UŽDAROMA
GIMNAZIJA

Mados vergija
Labiausiai žinoma pasaulyje yra sovietinė vergija, įsibrovusi
laisvės epochon kaip žiauri atgyvena. Tai jėgos vergija, kuri išnyks
su vienokiu ar kitokiu valdančios jėgos sunykimu. Yra betgi visai
kitokios rūšies vergija, kuri ateina be tankų, be patrankų. Tai
mados vergija. Jinai ateina ne prievartos, o" sekimo, priėmimo
keliu. Ji pavergia žmones ir laisvuose, ir prievarta valdomuose
kraštuose, nors niekas nesijaučia tuo atveju patekęs vergijon. Tai
bene būdingiausias mados vergijos bruožas — palenkti žmogų jam
visai nejaučiant. Politinėj vergijoj žmonės kenčia priespaudą, kiek
galėdami jai priešinasi, o mados vergijoj priešingai — žmonės
patys stengiasi būti mados vergais. Pvz. buvo pravesta anketa mer
gaičių gimnazijoj, kur tarp kitko buvo įrašytas klausimas, kodėl
rūko — dėl malonumo ar kitų motyvų. Daugumas mergaičių atsakė
rūkančios dėlto, kad atrodytų modernios; rūkymas esąs neskanus,
bet be jo dar blogiau — mergaitė gaunanti atsilikėlės vardą. Taigi,
tos mergaitės pasiduoda mados vergijai labai lengvai — jon veržte
veržiasi, nepaisydamos nei tėvų, nei mokytojų draudimo, nei gydy
tojų perspėjimų. Mat, tokia mada — reikia jos laikytis, nors dėlto
tenka nemažai pakentėti. Tas pats su drabužiais. Jeigu “tokia ma
da”, mergaitė ar moteris vaikščios pusnuogė, bet nuo mados neat
siliks. Panašiai yra ir su vyrais, bet jų aprangos srityje yra daug
daugiau santūrumo, kuris madų sunkiau įveikiamas.
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Mada yra masių psichologijos reiškinys, žmonės, išstudijavę
masių psichologiją, lengvai įveda madų vergija. Didžiojo kapitalo
“bosai” pasitelkia specialistus, kurie išstudijuoja masių poreikius,
paruošia projektus, perleidžia per įvairių žinovų rankas ir tada visa
turima jėga meta į mases. Pasipila projektai madų žurnaluose,
didžiojoj spaudoj, televizijoj. Vartotojai subruzda pirkti, siuvyk
los gaminti, o pramonės “bosų” kišenės gražiai prisiplido. Ir taip
žmonės tampa “uniformuoti” pagal detaliai nustatytas taisykles.
Ir drabužio ilgumas, ir stilius nustatomas iš viršaus. Pasirinkimas
labai ribotas —taip nustatyta ir reikia laikytis. O jei nesilaikysi,
tapsi “atsilikėliu”. Lygiai taip pat yra su kitais reikmenimis.
Juos suprojektuoja pramonininkų užsakyti specialistai, pagamina
masiškai įmonės, o išplatina reklama. Pastaroji įperša ne tiktai
reikalingus daiktus, bet ir nereikalingus. Pvz. daugelio amerikiečių
namuose rasime visai nereikalingų daiktų, nusipirktų reklamos
dėka “išbandyti”. Dėlto ir sakoma/kad reklama įperša ne tiktai
gaminius, bet ir jų reikalingumą įkalba. 0 tada, kai jau kas nors
įėjo madon, savaime plinta. Tuo būdu žmogus išoriniame gyve
nime norom nenorom patenka mados vergijon ir daro tai, ką
“visi daro”. Jis tampa savotišku automatu, kuriam belieka sekti
rodomą kelią, atsisakant savos individualybės ir įsirikiuojant masėn, kuri yra valdoma anoniminio mechanizmo.
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Jei ta mados vergija ribotųsi išoriniu gyvenimu, sakytume —
ji nesunkiai nugalima idėjiniu žmogaus laisvumu. Bet taip nėra:
mada pasiekia ir žmogaus idėjinę sritį, čia taip pat atsiranda veiks
nių, kurie vieną ar kitą idėją, pasaulėžiūrą, filosofinę sistemą pa
daro mados dalyku. Pvz. savo metu garsėjo egzistencialistinė filo
sofija. Ja ėmė domėtis ne tiktai filosofai, bet ir plačioji visuomenė.
Turistai iš JAV ir kitų kraštų važiavo į Freiburgą, Vokietijoj, pa
matyti bent tos universiteto auditorijos, kur dėstė garsusis egzis
tencialistas M. Heideggeris. Pastarojo filosofija tada viliojo daug
ką ne tiek savo mintimi, kiek madingumu. Panašiai buvo ir iš
dalies tebėra su Freudo idėjomis. Madingas buvo savo laiku Mus
solini ir Hitleris su savo šūkiais, kurie nuaidėjo per visą Europą.
Dabar madingu dalyku darosi vadinamoji “naujoji kairė”. Tokių
idėjinių madų daug buvo ir dar daugiau bus. Jos atsiranda, kyla
ir dingsta, panašiai kaip ir drabužiai. Mąstantis, žmogus lengvai
atskiria idėją kaip madą ir idėją kaip esme. Plačioji gi visuomenė,
neturinti progos giliau pažvelgti į dalyką, lieka eksponuota madai,
kuri savotiškai pavergia, užhipnotizuoja ir laiko paviršiuje. Ji pane
ria žmogų i masės nuotaiką, galvoseną ir verste verčia riedėti kartu
šu visais. liktai tvirto charakterio ir aiškių principu asmuo pajė
gia atsilaikyti prieš mados vergiją. Tai matome pvz. ir lietuviu gy
venime. Kai masės tautiečių pasineša patogaus gyvenimo keliu ir
suamerikėja, išlieka tiktai tie, kurie pajėgia eiti ne mados, o prin, cipinių vertybių keliu. Pr. G.
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PREMJERŲ SUVAŽIAVIMAS
Kanados premjerų konferen
cija Otavoje naujos* konstituci
jos klausimu šį kartą pagrindi
nį dėmesį skyrė finansinėms
problemoms. Premjeras P. E.
Trudeau sutiko duoti provinci
joms lygias teises pajamų mo
kesčių įvedime, Otavai pasilik
damas tik muitą. Provincijų vy
riausybės galės įvesti mokesčius
įmonių gaminiams ne krautuvė
se, bet pačiose gamyklose, kaip
lig šiol darydavo Otava. Tokie
mokesčiai galės būti taikomi —
tabakui, cigaretėms, alkoholiui,
alui, televizijos priimtuvams bei
kitiems reikmenims. Detales tu
rės paruošti speciali komisija.
Antrą nuolaidą premjeras P. E.
Trudeau padarė provincijoms
bendrai finansuojamų projektų
vykdyme, kai išlaidomis dalinasi
provincinė ir federacinė vyriau
sybės. Tokius planus paprastai
paruošdavo Otava, nors kartais
provincijos jiems nepritardavo
ir jų nenorėdavo. Dabar provin
cijos turės veto teisę federaci
niame senate, kurio atstovai yra
suskirstyti i keturis distriktus —
vakarinės Kanados, Ontario,
Kvebeko ir Atlanto provincijų.
Provinciniam - federaciniam pla
nui vykdyti Otava turės gauti
trijų senato distriktų pritarimą.
Susitarusios Ontario ir Kvebeko
provincijos per savo senatorius
galės atmesti kiekviena joms
nepageidaujama projektą. Šie
premjeru nutarimai bus detali
zuoti ir įtraukti naujojon konstituciion.
JAV bankų paskoloms padi
dintos palūkanos iki 8,5% pri
vertė centrinį Kanados banką,
atsisakvti 7% ir imti 7,5%, nes
amerikiečiai paskolų pradėjo

jieškoti Kanados bankuose. Da
bar visi Kanados bankai už pa
skolas jau reikalauja 8%, o To
ronto-Dominion bankas — net
8,25%. Atsilygindami už pasko
lų pabranginimą, bankai mokės
6% palūkanų už indėlius taupy
mo sąskaitose ir 3,5% — čekių
sąskaitose.
Užsienio reikalų ministeris M.
Sharp lankėsi Norvegijoje, Suo
mijoje, Danijoje, Švedijoje, o iš
ten žadėjo užsukti ir Islandijon.
Šių kraštų sostinėse M. Sharp
užtikrino Atlanto Sąjungai pri
klausančius kraštus, kad Kanada
nežada nuvertinti šios tarptauti
nės organizacijos, bet taip pat
sveikina įtampos mažinimą tarp
Atlanto Sąjungos ir Varšuvos
Sąjungos. Kelionė Suomijon,
matyt, turėjo tikslą išsiaiškinti
sovietų pasiūlytos konferencijos
galimybes. Suomija yra pasisiū
liusi konferenciją įtampai Eu
ropoje mažinti surengti Helsin
kyje. Atrodo, ministeriui M.
Sharp taipgi rūpėjo gauti dau
giau žinių Stockholme Kinijos
diplomatinio pripažinimo klausi
mu. Šioje sostinėje Kinija turisavo ambasada, bet jon dar nė
ra grįžęs kiniečių ambasadorius.
Kanada pradines komunistinės
Kinijos prioažinimo derybas ve
da per kiniečių Stockholmo am
basadą. šia proga tenka primin
ti. kad Kanados ambasadoriui
Vašinvtone A. E. Ritchie JAV
Kiniečių Studentų Draugija įtei
kė raštą su 12.000 narašų. Jie
prašo premjera P. E. Trudeau
nesuteikti Kinijai diplomatinio
pripažinimo. Studentai įspėja
premjerą, kad komunistinės Kinijes ambasados laisvuosiuose
(Nukelta j 8-tą ptl)

Pasaulio įvykiai

redakciją pasiekė žinia,
kad uždaroma lietuvių berniukų
gimnazija Kennebunkporte ir
mergaičių studenčių bendrabu
tis Putname. Žinia atėjo iš ne
oficialių, bet patikimų asmenų.
Tėvų pranciškonų vadovybė, po
sėdžiavusi praėjusį savaitgalį,
rimtai apsvarstė susidariusią pa
dėtį ir nutarė padaryti radikalų
sprendimą — uždaryti gimnazi
ją, išsilaikiusią bene 13 metų,
dėl permažo mokinių skaičiaus
ir nepakankamo lietuvių visuo
menės domesio. Tėvų pranciš
konų vadovybei tekdavo kasmet
gimnazijos išlaikymui pridėti de
šimtis tūkstančių dolerių. Gim
nazija visais atžvilgiais buvo pa
siekusi augšto lygio, turėjo pui
kias patalpas, bendrabutį, labo
ratoriją, biblioteką, sporto salę,
gerai paruoštus mokytojus, bet
trūko vieno dalyko — lietuvių
tėvų susidomėjimo. Tai pagrin
dinė priežastis, privertusi pada
ryti tokį skaudų sprendimą. Gir
dėti, kad Tėvai pranciškonai dar
bandys jieškoti kelių į didesniuo
sius lietuvių centrus, ypač Či
kagą, kur galėtų permesti gimna
ziją iš nuošalaus Kennebunkporto. Ar tai pavyks, priklausys
daugiausia nuo lietuvių visuome
nės paramos ir domesio.
Dėl mokinių stokos uždaro
mas nuo šio rudens ir mergaičių
bendrabutis Putname, kur buvo
sudarytos puikios sąlygos lietu
viškam auklėjimui, šiais metais
bendrabutis dar veiks, bet jame
gyvens tiktai baigiamosios kla
sės studentės.
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Vyskupas Antanas Deksnys, konsekruotas birželio 15 d.-Belleville
katedroje, JAV. Jis paskirtas Europos lietuvių vyskupu vietoj vys
kupo a. a. Prano Brazio, MIC. Europon ketina išvykti š. m. liepos
mėnesio pradžioje po išleistuvių ir kunigų suvažiavimo Čikagoje
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Kanadietis korespondentas sovietinės propagandos vežime —kartoja maskvinę melodiją

Montrealio dienraštis “The
Montreal Star” birželio 7 d.
paskelbė savo korespondento
Maskvoje David Levy rašinį “So
viet-dominated Lithuania clings
to its culture” (“Sovietų domi
nuojama Lietuva laikosi savos
kultūros”). Atrodo, šiam kores
pondentui buvo leista lankytis
sovietų okupuoto j Lietuvoj, nes
rašinio pradžioje jis žymi vieto
vę: Vilnius, Lithuania, USSR.
Deja, tokį straipsnį jis būtų ga
lėjęs parašyti ir kojos neiskeldamas iš Maskvos. Kai kiti žur
nalistai tokiu atveju savo min
tis dėsto reportažo rėmuose, at
skleisdami daugelio kitų nepa
stebėtus dalykus, D. LeVy ope
ruoja bendrybėmis ir netgi daro
Maskvai labai palankias išvadas.
Kyla klausimas — ar dėlto yra
kaltas šio žmogaus nesusigaudy
mas, nepakankamas pasiruoši
mas profesiniam darbui, ar gal
būt sąmoningas noras įsiteikti jo
vizą galintiems atšaukti sovietų
pareigūnams?
Pasak D. Levy, didžioji pasau
lio žmonijos dalis gyvena kraš
tuose, kurių oficialioji kalba ski
riasi nuo jų gimtosios. Šiai gru
pei priklauso ir lietuvių tauta,
turinti nepilnus tris milijonus
narių sovietų socialistinėje Lie
tuvos respublikoje, beveik mili
joną — užsienyje, daugiausia P.
ir Š. Amerikoje. Lietuviams esąs
būdingas prisirišimas prie savo
kultūros ir kalbos. Į Sovietų Są
jungą įjungtame krašte tai suda
ro eilę problemų, bet lietuvių
tautiškumas esąs dalis pasauli
niu mastu neišspręsto klausimo.
Lietuvių kalba
D. Levy Lietuvos tautiškumo
problemą išriša labai lengvai,
vadovaudamasis sovietų propa
gandiniais duomenimis, pagal
kuriuos 1959 m. pradžioje Sovielų Sąjungoj buvo tik 54,65%
rusų, o sekančiame gyventojų
surašyme 1970 m. tautinės ma
žumos jau būsiančios gausesnės
už rusus. Net 80 etninių gru
pių savo gyvenamose srityse tu
ri mokyklas gimtąja kalba, 14
federacijai priklausančių res
publikų — savo oficialias kal
bas, panašiai kaip Kvebeke. Vie
nintelis skirtumas — tų kalbų
oficialumas pripažįstamas tik
respublikų ribose, kai tuo tarpu
prancūzų kalba yra oficiali vi
soje Kanadoje. D. Levy daro
išvadą, kad 15 oficialių kalbų
visdėlto būtu perdaug Sovietu
Sąjungai. Toliau jis ima dėstyti
rusų kalbos naudingumą. Girdi,
jos dėka estai gali susikalbėti
su lietuviais, rusai — skaityti
latviu rašytojo knygas, tautinių
mažumų atstovai klausytis BBC.
“Amerikos Balso” ir Kanados

