
už depozitus-5%
už šėrus -5J/2%

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 S6.00O, 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 
modemiškai, 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, otskiras, 9 kambarių, 3 modernios virtuvės, 2 ga
ražai, gražus ir gerai išlaikytas namas, gražioj vietoj.
GLENLAKE AVĖ — DURIE, $8.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 12 kam
barių, 3 virtuvės, garažas, prašoma kaina $35.000.
BLOOR — ISLINGTON, $10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 4 miegamų
jų vienaaugštis (bungalow) gera vieta, geras pastatas, parduodamas tik 
už $33.000. Prieš 2 metus buvo mokėta $38.000.
WINDERMER — ANNETTE, $5.000 įmokėti, mūrinis atskiras, 7 kamba
riai per 2 augštus, pirmame augšte 4 kambariai, privatus įvažiavimas, 
dvigubas garažas, prašoma $24.900.
BLOOR — DUNDAS, $8.000 įmokėti, mūrinis, 11 kambarių, 4 modernios 
virtuvės. 2 garažai, labai geras pinigų, investavimas, prašoma $29.500.
BATHURST — LAWRENCE, $7.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 5 kamba
rių vienaaugštis (bungalow), privatus įvažiavimas, garažas, įrengtas rū
sys, gražus sklypas, prašoma $27.000. - '
SIAURĖS VAKARUOSE, $35.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 5 metų se
numo, su balkonais, 12 butų po 2 miegamuosius pastatas, prašoma $160.000 
BATHURST — LAWRENCE, $25.000 įmokėti, gražių plytų, gerai pasta
tytas, su balkonais, po 2 miegamuosius. 8 garažai ir 6 vietos pastatyti 
automobiliams, priv. įvažiavimas, geras išnuomojimas, prašoma $135 000J. K U D A B A

Toronto Real Estate Boards narys.
LE 1-1161, namų 783-21 OS

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos irkluotojai vėl iškilo į 

geriausių eilę. Raceburge tarptauti
nėse varžybose Žalgirio aštuonvietė 
du kartus laimėjo I vietą. Gerai pa
sirodė ir Žalgirio irklininkės. Jos 
Prahoje keturviečių lenktynėse lai
mėjo dvi pirmąsias vietas.

Lietuvos aviomodelistas aštuntą 
kartą pagerino pasaulio rekordą. Šį 
kartą jo modelis pasiekė 78,33 km. 
per valandą.

V. Kazlauskas Lietuvoje išleido 
knygą “Maratonas”, kurioje aprašo
mi ilgų nuotolių bėgimai. Autorius 
yra 100 km. bėgimo pasaulio rekor
dininkas.

A. Vitkevičius vėl pagerino rutu
lio stūmimo rekordą — nustūmė ru
tuli 17,29 m. Tai naujas jaunių Eu
ropos, So v. Sąjungos ir Lietuvos re
kordas.

SPORTAS VISUR
Šimto metru bėgime pasiekta nuo

stabi pasekmė — įveikta 10 sekun
džių riba. Tai padarė net 3 ameri
kiečiai: C. Greene, J. Hines ir R. 
Smith per 9,9 sek. Senas rekordas 
buvo 10 sek. ir priklausė vokiečiui 
A. Hary ir kanadiečiui H. Jerome. 
Rekordą dar turės patvirtinti tarp
tautinė lengv. atletikos sąjunga.

Davis taurės lauko teniso varžy
bose Ispanija nugalėjo Angliją 4:1; 
Italija įveikė Sov. Sąjungą 3:2 ir V. 
Vokietija įveikė Čekoslovakiją 4:1.

Anglijos lauko tenisininkės įveikė 
amerikietes ir susigrąžino Wight
man taurę. Amerikietės šiose meti
nėse varžybose dažniausiai būdavo 
pranašesnės — šią taurę yra laimė
jusios 33 kartus, o anglės — tik 7.

GOLFININKAMS
Birželio 29 d. 12 vai. “Utopija” 

golfo aikštyne įvyks Kanados lietu
vių laisvas (open) golfo turnyras. 
Kviečiame visus lietuvių kilmės gol- 
fininkus dalyvauti. Starto mokestis 
$1. Praeitų mėtų laimėtojas buvo ir 
dar tebėra P. Stauskas.

K. A. S. vadovas
VYČIO ŽINIOS

Vyčio dvidešimtmečio komitetan 
yra pakviesti šie sporto darbuotojai: 
J. Budrys, J. Gustainis, J. Balsys, J. 
Nacevičius, J. Uogintas, H. Stepaitis, 
V. Paulionis, V. ir S. Baliūnai ir S. 
Krašauskas. Numatoma pakviesti dar 
daugiau. Dvidešimtmečio balius įvyks 
spalio 5 d. Seaway Towers viešbu
tyje. čia susitiks visi buvusieji vy- 
tiečiai. Bilietai baliui jau gaunami 
pas minėtus vytiečius arba pas J. 
Uogintą RO 3-3038.

Krepšinio stovyklos, kuri įvyks 
rugpjūčio pabaigoje Gerojo Ganyto
jo stovyklavietėje, treneriu sutiko 
būti garsus krepšininkas P. čekaus- 
kas. Stovykla jau dabar sukėlė di
delį susidomėjimą. A. S.
LIETUVIŲ-UKRAINIEČIŲ VARŽY

BOSE — 7 NAUJI REKORDAI
Birželio 22-23 d.d. Toronte įvyko 

IH-sios š. Amerikos lietuvių-ukrai
niečių lengvosios atletikos pirmeny
bės. Nors nei vieni, nei kiti netu
rėjo savo geriausių lengvaatlečių, 
tačiau, pirmenybės buvo gan augš
to lygio. Pasiekti 7 nauji rekordai. 
Pvz. 1500 m. bėgime 3 lengvaatle
čiai pasiekė rekordinį laiką!

Pirmenybių nugalėtojais vyrų kla
sėje liko ukrainiečiai surinkę 92 taš-

kus prieš lietuvių 86; moterų klasė
je — žaibo ir Aušros lengvaatletės 
(62:50). Lietuvaitės tarptautinėse 
pirmenybėse (lietuvių, latvių, estų, 
ukrainiečių) per paskutinius 15 me
tų nėra pralaimėjusios nė vienų var
žybų!

Geriausiu pirmenybių lengvaatle
čių, vadovaujantis tarptautine verti
nimo sistema, išrinktas * ukrainietis 
Boniak, nubėgęs 3000 m. per 8:31.9 
min. Boniak yra Kanados olimpinės 
komandos narys ir yra laikomas ant
ru geriausiu Kanados ilgų distanci
jų bėgiku. Geriausios lengvaatletės 
laurai atiteko penkiolikametei auš- 
rietei Rūtai Petronytei, iššokusiai į 
augštį 4’9”. — Lietuviams pirmeny
bėse atstovavo: 8 Klevelando žaibo, 
2 Čikagos ir 9 Aušros lengvaatlečiai. 
Pirmenybes surengė ukrainiečiai, tal
kinami A. Malinausko ir 12 lietu
vių teisėjų. (Bus daugiau)

Studentų žinios
Toronto Lietuvių Studentų Sąjun

gos valdyba rengia trijų dienų išvy
ką Kur? Gerojo Ganytojo stovykla
vietėje, Springhurst, Ont. Kada? 
Birželio 28, 29, 30 ir Dominion Day. 
Kas ten bus? Puiki proga praleisti 
laiką tarp lietuviško jaunimo! Lau
žas, dainos, sportas, šokiai! Atsivež- 
kite gitaras, plokšteles, sviedinius 
(voleyball), kortas, teniso bei bad
mintono raketes, draugus, drauges 
ir t.t. Puiki sporto aikštė! Nakvynė? 
Tik 24 centai (cheap). Saulė, van
duo ir smėlis — nemokamai! Iki pa
simatymo!

