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Visų seimas
Lietuvos Laisvės Kovos Metų ar su jais susiję įvykiai rieda 

vienas po kito: Vašingtono konferencija, kultūros kongresas, iškil
mingi Vasario 16 minėjimai, tautinių šokių šventė, laisvojo pasau
lio lietuvių seimas... Jau daug kas įvyko, nors ir neviskas pavyko. 
Pvz. iš kultūros kongreso laukta žymiai daugiau, ypač organiza 
cinėje srityje, tačiau išeivijos sąlygose viltys kartais būna dides
nės nei galimybės. Kaip ten bebūtų, lietuviškasis judėjimas vyks
ta — vienur silpniau, kitur stipriau. Tasai stiprumas labai daug 
priklauso nuo rengėjų pajėgumo ir rūpestingumo. Kur įvykių 
ruoša patenka į energingas ir rūpestingas rankas, ten viskas būna 
pramatyta, suplanuota, tinkamai sutvarkyta, ir suvažiavimas ar 
kongresas praeina sklandžiai. Bet ten, kur tokių rankų nėra, kur 
paruošiamieji darbai atliekami atkištinai ir tai paskutinėmis die
nomis ar net valandomis, — gaudomasi suvažiavimo metu. Tai 
ypač ryšku tais atvejais, kai suvažiavimai įvyksta ne atitinkamuose 
viešbučiuose, o šiaipjau salėse. Svečiams, atvykusiems ypač iš to
liau, tenka būti liudininkais tokio nepasiruošimo iškilmingam įvy
kiui: kongresas turi jau prasidėti, o rengėjai tebelaksto po salę, 
nešiodami kėdes, tvarkydami sceną. Kai išeina pirmininkas kalbėti, 
žiūrėk, neveikia mikrofonas... Tai istorija, kuri kartojasi dauge
lyje mūsų parengimų. Jei tai atsitinka eiliniuose minėjimuose, 
niekas ir dėmesio nekreipia, bet kai taip įvyksta kurio nors kon
greso proga, labai krinta į akis.

★ ★ ★
Š. m. rugpjūčio 29 — rugsėjo 1 dienomis Niujorke rengiamas 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas. Prieš penketą metų jis 
sklandžiai praėjo Toronte, sklandžiai, atrodo, praeis ir Niujorke, 
nes, kaip matyti iš pranešimų, seimui ruošiamasi visu rimtumu ir 
rūpestingumu. Po tautinių šokių šventės Čikagoje visos išeivijos 
akys nukryps Į Niujorką, į rengiamąjį seimą. Skelbiama, kad tai 
bus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas. Kadangi Bendruo
menė apima visus išeivijos lietuvius, tai bus, galima sakyti, viso 
laisvojo pasaulio lietuvių seimas. Jo narius sudarys paskiruose 
kraštuose gyvenančių lietuvių rinkti atstovai, kurie turės spren
džiamąjį balsą, žinoma, galės dalyvauti ir svečiai, suinteresuoti 
lietuviškosios veiklos reikalais, kaip stebėtojai. Tai paprasta, aiški 
ir išbandyta seimo struktūra, numatyta statute. Visdėlto, kad sei
mas turėtų dar platesnį, veiksmingesnį prestižą, derėtų pakviesti 
bent centrinių visuomeninių organizacijų atstovus — ateitininkų, 
skautų, šaulių, buvusių karių, moterų ir'pan. Jų dalyvavimas bei 
aktyvus reiškimasis seimo darbuose pagyvintų jo eigą, įgalin
tų juos tiesiogiai susipažinti su bendrosiomis išeivijos problemo
mis ir plačiau paskleisti seimo mintis organizuotoje išeivijoje. 
Kaikur apylinkių tarybose ar seimeliuose organizacijų atstovai 
jau dalyvauja. Tad būtų nuoseklu ir PLB seime jų nepamiršti. Ir 
aplamai reikėtų daryti riša, kad ir teoriniu, ir praktiniu požiūriu 
seimas būtų plačios, visuotinės apimties.

★ ★ ★
Kaip ir daugeliui suvažiavimų, taip Ir šiam seimui gresia vie

nas pavojus, būtent, nieko nepasakyti. Žinome iš patirties, kad su
važiuojama tam, kad būtų suvažiuota ir pasišnekučiuota. Jei ir šis 
seimas praeis nieko rimtesnio nenuveikęs, nepasvarstęs, nenutaręs, 
nepateisins įdėto triūso ir išlaidų. Taigi, svarbu, kad seimas būtų 
darbingas. Vadovaujantieji turėtų parūpinti ne tiktai vieną kitą 
paskaitą, bet ir konkrečių svarstymų planą, o dalyviai — pasi
ruošti jų svarstymui. Juk lietuviškoji išeivijos veikla per tiek 
metų reikalinga peržiūros. Yra susitelkusi visa eilė problemų, lau
kiančių naujų gairių. Viena tokių yra švietimas ir kultūrinis gyve
nimas.'Dalis'tų problemų buvo iškelta kultūros kongrese, bet 
konkretūs sprendimai palikti Bendruomenei. Atrodo, kad toms 
gyvybinėms sritims reikia pajėgesnių institucijų, sugebančių pla
nuoti bei organizuoti visos išeivijos mastu. Lauks visuomene sei
mo žodžio ir kitais klausimais, pvz. dėl besiplečiančio bendravimo 
su okupuota Lietuva. Tai ne tik politinis, bet ir kultūrinis, sociali
nis klausimas, reikalingas tolimesnio ryškinimo. Lauks seimo žo
džio ir okupuotos Lietuvos tautiečiai, kuriuos užsienio balsai pa
siekia radijo bangomis. Jiems juk rūpi sužinoti, ką veikia, ko 
siekia, kaip sugyvena ir kiek yra pajėgūs užsienio lietuviai. Tad 
belieka palinkėti seimui rūpestingos ruošos, darbingos eigos ir 
turiningo žodžio. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

RINKIMINIAI LAIMĖJIMAI IR SMŪGIAI

Pasaulio įvykiai

Federacinio parlamento rin
kimus laimėjo premjero P. E. 
Trudeau vadovaujami liberalai. 
Partijos išsirikiavo šia tvarka: 
liberalų 154 atstovai, pažangių
jų konservatorių 72. naujųjų de
mokratų 23, kreditistų 14 ir vie
nas nepriklausomas atstovas. 
Buvusiame parlamente libera
lai turėjo 131 atstovą, pažangie
ji konservatoriai — 97, naujie
ji demokratai 21, kreditistai 9. 
socialinio kredito partija — 5. 
du atstovai buvo nepriklausomi. 
Rinkimuose balsavo 7.903.475 
rinkėjai, kurių 45% balsus ati
davė liberalams. 31% pažangie
siems konservatoriams, 17% — 
naujiesiems demokratams. 5% 
— kreditistams. 0.8% — socia
liniam kreditui, 0.9% — ki
tiems atstovams. Didžiausia ne
sėkmė ištiko Toronte kandida
tavusius tris komunistus: kom
partijos vadas W. Kashtan gavo 
tik 155 balsus, R. Murphy — 
323 ir N. Clarke — 172.

Konservatorių vado R. Stan- 
fieldo viltis sugniuždė asmeni
nis P. E. Trudeau populiarumas, 
kurio pagrindinėmis priežasti
mis tenka laikyti jaunesnį am
žių. laisvesnį stilių priešrinkimi
niame vajuje ir griežtą liniją 
prieš Kvebeko separatistus. 
Premjerui P. E. Trudeau, atro
do. daug padėjo Kvebeko globė
jo šv. Jono Kr. dieną Montrea- 
lio parade seoaratistų sukeltos 
kruvinos riaušės, dėl kurių 234 
demonstrantai atsidūrė už gro
tų su savo vadu P. Bourgault, 
kuriam dabar gresia dveji me
tai kalėjimo. Seoaratistų susi
kirtimas su policija rinkimų iš
vakarėse daugelį kanadiečių* pa
skatino atiduoti balsus už parti

ją, kurios vadas taip aiškiai buvo 
pasisakęs už vieną Kanadą. 
Daug kam atrodė, jog Kvebeko 
problemą geriausiai gali išspręs
ti kvebekietis P. E. Trudeau. 
Dėl šios priežasties buvo už
miršta jo neaiški politinė praei
tis, neryškūs ateities planai.

Skaudus smūgis ištiko Rober
to Stanfieldo konservatorius, 
praradusius daugelį žymių at
stovų. Iš aštuonių buvusių kan
didatų į partijos vadus parla- 
mentan buvo išrinkti tik trys — 
R. Stanfieldas, J. Diefenbakeris 
ir G. Hees. kai tuo tarpu libe
ralai į parlamentą pravedė vi
sus šešis buvusius pretendentus 
į vado kėdę. J. Diefenbakerio 
teigimu, rinkimai buvo skaudi 
nelaimė konservatorių partijai. 
Šio pareiškimo potekstėje buvo 
aiški mintis — štai kas jus iš
tiko, kai jūs mane pašalinote 
iš vado pareigų! Dėl pralaimė
jimo galima būtu kaltinti R. 
Stanfieldo nesugebėjimą sudo
minti rinkėjus, bet toks kaltini
mas būtų neteisingas D. Robli- 
no, A. Hamiltono, D. Fultono, 
M. Faribault ir netgi J. Diefen- 
bakerį nuvertusio Daltono Camp 
pralaimėjimų akivaizdoje. Jei
gu jie nebuvo išrinkti į parla
mentą, sunku būtų patikėti, kad 
jų vadovaujama partija būtų 
galėjusi laimėti rinkimus. Atro
do. viską nusvėrė rinkėju po
sūkis į naują liberalų vadą P.
E. Trudeau.

Asmeninė tragedija ištiko ir 
naujųjų demokratų vadą T. C. 
Douglas, Britų Kolumbijos Bur- 
naby-Seymour apylinkėje nedi
deliu balsu skirtumu pralai
mėjusį beveik nežinomam li
beralų atstovui R. Perrault, nors

Banguoja šokėjos ir šokėjai Čikagos link Į tautinių šokių šventę. . .

Atvyks kunigai is Lietuvos?
Geležinei uždangai šiek tiek 

prasiskleidus, į okupuotą Lie
tuvą ir iš jos prasidėjo šioks 
toks judėjimas. Jau nevienam 
pavyko nuvažiuoti į Vilnių ir 
ten pasimatyti su savo artimai
siais. Į krašto gilumą patekti 
pavyksta tik vienam kitam ko
munistų simpatikui. Iš Lietuvos 
atvyksta vienas kitas tautietis 

bes bei kitur.
Privilegija ir misija
Ryšium su tuo kilo klausi

mas, ar ir kunigai gali pasinau
doti ta privilegija. Yra žinoma, 
kad jau keletas kunigų buvo nu
vykę Vilniun aplankyti savo ar
timųjų. Iš Lietuvos išvykti ku
nigui šiuo metu yra labai sun
ku. Tik vyskupijų valdytojams 
ir vyskupui J. Labukui buvo leis
ta nuvykti Romon. Taip pat bu
vo išleistas vienas kitas kunigas 
studijoms į Romą. Tai didelė 
privilegija, kuria labai retai 
kam tenka pasinaudoti. Yra bet
gi viena kategorija kunigų, ku
riai sovietinės valdžios atstovai 
netgi paruošia kelius užsienin. 
Tokių atvejų praeityje yra jau 
buvę. Bet tai žmonės su specia
lia propagandine misija, būtent, 
skelbti užsieniečiams, kad Lie
tuvoje ir aplamai Sovietų Są
jungoje nėra religijos persekio
jimo. Yra žinoma, kad pernai 
buvo kilusi idėja Vilniuje pa
siųsti tuo tikslu porą kunigų į 
JAV-bes ir gal Kanadą. Ta idė
ja nebuvo įvykdyta, matyt, pa
aiškėjus, kad tokia misija ne
būtų sėkminga.

Maskvos balandis
Maskva turbūt yra kitokios 

nuomonės apie išeivius aplamai, 
nes atsiuntė Maskvos vyriausią
jį rabiną Yehuda Leib Leviną. 
74 m. amžiaus, į Niujorką, kaip 
pirmąjį balandį. Oficialiai jis 
buvo kviestas antisionistinės žy
dų organizacijos “American 
Council for Judaism”, kuri tu
ri tik 20.000 narių ir laikoma 
maža grupe. Tokiam kvietimui 
buvo priešinga kita, antikomu
nistinė organizacija “The Ame
rican Jewish Conference on So
viet Jewry.” Kai rabinas Levi
nas pasirodė pirmoje spaudos 

pati partija savo parlamentarų 
skaičių nuo 21 padidino iki 23. 
T. C. Douglas pareiškė pasi
trauksiąs iš vado pareigų 1969 
m. liepos mėn.

Krašto valdymą premjeras P. 
E. Trudeau perima jokių dides
nių įsipareigojimų nesu varžyto
mis rankomis. Vienintelis jo aiš
kus pažądas yra išlaikyti Kve
beką Kanados federacijoje. Jo 
laukia nelengvias uždavinys — 
išryškinti savo politiką konkre
čiais darbais. Ar ji bus priimti
na kanadiečių daugumai, paaiš
kės ateityje. Rinkiminiame va
juje naudota nutylėjimo taktika 
turės pasikeisti. Premjeras P. 
E. Trudeau dabar turės atskleis
ti savo planus, siekius ir kraštui 
valdyti būtiną valstybininko bei 
administratoriaus talentą.

konferencijoje, pakilo du svei
kintojai tuo pačiu metu ir ėmė 
tarp savęs ginčytis,v kas pirmas 
turi pasveikinti svečią. Rabinas, 
matydamas, tokį keistą atvejį, 
nusisuko į sieną ir ėmė giedoti 
“minhah” — žydų vakarinę gies
mę. Dar nemalonesnė būklė su
sidarė Manhattan Hunter kole
gijos salėje, kur rabinas ture-
• « ♦ a * • • -J*- n_ • j

Kai jis ėmė sakyti, kad Sov. Są
jungoj nėra antisemitizmo, kad 
žydai nėra persekiojami, kad si
nagogoj leista mokyti religijos, 
— iš klausytojų pusės pasigir
do garsūs protesto balsai. Išken
tėjęs 40 minučių klausytojų 
trukdančius įtarpus, rabinas su
pyko ir nuėjo nuo scenos.

Misija nepavyko
Angliškosios Niujorko spau

dos korespondentai pripažįsta, 
kad rabino Levino dėstyme bu
vo dalis tiesos, tačiau toli gra
žu iki jos pilnumo. Jei šiokia 
tokia laisvė ir duodama, tai labai 
suvaržytam sąlygom. Pasirodo, 
žydų minėtoji antikomunistinė 
draugija turi surinkusi tikslius 
duomenis apie žydų religinio gy- 

Kanodos ministeris pirmininkas P. E. Trudeau kalbasi su M. Da- 
niliūnaite, viena iš trijų jaunuolių nuvykusių pasveikinti prava
žiuojančio premjero Londono apylinkės vardu. Nuotraukoje — 
min pirmininkas su lietuvių jam įteikta rožių puokšte ir knyga 
"Lithuanians in Canada". Kairėje — dalis veido J. Paulionio, jr., 
o L. Butkaus visai nematyti. Užpakaly — Londono liberalų kan
didatai ir ougštieji partijos pareigūnai. Nuotrauka E. Singerio

venimo suvaržymus ir netgi per
sekiojimą. Ji iš anksto perspė
jo, kad rabinas Levinas yra at
vykęs su Maskvos pritarimu ir 
negali laisvai kalbėti. Be to, 
JAV-ių žydus erzina ir tai, kad 
Sov. Sąjunga remia arabų kraš
tus ir neleidžia emigruoti Izrae- 
lin savo piliečių žydų. Tos ap
linkybės sukliudė Maskvos rabi
no . misiją, kuri siekė pagerinti 
santykius su JAV žydais. Pasta
rųjų šauksmas apie žydų perse
kiojimą Sov. Sąjungoje,' matyt, 
įkyrėjo Kremliui, nes menkina 
jo prestižą laisvajame pasauly
je. Pirmas Maskvos žingsnis, tie
sa, nepavyko, bet tai nereiškia, 
kad kiti nebus bandomi.

Jeigu su panašiu uždaviniu at
vyktų kuris nors okupuotos Lie
tuvos dvasininkas (kol kas apie 
tai žinių neturima), galimas da
lykas, susilauktų panašios ne
sėkmės. Jei betgi atvyktų kaip 
privatus asmuo be jokios propa
gandinio uždavinio, susilauktų 
nuoširdžiai lietuviško priėmimo^ 
kaip ir visi kiti tautiečiai, apsi
lankę Kanadoje ar JAV-se. Tik 
Maskvos propagandos nešėjai 
čia nelaukiami ir veikiai atpa
žįstami.

PRANCŪZIJOS PARLAMENTO RINKIMŲ ANTROJOJE DA
LYJE TRIUŠKINANČIOS PERGALĖS susilaukė prez. De Gaulle 
ir jo partija. Į 487 vietų parlamentą gaullistai ir jų sąjungininkai 
pravedė 355 atstovus. Skaudžiausias pralaimėjimas ištiko 73 atsto
vus turėjusius komunistus, nes jų skaičius buvo sumažintas iki 33. 
Pralaimėjimo priežastimi tenka laikyti komunistų organizuotus 
streikus ir prez. De Gaulle pakartotinį kreipimąsi į tautą, kuriame 
•is nepašykštėjo karčių žodžių totalistiniam komunizmui. Rinki
muose pralaimėjo ir buvęs premjeras P. Mendes-France, kuris 
krizės metu buvo minimas kaip premjero G. Pompidou įpėdinis. 
Parlamentan išrinktas didžiausias prez. De Gaulle priešas Fran
cois Mitterand, demokratų ir socialistų kairiosios federacijos va
das. Rinkimų rezultatus politi-1 
aliai komentarai laiko didžiau
siu prez. De Gaulle laimėjimu, 
tačiau ateitis nebus rožėmis 
klota, nes jam reikės patenkin
ti studentų ir darbininkų reika
lavimus, pašalinti frankui gre
siantį nuvertinimą.

Hong Kongo ir Macao vande
nyse pradėjo plaukioti kiniečių 
.avonai. Į jūrą juos atplukdė 
Pearl upė iš Kvantungo sosti
nės Kantono, kur šiuo metu 
vyksta skerdynės tarp Maotse- 
tungo raudonųjų sargų, nesuta
riančių dėl “kultūrinės revoliu
cijos” krypties. Kadangi į Hong 
Kongą išplaunami lavonai yra 
surištomis rankomis ir kojo
mis, atrodo, Kantone vykdomos 
masinės žudynės. Neramumų ži
dinys yra čungšano universite
tas Kantone. Susidūrimuose tarp 
studentų grupių buvo sudegin
tas fizikos ■ fakulteto pastatas ir 
padegta elektros jėgainė-Hong 
Kongą yra pasiekę studentų at
sišaukimai, kuriuos pasirašė 
Čungšano universiteto Raudo
nosios Vėliavos Komuna ir Re- 
voliucirūnkų Komitetas. Į šių 
dviejų nesutariančių grupių gin
čą yra įvelti darbininkai ir net
gi kariuomenė. Kruvini susikir
timai, matyt, vyksta ir kituose 
Kini jos miestuose, nes pastaruo
ju metu beveik visiškai buvo su
stabdytas turistinių vizų išdavi
mas užsieniečiams. Užsienio di
plomatams ir žurnalistams Pe- 
kinge uždrausta skaityti ant sie
nų klijuojamus atsišaukimus. 
Kiekvieną pavasarį Kinijos vy
riausybė rengdavo diplomatų 
ekskursiją į kaimus, bet šiemet 
šios išvykos buvo atsisakyta. Tai 
liudija, kad neramumai yra per
simetę ir į sukolchozintus kai
mus, kur taip pat vyksta gink
luoti susidūrimai tarp Maptse- 
tungo priešų ir jo šalininkų.

Islandijos sostinėje Reykjavi- 
ke dvi dienas posėdžiavo Atlan
to Sąjungos kraštų užsienio rei
kalų ministerial, konferencijos 
dalyviai pasmerkė R. Vokieti
jos suvaržymus susisiekimui su 
Berlynu, ragino narius pasira
šyti sutartį atominių ginklų pli
timui sustabdyti. Baigminiame 
pranešime buvo pasiūlyta suma
žinti Atlanto Sąjungos ir Var
šuvos Sąjungos kariuomenes, ta
čiau šis sumanymas neįgyvendi
namas be sovietu pritarimo. 
Nauji suvaržymai Berlynui įtai
goja, kad Maskva nėra linkusi 
siekti įtampos sumažinimo. JAV 
valstybės sekr. D. Rusk iš Is
landijos užsuko į Bonna. kur dar 
kartą pakartojo Amerikos, Bri
tanijos ir Prancūzijos įsipareigo
jimus Berlyno klausimu. R. Vo
kietijos įvesti suvaržymai esą ne
teisėti ir nesuprantami, jeigu 
Maskva nori geresnių santykių

AR KALBATE
Jaunieji lietuviai pasveikino min. pirm. P. E. Trudeau ir 

Įteikė knyga "Lithuanians in Canada"
Londono aerodrome stabtelėjusi 

Kanados ministerį pirmininką P. E. 
Trudeau pasitiko gausus būrys neor
ganizuotos visuomenės, kurios prieša
kyje buvo kandidatuoją i feder. par
lamentą ir kt. liberalų veikėjai, taut, 
drabužiais apsirengę indėnai ir... 
trys jauni lietuviai, taip pat pasipuo
šę taut, drabužiais, būtent: M. Da- 
niliūnaitė, L. Butkus ir J. Paulionis. 
Jie pasveikino ji apyl. valdybos var
du, Įteikė puokštę rožių ir naujai iš
leistą knygą “Lithuanians in Cana
da”. Ministeris pirmininkas padėkojo 
ir pasakė: “Visa tai man padės pri
siminti jus”. Paskui jis Daniliūnai- 
tę paklausė: “Ar namuose kalbate 
lietuviškai ir ar šokate lietuvių tau
tinius šokius?” Ji i abu klausimus 
atsakė “taip”. Sis pokalbis buvo pa
cituotas ir didžiojo vietos dienraš
čio “The London Free Press”. Prem
jeras paprašė padaryti su ja nuotrau
ką. žurnalistai klausinėjo, ką ji vei
kia dabar, ką numato ateityje, ką 
mėgsta ir pan. Sunku pasakyti, ar 
Trudeau jos atsakymą palaikė tei

su Vakarų pasauliu. Tokios prie
monės Įtaigoja, jog Kremlius bi
jo taikaus sugyvenimo su Va
karais.

Sovietų rašytojų oficiozas “Li- 
teraturnaja Gazeta” vedamuoju 
puolė rašytoją Aleksandrą Sol- 
ženyciną kaip antisovietinės pro
pagandos įrankį. Jo knyga “Vie
na Ivano Denisovičiaus gyveni
mo diena” pirmą kartą atsklei
dė tikrąjį koncentracinių stovyk
lų vaizdą Stalino teroro laikais. 
Buvęs kalinys A. Solženycinas 
tada tapo savotišku herojumi, 
bet jis prarado kompartijos ma
lonę kitais veikalais. Dabartinio 
pasmerkimo A. Solženycinas su
silaukė už “Vėžininkų palatą”, 
kuri, “Literaturnaja Gazeta” re
daktorių nuomone, juodina visą 
sovietinę sistemą. Ši knyga greit 
bus išleista Vakaruose, o tai, 
matyt, ir buvo tikroji puolimo 
priežastis.

Per Berlyno sieną perlipo du 
R. Vokietijos policininkai ir pa
siprašė politinio pabėgėlio tei
sių. Nuo 1961 m. į vakarinį Ber
lyną jau yra pabėgę 503 sienos 
sargybiniai.

Nusiginklavimo viltis sustipri
no sovietų užsienio reikalų min. 
A. Gromyko kalba augščiausia- 
me soviete. Darydamas užsienio 
politikos apžvalgą, jis prasitarė, 
kad Kremlius pasiruošęs pra
dėti pasitarimus raketų sumaži
nimo klausimu. Tai buvo neti
kėtas atsakymas į prez. L. B. 
Johnsono pasiūlymą. Jau Glass
boro konferencijoje prez. L. B. 
Johnsonas įrodinėjo premjerui 
A. Kosyginui, kad priešraketinių 
ginklų užtvara pareikalautų ne
paprastai didelių išlaidų. Jos 
įrengimas būtų nuostolingas 
abiem kraštam, nes visų raketų ’ 
neįmanoma numušti. Stebėdami 
prie Maskvos ir Leningrado ky
lančius priešraketinius ginklus, 
amerikiečiai buvo priversti pra
dėti ribotos užtvaros įrengimą. 
Ambasadoriui L. Thompsonui 
pavesta susitikti su užsienio rei
kalų min. A. Gromyko ir išsiaiš
kinti, ar Kremlius tikrai nori 
derybų raketų skaičiui apriboti.

Ramiojo vandenyno Iwo Jima 
saloje po 23 metų buvo nuleis
ta JAV vėliava ir iškelta Japo
nijos. Šios nedidelės salos už
ėmimas 1945 m. pareikalavo 
6.000 amerikiečių gyvybės au
kos. Kautynių metu žuvo visa 
japonų įgula — apie 20.000 ka
rių. Iwo Jima salą išgarsino As
sociated Press korespondento J. 
Rosenthal padaryta nuotrauka, 
vaizduojanti vėliavos iškėlimą 
vulkaninio Surabači kalno vir
šūnėje. Dabar ten yra pastaty
tas žuvusiems kariams pamink
las su bronzine JAV vėliava.

Nukelta į 7-tą puslapi.