CBC radijo laidų. Jiems visiems ginamai ilgesnis laikotarpis už
...............................
šimtą
rusų kalba
atidaro duris į pla
 metų.
tųjį* pasaulį, kaip pvz. danams
Tendencingas aiškinimas
ar olandams anglų kalba.
Be reikalo D. Levy bandė aiš
Kanadiečiui žurnalistui. Lietu kinti rusų kalbos naudą tauti
va, Latvija ir Estija tėra cari nėms mažumoms. Nepriklauso
nės rusų imperijos dalis, tarp mybės laikotarpyje baltiečiai be
karyje turėjusi nepriklausomy ypatingo vargo susišnekėdavo
bę, o 1945 m. vėl įjungta į So vokiečių, prancūzų kalbomis.
vietų Sąjungą. D. Levy Lietuvai Net kelios užsienio kalbos buvo
nepagaili netgi specialaus “kom dėstomos Lietuvos gimnazijose,
plimento”, priskirdamas ją tarp kur mokiniai jas patys pasirink
karyje labiausiai-atsilikusių Eu davo. Dabargi tokio pasirinkimo
ropos kraštų grupei. Carų lai nebėra — rusų kalbą švietimo
kais lietuvių* kalba buvusi drau programoms yra primetusi Mask
džiama, mokiniai mokomi rusiš va. Jos tikslas labai aiškus —
kai, bet D. Levy džiaugiasi, kad imperija su vienintele rusų kal
dabar senieji lietuviai kalba la ba, kai bus sunaikintas atskirų
bai gražia rusų kalba.
respublikų tautiškumas. Resputn
likos tada galės tapti paprasto
Nepriklausomybė žalinga
mis
rusiškomis provincijomis,
Jis taipgi kelia klausimą, ko primenančiomis
Ka
dėl Lietuva negalėtų tapti atski nadą. štai kodėl angliškąją
sovietinis
ko
ra socialistine respublika, kaip munizmas taip nekenčia nacio

pvz. jos kaimynė Lenkija? Atsa
nalizmo,
kurio
tikrasis
uždavinys
kymas paprastas — Lietuva bū
tų persilpnas ekonominis viene yra tautiškumo išsaugojimas ru
' '
tas. Jos eksportas neįstengtų sinimo jūros bangose.
Lietuva neišsilaikytų?
varžytis tarptautinėje rinkoje
dėl kainų svyravimų. Dabargi
Kad Lietuvą D. Levy pavadino
Lietuvoje sparčiai auga pramo vienu labiausiai atsilikusių Eu
nė, elektros jėgainės, nauji pa ropos kraštų tarpkaryje, dėkoti
statai. D. Levy rašo, esą, šių fak turime vilniškei kompartijai,
tų nenori pripažinti lietuviai na kiekviena proga bukaprotiško
cionalistai, kuriems pramonės mis pastangomis mažinančiai ne
plėtimas reiškiąs kolonizaciją, priklausomybės laikotarpio pa
ekonominį išnaudojimą Maskvos siektus laimėjimus. D. Levy ne
naudai. Iš tikrųjų Lietuva eko matė ir negirdėjo, kaip atrodė
nominiu požiūriu* negali tikėtis 1940 m. Lietuvą okupavę sovie
geresnių sąlygų, išskyrus tik at tų kariai ir pareigūnai. Kanadie
vejį, jeigu į ją pradėtų plaukti čiui nežinoma, kad tada tuojau
amerikiečių kapitalas. Pasak D. pat ištuštėjo krautuvių vitrinos,
Levy, tautiškumas yra nelogiš kad vyko kurjoziški dalykai vieš
ka jėga pasaulio tautų bendri bučiuose, kur rusai rado daug
joje. Komunistų žodyne jis lai jiems ligi to laiko nežinomų
komas nuodėme^ jam nėra vietos įrenginių. Lietuva per trumpą
Sovietų Sąjungoje. Lietuvių ko nepriklausomybės laikotarpį bu
va už tautiškumą esanti bepras vo padariusi didesnę pažangą nei
mė.
Sovietų Sąjunga.
D. Levy teigimas, kad Lietu
Nežino istorijos
va
yra permaža ir nepajėgi at
Taip atrodo pagrindinės kana
diečio D. Levy rašinio mintys. silaikyti užsienio rinkose, yra
Tenka stebėtis, kad Lietuvos is juokingos. Jam galima būtų pri
toriją jis težino nuo carinės Ru minti, jog nepriklausomos Lie
sijos okupacijos. Jam Lietuva — tuvos bekonai maitino Kanados
tik baltųjų ir raudonųjų carų dominiją sukūrusią Britaniją,
daržas, dėl kurio likimo neapsi buvo atsidūrę ir ant karalių
moka sukti galvos, kai kraštas bei karalienių, princų ir prince
tebuvo nepriklausomas taip sių stalo. Didžioji krizė, sukrėtu
dviejų pasaulinių karų. Kad lie si Kanadą, Ameriką bei kitus
tuvių kalba yra viena seniausių kraštus, Lietuvos beveik nepapasaulyje if priklauso sanskrf “««• »«“» į“
to grupei. D. Levy, deja, nėra J1
maitimmo punktų mieseirdėies Galbūt tada iis suprasSatvėse bedarbių minioms,
fu todėl Uetuvi“ riingiS » kaiP Kanadoje Ir Amerikoje. Ne^ugTLio kalbų ir kuMrį
b?dmeči0- kaiP
per 700 metų sukauptą savo
Sąjungoje.
įtėviu nAlikima Šimtmeti At.
OfidaU kalba?
šventusi Kanada nenori, kad ją
Nesiorientuoja D. Levy ir ofikada nors prisijungtų JA Vals- dalių kalbų klausime: netiksliai
tvbės. nors Šuo atveju ir papro- lygina lietuvių k. oficialumą Lie
čiat tie patys, ir ta pati kalba, tuvoje su prancūzų kalba Kveišškvrus prancūziškąjį Kvebeką, beke. Kaio kanadietis, jis turėtų
Septyni šimtmečiai yra nepaly(Nukelta j 6-tą p®i)