Skautų veikla
• Romuvos valdybos posėdyje 

birž. 19 d. patvirtintas 4 naujų na
rių priėmimas ir priimti pareigūnų 
kompetencijų projektai. Stovyklavie
tės komiteto pirm. A. Vasiliauskas 
savo pranešime apžvelgė atliktus ir 
darytinius darbus, ižd. s. V. Sendži- 
kas pateikė finansinę apyskaitą. Nu
tarta vykstantiems talkinti Romuvos 
darbams mokėti $10 gazolino išlai
doms. Vykstančių į darbus koordina
vimą tvarko komiteto pirm. A. Va
siliauskas. Vykstantieji dirbti į Ro
muvą susitaria su juo. To nepada
rius, pretenzijos apmokėti gazolino 
sąskaitas nebus svarstomos.

• Išvykon į Romuvą liepos 6-7 d. 
kviečiami visi, ypač tie, kurių vai
kai šią vasarą ten stovyklaus. Sa
vaitgalis bus panaudotas stovyklos 
paruošiamiesiems darbams attikti. 
Prieš išvyką skambinti A. Vasiliaus
kui CL 1-5126.

• Birželio 15 d. Muskokoje, Mc
Kay ežero saloje, šios jūrų skautės, 
attikusios skirtus darbus, davė gin- 
tarės įžodį: G. Pacevičiūtė, N. Kaz
lauskaitė, G. Krašauskaitė, Ž. Ruk- 
šaitė, R. Puniškaitė, L. Teišerskytė, 
V. Balčiūnaitė, D. Balsytė, M. Bū- 
tėnaitė, D. Stulgytė ir A. Kairytė. 
Įžodžiui vadovavo s. M. Vasiliauskie
nė. Iškyloje dalyvavo ps. A. Biške- 
vičienė ir ps. D. Skrinskaitė. Svei
kiname jaunąsias gintares!

• Įvairių dydžių dengiamos spal
vos skautiškų marškinių galima gau
ti Thrifty Sport Shop, 129-31 Church 
St. Kaina $5,25.

• Skautai ir skautės, kurie daly
vauja tautinių šokių šventėje Čika
goje ir iš ten vyks į tautinę stovyk
lą, jei nori pasinaudoti bendru čika- 
giškių transportu, — renkasi liepos 
8 d., 6,30 v. ryto Čikagoje prie Jau
nimo Centro 56 So. Claremont Ave.

• Šį ketvirtadienį, birželio 27, 
“Šatrijos” tunto repeticijos skautų 
būkle: 6 v. v. šokėjoms, 7 v. kankli
ninkėms. Paskutinioji repeticija — 
liepos 2 d. skautų būkle: šokėjams 
6 v.v., kanklininkėms 7 v. Dalyvavi
mas būtinas.

• Kas dar iš tėvų nėra sumokė
jęs už savo vaikus kelionpinigių už 
kelionę į tautinę stovyklą, prašomi 
tai padaryti artimiausiu laiku, susi
siekiant su tuntininkais.

• Primename tėveliams, kad vyks
tantieji Į tautinę stovyklą su savimi 
turėtų gimimo metrikus ar kitus do
kumentus, įrodančius asmens tapa
tybę. Viso to reikia važiuojant į JAV.
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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 — BLOORi 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

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- A n A >> A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PA R A /Vi A 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME
5% už depozitus
5Y2% už šėrus

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nebaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 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

MARIJAI AUŠROTIENEI atsiskyrus su šiuo pasau
liu, sūnui VYTAUTUI AUŠROTU! su šeima ir arti
miesiem užuojautą reiškia ir kartu jungiasi maldoje—

L. V. Kalyčiai
O. L. RimkevičiaiF. V. Bačėnai

s§

$4?.&
z?.$$$$
*

%

%

1968 M VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE
Toronto miesto taryba per parkų ir pramogų skyrių, drauge su To

ronto Muziku Draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės fondo 
ir “Toronto Daily Star”, praneša sekančią programą:

Trečiadienį, birželio 26
12.15 v.p.p. N. Philips sq. — Eddy Graf ir jo džiazo orkestras
8.30 v.v. Monarch Park

ir Dufferin Grove Park 
8.30 v.v.

s

— kadriliaus šokiai 
Eglinton Park — šokiai po atviru dangumi.

Pat Riccio ir jo orkestras 
Riverdale Park — “The Travellers”. Sharon Trostin 

ir Klass Van Graft
Ketvirtadieni, birželio 27

— Teddy Rodermano 6 Trombones, 
Arnie Chycofski su savo Toronto orks. S

— Johny Lombardi koncertų serija

— kadriliaus šokiai
Sekmadienį, birželio 30

2.30 v.p.p. High Park — 411 eskadrono R.C.A.F. orkestras
2.30 v.p.p. Willowdale Prk. — Ron Bagnato ir jo orkestras

Kew Gardens — 48-to pulko škotų karinis ir 48-to pul
ko škotų trimitų bei būgnų orkestrai 

v.p.p. High Park — Vargonų rečitalis su Ronnie Padgett 
Earlscourt Park — Johny Lombardi koncertų serija 
Exhibition Prk. — Simfonija su dir. Victor Feldbrill; 

svečias solistas Bernard Turgeon
Pirmadieni, liepos 1

N. Philips Sq. — Speciali “Canadiana” programa nuo 
2.00 v.p.p. iki 12.00 v.v. kartu su 
Etninio Meno Taryba

Ramsden Park — Kadriliaus šokiai. Bob Scott orkestras
Antradieni, liepos 2

Allen Gardens — Gen. gubernatoriaus kavalerijos orks. § 
Withrow Park — Kadriliaus šokiai ir Bob Scott orkestras^

Trečiadienį, liepos 3 įįj
Dufferin Gr. Prk.

& Monarch Prk.
Eglinton Park

8.30

7.30

8.00
8.30

5.30
7.30
8.00

2.00

v.v.

v.v.
v.v.

v.v.
v.v.

v.v.

8.30 v.v.

Rosehill Park

N. Philips Sq. 
High & Kew 
Gardens

8.00
8.30

v.v.
v.v.

s "O’ s

$ 
ft
§

SS

*

8.30 v.v.

8.30 v.v.

8.30 Riverdale Prk.v.v.

7.30 v.v.

8.30 v.v. H. Park & 
Kew Gardens

— Paul Hoffert kvintetas ir Norm Ama- N 
dio džiazo orkestras

— kadriliaus šokiai

— kadriliaus šokiai - .
— šokiai po atviru dangumi.

Benny Louis ir jo orkestras
— Dan’s Herd, Beverly Sammons. Charlie 

Robinson, R. Renwick, Klass Van Graft
Ketvirtadienį, liepos 4

Rosehill Park

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas Sfr. W. • TaI 533-4414

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

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

Vakarais — HU. 9-1543
MAGNETAWAN, ONT.Z $8.500 pilna kaina, vandens krantas ir 11 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

S.3000 ĮMOKĖTI, pusiau atskiras, 5 šviesūs kambariai, šildymas vandeniu, 
garažas, 1 mortgičius balansui iš 8% % 10-čiai m. atdaras, New Toronte- 
S4.500 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 kelio, 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 IDėiai 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 tft kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.
Vyt. Morkis A. Bliudžius Alv. (Mieldožukė) Wistoski

OILS LTD.