LIETUVIŠKAI?

giamu ar neigiamu reiškiniu, bet vie
na buvo visai aišku, kad jis tuo klau
simu domisi ir jam teikia reikšmės. 
Vėliau, lankydamasis Sudbury ir ki
tose vietovėse, jis tą klausimą iš
ryškino ir pastatė visai aiškioje plot
mėje: viena Kanada, dvi oficialios 
valstybinės kalbos, o kaip kiekviena
me laisvame krašte, taip ir Kanado
je, namuose kiekvienas gali vartoti 
tokią kalbą, kokia jam patinka. Tą 
minti jis patvirtino ir savo kalboje, 
pasakytoje liberalams surinkus abso
liutinę atstovų daugumą, būtent, kad 
prieš šiuos rinkimus, važinėdamasis 
po Įvairias vietoves, jis pažino Kana
dą geriau, negu per pragyventą ei
lę metų ligi šiol ir kad, jo nuomo
ne, ne tik anglai ir prancūzai, bet ir 
kiekviena kita etninė grupė turi ras
ti vietos visuomenėje be nutautėjimo 
pavojaus “to exist without assimila
tion”. Visa tai derinasi su jo “just 
society” principais. Lietuvių jaunie
ji atstovai ji pasitiko ne kaip “swing
ing Pierre”, bet kaip Kanados minis
ter! pirmininką, ir laikraštis atžymė
jo _ «No kissing”. E. D.
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9 RELIGINIAME GIMME
* Garsusis Kryžių kalnas Meš

kuičių valsčiuje, Šiaulių apskr., 
sovietinės okupacijos įstaigų įsa
kymu, išniekintas. Informacijos 
šaltinis datos nenurodo, bet iš 
aprašymo matyti, kad kryžiai 
buvo sunaikinti 1965-66 metais. 
Sunaikinimo priežastis aiški — 
okupantams nepatiko, kad ten 
lankėsi daug maldininkų. Tikin
tieji kryžius tame kalne staty
davo pagerbdami savo mirusius, 
melsdami Dievo pagalbos gyvie
siems arba dėkodami už patirtas 
malones. Pagal Lietuvių Encik
lopediją, kryžių skaičius minė
tame kalne svyruodavo: 1900 m. 
jų buvo 300, 1902 m. — 155, 
1922 m. — 50, 1938 m. — per 
400. Kryžių skaičius pagausėjo 
sovietinės.okupacijos-metu, ypač 
1955-57 m., nes daug kryžių ten 
pastatė grįžę tremtiniai iš Sibiro 
ir kalėjimų. Visas kalnas atro
dė kaip ištisas kryžių miškas. 
Tai buvo lietuvių šventa vieta,' 
kur daugelis tikinčiųjų j ieškojo 
stiprybės, paguodos, pagalbos. 
Gautoje žinioje rašoma: “Prieš 
ketverius ar penkerius metus te
ko man tenai lankytis. Koks nuo
stabiai žavintis kalnas! Kiek ten 
sudėta žmonių aukų nuo pat se
novės! Įvairiausi, gražiausi kry
žiai. Kiekviename įrašyti įvai
riausi apžadai, dauguma jų — 
pagijusių ligonių. Kiti iš karo 
sugrįžę gyvi ir sveiki atsidėko
dami statė kryžius ir Lt. Aš be
veik visą dieną ten išbuvau ir 
atsitraukti negalėjau iš to pa
slaptingo kryžių miško. Kokių 
ten gražių kryžių buvo! Nega
lėjau atsižavėti ir jau brandi
nau mintį pastatyti kryžių, kaip 
maldos ženklą, prašant sveikatos 
sau ir X. Y. Deja, savo svajonės 
Įgyvendinti nespėjau, nes už ke
leto mėnesių nuo mano apsilan
kymo vietinės valdžios buvo įsa
kyta tą kryžių kalną sunaikinti. 
Kalnas buvo laukuose, atokiai 
nuo gyvenvietės (5 km. į pietus 
nuo Meškučių, Red.) ir niekam 
nekliuvo, tik, matyt, nepatiko 
valdžiai, kad ten labai gausiai 
lankėsi žmonės ... Ėmė ir sunai
kino — išvertė iki vieno visus 
kryžius, paliko tik plikas kalne
lis. Oi kaip tuomet tikintieji 
žmonės pergyveno! Bet nieko 
negalėjo padaryt. Toks pat li
kimas ištiko ir kitus pakelės 
kryžius bei koplytėles... Tai 
matot, kaip “saugoja” mūsų va
dovai senovinius brangius pa
minklus.” Tai autentiška žinia, 
kuri sugriauna komunistų pro
pagandą apie tikėjimo “laisvę” 
Lietuvoje. Tiesa, meno leidi
niuose, atspaustuose okupuotoje 
Lietuvoje, yra daug 'gražių kry
žių bei koplytėlių nuotraukų, ta
čiau tie religiniai simboliai prie

AUGUSTINUI FRENZELIUI mirus, jo žmona ELZBIETĄ, 
vienintelę dukrą GAILUTĘ, žentą DR. G. V. SARBORA ir 
anūkus giliai užjaučiame bei kartu liūdime —

A. S. Čeponiui L. Alekna

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

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

varta šalinami iš gyvenimo bei 
naikinami, lieka tik jų nuotrau
kos.

* Į garsiuosius Šiluvos atlai
dus Lietuvoje dabar šiek tiek 
mažiau varžymų. Seniau tuo me
tu nepraleisdavo Šiluvos pusėn 
jokių autovežimių. žmonės ta- 
da'eidavo pėsti per laukus. Da
bar netaip jau gainioja.

* Lietuvoje plačiai kalbama 
apie Išganytojo Motinos Marijos 
apsireiškimą Imbrade, Zarasų 
apskrityje. Tai įvykę 1967 m. 
vasarą. Marija pasirodžiusi 
dviem 16-17 metų jaunuoliam, 
kurie pradžioje bijoję pasakoti 
savo regėjimą mokykloje, nes už 
tokias kalbas gautų barti. Vėliau 
jiedu papasakoję, ką matę ir gir
dėję, savo aplinkos žmonėm. Ži
nia plačiai pasklido, ir maldinin
kai pradėjo lankyti apsireiškimų 
vietą bei statyti koplytėles. Blo
gos valios žmonės tas koplytėles 
griauna, bet jos ir vėl atsiranda. 
Kiek tas apsireiškimas tikras, 
tuo tarpu neįmanoma sužinoti. 
Dabartinėmis sąlygomis sunku 
vyskupui ar vyskupijų valdyto
jams tokius dalykus patikrinti 
bei ištirti.

* Evangelisto Morkaus garbei 
pastatyta nauja katedra Egipto 
sostinėje Kaire ryšium su 19 
šimtų metų sukaktimi nuo jo 
mirties. Pasak tradicijos, šv. 
Morkus žuvęs Aleksandrijoj 68 
m. Po kelių šimtmečių jo kūnas 
buvęs Venecijos jūrininkų per
gabentas Venecijon, išskyrus 
galvą. Iškilmių proga Popiežius 
Paulius VI atsiuntė lėktuvu šv. 
Morkaus relikvijas iš Venecijos 
į Kairą. Iškilmėse dalyvavo: kar- 
dinolas-patriarchas Kyrollos VI, 
koptų Bendrijos galva; prezid. 
Nassėris; Etiopijos karalius Hai
le Selassie; 250 įvairių religinių 
bendruomenių atstovų ir daug 
tikinčiųjų — krikščionių ir ma
hometonų.

* Liturginių apeigų iškilmin
gumas dievnamiuose suprastina
mas. Popiežius Paulius VI pa
skelbė naują potvarkį, suprasti
nantį vyskupų liturgines apei
gas. Panaikinamas senojo sti
liaus vyskupo sostas. Vietoje jo 
bus paprasto stiliaus kėdė, va
dinama “katedra” (graikiškai 
reiškia kėdę). Vyskupo ženklus 
— pijusę, violetinę biretą, kry
žių ant krūtinės, mitrą ir spe
cialius drabužius galės dėvėti 
tiktai vyskupai, abatai, apašta
liniai administratoriai ir popie
žiaus atstovai. Vyskupo patar
nautojų skaičius Mišių metu ir- - 
gi sumažintas. Galės patarnauti 
ir nekunigai. Nauji potvarkiai 
įsigalios nuo š.m. rugsėjo 1 d.

NAUJOVIŠKAS 
DRĖGMĖSIURBIS 

(dehumidifier) 
išpardavimo kaina

Kas laukia žmonijos?
Specialus laikrodis JAV pre

kybos departamento prieangy
je paskelbė 200-milijomnio ame
rikiečio gimimą. Gyventojų skai
čium JAV dabar užima ketvir
tą vietą pasaulyje. Kinija turi 
750 mil. gyventojų, Indija — 
510 mil., Sovietų Sąjunga — 
240 mil. ir JAV — 200 mil.

Paskutiniais duomenimis, kas 
14,5 sekundžių gimsta naujas 
amerikietis. Nuo 1915 metų 
JAV gyventojų skaičius padvi
gubėjo. Moterų yra 4 milijonais 
daugiau nei vyrų. Augštosiose 
mokyklose studijuoja 6,5 mil. 
studentų. Iš 200 mil. amerikie
čių 33 mil. yra namų savinin
kai. Neištekėjusi moteris, su
laukusi 45 metų amžiaus, turi 
daugiau pinigų sutaupiusi, ne
gu to paties amžiaus vyras.

Kaikurie demografai baimina
si, kad, JAV gyventojų skaičiui 
pasiekus 300 mil. 2000 metais 
ir 400 mil. 2030 metais, gali 
pritrūkti jiems vietos. Neatro
do, kad šis pavojus būtų tikrai 
rimtas. Olandijoje kiekvienai 
kvadratinei myliai tenka 935 
gyventojai, kai tuo tarpu JAV 
— tik 55 gyventojai. Nepaisant 
to, olandai visdėlto turi augš- 
tą gyvenimo lygį. Kai dabarti
nis JAV gyventojų skaičius pa
dvigubės, vienai kv. myliai teks 
110 gyventojų. Taigi, vietos gy
venti dar bus daug.

Liūdnesni reikalai yra su did- 
miesčiais, kuriems gresia per-

(Tęsinys iš praeito numerio)
Ar galėjo laimėti?
Argi galėjo baigtis kitaip? 

Analizuodamas šį išgyventą įvy
ki, Scholmer pabrėžia, kad tas 
sąjūdis kilo tam tikrose kritiš
kose aplinkybėse. Viešoji opi
nija streikuojančių neparėmė. 
Kiekviena stovykla buvo atskir
ta, izoliuota ir vedė kovą savaip. 
Dauguma belaisvių dalyvavo 
streike pirmą kartą savo gyve
nime.

Scholmerio nuomone, pagrin
dinė paklaida buvo ta, kad strei
kas nebuvo suorganizuotas pa
čioj darbovietėj, atseit, šachtų 
gilumoj. “Nė vienas prižiūrėto
jas”, — rašo jis, — “nė vienas 
pareigūnas, ar jis būtų “raudo
nas” ar “mėlynas”, nebūtų rizi
kavęs, jei jam gyvenimas dar 
mielas, leistis i kasyklas, šach
tose būtų buvę* galima vesti at
virą ir efektingą propagandą. 
Būtų buvę galima posėdžiauti, 
kai tuo tarpu stovykloj nevalia 
buvo apie tai svajot, žinant šni
pų buvimą. Aktyvistams būtų 
buvę Įmanoma užimt strategi
nius punktus bei svarbiausias 
pozicijas, kaip pvz. pagrindinius 
keltuvus ar vagonų skyrių ir 
tuo būdu užvaldyti visas kasyk
las.”

Scholmer tačiau neišsiaiškina 
vieno esminio dalyko, būtent, 
kaip būdami šachtose streikuo
jantys būtų galėję apsirūpint 
maistu.

Miestai žinojo
Praėjus dviem mėnesiam po 

streiko, atvykę iš Leningrado 
kasyklų mokyklos mokiniai pa
pasakojo belaisviams, kaip nu
skambėjo jų streikas mieste.

— Mes labai greit supratom, 
— sakė jie, — kad jūs streikuo- 
jat. Anglies tiekimas greitai su
menko, o atsargų mes neturė
jom. Sakė: mes vadovaujamės 
planu ir tiek! O visi juk žinom, 
kad planai trapūs.

Traukinių mašinistai taip pat 
paskleidė tą žinią. Ji apskriejo 
visą Leningradą.

Scholmer pasinaudoja šia pro
ga pabrėžti, kad sovietinis ūkis, 
kuris glaudžiai surištas su kon
centracinės darbo jėgos gamy
ba, yra lengvai pažeidžiamas. 
Jei darbas sustotų vienu metu 
visose stovyklose ir tai ilges
niam laikui, gamyba būtų para- 
lyžuota. Bet tai teorinis sampro
tavimas. Savaime aišku, kad ne
įmanoma pradėti visuotinį strei
ką stovyklose, kurias skiria vie
nas nuo kitų tūkstančiai kilo
metrų.

Kitose stovyklose
Kiti bruzdėjimai prasidėjo 

Kinguir stovykloje 1954 metų 
sausyje, po to — birželyje; taip 
pat daugelyje Kazachstano sto
vyklų: Karagaše (40.000 strei
kuojančių), 11 n o j, Kolymoj, 
Krasnojarske, Taičete. Pakarto
tinai Vorkutoj ir Solikolamske 
(Urale) 1955 m. Tais pat metais 
kilo eilė streikų ir riaušių To
limųjų Rytų stovyklose (Maga
dane, Charbine) ir Vorkuta vėl 
pergyveno rugsėjo mėnesį nau
ją streiką. 1956 m. streikai ir 
neramumai ištiko japonų ir ki
niečių stovyklas netoli Taičeto, 
o rugpjūčio mėnesį prasidėjo 
sukilimas Krasnojarske ir Toms
ke. Vasarą būta maištų Sverd- 
lovske, Irkutske ir Primorski 
Kraj. 1957 m. buvo streikų Vla
divostoko, Celiabinsko ir Sverd- 
lovsko stovyklose.

Nuo to laiko darėsi vis sun
kiau išgauti ir šiaipjau retų liu
dijimų. Mat, sovietų valdžia su- 

didelis gyventojų krūvis. Re
miantis paskutiniais apskaičiavi
mais, 126 mil. amerikiečių gy
vena miestuose ir priemiesčiuo
se, užimančiuose vos 10% visos 
teritorijos. Niujorko Manhatta- 
ne vienai kv. myliai tenka 67.- 
869 asmenys. Miestai auga ir su
silieja į vieną. Bostonas po kiek 
laiko tebus 80 milijonų milži
niško miesto šiauriniu priemies
čiu, o Vašingtonas — to mil
žino pietvakariniu priemiesčiu. 
Miestų susijungimas vyksta iš
ilgai didžiųjų ežerų (40 mil. gy
ventojų) ir Kalifornijoje nuo 
San Francisco ir San Diego (45 
mil. gyv.). Dėl to žemės ūkio 
departamentas rengiasi sušauk
ti specialią konferenciją, kuri 
svarstys priemones, kaip išsklai
dyti gyventojus po visą kraštą, 
steigiant tam tikslui mažesnius 
miestus.

Statistika rodo, kad vidutiniš
kai vienas amerikietis per 70 
savo gyvenimo metų suvalgo 50 
tonų maisto gaminių, sunaudo
ja 28 tonas geležies ir plieno, 
1.200 statinių naftos ir 4.500 
kubinių pėdų popieriaus ir me
džio. Į* šią sritį įtraukiamas ir 
jam skirtas karstas. Statistika 
taipgi numato, kad tolimesnėje 
ateityje gali tekti įvesti numi
rėlių deginimą, jeigu pritrūktų 
vietos kapinėms.

Techninė gyvenimo pažanga 
kasmet dirbamos žemės plotą 

siprato atskirt laisvųjų kraštų 
piliečius į specialias stovyklas, 
kad jie nebebūtų vienoj masėj 
su kitais suimtaisiais. Dėlto re
patrijuojamieji ir neturėjo ži
nių. Visdėlto Vakarai neišnau
dojo net ir turimų žinių. Apie 
herojinę kovą, vedamą pačioj 
koncentracinės sistemos širdy 
žiauriausiose sąlygose, beveik vi
siškai nekalbama, nors toji ko
va pasiekia išskirtino dramatiš
ko intensyvumo. Ji parodo, kad 
belaisvių tarpe esama drąsos, 
pasiryžimo, įniršio, kuriuos įkvė
pė nesuskaičiuojami slapti mū
šiai, vesti laisvėj prieš suėmimą 
Sov. Sąjungos miestuose ir kai
muose, Maskvoj, Leningrade, 
Charkove, Ukrainos stepėse, 
Kaukazo kalnuose ir beribiuose 
Kazachstano pyptuose.

Didysis sukilimas
Niekas to geriau neįrodo, kaip 

didysis Kinguir sukilimas 1954 
m. gegužės mėnesį. Ir čia dar 
kartą kovai vadovavo ukrainie
čiai. Jie pasišovė išveisti gausius 
šnipus ir tuo užsitraukė admi
nistracijos rūstybę, o kartais 
net ir prižiūrėtojų šūvius. Ka
dangi nebuvo galima užgniaužti 
politinių kalinių bruzdėjimo, 
MVD atkėlė į jų stovyklą 1954 
m. balandžio mėnesį 600 krimi
nalinių nusikaltėlių. Bet dalykai 
pakrypo kitaip, negu buvo pla
nuota. Kriminalinių nusikaltė
lių vadas Gleb suėjo į kontaktą 
su politinių kalinių slaptuoju 
komitetu ir padarė sandėrį.

Įvairias stovyklos sekcijas 
skyrė augštos tvoros. Vienoj tų 
sekcijų buvo moterų stovykla. 
Gegužes 16 d. kriminalistai, se
kami iš paskos politinių kali
nių, ėmė verst tas tvoras. Dau
gelyje vietų išgriovė. Netrukus 
susijungė draugėn 4.500 vyrų ir 
3.500 moterų. Sargybiniai buvo 
išvaikyti. Išvaduota 400 suimtų
jų, kalinamų stovyklos kalėjime.

' Repatrijuoti belaisviai nėra 
linkę kalbėti apie scenas, kurios 
įvyko, kai abiejų lyčių kaliniai 
susitiko neprižiūrimi, šią atmin
ties spragą nesunku užpildyti.

Gegužės 17-tosios ir 18-tosios 
naktį MVD būriai užplūdo mo
terų stovyklą ir ėmė šaudyti Į 
vyrus, kurie priešinosi. Pasako^ 
jama, kad 76 belaisviai buvę tą 
naktį nušauti ir išvežti taip sku
biai, kad belaisviai įtaria, jog 
stovyklos vadovybė bus pasišau
kusi kariuomenės dalinius, neat
siklaususi augštesnių instancijų.

Kruvinos skerdynės
Reaguodamas į tai pogrindžio 

komitetas, vadovaujamas Ana
toli j Zadorožnyj, paskelbė strei
ką. Buvo sudarytas dar plates
nis komitetas, kurio sąstatan 
įėjo visų tautybių atstovai ir 
kurio priešakyje buvo rusas pul
kininkas Kuznecsovas.

Už dviejų dienų stovyklon at
vyko generolas Bičkovas, Mask
vos GULAG’o (vyriausios sto
vyklų vadovybės) komendanto 
pavaduotojas, ir generolas Dol- 
gič (viceprokuroras). Kaliniai 
įteikė jiems šešiolikos punktų 
reikalavimus, kuriuos generolai 
priėmė su sąlyga, kad streiki-

Bet jau pačią pirmąją dieną 
grįžę į kasyklas belaisviai paste
bėjo, kad MVD daliniai įsibro
vė stovyklon ir atstatinėja tvo
ras. Pastatytieji kacetų bokštuo
se kareiviai buvo gavę įsaky
mą šauti į tuos, kurie artinsis 
prie tvorų. Užvirė apmaudas, 
bet taip pat ir nerimas. Staiga 
moterys užtraukė ukrainiečių 
partizanų dainą “žengia gretos 

prekybos centrų statyba. Netru
kus tam tikslui kasmet reikės 
2 milijonų akrų. Oras darosi 
tirštesnis nuo degsnies, kasmet 
didėja triukšmas ir ūžesys. At
matų, šiukšlių surinkimo pro
blema taipgi sunkėja, nes vie
nam amerikiečiui per metus jų 
tenka apie 60 tonų.

Kaikurie mokslininkai spėja, 
jog anglies dvideginio perdide- 
lis kiekis atmosferoje sudarys 
“šiluminį efektą”, sutirpdys ark- 
tikos ledynus ir pakels vande
nynų paviršių 40 pėdų. O tai 
jau būtų beveik tvanas, žalumy
nų, miškų ir dirbamos žemės 
ploto siaurinimas sumažins de
guonies kiekį. Jo dar ir pramonė 
daug suvartoja. Tai gali padary
ti galą gyvybei, bet to nesulauks 
nei mūsų vaikai, nei anūkai, nei 
proanūkiai. Tačiau Šv. Rašte nu
matyta pasaulio pabaiga yra ir 
mokslininkų numatoma, nujau
čiama. Jau 1920 m. mūsų Ado
mas Jakštas “Draugijoje” pa
skelbė, kad pasaulio galo rei
kalauja visa materialinio gyve
nimo pažanga, nes ji negali bū
ti begalinė. Tada dar atomo 
energija nebuvo pajungta, ato
mas nebuvo suskaldytas, netu
rėjome atominių ginklų. Ne tik 
iš materialinės pažangos pusės, 
bet ir iš žmogaus valios pusės ei
nama Į pasaulio naikinimą.

partizanų ..Tuo momentu 
prasidėjo puolimas iš visų pu
sių. Bematant pakilo dangun, ra
ketos, skrosdamos naktį, o iš 
kiekvieno stovyklos bokšto suki
lėlius apipylė kulkų kruša. Tai 
buvo skerdynės, kuriose žuvo 
apie šimtas vyrų ir moterų. Bet. 
kaliniai nenutraukė kovos. Ge
gužės 20-tosios rytą jie pakar
totinai pareikalavo, kad būtų iš
vesti kareiviai. Tą pačią dieną 
juos išvedė. Prasidėjo derybos 
iš naujo. Jos truko iki birželio 
25-26 nakties.

Per visą tą laiką stovykla bu
vo sukilėlių rankose. “Ukrainie
tės”, — pasakoja repatrijuotas 
vengras dr. Varkuny, — “plati
no atsišaukimus, gamino Molo
tovo kokteilius, statė barikadas, 
kad užkirstų galimus užpuoli
mus ir slaugė ligonius. Vyrai 
gamino ginklus.”

MVD skelbė per radiją pra-. 
nešimus, esą kaliniai sauvaliau
ja ir žudo žmones, statydami . 
visą miestą į pavojų. Laimei, 
belaisviams pavyko pasigaminti 
savo radijo siųstuvą. Birželio 
16-tąją jie pradėjo transliaci
jas. Sakoma, kad jų stotį gir
dėję Alma Ata mieste ir Kara
gandoj (už 500 kilometrų nuo 
Kinguiro). Vienu pranešimu bu
vo kreipiamasi į Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių prašant pa
galbos. Tai buvo beviltiškas 
šauksmas.

Tankai prieš moteris
Per tą laiką MVD telkė nau

jus dalinius. Virš stovyklos 
skraidė lėktuvai. Birželio 24 
dieną garsiakalbiai paskelbė ge
nerolo Bičkovo komunikatą. Juo 
buvo įsakoma sukilėliams pasi
duot ir palikti stovyklą. Į tai 
buvo atsakyta: “Mes nepajudė- 
sim iš vietos, kol neapsilankys 
centro komiteto atstovas.” •

Birželio 25-26 naktį Bičkovas. 
įsakė pulti. Trečią valandą ry
to septyni tankai ir 2.000 ka
reivių pasileido stovyklos link. 
Vėl pakilo į dangų raketos, ap- 
šviesdamos akinančia šviesa ba
rakus, tvoras ir sukilėlių pasta
tytas barikadas. Užpakalyje tan
kų slinko kareiviai šaudydami 
be atvangos, pribaigdami dur
tuvais sužeistuosius. Sukilėliai 
gynėsi Molotovo kokteiliais.

Kautynės dar tebevyko iki 7 
vai. ryto. Tada prasiveržė pul- 

-ku priekin 500 ukrainiečių mo
terų ir merginų. Susikabinusios 
rankomis tankioj gretoj jos žen
gė prieš tankus. Jos tikėjosi, 
kad tankistai sustabdys savo 
mašinas, bet apsivylė — MVD 
tankai smogė į tą žmonių masę, 
traiškydami kūnus provėžose.

S. O. S.
Radijo stoties vedėjas buvo 

vienam barake moterų stovyk
loj. Jis persipjovė abiejų riešų 
venas ir toliau siuntė “S.O.S! 
S.O.S! Gelbėkit! Mus žudo. S. 
O.S!” Jo šauksmas dingo eterio 
bangose. Nesunku Įsivaizduoti jį 
palinkusį savo poste, tapšnojan- 
tį, siunčiant šį pranešimą.

Iš jo perpjautų arterijų mėš
lungiškai tryško kraujas. ‘

Devintą valandą ryto Anato- 
lij Zadorožnyj Įsakė nutraukt 
betkokį pasipriešinimą. Jį tuoj 
pat suėmė, lygiai kaip ir kitus 
tarptautinio komiteto narius. Jų 
likimo niekas nežino. Tikriau* 
šiai sušaudė. 1600 kalinių buvo

Taip pasibaigė Kinguiro su
kilimas.

Iš naujai pasirodžiusios knygos 
"L’opposition en URSS 1917—1997”, 
parašytos Roland Gaucher, vertė V J.
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Vakari) Kanados Lietuvių Diena
V. K. L. D. įvyks š.m. rugpjū

čio 3-4 dienomis, Vankuvery, B.
C., sekančia tvarka:

Rugpjūčio 3 d., 12 vai., “John 
Oliver Secondary School”, 530 
East 41st Ave., Vancouver, au
ditorijos prieškambaryje bus 
atidaryta lietuvių tautodailės ir 
F. Skrinsko paveikslų paroda.

Tą pačią dieną 2 v.p.p. minė
tos mokyklos auditorijoje įvyks 
V. K. Lietuvių Dienos atidary
mas, iškilmingoji ir meninė da
lis. Meninės dalies programai 
pranešinėti pakviesta filmų ak
torė Rūta Kilmonytė, kurios ofi
cialaus sutikimo dar laukiame. 
Pagrindinę kalbą pasakys KLB 
krašto valdybos pirm. A. Rin- 
kūnas.

Pirmą pagrindinę koncerto 
dalį atliks sol. Stasys Baras, 
akompanuojant prof. Aleksand
rui Kučiūnui.

Antrą koncerto dalį išpildys 
vietos jaunimo tautinių šokių 
grupė “Atžalynas” ir daininin
kė A. Šmitienė iš Edmonton, 
Alta.

Tą pačią dieną, 7 v.v., viešbu
tyje “Vancouver” Įvyks (semi- 
formal) balius. Bus vakarienė, 
pasirodymas (floor show), kurį 
atliks A. Šmitienė, šokiams gros 
geras orkestras.

Sekmadienį, rugpjūčio 4 d., 
1 v., Holy Name bažnyčioje iš
kilmingos pamaldos, kurias at
laikys Jo Ekscelencija vyskupas 
V. Brizgys.

BURMISTRO PAŽADAI “GYVATARUI”
Birželio 18 d. “Gyvataro” iš

vykos k-to pirm. A. Juozapavi
čius, vadovė G. Breichmanienė 
ir k-to narys J. Giedris buvo 
priimti Hamiltono miesto bur
mistro, kuris gyvai domėjosi lie
tuvių grupės išvykos reikalais, 
pažadėjo savo moralinę paramą, 
kanadiškus suvenyrus ir atskirą 
dovaną Montrejeau miesto bur
mistrui, kur įvyks tarpt, festiva-

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

368-
6813

KIAUSK/TE- 
PATARSfMPADĖSfM

1966 m. rugsėjo 14 d., man nesant namuose, savivaldybės tarnau- 
nautojas tikrino mano namo rūsį ir išeidamas paklausė, kodėl ne
pranešiau apie rūsio įrengimą. Dėlto mano namo vertė buvo pakelta 
$475 ir mokesčiai pakelti SI 17.05. Nesutikdamas su mokesčių pakėli
mu, padaviau skundą ir po to gavau teismo šaukimą atvykti Į teismą 
lapkričio 24 d. 10 v.r. Lapkričio 16 d., 5 v.p.p., kažkas paskambino 
iš savivaldybės mokesčių skyriaus ir man patarė neiti i teismą, nes 
tas tikrinimas esąs panaikinamas ir vėliau bus kitas patikrinimas. 
Skambintojas nepasakė savo pavardės. Aš juo patikėjau, nes laik
raštyje buvau skaitęs, kad bus nuodugnus visų nuosavybių tikrini
mas. 1967 m. birželio 29 d. gavau pranešimą mokėti pakeltus mokes
čius. Rugpjūčio 5 d. padaviau antrą skundą. Norėjau pasamdyti ad
vokatą, bet advokatas nesutiko bylos imti. Aš manau, kad tai yra 
diskriminacija. Prašau man pagelbėti, kad mokesčio pakėlimas būtų 
panaikintas. M. D.