PASAULINĖJE KOMPARTIJŲ KONFERENCIJOJE AŠTRIĄ
KALBĄ PRIEŠ KOMUNISTINĘ KINIJĄ pasakė L. Brežnevas, pri
trūkęs kantrybės dėl naujų pasienio incidentų. Pekingo radijas No
vosibirsku! skirtas laidas rusų kalba užbaigia L. Brežnevo nervus
dirginančiu sakiniu: “Labanakt, Novosibirsko piliečiai, laikinai gy
venantys sovietų okupuotoj teritorijoj!” Kinijos spauda raudonuo
sius Kremliaus carus apkaltino satelitinių kraštų išnaudojimu.
Laikraščių teigimu, R. Vokietija ir Čekoslovakija šiandien tėra
sovietų pramonės skyrius, o Lenkija, Vengrija ir Bulgarija —
Maskvos daržas. Atrodo, kiniečiai sąmoningai sustiprino propagan
dą konferencijos metu. L. Brežnevas Kinijos teritorinius reikala
vimus pavadino absurdiškais. Girdi, tokiu atveju Ispanija galėtu
reikalauti P. Amerikos, Britani
ja — JAV, o Graikija — Turki
Popiežius Paulius VI aplankė
jos, Sirijos, Indijos, Pakistano ir protestantų reformos centrą Že
Jungtinės Arabų Respublikos nevą. Kelionės tikslas buvo dve
kaip Aleksandro Didžiojo įpėdi jopas — kalba tarptautinės dar
nė. Prieš Kiniją pasisakė ir eilė bininkų organizacijos penkiasde
kitų kompartijų delegacijų, bet šimtmečio minėjime ir ryšių už
jos oficialus pasmerkimas grei mezgimas su protestantais, nes
čiausiai nebus priimtas. Britų, Ženevoje yra įsikūrusi pasaulinė
italų, rumunų, švedų komparti Bendrijų taryba, kurią sudaro
jų atstovai kritikavo Sovietų Są 234 protestantų ir ortodoksų
jungos invaziją į Čekoslovakiją grupės. Popiežiaus vizitą bandė
ir L. Brežnevo doktriną, kuria drumsti Šveicarijon atskridęs
Maskva dangsto kišimąsi į kitų Šiaurinės Airijos protestantų šo
kompartijų vidaus reikalus. Šią vinistas pastorius I. Paisley.
doktriną turėjo įteisinti baigmi Šveicarijos vyriausybė šiam ne
nis konferencijos protokolas. Su kviestam svečiui neleido kojos
sidaro įspūdis, jog jame turės iškelti iš aerodromo ir sekančiu
būti padaryta kaikurių pataisų. lėktuvu grąžino Š. Airij on. Dar
L. Brežnevas netgi buvo užsimi bininkų organizacijai pasakyto
nęs apie kolektyvinio saugumo je kalboje popiežius Paulius VI
sistemą Azijoje, kur ateityje ga iškėlė darbo žmogaus vaidmenį
li atsirasti kiniečiams labai , pa nūdieniame technikos laimėjimų
lanki politinė tuštuma, kai ame pasaulyje, kurį ženklina augšta
rikiečiai pasitrauks iš P. Vietna gerovė ir visiškas skurdas kaimo. ši L. Brežnevo kalbos vieta kuriuose kraštuose. Darbo žmo
betgi liko pakankamai neišryš gaus uždavinys yra siekti šių
kinta, nors ja susidomėjo Azijos dviejų kraštutinumų didesnės
kraštų diplomatai ir tuo reikalu lygybes. Pasaulinėj Bendrijų ta
kreipėsi į sovietų užsienio reika ryboj Paulius VI kalbėjo apie
lų ministeriją.
krikščionių vienybę ir dalyvavo
Prancūzai naujuoju preziden bendrose maldose, kurias pra
tu išsirinko buvusį prez. De vedė metodistų atstovė P. Webb.
Gaulle premjerą Georges Pom Jis taipgi buvo susitikęs su Že
pidou. Antrajame balsavimų ra nevos tautinės protestantų Bend
te jam teko išbandyti jėgas su rijos vadove T. Prince.
senato pirm. Alain Poher. Nega
Sovietų užsienio reikalų minislutiniais duomenimis, už G. Pom teris A. Gromyko lankėsi Egip
pidou balsus atidavė 10.801.932 te, kur jis, atrodo, buvo nuve
rinkėjai, už A. Poher — 7.895.- žęs amerikiečių, šešių punktų
821. Rinkimuose atsisakė daly planą taikai Artimuosiuose Ry
vauti balsavimo teisę turinčių tuose užtikrinti. Planas buvo
8.977.520 prancūzų, kurių di įteiktas sovietų ambasadoriui
džioji dalis buvo komunistai. Dobryninui Vašingtone. Jame
Prancūzijos kompartija buvo nu siūlomas Izraelio kariuomenės
tarusi antrąjį rinkimų ratą boi atitraukimas iš okupuotų sričių,
kotuoti. Pasak kompartijos cent bet Izraeliui paliekama rytinė
rinio komiteto, pasirinkimas bu Jeruzalė, Sirijos Gblano augštuvo kaip tarp maro ir choleros mos, Akabos įlankos kontrolė.
ligų. Naujasis prez. G. Pompi Prez. G. A. Nasseris pasiūlymą
dou žadėjo siekti prancūzų tau atmetė. Jo ir A. Gromyko pasi
tos vienybės ir vienodu nuošir tarimų baigminiame pranešime
dumu tarnauti visiems rinkė skelbiama, kad pagrindinė sąly
jams. Jis taipgi yra pažadėjęs ga taikai yra Izraelio pasitrauki
išstoti iš gaullistų partijos, nes mas iš visų užimtų sričių. Lon
prezidentas turįs būti neutralus done viešėjusi Izraelio premje
politiniuose partijų reikaluose.
rė G. Meir pareiškė, kad visos
Svarbiausias prezidentų R. keturių didžiųjų pastangos yra
Niksono ir N. V. Thieu susitiki betiksles, nes taiką .sugrąžinti ga
mo Midway saloje nutarimas yra li tik tiesioginės arabų kraštų de
25.000 amerikiečių atitraukimas rybos su Izraeliu. Per dvejus pa
iš P. Vietnamo iki rugpjūčio pa staruosius metus pasikartojan
baigos. Kadangi P. Vietname yra čiuose susišaudymuose jau žuvo
538.500 amerikiečių karių, So 669 Izraelio kariai, o per pasku
vietų Sąjunga ir kiti komunistų tinį šešių dienų karą — tik 780.
kraštai prez. R. Niksono pažadą
V. Vokietijos vyriausybė pra
pavadino politiniu farsu, kurio tęsė dešimčiai metų leidimą kel
tikrasis tikslas esąs nuraminti ti bylas žmogžudyste kaltina
prieš karą nusiteikusius ameri miems naciams. W. Brandto so
kiečius. Abu prezidentai taipgi cialdemokratai norėjo sustabdyti
nutarė neleisti komunistams pri tokių bylų kėlimą, o K. G. Kiemesti P. Vietnamui sistemos ar singerio krikščionys demokratai
programos, kurios nenorėtu šio buvo pasisakę už bausmės dova
krašto gyventojai. Tai yra aiškus nojimą tiems žmogžudžiams, ku
pasisakymas už laisvus rinkimus rie tik vykdė savo viršininkų
tarptautinėje priežiūroje.
įsakymus. Nuomonių skirtumas
Naujas komplikacijas Vietna buvo sustabdęs įstatymo priėmi
mo taikos derybose Paryžiuje ža mą. Karo nusikaltėliai dabar ga
da komunistų Tautinio Išsilaisvi lės būti teisiami iki 1980 m.
nimo Fronto sudaryta provizori
Amerikiečių aeronautikos ir
nė P. Vietnamo “vyriausybė”.
Derybų vadovės pareigas per erdvių administracija patvirtino
ėmė užsienio reikalų ministerė erdvėlaivio “Apollo XI” kelionę
N. T. Binh. Komunistų praneši į mėnulį. Astronautai N. Arm
mu, provizorinę “vyriausybę” su strongas ir E. Aldrinas mėnulin
darė birželio 6-8 d.d. P. Viet nusileis liepos 21 d., 2.17 v. r.
name susirinkę 88 komunistų at Erdvėlaivio “Apollo XI” orbitos
stovai. Diplomatinį pripažinimą aplink mėnulį prailginamos ke
šiai vyriausybei suteikė Sovietų turiom valandom, kad mėnulin
Sąjungą, š. Vietnamas, R. Vokie nusileidusiems astronautams bū
tija. Lenkija, Kuba, Sirija. Ju tų lengviau palaikyti ryšius su
goslavija, Alžerija, Rumunija, š. sekimo stotimi Goldstone, Kali
Korėja ir Kongas, šis komunis fornijoje.
Thor Heyerdahl, kuris prieš
tų triukas liudija, kad jie sie
kia visiškos amerikiečių kapitu 22 metus plaustu “Kon-Tiki” per
liacijos. Prez. R. Niksonui dabar plaukė Ramųjį vandenyną, dabar
teliko dvi galimybės — tęsti ką su šešių vyrų įgula pradėjo ke
rą iki galutinės pergalės arba lionę iš šiaurinės Afrikos į Mek
atiduoti P. Vietnamą komunis siką iš papiruso nendrių nupin
tams. Vidurio kelią diplomati tu 15 tonų laivu. Jis nori įro
niame fronte užblokavo P. Viet dyti, kad jau faraonu senaisiais
namo komunistinės vyriausybės laikais egiptiečiai tokiais laivais
sudarymo farsas. Derybos su ta galėjo pasiekti Amerikos žemy
riamosios vyriausybės atstovais ną. Kelionė truks keletą mėne
yra kenksmingos amerikiečiu sių, nes laivas turi pasikliauti
prestižui, nors jie sako, kad bure ir palankiomis vandens
jiems visiškai nesvarbu, kaip ko srovėmis. Daug kas spėjo, kad
munistai save bevadintu. Ameri papirusai ga’i iširti neramiame
kiečiams jie tėra partizanų at Atlante, bet šis spėjimas nepasi
tvirtino.
stovai.
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SKUNDAS JUNGTINĖMS TAUTOMS
Jaunimo žodis sekr. U Thant • Žmogaus teisių laužymas •
Religijos būklė okupuotoj Lietuvoj • Kremlius džiaugiasi
Ortodoksų Bendrijos palankumu komunizmui
Jaunimo žygio Už Tikėjimo Danutė čiuberkytė. Pavardes
Laisvę — JTL — komitetas, su papildo pavadinimai lietuvių
sirūpinęs suintensyvintu religi jaunimo organizacijų, kurioms
jos persekiojimu sovietų oku šie jaunuoliai atstovauja JTL
puotoj Lietuvoj, pasiuntė specia komitete. Belieka sveikinti ir
lų rastą Jungtinių Tautų gene džiaugtis jaunimo pastangomis
raliniam sekretoriui U Thant. išeiti į tarptautinę areną su Lie
Jame pabrėžiamas mūsų spaudo tuvą slegiančiomis problemomis,
je plačiai nuskambėjęs trijų ku kurias jai yra primetęs sovietinis
nigų — Petro Dumbliausko, Pra okupantas. Jaunimo raštas Jung
no Tamulevičiaus ir Juozo Zdeb- tinių Tautų sekr. Ų Thant, be
skio sovietų pareigūnams Mask abejonės, yra smūgis sovietinio
voje įteiktas memorandumas, komunizmo veidmainystei pa
kurio tikslas buvo gauti daugiau saulio tautų forume, kur Maskva
laisvės vienintelei kunigų semi vis dar mėgina slėpti vilko pri
narijai Kaune. Pagrindinis šių gimtį avinėlio kailiu.
trijų kunigų prašymas buvo leis
Ortodoksų kapituliacija?
ti ruoštis kunigystei daugiau nei
Kaip praktikuojama religijos
25 klierikams ir padidinti įšven
timų į kunigus skaičių, kurį da laisvė Sovietų Sąjungoje, atsklei
bar varžo kompartijos nustatytas džia Klevelarido “The Plain Dea
metinis penkių kunigų pripaži ler” dienraštyje birželio 2 d. pa
nimas. Memorandumo autoriai skelbtas John Weyland straips
norėjo pasinaudoti visame pa nis apie Ortodoksų Bendriją. Iš
saulyje praktikuojamom žmo tisus 50 metų jai teko kentėti
gaus teisėm. Tokio rašto įteiki priespaudą ir kompartijos daro
mas nėra nusikaltimas, bet mą ateistinį spaudimą. Nors Or
Maskva uždraudė kun. J. Zdebs- todoksų Bendrija vis dar skel
kiui ir kun. P. Tamulevičiui biasi turinti 50 milijonų tikin
eiti kunigo pareigas, įsakė su čiųjų, bet ji jau yra pasukusi di
sirasti darbą pramonėje, o kun. desnio ar mažesnio prisitaikymo
P. Dumbliauskui ruošia bylą už... kryptimi. Amerikietis žurnalis
tas atkreipia skaitytojų dėmesį
Sovietų Sąjungos šmeižimą.
Į Maskvoj leidžiamą komparti
Laužoma konstitucija
jos ateistinį žurnalą “Nauka i
JTL komitetas primena Jung Religija” (“Mokslas ir Religija”),
tinių Tautų sekr. U Thant: “Šių kuriame komunizmo ideologas
trijų , jaunų vyrų tragedija tėra P. Kuročkinas džiaugiasi Orto
viena grandis nesibaigiančioje doksų Bendrijos surastu keliu
nuolatinio persekiojimo, teroro į... “komunistinę krikščiony
ir pažeminimo grandinėje, kuri bę”. Jo teigimu, ortodoksai re
šiandien skirta okupuotai ir pa mia Kremliaus politiką, mažin
vergtai lietuvių tautai. Politiškai dami įtampą tarp krikščioniš
•Lietuva tebėra'griežčiausioje So kojo tikėjimo ir vyriausybės
vietų Sąjungos kontrolėje, tęsia praktikuojamo ateistinio mate
mas beatodairinis ekonominis iš rializmo. P. Kuročkinas cituo
naudojimas, kurio sunki našta ja ortodoksų vadų ir teologų pa
yra užgulusi pramonės ir žemės reiškimus, kurie sovietų ateisti
ūkio darbininkus. Kultūrinė ver nę sistemą jungia su Dievo ka
gija ryški visose meno ir mokslo ralyste žemėje. Citatoms pri
srityse. Religijos persekiojimas klauso ištrauka iš Maskvos orto
pastaruoju metu yra padidėjęs doksų vyskupijos žurnalo: “Kris
ir suintensyvėjęs. Nežiūrint gra taus karalystė žemėje vis labiau
žiai išreikštos religijos laisvės ir labiau siejama su komunizmo
minties Sovietų Sąjungos konsti vykdomu pasaulio pertvarky
tucijoje, religinis gyvenimas pa mu ...”
vergtoje Lietuvoje yra beveik vi
Pagyrimo žodžiai
siškai sunaikintas. Istorinė ViL
P. Koročkinas giria Ortodoksų
niaus katedra, šimtai kitų bažny
Bendriją,
kad ji nutraukia ry
čių uždarytos ir išniekintos.
Vysk. Julijonas Steponavičius ir šius su kapitalizmu, pagrindinį
vysk. Vincentas Sladkevičius jau dėmesį nuo žmogaus sielos ir
eilę metų laikomi namų arešte. pomirtinio amžino gyvenimo nu
Trys iš keturių buvusių kunigų kreipdama į socialinį teisingu
seminarijų uždarytos, o ketvir mą, žmonijos gerovę šioje žemė
toji veikia kontroliuojama ateis je. Pasak P. Koročkino, “komu
tinių komunistų, kurie riboja ir nistinė krikščionybė” vilioja ti
klierikų, ir įšventinimų skaičių. kinčiuosius aktyviu įsijungimu į
Ateizmo mokymas privalomas kovą už socializmą ir jo idealus.
visose mokyklose, tačiau skau Ortodoksų Bendrijos nariai da
džiausiai baudžiamas net priva bar esą geri Sovietų Sąjungos
tus religinis auklėjimas, šie keli piliečiai.
Šiandien sunku pasakyti, kiek
paragrafai negali išreikšti pa
vergtos Lietuvos pažeminimo, iš tokiuose P. Kuročkino svaičioji
naudojimo, neteisybės. Toks So muose apie “komunistinę krikš
vietų Sąjungos elgesys priešta čionybę” yra tiesos. Iš konteksto
rauja visiems Jungtinių Tautų išpeštas ir į komentarus įrėmin
ir Visuotinės Žmogaus Teisių de tas sakinys juk labai dažnai įgau
klaracijos principams. Iš tikrųjų na net priešingą autoriaus min
toks elgesys pažeidžia Dievo tei čiai prasmę. Maskvos ortodoksų
vyskupijos žurnalo ištraukas ten
sę ir žmonijos sąžinę...”
ka priimti rezervuotai. Galimas
Jaunimo prašymas
dalykas, “komunistinės krikščio
Raštas Jungtinių Tautų sekr. nybės” idėją sukūrė kompartijos
U Thant baigiamas'jaunimo pra ateistai, kurių tikslas yra skal
šymu padėti Lietuvai atgauti dyti tikinčiuosius ir juos panau
laisvę ir nepriklausomybę. Jį pa doti savo propagandai, šis ab
sirašė JTL komiteto pirm. Ri surdiškas terminas labai paran
mas Laniauskas, vicepirm. Ro kus Maskvai. Jos šaukliai, ko ge
mualdas Bublys, ižd. Gintautas ro, pradės rėkti: “Žiūrėkite ir
Sniečkus, sekr. Marytė Gailiu- stebėkitės! Pas mus tokia reli
šytė. Algirdas Muliolis, Milda gijos laisvė, kad net gimė nau
Jokūbaitytė, Algis Rukšėnas ir ja komunistinė krikščionybė!”
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Šiaurės Airijos gyventojų riaušių ir demonstracijų priežastys

VERAI STEPONAITIENEI mirus,

Ateiviai iš Škotijos

1968 m. rudenį prasidėjo riaušės, demonstracijos šiaurinėje
Airijoje. Iš paviršiaus žiūrint atrodo, kad fanatiškas vienos ma’ sektos
' ‘ vadovas J. ~
* *
pažos
Paisle
sižymįs ypatingu antikatalil ku
fanatizmu, sutelkė šiaurės Irlandijos protestantus prieš to kraš
to katalikus. Giliau į reikalą
žvelgiant pasirodo, kad šiaurinė
je Airijoje protestantai yra ne
airiai, o ateiviai iš Škotijos. Ne
priklausomos Airijos premjeras
Dublino Parlamente pareiškė,
kad riaušės šiaurinėj Airijoj —
tai britų politikos padarinys.
Mat, Londono vyriausybė po il
gų riaušių dėl nepriklausomy
bės, 1920 m. davė jos didesnei
daliai Airijos, bet vieną “skly
pą” — penktadalį salos šiaurėje
pasiliko britų karūnai. Esą tame
“sklype” dauguma gyventojų
yra protestantai, antikatalikai,
nenorį būti Dublino valdžioje.
Tame Airijos “sklype” gyvena
apie 1,5 mil. žmonių, o airiai ka
talikai sudaro 35% to gyventojų
skaičiaus. Britų vyriausybė kal
ta dėl katalikų priespaudos ir
riaušių toje Airijos dalyje, kurią
Londonas atskyrė nuo nepriklau
somos Airijos respublikos ir pa
siliko ją savo valdžioje.
Kančios sala
Į neramumus šiaurės Airijoj
reikia žiūrėti pro istorinį, politi
nį ir socialinį “stiklą”. Airijos
salos istorija yra pilna kančios.
Jau 12 šimtmetyje prasidėjo tos
salos užkariavimas. Tai anglonormanų okupacija, kuri niekad
nebuvo pilnai Įvykdyta. Politi
niai kivirčai tarp airių ir jų oku
pantų pasiekė augščiausią laips
ni poreformacinėj epochoj —16
šimtmetyje, kai Cronwellio įsa
kymu britai siuntė baudžiamą
sias ekspedicijas į katalikybės
ištikimą, vieningą Airiją. Po
prancūzų-airių kariuomenės su
mušimo 1690 m. prie Boyne ga
lutinai Airija buvo pajungta bri
tų karūnai. Dažni sukilimai ir
maištai prieš anglų lordus (stam
bius žemvaldžius) padarė tos sa
los istoriją neramią.

Airijos respublika

1921 m. “Home-rule” aktu buvo paskelbta Airijos respublika,
bet dalis salos liko atskirta nuo
nepriklausomos respublikos ir
palikta britų karūnai. Dėlto ko
vos dėl laisvės išnyko Airijos
respublikoje, bet neišnyko salos
šiauriniame “sklype”, kurį kata
likai airiai nori prisijungti prie
nepriklausomos, tautinės res
publikos. To “sklypo” airių kova
atsiliepia ir nepriklausomoj Ai
rijos respublikoj. 1968 m. spalio
13 d. respublikos sostinėje Dub
line Įvyko konfliktas tarp
demonstrantų ir policijos: airiai
demonstrantai prie britų amba
sados sudegino britų vėliavą, o
respublikos p r e m j e ras Dynch
spalio 15 d. savo parlamentui pa
reiškė, kad krašto perskėlimas
yra britų politikos kaltė. Dėl jos
kyla riaušės atskeltoje krašto da
lyje, kuri padaryta Jungtinės
Karalystės provincija. Tiesa, ta
provincija turi savo parlamentą
ir 12 atstovų Britanijos žemuo
siuose Rūmuose, bet britų karū
nai toje Airijos dalyje atstovau
ja britų gubernatorius.
Skriaudžiami katalikai
Tai politinė pusė. Greta jos
yra ir religinė. 35% šiaurinės
Airijos gyventojų sudaro katali
kai, o 65% — Įvairios atskalos,
protestantinės sektos. Būdinga,
kad daugiausia iš Airijos emig
ruoja katalikai, nes darbdaviai
atvirai juos diskriminuoja, ne
priima i darbą. Todėl šiaurinės
Airijos bedarbių daugumą suda
ro katalikai. Be to, katalikams
neduodama butų. Benamiai gy
ventojai daugiausia yra katali
kai. šiaurės Airijoj butų trūku
mas yra didesnis, negu Britani
joj. Pvz., Londonderry mieste
gyventojų yra 55.700. Nuo 1965
m. tame mieste tepastatyta 94
butai. Butų laukiančių sąraše
yra 1400 šeimų. Kas neturi savo
buto ar žemės sklypo, tas neturi
teisės ir balsuoti. Be to, kaikurie
žmonės turi po kelis ar keliolika
balsų rinkimuose. Katalikai
provincijoj sudaro žemąją klasę
ir dėlto jų balsų skaičius per rin

kimus yra mažesnis, negu jų fak-

(vyresni, kaip 21 metų)
Iš tų 8000 gyventojų, 7000 yra
katalikai. Dėlto yra susidaręs
teisių lygybės sąjūdis, kuris pro
testo demonstracijomis kovoja
už “one man — one vote” prin
cipą.