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

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Stadžeto Ir patarnavimo planai. IMmokėjfmas penkiems metams ir Ogiau 

B-vėa atat C. (CHUCK) ROE Tri. 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: SL Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu meto



9 psL • Tėviškės Žiburiai • 1968. VL 27 — Nr. 26 (961) Pavergtos Lietuvos klasikę darbai
APDRAŪDA

GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ o NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VAHARVIECIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ -VERSLO -PER 
SONALO IB DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSTU- 
KIMŲ • MQKSLAPINIGFU TAUPYMĄ* VAIKAMS • MB- 
NEŠINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

‘ ‘"'“■ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televtrijoe ir radijo aparato*. Talsom 
šaldytuvas, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6164. • 672 LANSDOWNE AVK. TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Įi

Lietuvę, LatvtĮę, Estiję, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
su gydymu ir L L

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 gavėtas gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

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

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

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte,'prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

mietai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALUZA
__________________ ______________  _____ _______ ♦ ____

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2100 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

(Atkelta iš 7-to psL) 
novatoriškumo klausimas Ver
gilijaus kūryboje, Literatūra 
VIII, 1965. J. Dumčius paskel
bė: Euripido pažiūra į graikų 
dievus, Literatūra I, 1958; apie 
Plauto vergus, Literatūra II, 
1960; Aischilo “Maldautojų” 
data, Literatūra VI, 1963; Ai
schilo dramos “Septynetas prieš 
Tebus” paskutinės scenos auten
tiškumo klausimu, Literatūra 
VIII, 1965. B. Kazlauskas iš
spausdino: Euripido “Medėjos” 
kompozicijos klausimu, Litera
tūra VII, 1964; “Medėjos” poli
tiniai motyvai, Literatūra X, 
1967. . . .,

A. Kašinskaitė išvertė Plutar- šia romėniškų cezūrų 
cho rinktines biografijas, Vil
nius, 1962, V. Sezemanas išver
tė ir parašė įvadą Aristotelio 
veikalui Apie sielą, 1959; M. 
Ročka išvertė Aristotelio Poe
tiką, 1957. Antikinius romanus 
vertė: C. Jakaitis, Apulėjaus 
Aukso ąsilas, 1949; L. Valkūnas, 
Longo Dafnis ir Chloja, 1958; 
Charitono Chairėjas ir Kaliro- 
jė, 1959; Heliodoro Etiopiniai 
pasakoj imasi 1960.

Šiek tiek versta ir graikų poe
zijos, ypač dramų. R. Mironas 
vertė Eschilo Prikaltąjį Prome
tėją, 1947 ir Septynetą prieš 
Tėbus, 1953; B. Kazlauskas — 
Euripido Medėją, 1960. Minėti
ni J. Dumčiaus vertimai Grai
kų literatūros chrestomatijoje, 
kaip Hesiodas, Darbai ir dienos; 
Eschilas, Agamemnonas; Euri- 
pidas, Bakchantės (ilgos ištrau
kos); Aristofanas, Debesys. Pa
kartotinai išleistos dar nepri
klausomos Lietuvos laikais vers
tos poemos Odisėja (1948, 1964) 
ir Iliada (1962). šias poemas 
redagavo A. Dambrauskas. Re
daguodamas jis šias poemas šiek 
tiek patobulino, palikdamas ta
čiau Ralio ir kitų šių poemų 
vertėjų daktilini vertimo pobū
di. Nesutikčiau su prof. Zaran- 
kbs nuomone Enėjidės vertimo 
recenzijoje, kad redaktoriui rei
kėjo tarp daktilių Įterpti ir 
spondėjų. Juk tada'vertimo po
būdis būtų buvęs tiek pakeistas, 
jog ji derėtų vadinti nebe Ralio 
ir kitų, bet veikiau Dambraus
ko vertimu. Neveltui dar nepri
klausomos Lietuvos švietimo 
ministerija, leisdama antrąkart 
Ralio Odisėją, sąmoningai nė 
kiek nekeitė pirmykščio Ralio 
teksto, norėdama tuo ypatingai 
pagerbti vertėją.

Iš romėnų poezijos vertimų 
minėtinas A*. Churgino Plauto 
komedijos Dvyniai vertimas, 
1947 ir to paties vertėjo Plau
to, Lukrecijaus, Katulo, Vergi
lijaus ir Ovidijaus poezijos frag
mentų vertimai knygelėje Iš an
tikinės poezijos, Vilnius, 1957. 
Kaip nepriklausomos Lietuvos

mais tenka laikyti Homerui pri
skiriamas graiku epii------------ *
Ralio verstąją Odisė 
ir kitų verstą Iliadą, 
kario meto Lietuvoje ž 
siais vertimais reikėtų laikyti 
dviejų romėnų poemų vertimus: 
prof. M. Račkausko verstą bene 
genialiausio romėnų poeto Luk
recijaus filosofinį veikalą Apie 
daiktų prigimtį, Vilnius, 1964 ir 
klasikinio filologo A. Dambraus
ko verstą garsiąją epinę poemą 
Eneidą, Vilnius, 1967, nors pa
starasis vertimas ir nebe 
mas. i

TORONTO MIESTAS

1736 Dundas St. W. Scv. R. Stasiulh

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

lempos ir batarejos. Prityręs’specialistas su ilga praktika.

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

NEPAMIRS Kilt;, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
DIaa. 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-Dloor Autorire (ja rage das ir college). Tet 5311305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

Vyrų ir Jaunimo 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 mecnaiiiš- 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu visus trūkumas ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEVICIU8

BALTIC MOVERS

u-

>is vertimas ir nebe pir- 
Šių poemų, ypač Eneidos, 

• vertimuose pasigendu pirmiau
sia romėniškų cezūrų, nors 
šiaip šiuos vertimus tenka lai
kyti vertingais: Man, klasiki
niam filologui, klasikinių filo
logų vertimus gal būtų ir sun
koka bešališkai vertinti, juoba 
kad vieną iš tų poemų esu iš
vertęs ir pats. Būčiau linkęs ma
nyti, kad ir šiais laikais dar 
nenustojo galiojusi daugiau kaip 
prieš pustrečio tūkstančio me
tų didžiojo graikų poeto Hesio- 
do paskelbta tiesa:

“Pyksta, mat, puodžius ant 
puodžiaus, dailidė pavydi dailidei, 
Elgeta žiūri kreivom į elgetą, 

dainius — į dainių” 
(Hesiodas, Darbai ir dienos, 25 
t., J. Dumčiaus vertimas).

Visdėlto visi šie vertimai, net 
sudėjus juos ir su nepriklauso- 
somos Lietuvos laikais atliktais 
lietuviškais- vertimais, tesudaro, 
palyginti, nežymią dalį išliku
sios antikinės literatūros. Ko
kiu tempu bus vykdomi tolimes
ni antikinės literatūros verti
mai, pareis iš dalies ir nuo to, 
kaip visuomenė žiūrės į klasi
cizmą ir. su antikiniu pasauliu 
susijusį humanizmą. Norėčiau 
iškelti aikštėn, kad pažiūros į 
siejamą su klasikine senove hu
manizmą evoliucijoje pastebi
mas keistas paradoksas. Kai se
niau užsidegusių humanistų ei
lėse matėme ne tik šiaipjau dva
siškių, bet net ir kardinolų bei 
popiežių, šiandien humanizmas 
kaikur laikomas priemone ko
voti už marksistinę ideologiją. 
Kai 1921. XIII. 7 Lietuvos Stei
giamojo seimo posėdyje (imta iš 
seimo posėdžių stenogramų) žy
miausias kairiosios opozicijos at
stovas socialdemokratas prof. 
Čepinskis griežtai pasisakė prieš 
kaikuriuose kraštuose “įsivyra
vusią vadinamąją klasicizmo 
dvasią ir scholastiką”, net su
plakdamas tas dvi daugiau ar 
mažiaus priešingas sąvokas, 
šiandien radikaliausias kairiųjų 
pažiūru atstovas J. Jurginis tvir
tina: “Kaip praeity, taip ir da
bar, humanizmas tebejungia pa
žangiąsias visuomenės jėgas” 
(ten pat, 277 psl.).

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠA-RŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

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

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

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

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt

Pranešimas atmatų surinkimo reikalu
Kadangi pirmadienis, liepos 1-ji, yra nedarbo diena 

miesto tarnautojams, tą dieną nebus išvežamos atmatos bei 
šiukšlės. Vietoj pirmadienio jos bus išvežamos antradienį, 
o vietoj antradienio — trečiadienį.

H. F. ATYEO, P. Eng., 
gatvių priežiūros viršininkas

Logiška išvada

DIANA
______ DPQPS

COUGHS

COLDS

ASTHMA

SORE 
THROAT

Ar 
F4S7 

RELIEF
MBUTviĄTlC 
ARTHRITIC 
MUSCULAR

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

GAUNAMI VAISTINĖSE

R0X0DIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, yeidą, sprandą, 
nuo susižeidimų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
$2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

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

International 
Driving School 

WALDI
Ceetrtaš i«toi«e 691 Alette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius: 
894 COLLEGE ST.

VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt

Vežamas turtas pilnai apdraustas.
Skambinti teL LE 4-1403

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

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

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

1
 Visų rūšių automobilių išorės (bofl 

dy) taisymas, mechaniniai darbai b H 
automatinės transmisijos H

Z II
Dundas Auto Body

Max Kane Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. | 

Uetnvius aptarnauja Jonas Jurėnas i
436 BATHURST ST, į 

CeL WA 14225 arba WA 4-1661 I
- ■ ------------ ------ !■------------- 1------------------

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
Atkelta iš 1-mo psl.

5. Šiomis dienomis trys žymūs 
Kanados ir laisvojo pasaulio lie
tuvių veikėjai atšventė savo gra
žaus amžiaus sukaktis. Jais yra 
Lietuvos gen. konsulas Kanado
je J. žmuidzinas, atšventęs 70 
m. sukaktį; buvęs pirmasis PLB 
pirm., VLIKo pirm., Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pirm, ir 
vienas iš jos steigėjų J. Matulio
nis, atšventęs 70 m. sukaktį; bu
vęs “Lietuvos Žinių” redakto
rius, dabartinis “Nepriklauso-

mos Lietuvos” redaktorius, vie
nas iš KLB kūrėjų ir nuolatinis 
jos veikėjas J. Kardelis, atšven
tęs 75 m. sukaktį. Garbinguo
sius mūsų lietuviškojo darbo ve
teranus nuoširdžiai sveikiname.

6. Visi dalyvaukime didžiaja
me Laisvės Kovos Metų įvykyje 
— III-joje tautinių šokių šven
tėje Čikagoje š.m. liepos 6-7 die
nomis. Pirmą kartą šioje šventė
je dalyvauja rekordinis šokėjų 
skaičius, įskaitant kelias grupes 
iš tolimųjų kraštų ir užjūrių.

KLB krašto valdyba
MOKINIŲ KONGRESAS

čiai pralenkė šeimininkus toron- 
tiečius. Pagarba svečiams, o to- 
rontiečiams linkėtina pasitemp
ti ir ateityje parodyti tokiems 
suvažiavimams didesnį dėmesį. 
Nuo nepakankamai gausaus to- 
rontiečių dalyvavimo ypač nu
kentėjo choro pasirodymas. Iš 
viso kongrese dalyvavo apie 500 
mokinių ir apie 300 suaugusių. 
Jį surengė Kanados Lietuvių 
Bendruomenės švietimo komisi
jos sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkavo minėtos komisijos 
pirm. L. Tamošauskas. Pastara
jam vadovaujant, montrealiečių 
ekskursija apžiūrėjo Toronto 
miesto rotušę ir kitas įžymybes.

Senis, girtuoklio veidu, pa
mėlynavusia nosim, kaltinamai 
pardavęs degtinės bonką nepil- 
namečiui. Teisėjas rengiasi jį 
nubausti, bet gynėjas sušunka:

— Pone teisėjau, jei šitas 
žmogus būtų turėjęs degtinės 
bonką savo rankose, argi jis tą 
bonką būtų pardavęs?

Ar galima?
— Ar čia galima rūkyti?
— Ne, pone.
— Tai kam ta peleninė?
— Tiems, kurie neklausia.

Užmiršo pasakyti
— Onute, kai mes vakar iš

ėjom, ar tu turėjai svečių? — 
klausia šeimininkė tarnaitę.

— Ak, užmiršau pasakyti, po
nia. Buvo atėjusi mano teta.

— Tai, kai vėl ateis, grąžink 
jai pypkę, kurią ji užmiršo sa
lonėly.

Optimistas ir pesimistas
Kalbasi du: Vieną koją turiu 

ilgesnę, bet eiti galiu.
Kitas: Aš turiu vieną koją 

trumpesnę; labai bloga — vos 
pasivelku. Abu užėjo į restora
ną. Pirmasis sako:

— Ve, dar turiu pusę stiklo 
vyno, — džiaugiasi optimistas.

— Je, aš tik . pusę stiklo te
turiu, — aiškina pesimistas.

Išeidami komentuoja menkus 
pietus:

— Pusiau alkanas išeinu, — 
dejuoja pasimistas.

— Aš pusiau pavalgęs, — ra
minasi optimistas. Parinko Pr. Al.

Kanados Įvykiai ~
Atkelta iš 1-mo psl.

yra $1,25 į valandą. Mažesnėmis 
įmonėmis unijos nesidomi, nors 
jose dirba didžioji kanadiečių 
dalis. Stipresnieji tunka, o silp
nesnieji liesėja. Į streikų bangą, 
atrodo, įsijungs pašto tarnauto
jai po liepos 4 d. Streiku gra
sina ir Kanados orinio susisie
kimo bendrovių pilotai.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tinių instrumentų orkestrui, ku
riam vadovauja Ž. Lapinas, pa
dainavo “Lietuva brangi”; diri
gavo mokyt, p. Navikėnienė. 
Dainai nuaidėjus, i areną išbėgo 
Hamiltono vyresniųjų skyrių šo
kėjai, ne tik mergaitės, bet ir 
berniukai pasipuošę tautiniais 
drabužiais. Tai visiems padarė 
gerą Įspūdi. Nenorėdamos užsi
leisti Hamiltono šokėjams, po 
jų pasirodė abi Toronto mokyk
los tautinių šokių grupės, sušok- 
damos Suktini; vadovavo V. 
Balsienė. Jei ir ne savo meniš
ku pajėgumu, tai bent savo gau
sumu visiems imponavo Mont- 
realio tautinių instrumentų or
kestras, vadovaujamas Z. Lapi
no ir susidedąs iš 8 kanklininkių 
ir 9 birbynininkų, išpildęs tris 
dalykus: “Siuntė mane motinė
lė”, “Kada noriu verkiu” ir 
“Daug dainelių”, šis orkestras 
buvo tikrai puikiai paruoštas, 
nepaprastai drausmingas ir pu
blikai paliko neišdildomą įspū
di. Garbė Montrealiui! Toronto 
vidurinių skyrių mokinių cho
ras, vad. V. Verikaičio, padai
navo “Žiburėliai žydi” ir “Puns
ko lietuvių dainą”. Vėl atėjo ei
lė tautiniams šokiams. Pirmieji 
pasirodė Montrealio šokėjai, ku
rie, akordeonui ir orkestrui pri
tariant, pašoko “Mikitienę” ir 
“Suk, suk rateli”. Toronto mo
kyklos vyresnieji mokiniai pa
šoko “Malūną”. Programos pa
baigai jungtinis visu mokinių 
choras, vadovaujamas V. Veri
kaičio, padainavo “Aš esu lie
tuvis” ir “Grįšim, grįšim”. Tuoj 
po to arenoj pasirodė visi šven
tėje dalyvavę šokėjai, kurie, 
jungtiniam chorui ir orkestrui 
pritariant, pašoko “Kalvelį”. 
Matyti tokią masę mūsų jauni
mo, pasipuošusio tautiniais dra
bužiais, vienoje vietoje tikrai 
buvo kažkas nepaprasto. Apla
mai. meninė programa buvo ne
nuobodi ir gana gerai paruoš
ta. Užbaigiant iškilmes arenoje, 
sugiedotas Tautos himnas.

Smagios pramogos
Iš arenos visi nuskubėjo į ne

toliese esantį miestelio parką, 
kur mokytojas A. Vaičiūnas jau 
laukė paruošęs aikštę lenkty
nėms. Pirmiausia buvo praves
tas virvės traukimas svečių prieš 
Torontą. Deja, tikrų laimėtojų 
taip ir nepavyko nustatyti, neš 
abiem po kartą laimėjus, svečių 
pusėje lemiamo traukimo metu 
trūko virvė. Visiems Įsismagi
nus buvo pravestas bėgimas su 
kliūtimis, 50 jardų bėgimas ir 
bėgimas maišuose, čia daugiau
sia pasižymėjo torontietis Arū
nas Gataveckas, savo grupėje 
laimėjęs visas tris pirmąsias 
vietas. Buvo numatyta ir dau
giau įvairių žaidimų, tačiau Ha
miltonas jau turėjo išvykti ir 
taip visi dar labai nenoromis 
ėmė skirstytis namo. Negalima 
pamiršti, kad vos tik spėjus at
vykti Į parką, tuojau prisistatė 
ir mūsų šeimininkės, Toronto 
mokyklos tėvų komiteto narės, 
kurios ir vėl visus alkanus so
tino Įvairiomis gėrybėmis.