Savivaldybės mokesčių skyrius atsiuntė sekantį paaiškinimą: 
“1966 m. turto įkainotojas rado, kad Jūsų name įrengtas rūsys, ku
ris nebuvo įskaitytas į ankstesnį turto įvertinimą. įrengtas rūsys 
pakėlė namo vertę $475 ir dėlto mokesčiai pakilo $38. 1967 m. visų 
nuosavybių mokesčiai buvo pakelti 12.68 nuo kiekvieno tūkstančio. 
Jūsų atveju prisidėjo dar $79.05 ir viso susidarė $117.05. Jūs apelia
vote dėl šio pakėlimo. Po to Jums pagal taisykles buvo atsiųstas šau
kimas į apeliacijos svarstymą, bet Jūs neatvykote. Mes negalime 
rasti jokių įrodymų, kad kas nors būtų Jums skambinęs ir sakęs 
nevykti į teismą. Mūsų nuomone, turto įvertinimas yra tikslus ir mes 
negalime pakeisti įstatymais nustatytos apeliacinės eigos. Jūsų mo
kesčiai nėra proporcingai didesni kaip kitų, palyginus su Jūsų 1965 
m. pirkimo kaina. Tik sekdami namų pardavimo kainas, mes galime 
pastebėti namų pagerinimus, kadangi savininkai nesilaiko nustatytų 
taisyklių, kurios reikalauja gauti leidimą namų vidaus pagerinimo 
atvejais.”

Toks yra savivaldybės atsakymas. Jūsų paaiškinimas, kad į teis
mą nėjote dėlto, kad kažkas Jums paskambino, neįrodytas. Teismo 
posėdžiai telefonais neatšaukiami. Pastebėtinas faktas, kad savival
dybės mokesčių skyrius seka namų pardavimo kainas.

Magnetawano, Ontario, pašonėje atostogauju jau 11 metų. Pen- 
keri metai, kai išėjau į pensiją, čia praleidžiu tris mėnesius. Kaipgi 
tiek laiko be spaudos išbusi, užsakau ją siųsti naujuoju adresu. Su 
spaudos gavimu čia tikras vargas. Atrodo, lyg būtų karo metas. Laik
raščius gaunu su 4-10 dienų pavėlavimu ir labai netvarkingai. Jei 
Detroite “Tėviškės žiburiai” ateina reguliariai penktadieniais, kaikada 
ir ketvirtadieniais, tai čia gerai, jei gaunu šeštadienį, o dažniausiai 
pirmadienį ar antradienį. Laiškai ateina tvarkingai. Ar tai yra tam 
tikra netolerancija mažumų kalbos spaudai, ar vyriausioji pašto įstai
ga neįpareigoja provincijos pašto įstaigų, kad laikraščiai, nežiūrint 
kurios kalbos, būtų atidžiai skirstomi ir lygiai su laiškais pristatomi 
adresatams? šioji pavėluoto pristatymo liga vyksta be jokio page
rėjimo jau 5 metai. P. P.

Pilnai suprantame Jūsų susirūpinimą gauti spaudą laiku. Tačiau 
reikia pastebėti, kad atostoginės vietovės paprastai yra nuošaliai, kur 
dėl jų sezoninio pobūdžio ir gyventojų mažo skaičiaus paštas pristato
mas kitu metodu. Laiškai ir kiti daiktai siunčiami per paštą yra skirs
tomi į klases pagal persiuntimo mokesčio didumą ir persiuntimo pir
menybę. Laiškas su 5 centų ženklu yra pirmos klasės siunta ir pa
prastai persiunčiamas lėktuvu, kur yra lėktuvų susisiekimas. Laikraš
čiai yra siunčiami antra klase. Iš administracijos laikraštis eina į paš
to įstaigą, ten turi laukti, kol tos dienos laiškai yra išskirstomi, tada 
persiunčiamas į geležinkelio stotį, iš ten — j vietos pašto įstaigą 
ir tada pasiekia adresatą. Atsiminkite, kad j kaikurias nuošalias vie
toves paštas gabenamas tik vieną arba du kartu per savaitę. Kaip 
matote, laikraščiai visada užtrunka ilgiau, negu laiškai. Neatrodo, kad 
pašto tarnautojai darytų skirtumą tarp anglų ir kitų kalbų laikraš
čių. Į vietoves, kur yra daugiau nuolatinių gyventojų, paštas prista
tomas greičiau. Jūsų nusiskundimas perduotas centriniam paštui iš
tirti. Taip pat ir kitų “Tž” skaitytojų skundai tokiais atvejais per
duodami paštui. Dėl pavėluoto laikraščio pristatymo dažniausiai būna 
kaltas paštas. Laikraštis visiems skaitytojams išsiunčiamas tuo pačiu 
laiku. Normaliai skaitytojai jį turėtų gauti trečiadieniais arba ketvir
tadieniais.

Tuoj po pamaldų, 2871 Dewd- 
ney Trunk Rd., Port Coquitlam, 
bus gegužinė gamtoje. Ten turė
sime bendrus mūsų šeimininkių 
pagamintus pietus, meninę pro
gramą, bufetą, o mėgėjams šok
ti gros geras orkestras. Kad sve
čiai, atvykę praleisti atostogų 
nenuobodžiautų, V.K.L.D. Komi
tetas pasistengs programą pra
plėsti.

Rugpjūčio 2 d., penktadie
nio rytą, numatytos meškerioto
jų varžybos; už sugautą didžiau
sią žuvį bus skiriama premija. 
Tos pačios dienos vakare bus 
žaibo turnyras šachmatinin
kams, jei atsiras norinčių su
lošti. Jau dabar susirišta su 
spaudos, radijo ir televizijos at
stovais. Į Lietuvių Dieną bus 
kviečiamas miesto burmistras, 
valdžios atstovai ir daug vieti
nių kanadiečių bei kitataučių.

Tautiečiai, atvykę į Lietuvių 
Dieną, jei norėtų apsistoti pas 
lietuvius, prašomi kreiptis pas 
V.K.L.D. nakvynių tvarkytoją K. 
Vanagą, 1006 Harwood St., Apt. 
101, Vancouver B.C., tel 685- 
1106.

Kadangi Į balių vietų skai
čius turi būti užsakytas nevė
liau kaip 48 vai. prieš, tai visus 
tautiečius, norinčius dalyvauti 
baliuje, prašome užsakyti bilie- . 
tus nevėliau rugpjūčio 1 d., 5 
vai. vakaro.

V.K.L.D. Komitetas

lis. Finansinis klausimas liko at
viras, tačiau daug vilčių iš mies
to savivaldybės gauti lėšų, 
neturi. Buvo parašyti raštai 
miesto kontrolieriams, prašant 
“Gyvataro” išvykos ir finansi
nės paramos klausimą įnešti į 
miesto savivaldybės posėdžio 
darbotvarkę. Atrodo, kad tik 
vienai lietuvių grupei teks at
stovauti Kanadai, nes prancūzų 

Nukelta į 7-tą pusi.



JAUNIMO MOTORKADA NIUJORKE 3 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1968. VII. 4. — Nr. 27 (962)

PLB III-jo seimo metu, 50 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo proga jaunimo 
sekcija ruošia motorkados pobū
džio antikomunistinę demonst
raciją šūkiu: LAISVĖ LIETU
VAI!

Ji įvyks š.m. rugpjūčio 31, 
šeštadienį, Niujorke. Mašinų 
vilkstinės su atitinkamais pla
katais vyks prie sovietų amba
sados ir Jungtinių Tautų. Po 
motorkados Flushing Meadows 
parke įvyks automobilių para
das ir iškilmės. Kviečiame ir 
prašome visų vietovių jaunimą 
bei visus lietuvius aktyviai da
lyvauti su savo automobiliais 
bei plakatais motorkadoje ir iš
kilmėse. Automobiliai su ge
riausiais plakatais bus premi
juojami. Pirmai vietai bus skir
ta $100 premija, antrai $50 ir 
trečiai $25.

IŠKILIOSIOS LIETUVAITĖS 
RINKIMAI
Laimėjusiai “Miss Lithuania” 

titulą lietuvaitei bus įteikta per
einamoji Gintaro karūna ir $300

Tradicinės Joninės ir laisvės paminklas
ST. CATHARINES, ONT. Birže

lio 22 d. čia įvyko tradicinės Joni
nės, kurias surengė kun. B. Mika
lauskas, OFM, padedamas parapijos 
komiteto ir kitų talkininkų. Merri- 
ton Community Centre salėje, kur 
įvyko Lietuvos penkiasdešimtmečiui 
skirtoji šventė, pradinį žodį tarė 
rengėjų vardu Niagaros pusiasalio 
lietuvių klebonas kun. B. Mikalaus
kas, skatindamas pasilikti ištiki
miems lietuviškoms tradicijoms. Su
grojus Kanados himną, pranešėjas 
Stp. Setkus perdavė mikrofoną či- 
kagiškio “Grandies” ansamblio pra
nešėjai Jūratei Jasaitytei, kuri tvir
tu balsu, gražia tarena aiškino gau
siems žiūrovams jaunimo atvežtą 
programą. Pradžioje “Grandies” bū
relis atliko žodžio ir kanklių muzi
kos pynę “Tėviškė”, kurioje pavaiz
duotas Lietuvos tautinis atgimimas. 
Gyviausiai grandiečiai reiškėsi šo
kių programoje, kurią pavadino “Vai 
šoksim šokimėlį”. Čia naujo buvo tai, 
kad kaikurie šokiai atlikti realistiš
kai. Pvz. “Grėbėjėlėse” matėm grėb
lius ir dalgius. Vienas kitas šokis sa
vaip stilizuotas ar net sukurtas, kaip 
pvz. “Aušrelė aušta”. Taipgi naujai 
atrodė ir šokis lietuviškais motyvais 
(solo Kristina žebrauskaitė). Jame 
sumoderninti ir mergaičių sijonai. 
Tai rodo, kad ansamblis nevengia 
naujovių, jieško originalios išraiškos 
ir nesustingsta jau turimose bend
rose formose. Visi šokėjai labai jau
ni, guvūs ir gausūs — šioje pro
gramoje dalyvavo 38, o Čikagoje iš 
viso jų “Grandyje” yra 52. Vienus 
šokius jie atlieka labai gerai, kiti 
dar reikalingi apdailos. Aiškiai ma
tyti vadovaujanti ir kurianti an
samblio vadovės Irenos Smieliaus- 
kienės ranka, ypač “Grėbėjėlių”,

lll-sios Tautinių Šokių Šventės programa
PENKTADIENIS, LIEPOS 5, Jau- 

nimo Centras, 5620 S. Claremont 
Ave., Čikaga.

7.30 v. v. žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę pagerbimas. Trumpą žodį ta
ria: Andrius Juškevičius, LB Čika
gos apygardos pirm.; Antanas Rin- 
kūnas, Kanados LB krašto valdybos 
pirm.

8.30 v.v. aktorės Aldonos Eretai- 
tės rečitalis.

ŠEŠTADIENIS, LIEPOS 6, Arling- 
ton Park Trace Rack (Čikagos šiau
rinis priemiestis).

8 v.v. III Tautinių šokių šventės 
balius. Programoje: sveikinimai — 
dr. P. Daužvardis, Lietuvos gener. 
konsulas Čikagoje; J. žmuidzinas, 
Lietuvos gener. konsulas Kanadoje; 
J. Bačiūnas, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas; tautinių šo
kių mokytojų pagerbimas; pasilinks
minimas.

SEKMADIENIS, LIEPOS 7, pa 
maldos:

10 v.r. šv. Kryžiaus šventovėje, 
46th & S. Hermitage Ave.: šv. Mi
šios — kun. Edvardas Abromaitis, 
Kunigų Vienybės pirm.; pamokslas 
— Tėvas Gediminas Kijauskas. Tėvų 
Jėzuitų provincijolas; gieda — “Dai
navos” ansamblis, diriguoja — muz. 
Petras Armonas.

Bešokant ir. besiruošiant tautinių 
šokių šventei Čikagoje net galva 
apsvaigo... S. Dabkus

piniginė dovana. Antrą vietą lai
mėjusi gaus $100 dovaną ir tre
čią — $50. Kandidatėmis gali 
būti kiekviena lietuvaitė, ne jau
nesnė kaip 18 metų amžiaus ir 
netekėjusi. Kandidačių skaičius 
iš betkurios vietovės neribotas.

Registracijai reikia: vardo, pa
vardės, gyvenamosios vietos ir 
gimimo datos. Registruojamasi: 
Mrs. J. Kiaunė, 180-24 Grand 
Central Parkway, Jamaica Esta
tes 32, L. I. New York 11432, 
USA, iki 1968 m. rugpjūčio 10 
d. Užsiregistravusias kandidates 
informuosime tiesiogiai. Kvie
čiame lietuvaites dalyvauti rin
kimuose iš kiekvienos vietovės. 
“Miss Lithuania” rinkimai įvyks 
š.m. rugpjūčio 30 d. Rinkimų 
baigmė, Gintaro karūnos ir do
vanų įteikimas įvyks rugpjūčio 
31 d. banketo metu Statler-Hil
ton Hotel, N.Y.

Visos kitos smulkesnės infor
macijos apie motorkadą ir “Miss 
Lithuania” rinkimus bus skel
biamos vėliau.

PLB III seimo komiteto 
jaunimo sekcija

' “Rugučių” ir kitų šokių įvadų kom
pozicijoje. Iš gausių žiūrovų ji susi
laukė daug katučių, o iš rengėjų — 
padėkos gėlių. Protarpiais ansamb
lio dalyvės deklamavo B. Brazdžio
nio ir kitų autorių kūrinius. Per
traukos metu kun. B. Mikalauskas 
įteikė pinigines premijas St. Catha
rines mokiniams už geriausius ra
šinius lietuvių kalba. Pusantros va
landos trukusi sceninė programa 
baigta rengėjų padėkos žodžiu ir Lie
tuvos himnu. Aplamai programa bu
vo gyva, įvairi, spalvinga. Žiūrovams 
ją sekti kliudė nuolatinis triukšmas 
prie baro. Vargšių deklamatorių vi
sai nebuvo girdėti. Suprantama, Jo
ninių proga (Jonai buvo pasveikin
ti ir gavo po rožę) visi nori pasi
linksminti bei pasikalbėti, bet pro
gramos metu tyla yra būtina. Tai 
kiekvienos publikos kultūros pažy
mys. Salėje buvę kitataučiai stebė
josi lietuvių laikysena programos 
metu, šokiuose buvo matyti daug 
jaunimo iš Toronto, Hamiltono, Či
kagos, St. Catharines ir kitur.

Sekmadienį, birželio 23, St. Catha
rines įvyko kitos iškilmės — laisvės 
paminklo šventinimas. Dvyliktą vai. 
pamaldas laikė ir pamokslą pasakė 
kun. Pr. Gaida, o šventinimo apei-. 
gas atliko paminklo statytojas kun. 
B. Mikalauskas, OFM. Prie paminklo 
išsirikiavo vėliavos: Lietuvos, Kana
dos, popiežiaus, karių ir skautų. At
likus religines apeigas ir uždėjus vai
niką ant paminklo, žodį tarė Lietu
vos gen. konsulas J. žmuidzinas ir 
KLB krašto valdybos vicepirminin
kas Stp. Kairys. Iškilmėje taipgi da
lyvavo p. H. Žmuidzinienė, paminklo 
projekto autorius archit. dr. A Kul- 
pavičius, N. Kulpavičienė, sol. V. 
Verikaitis (giedojo solo pamaldų me-

10 v.r. Tėviškės lietuvių evangeli
kų liuteronų parapijos šventovėje, 
6641 S. Troy Street: pamaldos ir pa
mokslas — senj. kun. Ansas Trakis, 
parapijos klebonas.

10.30 v.r. švč. Mergelės Marijos 
Gimimo šventovėje, 69th & S. Wash
tenaw Avenue: šv. Mišios — Jo Eksc. 
vysk. Vincentas Brizgys; pamokslas
— kun. prof. Stasys Yla; gieda — 
parapijos choras lietuviškas Mišias, 
diriguoja — muz. Vladas Baltrušai
tis.

2 v.p.p., International Amphitheat
re, 42nd & South Halsted Street: 
garbės svečių priėmimas — Marija 
Rudienė.

3 v.p.p., tautinių šokių festivalis: 
atidarymas — dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, komiteto pirm.; sveikinimai
— Juozas Rajeckas, Lietuvos atsto
vas JAV; Richard J. Daley, Čikagos 
miesto burmistras; Samuel H. Sha
piro, Illinois valstybės gubernatorius. 
Programos pranešėjos aktorės Aldo
nos Eretaitės pristatymas: vyresnių
jų ir jaunesniųjų šokėjų tautiniai 
šokiai; šventės uždarymas — Juozas 
Kapočius, JAV LB tarybos prezidiu
mo pirm.

Šventėje himnus ir parado maršą 
bei visus tautinius šokius diriguoja 
muz. Jonas Zdanius, grojant simfo
niniam orkestrui. Įžangini maršą spe
cialiai šiai šventei sukūrė muz. Bro
nius Jonušas, kurį pats kompozito
rius ir diriguoja.

Aldonos Eretaitės rečitalio bilie
tai gaunami “Marginiuose”, 2511 W. 
69th St., PR8-4585 ir Jaunimo Cent
re, 5620 S. Claremont Ave.

Į balių veš vėsinami autobusai, 
kurie išvyks 7 v.v. nuo Jaunimo 
Centro ir nuo Marquette Parko lie
tuvių parapijos aikštės. Vienam as
meniui ten ir atgal $1.75.

Visus, dalyvaujančius tautinių šo
kių šventėje, į amfiteatrą prašome 
rinktis 2 v.p.p. šokių festivalis bus 
pradedamas punktualiai. Prie įvažia
vimo vartų visada yra didelis auto
mobilių susigrūdimas; kol aikštėje 
pastatomas automobilis, praeinama 
pro bilietų kontrolę ir susirandamos 
vietos, šventė jau būna prasidėjusi. 
Todėl prašome nesivėluoti.

Visi šventės bilietai gaunami 
“Marginiuose”, 2511 West 69th St.

Visais šventės reikalais prašome 
kreiptis į būstinę Jaunimo Centre, 
5620 South Claremont Avenue, Chi
cago, Ill. 60629. Telefonas: 737-6512. 
Ten teikiamos visos Informacijos.

III Tautinių šokių 
šventes Komitetas

■B

Nuotraukos S. Dabkaus

Montrealio lietuvių jaunimo liaudies instrumentų orkest
ro nariai atlieka programą mokinių kongrese Woodbrid
ge, Ont. Kairėje — jauniausia kanklininkė, dešinėje — 
birbynininkai. Sis orkestras susideda iš 18 narių — mer
gaičių ir berniukų, parinktų iš šeštadieninės mokyklos ir 
lituanistinių kursų mokinių. Jie turi 8 kankles, 5 birby
nes, 5 lumzdelius ir 2 skudučių komplektus. Orkestras 
dažnai pasirodo įvairiose švenčių programose. Jam vado
vauja Z. Lapinas.

Ką turėtų veikti šauliai?
Iš pirmojo Kanados šaulių suvažiavimo Toronte sugrįžus

Ašis, apie kurią sukosi 1968 
m. birželio 22-23 d. posėdžiai, 
nutarimai, vaišės, paradas su vė
liavomis, pamaldos šv. Jono Kr. 
bažnyčioje Toronte, šaulių susi
tikimas ir išlydėjimas, — buvo 
gyvoji šauliška dvasia Vlado 
Pūtvio kuopoje, kuriai vadovau
ja Stasys Jokūbaitis su darbš
čiomis šaulėmis ir šauliais.

Jaunimo link
Suvažiavime mane labiausiai 

sudomino įtaigojimai įtraukti į 
šaulių eilės daugiau jaunimo. 
Detroite turime labai stiprias ir 
darbščias jaunimo organizacijas, 
bet iš jų jau niekas pas šau
lius neateis. Tų jaunuolių, kurie 
nepritapo prie lietuviško kamie
no, šauliams jau neįmanoma 
pritraukti, juoba, kad jų tėve
liai net neįstengė ir nerado rei
kalo leisti į lietuviškas mokyk
las. Jie pasirinko kitą pasaulį...

Detrotiečiai šauliai savo veik
los gaires pasuko mūsų veiklaus 
jaunimo link. Padedame jauni
mui, o jie atsilygina mums, ka
da reikia jų talkos.

Kanados šaulių suvažiavimui 
praėjus, reikia paskelbti veik
los apyskaitą ir parodyti, kad 
šauliai nėra bereikalingas ba
lastas lietuvių bendruomenės 
šeimoje. Montrealio šaulių su
rengta tautodailės paroda susi
laukė nepaprasto dėmesio ne tik 
lietuvių visuomenėje, bet ir pla
taus atgarsio iškiliųjų kanadie
čių tarpe. Gaila, kad tokios pa
rodos montrealiečiai negalės pa

tu) ir- kiti. Buvo matyti veidų ir iš 
aplinkinių vietovių: Buffalo, Wel- 
lando, Niagara Falls, Hamiltono, To
ronto ir kt. Visi dalyviai buvo pa
vaišinti salėje. Paminklas stovi prie 
pat gatvės ir savo anglišku užrašu bei 
jubilėjine ugnimi primena lietuvių 
pagarbą savo žuvusiems ir laisvės vil
tį gyviesiems. Tai padaryta kun. B. 
Mikalausko, OFM, iniciatyva. B.

Kanados lietuvių mokyklinio jaunimo kongrese: mes dainuojam, o 
mes klausom... Nuotr. S. Dabkaus

SVEIKATOS KLINIKA- Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

ir garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.DJLM.NTL

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

V. TAMOŠIŪNAS

rodyti kitose vietose dėl ekspo
natų gausumo. Į šaulių sąskrydį 
iš Montrealio autobusu atvyko 
net 40 šaulių. Šaulės — tauti
niais drabužiais, vyrai — šau- 
liškomis uniformomis. Darnus 
ir labai drausmingas vienetas.

Detroitiečių veikla
Visuomenei gal bus įdomu, ką 

veikia Detroito šauliai šiais 
Laisvės Kovos Metais? Turime 
Vasario 16 gimnazijai remti bū
relį ir reguliariai siunčiame pa
ramą. šaulės aktorės Zuzanos 
Arlauskaitės ir šaulės dr. Liu
cijos Puskepalaitienės ir kitų pa
stangomis gimnazija jau gavo 
tūkstančius dolerių paramos. Pa
skelbtas rašinių konkursas jau
niems plunksnos darbuotojams, 
gyvenantiems visame pasaulyje, 
iki 30 metų parašyti novelei ar 
apysakai patriotine tema. Raši
nys turi būti netrumpesnis 25 
mašinėle rašytų puslapių. Pir
moji premija $300, antroji $200, 
ir trečioji $100. Jau yra fondas 
premijuotiems ir vertingesnielns 
rašiniams, autoriams sutikus, iš
leisti atskiru leidiniu. Kanados 
jaunimas nuoširdžiai kviečiamas 
konkurse dalyvauti.

Šiais skautų-čių jubilėjiniais 
metais Detroito skautų palapi
nei įsigyti paskyrėm $150. Skau
tėms, kurių skiltis gražiau pa
puoš savo palapines, yra paskir
tos trys premijos. Pirmoji $50, 
antroji $25, trečioji $20. “Dai
navos” stovyklai, kuri yra jauni
mo auklėjimo tvirtovė, pasky
rėm $100. “Aušros” lituanistinė 
mokykla, kuri turėjo materiali
nių sunkumų, gavo virš $200. 
Abiem lietuviškom radijo valan
dėlėm paskirtos stambesnės au
kos. žurnalui “Karys” paremti 
paskiri šauliai sudėjo $248. Lie
tuvių Fondui du šauliai yra įne
šę po $1000, vienas šaulys — 

$600. Šauliai pensininkai ir tie 
nepasiduoda. J. Mitkus įnešė 
$230, Zuzana Arlauskaitė ir Juo
zas Racevičius po $100. Kiti šau
liai Lietuvių Fondą parėmė ma
žesnėm sumom. Mirusius šaulius 
įamžiname Lietuvių Fonde sude
dami po $100. Taip liko atžymė
ti a.a. Pranas Tamošiūnas, gar
bės šaulys kun. dr. Ignacas Bo- 
reišis, Pranas Katinas ir Mažo
sios Lietuvos sūnus Jonas Šim
kus. Jungtiniam Lietuvos Lais
vės Kovų Metų Finansų Komi
tetui paskiri šauliai sudėjo $450. 
Klaikiojo birželio tragedijai at
žymėti, šaulių pastangomis, bir
želio 17-18 dienomis per abi lie
tuviškas radijo valandėles, mo
kytojos Stefos Kaunelienės rū
pesčiu, buvo perduotas istorinis 
tragedijos vaizdas. Birželio 23 
d. atlaikytos už žuvusius, nukan
kintus ir mirusius kankinius Mi
šios, dalyvaujant vėliavoms. Dvi 
dešimtmetės mergytės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais, nešė 
puokštes gėlių ir kankinių gar
bei padėjo ant didžiojo altoriaus. 
Tai tokia trumpa Detroito šau
lių 1968 metų veiklos apyskaita.

Užrašykime istorinius faktus!
Kanados šaulių suvažiavimas 

yra mums paskatinimas dirbti ir 
aukoti, kad mūsų gretos stiprė
tų ir remtų jaunimą. Prisipažin
siu, suvažiavime buvau vienas 
nedrausmingiausių šaulių. Mat, 
man rūpėjo susitikti ir sužinoti 
praeities faktus, kurie neužrašy
ti dingsta.

Susitinku buvusį aktyvų šaulį 
Lietuvoje, savo kaimyną, kurio 
likimo nežinojau nuo bolševikų 
okupacijos. Susiradau jį Torom 
te. Susenęs, praradęs sveikatą. 
Buvo bolševikinės armijos, 17- 
tos divizijos karys (bolševikai ją 
vadino “lietuvių divizija”). Ste
bėjausi to vyro atmintimi. At
simena karininkų, kareivių, net 
“katiušų” pavardes, rusiškas vie
toves, lyg tie Įvykiai tik vakar 
klostėsi. Tie faktai niekur neuž
rašyti, o jie turi nepaprastos is
torinės reikšmės. Ar ir čia ne 
mūsų šauliška pareiga išsamiai 
su lietuviu kovotoju išsikalbėti 
ir visa užrašyti? Tai būtų labai • 
reikšminga tema ir mūsų pa
skelbtam rašinių konkursui.

Su draugais aplankiau Zarasų 
šaulių rinktinės pik. Pašilio, 
bolševikų nužudyto, žmoną naš
lę ir dukrelę Danutę. Kai jau li
pau laiptais žemyn, smilgtelėjo 
gėdos mintis: “... ir kodėl ne- 
nuvežiau tikėjimo į Lietuvos 
laisvę gėlytės?”