Vyskupai nesikiša
Airijos arkivyskupas - primas
gyvena ne laisvoj Airijos res
publikoj, ne Dubline, o šiaurės
Airijoj. Jo sostas yra Castel, ku
riame kitados gyveno airių kara
liai. Castel yra Armagh arkivys
kupijoj, kurios arkivyskupu šiuo
metu yra kardinolas Convey. 16
—17 š. Airijos katalikai buvo
persekiojami, bažnytinė hierar
chija išardyta, bet ta priespauda
pasibaigė 1829 m. Airijos epis
kopatas į politiką nesikiša, kata
likams nerekomenduoja už ką
balsuoti. “Mes nesiremiame re
liginiais principais. Mes tereika
laujame pilietinių teisių kaip pi
liečiai” — pareiškė Derry vysku
po Farreno sekretorius. Ir kata
likų diskriminacija priklauso ne
nuo religinių motyvų, o nuo bri
tų baimės, kad šiauriečiai airiai
katalikai panorės Įsijungti Į Ai
rijos respubliką, atsiplėšti nuo
britų karūnos.
Didelis fanatikas
Minėtasis J. Paisley yra karš
tas antikatalikas fanatikas ir sa
vo veiklą iš šiaurės Airij as išplė
tė Į Angliją, kuri rengia demons
tracijas prieš kardinolą Hunan,
ir net i Romą, kur organizavo de
monstraciją prieš anglikonų ar
kivyskupą primą M. Ramsey, kai
šis lankė popiežių Paulių VI. J.
Paisley kursto seną protestantų
ir anglikonų neapykantą katali
kams. Iš dalies jam tai sekasi,
toks fanatiškas antagonizmas ke
lia demonstracijas ir riaušes. Jos
kyla iš politinės ir socialinės
krašto struktūros, atremtos i aiš
kią socialinę neteisybę. Deja, po
litiniai vadai dar nesiryžta jos
atitaisyti.
J. Gbs.

RAUDONOJI LYDI J A
Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 77 užrašai
Išvertė ir paruošė spaudi VLADAS MINGĖLA
Net 12 metų su nepaprastu sėkmin
gumu Lidmila Ungrova tarnavo Pra
hoj MVD komunistinio saugumo
agente. Visai jaunutė čekė, išskirti
no grožio mergaitė, katalikė, buvo
priversta imtis grasaus darbo. Jai
nuostabiai sekėsi užmegzti pažintis,
o dar geriau — vilioti augštas pareiparei
gas einančius užsienio valstybių dip
lomatus, prekybos atstovybių parei
gūnus ir kitus asmenis. Jos nuopelnai
Čekoslovakijos MVD saugumui ne
įkainojami. Už nuopelnus ji nekartą
buvo apdovanota Maskvos ir Prahos
saugumo įstaigų įvairiomis dovano
mis ir pinigais. Deja, priėjo “liepto
galą” ir Liudmila Ungrova — Lydiją
arba L77. Nuolatiniai šnipinėjimo
pavojai ir jos palaidas gyvenimas pri
vedė prie nusižudymo. Lidmila Ung
rova rašė labai kruopščiai savo veik
los ir gyvenimo dienoraštį. Prieš nusižudydama, ji persiuntė savo slaptą
dienoraštį į Londoną.
Čia pateikiu sutrumpintą jo verti
mą.
VERTĖJAS
v

Lidmila Ungrova
Gražioji Čekoslovakijos sosti
nė Praha skendėjo baltame snie
ge. šaltis praeivį vertė trinti ran
kas, kad nesustingtų, kad krau
jas gyslose nepavirstų į ledą.
Nuo sniego baltumo raibo akys.
Kur nepažvelgi, matai storą, dei
mantais žėrinčio, vis dar krintan
čio balto baltutėlio sniego dan
gą, kuri kaip jaunavedžių pūko
patalas apklojo gražiosios Pra
hos žemę, šis miestas jau iš se
no garsėjo savo grožiu — archi
tektūrinio meno paminklais. Jį
skrodė ledu sukaustyta Molda
ves upė. Būdama Europos širdy
je, Praha buvo vieta, kur ilgų
amžių raidoje varžėsi čekų ir vo
kiečių kultūros. Ilgainiui'ji įsi
jungė Europos milijoninių did
miesčių eilėn. Jame išaugo įvai
riu epochų ir stilių architektūra.
Užtektų pažvelgti į Hradčano rū
mų architektūros didingumą, į
Karolio tilto (Mala Strana) nuos
tabią senovinę statybą ir grožį,
kad suprastum, kodėl nuolat dėl
Čekoslovakijos varžėsi Vokietija
ir Rusija, o savo laiku Austro Vengrijos imperija.
Milicija prie durų
1962 m. sausio mėnesi 11.35
v. r. prie vieno Prahos aparta
mento durų sustojo MVD ir vie
tos milicija. Apačioje rinkosi šio
apartamento gyventojai — smal
suoliai. Pradžioje į 17-to aparta
mento duris pasibeldė pirštais,
vėliau — kumštimis. Pagaliau
milicininkai ėmė daužyti duris
šautuvų buošėmis. Koridoriais
aidėjo tarytum griaunamo namo
garsai. Pagaliau durys, milici-

čių garsiais keiksmais, Įvirto i
vidų. Langai uždengti užuolai
dom. Tamsu. Į nosį trenkė aitrus
dujų kvapas.
MVD saugumiečiai uždegė
elektros šviesas, greit atidarė
langus, užsuko dujų ragelius.
Kas čia galėjo nutikti?—Apa
čioj stebėję gyventojai reiškė sa
vo smalsumą.
Įgriuvusius vidun čekistus pa
sitiko nemalonus vaizdas: lovoje
gulėjo pusiau nuogi — vyro ir
moters lavonai. Moteris? Tai bu
vusi žymi sovietinio saugumo
agentė. Jos tikroji pavardė —
Lidmila Ungrova—agentė L 77.
Greta jos gulėjo jau sustingęs
Antonino Jemeliko lavonas. Kas
jis? Tai, greičiausia, atsitiktinė
auka. Jamelik — beveik aklas
kompozitorius ir pianistas; už at
lyginimą grodavo viename Pra
hos restorane.
Kodėl? Kodėl jie nusižudė?
Visos aplinkybės rodė savižudy
bę. Vėliau nustatyta, jog ir dujų
ragelius atsuko Lidmila Ungro
va, kurią kiti vadindavo Raudo
nąja Lidija.
Prie lovos, ant stalo, gulėjo di
delis gelsvas vokas, ant kurio
gražia virpančios rankos rašyse
na pažymėta: “Vidaus reikalų
ministeriui — MVD’’. Viduj su
dėti dokumentai pirštu rodė į
Prahos XII rajono policijos vir
šininką Įeit. Novaka. Sumaniai
klasifikuoti raštai aiškiai liudijo
Įvairių MVD saugumo valdinin
ku nusikaltimus.
Leitenantas ir vokas
Tame pačiame kambary, kur
gulėjo abu lavonai, MVD saugu
mo leitenantas Novakas atplėšė
voką. Jam pakako vienos akimir
kos suprasti į voką sudėtų raštų
bei dokumentų turiniui. Jis iš
blyško, kaip popierius, kairiojo
smakro ir žando nervai ėmė šo
kinėti, o rankos virpėjo iš susi
jaudinimo. Staiga, griežtu ran
kos mostu visus raštus sukišo at
gal į voką. Kitus valdininkus pa
likęs kambary, labai skubiai pa
sišaukęs šoferį, sėdo į automobi
lį ir nudūmė i MVD rūmus. Po
pusvalandžio jau jis buvo ministerio kabinete ir aiškinosi dėl
agentės L 77 mirties ir jos po
mirtinio rašto. Lidmilos Ungrovos skundas stebino MVD ministerį savo kruopštumu ir parink
tos medžiagos įrodomąja verte,
nuikia dokumentų klasifikacija.
Skunde minimi visi kaltinimai
buvo pagrįsti įvairiais laiškais,
fotografijomis. Nuotraukose as
menys_____________________
buvo aiškiai matomi ir atpažįstami, o turinys labai kompromituoias: danvelvie rietu mir-

tiesioginis viršininkas. Daugely
je nuotraukų buvo atpažįstamas
majoro Rappanto veidas kom
promituojančiose pozose. Taip
pat buvo atpažįstami nuogi poli
tiniai vadovai, komisarai. Skun
de buvo minimi Įvairūs krimina
liniai ir politiniai nusikaltimai,
ypač šnipinėjimas svetimųjų
valstybių naudai.
Nė valandai nepraėjus, majo
ras Vaclovas Rappantas ir nema
žas skaičius jo draugų buvo su
imti. Tik po to Lidmilos Ungrovos kerštas ėmė vis labiau aiškė
ti. Kitaip tariant, kas pasakyta,
buvo tik keršto pradžia.
Netikėtas skundas
Paskutiniame skunde L 77 ra
šė: “Mano viršininkas MVD ma
joras Rappantas mane šlykščiau
siais būdais išniekindavo. Mano
valia jam buvo bereikšmė. Nega
na to, jis versdavo mane parū
pinti mergaičių. Turiu pabrėžti,
kad Rappantas nuolatos mane
vertė užsiimti tais nešvariais
darbais. Juk toji nedorovė, tas
dvokiąs gyvenimo purvas nieko
bendro neturėjo su mano tarny
bos pareigomis, su komunistinės
valstybės santvarka!”
Toliau skundas bylojo:
“Tačiau aš nekaltinu tik vieno
majoro Rappanto. Jis yra sovie
tinės santvarkos, teisingiau sa
kant, komunistinės ir kartu so
vietinės aristokratijos padaras.
Juk yra žinoma, kad toji palaida
aristokratija nepaiso jokių doro
vės bei teisingumo dėsnių nei
Įstatymų. Aš kaltinu jus visus!
Jūs viską tvarkote, visus bjau
rius nusikaltimus darote darbi
ninkų klasės ir jos “gerovės”
vardu. Jūs terorizuojate liaudį,
ją bjauriai demoralizuojate, tau
tas žudote — vieną paskui kitą.
Atrodo, kad jūsų tikslas — viską
sunaikinti. Jūs visus savo velniš
kus darbus teisinate posakiu,
‘tikslas pateisina priemones’,
kad užvaldytumėte pasaulį. Jum
gi žmogus ne žmogus, o tik daik
tas.”
“Aš nekenčiu ir šlykščiuosi jū
sų nemoralumu. Pasibjaurėji
mas ta santvarka mane stumia į
kapus dar pačioje jaunystėje. Aš
mirštu komunizmu suniekinta ir
galbūt nuo jūsų bjaurių idėjų
pradėjusi dvokti... Aš... mirš
tu... aš mirštu, nors man taip
baisu mirti! Žinokite, niekšai, ir
jūs turėsite nemalonumų ir gal
vosūkio. Atsiminkite, aš visą sa
vo trumpą gyvenimą rašiau die-

jos vyrą BRONIŲ, sūnų HENRIKĄ bei kitus gi

mines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia —
J. A. Rinkūnai

S. V. Aušrotai

A B. šimkevičioi

J. E. Girėnai

At a
VERONIKAI STEPONAITIENEI mirus,

jos vyrą BRONIŲ, sūnų HENRIKĄ brolį MYKO

LĄ ir sesutę JADZĘ bei jų artimuosius giliai už

jaučiame —
Joana ir Stasys Bubuliai

Mielam TĖVELIUI ir MAMYTEI Lietuvoje mirus,
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ONAI GIEDRIONIENEI ir jos šeimai liūdesio va

landoje gilią užuojautą reiškia —
D. ir S. Naikauskai

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram9 Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽT redakciją įvairiais klausimais, į
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TZT. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.
Pasirašiau sutartį nuomoti apartamentą Ošavoje nuo 1968 m. bir
želio 1 d. iki 1969 m. gegužės 31 d. Vėliau raštu įspėjau savininką, jog
išsikraustysiu 1968 m. gruodžio 31 d. Man atrodė, kad sutartis negalioja
ir aš galiu išsikraustyti betkada, nes nebuvau gavęs jos kopijos. Pasi
rašydamas sutartį, buvau įteikęs 12 kiekvieno mėnesio data atžymėtų
čekių. Išsikraustęs iš apartamento, uždariau banke savo čekių sąskai
tą, kad daugiabučio savininkas negalėtų išsikeisti likusių čekių. Deja,
jis įteikė sausio ir vasario mėnesių čekius banko tarnautojui, kuris juos
padengė iš čekiams uždaros kitos sąskaitos. Banko vadovybė, gavusi ma
no skundą, prisipažino, kad tai buvo jų klaida, ir mano sąskaiton grąžino
neteisėtai išimtus S270. Norėčiau žinoti, ar jūs negalėtumėte patvar
kyti, kad daugiabučio savininkas grąžintų bankui šią sumą. Taipgi no
rėčiau atgauti jam duotą $100 užstatą. F. C.
Sutarties galiojimas nepriklauso nuo fakto, ar jūs esate gavęs jos
kopiją, ar ne. Įstatymo negalima aiškinti savomis išvadojnis. Jūs esa
te kaltas ir atsakingas už visą nuomą iki 1969 m. gegužės 31 d. Dau
giabučio savininkas betgi nėra toks kietas nagas, kaip jums atrodė.
Nors pagal įstatymo paragrafus jis nieko neprivalo grąžinti, visdėlto
pasiuntė bankui $135, nes jūsų apartamentas buvo išnuomotas vasario
1 d. Nuomą už tą mėnesį sumokėjo naujasis nuomininkas. Savininkas
taipgi jums išrašė $100 čekį užstatui ir jums grąžino nepanaudotus ki
tų mėnesių čekius, kad bankas nepadarytų antros klaidos.
Prieš metus užsisakiau patefono plokštelių albumą iš Reader’s
Digest Montrealyje išsimokėtinai. Pradžioje jiems pasiunčiau pirmąjį
įmokėjimą, o kai atėjo terminas antrajam, nutariau sumokėti visą su
mą iš karto. Jiem5| buvo išsiųsta S20.80 pašto perlaida, kurios pakvitavimo šaknelę esu pametusi. Iš Reader’s Digest pradėjau gauti grasi
nančius raštus, reikalaujančius sumokėti skolą. Kadangi neturėjau įro
dymo, jiems vėl pasiunčiau šiai sumai išrašytą čekį. Tačiau Reader’s
Digest man vis dar tebesiunčia grasinančius raštus ir reikalauja atsi
skaityti. Ką turėčiau daryti? Sąskaitą jiems esu sumokėjusi jau du
kartus. B. R nė
Reader’s Digest apgailestauja, kad pašto perlaida nėra įtraukta į
jų knygas. Jūsų čekio gavimas yra užregistruotas. Jis jau iškeistas,
tad grasinantys raštai po čekio pasiuntimo jiems buvo nauja buhalteri
jos problema, kurią pavyko sėkmingai išspręsti. Reader’s Digest jums
pasiuntė $20.80 čekį, kuris padengs pasimetusios pašto perlaidas pada
rytas išlaidas.
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TRISDEŠIMT METU KALĖJIME
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žinutė, kad 1969 m. sausio 14 d.
JAV deportavo Alvin Karpį į savo
gimtąja Kanadą. į Montrealio mies
tą, sukėlė susidomėjimą lietuviuose
jo kilme. Kadangi jo pavardė man
ir anksčiau įstrigo, galiu skaityto
jus daugiau painformuoti apie jį.
Albinas Karpavičius gimė Mont
realyje 1906 m. Jo tėvai buvo pa
prasti darbininkai, atkeliavę iš Lie
tuvos XX amžiaus pradžioje. Doku
mentuose jis pažymėtas “Alvin Karpaviez”. Vėliau jis savo pavardę su
lietuvino ir pasidarė “Karpis”.
Atsibastęs Amerikon prohibicijos
metu kurį laiką buvo slaptu degti
nės pardavėju ir gangsterių talki
ninku. Vėliau susidėjo su Barkerių
šeima. “Ma” Barker ir jos sūnūs bu
vo psichopatiniai nusikaltėliai. Kar
pio protinis nepastovumas sutapo su
jų polinkiu į žiaurumą ir nuotykių
jieškojimą. Karpis taip pat bičiulia
vosi su žymiausiu Amerikos gangs
teriu John Dillingeriu. Tarp 1931 ir
1936 m. Karpis, kaip ir kiti gangs
terių vadai, buvo sekamas kaip “vi
suomenės priešas” (public enemy).
Karpis buvo “public enemy No. 1”,
kai jis išreikalavo $100,000 už pa-