Baigiant
Daug darbo buvo Įdėta iš kon

greso rengėjų pusės, tačiau dar 
buvo nemažai trūkumu tiek pa
čioje organizacijoje, tiek ir in
formacijoje. Taip pat tenka pri
pažinti, kad tiek susiklausymu, 
tiek ir dalyvavimu kongrese sve-

DRAUDIMAI

231 -2661 L/Vsks

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

DR. E. ZU BRIEN Ė 
DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas) 

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTE 
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. LIŪDŽIUS, 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 reikalaL 
4G8 Roncesvalles Avenue • Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(įėjimos iš Howard Pork Avenue) 
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v.r. Iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. if sekmadienius.

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

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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

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

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

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS V 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(į rytus nuo Dufferin stiT

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 

794 BATHURST ST.
(kampe* Bloor & Bathurst)

Tel. 534-3370
Priima Docientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS KĖLIMUS.

Automatinis eieaira valymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimas. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 34912.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vaL 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
L.LUNSKY,R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

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

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

V. BAČĖNAS
• parūpina bilietas keUanJantiems autobusais, 

tranklniak, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms

Savininkas
•'teikta patariama planuojankėms keliones
• sutvarko rezervaciją, nakvynių Ir kt reikalus be

Skambiriti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

di'a.udima.i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaigas
AL T>XTI>JK

ATnUVADIAMOS KANADOS, J.A.V-MV 
n VSSIBNIO DKAVDno KOMPANIJOS

769-4612
769-4131



V TORONTO
Sy. Jono Kr. par. žinios

— šį ilgąjį savaitgalį Springhurs- 
to Gerojo Ganytojo stovyklavietė’ 
je pradedamos pamaldos ten vasa
ros metu susirenkantiems lietuviams. 
Šį sekmadienį vasarvietės patalpose 
pamaldos — 10 ir 11 vaL Pamaldų 
metu daroma rinkliava Toronto tau
tinių šokių grupės kelionei į tauti
nių šokių šventę Čikagoje.

— Pamaldos par. bažnyčioje sek
madieniais 10 ir 11 vai.

— Įspūdingai praėjo pamaldos 
praėjusį sekmadienį 11 vai. Jose or
ganizuotai dalyvavo šaulių kuopų su
važiavimo dalyviai net su 8 vėliavo
mis. Kartu atšvęsta par. globėjo šv. 
Jono Krikštytojo diena.

— Gerojo Ganytojo stovykla pra
dės veikti nuo liepos 6 d. Dar ne
pilnas" yra šeimininkių sąstatas. Bū
tų malonu, kad turinčios laisvo lai
ko moterys įsijungtų ir padėtų iš
spręsti šį taip svarbų reikalą.

— Šv. Jono Kr. Palaipinės Drau
gijos tradicinės pamaldos už draugi
jos mirusius narius atlaikytos pir
madienį, šv. Jono Kr. šventėje.

— Mišios šią savaitę: 8 v.r., penk
tadienį, už a.a. Leoną Karbūną; 8 
v. r., metinės už a.a. Eleną Lacku- 
vienę, sekmadienį: 10 v. — už a.a. 
Kaz. Marcilionį, 11 v. — už Bajo- 
rinų-Kavaliauskų šeimos mirusius.

PADĖKA
Tragiškai mirus mūsų mylimai 

dukrelei ir sesutei Lionginai, paty
rėme iš daugelio asmenų visokerio
pos pagalbos ir užuojautos. Nega
lėdami padėkoti visiems asmeniškai 
žodžiu, jaučiame pareigą viešai iš
reikšti savo gilią padėką visiems at
silankiusiems į šermenis, dalyvavu
siems pamaldose, palydėjusiems mū
sų nepamirštamą Lionginą į amžino 
poilsio vietą, atsiuntusiems vainikus 
ir gėles, žodžiu ar raštu paguodu- 
siems mus sunkioje skausmo valan
doje. Ypač esame dėkingi asmenims 
ir organizacijoms, prisidėjusiems 
prie laidotuvių iškilmingumo: kleb. 
T. Placidui už iškilmingas pamaldas. 
T. Ambrozijui ir T. Rafaeliui už pa
lydėjimą į kapines, sol. V. Verikai- 
čiui, giedojusiam per Mišias, skau
tėms už nešimą karsto, vaikučių cho
rui už gražų paskutini patarnavimą 
choro narei Lionginai, Prisikėlimo 
par. katalikių moterų draugijai už 
laidotuvių užkandžius.

Visiems, jums esame dėkingi, nes 
jūsų parama, užuojauta ir maldos 
padarė lengvesni šio skaudaus įvy
kio pergyvenimą —

K. S. Plučai ir šeima
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju: dr. A. Užupie- 
nei už medicininę pagalbą ligos me
tu, skubų pasiuntimą ligoninėn, už 
rūpestingą priežiūrą ligoninėje ir 
namuose; gail. seserims p. Budrie
nei ir p. Krikščiūnienei; taip pat 
dėkoju visiems kitiems, kurie sura
do laiko ir noro aplankyti mane li
goninėje bei namuose: kun. P. Ažu
baliui, Tėv. Rafaeliui, OFM, K.L.K. 
M. Dr.-jos Šv. Jono par. skyriui, K.
L.K.M. Dr-jos Prisikėlimo par. sky
riui, Akvilei Gužauskienei, M. Ma- 
žiokienei, A. Kamačaičiui, p. Martai,
L. Pavsevičienei, I. Baziliauskienei, 
Irene Karol, Brigita Penthor, p.p. 
Naruševičiams, Jurevičiams, Birge- 
lams, M.M. šelmiams, čižikams ir 
broliui Leonui Taškūnui. Nuoširdžiai 
dėkoju dukrai, žentui ir anūkams 
Danguolei, Antanui, Viktutei ir An- 
tučiui Baziliauskams, kurie rūpino
si manim per ilgą mano ligos me
tą. Dar kartą visiems tariu ačiū už 
lankymą, dovanas, gėles bei užjau
timą.

Vladė Merkelienė ir Liudas 
PADĖKA

Už surengtą mums staigmeną — 
30 metų vedybų sukakties pobūvį, 
š.m. birželio 15 d. p. A. G. Kamins
kų namuose ir už taip vertingą do
vaną nuoširdžiai dėkojame rengė
jams p. A. G. Kaminskams, poniai
M. Jurkšienei, vaikams Nijolei ir 
Tedui. Viktorui ir Dajanai. Taip pat 
labai dėkojame už sveikinimus p.p. 
J. J. Pikšilingiams, dr. J. Kaškeliui, 
B. M. Rickevičiams. P. Z. Jonikams, 
A. G. Tarvydams, taip pat A. G. Ka
minskų vaikams Algiui ir Renatai 
už gražiai išpildytą meninę dalį.

Liekame jums visada dėkingi —
V. E. Janulevičiai

PADĖKA
Nuoširdus ačiū dr. C. Knowlton, 

dr. J. Yčui ir dr. W. Metzler už sėk
mingą operaciją bei gydymą ligoni
nėje. Taip pat gili mano padėka už 
lankymą ligoninėje, linkėjimus grei
tai pasveikti, gėles ir kitas dovanas 
p.p.: Tėvui Rafaeliui, OFM, P. S. 
Basčiams, J. L. česėkams, R. E. 
Draudvilams, E. Graibuvienei, J. O. 
Jacikams, J. B. Maziliauskams, V. 
Nakrošiams, p. Pusvaškiui, A. S. Pet- 
raičiams, J. O. Rinkevičiams, dr. E. 
Zubriams, V. F. Skrinskams, A. E. 
Underiams, J. Vaitiekūnaitei.