Susitinku Rytų Augštaitijos 
labai mielą kaimynę, kuri šiur
pulingai atpasakojo mūsų apy
linkės didvyrių kovas su oku
pantu. žuvę kovose mūsų lais
vės kovotojai būdavo atvežami į 
lietuvių kiemus ir paliekami gu
lėti savaitėmis. Priešai laukė ir 
budėjo, kada pravirks motinos, 
sesutės ir mylimosios. Ešalonai 
suimtų šeimų riedėjo į Sibirą.

Pasakotojos giminaitis nakčia 
su šviesa ežere žūklavo. Išgir
dęs lėktuvo ūžesį, matė para
šiutais nuleidžiamas dėžes. Ten 
buvo radijo siųstuvai ir priim
tuvai, ginklai ir kitokia karinė 
medžiaga kovotojams. Tai žadi
no mūsų kovotojų ir visų lietu
vių viltis, kad bus karas, atgaų- 
simę laisvę. Tikėjimas ir kovos 
be galo brangiai lietuviams at
siėjo.

Vengrų sukilimą lietuviai la
bai sekė, nusivylė Amerika, kai 
šioji kovotojams už laisvę ne
ištiesė pagalbos rankos.

Paklausta, ar daug Klaipėdoje 
rusų, atsakė:

— Jei rusai šiandieną išsi
kraustytų iš Klaipėdos ir Lietu
vos, kiekvienas lietuvis gautų po 
atskirą namą ir nereikėtų ke
liom šeimom gyventi viename 
butelyje...

Sakykite, šauliai, ar čia ne 
mūsų pareiga rinkti dideliu at
sargumu medžiagą, žinoma, ne
pakenkiant dar gyviems esan
tiems Lietuvoje?

Montrealio V. Kudirkos mokyklos mokinės atlieka plastiką kong
reso metu Woodbridge, Ont. Nuotr. S. Dabkaus

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

URUGVAJAUS LIETUVIŲ tauti- ALVUDO ŠEŠTADIENINIAI VA- 
nių šokių grupė “Gintaras” yra pir- KABOJIMAI pradėti birželio 22 <L
moji taut, šokių grupė, pasiekusi 
Čikagą. Ji čia atskrido birželio 28 d. 
Ji dalyvaus ne tik pačioje tautinių 
šokių šventėje liepos 7 d., bet ir ak
torės Aldonos Eretaitės rečitalyje lie
pos 5 d. Jaunimo Centre, ši taut, 
šokių grupė yra vienintelis lietuvių 
vienetas, kuris atvyks į taut, šokių 
šventę iš P. Amerikos. Buvo žadėjusi 
atvažiuoti iš Argentinos liet grupė, 
tačiau ji dėl didelių išlaidų susilaikė.

Du Niujorko lietuvių tautinių šo
kių grupės šokėjai — Petras Vai
nius ir Garsas Palys birželio 17 d. 
iš Niujorko Čikagon išvyko net dvi
račiais. Jie žada suspėti į didžiąją 
šokių šventė Čikagos Tarptautinia
me Amfiteatre. ♦ • •

VLADAS DUMČIUS, Adelaidėje, 
Australijoje, gyvenantis lietuvių vei
kėjas ir tenykštės spaudos darbuo
tojas, viešėdamas Amerikoje keliom 
savaitėm užsuko ir į Čikagą. Jis čia 
birželio 24 d. vakare kalbėjo per 
“Margučio” radiją ir papasakojo sa
vo kelionės tikslą. Jis kreipėsi j Ame
rikos lietuvius, prašydamas paramos 
Adelaidės Lietuvių Muzėjui. Šis mu- 
zėjus buvo įsteigtas prieš kelis metus, 
ten viešint Amerikos lietuvių veikė
jui Juozui Račiūnui. Muzėjui reika
lingi įvairūs eksponatai, kurių š. 
Amerikos kontinente svečias tikisi 
gauti. 
• • •

“LIETUVIŲ RADIJO FORUMAS” 
— diskusijoms skirta lietuvių radijo 
valandėlė, kuri neseniai pradėjo veik
ti Čikagoje, yra inž. Antano Rudžio 
ir p. M. Rudienės žinioje, šią radijo 
programą pradėjo ir jai kuri laiką 
vadovavo Tolius šlutas, kuris vado
vauja ir “Lietuviai televizijoje” va
landėlei. Atsiradus nuomonių skir
tumui tarp programos vedėjo ir jos 
rėmėjo Ant. Rudžio, T. šlutas iš pa
reigų pasitraukė. Inž. A. Rudžiui pri
klauso visi radijo transliavimo įren
gimai specialioje studijoj. Koks 
bus dabar radijo programos pobūdis, 
dar nežinia. T. šlutas šiuo metu tel
kia lėšas garsiniam filmavimo apa
ratui. Jį turint būtų galima per lie
tuvių televizijos programą perduoti 
garsines liet, gyvenimo apžvalgas ar 
kultūrinius įvykius. Aukos siunčia
mos šiuo adresu: “Lietuviai Televizi
joje”, 2615 W. 43 St., Chicago, Ill., 
USA.

Kanados lietuvių mokyklinio jaunimo kongrese žygiuoja vadovai. 
Iš kairės: mokyt. J. Mikšys, KLB pirm. A. Rinkūnas, KLB švietimo 
komisijos pirm, ir kongresui rengti komiteto pirm. L. Tamošauskas, 
Toronto šeštadieninės mokyklos tarybos pirm. kun. P. Ažubalis

Nuotr. K. Baltrūno

Antisovietinis šūkis ant paminklo
“Russia get out of Estonia, 

Latvia, Lithuania” šūkis buvo 
priklijuotas š.m. birželio 16 d. 
Niujorke ant pjedestalo statu
los, kurią sovietai padovanojo 
Jungtinėms Tautoms. Ant tos 
statulos yra angliškas sovietų 
įrašas: “Iš savo kardų nukalsi
me plūgus”. Kažkas prirašė 
“When” ir “ICBM 2 too?” Pa
starieji rašmenys turbūt prime
na tarpkontinentines sovietų ra-

Pateisinkime mūsų šaulišką- 
ją egzistenciją parama jauni
mui, rinkime medžiagą apie mū
sų laisvės kovotojus Lietuvoje 
ir kitur kritusius už tėvynės lais
vę. Daugiau vienybės ir toleran
cijos šaulių šeimoje! Paliks už
marštyje banko knygutės, apar
tamentai, vasarvietės, “kadila 
kai”, bet nedings vardai tų, ku
rie kovojo ir dirbo Lietuvai.

Marquette Parko aikštėje. Jie bus 
rengiami kiekvieną šeštadieni vasa
ros laikotarpyje, šie vakarojimai 
praėjusiais metais buvo gana popu
liarūs tiek jaunųjų, tiek vyresniųjų 
tarpe. Vaikams čia ruošiama įvairių 
žaidimų, o sutemus rodomi filmai at
virame ore. Taip pat susirinkusieji 
gali pasivaišinti lietuviška gira bei 
įvairiais valgiais.

Pirmame šių metų vakarojime vai
kų žaidimams vadovavo Paulina Ma
čiulienė. Paskaitėlę skaitė Povilas 
Dirkis, o eilėraščių padeklamavo 
spaudos platintojas Juozas Dilys. 
Visos programos tvarkytoju buvo ne
nuilstanti šios organizacijos galva — 
dr. Jonas Adomavičius. Visą vakarą 
čia skambėjo vaikų balsai ir lietu
viškos melodijos iš plokštelių. 
• • •

VASARAI ATĖJUS, daugelis či- 
kagiečių atostogoms važiuoja i lietu
viškų vasarviečių miestelį — Union 
Pier, Mičigane, ši vietovė yra apie 
70 mylių nuo Čikagos. Union Pier 
savo vasarvietes yra įsigiję jau dau
giau negu 100 tautiečių. Kaikurie tu
ri dideles patalpas, kurias nuomoja 
ir kitiems, o kiti — vasarvietes nau
doja tik šeimos reikalams. Vasaros 
metu, kai Čikaga savaitgaliais pasi: 
daro beveik tuščia, Union Pier at
rasi tūkstantinę lietuvių. 
• • •

INŽ. MIKALOJUS IVANAUSKAS 
dėstė liepsnos tapybos kursą YMCA 
kolegijoje Čikagoje pavasario se
mestre. Dabar ruošiasi naujai savo 
parodai. Jo sukurtos liepsnos tapy
bos technikos nauji laimėjimai bus 
parodyti rugpjūčio pabaigoje ir rug
sėjo pradžioje Theodore Roosevelt 
mokyklos salėje. 
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. “Gran
dies” tautinių šokių grupė birželio 
16 d. šoko švedų metinėje šventėje 
Ženevos miestelyje prie Čikagos. Ten 
šokėjams gerai pavyko ir jie buvo 
šiltai sutikti. Sekantį savaitgali po 
šio pasirodymo “Grandies” šokėjai 
buvo nuvykę į St. Catharines, Kana- 
don. Si grupė yra aktyviausia Čika
goje. — Čikagos skautai ir skautės į 
tautinę stovyklą Rako miške išvyks 
liepos 8 d. rytą nuo Jaunimo Cent
ro. Ten susirinks daugiau kaip 1000 
skautų iš visos š. Amerikos. Stovyk
lavimas prasidės liepos 8 ir baigsis 
20 d. .4

ketas, kurias jie gamina nepai
sydami visų kalbų apie taiką ir 
nusiginklavimą. Bronzinės sta
tulos autorius yra Eugenijus Vu- 
četič. Jis pavaizdavo vyrą, lai
kantį vienoje rankoje plaktuką, 
kitoje — kardą, kurį sovietai 
žada paversti plūgu. Pasak Jung
tinių Tautų spaudos biuro, tas 
vyras vaizduoja norą baigti ka
rus ir ginklus paversti produk- 
tingais įrankiais. Statula laimė
jo didžiąją premiją Briuselio pa
saulinėje parodoje 1958 m. Ji 
dabar laikoma Jungt. Tautų so
de, prie kurio vartų pilna sar
gų. sūkis buvo priklijuotas sek
madienį, kai sodas buvo pilnas 
lankytojų. Kas tai padare, iki 
šiol nepaaiškėjo. Žinoma tiktai 
tiek, kad tasršūkis-lipdė, panaši 
į BATUN (Baltic Appeal to Uni
ted Nations) oirganizacijos pa
gamintąsias ir dalinamas įvairio
mis progomis.
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RAŠYTOJO GIMTINĘ
Kelionės įspūdžius į Balio Sruogos 

gimtąjį Baibokų kaimą “Literatūroj 
ir Mene*9 birželio 5 d. pasakoja pa
nevėžietis gydytojas K. Grėbliūnas: 
“Iš tikrųjų, poeto tėviškė skendo 
ievų ir alyvų žieduose. Ji netoli nuo 
pagrindinio kelio, bet privažiuoti prie 
jos sunku. Keliukas labai blogas, duo
bėtas. Namo langas — išdaužtas, sto
gas, tiesa, naujas, šilferio, o buvo 
raudonų čerpių, kurios aplinkui mė
tosi, durys be rankenų, priebutis 
tuoj grius. Tvoros sulaužytos, kieme 
šiukšlės, vietoj gėlių darželio, ku
ris buvo prie poeto lango, aplink 
namus sužėlė dilgėlės ir kitos “kil
mingos” žolės. Jeigu prie kelio yra 
tvarkinga rodyklė (ji nurodė mums 
poeto tėviškę), tai memorialinė len
ta, bylojanti, kad čia gyveno poetas, 
savo išvaizda labiau tiktų... kuro 
kioskui. Laikas bėga, jis viską gramz
dina .užmarštin, bet tai, kas mūsų 
širdžiai brangu, turi išlikti. Dabar 
pats laikas pagalvoti apie rašytojo 
tėviškės sutvarkymą. Tam nereikia 
didelių lėšų ir daug darbo — reikia 
tik meilės ir pagarbos...” K. Grėb
liūnas taipgi primena, kad Panevė
žyje gyveno Tumas-Vaižgantas, o 
Krekenavoje — Maironis, tačiau lig 
šiol nežinomi ir neatžymėti tie na
mai.

KOMUNIZMAS IR FAŠIZMAS
Birželio 16 d. laidoje “Tiesa” pa

skelbė pasikalbėjimą su “pažangiu” 
svečiu iš JAV prof. B. Kubilium, ku
ris skaitytojams pristatomas kaip 
“JAV nacionalinio komiteto prieš na
cizmą viceprezidentas ir šio komite
to lietuviškojo filialo prezidentas”. 
Apsilankęs Paneriuose, Pirčiupyje ir 
Kauno IX forte, prof. B. Kubilius pa
reiškė: “Man prieš akis iškilo kru
vina Vietnamo žemė, siaubas ir ne
laimės. kurios kasdien lydi taikius 
Vietnamo žmones dėl JAV kariaunos 
agresijos. Aš nematau skirtumo tarp 
hitlerinių fašistų nusikaltimų Pane
riuose, Pirčiupyje, Kauno IX forte 
ir Pentagono žudikų nusikaltimo 
prieš taikius Vietnamo gyventojus. 
Tai mano ir daugelio Amerikos do
rų lietuvių, dorų žmonių nuomonė...” 
Tenka stebėti apgailėtinu profeso
riaus žlibumu. Amerikiečiai jam yra 
žudikai, b š. Vietnamo komunistai, 
sovietinėmis raketomis apšaudantys 
Saigono gyventojus, nėra žudikai, 
nes juos remia Kremliaus kariauna. 
Tai tokia logika paremta “doro” lie
tuvio samprata. Doram lietuviui ne
pakanka pasmerkti nacių vykdytas 
žudynes Paneriuose, Pirčiupyje ir 
Kauno IX forte, bet reikia pasisaky
ti ir prieš sovietinio komunizmo kru
vinuosius darbelius Rainiuose, Pra- 
vėniškių koncentracijos stovykloje, 
Červenėje, į Sibirą nedėjusiuose va
gonuose ir pačiame Sibire, kur žu
vusių aukų kaukolėmis būtų galima 
išgrįsti ilgą ir platų greitkelį.

AUGŠTOSIOS MOKYKLOS
Mūsų spaudoje jau buvo praneši

mų apie rusų kalbos įvedimą į Lie
tuvos augštąsias mokyklas. Juos pa
tvirtina “Komjaunimo Tiesoje” ge
gužės 29 d. įdėti šių mokyklų skel
bimai, pranešantys specialybes ir sto
jamuosius egzaminus. Beveik visose 
mokyklose laikomi lietuvių kalbos ir 

literatūros egzaminai, o Vilniaus vals
tybiniame pedagoginiame institute, 
Šaulių K. Preikšo pedagoginiame ins
titute, Lietuvos TSR valstybinėje 
konservatorijoje į egzaminų sąrašą 
yra įtraukta ir Sovietų Sąjungos is
torija. Specialios grupės, kuriose vi
si dalykai dėstomi rusų kalba, yra 
Lietuvos valstybinio kūno kultūros 
instituto pedagoginio fakulteto pir
mame kurse, Lietuvos žemės ūkio 
akademijos agronomijos ir žemės 
ūkio mechanizavimo specialybėse, 
Kauno medicinos instituto gydomojo 
fakulteto dieniniame skyriuje. Kau
no politechnikos institute rusų kal
bos grupes turi mašinų gamybos 
technologijos, metalo pjovimo stak
lių ir įrankių skyrius mašinų gamy
bos fakultete, matematinių ir skai
čiavimo prietaisų bei įrengimų sky
rius automatikos fakultete, radio- 
aparatūros konstruavimo ir gamybos 
technologijos skyrius radioelektroni
kos fakultete, pramoninės ir civili
nės statybos vakarinis skyrius sta
tybos fakultete ir radiotechnikos ne
akivaizdinis skyrius. Kauno politech
nikos instituto Vilniaus filialo me
chaninės technologijos fakultete vien 
tik rusų kalba dėstoma automobilių 
transporto ekonomika ir organizavi
mas, o Klaipėdos vakariniame fakul
tete — laivų mašinos ir mechaniz
mai. Šios yra dvi studijų šakos, kur 
viskas dėstoma tik rusiškai. Klaipė
dos vakariniame fakultete rusų kal
bos grupes turi mašinų gamybos 
technologijos, metalo pjovimo stak
lių ir įrankių skyrius, elektros pava
rų ir pramonės įrenginių automa
tizavimo studentai. Taigi, liūdniausi 
reikalai yra Vilniuje ir Klaipėdoje, 
kur dvi specialybės dėstomos vien 
tiktai rusų kalba, šiaip jau rusų kal
bos grupės kaikuriuose lietuviškai 
dėstomuose fakultetuose, matyt, yra 
sudaromos lietuvių kalbos nemokan
tiems studentams.

NERINGOS ATEITIS
Kiekvieną pavasarį ir vasarą spau

doje prasideda ginčas dėl Neringos 
ateities. Pernai buvo padarytas pir
masis žingsnis Neringos gamtai ap
saugoti — apribotas poilsiautojų 
skaičius. Juozo Požėros teigimu “Tie
sos” birželio 13 d. laidoje, Nidoje, 
Juodkrantėje ir kitose vietovėse iš
nyko palapinių miesteliai, kuriuos 
ateityje turės pakeisti nauji pasta
tai, o jie ne visada džiugina akį: 
“... vieną pavyzdį būtinai reikia nu
rodyti, nes jis liečia Neringą. Tiks
liau sakant, tai skambiu “Auksinių 
kopų” vardu pakrikštytas pastatas 
Nidoje, nedarantis garbės nei pro
jektuotojams, nei užsakovams .. 
Pasak J. Požėros, šis pastatas esąs 
lyg balnas karvei. Jis pritaria ar
chitektų F. Bielinskio, G. J. Daniu- 
laičio, V. Stausko ir A. J. Šipailos 
darbų kompleksui poilsio zonos pla
navimo klausimais, nes juose Nerin
gai numatomi 1-2 aukštų namai, su
projektuoti tautiniu stiliumi, įjung
ti į gamtos aplinką. Jų sienoms bū
tų panaudotas medis, raudonos ply
tos, stogams — čerpės ir meldai. Mi
nėtieji architektai pasisako prieš 
stiklo, plieno, gelžbetonio ir aliumi
nio milžinus Neringoje. Jų projekto 
įgyvendinimas Neringą padarytų 

gomis šioje 75 šeimų apylinkėje su
rinkta Romoje statomai lietuvių kop
lyčiai $1480. Si Aušros Vartų ir Lie
tuvių kankinių prisiminimui skirta 
koplyčia įrengiama Sv. Petro bazi
likoje visai netoli šv. Petro kapa
vietės. Klebonas yra dėkingas visiems 
taip nuoširdžiai aukojusiems. Pini
gus ir knygą su aukotojų pavardė
mis bei adresais kun. B. Pacevičius 
per Baltiečių Dienos iškilmes įteikė 
čia besilankančiam vysk. V. Brizgiui.

DAUG SERGANČIŲ. Grįžo iš li
goninės muz J. Petrauskas, turėjęs 
sunkią automobilio nelaimę, ir Kaz. 
Grigelis po lengvesnės operacijos. 
Dar tebėra ligoninėje londoniškiams 
gerai žinomas Vladas Petrauskas ir 
Jasinskienė iš Rodnės. Pastaroji — 
Sv. Juozapo ligoninėje. Namuose te- 
besigydo p. Daniliūnienė, K. L. Ka
talikių Moterų Dr-jos Londono sk. 
pirmininkė. Ankščiau buvo ligoninė
je ir pasveiko dar keletas asmenų, 
bet, deja; nepavyko surinkti smul
kesnių žinių. Linkime visiems atgau
ti pirmykštę sveikatą! D. E.

skirtingą nuo kitų pasaulio kurortų, 
kur koją jau yra įkėlęs moderniz
mas. Deja, yra ir kitokių nuomonių. 
Joms atstovauja Kauno miestų sta
tybos projektavimo instituto archi
tektas P. Janulis ir kaikurie jo ko
legos. Jie Neringoje norėtų matyti 
bent keletą gelžbetonio milžinų, nes 
juose, girdi, būtų patogiau ir malo
niau gyventi vasarotojams, pigiau at
sieitų mechanizuota statyba, pasta
tai užimtų mažiau vietos. Apie to
kios mechanizuotos statybos žalą Ne
ringos gamtai P. Janulis vengia kal
bėti. J. Požėrai jis teisinosi: “Gal 
ir ne viskas man su daugiaaukščiais 
patinka, bet mes esame tik užsaky
mu vykdytojai.” '

V. Kst.

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529 - 4911

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

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

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

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

MI 83400 ANCASTER, ONT.

g HAMILTON @ LIETUVIAI PASAULYJE
“ŠIRVINTOS” IR “NEMUNO” tun

tai 1967/68 m. veiklą užbaigė birže
lio 17 d. įvykusia sueiga, į kurią at
silankė mons. dr. J. Tadarauskas ir 
šiek tiek tėvų bei rėmėjų. Trumpai, 
bet jautriai pagerbti Silūro kanki
niai. V. sk. D. Kudabaitė padeklama
vo B. Brazdžionio eilėraštį “Sibiro 
kankinio liudijimas” (mirusio). Tun- 
tininkai, atsisveikindami vasaros ato
stogoms, padėkojo jauniesiems vado- 
vams-ėms už darbą skautybės labui, 
pasidžiaugė darniu bendradarbiavi
mu tarp seserijos ir brolijos Hamil
tone. Mons. dr. J. Tadarauskas tarė 
nuoširdų atsisveikinimo žodį, už kurį 
esame dėkingi. Ta proga buvo pa
skelbti Kanados rajono seserijos kon
kurso rezultatai: II vietą ir $15 pre
miją laimėjo Rūta Jusytė, o III vieta 
teko kartu su $5 premija Irenai Paš
kevičiūtei. “Širvintos” tunto ribose 
skelbtą metinį tarpskiltinį konkursą 
laimėjo Virginijos Stukaitės vadovau
jama skiltis, kuriai teko garbės gai
relė ir važiuojančioms į tautinę sto
vyklą pilnai apmokamos kelionės iš
laidos. Ne važiu jančioms buvo įteik
ta individuali piniginė dovana. Džiu
gu, kad susidarė nemažas skaičius 
važiuojančių į V 'tautinę stovyklą. 
Skautų vadovai, vyriausių skautinin
kų raginami, kiek galėdami stengė
si kelionės išlaidas mažinti, apmokė
dami didesnę dalį iš tuntų iždo. 
“Širvintos” tuntas tam reikalui yra 
paskyręs virš $300. Pagal išgales pri
sidėjo ir “Nemuno” tuntas, o tėvų 
rėmėjų komitetas apmoka palapinių 
pergabenimo išlaidas, kurių irgi su
sidaro virš $100. Pakartotinai prime
name tėvams, kad stovyklos mokestis 
sumokamas iki liepos 1 d. tuntininn- 
kams. Mokama Kanados valiuta, at
skaičius registracijos mokestį. Iš
vykstama liepos 6, šeštadienį, 8 v.v. 
nuo Jaunimo Centro. Visi važiuojan
tieji su lagaminais privalo būti vie
toje 7.30 v.v. Visi daiktai turi būti 
atžymėti vardu, pavarde, vieneto pa
vadinimu ir vietovės (Hamilton) nu
rodymu. širvintietė

POILSIO POPIETĘ - GEGUŽINĘ 
ruošia šalpos F. Komitetas liepos 7, 

' sekmadienį, A. Padolskio sodyboje, 
prie Paris miestelio. Čie rasite gry
ną orą, saulę ar pavėsį, stalus, mau
dymosi baseiną, laivelį paplaukyti

/

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

tvenkinyje, vaikams sūpuokles. Mes 
parūpinsim lengvos užkandos — 
“karštų šunelių”, pyragaičių prie ka
vutės ir pieno bei vaisvandenių. No
rintieji galės naudoti savas krosne
les. Du iš svečių bus laimingi bur
tu keliu ištraukę radijo aparatą ir 
patefoną. Kviečiame visus palikti na
muose rūpesčius, dūminį orą ir kele
tą valandų pailsėti, pasimatyti su 
draugais bei pažįstamais. Įvažiavi
mas — tik $1 automobiliui. — Iš 
Hamiltono važiuojant antruoju keliu, 
niekur nesukti; važiuoti tiesiai iki 
kelio pabaigos, pasukti į kairę ir 
jau už ketvirčio mylios bus sodyba. 
II-jo ir V-jo kelių sankryžoje dabar 
yra šviesos. Nuo šviesų iki sodybos 
tik dvi mylios. Prie II kelio šviesų 
toliau važiuoti tiesiai. V keliu važiuo
jant rytų kryptimi prie minėtų švie
sų sukti į kairę, vakarų kryptimi — 
į dešinę pusę. Nenorintiems važiuo
ti per Brandford miestą iš II-jo ke
lio pasukti į 403 dešinėn. Pirmas 
užrašas kelyje sako “Brandford by
pass” ir už mylios kitas — West Lon
don — čia ir sukti. 403 kelias tiesiai 
įves vėl į II-jį kelią. Tikimės gero 
oro ir visų dalyvavimo.

ŠF komitetas

NAUJA LIETUVIŲ NAMŲ VAL
DYBA. Birželio 22 d., dalyvaujant 
rekordiniam skaičiui (823) akcijų, 
išrinkta nauja valdyba. I b-vės pir
mininkus kandidatavo buvęs pirmi
ninkas Jurgis Palmeris ir V. Lepars- 
kas. Išrinktas J. Palmeris, už kurį 
balsavo 497 akcijos; už V. Leparską 
balsavo 314 akcijų. Į LN valdyba bu
vo pasiūlyta 19 kandidatų, iš kurių 
reikėjo išrinkti 10. Liko išrinkti šie: 
P. Pranckevičius 520, J. Šarapnic- 
kas 500, A. Kamaitis 489, St. Bak
šys 453, P. Vizbaras 407, A Dirsė 
391, P. Sakalas 389, A. šilinskis 380, 
P. Savickas 375 ir J. Steiblys 373. 
Kandidatais liko: V. Bagdonas 369, 
A. Patamsis 361, J. Kažemėkas 333, 
P. Kanopa 348, V. Leparskas 303, J. 
Butkevičius 301, p. Šulys 286, V. 
Stabingis 273, J. Kareckas 241. Į 
kontrolės komisiją išrinkti: O. Sta- 
siulis 654, St. Aušrotienė 58ų, J. Ra
kauskas 476. Kandidatais liko: D. 
Šiurna 275 ir O. Kaniavienė 206. Iš 
senosios valdybos įėjo 6 asmenys ir 
4 nauji. Sėkmės naujai valdybai. J.š.

Argentina
BUENOS AIRES LIETUVIAI bir

želio trėmimus ir sovietinę okupaci
ją paminėjo pamaldomis Avellane- 
dos Aušros Vartų bažnyčioje. Po Mi
šių buvo padėtas vainikas prie lietu
viško kryžiaus parapijos sodelyje. Žo
dį tarė klebonas kun. J. Petraitis, A. 
L.B. pirm. inž. Babronis, baltiečių ko
miteto pirm. Z. Juknevičius ir P. Gu- 
delevičius. Pastarasis padeklamavo 
Bern. Brazdžionio eilėraštį, vadovavo 
“Angelas Dievo” ir Tautos himno 
giedojimui. Pavergtųjų Europos Tau
tų baltiečių komiteto išleisto atsi
šaukimo ištraukas paskelbė Buenos 
Aires didieji dienraščiai “La Pren- 
sa” ir “La Nation” birželio 15-16 d. 
laidose, primindami Lietuvai pada
rytą sovietų skriaudą.