santvarką Čekoslovakijoje ir ki
tur... Be to, dienorašty mini
mos pavardės yra tikros. Taip
pat pasirūpinau, kad tas dieno
raštis patektų į laisvojo pasaulio
spaudą: jūs jo nebesunaikinsininku ir saugumiečių spaudžia* gėjo pavardė majoro Ranoanto, dan sovietinės santvarkos ir ką te!”
mos, kartu su jais ir saugumie- kuris ilgą laiką buvo Lidmilos pati patyriau apie komunistinę
Bus daugiau) -

grobtą William Hamm, Jr., žymaus
aludario sūnų.
Karpį sekė FBI. Kartą, pasprukęs
iš kalėjimo su Dillingerio gauja, ban
dė autoplastiniu būdu pakeisti veido
bruožus ir pirštų nuospaudas. Tai
jam nepavyko: veidas liko randuo
tas, o pirštu nuospaudų rašto nega
lėjo pakeisti. Dėl baisios išvaizdos
buvo pravadintas “Creepy Karpis”,
šis epizodas bent dešimt kartų buvo
vaizduojamas JAV gangsterių fil
muose bei televizijos vaidinimuose.
FBI agentams nušovus Barke
rių šeimą ir Dillingerį, Karpis bra
vūriškai paskelbė nudėsiąs FBI di
rektorių J. Edgar Hooverį iš keršto.
Hooveris su FBI agentais atsiliepė
į tą iššūkį. 1936 m. Karpis buvo su
čiuptas New Orleans miesto gatvė
je. Pats direktorius Hooveris priėjo
prie jo Ir suėmė. FBI nuskraidino
Karpį į St Paul. Minnesota, kur jį
tardė 100 valandų ir teiravosi apie
bendrininkus.
Nuteistas kalėti iki gyvos galvos,
Karpis 25 metus sėdėjo Alkatraze,
atkakliausių nusikaltėlių kalėjime.
Pastaruosius kelis metus praleido Mc
Neil Island kalėjime. Ilgainiui jis
tapo pavyzdingu kaliniu. Nekartą Al
katraze A. Karpis barė jaunuosius
chuliganus, pabrėždamas: “Buvau vi
suomenės priešu, bet žiūrėk, ką aš
gavau iš to.” Dabar Karpis gyvena
Montrealyje ir dirba vienoje bendro
vėje raštininku. Nors ir lietuvių kil
mės, jokių ryšių nėra turėjęs su
tautiečiais.
A. Budreckfe
•-
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Kinija domisi baltiečiais

NAUJAUSIAS EUROPOS ŽEMĖLAPIS
AL. GIMANTAS

kiečių National Geo^ . _
_ ______
_____
c ______
So- ko _eilė
tautiec
ciety Vašingtone išleido naują ryšius ir įspėti tą geografinę
laidą Europos žemėlapio. Jis draugiją, kad būsimuose jų žesiuntinėjamas visiems šios drau- mėlapiuose bent jau pavergtieji
gijos žurnalo prenumeratoriams, kraštai turėtų rasti bent kitokį
Čia tenka pastebėti, kad žurnalas atžymėjimą, negu iki šiol jų
yra vienas iš nedaugelio leidinių, praktikuojami įvairūs būdai. Bu
kurie pasiekia ir kraštus anapus vo gauti ir atsakymo laiškai, ku
riuose dažniausiai buvo aiškina
jam, pavyzdžiui, žinoma, kad ke ma, kad leidėjai, pritardami ar
letas asmenų Lietuvoje gana re nepritardami okupacijoms, yra
guliariai gauna “The National priversti skaitytis su de facto pa
Geographic Magazine” laidas. dėtimi. Jiems tenka be jokių
Kas prenumeruoja tą leidinį, ge sentimentų ar simpatijų leisti
rai žino, kad jis yra pirmos rū tokius žemėlapius, kad nebūtų
šies žurnalas, kuris stengiasi ati klaidinami jų gavėjai. Girdi, že
tinkamais straipsniais ir nuo mėlapis šiandien turįs rodyti tik
traukomis pristatyti viso pasau rąją esamą padėtį. Jei bus kokių
lio geografines problemas, ban pasikeitimų, aišku, prireiks nau
do gana populiariai dėstyti pasi jų papildymų ar pataisytų laidų.
rinktas temas, stengiasi būti ob Dėl Baltijos valstybių buvo pa
jektyviu. žodžiu, žurnalas, nors minėta, kad jie nieko negali
ir skiriamas platesniems visuo keisti savo žemėlapiuose, nors ir
menės sluogsniams, yra akade pats Valstybės Departamentas
minio lygio. Tos geografijos įsikištų (ko, deja, niekad nesu
draugijos leidžiami atskiri leidi lauksime). Bet geografinės drau
niai ar jų paruoštos televizijos gijos garbei šį kartą būtina pa
programų spalvotos laidos tei stebėti, kad Europos žemėlapio
kia tik pasigėrėjimą ir žavesį sa viršuje raudonomis smulkiomis
vo meistriškumu, bet tai jau ne raidėmis šių metų laidoje jau
pažymėta: “The incorporation of
šio rašinio tema.
Estonia, Latvia, and Lithuania
Kaip atrodo Lietuva?
the Soviet Union in August
Šį kartą mums buvo itin įdo into
1940, has not been recognized
mu bent kiek plačiau susipažinti by the United States”.
su naujuoju Europos žepėlapiu
Gal ne kiekvienas žemėlapio
ir, aišku, pirmiausia patirti, kaip
tame žemėlapy pristatoma Lie savininkas tą įrašą pastebės ar
tuva bei kitos Baltijos valstybės. atkreips dėmesį, bet pats faktas
Tai labai svarbu, nes, kaip jau jau yra gana malonus — mūsų
minėta, žemėlapį gauna milijo laiškai bent šiek tiek padėjo, ir
nai žmonių visuose pasaulio že pačiame žemėlapy, ne kur nors
mynuose ir jį laiko pakankamai šalia, ar kitoje pusėje, pridėtas
autentišku, autoritetingu. Taigi, įrašas vis jau šį bei tą pasako.
kaip su mūsų Lietuva? Ji — vi Tai ženklas, kad nuolatinis laiš
sos Sovietų Sąjungos ribose kaip kų rašymas, klabenimas gali
Lithuanian SJS.S.R. Sienos žy duoti pakenčiamų rezultaų.
mimos ne kaip atskirų valstybių, Be mūsų pastangų vargu ar toks
bet tik kaip atskirų provincijų. Įrašas išvis ten būtų pasirodęs.
Vietovių pavadinimai lietuviško
Kodėl nėra reportažų?
mis raidėmis, net su visomis š.
Tiesa, pačiame žurnale nesusi
Č įr pan. Vilnius — tik lietuviš
nė vieno iliustruoto re
ka transkripcija, be jokių anks laukėme
portažo
iš
Baltijos valstybių, lyg
tyvesnių Wilna, Wilno ar pana Lietuva, Latvija
ir Estija būtų
šių nesąmonių. Ne Marijampolė, sunkiausiai pasiekiamos
kur
bet jau tik K*apsukas, nors prie
Tibeto kaimynystėje ar Hi
Klaipėdos skliausteliuose pridė nors
malajų
viršūnėje, bet šis
ta, kad tai ir Memel, o iš Nemu faktas* kalnų
regis, turi dvi puses.
no gavosi Nemanus. Tik gerai
Kiek
rašančiajam
žinoma, prieš
įsižiūrėjus pamatai, kad šiaurinė porą metų bent dvi
tautiečių
Rytprūsių dalis yra R.S.F.S.R. grupės savo laiškais kreipėsi
teritorija.* Šiaip ji atrodo kaip nėton draugiion dėl Lietuvos miLietuvos dalis, bet jau vietovar venimo aprašymų — žodiniųgyir
džiu pavadinimai visiškai rusiš vaizdinių reportažų. Viena pri
ki. Ne tik lietuvis, bet ir vokie mygtinai siūlė siųsti reporterius
tis nebeatpažintų senųjų vardų, Lietuvon, o kita grupė priminė
nes teliko Sovietsk, Rybachiy,
tvarkytojams, kad Lie
Zelenogradsk, Gusev, Znamen- žurnalo
tuva
sovietų
kraštas
sk, Kaliningrad. Tik prie Sovie- ir ten nevalia okupuotas
vakariečiams kelti
tsko skliausteliuose pažymėta, savo kojos, nes
tai galėtų būti
kad tai esama Tilsit, o iš Kuršių interpretuota kaip
okupacijos
marių teliko Kurskiy Zaliv.
fakto pripažinimas. Iki šiol taip
Reikšmniga pastaba
ir nesusilaukėme jokio straips
Tokia tad yra šios dienos ge- nio ir dėmesio Pabaltijui.

Ar pavojinga spalvotoji televizija?
BALYS BRAZDŽIONIS
Jau senokai buvo kalbama,
kad televizijos priimtuvai spin
duliuoja. Tačiau balta-juoda te
levizija nėra pavojinga, jei ga
mintojai išleidžia priimtuvus,
apsaugotus nuo radiacijos. Spal
votos televizijos priimtuvai kiek
sujaudino žmones, juoba, kad
įsikišo JAV sveikatos departa
mentas. Laikraščiuose buvo net
aliarmuojančių aprašymų, kurie
nugąsdino, ir dėlto kaikas nebe
nori spalvotų priimtuvų. Sako
ma, kad Čikagos tyrinėtojas
John Itt pastebėjo savo labora
torijoj, kad ten, kur stovi tele
vizijos priimtuvas, pradėjo vys
ti gėlės. Tada jis padarė tyri
mą su žiurkėm, kurios nieko ki
to nematė, tik televizijos vaiz
dus. Po 10-12 dienų jos nugai
šo. Tuoj buvo griebtasi tikrinti
televizijos radiaciją. Paaiškėjo
Vašingtone, kad iš 1124 spalvo
tų priimtuvų 66 išleidžia per

daug radiacijos. Riverhead, NY,
iš 5000 spalvotų priimtuvų 20%
rodė perdidelį* spinduliavimą.
Net 37 bendrovės gamino spal
votus priimtuvus, kurie buvo
pavojingi. Tačiau kitos bendro
vės pagamino gerus priimtuvus
ir užlipdė ant jų rašytą patikri
nimą. Bendrovės, kurios paga
mino neapsaugotus priimtuvus,
buvo sveikatos įstaigų privers
tos atsiimti juos iš namų ir pa
daryti radiacijos apsaugą*. Atro
do, kad yra nesąžiningų bendro
vių, kurios nekreipia dėmesio į
radiacijos pavojus, todėl reikia
būti atsargiems — perkant žiū
rėti. kad ant priimtuvo būtų už
rašyta patikrinimo nuo radiaci
jos garantija. Visdėlto kokios
bendrovės jie bebūtų pagaminti,
sėdėkime nuo spalvotos televi
zijos priimtuvo 6-10 pėdų atstu
me, neleiskim vaikų žiopsoti ties
(Nukelta į 7*psl.)

Kun. Antanas Saulaitis, SJ, neseniai įšventintas kunigu, šeimos narių tarpe. Jo dešinėje — Jurgita
Saulaitytė, kairėje — p. Saulaitienė ir A. Saulaitis, skautų veikėjas ir “Skautų Aido“ redaktorius
Nuotr. P. Ąžuolo
V

Čia esame lyg džiunglėse
Lietuvoje ateitininkija impo
navo jaunimui bei paliko ryškius
pėdsakus trimis savo veiklos po
būdžiais: 1. sugebėjimu iškelti
religinį žmogaus buities įprasmi
nimą, jungiant tai su didžiųjų
vertybių troškuliu, 2. konkre
čiais darbais, minties įkvėptais,
3. jaunatviškos dvasios skiepiji
mu.
Ateitininkija jaunuomenėje
rado jautrų atgarsį. Ji sugebėjo
jaunimo žvilgsnį nukreipti į
augštuosius idealus ir duoti jų
gyvenimui turinį. Jaunimas jau
tė savo pašaukimą ir veikdamas
organiškai įaugo į savo bendruo
menę. Jisai siekė, kad Kristaus
idealai būtų ir jo tautos idealai.
Jam atrodė* kad tiktai augštais
idealais paremta jaunystė gali
sužydėti pilnu grožiu. Gyveni
mas, nukreiptas į augštą idealą,
buvo graži simfonija. Bet ji ne
buvo tuščia svajonė, nes šviesus
idealizmas rėmėsi žeme. Tai bu
vo ramiais laikais gerai padeng
tas vekselis, kuris audringais lai
kais liko išpirktas konkrečiais
darbais tiek pavienių asmenų,
tiek visos organizacijos pačia
augščiausia kaina — gyvybės au
ka.
Dvasinė jaunatvė
Į gyvenimą ateitininkija ėjo
per pasiruošusius jaunus žmo
nes. Ji bandė įnešti į kultūrinį,
visuomeninį ir religinį gyveni
mą jaunatvės entuziazmą, pa
remtą ne tiek fiziniu amžiumi,
kiek idealu. Metai suraukšlėja
veidus, pražildina plaukus, bet
nepasendina dvasinės jaunatvės,
kuri gali išsilaikyti žmoguje iki
mirties. Siaubinga senatvė atei
na tada, kai atsiribojama nuo
idealų, kai išnyksta entuziazmas.
Juo blogiau, kada tai įvyksta jau
name amžiuje. Kol širdis ilgisi
grožio, protas siekia tiesos, valia-gėrio.' — žmogus savo bend
ruomenėje yra ateities pranašas,
jaunatve spinduliuojąs kovotojas
už geresnį pasaulį.
Žavėjo jaunimą
Tokia prasminga, turininga
jaunatvės dvasia žavėjo Lietu
vos jaunimą. Taip buvo išaugin
tas šviesios ateities pranašas,
drąsus, ryžtingas asmuo. Besi
keičiančios aplinkos, kuri nešė
vergiją, jis nepriėmė, nes buvo
susidaręs tobulesnio ateities gy
venimo vaizdą. Būdamas konk
retus, jis aplinkos chaosą siekė
pakeisti savo galia. Normalaus,
ramaus gyvenimo eigoje tas jau
natvės dvasios idealizmas būtų
pasireiškęs pozityviais, vertin
gais darbais. Laisvės kovos užda
viniuose tas idealizmas tapo karžygiškumu. Neįmanomose aplin
kybėse asmens dvasia nelūžo.
Didvyris liko nenugalėtas, nors
fiziškai sunaikintas. Tokia tai