Taip pat esu nuoširdžiai dėkinga 
savo giminėms — O. Plioplienei, V. 
V. Pliopliams, Ramutei Plioplytei, 
Audriui Pliopliui, dr. V. A. Pliop
liams ir savo vyrui Albinui.

Dar kartą visiems nuoširdžiai ačiū.X Plioplienė

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

Prisikėlimo par. žinios
— šį ketvirtadienį, 8 v.r., Mišios 

už a.a. Vyt. Raulinaitį; užpr. p.p. 
p.p. Markevičienė ir Banaičiai; sek
madienį, 8 v.r. — už a.a. M. Kubilių; 
užpr. p. Urbaitienė.

— Mišios sekmadieniais: 8, 9, 10, 
11.15 v.; šiokiadieniais — 7 ir 8 v.

—T. Placidas yra išvykęs ato
stogų; šį šeštadienį ir sekmadienį bus 
Toronte.

— Sekantiems — 1969 metams pla
nuojantieji vestuves, sukaktis, poky
lius kviečiami skubiai užsisakyti Pri
sikėlimo auditoriją jau dabar. Para
pijiečiams salė išnuomojama už pu
sę kainos, o vad. “šaueriams” — 
atlyginant tik už valymą ir pada
rytas išlaidas.

— Pakrikštyta Herberto ir Brun- 
hildos Smitų dukrelė Simonė-Karin- 
Sandra.

— Parapijos stovyklavietėje Wa- 
sagoje “Aušros” stovykla prasideda 
liepos 13 d., ateitininkų — liepos 
28 d. Tėveliai raginami nedelsiant 
registruoti savo vaikučius į minėtas 
stovyklas. Registracijos blankai gau
nami parapijos raštinėje. Praeitos sa
vaitės “Tėviškės žiburiuose” skelb
ta, kas reikia atsivežti į stovyklą.

Augustinas Frenzelis mirė 
birželio 23 d. rytą Toronto šv. 
Mykolo ligoninėje, globojamas 
toje ligoninėje dirbančio gydy
tojo žento dr. G. V. Sorbora 
(italų kilmės). Pašarvotas Por
ter ir Turner laidotuvių namuo
se, Roncesvalles gt. Laidojamas 
trečiadieni, 10 v.r., lietuvių ka
pinėse evangelikų apeigomis. 
Velionis paliko liūdinčią žmoną, 
dukrą, žentą ir gausią giminę 
JAV ir Lietuvoje. Jis yra gi
męs Plutiškėse, Marijampolės 
apskr. Kaip savanoris tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje 1919-20 
m. Į socialdemokratų partiją 
Įstojo 1922 nr Kanadon atvyko 
1930 m. Čia buvo aktyvus vei
kėjas, ypač socialdemokratų 
partijoje. Toronte 1932 m. jis 
Įsteigė socialdemokratų kuopą, 
kuri ilgokai buvo gana veikli. 
Jis buvo vienas iš Kanados Lie
tuvių Tarybos steigėjų 1940 m.; 
liko išrinktas jos pirmininku. 
Taipgi jis dalyvavo ir “Nepri
klausomos Lietuvos” laikraščio 
steigime. Buvo tvirtas antikomu- 
nistas ir kovojo su antilietuviš
komis komunistų tendencijomis. 
Turėjo tabako ūki Casseltown, 
Ont. Pardavęs tą ūki, apsigyve
no Newtonsville, Ont. ir vis te
besidomėjo visuomenine veikla 
— pastaruoju metu buvo išrink
tas Toronto 260 SLA kuopos pir
mininku. Jis buvo vienas iš tos 
kuopos steigėjų. Jam rūpėjo pa
galba ne tik seniesiems, bet ir 
naujiesiems ateiviams — nevie
nam padėjo atvykti Kanadon ir 
čia Įsikurti. Jo šeima ir bičiuliai 
surengė iškilmingas laidotuves.

Prisikėlimo par. kredito koo
peratyvas bus uždarytas pirma
dieni, antradieni ir trečiadieni, 
liepos 1, 2 ir 3 dienomis. Ket
virtadieni, liepos 4, bus atida
rytas reguliariomis valandomis. 
Kadangi baigiasi antras metų 
ketvirtis, bus apskaičiuoti nuo
šimčiai ir prirašyti už visą pusę 
metų. Taip pat gera proga, bai
giantis ketvirčiui, pernešti indė
lius i parapijos bankeli, nepra
randant nuošimčių. Už indėlius, 
įneštus iki liepos 10 d., nuošim
čiai bus užskaitomi nuo liepos 1 
d. Už depozitus mokama 5% ir 
už šėrus — 5T/2%. Valdyba

Tautinių drabužiu liemenė 
(mergaičių) rasta Woodbridge 
arenoje po mokyklų kongreso. 
Dingo vienas vyriškas apsiaus
tas’. Atsiliepti tel. 447-5872 To
ronte.

; SKLYPAI
> VASARNAMIAMS ;
* S1495 PILNA KAINA
> G E O R G Į A N B A Y, <
* tik 89 mylios. <
k Medžiais apaugę Vt akro didu- '
> mo sklypai su gražiu smėlėtu '
* paplūdimiu. *

Dėl brošiūros skambinti <
> .223 - 6222 Toronto
- -a- Į I

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

Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

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 $1.700. 
Skambinti 259-3680.

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

Kanados mokyklinio jaunimo kongrese Woodbridge, Ont., daly
viai su plakatu prie patrankų, primenančių praeities kovas už lais
vę. Nuotr. Kaz. Baltrūno

ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS TORONTE
Pakilioje nuotaikoje praėjo 

Kanados šaulių pirmajam suva
žiavimui atžymėti skirtas poky
lis šv. Jono Kr. parapijos salė
je. Programą pradėjo Toronto 
VI. Pūtvio kuopos pirm. S. Jo
kūbaitis, rengėjų vardu tarda
mas sveikinimo žodį ir prista
tydamas Torontan atvykusias 
šaulių grupes bei jų vadus. Su
važiavimo dalyvius nepriklauso
mos Lietuvos diplomatinės tar
nybos vardu sveikino, generali
nis konsulas J. Žmuidzinas, sve
čias iš JAV — šaulių Sąjungos 
centro valdybos pirm. V. Išga
nantis, KLB krašto valdybos vi- 
cepirm. Stp. Kairys, baltiečių 
veteranų organizacijos atstovas 
ir estų veteranų vicepirm. R. 
Tralla. “Estonian War of Inde
pendence 1918-20” knygą jis 
Įteikė Lietuvos generaliniam 
konsului J. Žmuidzinui, o To
ronto šauliams skirtą egzemplio
rių — jų pirm. S. Jokūbaičiui. 
Sveikinimo žodi taipgi tarė KLB 
Toronto apylinkės pirm. G. Bal
čiūnas. Būdinga, kad visi kalbė
tojai ragino šaulius atkreipti di
desni dėmesį i lietuviškąjį jau
nimą, sudaryti jam sąlygas Įsi
jungti i šaulių gretas.

Romanas Marijošius, Vilniaus 
operos solistas, yra atvykęs dvie
jų mėnesių viešnagei pas savo 
brolį. Jo bičiuliai birželio 15 d. 
Šv. Jono par. salėje surengė pri
ėmimą, kurio metu solistas pa
dainavo keletą kūrinių. Svečias 
turėjo progos stebėti mokyklinio 
jaunimo kongresą ir dalyvauti 
Joninių šventėje St. Catharines, 
Ont. Birželio 28 d. jis pakviestas 
dalyvauti koncerte Montrealyje, 
kuriame programą atliks meni
ninkai iš okupuotos Lietuvos.

Inž. E. Sičiūnas, baigęs šį pa
vasarį Toronto universitetą 
augštais pažymiais, gavo stipen
diją ir tęs studijas magistro 
laipsniui elektronikos srityje.