MUZ. VACLOVUI RYMAVIČIUI 
padaryta antra operacija. Dėl jo li
gos teko atidėti šv. Cecilijos choro 
sukakties minėjimą.

J. A. Valstybės
AMERIKIETIS ŽURNALISTAS 

Henry J. Taylor “Chicago Ameri
can” ir kituose laikraščiuose paskel
bė straipsnį “Patriotai baltiečiai ig
noruojami”, primindamas skaityto
jams, kad tuo metu, kai prez. L. B. 
Johnsonas kalbėjo Jungtinėse Tau
tose, prie pastato tautinėmis vėliavė
lėmis mojavo visų užmiršti baltie
čiai, protestuoją prieš savo kraštų so
vietinę okupaciją. Priminęs sovieti
nio komunizmo panašumą į Hitlerio 
dienų nacizmą, autorius pastebi, kad 
Vakarų pasaulis nepadėjo nei lat
viams, nei estams, nei lietuviams, 
kurie iki 1951 m. vedė partizaninį 
karą prieš sovietinius okupantus. Jis 
taipgi plačiai aprašo trėmimus, ku
rie jam primena Hitlerio metodus 
mažoms tautoms naikinti. Sibiras 
esąs tikras kapinynas. Smerkdamas 
Kremliaus praktikuojamą tautžudys- 
tę, amerikietis žurnalistas stebisi, 
kaip Jungtinės Tautos gali ignoruo
ti Baltijos ir kitų Maskvos prarytų 
kraštų pagalbos šauksmą.

MUZ. JUOZAS STROLIA, ištiktas 
kairės pusės paralyžiaus, buvo pagul
dytas Šv. Kryžiaus ligoninėje Čika
goje. Dr. J. Meškausko priežiūroje 
ligonis tikisi greitai pasveikti.

LIETUVIŠKĄ ŠEIMOS ŽIDINĮ 
birželio 22 d. sukūrė dail. Romas 
Viesulas, Filadelfijos universiteto 
profesorius, su Klevelando katalikų 
universiteto chemijos prof. Jūrate 
Gailiušyte, PLB jaunimo sekcijos va
dove. Povestuvinėn kelionėn jaunie
ji išvyko į P. Amerikos kraštus.

KRAŽIŲ SKERDYNIŲ 75 metų 
sukakčiai atžymėti paruošė ir išlei
džia specialų voką filatelistas Ant. 
Beleška, 6921 S. Claremont, Chica- 

' go, Ill., USA.
III TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘN 

buvo kviestas respublikiniriinkų stip
riausias kandidatas į prezidentus R. 
Nixon. Dėl laiko stokos jis negalės 
atvykti, bet dalyvauti šventėje sutiko 
jo dukra, ištekėjusi už buvusio prez. 
D. Eisenhowerio anūko. Taigi, šven
tės dalyvių gretas papildys J. D. Ei- 
senhoweriai. Dalyvių tarpe bus Por
tugalijos, Urugvajaus, Gvatemalos, 
Brazilijos, Filipinų, Turkijos, Domi
ninkonų, Ekvadoro, Nikaragvos, Grai
kijos, Venecuelos ir kitų valstybių 
konsulai.

ČIKAGIETĘ HALINA DILIENĘ 
pradėjo trijų mėnesių kelionę po 
Europos ir Azijos kraštus. Liepos 14- 
20 d.d. ji atstovaus kaip stebėtoja 
Lietuvos ev.-reformatų bendrijai IV 
pasauliniame bendrijos tarybos suva
žiavime Uppsaloje, Švedijoje.

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 
INSTITUTO dėstytojų tarybos posė
dis patvirtino statuto reformas, ku
rios kursą išklausiusiem studentam 
panaikins egzaminus. Jų įvertinimas 
bus atliktas mokslo metu, o po to 
bus pasitenkinta parašytu diplomi
niu darbu. Į akivaizdinį kursą šie
met įstojo 41 studentas, neakivaiz
diniame kurse yra 49 stuedntai. Iš 
kun. J. Kubiliaus, SJ, padarytos fi- 
sansinės apyskaitos paaiškėjo, kad 
šiuo atžvilgiu institutas palyginti 
verčiasi neblogai. Posėdyje buvo kel
ta mintis surengti Vaižganto šimtų
jų gimimo metinių minėjimą, siekti 
institutui valstybinio pripažinimo. Di
plomų išdavimo aktas numatomas š.

m. gruodžio 28 d.
JUNGTINIS FINANSŲ KOMITE

TAS, posėdžiavęs birželio pradžioje, 
konstatavo, kad planuotos aukų su
mos tuo metu dar nebuvo gauta nė 
20%. Po $5.000 paskirta PLB seimo 
ir VLIKo reikalams. Komitetas šau
kiasi visų lietuviškų organizacijų 
talkos. Primenama, jog yra išleistų 
jubilėjinių vokų, ženklų ir atitinka
mų šūkių klijuoti prie automobilių. 
Su užsakymais kreiptis į Jungtinį 
Finansų Komitetą, 29 W. 57th St., 
New York, N.Y. 10019, USA.

Vokietija
EUROPOS LIETUVIŲ JAUNIMO 

suvažiavimas įvyks liepos 28 — rug
pjūčio 1 d.d. Vasario 16 gimnazijos 
patalpose Huettenfelde, Rennhoffo 
pilyje. Dalyviai — 17-30 metų am
žiaus vaikinai ir merginos. Visas iš
laikymas dalyviams bus nemokamas, 
išskyrus 10 markių registracijos mo
kestį.

AUŠROS TUNTAS, vadovaujamas 
tuntininko ps. A. Veršelio, šią va
sarą organizuoja tautinę skautų sto
vyklą Vokietijoje. Stovyklautojų ei
les papildys svečiai iš Britanijos — 
35 broliai ir sesės. Stovyklos reika
lais kreiptis į ps. A. Veršelį, 684 
Lampertheim - Huettenfeld, Litaui- 
sches Gymnasium, W. Germany. Ruo
šos darbų didžiausioji našta tenka 
Vasario 16 gimnazijoje veikiančiai 
Vytauto Didžiojo draugovei. Sukak
tuvinių metų proga Aušros tuntinin- 
kas ps. A. Veršelis stengsis įsteig
ti skautų draugovę Hamburge ir ko- 
respondenciniu būdu suburti į at
skirą draugovę po visą V. Vokietiją 
išsisklaidžiusius skautus.

KUN. K. SENKUS leidžia rotato
rium spausdinamą laikraštėlį “Lie
tuvis Baden-Wuerttemberge”, kuris 
nemokamai išsiuntinėjamas šioje sri
tyje gyvenantiems tautiečiams. Kun. 
K. Senkus aptarnauja Stuttgarte ir 
apylinkėse įsikūrusius lietuvius, teik
damas jiems religines paslaugas, pa
guodos žodį ir platindamas lietuviš
ką spaudą.

Belgija
ESTIJOS, LATVIJOS IR LIETU

VOS jungtinį nepriklausomybės at
kūrimo penkiasdešimtmečio minėji
mą Briuselyje surengė Belgijoje ir 
Olandijoje gyvenantys baltiečiai. Mi
nėjimas buvo pradėtas evangelikų ir 
katalikų pamaldomis. Akademinėje 
dalyje žodį tarė latvių katalikų vysk. 
B. Slonskans, paskaitą prancūzų kal
ba skaitė Ed. Cinzas. Visų trijų tau
tų himnus sugiedojo estų choras. Bal- 
tiečius sveikino tarptautinio pabėgė
lių komiteto atstovas Lautsherre, pik. 
Lanskoronskis, Belgijos lenkų ir uk
rainiečių bendruomenių pirmininkai. 
Meninę programą atliko lietuvaitė 
solistė Spies-Gailiūtė, padainavusi 
lietuvių ir latvių liaudies dainų, es
tų mišrus choras ir latvių tautinių 
šokių grupė, žmogaus teisių konfe
rencijai Teherane skirtą protesto re
zoliuciją prieš sovietinį imperializ
mą perskaitė latvių bendruomenės 
pirm. J. Jarumanis. Minėjimo daly
viai padėjo vainiką prie Belgijos ne
žinomojo kareivio kapo. Minėjimą 
aprašė belgė laikraščiai, jų tarpe ir 
vienas didžiausių dienraščių — “La 
Libre Belgique”.
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Lenko veikalas apie
Lenkų istorikas Jerry Ochmanski 

parašė veikalą “Historia Litwy”, ku
ri 1967 m. išleido Ossoiineum lei
dykla, paruošas! eilę knygų ir apie 
kitos kraštus. Veikalas ypač būdin
gas tuo, kad autorius, būdamas len
kas, gana blaiviai pažvelgė į Lietu
vos praeitį. Tai neįprasta lenkų au
toriams. J. Ochmanski rašė tą veika
lą sovietinio imperializmo metais, 
todėl negalėjo išvengti vienur kitur 
tam tikros tendencijos. Savo visu
moje veikalas vertas ir lietuvių dė
mesio. čia pateikiame torontiškio Je
ronimo Cicėno verstą J. Ochmanskio 
veikalo įžangą (nepilną). Joje atsi
spindi pagrindinė knygos linkmė.

Red.
“Lietuvos Istorijos” autorius 

siekia pavaizduoti praeitį ne 
tiek krašto, nes jame gyvena be 
lietuvių ir kitos tautybės, kiek 
ypatingą ir didžią praeitį pačios 
lietuvių tautos.

Ši tauta teisingai didžiuojasi 
savo senovine, labiausiai archai
ne kalba Europoje. Ji tik 1009- 
m. pasirodė istorijos arenoje. 
Kryžiuočių pasmerkta pražūčiai, 
ji sukūrė galingą valstybę, ap
saugojo didelius plotus rusų 
(Rus) nuo mongolų jungo, Len
kijai davė didžiąją Jogailaičių 
dinastiją, o pasauliui — daug 
žymių vyrų, mokslininkų ir me
nininkų. Vėliau ji išsiskyrė i dvi 
dalis — sulenkėjusią augstuo- 
menę ir paniekintą žemesnią
ją; grasinama nelietuvių, spau
džiama rusifikacijos, ji ne tik at
gimė kaip tauta, bet ir sukūrė 
savo nepriklausomą valstybę, po 
to atmetė fašizmą ir pasirinko 
socializmą (čia autorius, matyt, 
turi galvoje sovietinę okupaci
ją, kuri nebuvo joks pasirinki
mas. — Vertėjas).

Lietuvos praeitį, kurią dabar 
visuotinai ir geriausiai tiria pa
tys* lietuviai, tyrė daugelis sve
timtaučių. Žinoma, Lietuvos is
torija domėjosi ypač tyrinėto
jai tų valstybių ir tautų, kurios 
turėjo betarpi,' kaimyninį ryšį 
su Lietuva ar net bendrą praeitį,, 
kaip pvz. Lenkija. Lietuvos pra
eitimi labiausiai domėjosi isto
rikai lenkai, rusai ir vokiečiai.

Lenkijos istorijos mokslas Lie
tuvos istoriją tyrinėjo nuo se
no. Lenkijos ir Lietuvos santy
kiai per 500 metų (1386-1863) 
taip stipriai susipynė, kad XIX 
amžiuje ir dar vėliau Lietuva 
pradėta laikyti neatskiriama 
Lenkijos dalimi, o lietuviai — 
lenkais, tik kitaip kalbančiais. 
Taip manyta dėlto, kad bajoriš
ka Lietuva savo kalba ir kultūra 
tapo dalimi lenkų tautos, o lie
tuviškoji liaudis nebuvo vadi
nama tauta.

Pirmasis lenkas, kuris apra
šė Lietuvos praeitį nuo legendi
nių laikų iki savo gyvenamojo 
meto, buvo mozūras Maciej 
Stryikowski, autorius “Kroniki 
polskiei, litewskiej, žmudzkiej i 
wszyskiej Rusi” (1582).

Praslinkus daugiau kaip trim 
su puse šimtmečio, pasirodė 
nauja Lietuvos istorija lenkų 
kalba. Jos autorius buvo Teo
dor Narbutt, rašęs lenkiškai, 
bet lietuviškoje dvasioje. Jo di
delis nekritiškas veikalas “Dzie- 
je narodu litewskiego” devy
niuose tomuose (1835-1841) ap

Šį pavasarį baigusieji lietuvių gimnaziją Kennebunkporte padėkos 
pamaldų metu koplytėlėje

t LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLAS J 
i ŠV. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS — J

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).

rašė istoriją iki 1572 met. Ne
priklausomai nuo Narbutto pa
skelbė savo “Historia Litwy i 
Rusi do r. 1569” Joachim įele- 
wel 1839 metais. Neužilgo pa
sirodė “Litwa, Starožytne Dzie
je” (t. I-II, 1847-1850) Juozo Ig
naco Kraševskio, o taipgi “Wiel- 
kie Księstwo Litewskie” (1850) 
Mykolo Balinskio. Naują popu
liarią “Dzieje Litwy”, 1886, (iš
verstą ir į lietuvių kalbą) paskel
bė Konstancija Skirmuntt. Taik
lią “Historia Litwy” (1895,1917) 
parašė Boleslaw Limanowski. Iš
samų Lietuvos praeities aprašy
mą davė Leon Wasilewski kny
goje “Litwa i Biolorus” (1912, 
1925). Po I pasaulinio karo pa
sirodė “Dzieje Litwy w zarisie” 
(1921) Jono Jakobovskio, taip 
pat “Dzieje Litwy poganskiej 
do r. 1386” Stanislovo Zajanč- 
kovskio. Pasiliko nebaigta 
“Dzieje Wielkiego Księstwa Li- 
tiewskiego” Liudviko Kolankov- 
skio. Autorius parašė tik vieną 
tomą, apimantį 1377-1499 lai
kotarpį (1930).

Ligšioliniai lenkų veikalai 
apie Lietuvos praeitį yra gero
kai pasenę ir negali būti laiko
mi patikimais šaltiniais apie ši 
kraštą bei tautą. Jie vaizdavo 
lietuvių istorinį procesą viena
šališkai, apsiribodami politiniu 
požiūriu, o svarbiausia — buvo 
aiškiai tendencingi. Jie nepaste
bėjo lietuvių liaudies — tikrojo 
Lietuvos istorijos kūrėjo. Lenkų 
istoriografija, kuri kadaise do
mėjosi Lietuvos istorija, kaip 
pvz. Henriko Lowmianskio “Stu- 
dia nad początakami spolaczen- 
stwa litewskiego” (t. I-II, 1931- 
1932), neįstengė sudaryti paten
kinamos Lietuvos praeities sin
tezės. Reikalingumas tokio Lie
tuvos istorijos vadovėlio yra aiš
kus. Jo laukia ne tik istorijos 
mėgėjai, bet ir patys istorikai, 
kurie dėl lietuvių kalbos nemo
kėjimo negali naudotis istorine 
lietuvių literatūra. Iki šiol nėra, 
išskyrus vadovėlius, jokių rim
tesnių Lietuvos istorijos veikalų 
nė vienoje europinėje kalboje. 
Tiesa, yra anglų kalboje “Histo
ry of the Lithuanian Nation” 
(1948), bet parašyta lietuvio K. 
Jurgėlos ir turi politinį cha
rakterį iki 1918 m. Iki šiol pa
čioje Lietuvoje išleista tik ke
letas vadovėlių. Seniausias jų ir 
pirmutinis buvo parašytas Si- 
mano Daukanto; išleistas po jo 
mirties dviem tomais 1893 ir 
1897 m. ir pavadintas “Lietu
vos istorija”. Jis aptarė Lietuvos 
praeitį iki 1569 m., bet nekri
tiškai. Pilnesnės Lietuvos istori
jos autoriumi buvo Antanas 
Alekna. Jo Lietuvos istorija tu
rėjo keletą laidų (1911, 1923) ir 
tarnavo kaip vadovėlis mokyk
loms. 1936 m. pasirodė plati 
Lietuvos istorija, parašyta kelių 
autorių, redaguota Adolfo Šapo
kos. Šis vadovėlis tebėra geras 
iki šiol, nors kartais tendencin
gas politinės istorijos dėstyme. 
Iš keleto vadovėlių, išleistų so
vietinėje Lietuvoje, išsiskiria 
tritomė “Lietuvos TSR istori
ja” iki 1940 m., išleista Vilniu
je 1957. 1963, 1965 m. Parašė 
autorių kolektyvas, sudarytas iš 
rimtesnių lietuvių istorikų (Juo-

Lietuvą
zas Jurginis, Vytautas Merkys, 
Konstantinas Jablonskis, Mečys 
Jučas ir kiti; redagavo Juozas 
Žiugžda). Autoriai rimtai pasi
darbavo, kiek galint stengda
miesi vispusiškai pavaizduoti sa
vo tautos istoriją. (Kad tie au
toriai Lietuvos istoriją užtempė 
ant sovietinio kurpalio, J. Och
manski, žinoma, negalėjo aiš
kiai pažymėti). Daugelį proble
mų jie turėjo tyrinėti iš pagrin
dų. Kaikurios jų pasirodė visiš
kai naujoje šviesoje. Silpnoji 
pusė šių apybraižų yra paviršu
tiniškas tyrinėjimas lenkų-lietu
vių santykių (išskyrus unijos 
klausimą). Taipgi palikta nuoša
liai eilė svarbių klausimų isto
rinės statistikos? Vadovėlyje ne
aptartas taip svarbus klausimas, 
kaip pvz. gyventojai — svar
biausias kūrybinių jėgų elemen
tas, visuomenės luomiriė-klasinė 
struktūra, didžiosios nuosavybės 
ir pan. šiandien, aptariant tas 
problemas, nebeužtenka žodinio 
aprašymo — reikia statistikos 
duomenų.

Šio autoriaus “Lietuvos isto
rija”, parašyta remiantis istori
ne literatūra ir savais tyrinėji
mais, atliktais nuo 1955 metų, 
vadovaujant p'rof. Henrikui 
Lowmianskiui, Adomo Mickevi
čiaus Istorijos Institute Pozna
nės universitete. Tai nėra įpras
tinė Lietuvos istoriografijos fak
tų ir pažiūrų apžvalga. Auto
rius, kiek pajėgdamas, bando 
pateikti ir savo nuomonę, pa
remtą istoriniais šaltiniais. Ne
vienu atveju jis pateikia visiš
kai naują problemų sprendimą, 
pvz. Lietuvos pradžios klausi
mu. Taip pat skiriasi jo perio
dizacija nuo Įprastinio padalini
mo Lietuvos istorijos laikotar
piais, panaudotais “Lietuvos 
TSR istorijoje” ir kituose va
dovėliuose. Pagrindu Lietuvos 
istorijos periodizacijai paimti 
ne tik ūkiniai, visuomeniniai pa
sikeitimai, bet ir politiniai bei 
struktūriniai. Lietuviai tyrinėto
jai mano pvz., kad persilaužia- 
masis laikotarpis Lietuvoj bu
vo IX a., kai turėjo pasireikšti 
feodaliniai santykiai, o laikotar
pis nuo IX iki pusės XIII am
žiaus, t.y. iki susikūrimo vals
tybės, sudaro vieną vienetą. Au
toriaus supratimu, laikotarpis 
nuo XII a. imtinai priklauso gen
tinei epochai — priešfeodalinei. 
IX-X amžiuje pasireiškė Lietu
voje tam tikri feodalizmo reiš
kiniai, tai buvo .naujos santvar
kos reiškiniai, bet dar silpni, ir 
negalėjo turėti įtakos į visuo
meninės santvarkos keitimą. Pa
našiai buvo vėliau: kapitalizmo 
reiškiniai pasirodė Lietuvoje po 
daugelio metų prieš 1861 m. 
(baudžiavos panaikinimas), bet 
istorikai nejungia pirmosios pu
sės XIX a. prie kapitalizmo epo
chos Lietuvoje. Pagrindine da
ta autorius laiko Lenkijos-Lie
tuvos 1386 m. uniją, nes po jos 
atėjo reikšmingi pasikeitimai ne 
tik visuomeniniai, bet ir struk
tūriniai, kurie privedė prie feo
dalizmo Įsigalėjimo Lietuvoje. 
Lietuviai istorikai tos datos ne
pripažįsta. Tolimesnis svarbus 
skirtumas tarp autoriaus perio
dizacijos ir “Lietuvos TSR isto
rijos” liečia naujuosius laikus. 
Lietuvos istorikai teigia, kad 
naujas Lietuvos istorijos laiko
tarpis prasideda su XX a. pra
džia, ir jame Įžvelgia imperialis
tinę kapitalizmo stadiją. Visdėl- 
to tyrinėjant Lietuvos istoriją 
pagal lenininę imperializmo ap
tarti, tenka konstatuoti, kad XX 
a. pradžioje Lietuvoj nebuvo ga
mybos ir kapitalo telkimo, ne
kilo monopolijos, kapitalas ne
buvo išgabenamas, neprasidėjo 
jungimas pramoninio kapitalo 
su bankiniu bei pervedimas Į 
finansini kapitalą. Lietuvoje at
sirado tik kelios akcinės bend
rovės, bet tai nebuvo monopo
liai. žodžiu. Lietuva visiškai ne
įėjo i imperializmo sritį. Persi
laužimo data lietuviai istorikai 
taipgi laiko 1917 metus, tačiau 
Spalio didžioji socialistinė revo
liucija 1917 metais dar neturėjo 
tiesioginės Įtakos Lietuvai. Tik 
1918 m. gale Įsteigta sovietinė 
valdžia Lietuvoje, o taip pat 
(kiek anksčiau) susikūrė buržua
zinė Lietuvos valstybė. Sąvarta 
Lietuvos istorijoje aiškiai pra
sidėjo 1918 metais.

Atsiųsta paminėti
Pasaulio Lietuvis nr. 35, Lietuvos 

Laisvė Kovos Metų balandis-gegužė. 
PLB biuletenis, leidžiamas 7 kartus 
per metus.

Lietuvių Dienos nr. 4, balandis. 
Gausiai iliustruotas žurnalas lietu
vių ir anglų kalbomis. Leidėjas — 
Anthony F. Skirtus.

Bronius Budriūnas, LIETUVOS 
ŠVIESOS KELIU, kantata mišriam 
ir moterų chorams su solistais sop
ranu ir bosu, šią lietuviui mokyto
jui pagerbti skirtą kantatą išleido 
PLB valdyba pirm. J. J. Bačiūno lė
šomis Lietuvos Laisvės Kovos Me
tais. Kantatai tekstą sukūrė poetas 
Bernardas Brazdžionis, šio leidinio 
kaina: 1 egz. — $2, 20 egz. — po 
$1.50, 35 egz. — po $1.25, 50 egz. 
ar daugiau — po $1. Kreiptis šiuo 
adresu: Mr. J. J. Bachunas, Sodus, 
Midi. 49128, USA.

Kanados lietuvių mokyklinio jaunimo kongrese gražiai pasidrodė Z. 
Lapino vadovaujamas liaudies instrumentų orkestras. Nuotraukoje 
— viena orkestro kanklininkių Nuotr. S. Dabkaus

A. Baužinskaitės - Kairienės “Detalės”
PR. NAUJOKAITIS

“Detalės” yra debiutinė A. 
Baužinskaitės-Kairienės poezijos 
knygelė. Pasakysiu, labai pavė
luotas debiutas, galėjęs būti 
prieš 10 ar 15 metų. Tada auto
rė gyvai reiškėsi,' daugiausia 
“Ateities” puslapiuose, kaip ne
abejotinas talentas. O paskui 
nutilo ir tylėjo iki šių metų rin
kinio. To tylėjimo priežastį au
torė mėgina paaiškinti poroje 
eilėraščių: “Dienų dienas po 
žiupsni, po grūdelį gyvenimą iš 
smulkmenų supyliau” (51 psl.). 
“Dienos darbai negali laukti. Su- 
glausk sparnus, svajonių paukš
ti ...” (50 psl.), Ir, deja, tylėjo 
tas svajonių paukštis. O ilges
nė tyla iš kūrėjo gyvenimo iš
braukiama negrįžtamai.. . Bet 
geriau vėliau, negu niekados ... 
A. Baužinskaitės rinkinėlis mus 
džiugina, kad talentas nebuvo 
užkastas, kad jis grįžta į kūry
bos kelią.

“Detalių” eilėraščiai sugru
puoti į tris skyrius. Beveik vi
suose tų skyrių eilėraščiuose ra
sime A. Baužinskaitės kūrybai 
būdingus bruožus, kuriuos ji iš
sako šiame posme:

Visus pasitinku su atvira širdim 
Ir kaip vagis dalelę jų

pasilieku prie lango: 
Tai šypseną, tai ašarą, tai

žvilgsni nukreiptą tolyn. 
Pasiimu ir atsiminimuos saugau

(21 psl.).
Atvira širdis ir švelni atsimi

nimų nuotaika, plaukianti ra
miais posmais, tylus susimąs
tymas ties buities ir aplinkos 
reiškiniais, miniatiūriniai gam
tos ir žmonių vaizdai, nuspal
vinti asmeniniu artumu, meile 
ir ilgesiu — yra “Detalių” turi
nys, {glaustas į klasinio eilėraš
čio formą. Dabar madoje esąs 
eiliavimo chaosas, matyt, neža
vi A. Baužinskaitės, ir ji lieka 
ištikima taisyklingam ritmui, 
rimų sąskambiams, senoviš
kiems posmams. Ir negalime jos 
peikti už tai.

Pirmajame skyriuje “Ant so
delio vartų” autorė poetiniu 
žvilgsniu pasineria vaikystės ir 
paliktos tėviškės švelniuose at
siminimuose, kai “supasi jau
nystė ant sodelio vartų... tar
tum jai nerūpi rytdienos dar
bai” (8 psl.). Ten — ir gimta
sis namelis, sodybos mylimi me
džiai, obelaitė su pirmaisiais 
penkiais obuoliais, vasaros lau

B. Naujalis PSD, ND, RM, PA
ŽINK SAVO ŠIRDĮ IR PADEK JAI. 
95 psl. knygutė, skaitytojus supa
žindinanti su širdies veikimu, ligo
mis ir apsauga. Kaina nepažymėta. 
Išleido “Rūta”, 373 Charlton Ave. 
West, Hamilton, Ont., talkinant 
Health Clinic, 460 Roncesvalles Ave., 
Toronto 3, Ont

Aidai, 1968, nr. 5. Straipsniai: kun. 
dr. P. Celiešius, Teilhard de Char- 
dino pasaulėvaizdis; J. Jakštas, Teil
hard de Chardin istorinis monizmas; 
K. Keblys, Nepoetas Bradūnas; dr. 
Pr. Skardžius, Lietuvių kalbos dia
lektologija; VI. Jakubėnas, Beethove- 
no “Fidelio”; Adelė Abromaitienė, 
Vaizdinės mokymo priemonės. Sky
riai: Iš minties ir gyvenimo, Kny
gos. A -

Ateitis nr. 4, balandis. Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos leidžiamas lie-

kų poezija, sodų žydėjimas ge
gužyje, jūros bangų išplautas 
gintarėlis — “medžio ašara auk
sinė” (12 p.).