DR. A. DAMUŠIS

imama vadinti mamizmu, tėvy
nės meilė — flagizmu, skriau
džiamųjų gyvenimas — militarizmu. šis jo klausimas yra kar
tu reakcija prieš iškreiptą tikro
vę ir ilgėjimasis gėriu, tiesa bei
grožiu pagrįstos tikrovės.
Principingas jaunimas
Tokiame fone idealistinės
ateitininkijos reikalingumas iš
kyla visu ryškumu. Ateitininkija
yra pajėgi nukreipti jaunimo
žvilgsnį į augštesnius idealus ir
atskleisti* jai gyvenimo prasmę.
Džiunglinės dvasios piktybės ne
turėtų rasti vietos lietuviškoje vi
suomenėje. Mūsų uždavinys —
stiprinti ateitininkų veiklą ir tuo
pačiu tautinį atsparumą. Stiprin
dami ateitininkiją, ugdome prin
cipingą jauną žmogų.
Tėvai, kurie patiki savo jau
nuosius ateitininkų organizaci
jai, sprendžia labai gilią žmogiš
kąją ir tautinę problemą. Tuo
būdu jie padeda jaunimui susi
rasti kelią į augščiausias žmogui
pasiekiamas viršūnes. Tautinės
problemos sprendimas per atei
tininkų organizaciją yra tikslus
ir itin reikšmingas. Sąmoningas
pasirinkimas principų kelio su
daro tvirtą moralinį pagrindą
veiklai už savo tautos laisvę.

buvo tikrovė. Ateitininkija joje
liko kaip šviesus žiburys tamso
je.
Senatvės šmėkla
Pokario laikais ateitininkijos
reikalingumas ir darbo plotas iš
eivijoj nesumažėjo, čia tam tik
ra prasme esame lyg džiunglėse,
kur įvairios piktybės užplūsta
ypač jaunimą. Prieš ateitininkų
entuziazmą ir dvasinę jaunatvę
ateina narkotikų, alkoholio, sek
so iškreipta senatvės šmėkla, ku
ri kėsinasi paversti mūsų jau
nuosius dvasiniais seniais, sunai
kinti jų idealistinį charakterį.
Kokia ironija — laisvojo pasau
lio mokyklose nevalia kalbėti
maldą, užsiminti apie religines
vertybes, pasisakyti auklėjimo
klausimu. Suvedžiotų nelaimin
gų “atsiskyrėlių” kolonijose ei
lėraščių temos sukasi tik apie
paranoikus, sadistus, mene sklei
džiami iškrypimai, blogis nubal
tinamas, tiesa padaroma abejoti
na vertybe.
Griaunančios jėgos
Tuo tarpu nematyti iš kur at
eis jėga atsispirti tai bangai.
Amerikos agnostikai yra manda
gūs ateistams — nesipriešina jų
griaunamajai jėgai ir ima valdy
ti mokyklas. Sekuliaristai, net
ir iš katalikų tarpo, yra manda
gūs agnostikams ir įsitvirtina po
litiniame gyvenime. Amerikos
Bažnyčia, neparuošusi krikščio
.
niškai mąsančių pasauliečių, ne
turi įtakos į viešąjį gyvenimą.
Po visuotinės santarybos ji ape
liuoja į visų gerą valią, rodo su
gyvenimo dvasią*. Sekuliaristinė
visuomenė nesiryžta atsiliepti į
jos mostus, nors jiems ir simpa
tizuoja. Agnostinė visuomenė,
ateistų vadovaujama, išvysto dar
didesnę griaunamąją akciją, sie
kiančią sunaikinti visa tai, kas
vertinga, natūraliai gera ir
krikščioniška.
Tom negerovėm priešinasi
kiekvienas sveikos orientacijos
žmogus. Joms priešinasi net per
sekiojamas žmogus Sovietų Są
jungoje. “Dr. Živago” autorius
Pasternakas pasiilgsta Kristaus
minties, tiesos kelio, gėrio. Ame
rikietis aktorius Glen Ford su Dr. A. Domusis kolba Toronto
pasipiktinimu klausia, kas su ateitininkams metinės šventės
Nuotr. Almio Kuolo
mumis pasidarė: motinos meilė proga

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS
NE ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA,
kuria mūsų tautiečiai labai didžiuo
jasi, bet tuščia dešrelių skardinė iš
neprikl. Lietuvos atkreipė amerikie
čio žurnalisto dėmėsi. “Chicago SunTimes” sekmadieninis priedas “Mid
west” birželio 8 d. laidos pirmame
puslapyje įdėjo spalvotą nuotrauką
“Maisto” dėžutės, kurioje prieškari
niais metais buvo eksportuojamos už
sienin lietuviškos dešrelės. Taip pat
ir ilgas 5 puslapių aprašymas pra
dedamas nuo tų dešrelių, pažymint,
jog 29 metų senumo dėžutė su “Made
in Lithuania” užrašu šiandien yra
Lietuvos nepriklausomybės simbolis.
Didžiuma Anthony Monahan straips
nio sukasi apie Balzeko Lietuvių Kul
tūros muzėjų, kuriame minėtoji dė
žutė yra po stiklu padėta, čia pla
čiai minimi muzėjaus turimi ekspo
natai, duodama ir šiek tiek istorinių
žinių apie Lietuvą. Kiek plačiau yra
minimas ir Jaunimo Centras su jo
sodelyje stovinčiu paminklu žuvu
sioms už Lietuvos laisvę. Taip pat
plačiau apžvelgiama ir Marquette
Parko lietuvių kolonija su jos lietuviškomis krautuvėmis, kitomis ištai
gomis bei parapijine mokykla, ku
rioje kasdien mokoma lietuviškų da
lykų. Nemaža dėmesio skiriama ir J.
Daužvardienės lietuviškų valgių kny
gai anglų kalba (duodamas ir vienas
receptas iš tos knygos). Čikagos Lie
tuvių Opera čia paliečiama tik ne
tiesiogiai, užsimenant, jog Jaunimo

apie tai, kas galėtų atskleisti lietu
vių sugebėjimus mokslo, meno bei
kitose šakose. Straipsnis iliustruotas
daugeliu nuotraukų: S. Balzeko, sto
vinčio savo muzėjuje, kelių to muzėjaus eksponatų, vaizdo iš Jaunimo
Centre vykusios meno parodos, Cent
ro direktoriaus kun. J. Borevišiaus,
muz. Petro Annono, Serapinienės jos
maisto krautuvėje, lietuviškų plakatų
bei lietuvių krautuvių užrašų Mar
quette Parke, šis straipsnis apie Či
kagos lietuvius, nežiūrint jo trūku
mų, yra pats išsamiausias Čikagos di
džiojoje spaudoje keliu dešimtmečių
laikotarpyje. Kalbant apie Čikagos
lietuvių atžymėjimus spaudoje, dar
prisimintina ir “Chicago Tribune”
birželio 6 d. laidoje tilpusi nuotrau
ka, vaizduojanti grupę žmonių S.
Balzeko ūkyje Crete, Ill., kur buvo
įkurtas Balzeko Liet. Kultūros muzėjaus sodininkystės skyrius.
ALGIRDAS GRIGAITIS — inžinie
rius, tačiau vienas jo mėgstamiausių
laisvalaikio užsiėmimu yra fotografijos menas. Šioje srityje jis pasiekė
puikių rezutatų, kuriuos mūsų tau
tiečiai galėjo pastebėti iš jo nuo
traukų, tilpusių lietuvių bei ameri
kiečių spaudoje, ir birželio mėn. 7
d. atsilankę j šio jauno vyro foto
darbų parodą Balzeko Lietuvių Kul
tūros murėjuje. Šiuo metu mes ne
turime daug fotografijos menininkų,
nors fotografuotojų mūsų tarpe ne
trūksta, o reportųHnių nuotraukų

Skaučių grupė dailininkų Tamošaičiu sodyboje, pr ie Kingstono, Ontario, kur įrengtai dailės studija
ir suteiktas lietuvių tautodailės rinkinys. Kairiajame krašte — dail. A. Tamošaiti!
Tamošaitis, dešiniajame
(su mergyte) — dail. A. Tamošaitienė

pės". Bendrai, kaip ir daugelyje ame
rikiečių straipsniu, čia rašoma tik

lietuviškoje spaudoje yra šimtai. Tasurasime dar 24, karte J fotografiją

Pastaruoju metu, įkaitus nuo
taikoms tarp Sovietų Sąjungos ir
raudonosios Kinijos, iškilo ir so
vietų pavergtųjų tautų klausi
mas. Yra žinių, kad Kinijos ats
tovai užsieniuose yra kreipęsi į
Pabaltijo kraštų atstovus, prašy
dami atitinkamų informacijų
apie Pabaltijo padėtį ir rusų
priespaudą. Su ukrainiečiais rau
donoji Kinija taip pat turi ryšius
ir nori juos panaudoti savajai
politikai, siekiančiai silpninti ru
sų imperializmą. Kanadoje gy
venąs ukrainiečių žurnalistas
Roman Rakhmanny paskelbė ra
šinį “Le Montreal Star” š. m. ge
gužės 10 d. laidoje, kur išdėsto
dabartinę politinę būklę. Pasak
jo, Ukrainos Šalimi domėjosi jau
nuo seno įvairūs valdovai —
mongolų, vengrų, lenkų, turkų,
maskviečių. Pastaraisiais laikais
dėl Ukrainos varžėsi nacionalso
cialistinė Vokietija ir Sov. Są
junga. Raudonoji Kinija iki šiol
Ukraina nesidomėjo. Tik dabar,
kai įvyko aštrus susidūrimas su
Maskva, Pekingas atkreipė dė
mesį į Ukrainą, kuri nenustoja
kovojusi už savo laisvę ir gali
būti naudinga dabartinei Kini
jai.
Lietuviai Kinijos pasienyje
Sov. Sąjungos — raudonosios
Kinijos konflikto pradžioje Pe
kingas mažai tesidomėjo paverg
tomis Rytų Europos tautomis,
juoba, kad buvo užimtas Tibeto
okupacija. Rusai, jausdami didė
jančią Kinijos galybę, pradėjo
stiprinti sovietų-kiniečių sieną,
ypač ties Sinkiango provincijos
teritorija, čia jie panaudojo gar
sųjį N. Chruščiovo planą, užsi
mojusį paversti derlinga žeme
Kazachstano plotus, t. y. atgabe
no apie milijoną jaunų ukrainie
čių, lietuvių, gudų, estų ir lat
vių. Vieniems buvo pažadėti ge
resni atlyginimai, kitiems gi pa
naudoti grasinimai ir adminis
tracinė prievarta. Tuo būdu ru
sai pasiekė dvejopą tikslą: iš pa
vojingų respublikų išgabeno ne
patikimą elementą ir sustiprino
sritį centrinėj Azijoj, kad at
svertų Sinkiangą, pranašesnį sa
vo pramone ir kariniais įrengi
mais.
Rusai susirūpino
Kai iškila sovietų-kiniečių ko
munistų partijų ideologiniai gin
čai, Pekingas* pradėjo pulti
Maskvą, kaltindamas antimarksistine tautybių politika. Ir tada,
kai Sov. Sąjunga minėjo savo re
voliucijos p e n k i a sdešimtmetį,
Pekingo radijas kaskelbė savo
klausytojams Sov. Sąjungoje,
kad rusų respublikoje įrengtos
fašistinės koncentracijos stovyk
los, kuriose kalinama daug ukrainiečių. Šį propagandinį ginklą
Pekingas naudojo ilgoką laiką,
bet be didesnės sėkmės. Reikėjo
ko nors aštresnio. Na, ir prasidė
jo ginkluotas susikirtimas tarp
sovietų ir kiniečių karių ant už
šalusios Ussuri upės. Abi pusės
tą kruviną susirėmimą, vis besi
kartojantį, stengėsi panaudoti
savai propagandai. Kremliaus
valdovai ėmė žadinti Sov. Sąjun
gos gyventojų patriotizmą, kreip
damiesi į atskiras respublikas,
neišskiriant ukrainiečių ir baltiečių. Jie netgi dovanojo baus
mę ukrainiečių žurnalistui Viačeslovui čornbviliui, išsėdėju
siam kalėjime 18 mėnesių už pa
skelbimą slapto ukrainiečių inte
lektualų teismo. Tuo pačiu metu
Maskvos “Literaturnaja Gazeta”
o ne kaip į pilko gyvenimo kopiją.
A. Grigaičio foto darbai bus išstatyti
muzėjuje iki liepos mėn. 11 d. Lan
kymo valandos — kasdien nuo 1 iki
4.30 v. p.p.

ČIKAGOJE JAU PRASIDEDA ge
gužinių sezonas, kuris truks iki rug
sėjo vidurio. Smarkus lietus išardė
BALFo numatytą gegužinę, kuri tu
rėjo įvykti birželio 1 d. ši gegužinė
buvo planuota birželio mėn. 15 d.,
tyčia i dėl liūdnųjų sukakčių minėji
mo paankstinta keliomis savaitėmis.
Tačiau lietui sutrukdžius, ji vėl buvo
nukelta į birželio mėn. 15 d. “San
daros” savaitraščio gegužinė yra ren
giama liepos mėn. 27 d. Buco darže.
•
• •
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
Čikagos skyrius rengia liūdnųjų bir
želio įvykių minėjimą birželio 20 d.,
7.30 v.v. Pradžioje bus padėtas vai
nikas prie paminklo' žuvusiems už
laisvę. Aukurą uždegs gen. konsu
las dr. P. Daužvardis. Po to bus
akademija ir meninė dalis. Paskaitą
skaitys L Andrašiūnas, meninę dalį
išpildys Pedagoginio Lit. Instituto
studentai.

• • •

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. “Chicago
Sun-Times” dienraštis įsidėjo Cice
ro gyvenančio inž. Kosto Dočkaus
nuotrauką. Dirbdamas Borg-Warner
bendrovėje, jis garsėja naujais išra
dimais, yra veiklus Čikagos lietuvių
narys, JAV LB c.v. iždininkas. —
Vytautas Ličkus, kaunietis vyr. inži
nierius, atvyko pasisvečiuoti keliems
mėnesiams pas savo tėvus Eleną ir
Petrą Ličkus, gyvenančius Marquet
te Parko liet, kolonijoje. — Cicero
aukšt lit. mokykla išleido 11 nr. sa
vo 24 psL laikraštėlio. š| numerį re
dagavo: Loreta Radvilaitė, Lidija
Bemardzikaitė ir Algirdas Reivytis.
Redakcijos globėjas — Zenonas
AfokHs.