Jis taipgi yra dalyvavęs lietu
viškoje veikloje.

Padėka
Mūsų sunkioje valandoje, netekus mylimo vyro, 

brangaus tėvo ir mielo senelio bei prosenelio

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ .
YONGE MEMORIALS LTD.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai Į
Sr' W Sr V *F V V V V VV V V'V «F v ▼ — ▼

BARONESSA
► <BEAUTY SALON
> 2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252
, (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė <

A t A LEONO JAUGELIO, 
visiems, išreiškiusiems užuojautas, aplankiusiems per 
šermenis, nupirkusiems gėlių, dalyvavusiems pamaldo
se, prisidėjusiems prie šv. Mišių ir palydėjusiems į ka
pus, reiškiame gilią padėką —

J. Jaugelienė,
S. Jaugelio, Strikaičių, Šablauskų ir Viskantų šeimos

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.

GAPUTIS, !
7559 Querbes Ave, Montreal 15, P.Q. Tel. 272-8384

^Geriausiai pa ilsės it per savo atostogas | 
L lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE €OD viloje |
* A I IFN n/“\k. IF" 87 East Bay Rd’ OsterriH®. ft■ A II JINIr Cape Cod., Mass., 02655 USA
| /'VI^IW^I 11- Tel. (Area 817) 428-8425.
S • Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvinių S 
r medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams. $
2 • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma. Z
U » Visai arti Šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom).® 
fi • Geras lietuviškas maistas.
S Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo 15 dienos.
2 Ir jau dabar priima užsakymus. g
« Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Roseaale SL, Boston, Mass., 02124, USA. 3 
fi Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONE —
2 Cape Cod Mass., Marija Jansonas. S
S Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią CAPE g 
yCOD žalumynuose paskendusią lietuvišką pajūrio vasarvietę. g

Maloni šio vakaro staigmena 
buvo solistė iš Montrealio G. 
Čapkauskienė, padainavusi VI. 
Jakubėno “Mėlynus varpelius”, 
“Na, tai kas”, St. Gailevičiaus 
“Tremtinių lopšinę”, V. Kupre
vičiaus “Lakštingalą”, arijas iš 
J. Offenbacho “Hofmano pasa
kų” ir Ch. Gounod “Fausto”, 
pianinu palydima J. Govėdo. 
Jos švelnus sopranas buvo ma
loni atgaiva ausiai ir širdžiai. 
Gaila, kad vakaro paskirtis jai 
neleido dainuoti daugiau dai
nų ir arijų.

Dėl laiko stokos dalį sveiki
nimų teko atidėti sekmadienį 
rengiamiems pusryčiams. Pro
gramos vadovas S. Jokūbaitis 
tik pristatė kalbėti turėjusius 
kūrėjų-savanorių bei kitų orga
nizacijų atstovus. Programą už
baigė Ant. Saulaitis, rimuotu žo
džiu pateikęs šaulių veiklos ap
žvalgą nuo laisvės kovų , iki da
bartinių žingsnių tremtyje.' Po 
oficialiosios dalies prasidėjo 
smagūs šokiai. Valgiais apkrau
ti stalai liudijo dideli rengėjų ir 
šeimininkių darbą, kurio parei
kalavo šis neeilinis pobūvis. Su
važiavimas bei pasitarimai buvo 
tęsiami ir sekmadienį. V.

Į tautinių šokių šventę Čikago
je iš Toronto vyks 18 “Varpo” 
šokėjų: V. Akelaitytė, A. Augai- 
tis, J. Baranauskaitė, R. Bilkytė, 
B. čeponkus, R. Gvildys, L. 
Kėkštaitė, R. Kryžanauskaitė, A. 
Kryžanauskaitė, J. Mitalaitė, R. 
Narušytė, A. Puteris, E. Rama
nauskas, J. Šileika, L Tačiliaus- 
kaitė, R. Tamulionis, J. žolpys ir 
A. Zadurskis.

Jiems vadovauja J. Karasie- 
jus. Liepos 2, antradienį, “Var
po” šokėjai pasirodys Toronto 
visuomenei rotušės aikštėje tarp 
7.30 — 9 v.v. tautinių grupių sa
vaitės programoje,

Į tautinių šokių šventę taip 
pat vyks ir “Gintaro” 18 šokėjų 
grupė, kurią sudaro jaunesnieji 
šokėjai.

TAUTINIŲ GRUPIŲ SAVAI
TĖ Toronte rengiama birželio 
30 — liepos 6 d. miesto rotušės 
aikštėje. Programoje: rankdar
bių parodos, koncertai, vaikščio- 
jantieji muzikantai, balionai vai
kams, fejerverkai, šokiai. Kas
dien programos prasidės nuo 12 
v. dienos. Sekmadienį, birželio 
30, koncertas 2 v.p.p. ir 6 v.v.; 
Dixieland koncertas 4 v.p.p.; 
karinių orkestru koncertas 7.30 
v.v., šokiai 9.15 v.v., fejerver
kai 11.45 v.v. Kitomis dienomis 
įvairių tautinių grupių koncer
tai 7.30 — 9 v.v., vieši šokiai 
rotušės aikštėje 9 v.v. Progra
moje dalyvauja 62 tautinių gru
pių vienetai. Lietuviams atsto
vaus J. Karasiejaus vadovauja
ma tautinių šokių grupė “Var
pas”. Ji pasirodys" liepos 2, ant
radienį, 7.30 — 9 v.v. Buvo 
kviestas ir Hamiltono “Gyyata- 
ras”, bet dėl kitų įsipareigoji
mų negalės dalyvauti. Tautinių 
grupių savaitę, pavadintą “Ca- 
nadiaiia Week”, rengia Toronto 
Etninio Meno Taryba. Savaitės 
išvakarėse, birželio 29, šeštadie
nį, rotušės salėje ji rengia balių, 
į kurį kviečiami tautinių grupių 
veikėjai.

Mokyklinio jaunimo kongre
sui per J. R. Simanavičių kon
servatorių partijos vadas Ro
bert L. Stanfield atsiuntė šio tu
rinio telegramą: “Siunčiu svei
kinimus ir geriausius linkėji
mus dalyvaujantiems lietuvių 
jaunimo kongrese. Jūsų įnašas Į 
Kanados kultūros įvairumą, ku
rį laikome vienu mūsų didžių
jų lobių, yra gerai žinomas. Atei
tis laukia iš jūsų dar didesnio 
įnašo bei vaidmens mūsų krašto 
augime.” Robert L. Stanfield.

Dantų gydytojas dr. R. Karka, 
prieš dvejus metus baigęs To
ronto universiteto odontologijos 
fakultetą ir iki šiol vertęsis 
praktika Don Mills, išvyko Čika
gon į Lojolos universitetą dve
jiems metams (be atostogų per
traukos) įsigyti ortodontikos 
specialybės". Jei pasiryžimas bus 
ištesėtas, tai bus pirmas lietu
vis gydytojas šioje specialybėje. .

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL. ENTERPRISES REGZD 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS

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

Šaulių suvažiavimo proga “T. 
Ž.” redakcijoj lankėsi Detroito 
šaulių kuopos atstovai — Juo
zas Petravičius, Vincas Tamo
šiūnas ir Mykolas Vitkus. Pa
starieji du nusipirko po knygą 
“Lithuanians in Canada” ir tre
čią egzempliorių — Vasario 
16 gimnazijai. Detroite yra 90 
šaulių. Daugumas jų dalyvauja 
lietuviškoje veikloje.

Dr. A. Balsys, kaip labai ge
rai baigęs Toronto universitete 
mediciną, gavo stipendiją ir me
dalį.

G. Raudys baigė Toronto uni
versitete elektronikos skyrių.

Inž. A. Šlekys, šį pavasari bai
gęs Toronto universitete elekt
ros inžineriją, išvyksta i Urbanos 
universitetą Illinois magistro 
laipsnio siekti elektronikos sri
tyje. Iš universiteto yra gavęs 
stipendiją.