Antrasis skyrius “Sutiktieji” 
į poezijos vaizdus įpina žmonių 
paveikslus. Sudžiūvusios senelės 
rankos taip pilnos poezijos. Pas
kui aklasis mato “Žirginėlių 
auskarus beržuos” (24 psl.). Var
pai patys skamba senąjį varpi
ninką palaidojus, kol amžinai 
nutyla. Neūžmirštama psicholo
giniu gilumu pasilieka atminty
je motinos malda bėgančiuose 
dienos rūpesčiuose ir darbuo
se. Ir šeimos idilija prasisklei
džia kaikada: “Kaip akmenėlius 
žarstysim rūpesčius dienos, pa
sidalinsime mažytės laimės tru
piniais” (32 psl.). Čia susitiksi
me ir su žvejais, medžiotojais, 
įsimylėjusiais jaunuoliais, naš
laičiais, meškeriotojais... Ir 
tuose susitikimuose juntame au
torės gyvą ryšį, nuoširdumą. Dė
mesio vertos šio skyriaus minia
tiūros — “detalės”. Jos visos 
puikios formos grakštumu. Išra
šome vieną jų — “Meilė”:

Tai man paslaptį išdavė vėjas. 
Tartum nuostabią pasaką: — 
Kad širdį ir širdį sudėjęs 
Gausi amžiną vasarą.
Būtų gera žiedais ir saule 
Kasdieną gėrėtis.
Jei pridėtų dar sniego saują 
Ir rudenio lietų (48 psl.).
Trečiasis skyrius “Svajonių 

paukštis” sutelktas daugiau į 
pačios autorės vidaus pasaulio 
išsakymą. Bet tas išsakymas toks 
nedrąsus, toks ribotas. Per die
nos darbus neliko laiko svajo
nėms, bet visdėlto jos mielos, 
viliojančios, žavios. Toks didelis 
tas pasaulis — tarp dangaus ir 
žemės! Kūrėjo rankose poetė 
jaučiasi lyg medžio gabalėlis 
pas stalių. Bet gyvenimo pras
mė jai aiški, tik neramina klau
simas, kaip ją priims Kūrėjas. 
Bet ten, kur autorė mėgina 
svarstyti, filosofuoti, darosi sau
soka, nepatraukianti, atmintin 
neįsirėžianti. Tikrasis A. Bau
žinskaitės-Kairienės poetinis ke
lias yra žaismingas emocinis ei
lėraštis. Štai nepakartojamo gro
žio posmas:

Aš paklydau pievoje plačioje, 
Ir palikau pražydusia gėle.
Jei Tu praeisi, Viešpatie, pro čia, 
Nuskink švelniai, nuskink mane!

(66 psL)
Priekabingai jieškodami, ras

tume netobulumų daugelyje ei
lėraščių. šiame vertinime iškel
tos daugiausia teigiamos debiu
to savybės. Jų pakanka, kad rin
kinį pasitiktume su džiaugsmu 
ir viltimi. Tikimės, kad autorė 
dabar jau netylės dešimtimis 
metu.

Aldona BauHnskaitė ■ Kairienė, 
. DETALES. Eilėraščiai. Išleido

“Ateitis”, 1968 m. Viršelis, ap
lankas ir skyrių iliutsracijos O. 
Stankaitytės-Baužienės. Kaina ne
pažymėta, 72 psl.

tuvių katalikiškojo jaunimo žurnalas.
Putnamo bendrabutiečių laikraštė

lis nr. 9, balandžio 11 d. Redagavo 
T. Slotkutė, A. Rygėlytėf L. Buro- 
kaitė, seselės — M. Jurgita, M. Mo
nika ir M. Viktorija. Spausdintas ša- 
pirografu. Adresas: Immaculate Con
ception Convent, Putnam, Conn. 
06260, USA.
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tu fflWJE VEIKLOJE
DAIL. VIKTORO PETRAVIČIAUS 

173 mokinių 200 darbų paroda bir
želio 22-23 d.d. įvyko Čikagos parkų 
distrikto patalpose. Čikagos miesto 
savivaldybė jį buvo pakvietusi suor
ganizuoti meno klases ir jose dėsty
ti grafiką, keramiką, mozaiką. Augs- 
tieji savivaldybės pareigūnai geriau
sius mokinių darbus atžymėjo pre
mijomis.

TAUTINIŲ GIESMIŲ MUZIKOS 
KONKURSĄ paskelbė PLB valdyba, 
norėdama atžymėti Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo penkiasde
šimtmetį. Viena giesmė, skiriama 
lietuviškoms mokykloms, turi būti 
pritaikyta giedoti klasėje unisonu, 
dviejų ir trijų balsų vaikų chorui 
su pianino palyda. Jos tekstas — 
Bernardo Brazdžionio “Mūsų žemė 
— Lietuva”, premija — $150. Ant
roji giesmė turi būti sukomponuota 
vidutinio pajėgumo suaugusiųjų miš
riam chorui su pianino palyda. Teks
tas — V. Mykolaičio-Putino “Lietu
vio giesmė”, premija — $200. Gai
dos su mašinėle rašytu tekstu pasi
rašomos slapyvardžiu, o atskirame 
užklijuotame voke pridedama kom
pozitoriaus pavardė, adresas ir te
lefono numeris. Konkurso dalyviai 
gali siųsti po du kiekvienos giesmės 
variantus ir laimėti abi premijas. 
Nelaimėjusių kompozitorių vokai su 
pavardėmis nebus atplėšti, ir gai
dos bus grąžintos. Premijuotos gies
mės laikomos PLB nuosavybe, bet 
kompozitoriai jas galės skelbti savo 
dainų rinkiniuose. Vertintojų komi
sija — dirig. Petras Armonas, prof. 
Juozas Žilevičius ir dr. Leonardas 
Šimutis, Jr. Giesmes iki š.m. rugpjū
čio 15 d. imtinai siųsti Tautinių gies
mių muzikos konkursui, P. Armo
nas, 4538 S. Hermitage Ave., Chica
go, Ill. 60609, USA.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZEJUS Čikagoje Dariaus ir 
Girėno 35-tąsias žuvimo metines lie
pos 17 d. ruošiasi atžymėti jų žy
giui skirta paroda, kurios ekspona
tus sudarys nuotraukos, dokumentai, 
paminklo brėžiniai, žuvusiųjų lakū
nų bronziniai biustai. Parodos komi
tetą sudarė K. Baltramaitis, L. Kai
rys ir E. Jasiūnas. Jie ragina tau
tiečius, turinčius su Dariaus ir Girė
no skrydžiu susijusių dokumentų, 
nuotraukų bei kitos medžiagos, ateiti 
į pagalbą ir kreiptis šiuo adresu: 
Balzekas Museum of Lithuanian Cul
ture, 4012 Archer Ave., Chicago, Ill. 
60632, USA, arba skambinti tel. 847- 
2441. Be šios parodos, rengiamas di
džiulis minėjimas prie lakūnams 
skirto paminklo Marquette Parke.

HUNTERS HILL KONKURSINĖ
JE dailės parodoje Sidnėjuje, Aust
ralijoje, aliejinių darbų sekcijoje 
pirmą premiją laimėjo Henrikas Šal
kauskas, akvarelinių darbų sekcijo
je — Eva Kubbos. Šioje metinėje 
parodoje su australais dagininkais 
taipgi varžėsi ir kiti lietuviai — ta
pytojai Leonas Urbonas, Vida Ka- 
bailienė. skulptorė Jieva Pocienė ir 
keramikė Jolanta Janavičienė. Pa
grindines keturias premijas laimėjo 
du lietuviai, latvis ir australas. Me
ne aiškiai pirmauja ateiviai iš Euro
pos.

JUOZAS KAPOČIUS, išleidęs Lie 
tuvių Enciklopedijos 35 tomus, ku
rių kaina S299 Kanados doleriai, pra
neša visuomenei, kad jo leidykla yra 
numačiusi išleisti: Lietuvių Enciklo
pediją anglų kalba, Lietuvos istori
ją 3-4 tomų, Vydūno raštus — 10 
tomų po 350 psl., Pulgio Andriušio 
3 t. rinktinę, Lietuvos žemėlapį mo
kykloms ir kt. Rengiamas LE pa
pildymų tomas. LE leidykla taipgi 
spausdina knygų seriją “Krikščionis 
gyvenime.” Leidykla nusiskundžia, 
kad Liet. Enciklopedijos prenumera
toriai labai delsia su atsilyginimu. 
Tai labai apsunkina leidyklos darbą. 
Ji prašo ypač paskubėti atsiųsti pre
numeratą už XV tomą, kuris jau bai
giamas spausdinti. Jo kaina $13.75 
JAV, $14.00 Kanadoje.

DIRIGENTAS VYT. MARIJOŠIUS 
pasitraukė iš Manchester Civic sim
foninio orkestro dirigento pareigų 
dėl padidėjusios darbo naštos Hartt 
muzikos kolegijoje, kur jis yra di
rigavimo teorijos profesorius ir mu
zikos departamento direktorius. 
“Manchester Evening Herald” dien
raštis pabrėžia, kad V. Marijošius yra 
gimęs Panevėžyje, Lietuvoje, ir kad 
jį bus sunku pakeisti, nes jo vado
vaujamas orkestras buvo iškilęs į ge
riausiųjų eiles.

MEDŽIAGĄ VELIONIES KUN. 
ALF. SUŠINSKO monografijai ren
ka kun. Titas Narbutas, 1922 Leo 
St., Dayton, Ohio 45404, USA. Jis 
laukia nuotraukų ir prisiminimų iš 
velionies draugų, artimųjų ir buvu
sių mokinių apie kun. A. Sušinsko 
gyvenimą bei veiklą Biržų gimnazi
joje, Saločiuose, Ramygaloje, Pane
vėžyje, Vokietijoje, Pittsburghe. 
Kartu bus suredaguoti ir paruošti 
spaudai kun. A. Sušinsko palikti 
rankraščiai. Viena jų dalis — “Švie
sos ir šešėliai” bus ypač įdomi lie
tuviškajam jaunimui.

MIKALOJAUS IVANAUSKO lieps
nos tapybos paroda rengiama rug
pjūčio — rugsėjo 2 d. d. Theodore 
Roosevelt mokyklos salėje Cicero, 
Ill., 50th ir 15th St Lankymo va
landos: nuo 12 iki 9 v,v. Parodos 
lankytojai galės pasigėrėti nauja de
ginimo priemone, padedančia išgau
ti spalvinius efektus. Apie didįjį 
liepsnos tapybos entuziastą M. Iva
nauską jau daug kartų yra rašiusi 
Cicero spauda bei kiti laikraščiai, ža
vėdamiesi jo originalia kūryba.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
“AIDAS”, Juozo Vanago vadovau

jamas Vilniaus miesto pramonės dar
buotojų vyrų choras, “Litva” laivu 
iš Odesos pradėjo koncertinę kelio
nę į Bulgariją, Graikiją, Turkiją, 
Italiją ir Prancūziją. Programon yra 
įtrauktos sovietinės ir lietuvių liau
dies dainos.

M. K. ČIURLIONIO “Zodiako ženk
lų” premjera dvidešimtmetį atžymė
jo Kauno profsąjungų išraiškos šokio 
kolektyvas, vadovaujamas Kiros Dau- 
jotaitės. Sukakties proga šiai vienin
telei išraiškos šokio grupei suteiktas 
“Sonatos” vardas.

KOMPOZ. JULIUS JUZELIŪNAS 
su maskviečiu kompoz. E. Chagagor- 
tianu viešėjo R. Vokietijos miestuo
se — R. Berlyne, Potsdame, Drez
dene ir Leipcige, čia jie turėjo pro
gos susitikti su vokiečių kompozito
riais ir kultūros darbuotojais. Savai
tę trukusi kelionė buvo suorganizuo
ta pagal kultūrinių mainų sutartį 
tarp R. Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos.

IX PASAULINIAME JAUNIMO 
IR STUDENTŲ festivalyje Bulgari
jos sostinėje Sofijoje dalyvaus R. 
Balčiūno vadovaujamas Vilniaus 
miesto pučiamųjų orkestras “Trimi
tas”, sopranas Giedrė Kaukaitė-Žeb- 
riūnienė, dainų ir šokių ansamb
lio “L i e t u v a” birbynininkų kvin
tetas, kurio vadovas yra Pranas 
Budrius. Festivalio atlikėjų konkur
se varžysis tik birbynininkai ir so
listė, šį pavasarį baigusi dainavimo 
studijas Vilniaus konservatorijoje. Ji 
yra laimėjusi Lietuvos jaunųjų dai
nininkų konkursą, baltiečių ir gudų 
dainininkų varžybose Taline užėmu
si antrą vietą. Rudenį G. Kaukaitė- 
Žebriūnienė pradės dirbti Vilniaus 
operos teatre. Konservatorijos baig
miniame spektaklyje jai teko dai
nuoti Ch. Gounod “Fausto” Marga
ritą.

KAUNE PRADĖTĄ POEZIJOS 
PAVASARĮ atžymi ketvirtoji tradi
cinė “Poezijos pavasario” knygą, ku
rioje šalia jau žinomų poetų prista
tomi trys nauji vardai — M. Kont- 
rimaitė, J. . Kalinauskas ir V. Vil
džiūnaitė. Vertimų skyriuje latvių 
poezijai atstovauja V. Belševicka, M. 
Čaklajis, J. Auzinis, D. Ayuotinia, O. 
Vaicietis, vokiečių — J. Bobrovskis, 
italų — Dantės “Dieviškosios kome
dijos” fragmentai. Į knygos pusla
pius taipgi yra įtraukti Fausto Kir- 
šos eilėraščiai ir Jurgio Baltrušaičio 
rusų kalba rašytų eilėraščių verti
mai. Čia taipgi skelbiami literatūri
niai straipsniai, rašytojų laiškai ir 
atsiminimai. Leidinį paruošė ats. red. 
Just. Marcinkevičius, redakcinė ko
misija — A. Baltakis, A. Bernotas, 
V. Bložė. V. Kubilius, V. Reimeris, 
V. Rudokas, dail. Br. Leonavičius, 
redagavo St. Budrytė. “Poezijos pa
vasario” puslapius puošia 32 įvai
rių kartų lietuvių grafikų darbai.

NAUJĄ LIETUVIŠKĄ FILMĄ pa
gal I. Mero ir A. Aramino scenari
jų “Kai aš mažas buvau” kuria rež. 
Algis Araminas. apie jo turinį pra
sitaręs: “Nufilmuoti pirmieji kadrai. 
Kur jie nuves ... Norėtųsi, kad fil
mas, kurio herojai — aštuoniolik
mečiai jaunuoliai, užfiksuotų tuos gy
venimo momentus, kai mums vi
siems medžiai yra labai dideli, o 
laukai labai platūs ...” Pagrindinių 
vaidmenų atlikėjai — Vilniaus XXIII 
vidurinės mokyklos abiturientas L. 
Kriščiūnas ir Vilniaus konservatori
jos aktorinio fakulteto studentė J. 
Kavaliauskaitė.

DR. H. BUDDENSIEGO 75 METŲ 
AMŽIAUS SUKAKTĮ “Gimtajame 
Krašte” paminėjo Eduardas Astraus
kas, “Literatūroje ir Mene” — Kos
tas Korsakas, “Tiesoje” — Leonas 
Gineitis. Jų rašiniuose skaitytojai su
pažindinami su sukaktuvininko nu
veiktais darbais, jo atliktais lietuvių 
klasikų vertimais į vokiečių kalbą. 
L. Gineitis netgi prasitaria ir apie 
kelionės į Lietuvą įspūdžius pasku
tiniame “Mickiewicz - BIaetter“ nu
meryje: “... jis iš esmės teigiamai 
vertina mūsų tikrovę, nors čia taip 
pat nevengia kritiškų pastabų. De
mokratinis nusiteikimas, didelė gy
venimo patirtis neleidžia jam nie
ko paneigti ir atmesti iš anksto, pa
čiam nesusipažinus. Kartu būdo tie
sumas verčia sakyti visa, ką diktuo
ja įsitikinimai ir pasiektas pažini
mo etapas...” (“Tiesa” nr. 127).

KLEMENSAS GRIAUZDĖ, kom
pozitorius, chorų vadovas ir Vilniaus 
konservatorijos docentas, “Tiesos” 
kultūriniame puslapy primena artė
jantį šiauliečių mėgėjų simfoninio 
orkestro dvidešimtmetį, šiuo metu 
Lietuvoje yra trys simfoniniai or
kestrai: profesinis Vilniaus filhar
monijos, saviveiklininkų — Vilniu
je ir Šiauliuose. Pirmasis šiauliečių 
saviveiklininkų simfoninio orkestro 
koncertas buvo surengtas 1958 m. 
rudenį, pasikvietus bendram darbui 
vaikų muzikos mokyklos ir muzikos 
technikumo pedagogus. Pirmieji va
dovai buvo L. Andrulis, P. Jodelė, 
o dabartinis vadovas yra J. Lamaus- 
kas. Orkestre groja ne tik muzikos mo
kyklos ir technikumo pedagogai, bet 
ir vyresniųjų klasių mokiniai. Per 
nepilnus 10 metų jau surengta apie 
100 koncertų Šiauliuose ir kituose 
Lietuvos miestuose. Anksčiau sim
foninius mėgėjų orkestrus turėjo 
Klaipėda, Kaunas ir Vilnius, bet 

• šiandien jie jau yra nutraukę savo 
muzikinę veiklą, kai tuo tarpu iiau- 
liečiams vis dar netrūksta ryžto ir 
energijos. V»KsL



MANN MARTEL.
REALTORS 

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
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 modemus namas 
su privačiu įvažiavimu ir garažu. 
Graži aplinka, 2 balkonai į upės 
pusę. Tuojau galima užimti. 
WENONA DR. — St. CLAIR, $12 
tūkst. įmokėti; 2 atskiri butai po 5 
kambarius (dvibutis - duplex) kiek
vienam. Garažas ir geras įvažiavi
mas. Vandens-alyvos šildymas. Vie
na atvira skola balansui. Geras iš
nuomojimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
JANE — ANNETTE,
$7.500 {mokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR,

$8.000 {mokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me. augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.
BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 {mokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor . In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.i.T. i a

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

1928 Weston Rd, TeB. 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.

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

ST. VAUPŠAS
Darbo tel. 249-7691 Namų tek 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. S32-3400

DARBO VALANDOS: !

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 430-7
Penkt 10-130 ir 430-8
Sešt 9-12
Sekm. 9.30-1

Moka:
už depozitus-5%
už serus — 5M%

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

400 HGWY — AURORA SIDE RD., 20 akrų žemės sklypas, 262 pėdos, 
prie kelio. Gale sklypo teka mažas upelis ir dalis apaugus medžiais. Įmo- i 
keti $4.000.
INDIAN GROVE — BLOOR, 8 dideli kambariai. 3 virtuves. 2 prausyklos, 
garažas. Namas — netoli Bloor gatvės susisiekimo ir krautuvių. Įmokėti 
apie $(>—7.000 ir viena skola išmokėjimui.
BLOOR — HAVELOCK, 11 kambarių. 3 virtuvės, 2 prausyklos. Arti par
ko, krautuvių ir susisiekimo. Namas be skolų, Įmokėti apie $8.000.

; WINDERMERE — ANNETTE. Gražių plytų 6 kambariai per du augštus. 
Moderni virtuvė, šildymas alyva-vandeniu. Garažas ir šoninis įvažiavi
mas. Įmokėti $8.000.
BLOOR — PRINCE EDWARD DR., naujos statybos vienaaugstis (bun
galow), 6 gražūs kambariai, puošniai Įrengtas rūsys, 3 prausyklos dvigu
bas garažas, didelis ir gražus kiemas. Įmokėti $15.000 ir viena skola ba- 
lansui. . .
JANE — WESTON RD., 3-jų butų po 3 miegamuosius, naujas namas.
Įmokėti $20.000.

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

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

BLOOR — KEELE, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kambarių, 2 bu
tų pastatas, geroj vietoj, geras, švarus pastatas, 2 garažai; prašo $41.000. 
BLOOR — DUNDAS, Alhambra Ave $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 9 
didelių kambarių, 3 virtuvės, 2 garažai, labai švarus ir geras. Namas iš
mokėtas.
RUNNYMEDE — BLOOR, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 miegamųjų 
Vienaaugštis (bungalow), įrengtas rūsys; prašo $34.000.
WINDERMERE — BLOOR, $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambariai 
per 2 augštus, privatus įvažiavimas.
BLOOR — KIPLING, $3.000 įmokėti, 4 kambarių vienaaugštis, sklypas 
60x156; prašoma kaina $20.000.
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 $135.000.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Kanados šaulių kuopų suva
žiavime dalyvavo šaulių Sąjun
gos centro v-bos pirm. VI. Išga
nantis ir svečiai iš JAV. šešta
dieni, birželio 22 d., 3 v.p.p., 
virš “TŽ” salėje Įvyko Kanados 
š. kuopų valdybų pasitarimas 
dalyvaujant centro v-bos pirmi
ninkui ir jos Įgaliotiniui Kana
dai J. Preikšaičiui. Pasitarimo 
tikslas — pagyvinti šaulių kuo
pų veiklą ir steigti naujose vie
tovėse šaulių dalinius. Nutarta 
Įsteigti Kanadoje šaulių rinkti
nę ir pirmuoju jos vadovu vien
balsiai išrinktas Toronto š. kuo
pos pirm. St. Jokūbaitis su būs
tine Toronte, paliekant jam tei
sę pasirinkti 2 narius iš VI. Pūt- 
vio š. kuopos. Kuopoms paves
ta išrinkti po vieną atstovą i 
rinktinės valdybą, kuri eitų pa
reigas iki kito suvažiavimo. Pa
sitarimui pirmininkavo montrea- 
lietis J. šiaučiulis, sekretoriavo 
J. Zavys. 7 v.v. Įvykęs banketas 
buvo aprašytas “TŽ” 26 nr.

Sekmadienį, birželio 23, Įvyko 
iškilmingos pamaldos Šv. Jono 
Kr. par. bažnyčioje. Jas laikė 
VI. Pūtvio kuopos garbės šaulys 
klebonas kun. P. Ažubalis. Pa
maldose šauliai su vėliavomis 
dalyvavo organizuotai. Be Ka
nadoj esančių vėliavų, buvo sve
čių: savanorių kūrėjų (Toronto 
ir Montrealio skyrių), Čikagos 
Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos 
jūrų š. kuopų; iš viso 8 vėliavos. 
Mišių metu per atnašavimą šau
lės padėjo gyvų gėlių puokštę 
prie žuvusiems už laisvę pa
minklinės lentos.

Po pamaldų padaryta visų 
bendra nuotrauka. Salėje buvo 
paruošti užkandžiai. Ten buvo 
tęsiamas suvažiavimas. Buvo iš
klausyta vakar pasakytoji Šau
lių Sąjungos c. v. pirmininko 
kalba per radijo valandėlę “Tė
vynės prisiminimai”. Pirminin
kas padarė platų pranešimą apie 
centro v-bos ateities darbus, 
garbės šaulio R. Skipičio svei
katos stovį ir jo parašytą knygą 
“Nepriklausoma Lietuva”, ra
gindamas šaulius ją įsigyti. Bu
vo parinkta aukų ir įduota Są
jungos pirmininkui parvežti ger
biamam veteranui su linkėji
mais greičiau pasveikti. Ta pa
čia proga centro valdybos pir
mininkas pristatė šauliams iš
rinktą Kanados rinktinės vado
vą ir valdyba. Buvo išklausyta 
kalbų ir sveikinimų, kurių pir
mąją* dieną dėl laiko stokos ne
buvo progos išgirsti. Kuopų šau
dymo vadovai aptarė rudeni 
įvvkstančias šaudymo rungtynes 
dėl pereinamosios centro val
dybos taurės. Maloniai buvo su
tikta Montrealio š. kuopos išdai
ga: netikėtai i salę įžygiavo se
novės Lietuvos didikas (šaulvs 
A. Sutkaitis), pasipuošęs 12

Pirmasis Kanados lietuvių šaulių suvažiavimas Toronte 1968 m. 
birželio 22—23 dienomis. Viršuje: garbės prezidiumas ir dalyvių 
dalis Šv. Jono Kr. salėje; St. Jokūbaitis (kairėje) sako atidarymo 
kalbą; apačioje suvažiavimo dalyviai pamaldose Šv. Jono Kr. baž
nyčioje. Nuotr. S. Dabkaus

Šaulys A. Sutkaitis iš Montrealio su montrealiečių lietuvaičių pa
galba vaišina lietuviškos gamybos midumi Kanados šaulių suvažia
vimo dalyvius Toronte Nuotr. S. Dabkaus

ĮSTEIGTA KANADOS ŠAULIŲ RINKTINĖ

Skautų veikla
• Vykstantieji į tautinę stovyklą 

iš Toronto autobusais savo asmeni
nį sunkųjį lagaminą, gerai viename 
gabale surištą ir su pavarde, atve
ža prie skautų būklo šį šeštadienį, 
liepos 6 d., 4 v.p.p. Daiktai bus pa
kraunami kartu su vežamu invento
riumi į sunkvežimį, kuris iš Toronto 
išvažiuos 6 v.v. Patys stovyklautojai 
prie skautų būklo renkasi nevėliau
7.30 v.v. Berniukams būtina viršuti
nė uniformos dalis — marškiniai ir 
fetras. Pasiimti su savimi asmeni
nius dokumentus ir mažesnįjį laga
miną. Patartinas šiltesnis apdaras 
nakčiai kelionės metu. Autobusai iš
eis 8 v.v. Važiuojančių stovyklauto
jų į tautinių šokių šventę visi daik
tai bus paimami į sunkvežimį. To
dėl prašoma juos pristayti nurody
tu laiku. Tėveliai yra dar kartą pra
šomi peržiūrėti savo vaikų unifor
mas ir ko dar trūksta nupirkti ar 
prisiūti, kad visi vienodai, tvarkin
gai atrodytų. c

• Skautėms juostų-diržų galima 
gauti pas ps. A. Jankaitienę. Vado- 
vai-vės prašo tėvelių bendradarbia
vimo. Taip pat primenama, kad ne
sumokėję' nustatytų mokesčių, jei 
tokių dar būtų, tuojau sumokėtų; 
priešingu atveju jų vaikų vykimas į 
stovyklą susikomplikuotų.

• Iš Kanados rajono į penktąją 
sukaktuvinę tautinę stovyklą vyksta 
244 skautai-tės, vadovai-vės: Toron
to — 139, Hamiltono — 39, Niaga
ros pusiasalio ;— 22, Montrealio — 
23, Delhi — 18, Vankuverio — 3.

• Romuvos stovyklai registracijos 
lapai gaunami pas draugininkus ir 
ps. J. Karasiejų. Prašoma paskubė
ti registruoti vaikus į Romuvos sto
vyklą, kuri įvyks liepos 27 d. — 
rugpjūčio 5 d.

• Liepos 2 d. įvyko į tautinę sto
vyklą vykstančių vadovų pasitarimas 
programos reikalais, č. S.

Toronto Maironio šeštadieni
nės mokyklos tėvu komitetas yra 
numatęs 1969 hl sausio 25 d. 
Prisikėlimo parapijos auditori
joje parengimą-balių. Pelnas bus 
skiriamas mokyklai paremti.

šimtmečio kovotojo drabužiais. 
Su juo Įžygiavo sunkiai nešama 
jo dviejų tarnų midaus statinai
tė. Dalyviai Montrealio šaulių 
kuopai už išdaigą ir didikui-mil- 
žinui audringai plojo, o jis at
sidėkodamas vaisino visus savo 
padarytu midumi.