1969. III. 12 paskelbė nuotrauką
marmurinės lentos, kur buvo iš
kaltos pavardės žuvusių sovietų
karių ant Ussuri upės. Pusė tų
žuvusių — ukrainiečiai. Tai aiš
kiai matyti iš pavardžių.
Naujieji carai
Pekingas iš savo pusės paskel
bė per radiją, nukreiptą į Sov.
Sąjungos gyventojus, ir laikraš
tyje “Peking Review”1969.IV.4,
kad Kremliaus vadai tęsia šovi
nistinę carų politiką. Straipsny
je, pavadintame antrašte “Nau
jųjų carų socialfašistinė tironi
ja”, tvirtinama: “Baltasis fašistų
teroras siaučia dabartinėje so
vietų visuomenėje”.
Rusai gerai žino ukrainiečių
nuotaikas ir dėlto stengiasi išlai
kyti juos savo pusėje. Kremliaus
strategai bando palenkti sau uk
rainiečius neva didesnės laisvės
trupiniais, kartu kurstydami jų
neapykantą prieš “kiniečių žiau
rumus”.
Raudonieji kiniečiai irgi ne
stokoja argumentų. Jie skelbia,
kad Kremliaus valdovai išnau
doja ukrainiečius savo tikslams,
nori juos susilpninti ir dėlto
siunčia į pirmąsias fronto linijas
Kinijos pasienyje. Galimas daly
kas, kiniečiai, turėdami prieš
akis ukrainiečių karius Sov. Są
jungos — Kinijos pasienyje,
bus atsargesni ir nenorės jų pul
ti.
Pasak R. Rakhmanny, Kana
dos ukrainiečiai buvo priešingi
vyriausybės užmojui atstatyti
diplomatinius santykius su rau
donąja Kinija. Dabar gi, paaškėjus politiniam sovietų - kiniečių
viršūnių žaidimui, tie ukrainie
čiai gali pakeisti nuomonę, nes
raudonoji Kinija, bent šiuo me
tu, iškyla kaip galima Ukrainos
sąjungininkė. M.
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NAMŲ KORPORACIJA OHC
kreipėsi Į statybininkus, kviesdama
pradėti bendros nuosavybės pastatų
(condominium) plano vykdymą
Chapel Glenn Village,
Flemingdon Parke.
Pirmiausia bus pastatyta apie 1.472
namų ir apartamentinių butų
24,7 akro plote, kurio ribos
vakaruose yra Don Mills Road,
o pietuose ir rytuose — Don Valley
Parkway. Likusioji maždaug
1.800 butų dalis bus statoma Į rytus
nuo Don Valley Parkway,
kur jau padaryti atitinkami miesto
zonos pakeitimai. Atlikus
tolimesnius pasiruošimus, bus
pateikti nauji pasiūlymai.
Pirmajame plano tarpsnyje
pasirūpinta žemės paruošimu
gyvenamųjų namų statybai, gauti
reikalingi zonų pakeitimai, čia
jau veikia mokykla, OHC paskirtų
lėšų dėka Įrengiamas poilsio bei
pramogų centras, kuriuo naudosis
visi Flemingdon Parko gyventojai.
Pirmojo tarpsnio statybos,
atsieisiančios apie $25.000.000
be žemės kainos, bus pradėtos
;
šių metų antroje pusėje.
Busimiesiems pirkėjams ateis i
pagalbą namų įsigijimą lengvinantis
HOME planas, parūpindamas
sklypo vertės paskolas.
Tuo būdu i pradinį pirkinio
įmokėjimą nereikės įskaityti
sklypo kainos ir jieškoti
brangaus antrojo mortgičiaus.
Butų kainą, išskyrus žemę,
kontroliuos HOME planas. Pagal
jį trijų miegamųjų pastatas
negalės peržengti $15.000, keturių
miegamųjų — $16.000 ir penkių
miegamųjų — $17.000 ribos.
Vyriausybė taipgi paskelbė, kad
jau yra nupirkusi pakankamai
žemės Bramalea vietovėje,
kur bendros nuosavybės principu
bus pastatyti 4.602 butų namai,
jų tarpe 1.037 butai jau šiais metais.
Bendros nuosavybės pirkėjai gauna
pilnas savininko teises į
apartamentinį ar namo butą,
o naudojimasis keltuvais, koridoriais,
poilsiui ir pramogoms skirtais
įrengimais yra bendras.
Vyriausybė tiki, kad bendros
nuosavybės plano dėka savą
pastogę galės įsigyti daugelis
gyventojų, kuriems namai buvo
neprieinami dėl peraugštų žemės
kainų tokiose vietovėse, kaip
metropolinis Torontas. Ontario
gyvenamųjų namų korporacijos
OHC specialus HOME planas,
1
sujungtas su privačių institucijų
pastangomis, paspartins namų
statybą metropolinio Toronto ribose.
Butus pardavinės ir pirkėjams padės
gauti mortgičius plano vykdyme
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TRYS NAUJI KUNIGAI
Vysk. J. Labukas gegužės 17 d.
Kauno bazilikoje įšventino tris nau
jus kunigus, kurie buvo paskirti Kai
šiadorių, Panevėžio ir Vilkaviškio
vyskupijoms. Kauno, Telšių ir Vil
niaus vyskupijos šiemet negavo nė
vieno naujo kunigo. Kauno tarpdiecezinėj seminarijoj dabar yra tik 23
klierikai. Naujai įšventintieji neįsten
gia užpildyti senųjų kunigų retėjan
čiu eilių, nes šiemet per pirmąjį pus
metį mirė 8 kunigai, o įšventinti buvo
tik trys. Kunigų mažėjimas verčia su
jungti kaikurias parapijas, kad jas
galėtų aptarnauti vienas kunigas.
ARCHITEKTŲ SUVAŽIAVIMAS
Architektų Sąjungos VII suvažiavi
mas įvyko gegužės 29-30 d.d. Vilniu
je. Valdybos pirmininku buvo išrink
tas J. Vaškevičius, pavaduotojais —
A. Rasteika ir S. Abramauskas, sekr.
— A. Pilypaitis. Ataskaitiniame pra
nešime — J. Vaškevičius nusiskun
dė, kad yra jaučiamas architektų tru
kumas, nes pastarajame dešimtmety
je statybų apimtis išaugo beveik tri
gubai. Šią mintį pakartojo ir mies
tų statybos projektavimo instituto
vyr. architektas V. Balčiūnas. Vals
tybinio statybos reikalų komiteto sky
riaus viršininkas A. Zalbovičius
konstatavo: aArchitektas gali sukur
ti labai gerą projektą, bet įgyvendin
dami statybininkai kartais paverčia
niekais jo sumanymą. Taip neretai
atsitinka dėl to, kad žema statybos
darbų kultūra, bloga darbų kokybė
gadina naujų pastatų išvaizdą.. .”
(“Tiesa” nr. 124). Komiteto pirm. A.
Aksomitas pareiškė: “Architektai ga
lų gale privalo nuspręsti, kokia turi
būti kaimo gyvenvietė...” šis klau
simas tebėra atviras, nors jau daug
metų kalbama apie vienkiemių per
kėlimą į naująsias gyvenvietes. Ko
respondentai J. Budrys ir E. Vaserdamas toj pačioj “Tukos” laidoj ra
šo: “Valstybinio statybos reikalų ko
miteto skyriaus viršininko pavaduo
toja L. Burneikienė kalbėjo apie kai
kurių gyvenamųjų namų statybos
problemas. Didžiausia jų yra apdailos
medžiagų ir statybos mechanizmų
trūkumas. Mūsų silikatinės plytos
yra blogos, jos trupa, juoduoja. To
dėl fasadus reikia padengti apdailos
plytelėmis, kurių, deja, respublikos
statybinių medžiagų pramonė nega
mina. Pastatų išvaizdą blogina ir tai,
kad statybininkai gauna drėgnus sta
lių gaminius ir lentas, o dėl to per
sikreipia langų ir durų blokai...
TRAGEDIJOS SUKAKTIS
Pirčiupio tragedijos dvidešimt penkerių metų sukaktis buvo atžymėta
prie G. Jokūbonio “Motinos” statu
los “Trimito” orkestro atlikta V. Vyšnevskio “Elegija”, J. Juzeliūno ‘Te
menu lopšine”, kurią išpildė orkest
ras, Vilniaus radijo ir televizijos cho
ras su sol. A. Mikalauskaite. Pagrin
dinį žodį tarė vilniškės kompartijos
centrinio komiteto sekr. A. Barkaus
kas, puolęs Vakarų imperializmą ir
V. Vokietijoje atgimstantį nacizmą:
“Pastaruoju metu išsivystė įnirtinga
ideologinė kova. Imperializmas siekia
išardyti socialistinės visuomenės vienybę, socialistinių šalių sandraugą,
priešpastatyti vienus gyventojų
sluoksnius kitiems, kurstyti naciona
linę nesantaiką ir neapykantą. Joje
aktyviai dalyvauja reakcinė lietuviš
kosios emigracijos dalis, kuri sklei
džia buržuazinio nacionalizmo nuodus...” (“Komjaunimo Tiesa” nr.
106). Buvęs partizanas V. Uogintas,
Vilniaus pedagoginio instituto rekto
rius, pagerbimo dalyviams priminė
pasiaukojančią Pirčiupio apylinkės

gyventojų pagalbą sovietų partiza
nams. Dėl žuvusių 119 pirčiupiečių
pagrindinė kaltės našta tenka vokie
čiams, bet nemažiau kalti yra ir
Maskvos įsakymus vykdę partizanai,
kuriem nerūpėjo Pirčiupio gyventojų
saugumas. Jeigu jie savo veiklą bū
tų atitolinę nuo Pirčiupio, išsklaidę
plačiame ruože, vokiečių represijos
nebūtų užgriuvusios šio kaimo gyven
tojų.
ZUZANA IR ŠIRDIS
Senoji užstalės daina “Zuzana” te
bėra populiari stikliuko mėgėjų tar
pe. “Tiesos” 112 nr. “Dienos aidų”
skyriuje redakcijos narys E. M. ra
šo: “Kai visuotinės šventės, kai kiek
vienuose namuose svečiai ir vaišės,
įgriūva jinai — iš lango į langą, iš
gatvės į gatvę, iš kiemo į kiemą ...
“Ak, Zuzana, širdie mano!..” Lyg
vėjo nešiojama. O ką daryti? Turim
geros muzikos, gerų kompozitorių,
puikių atlikėjų. Esam pripratinti prie
įdomių koncertų, gražaus dainavimo.
O susėdam su svečiais — ir užtrau
ktam “Zuzaną”... Tad ar neatsiras
naujų, gerų, savų užstalės (ko bijoti
šito žodžio?!) dainų, pramogavimo
muzikos?”

kviečiame visus į

JONINES!

"Žydintis vasaros vėjas”
G. Veličkos 2 veiksmų muzikinė pjesė. Hamiltono jungt. meno pajėgų pastatymas.
Pradžia 6 y. v. Nuo 2 v. p. p. toje pat salėje LIETUVIŠKŲ VEIDŲ IR VAIZDŲ,
LIAUDIES DIRBINIŲ PARODA. Vakare — JONŲ PAGERBIMAS! Senosios kartos
lietuvių pagerbimas! Šokiai, žaidimai, loterija, bufetas ir visa kita.
REMKITE LIETUVIŠKĄ JAUNIMĄ!
Rengėjai
šaulių kuopos valdybai ir įvyko š. m.
gegužės 17—18 d.d. Hamiltone. Dar
kartą nuoširdus ačiū broliui Šauliui
M. Juodžiui už atėjimą laiku į pagal
bą. Duok, Dieve, kad atsirastų ir dau
giau tokių jautrios širdies lietuvių
lietuviškam darbui. Tik tokie lietu
viai gali duoti drąsos nenusivilti ne
pasisekimais ir toliau dirbti lietuviš
ką darbą su pilna energija ir ryžtu
Tėvynės labui.
Šaulių kuopos valdyba