Audrius Šileika, baigęs chemi
jos mokslus Toronto un-te, šiuo 
metu dirba Waterloo, Ont. Ne
trukus žada persikelti dvejiem 
metam i Winnipega.

“Atlantic” restoranas nuo lie
pos 1 d. uždaromas atostogoms. 
Savininkai Valatkos

“Dainos” krautuvė, kurios sa
vininku iki šiol buvo lietuviškos 
radijo programos vedėjas J. R. 
Simanavičius, nuo šio ketvirta
dienio. birželio 27, parduota 
naujam savininkui lenkui. J. R. 
Simanavičiai persikelia gyventi 

4 175 Parkside Dr. Jų telefono 
numeris pasilieka nepakeistas.

“TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos

• du kartus per sovaitę — 
šeštadienį: 3.39 — 4.30 v.p.p.

banga 1250, stotis CHW0, 
Oakville, Ont, Kanada;

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

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

“Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvė*.

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

SPRINGHURSTE, lietuvių rajone, 
išnuomojamas vasarnamis, šiltas-šal- 
tas vanduo ir kiti patogumai. Skam
binti 534-8154.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir 
virtuvė su balkonu antrame augšte; 
yra garažas. Suaugusiems. Arti Bloor 
St ir Dundas St W. požeminio trau
kinio. TeL 534-9127.

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

IŠNUOMOJAMAS nuo liepos 6d. 
iki liepos 20 d. trijų miegamųjų va
sarnamis su visais patogumais. Skam
binti po 5A0 v.v. tel. 741-0133.
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K! MONTREAL
Sv. Kazimiero par. žinios

— Parapijos išvyka pasisekė la
bai gerai, šiais metais atsilankė dau
giau parapijiečių. Po pamaldų, gra
žioje aikštėje, visi lietuvišku papro
čiu užkandžiavo. Vėliau įvyko lote
rija, kuriai daug gražių fantų paau
kojo geri parapijiečiai. Išvyką orga
nizavo par. komitetas, kuriam labai 
daug padėjo darbu Vyrų Draugija. 
Tikrai didelis ir nuoširdus ačiū vi
siems darbuotojams ir atsilankiu
siems. Iš šio parengimo gauta pel
no $282.91.

— Muzikas Ambrozaitis gydomas 
karinėje St Hubert ligoninėje. Ti
kimasi, kad ten greičiau pasveiks nuo 
persišaldymo.

— Royal Edward ligoninėje tebėra 
Antanina Mekšriūnienė. Fredis Sako- 
vičius, Royal Victoria ligoninės tar
nautojas, bedirbdamas gavo stiprų 
bronchų uždegimą; gydomas ligoni
nėje. Mockevičienė yra Montreal Ge
neral ligoninėj, kur jai bus daroma 
ausies operacija. Birželio 19 d. iš S. 
Cabrini ligoninės sugrįžo į namus 
Adelė Mikėnienė. Birželio 21 d. iš 
Royal Edward ligoninės sugrįžo į na
mus A. Žilinskas; išbuvo ten 17 die
nų gydydamasis nuo astmos.

— Ilgametis mūsų parapijos ko
miteto narys Charles - Milius buvo 
veiklus įvairiuose parapijos darbuo
se, nors turėjo daug darbo savo mo
kytojo pareigose — penkiose gimna
zijose. Birželio 29 d. susituoks Det
roite Šv. Geraldos bažnyčioje su lie
tuvaite mokytoja Phyllis Martin. Po 
jungtuvių abu jaunieji išvyks mė
nesiui laiko į Europą, kurios dar 
nėra matę. Laimingos kelionės ir 
šviesaus gyvenimo!

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $156.60. K. J. G.

Montrealiečių orkestras. Birželio 
22 d. Woodbridge, Ont., lietuvių mo
kyklų mokinių kongrese teko matyti 
ir girdėti įdomų jaunimo pasirodymą. 
Visi pasirodymai įdomūs, gražūs ir

širdžiai mieli: atskirų ir jungtinių 
chorų dainos bei įvairūs tautiniai šo
kiai ir šokis su vėliavėlėmis - skare
lėmis, o be to, tiek jaunų veidų iš 
dviejų Kanados provincijų.

Iš visų tenka išskirti naują muzi
kinį vienetą iš Montrealio, kuriam va
dovauja Zigmas Lapinas. Jis dar tik 
šiais metais subūrė šį jaunimo rate
lį, pats padirbo kaikuriuos instru
mentus ir pirmą kartą pasirodė Va
sario 16 minėjime. Vėliau pasirodė 
Motinos Dienos minėjime ir per radi
ją Vydūno programoje. Instrumentai: 
8 kanklės, iš jų 5 jo paties padirbtos, 
5 birbynės (1 atvežta iš Lietuvos, o 
4 — jo darbo), 2 skudučių komplek
tai (jo darbo) ir 5 lumzdeliai. Šiame 
muzikos ratelyje dalyvauja 18 ber
niukų ir mergaičių, kurių jauniausia 
yra 6 metų, o vyriausias — virš 20 
metų. Jie parinkti iš lituanistinių 
kursų ir lietuviškų mokyklų Montre
alyje. Mokėsi po 2 valandas kiekvie
ną ketvirtadienį Aušros Vartų para
pijos salėje. Dabar visi atostogaus 
ligi rudens, o rudenį — vėl į darbą. 
Malonu klausyti šių instrumentų mie
los muzikos, kuri užpildė didelę salę 
ir įdomu buvo sekti tas pačias jau
nąsias kanklininkes ar į ragelius be- 
pučiančius jaunuolius. Sėkmės Zigm. 
Lapinui ir jo jauniesiems muzikan
tams, gražiai pasirodžiusiems mokyk
lų kongrese. Vudbridys

Moksleivių vasaros stovykla 
“Baltijoj” įvyks liepos 13-21 d. 
Prašome visus tėvus registruo
ti savo jaunimą į šią stovyklą 
nuo 7-16 metų, ši stovykla įvyks 
Laurentidų kalnuose ir yra ski
riama visiems lietuvių vaikams 
Montrealyje, Otavoje' ar kitur 
gyvenantiems. Jaunimas stovyk
loje išmoksta kartu gyventi su 
draugais-ėmis. Tai yra ir poilsio 
laikas gryname kalnų ore. Sto
vykloje išmoksime naujų lietu
viškų dainų, darbelių, sporto. 
Stovyklos vadovas — kun. G. 
Kijauskas, SJ. Mergaitėms va
dovaus sės. M. Margarita, A. 
Morkūnienė, J. Adamonienė ir 
studentė iš Putnamo sės. M. Ce
cilija. Berniukams sutiko vado
vauti E. Girdauskas ir Linas Gi- 
riūnas. Stovyklos ūkvedys bus 
p. Styra, šeimininkės: p. Žitkie- 
nė ir p. Girdžiuvienė. Prašome 
nedelsiant registruoti savo jau
nimą pas sės. M. Margarita 766- 
9397.

REKOMENDUOJAME:
1. Visas namų, inventoriaus, atsakomy

bės apdraudas sudėti į vieną 
apdraudos “policy”.

SUTAUPYSITE MAŽIAUSIAI 10%
2. Apdraudos sumas turėti atitinkamas 

Jūsų turto vertei, nes nedaug tektų 
primokėti, o kartais tai būtų labai 
naudinga

3. Komercines apdraudas imti trejiem 
metam ir mokėti metiniais 
mokėjimais

SUTAUPYSITE 10%
Ir eilę kitų rekomendacijų
Jūs išgirsite iš:

ADAMONIS
INSURANCE AGENCY INC.

Tel.: 722-3545
Chartered Insurance Broker

(Mūsų tikslas - sutaupyti Jums 
tūkstančius)

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - 
ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

MOKA UŽ:
DEPOZITUS ____________ 4.4% ‘
ŠĖRUS _____________ __J%%
TERMIN. INDĖLLIUS IKI .. 7% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros šėrų ir depozitų 
sumos.

PARDUODAMI “ŽMOGUS IR JO PASAULIS” BILIETAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 1030 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 Blvtl, 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.