Tenka paminėti, kad banketo 
paruošimui vadovavo jauna šau
lė I. Navickienė, padedant kuo
pos šaulėms.

Toronto šaulių VI. Pūtvio kuo
pos valdyba yra dėkinga kuopos 
šauliams, šaulėms ir nešauliams, 
prisidėjuslėms prie suvažiavimo- 
šventės pasisekimo. P. G.

Torontietis A. Sutkaitis skaito 
savo kūrybą Kanados šaulių su
važiavime Toronte

Nuotr. S. Dabkaus

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

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

2.30 v.p.p. High Park
ft
ft
ft

ft 
ft 
ft * 
ft

ft

ft

ft

ft
ft

2.30 v.p.p.Kew Gardens

Sekmadienį, liepos 7
— Toronto simfoninis orkestras. 

Svečias solistas — Peter Glen
— Karališkojo pulko orkestras.

Svečias — Klaas Van Graft
2.30 v.p.p. Willowvale Prk. — Johny Lombardy koncertų serija
5.30 v.p.p. High Park
7.30 v.v.
8.00 v.v.

s

— Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett 
Earlscourt Park — Ron Bagnato ir jo orkestras 
Exhibition Prk. — Populiari simfoninė muzika.

Dirigentas Albert Pratz. Svečiai solistu 
Eleonor Calbes ir M. Louise Nanna §

$

8.30 v.v.
Pirmadienį, liepos 8

Ramsden Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestr.

v.v.
v.v.

8.00
8.30

12.15
8.30 v.v.
8.30 v.v.
8.30 v.v. S 

ft8.30 v.v.

7.30 v.v.

§ 8.00 v.v.

8.30 v.v.
8.30 v.v.

Antradienį, liepos 9 g
Allan Gardens — I Toronto batalijono orkestras
Withrow Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras J

Trečiadieni, liepos 10 J
v.p.p. N. Philips sq. — George Darten orkestras §

Monarch Park .— kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras? 
Dufferin Gr. Prk. — kadriliaus šokiai—Angus McKinnon ork.3 
EglintOn Park — “Šokiai po dangaus žvaigždėmis” — j 

Ellis McLintock orkestras
Riverdale Prk. — Ricky Zucker ir Rick Fielding, Bobby, 

Vann. Klass Van Graft
I

Ketvirtadieni, liepos 11 i
Rosehill Park — Al Stanwyck Group, Trump Davidson § 

Dixieland orkestras »
N. Philips Sq. — Ellis McLintock orkestras. g

Svečiai sol.: Eva Beans ir R. MarinucciS
High Park — kadriliaus šokiai — Bob Scott orkestras^ 
Kew Gardens — kadr. šokiai — Al Aylward orkestras “s

Sekmadienį, liepos 14 g
— “Queen’s Own Rifles” orkestras §
— Toronto simfoninis orkestras X
— Ellis McLintock orkestras
— Vargonų rečitalis su Ronnie Padgett g
— Ellis McLintock orkestras

2.30 v.p.p. High Park
2.30 v.p.p. Kew Gardens
2.30 v.p.p. Willowvale Park
5.30 v.p.p. High Park
7.30 v.v. Earlscourt Park
8.00 v.v. Exhibition Park — Populiari simfon. muzika. Dirig. George

ft

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. SA-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.

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

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

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

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

Darbo tel. R0 7-5454 Namų LE 5-1584

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

MOKAME
5% už depozitus 
5V1 % už šėrus

DUODAME
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7%

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

AL. GARBĖM
REAL ESTATE

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

Vakarais — HU. 9-1543
MAGNETAWAN, ONT., $8.500 pilna kaina, vandens krantas ir 11 kamba
rių narnos, 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, pilno 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 virtuvės, 2 prausyklos, apšildymas vandeniu, garažas.
ST. CLAIR — OAKWOOD, $8.000 įmokėti; balansui vienas atviras mortgi
čius 10 metų; 11 didelių kambarių; 2 prausyklos, 4 virtuvės, garažas, geros 
pajamos.
INDIAN RD. — BLOOR, $10.000 įmokėti; balansui vienas mortgičius, atski
ras (dvibutis) 12 kambarių, šildymas vandeniu, 2 mūriniai garažai su priva
čiu įvažiavimu.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

$.3000 ĮMOKĖTI, pusiau atskiras, 5 šviesūs kambariai, šildymas vandeniu, 
garažas, 1 mortgičius balansui iš 8% % 10-čiai m. atdaras, New Toronte- 
$4.500 ĮMOKĖTI, atskiras plytų namas, Lansdowne-Queen rajone, 8 di
deli kambariai per 2 augštus, 2 modernios virtuvės, šildymas vandeniu, 
naujai išdažytas ir išdekoruotas, namas neužimtas.
10 AKRŲ KESWICK APYLINKĖJE lygios žemės prie Don Mills Rd. 700 
pėdų prie 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 10-čiai metų iš 8% %.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių {vai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome nk kreiptis pas rnus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgHių.
Vyt- Morkis A. Bliudžius Alv. (Mieldažukė) Wistoski

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

24 vai veikianti greita kroenlų taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

•Mieto ir patarnavimo planai. Itoimokėjhnas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 382-5777.

UetuviSkai visais Sildvmo reikalais kreipkitės: St. Prakapas, 
teL RO 7-0068 kiekvienu metu
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AP DRAUDA (įįį)
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ ^J&įttEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ •VERSLO •PO- 
SONALO IB DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGUATSIT1- 
KUfŲ • MOKSLAFINIGIŲ TAUPYMAI VAIKAMS • MR- 
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 -4864; namų te!. 277-0814

‘ '"'■"ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taigom televizijos ir radijo aparato*. Taisos 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo maSnas.

TELEFONAS L E 1-4165. • 472 LANSDOWNE AVEn TORONTO

| ĮVAIRŪS SIUNTIMAI IR DOVANOS 1
Lietuvę, Latvija, Estija, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, su gydymu ir 1.1 
automobiliai, automobiliams moto- Maisto siuntinių svoris neribotas, 
rai iJ padangos, motociklai, dvira- Turime naujus iliustruotus kata- 
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši- logus, kuriuose yra smulkus aprašy- 
nos, siuvamosios mašinos, televizi- mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai- 
jos priimtuvai, pianinai, foto apara- nos yra galutinės.
tai, radijo priimtuvai, transistori- Taip pat persiunčiame pinigus, už 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki- kuriuos gavėias gali nusipirkti įvai- 
limai, baldai, butai (apartamentai), rių prekių specialiose dolerinėse 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte krautuvėse.

• 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/prašonri 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 rašyti, 

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryte 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto Iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALCZA

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A z su gaminių kokybe ir kainomis.

2100 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRLAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363
MM——M-M—•

CLEAR-VISION T.V Hi-Fi
TA1SOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

296 BROCK AVE. (tarp Dun- DlOOr Autonre \3ara96 das ir College). TeL 531-1305

. Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

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

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEVICIU8

BALTIC MOVERS

International 
Driving School 

WALDI
Centrini {staiga 691 Ayotte St., 

ToL RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
ToL LE 2-5441 

Mokoma mi ataadattiMAmte, 
rufvwMrinOmla trananMioMii

Ir VoUmrogeiMte.

VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt

Vežamas turtas pilnai apdraustas.
Skambinti teL LE 4 -1403

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

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

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

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

automatinės transmlsljoa

Dundas Auto Body
Max Kane Au to Body

[I Darbas sąžiningas ir garantuoto*.
H Lietuvius aptarnauja Jonas Jurta** 
įį 430 BATHURST ST, 
J tot WA 1-3225 arba WA 4-1001 
—=L===========»========"

surinko už savo gami-

DELHI-TILLSONBURG, ONT
KLK MOTERŲ DRAUGUOS DEL

HI skyriaus metinis susirinkimas 
įvyko birželio 9 d. po 11 v. pamal
dų šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Skyriaus nauja narė Vanda Judzen- 
tavičiūtė-Garnelienė skaitė įdomią 
paskaitą, iškeldama penkis pagrin
dus, kodėl moteriai reikia dalyvauti 
organizacinėj veikloj. Skyriaus pirm. 
J. žiogienė padarė metinį veiklos 
pranešimą. Skyrius turi 31 narę. Val
dyba aplankė 20 ligonių, surengė 
bendrus pietus-agapę, Motinos Die
nos minėjimą; dalyvavo įvairių tau
tų moterų pasirodyme šv. Jono pa
rapijos salėje; suorganizavo kepinių 
išpardavimą; parėmė vėžio ligos 
draugiją
nius apie $100; išsiuntė 6 siuntinius 
Suvalkų trikampio neturtingiem lie
tuviam; paaukojo $100 Lietuvių Fon
dui, $60 parapijos monstrancijai ap
mokėti, $50 centro valdybai, $25 “T. 
Ž.”, $25 “Moteriai”, $25 bendruome
nės knygynėliui-skaityklai, $25 vie
nai našlei, $20 saleziečių ir $20 Va
sario 16 d. gimnazijai. Viso paau
kota $460. Per visą žiemą sekmadie
niais draugijos narės paruošdavo pa
rapijiečiams kavutę po pamaldų pa
rapijos salėje. Daugiausia prie dar
bo prisidėjo skyriaus pirm. J. Žio
gienė. Jai visoje veikloje padėjo ki
tos valdybos narės: O. Šiumienė, R. 
Augustinavičienė, E. Vindašienė, E. 
Vyšniauskienė. Į naują valdybą iš
rinktos ponios: J. Žiogienė, M. Žilvi- 
tienė, H. Rugienienė, A. Stonkienė, 
M. Rimkienė, V. Garnelienė. Linkė
tina naujai valdybai gražios sėkmės 
veikloje.

BAISIEJI BIRŽELIO IŠVEŽIMAI 
paminėti birželio 16, sekmadienį. 
Choras bažnyčioje pagiedojo specia
liai tam minėjimui pritaikytų gies
mių. Pamaldose pasimelsta už žuvu
sius brolius ir seseris tremtinius. Po 
pamaldų sugiedotas Tautos himnas. 
Po to padėtas vainikas prie kryžiaus, 
kuris dedikuotas Lietuvos kanki
niams pagerbti. Ta proga kalbą pa
sakė St. Jakubickas, vietos šaulių 
vadas.

SUKŪRE ŠEIMOS ŽIDINĮ Leonar
das Grincevičius ir Patricija Byro- 
naitė. Jų santuoką palaimino kun. 
dr. J. Gutauskas birželio 14 d. šv. 
Kazimiero bažnyčioj. Vestuvių puota 
įvyko “Mill Mar” restorane, kur da
lyvavo daug giminių, draugų. Linkė
ta daug laimės jaunavedžiams, su
giedota ilgiausių metų. Abu jaunie
ji — bebaigiu studijas augštųjų mo
kyklų studentai Po metų jaunoji bus 
gailestingoji sesuo, jaunasis — in
žinierius. Abu baigė tą pačią Delhi 
gimnaziją.

BRONIUS TAMAŠAUSKAS, Del
hi miestelio gyventojas, kilęs nuo 
Klovainių, atvyko į Kanadą 1928 m. 
Sulaukęs 70 m. amžiaus, mirė Till- 
sonburgo ligoninėj birželio 6 d. Ve
lionis paliko žmoną, dvi dukteris ir 
sūnų. Laidotuvių namuose per abu 
vakarus buvo susirinkę gausiai šios 
apylinkės lietuvių. Taip pat buvo 
pilna bažnyčia birželio 10 d. per lai
dotuvių pamaldas. Polaidotuviniai 
pietūs įvyko “Mill Mar” restorane, 
kur dalyvavo apie 150 asmenų. Ka
pinėse su velioniu atsisveikino J. 
Strodomskis, pabrėždamas, kad B. 
Tamašauskas buvo sumanus ir ener
gingas vyras, kuris svetimoj šaly iš
augino gražią šeimą, įsigijo nemažą 
turtą. Visi apylinkės lietuviai liūdi 
netekę gero draugo ir kaimyno.

LONDONO VYSKUPIJOS lietuviš
kųjų parapijų atstovų pasitarime, 
įvykusiame Londono lietuvių para
pijos salėje birželio 16 d., dalyvavo 
iš Šv. Kazimiero parapijos 18 as
menų. Dr. Br. Povilaitis yra vysku
pijos imigracijos komisijos narys ir 
lietuvių ryšininkas.

KUN. DR. J. GUTAUSKAS, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, seri
jos knygų “Krikščionis gyvenime” 
redakcinio kolektyvo valdybos pir
mininkas, birželio 7 d. dalyvavo Či
kagoje pasitarime, kur aptarta įvai
rūs klausimai ryšium su naujų vei
kalų leidimu ir jų planavimu. Jau 
paruoštas III Vatikano santarybos 
dokumentų tomas, kuris pasirodys 
dar šiais metais. Redakcija turi ke
letą spaudai paruoštų rankraščių.

Kor.

BURMISTRO PAŽADAI “GYVATARUI” 
tonas, A. Pusdešris, Hamiltonas, V. 
Januška, Hamiltonas, J. Stundžia, 
Hamiltonas, L. Balkauskas, Hamilto
nas, P. Lukošius, Hamiltonas, J. Vas- 
kela, Torontas; $4: P. Judickas, Lon
donas; $3 P. Žavickis, Hamiltonas; 
$2: P. Tumosas, Londonas, Paškaus- 
kas, Londonas, A. Kudirka, Londo
nas, K. Ordas, Londonas, J. Bliskis, 
Londonas, L.. Eimantas, Londonas, A. 
Dragūnevičius, Londonas, S. šakys, 
Londonas, Š. Sakys, Londonas, V. 
Kužna, Londonas, J. Markevičius, 
Hamiltonas, A. Juozapavičius, Hamil
tonas, A. Ulbinas, Hamiltonas; $1.50 
A. Ratkevičius, Londonas; $1: S. Kut- 
kus, Londonas, Kisielienė, Londonas, 
Ramonas, Londonas, V. Gudelis, Lon
donas, L Pranskus, Londonas, A. 
Kalnėnas, Londonas, E. Meškauskas, 
Hamiltonas, G. Stukas, Hamiltonas, 
J. Tolys, Hamiltonas.

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
šokėjai vadovei G. Breichma- 
nienei laišku pranešė, kad jie 
kelionės pinigu neturi. “Gyva
taro” grupei numatoma sureng
ti išleistuves Hamiltono Jauni
mo Centre. Tikslią datą praneši
me artimiausiu metu.

Kelionės išlaidoms aukojo: S500 
KLB krašto valdyba; $100 V. Staš- 
kūnas, Sault St. Marie; $25 “Balti
ja”, Londonas; $20 dr. A. Kaveckas, 
Londonas; $10: kun. dr. Gaida, To
rontas; Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos Londono skyrius, 
E. Simansivas, Hamiltonas, R. M. 
Kalauskas, Winnipegas, Tautos Fon
do Hamiltono skyr., A. Lenkūnas, 
Hamiltonas; $5: Regina Kutka, Wes- 
tonas, J. čegis, Londonas, J. Bersė- 
nas, Londonas, V. Grigelis, Londo
nas, K. Valaitis, Londonas, Z. Ratke
vičienė, Londonas, J. Tonkūnas, To
rontas, K. Gludą, Niujorkas, K. Ma
jauskas, Čikaga, St. žvirblis, Hamil-

Visiems nuoširdus ačiū.
“Gyvataro” Išvykos Komitetas

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

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

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kL

m SPORTAS
LIETUVIŲ-UKRAINIEČIŲ VARŽYBOS
(Tęsinys iš praeito numerio)

Techniškos pirmenybių pasekmės 
Vyrų klasėje 110 m. kliūtinis — 

J. Kentonas Č., II ir III v. ukrainie
čiai; 100 m. — Stankus Ž. 11.0, Alek
siejūnas C. 11.0, ukrainietis; šoki
mas su kartim — I ir II v. ukrainie
čiai 12’0n; rutulio stūmimas — I, 
n ir III v. ukrainiečiai; 3000 m. — 
Boniak 8:31.9, naujas rekordas (9:11 
min.), V. Juzėnas A. 9r22.5 min., uk
rainietis; šokimas į augštį — I, II, 
III v. ukrainiečiai 5’11”, naujas re
kordas (5’9”); jieties metimas — R. 
Burdulis A. 181’6”, II ir III v. ukrai
niečiai; 400 m. — J. Kentonas Č. 
49.4 sek., ukrainietis, Miniotas Ž.; 
4 x 100 m. estafetė — Stankus, Ma
linauskas, Motiejūnas, Aleksiejūnas; 
į tolį šokimas — ukrainietis 22’1”, 
Motiejūnas Ž. 21’3”, R. Petrauskas' 
21*1”; 200 m. — Aleksiejūnas 22.0 
sek., ukrainietis, Stonkus 22.6 sek.; 
800 m. — Kentonas 1:56 min. nau
jas rėk. (1:58.6 min.), ukrainietis, 
Miniotas 2:01.6 min.; disko metimas 
— ukrainietis 109’10,5”, R. Burdu
lis 108’6,5”, ukrainietis, Petrauskas 
97’2,5”; trišuolis — ukrainietis

‘ 44’6,5”, Petrauskas 43’8”, ukrainie
tis, Motiejūnas 42’3,5”; 1500 m. — 
Boniak 4:01.6 nūn., naujas rėk. (4: 
13), Kentonas 4:07, n. r., V. Juzėnas 
4:11.2 min., n.r.; 4 x 400 m. estafe
tė — Miniotas, Juzėnas, Kentonas, 
Aleksiejūnas 3:31.0 min., ukrainie
čiai 3:54.0 min.

Moterų klasėje 80 m. kliūtinis — 
Vaivadaitė, ukrainietė, ukrainietė; į 
augštį — R. Petronytė A. 4’9”, nau
jas rėk. (4’8”), ukrainietė 4’4”, uk
rainietė 4’4”; jieties metimas - 
ir II v. ukrainietės 94’6”, III v. Jan
kutė Ž. 78’9,5”; rutulio stūmimas — 
ukrainietė 31’3”, R. Radžiūnaitė A. 
30’11,5”; ukrainietė, I. Simanavičiū
tė A 26’7,5”; 4 x 100 m. estafetė — 
Jokūbaitytė, Vaivadaitė, Leverdere, 
Tabulėnaitė 54,6 sek., nauj. rekor
das (54,8 sek); į tolį — ukrainietė 
14’8”, Vaivadaitė 14’6”, Petronytė 
13’6”; 400 m. — Jokūbaitytė Ž. 1: 
05.1 min., naujas rekordas (1:06 
min.), Leverdere, ukrainietė; 100 m. 
— Vaivadaitė 13.5 sek. Janeliūnaitė 
13.’, ukrainietė, Tabulėnaitė 13.9; dis
ko metimas — Stasiūnaitė Ž. 88’%”, 
II, III ir IV v. ukrainietės 87’5,5”.

I

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Iwo Jima ir kitos Bonin grupės 
salos buvo. grąžintos Japonijai 
abipusiu susitarimu.

S. Korėja buvo paskelbusi, 
kad jai pavyko paskandinti ame
rikiečių žvalgybos laivą terito
riniuose vandenyse. Vašingtonas 
šią žinią paneigė. Į Panmunjom 
miesteli, kuriame nuo karo pa
baigos susitinka š. Korėjos ir 
JAV atstovai aptarti pasienio in
cidentų, komunistai atgabeno 12 
pėdų ilgio greitlaivi. Jis ir buvo 
tas šnipų laivas, ištrauktas iš 
jūros dugno. Laivelis yra gamin
tas Japonijoje, turi du amerikie
tiškus variklius, š. Korėjos at
stovas šiuos faktus panaudojo 
pulti Amerikai ir Japonijai. Vi
sa operacija buvusi atlikta jung
tinėmis japonų ir amerikiečių 
“imperialistų” jėgomis. Kas su
darė šio laivelio Įgulą, tebėra ne
žinoma, nes visi jos nariai žuvo 
apšaudymo metu. Jų kūnai dar 
nesurasti.

Vietnamo karas birželio 23 d.

PASAULIO ĮVYKIAI
tapo ilgiausiu karu JAV istori
joje. Tą dieną buvo pralenktas 
2.375 dienas trukęs nepriklau
somybės karas, pareikalavęs 
4.435 amerikiečių gyvybių. Nuo 
1961 m. gruodžio 22 d. iki š.m. 
birželio 23 d. Vietnamo kare bu
vo žuvę 25.068 amerikiečių ka
riai. Karu palyginimas taipgi 
rodo, kad šiandien jie yra ge
rokai brangesni. Lakūnams gel
bėti malūnsparnis kainuoja 
$2.400.000, kai tuo tarpu II D. 
kare už $190.000 buvo, perka
mas didžiausias ano meto bom
bonešis B-l 7. Už 11 milijonų do
lerių tada buvo galima įsigyti du 
šimtus P-51 tipo naikintuvų, o 
dabar tiek atsieina paruošti ir 
išleisti instrukcijų brošiūrą vie
no kurio nors tipo lėktuvams.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančių 
hemo rojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
jrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

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

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

Į LIETUVĄ
i GERIAUSIA IR VERTINGIAU-
I ŠIA DOVANA —
I DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI
I PILNAI GARANTUOTI
I GREITESNIS PRISTATYMAS
I TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI
I Tai vertingiausia dovana ir g daug geresnė, negu siuntinukai.I Jūsų giminės galės tai patvirtinti.I Sekantį kartą, kai planuosite E siuntinuką, nesiųskite, o vietojI užsakykite
I DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS.I Pamatysite, kaip jūsų giminės 
i bus laimingi ir patenkinti.
I TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI
I igalins jūsų gimines pirkti
I SPECIALIOSE DOLERIŲ Vneš-
I posyltorgo krautuvėse puikiau*
I sios kokybės amerikietiškus, Va- 
Į karų Europos ir vietos gaminius.
I Jūsų giminės galės tai patvirtinti.

TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
įgalins jūsų gimines nusipirkti

Į SPECIALIAI SUMAŽINTOMIS | 
KAINOMIS.

•JOKIO MOKESČIO nei siuntė 
jui nei gavėjui nereikia mokėti.

UŽSAKYKITE TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10010 U.S.A.

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMŲ KATALOGŲ

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

Savininkas V. BAČtNAS
• MM* patarimo* planuojantiems kelione* • parūpina bilietas keliaujantiems antobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atslkvfečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Diplomatų pašnekesys
Viename pokylyje sovietu Ču- 

vašinas rado reikalo paaiškinti 
Izraelio užsienio reikalų minis
terijos departamento direkto
riui dr. Badr: “Izraelis yra li
liputas, iš esmės žiūrint, gro- 
testiška išdava tarp dviejų pa
saulinių kan| buvusios tarptau
tinės suirutės.” čia pat jis pasi
teiravo, kur dr. Badr taip gerai 
išmokęs rusiškai.

— Jūsų kacete.
— Kaip ten patekote? — pa

klausė ambasadorius.
— Buvau suimtas, kai sovie

tai užėmė Rytų Lenkiją.
— O, dabar suprantu, — pa

aiškino rusas. — Mes jus pa- 
siuntėm i Sibirą, kad išgelbė
tume nuo mirties vokiečių.ka
cete. Džiaugiuosi ir aš su Ju
mis, kad taip įvyko.

Gerai laimėta
Du vaikai gatvėje ginčijasi. 

Rimtos išvaizdos praeivis klau
sia: •

— Kas atsitiko, ko baratės?
— Radom 25 centų monetą, 

kurią, atrodo, kartu pamatėme. 
Dabar tariamės kuriam ji pri
klausys.

— Ir kaip išspręsite?
— Nutarėm, kuris pasakys 

didesnę melagystę, to bus mo
neta.

— O, kaip negražu! Aš, kai 
buvau jūsų amžiaus, tai už jo
kius pasaulio turtus nebūčiau 
pasakęs melagystės.

Vaikai pasižiūrėjo į vienas ki
tą, atsiduso ir pasakė:

‘ — Moneta yra jūsų. Gerai lai
mėjote.

Mėgsta girtuoklius
Smuklės savininkas mėgsta 

girtuoklius, bet nė už vieno iš jų 
nenori išleisti savo dukters.

Jeigu...
Jeigu dramblys nuolat Įtemp

tai rūpintųsi savo svoriu, tai 
niekad neišgyventų 100 metų.

Parinko Pr. Al.

23 1 -2661 2 3 3.3 S 2 3

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

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4168

DR. J. MATULIONYTĖ
DR. D. ANDRIULIONYTĖ 

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

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

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

NOTARAS

A. 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 reikalai, 
468 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikos: kasdien nuo 10 v.r. Iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v^v. 
v.p.p. išskyrus tredodien. ii» sekmadienius.

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

OKULISTES
DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 • 4451 
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVO5ICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST, 

(kampas Bloor A Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Antomatims eie*ira varymas. Satai- 
sau iširusius garus ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

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

(prie Geoffrey St.)

Darbo valandos: kasdien 10 v.

niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, oi).

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

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

LLUNSKY.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

di'aud.ima.i
N A MŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudi:

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JAV-BIŲ 
n UŽSIENIO DRAUDIKO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131



IS TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Gerojo Ganytojo stovyklavietė
je stovyklavimas prasideda šį savait
galį. Vaikai suvežanū šeštadienį ir 
sekmadienį. Stovykla veiks 3 savai
tes — nuo liepos 6 iki 27 d. Stovyk
los vadovas: O. Kušneraitis, kapelio
nas — kun. J. Staškevičius, mergai
čių vad. V. Kuprevičiūtė.

— Dėkojame Springhursto vasar
vietės lietuvėms ponioms, rūpestingai 
ir labai gražiai surengusioms Petri
nes, į kurias po pamaldų atsilankė 
apie porą šimtų svečių.

— Pamaldos Springhursto stovyk
lautojams ir atostogautojams sekma
dieniais — 10 ir 11 vai.

— šis penktadienis — liepos mė
nesio pirmasis. Pamaldos rytą 7.30 ir 
vakare 7.30 v.

— šį šeštadienį 8 v. r. pamaldos už 
a. a. Petrą Alekną, užprašytos Šv. Jo
no Kr. Pašalpinės Draugijos.

— Sutuokta: Arvydas Miliauskas 
ir Kristina Dimskytė.

— Pakrikštyta: Anastazija - Aldo
na Sungailaitė.

Dr. Martyno Anyso knyga 
“Senprūsių laisvės kovos” jau 
atspausta. Čikagoje ir pasiekė 
prenumeratorius. Ji yra premi
juota 1964 m. Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugijų centro val
dybos Montrealyje, išleista Ma
žosios Lietuvos Draugijos Čika
goje. Kalbą lygino B. Babraus- 
kas, atspaude “Draugo” spaus
tuvė. Autorius dr. M. Anysas 
yra buvęs Lietuvos konsulas, gu- 
bernatūros patarėjas ir Klaipė
dos krašto direktorijos narys. 
Šiuo metu jis gyvena Toronte ir 
ypač domisi istoriniais klausi
mais. Turi parašęs knygą apie 
praeityje pasižymėjusias Lietu
vos moteris; numato išleisti su 
skautų pagalba.

Kristinos Dimskytės ir Arvy- 
do-Edmundo Miliausko jungtu
vės Įvyko birželio 29 d. Šv. Jo
no Kr. par. bažnyčioje. Apei
gas atliko kun. P. Ažubalis, so
lo giedojo sol. V. Verikaitis. Ves
tuvinis pokylis buvo surengtas 
Šv. Jono Kr. par. salėje. Gausių 
dalyvių akivaizdoje jaunave
džius pasveikino kun. P. Ažu
balis, kun. R. šakalys, OFM, tė
vai, svečiai. Jaunavedžiai yra 
baigę mokslus Kanadoje. Arvy
das Miliauskas dirba kaip moky
tojas kanadiečių katalikų mo
kykloje. Visi šeimos bičiuliai 
palinkėjo šiai lietuviškai porai 
laimingo šeiminio ir profesinio 
gyvenimo.

Knyga apie lenkus Kanadoje 
“History and Integration of Po
les in Canada” jau atspausdinta. 
Autorius Boleslaw Makowski yra 
geografijos mokytojas Lakeport 
gimnazijoj, St. Catharines, Ont. 
Į Kanadą jis atvyko 1946 m., 
dirbo ūkiuose, paskui persikėlė 
Į Montreal}, kur baigė universi
tetą magistro laipsniu. Toronto 
lenkų spauda labai rekomen
duoja savo tautiečiams ši leidi
nį įsigyti.

Streikas Massey-Ferguson įmo
nėje, kurioje dirba daug lietu
vių, pasibaigė, darbininloĮ 89% 
pasisakius už grįžimą į darbą. 
Unija — United Auto Workers 
— reikalavo pakelti darbininkų 
atlyginimus iki lygio darbinin
kų, dirbančių tos pat firmos įmo
nėse JAV-sė. Po 10 savaičių 
streiko unija turėjo nusileisti ir 
sutikti su mažesniu atlyginimo 
pakėlimu. Pagal naują sutarti, 
darbininkų valandinis atlygini
mas tuoj pat pakeliamas 25 cen
tais. Nuo 1969 m. gruodžio 22 
d. valandinis atlyginimas iš 
$3.12 bus pakeltas į $3.55. For
do Įmonėse unija kiek anksčiau 
išsikovojo valandinį atlyginimą 
gamybos darbininkams nuo 
$3.65 iki $5.05 1970 metais. 
Massey-Ferguson unija išsiderė
jo pažadą neperkelti Įmonių i 
JAV-es, kol galioja sutartis. 
Įmonės vadovybė buvo pagra
sinusi perkelti gamybą i JAV-es. 
Pirmoj eilėj būtų perkelta 
Brantfordo Įmonė, kur dirba 
850 darbininku.

.......................................................................................

; SKLYPAI :
► ■ v kSkRNkWXkiKS ;

S1495 PILNA KAINA
► GEORGIAN BAY. ’
* tik 89 mylios. < 
, Medžiais apaugę % akro didu- *
► mo sklypai su gražiu smėlėtu ‘
' paplūdimiu.

Dėl brošiūros skambinti <
►
► 223 • 6222 Toronto

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

Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
Įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

Prisikėlimo par. žinios
— Šis penktadienis yra mėnesio 

pirmasis; Mišios — 7.30 vaL vakaro.
— šiokiadieniais Mišios: 7 ir 8 vai. 

ryto; sekmadieniais: 8, 9, 10 ir 11.15 
vai.

— šį sekmadienį antroji rinkliava
— parapijos skoloms mažinti.

— Prašytos paskelbti Mišios: penk
tadienį, 730 vai. vakaro — už a.a. 
Petrą žadavičių, užpr, J. Žadančius; 
šeštadienį, 9 vai. ryto — už a.a. Ur
šulę Grinskienę, užpr. p. Vingeliai; 
sekmadienį, 11.15 vai. — už a.a. Va
leriją Vitartienę; užpr. p.p. šenfe- 
riai.

— Western ligoninėje tyrimams 
paguldytas Mykolas SlapŠys, sr.

— Dar kartą raginame skubiai re
gistruoti jaunimą į stovyklas, ren
giamas Wasagoje. Atsivežtini daik
tai į stovyklas yra surašyti “Tėviš
kės Žiburių” 25 nr. “Aušros” žiniose.

Kun. dr. Kornelijus Bučinys, 
OFM, vyr. “Darbininko” redak
torius, dviejų savaičių atostogas 
praleidžia Toronte ir Kanados 
šiaurėje drauge su kun. P. Ba- 
riumi, OFM, Prisikėlimo par. 
klebonu.
. Dail. F. Valius, baigęs dės
tomąjį darbą Churchill Colle
giate Institute, yra pakviestas 
dėstyti specialiuose kursuose 
Central Technical School išti
są mėnesį. Vėliau numato vyk
ti keliom savaitėm į Paryžių kū
rybiniam darbui. Jo darbų pro
gramoje taipgi numatytas iliust
ravimas naujausio kun. L. And- 
riekaus, OFM, poezijos rinkinio 
“Vytauto godos”. Knyga numa
toma išleisti dar šiais metais.

Ne tik šokėjai, bet ir šiaip 
daugelis torontiečių šį savaitga
lį ruošiasi vykti į tautinių šo
kių šventę Čikagoje. Oficialiai 
Kanados lietuviams toje šven
tėje atstovaus KLB pirm. Ant. 
Rinkūnas. Šventės programą 
žiūr. “TŽ” 2 psl.

Atitaisymai. “TŽ” 26 nr. mo
kinių kongreso aprašyman įsi
vėlė netikslumas: praleistas taš
kas pakeitė sakinio prasmę. Tu
rėjo būti: “Nenorėdamos užsi
leisti Hamiltono šokėjams, po jų 
pasirodė abi Toronto mokyklos 
tautinių šokių grupės, sušokda- 
mos Suktinį; jei ir ne savo me
nišku pajėgumu, tai bent savo 
gausumu visiems imponavo. 
Montrealio tautinių instrumen
tų orkestras, vadovaujamas Z. 
Lapino.. .išpildė tris dalykus...”
— VI. Merkelienės padėkoje “T. 
Ž.” 26 nr. atspausta pavardė “A. 
Kamačaičiui” turėjo būti A. Ka- 
machaitis.

Pr. Alšėnas išlaikė nustatytus 
valdžios tarnautojo egzaminus, 
atliko dviejų su puse mėnesio 
praktiką ir nuo š.m. liepos 1 d. 
pradėjo dirbti Ontario provinci
jos parlamento raštinėje kaip 
tarnautojas,-

Kanados imigracijos apeliaci
jos taryba išleido dvi brošiūras, 
kuriose yra platūs paaiškinimai, 
kas daryti tais atvejais, kai imi
grantas gauna deportacijos įsa
kymą ir kai kvietėjo prašymas 
būna atmestas. Pirmoji brošiū
ra pavadinta “Appeals by Per
sons Who Have Been Ordered 
Deported from Canada”, antro
ji — “Appeals by Sponsors 
Whose Applications Has Been 
Refused”. Gaunamos šiuo adre
su: D. M. Sloan, Registrar, Im
migration Appeal Board, Otta
wa, Canada. Galima kreiptis raš
tu. Iki šiol brošiūros gaunamos 
tiktai anglų ir prancūzų kalbo
mis. Liepos mėn. pabaigoj jos 
bus gaunamos dar ir šiomis kal
bomis: kiniečių, vokiečių, grai
kų, italų, lenkų, portugalų ir is
panų.

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

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.

YURIS BUSINESS 
MACHINES CO.

903 Dundas St W. Tel. 364-9922 
Parduodame • taisome • išnuo
mojame. Rašomąsias mašinėles 
su liet, šriftu. Skaičiavimo ma
šinėles. Kasos mašinėlės, kalku
liatoriai, preciziniai laikrodžiai.

Orkestras mažiems parengi
mams prieinama kaina. Skam
binti A. Zaremba 767-7084.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkjti baldai ir ap
traukiami *eni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
N o m y telefonas AM 1 - 0 5 3 7.

Nedidelis orkestras įvairiems paren-

DOVANU SIUNTINIUS Į Lie 
tuvą su užtikrintu pristatymu 
galima siųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras) 421 Hackney Rd.. 
London. E. 2, England, SHO 
8734 (sklb.).
(Bus daugiau). Vertė V. J.

| tautinių šokių šventę Čika
goje iš Toronto yra pasiruošę 
išvykti 60 šokėjų: “Varpo” gru
pės 18; “Gintaro” 18, Maironio 
šeštad. mokyklos 24. “Varpo” 
grupei vadovauja J. Karasiejus, 
“Gintaro” — p-lė Narušytė, šeš
tadieninės mokyklos — V. Bal
sienė. Visos grupės rūpestingai 
pasiruošė šventei. “Varpo” gru
pė turėjo progos liepos 2, antra
dienį, dalyvauti Canadians sa
vaitės programoje prie miesto 
rotušės. Čikagoje šokėjai laukia
mi liepos 5, penktadienį, 5.30 
v.v., International amfiteatre. 
Ten vaikų grupių repeticija pra
sidės 6.30 v.v. Liepos 6, šešta
dienį, 8 v.r„ amfiteatre vyr. 
šokėjų registracija, o nuo 9 v.r. 
iki 5 v.p.p. repeticija. Vakare
8 v. — šokėjams ir svečiams ba
lius Arlington Park Race Track 
salėse, Arlington Hights. Spe
cialūs baliaus bilietai šokėjams
— po $2.50; gaunami tik per 
grupių vadovus. Linkime Toron
to ir visos Kanados lietuvių tau
tinių šokių grupių šokėjams bei 
šokėjoms sėkmingai dalyvauti 
iškilioje šventėje.

“Parama” praneša nariams ir 
visuomenei, kad vasaros metu
— liepos ir rugpjūčio mėnesių 
šeštadieniais rastinė bus užda
ryta. Antrasis “Paramos” metų 
ketvirtis pasibaigė birželio 30 
d. ir tai pačiai dienai prirašo
mos palūkanos už depozitus. Be 
to, primename, kad įnašai į de
pozitus iki liepos 10 d. bus už
skaitomi nuo liepos 1 d. Užde- 
pozitus mokame 5% ir už šėrų 
sąskaitose laikomus pinigus 
51/2%. Vedėjas.

Ši savaitė Toronte yra tautinių 
grupių savaitė “Canadiana 
Week”. Pagrindinės programos 
vyksta vakarais nuo 7.30 — 9 
vai. miesto rotušės aikštėje. Nuo
9 v. v. ten pat šokiai, grojant 
Ellis McLintock orkestrui. Už
baiga šį šeštadienį.

Studentai šiais metais sunkiai 
randa vasaros atostogų darbus. 
Pernai Toronte iš 17'000 stu
dentų, registruotų darbo įstai
gose, vasaros darbų gavo 10'000. 
šią vasarą jieško darbų Toronte 
apie 100.000 studentų ir moks
leivių. Iš ligi šiol darbo įstaigo
se registruotų 11.000 studentų 
darbų rado tik 10%. Yorko uni
versiteto darbo biure įregistruo
ta 1000 studentu; darba gavo 
tik 180.

Mokyklinio jaunimo kongreso 
metu Woodbridge, Ont., arenoje 
kažkas per klaidą paėmė ne savo 
vyrišką apsiaustą. Prašoma pa
skambinti V. Verikaičiui tel. 
447-5872.

Stasius Kraujelis atvyko iš V. 
Vokietijos ir apsistojo pas p. 
Gelžinį Richmond Hill. Svečias 
numato pasilikti Kanadoje ir vė
liau atsikviesti savo žmoną.

Š. m. liepos 6, šeštadienį, mūsų mamytės A t A Uršu
lės Grinskienės mirties metinių diena.

$v. Mišios bus laikomos 9 vai. ryto Prisikėlimo para
pijos bažnyčioje. Prašome visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti —

 Dukterys ir sūnus

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 
YONGE MEMORIALS LTD.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

►

>

►

►

▼ V T V w v

BARONESSA
BEAUTY SALON

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

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

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

GAPUTIS,
7559 Querbes Ave, Montreal 15, P.Q. PARDUODAMI “ŽMOGUS IR JO PASAULIS” BILIETAI 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS

ft aii rs n ✓"s k i r 87 East Bay Rd” Ost«rville> &
ft Alli )k( )l\lr Cape Cod., Mass., 02655 USA ;I*'L/IX V-Zl N u. Tel (Area M7) 428.8425. 2

• Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt dekoratyvinių 3 
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.

• Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom).®

• Geras lietuviškas maistas. $

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo 15 dienos, ft 
ir jau dabar priima užsakymus.

Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Roseoale St., Boston, Mass., 02124, USA. 3 
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONE — ft 

Cape Cod Mass., Marija Jansonas.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 1-2.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.-

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.______________

vasarvietę.

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

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

Tel. 272-8384

^Geriausiai pailsėsit per savo atostogas|
S lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje ft

“Tėv. Žiburiams” 
aukojo:

$10: A. Šeputis, J. Mikšys; $6: V. 
V. Stočkus. Rėmėjo prenumeratas po 
$10 atsiuntė: kun. 3. C. Dakin, A. 
Barkauskas, J. Butkus, dr. S. Pacevi- 
čius, A. Baronas, 3. Januška, J. Kaz- 
ragis, kun. L Grigaitis, A. Brakas, 
D. Kaunaitė, H. Jasinskas, J. Bakis, 
kun. V. Martinkus, S. Gureckas, A. 
Masaitis, A. Girša, A. Krakaitis, J. 
Liuima, E. V. Gruodis, V. Kiškūnas, 
J. Lasys, VI. Jankaitis, preL L J. 
Mendelis, A. Raščius, M. Pocius, dr. 
A. Razma, M. Zubrickas, P. Raudys, 
J. Riauba; $5: R. Mikalauskas; $4: 
V. Rutkauskas, V. Senkevičius, A. 
Baltrūnas, O. Gaižauskas, A. Bagdo
nas, S. Gaidauskięnė; L Kirkilis, V. 
Norkevičius, B. Laučys, M. Kaspera
vičienė, J. Ranonis, J. / Pargauskas, 
J. Onaitis, F. Lackus; $3.50: D. 
Bielskus; $3: A. Bernotas, O. Dil- 
kus, J. Buivydas, V. Dirsė, F. Gurk
lys, J. žadeikis, P. Lukošius, V. Gen- 
čius, V. Levickas, B. Kronas, S. Plu- 
čas, V. Miškinis, V. Jancevičius, A. 
Šiukšta, T. Savickas, Č. Senkevičius, 
V. Senkus; $2: L. Ciplijauskas, A. 
Elijošius, J. Gipas, P. Kareckas, A. 
Brazis, P. Jonikas, S. Liaudinskas J. 
šarkauskas, A. Melvydas, L. Pace- 
vičius, Z. Pulianauskas, K. Jasuda- 
vičius, P. Stauskas, J. Radvilas, Pr. 
Gaižutis, V. Jasiulionis, J. Maškaus- 
kas, P. žiulys, P. Vėžauskas, V. Ur- 
baitis, B. Stončius; $1: E. Baltrušai
tienė, Pr. Mickus, J. Gedvilas, V. 
Miškinis, P. Pajaujis, J. Burčikas, J. 
Smolskis, V. Vaičiūnas, P. Balsas, A. 
Bušma, J. Dainora, K. Grigelis, E. 
Joniūnienė, S. Jatis, J. Juška, A. 
Galiušis, K. Meškauskas, J. Jonušas, 
J. Bubnys, J. Malskis, V. Gulbinas, V. 
Baltakis, P. Girdvainis, A. Jonynas, 
S. Kuzmickas, A. Maciūnas, M. Mik
šys C. Butienė, I. Slivinskas, A. Gra
jauskas, B. Petkevičius, J. Lėvens, 
J. Džekaitis, S. Ramanauskas, J. 
Steiblys, kun. Z. Smilga, A. Rimkus, 
J. Satkus, E. Olšauskas, V. Adomai
tis.

Naujas “Pilėnų” vasarnamis, 
kurio savininkai yra A. ir dr. 
J. Sungailos, pašventintas birže
lio 30 d. Apeigas atliko kun. Pla
cidas Barius, OFM, dalyvaujant 
gausiam būriui tautiečių. Ta pro
ga jis tarė proginį žodi, pasvei
kindamas šeimininkus. Dr. J. 
Sungaila padėkojo visiems už 
dalyvavimą iškilmėje ir paste
bėjo, kad šio vasarnamio durys 
atviros visiems tautiečiams. Da
lyvių vardu kalbėjo dr. A. Užu- 
pienė, be kitko, pranešdama 
apie šeimininkams bičiulių at
vežtą dovaną — stalą ir pavėsį 
teikiantį skėtį, kad jie jungtų 
čia atsilankančius tautiečius^ 
Originalaus stiliaus erdvus va
sarnamis pastatytas prie Sim
coe ežero. Projekto autorius 
archit. V. Petrulis su savo šei
ma taip pat dalyvavo iškilmėje.

TEL. 762-4252
Sav. Alytė Kerberienė

<

KLB Montrealio seimelio pre
zidiumas pakvietė dr. H. Nagį 
būti kultūrinių reikalų vadovu. 
Anksčiau tas pareigas ėjo kun. 
Ged. Kijauskas, SJ, dabartinis 
jėzuitų provincijolas. Dr. H. Na- 
gio adresas: 7006 Champagneur 
Ave, Montreal, P. Q. Tel. 277- 
7868.

Aukos Maironio 
mokyklai

Su dideliu dėkingumu pranešame, 
kad Toronto Maironio šeštadieninei 
mokyklai 1967-68 mokslo metais au
kojo:
Kun. P. Ažubalis $10
Tėvai pranciškonai ' 10
R. Geležiūnas 100
Dr. Arštikaitytė 50
A. Rūta 50
V. Bačėnas 10
J. Gelažiūnas (B. Kolumbija) 10 
P. Raudys 15
Z. šeškus 10
J. Tonkūnas 5
V. Giedrikas 5
K. L. K. Moterų Dr.jos

Prisikėlimo skyrius 10
Prisikėlimo Kat. Vyrų Draugija 10 
Toronto medž. klubas “Tauras” 10 
Ošavos medž. mešk. “Ešerys” 10 
Pasaulio Liet. Inž. Archit. S-ga 100 
“Paramos” bankelis 800
Prisikėlimo bankelis 200
KLB Toronto apylinkė 200
Šv. Jono Kr. parapija 500
Prisikėlimo parapija 700

Iš viso $2,815
Visiems aukojusiems reiškiame nuo

širdžiausią padėką —
MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

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

šeštadienį: 3.3G — 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. Tas pats adresas h- 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

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

DUODA PASKOLAS Iš 9% 
įskaitant gyvybės draudimą iki 
$10.000
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)
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B MONTREAL
Sv. Kazimiero par. žinios

— Sunkiai susirgo A. Jurevičienė; 
paguldyta Montrealio General ligoni
nėje. širdies priepuolį turėjo p. Kos- 
kienė; gydoma Royal Victoria ligo
ninėj. Sunkiai serga p. Mekšrūnie- 
nė Prince Edward ligoninėje.

— Pirmasis mėnesio penktadienis 
— liepos 5 d. Mišios rytą 7.30 v. ir 
vakare 8 v. Išpažinčių bus klausoma 
ketvirtadienio vakare nuo 7 v.

— Birželio 23 d. pakrikštyta Bry- 
levičių dukra Irena-Barbora. Krikšto 
tėvais buvo Romas Brylevičius ir Te
resė Denek.

— Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. F. Jucevičius išvyko atosto
gauti visą liepos mėnesi. Rytais Mi
šios tebus 7.30 v., sekmadieniais — 9 
10 ir 11 vai.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $132.68.

— Išvykus klebonijos šeimininkei 
atostogų, dvi savaites sutiko pašei
mininkauti klebonijoje D. Girdaus- 
kienė. K.J.G.

Aušros Vartų par. žinios
— Raginame registruotis į moks

leivių ateitininkų stovyklą “Baltijo
je”, kuri prasidės liepos 13 d.

— Pirmojo mėnesio penktadienio 
vakarinių pamaldų liepos ir rugpjū
čio mėnesiais nebus. Jos vėl bus pra
dėtos rugsėjo mėnesį.

— Išvyko kun. S. Kulbis i Čikagą 
ir skautų jubilėjinę stovyklą. Pake
liui sustojo Toronte.

— Sveikiname H. Celtorių ir E. 
Mikalajūnaitę, sukūrusius šeimos ži
dinį. Jaunieji apsigyvens Verdune ne
toli bažnyčios. Tai pavyzdys ir kitoms 
jaunoms šeimoms pasilikti arčiau sa
vų centrų. Patyrimas rodo, kad jau
nos šeimos, kurios pertoli apsigyve
no, nutolo nuo bendro gyvenimo.

— $10 vajus: P. Kerevičius, J. Ža
kevičius, V. žižys, E. Monstavičienė, 
M. Staniulienė, P. Zabiela, P. Vile- 
niškis, W. Bunis aukojo po $10; N. 
Prišmantas, J. Lukoševičius — po 
$20; V. Baršauskas, J. Adomaitis —

MOKA UŽ:
DEPOZITUS . 4.4%
SERUS _________________ 5^4%
TERMIN’. INDĖLLIUS IKI 7% 
Nemokamas gyvy bės draudimas 
iki $2.000 bendros šėrų ir depozitų 
sumos.

po $15. Rinkliavos: birželio 16 — 
$201; birželio 23 — $186.

— Rengiasi vedyboms — Sig. Bar
šauskas su Aušra Lukoševičiūte. 
Jungtuvės — šį šeštadienį 4 v.p.p.

— Parapijos komiteto posėdis — 
liepos 11 d., 7.30 v.v. klebonijoje.

— Visiems parapijiečiams linkime 
gražių vasaros atostogų.

Montrealio jaunimas kviečia
mas šią vasarą, gausiai dalyvau
ti moksleivių ateitininkų ruo
šiamoje vienos savaitės stovyk
loje liepos 13-21 d. laikotarpyje. 
Skautų tuntai dalyvauja šią va
sarą JAV ir Kanados skautų ju- 
bilėjinėje 50 m. stovykloje tarp 
Čikagos ir Detroito, todėl "Bal
tijoje” savo stovyklos nerengia. 
Ateitininkų stovyklai vadovaus 
Tėvas G. Kijauskas SJ, Tėvų jė
zuitų provincijolas iš Čikagos, 
seselė Margarita ir Jonas Lady- 
ga, taigi visi labai prityrę vado
vai. Ateitininkų stovykloje gali 
dalyvauti ne tik ateitininkai, bet 
ir skautai ir jokiom organizaci
jom nepriklausą jaunuoliai-ės. 
Stovykla jaunimui yra geriausia 
mokykla ir kartu nepamainoma 
proga susidraugauti, pramokti 
lietuviškų dainų ir lietuvių kal
bos. Bergždžios yra kalbos tėvų, 
kurie savo vaikų neleidžia į 
stovyklas dėl tariamų stovykla
vietės trūkumų ir nepatogumų 
bei vaikų nenoro stovyklauti. 
Kas yra Lietuvoje ar ir čia, 
Montrealyje, stovyklavęs primi
tyviausiomis sąlygomis papras
čiausioj palapinėj, tas šiandien 
tuos savo patyrimus pasakoja su 
pasididžiavimu ir seniai yra už
miršęs visus tuos nepriteklius, 
kurie gal tuo metu ir nebuvo 
labai malonūs. Menki tie stovyk
lautojai, kurie be išimties visus 
miestiškus patogumus nori nu
kelti į stovyklaviečių miškus. — 
Norintieji stovykloje dalyvauti 
registruojasi pas sės. Margaritą, 
1450 De Seve St., Montreal, tell 
766-9397. Stovyklos mokestis 
$18 vienam vaikui, $15 antram, 
$12 trečiam tos pačios šeimos 
vaikui. Registracijos mokestis 
(apdraudai) $2. Pr . R.

OKUPUOTOS LIETUVOS 
MENININKŲ K O N C E R TAS, 
rengtas Vytauto Didžiojo klubo, 
įvyko birželio 28 d. erdvioj Pla
teau salėj, kur susirinko gana 
gausi publika. Programą atliko 
Vilniaus Filharmonijos kameri
nis orkestras, v a d o v a u jamas 
Sauliaus Sondeckio, kuris šiuo 
metu yra konservatorijos stygi
nių instrumentų katedros vedė
jas. Su šiuo orkestru jis jau daug 
kur yra koncertavęs, ypač sovie
tinio bloko kraštuose. Orkestras 
yra profesinio lygio, virtuoziškai 
atlieka muzikinius kūrinius. 
Montrealyje atliko M. K. Čiur
lionio, J. Naujalio, Mocarto, Šos- 
takovičiaus, Haendelio kūrinius. 
Iš vokalistų koncerte dalyvavo 
operos solistai E. Kaniava ir Ro
manas Marijošius, jau ilgesnį 
laiką viešįs Kanadoje pas brolį. 
Įspūdingai atrodė liaudies ins
trumentų orkestras, vadovauja
mas Prano Tamošaičio. Jį suda
ro kanklės ir birbynės. Vadovas 
Pr. Tamošaitis yra konservatori
jos dėstytojas, anksčiau grojęs 
“Lietuvos” ansamblyje. Jo vado
vaujamas orkestras “Sutartinė” 
yra koncertavęs sovietinio bloko 
ir Vakarų kraštuose. Koncertuo
se atlieka lietuvių kompozitorių 
kūrinius. Orkestre šiuo metu 
groja: Zita Stepulienė, Irena 
Balčytytė, Regina Tamošaitienė, 
Zosė Žukauskaitė, Janina šča- 
vinskaitė, Rimantas Kurapka, 
Pranas Tamošaitis. Ateis Kiri- 
lauskas, Romualdas Apanavi
čius, Vytautas Buteikis. Alfon
sas Vidugiris, šio orkestro me
lodijos ir lietuviški kūriniai, at
likti solistų ir kamerinio orkest
ro. klausytojams buvo artimiau
si širdžiai ir suprantamiausi. Vi
si atlikėjai buvo palydėti gausio
mis katutėmis, gėlėmis, dovano
mis ir padėkos žodžiu, tartu 
montrealiečio poeto dr. H. Na- 
gio. Pastarasis pabrėžė, kad visi 
esame tie patys lietuviai, 
kuriuos išaugino Lietuvos moti
nėlės sengalvėlės; visus jungia ta 
pati Lietuvos meilė ir "tas pats 
lietuviškas žodis. Pagaliau 
visiems jis palinkėjo sulaukti 
naujos aušros. Po koncerto bu
vo surengtas priėmimas Vytauto 
D. klube, kur nevienas turėjo 
progos pasikalbėti su meninin
kais. kuriu viešnagė Montrealyje 
buvo labai trumpa. Jie atplaukė 
“Puškino” laivu birželio 28 d. 
rytą, vakare davė koncertą, o se
kančios dienos vėlyvą ryta iš
plaukė atgal. Per trumpą laiką 
mažai ką begalėjo pamatyti 
Montrealyje.

Pridurtina dar tai. kad svečiai 
iš Lietuvos buvo atsivežė sąlan- 
kų informacinių lapelių apie 
abu orkestrus. Juose, tarp me
no dalykų, kyšo ir sovietinis 
aspektas. Ant sąlankos viršelio 
atspausta netgi sovietinės Lietu
vos vėliava, priderinta prie bir
bynės. Taigi, be Maskvos ženklu 
neleidžiama musu tautiečiams 
pasirodyti. Net grynas menas 
atmiešiamas p r o p a gandiniais 
motyvais. (PlaSau apie koncertą 
— sekančiame “T2” nr.) Nž.