“BITUKO” SUKAKTIS

Nepriklausomos Lietuvos laikotar
pyje Petrašiūnuose įsteigta bituminių
plytelių gamykla “Bitukas” paminėjo Kalgariečiai su juos aplankiusiu kun. St. Kalbiu, S.J. Iš kairės40 metų darbo sukaktį. “Bitukas” da A. P. Nevada, B. Jauga, kun. St. Kulbis, M. Leščinskas, Pr, Žukas
bar esąs gerokai praplėstas — per
HAMILTON, ONTARIO
metus pagaminąs už 5 milijonus rub
lių silikatinių plytų, termoizoliacinių
TAUTOS FONDAS jau baigia savo tis, P. Gudinskas, A. Liaukus, L. Šmi
medžiagų, dujų silikatinių plokščių, metinį vajų. Jis buvo pradėtas Vasa tas, B. Kronas, A. Jankūnas, V. Kaz
bituminio popieriaus bei kitų gami rio 16-tos minėjimu, kuriame tautie lauskas, Z. Gasiūnas, J. Kežinaitis,
nių. Sukakties proga buvo pagerbti čiai turėjo progos atiduoti savo meti Pr. Kažemėkas, J. Mačiukas, L. Ulbi
sukomunistinto “Bituko” veteranai — nį įnašą. Kiti turėjo būti aplankyti nas, L. Skripkutė, A. Tarvydas, V.
buvęs jo pirmasis komunistas komi namuose. Rinkliava po namus yra di Morkūnas, Kęst. Norkus, A. Dirsė, P.
saras ir direktorius S. Mančiauskas, delis darbas — valdybos žmonėms už Masys, A. Verbickas, B. Vidugiris, V.
šaltkalvis S. Valavičius, plytų nuėmė- ėmė daug laiko, kol jie galėjo aplan Navickas ir L. Bacevičius; po $4: V.
ja K. Dopkevičienė, stalius A. Joku- kyti išsisklaidžiusius mieste ir plačio Kybartas, A. Sukaitis, M. Repečka, J.
bauskas ir kt.
se apylinkėse kolonijos lietuvius. Ji Romikaitis, J. Liaugminas ir p. Be
galutinai ir šiandien nėra baigta, nes niušienė. Kitų aukos buvo mažesnės.
VILNIAUS RADIJAS
nenorima palikti nė vieno lietuvio, Tautos F. v-ba nuoširdžiai dėkoja
Radijo dienos proga pluoštą žinių kuris nebūtų buvęs paprašytas aukos duosniems mūsų kolonijos lietu
apie Vilniaus radiofono darbą “Tie tautiniam reikalui. Aukojo TF $15: J. viams, kurie pradeda kasmet vis di
sos” 105 nr. pateikia Juozas Varvuo- G. Skaistys; po $10: mons. J. Tada- desne auka remti Lietuvos išlaisvini
lis. Žurnalisto Adolfo Pauliaus vado rauskas, dr. O. Valaitienė, J. Valevi mo darbą.
Tautos Fondas
vaujama vyr. informacijos redakcija čius, J. Mikšys, A. Povilauskas, A.
KANADOS LIETUVIŲ KATALI
per parą paruošia 19 žinių laidų. Ide Obcarskis, J. Bugailiškienė, Alf. Pa KIŲ Moterų Draugijos Hamiltono
ologijos redakcijos vadovas Feliksas tamsis, K. Gudinskas, E. Lengnikas, skyrius Lietuvos Kankinių koplyčiai
Mačianskas dabar rūpinasi nuobo Pr. Sakalas, K. Grudzinskas ir J. Svi- paaukojo $150. Ųž šią auką gražų
džiausiu dalyku — Lenino garbinimu las; $7: J. Andriukaitis; po $6: J. Sta padėkos laišką atsiuntė vysk. V. Brizartėjančio šimtojo gimtadienio proga. nevičius, A. Cibas ir J. Stundžia; po gys, kuriame rašoma: “Komiteto ir
J. Varvuolis naiviai konstatuoja: $5: G. Jasevičius, J. Stonkus, J. As- savo vardu, dar kartą nuoširdžiai
“ ... Radijo klausytojai trokšta suži menavičius, J. Bulionis, V. Leparskas, Jums dėkoja už $150 auką Lietuvos
noti kuo daugiau ryškių epizodų iš Alf. Vainauskas, A. Mingėla, Z. Didž- Kankinių koplyčiai Šv. Petro Bazili
didžiojo vado gyvenimo, jo veik balis, J. Didžbalis, J. Gimžauskas, Pr. kos kriptoje, Romoje. Mane asmeniš
los ...” Lenino garbinimas, įsakytas Lesevičius, M. Lazdutis, G. Melnykas, kai giliai paveikė tas gražus būdas,
vietinės ir sovietinės kompartijos, J. Steiblys, V. Agurkis, V. Narkevi kuriuo ši auka buvo sutelkta. Die
klausytojams yra nusibodęs iki gyvo čius, P. Breichmanas, J. Dervaitis, vas visoms Jums gausiai teatlygina.
kaulo, kaip sena, išgrota patefono A. Pilypaitis, V. Perkauskas, P. Ka Linkėdamas visoms jums sveikatos
plokštelė. Bene populiariausia Vil nopa, J. Bajoraitis, R. Vindašius, A. ir visur Dievo palaimos, nuoširdžiai
niaus radijo programa yra Balio Da- Repčys, Pr. Ročys, G. Vindašius, J. su Jumis Kristuje — Vysk. V. Brizčiulio kas savaitę paruošiamas Petraitis, E. Tėvelis, J. Lekutis, V. gys”
“Linksmasis subatvakaris” su dėde Kežinaitis, G. Martišius, J. BurdinaPADĖKA
Steponu, kurio vaidmuo tenka dra-- vičius, L. Palčauskas, P. Pleinys, E.
Nuoširdžiai dėkojame už $50 auką
mos aktoriui Alfui Radzevičiui. Popu Sudikas, J. Dubinskas, Br. Grajaus jautrios sielos broliui šauliui Marijo
liarūs yra ir pageidavimų koncertai, kas, L. Borusas, P. Lelionas, A. Ke- nui Juodžiui, padėjusiam padengti
kuriuos tvarko muzikinio skyriaus re liačius, P. Žulys. Alf. Silinskis, J. Šaulių Sąjungos įsteigimo Lietuvoje
daktorė Gražina Daukšaitė ir muziko Januškevičius, F. Guja, S. Kačinskas, penkiasdešimtmečio sukakties minė
logė Virginija Morkevičiūtė. Pageida L. Klevas, J. Kšivickis, T. Falkauskas, jimo nuostolius.
vimų gaunami tūkstančiai, o vienu J. Kriaučiūnas, K. Kvedaras, P. Pet
Pagal Kanados Šaulių Sąjungos
koncertu galima patenkinti tik apie kevičius, P. šimelaitis, V. Pilkauskas, pirmininko nutarimą ši brangi šventė
20. Radiofono fonetika turi beveik J. Kažemėkas, J. Bartkus, A. Krakai- buvo pavesta suruošti D.L.K. Algirdo
65.000 įrašų. Vilniaus radijo centri
nės aparatinės veteranu yra laikomas
Augustinas Šerėnas, pamainos virši
ninkas, radijo tarnyboje praleidęs jau
30 metų. Jis džiaugiasi, kad iš Veng
rijos buvo gautas modernus daugiakanalis pultas. Vilniaus televizijos
studijos geriausias inžinierius yra
Vytautas Liepinis, prieš penkerius
metus baigęs studijas Leningrado ry
šių institute.
V. Kst.

PADĖKA
Mūsų įsikūrimo naujai įsigytame
name proga didelis būrys draugų ir
bičiulių š. m. gegužės 24 d. padarė
mums malonią staigmeną, atvykdami
su savo valgiais ir gėrimais pas mus
ir įteikdami mums gražią ir vertingą
dovaną.
Nuoširdžiausiai dėkojame šio po
būvio iniciatoriams Onutei ir Stasiui
Bakšiams. Taipgi labai nuoširdžiai
dėkojame savo mylimiems Tėveliams,
kurie labai daug prisidėjo prie mūsų
šios šeimyninės šventės, Jonei ir
Juozui Kažemėkams.
Mūsų giliausia padėka visiems, ku
rie savo dalyvavimu bei prisidėjimu
prie dovanos suteikėte mums daug
garbės: Leonui Bučinskui, Onutei ir
Alfonsui Budininkams, Joanai ir Juli
jui Budnikams, Virginijai ir Albinui
Jūraičiams, Genutei ir Albertui Gu
deliams, Stasei ir Antanui Jankaus
kams, Gražinai ir Jonui Kažemėkams,
Elvyrai ir Baliui Kronams, Petrutei
ir Viktorui Mikuckams, Jonui Romikaičiui, Vernai ir Petrui Pranckevičiams, Juozui šarapnickui iš St.
Catharines, Elenutei ir Antanui Šimkevičiams, Jonei ir Pranui Vizba
rams, Kleopatrai ir Stasiui Žiobams.
Mūsų naujoje pastogėje su Tams
tomis praleistas šis iškilmingas ir
nepaprastai jaukus gegužės subatva
karis liks mums maloniu ir dėkingu
prisiminimu per eilę ateinančių me
tų! Jūsų —
Irena Kažemėkaitė-Zivko
ir Jonas Zivko

A d voko tas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc„ B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building,

suite 614,

tel. 522-8781
- - -

--

w Westinghouse

VĖSINTUVAI IR DRĖGMĖSIURBIAI

ti nikelio kasyklose. Įspūdingą žodį
tarė sukaktuvininkas P. Venckevičius, primindamas pavergtą tėvynę,
kur susitiko ir susituokė su Maryte.
Sukaktuvininkei jis įteikė savo pa
ties rankų darbo nerūdijančio plieno
žiedą. Panašią dovaną, kaip darbin
gumo simbolį, gavo ir sūnus Stasys,
kuris sakėsi niekada neužmiršiąs sa
vo darbščiųjų tėvelių ir lietuvybės.
“Geležinio Vilko” vardu sukaktuvi
ninkus sveikino klubo pirm. S. Kri
vickas. Visi šio vakaro dalyviai P. M.
Pranckūnams sugiedojo “Ilgiausių
metų”, linkėdami sulaukti vedybų
auksinės sukakties ir ją atšvęsti lais
voje Lietuvoje.
Dalyvis

KOOPERATYVAS “TALKA”

ORO VĖSINTUVAI

DRĖGMĖSIURBIAI

21 Main St. East, kamb. 203, tel. 528-0511
’vioMne už:
Darbo vala ndos:
pirmadieniais
9.3C— 5 v. p.p. depozitus
______ ..... 5%
antradieniais
9.3C — 5 v. p.p. šėrus ________________ 5,5%
trečiadieniais
9.30 — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. terminuotus indėlius_____ 6 Vi %
penktadieniais 9.30 — 8 vaL vak. Duodame:
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.
Liepo- ir Rugpjūčio mėn. šešta asmenines paskolas iš ...... 10%
nekiln. turto paskolas iš
9%
dieniais “Talka” uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virš $1,600,000.00.

Nuo $179.00

Nuo $109.00

DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.
Ml 88400 ANCASTER, ONT.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS Sąjungos sukaktuviniame dvi
dešimtmečio seime gegužės 30-31 d,
dL Niujorke dalyvavo aide 60 atsto
vų iš 18 skyrių. Pagrindinę paskaitą
apie Lietuvos laisvinimą skaitė ALTos pirm. E. Bartkus. ALT S-gos
centro valdybos pirmininku antrai
kadencijai perrinktas Teodoras Blinstrubas, nariais išrinkti — Kazimie
ras Pocius, inž. Vaclovas Mažeika,
Cezaris Modestavičius ir Mečislovas
Šimkus. Į garbės narius pakelti: dr.
S. Biežis, K. S. Karpius ir A. S. Tre
čiokas.
ANTANINA VAINIŪNAITĖ - KUBERTAVICIENĖ, pensijon išėjusi
lietuvių profesinio dramos teatro ve
teranė, vieši pas dukrą D. Maurukienę ir brolį P. Vainiūną. Amerikoje
ji turėjo progos susitikti su teatra
lais — S. Pilka, A. Brinką, V. Jonuškaite-Leskaitienė, T. Daubaraite, V.
Valiuku, K. Vasiliausku, J. Augaityte, H. Kačinsku, V. Žukausku ir kt.
Lankėsi eilėje JAV miestų, Baltuo
siuose Rūmuose ir Arlington© kapi
nėse. Viešnia taipgi žada užsukti ir į
Kanadą, kur nori susitikti su buvu
siais kolegomis ir pažįstamais. Kau
nan išvyks rugpjūčio 12 d. “Puškino”
laivu iš Montrealio.
BOSTONE MIRĖ a.a. Viktoras Kapočius, Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjo Juozo Kapočiaus jauniausias
brolis. Kaip ofseto technikos specia
listas, jis talkino broliui enciklope
dijos leidime. Velionį jau keletą me
tų kamavo širdies negalavimas.
KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS, tu
rėjęs įvykti rugpjūčio pabaigoj Marijanapolyje, perkeliamas į Čikagą lie
pos 1-2 d.<L, kad jame galėtų daly
vauti naujasis vysk. A. Deksnys, ku
ris liepos pradžioj išvyks į Europą.
Seimas bus pradėtas koncelebracinėmis Mišiomis šv. Kryžiaus bažnyčio
je. Parapijos svetainėje bus iškilmin
gi pietūs naujajam vyskupui pagerb
ti. Tikimasi, jog dalyvaus kardinolas
J. P. Cody ir apie 10 vyskupų. Seimo
globėjas — kun. E. Abromaitis, Kuni
gų Vienybės pirmininkas ir šv. Kry
žiaus parapijos klebonas.
NIUJORKO BURMISTRAS LIND
SAY savo oficialioj rezidencijoj su
rengė priėmimą Niujorke gyvenan
tiems svetimų valstybių konsulams ir
Jungtinių Tautų ambasadoriams. Vai
šėse dalyvavo Lietuvos ir Estijos ge
neraliniai konsulai — Anicetas Si
mutis ir Ernst Jaakson. Svečių tarpe
buvo Jungtinių Tautų sekr. U Thant
ir eilė Niujorko miesto augštųjų pa
reigūnų.
NIUJORKO DIENRAŠTIS “Daily
News” paskelbė nuotraukomis iliust
ruotą rašinį apie vienos didžiausių
pasaulyje tekstilės bendrovių J. P.
Stevens and Co. kojinių gamybos sky
riaus madų direktorę Audronę Butvydaitę (Audrey Butvay), už kurios
idėjas ši bendrovė laimėjo keletą
premijų. Ji yra gimusi Lietuvoje,
baigusi ketverių metų studijas Bos
tono Tufts universitete, sėkmingai
modeliavusi Niujorke. Kaip mode
liuotoja, Audronė dalyvavo pernai
Niujorke lietuvių surengto] madų pa
rodoj.

da suorganizavo Pranas Budrys, tau
tinių šokių grupę — Adomas Lau
kaitis. Dabar šokėjams vadovauja Ire
na Platkauskienė, o moterų ir bažny
tiniam mišriam chorui — Klemensas
Stankūnas.
ADELAIDĖJE BUVO SURENG
TOS pirmosios baltiečių sportinės
varžybos, kuriose dalyvavo apie 150
krepšininkų ir tinklininkų. Kovos vy
ko tarp atskirų tautybių rinktinių.
Vyrų krepšinyje I vietą laimėjo lie
tuviai, II — estai, III — latviai, mo
terų krepšinyje I vieta teko lietu
vėms, II — estėms, III — latvėms.
Jaunių berniukų krepšininkų grupė
je I vietą išsikovojo latviai, II —
lietuviai, III — estai, jaunių mergai
čių grupėje stipriausios buvo lietu
vaitės, įveikusios latvaites ir estaites. Vyrų ir moterų tinklinyje lie
tuvių rinktinės turėjo tenkintis III
vieta. Lietuvių pergales krepšinyje
paminėjo Adelaidės televizija ir
spauda. Varžybos buvo baigtos bend
ru visų trijų tautybių pobūviu.
MELBURNO LIETUVIAI yra pa
siryžę pasistatydinti 2.400 kv. pėdų
salę prie dabartinių Lietuvių Namų.
Pobūvių metu ši salė galės sutalpinti
prie stalų apie 200 dalyvių. Ateityje
ją bus galima sujungti su dabar tu
rima nedidele saliuke. Statybos rei
kalai pavesti architektui Jurgiui Žalkauskui, inž. Romui Vyšniauskui ir
statybininkui Jonui MaŠanauskui, su
tikusiems paruošti planus ir vadovau
ti statybos darbams be jokio atlygi
nimo. Lietuvių Namams į pagalbą
atėjo moterys, suorganizavusios žygį
su apmokamom myliom ir surinku
sios apie $2.000.

Vokietija

BAD HARBURGO MIESTELYJE
mirė a.a. Marija Paleikaitienė, Lie
tuvos vicekonsulo Karaliaučiuje Oto
no Paleikaičio našlė. Jie abu buvo ki
lę iš Mažosios Lietuvos ir stengėsi
padėti hitlerininkų persekiojamiems
lietuviams. Sovietams okupavus Lie
tuvą, O. Paleikaitis pasiliko diploma
tinėje tarnyboje, norėdamas sunai
kinti Klaipėdos konsulato dokumen
tus, kad jie nepatektų į sovietų ran
kas. Sovietu-vokiečių karo pradžioje
jis buvo suimtas gestapininkų ir nu
kankintas Karaliaučiuje. M. Paleikai
tienė iš Klaipėdos* prieš kelerius me
tus persikėlė pas seserį į Bad Harburgą.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS kuratorijos pirm. V. Natkevičiaus prane
šimu “PLB Vokietijos krašto valdy
bos informacijose”, naujojo bendra
bučio statyba pareikalaus 859.250 DM,
salės ir šalutinių pastatų — 243.150
DM, kanalizacijos ir elektros pravedimas — 55.000 DM, architektų, in
žinierių ir įstaigų atlyginimas — 95.000 DM. Taigi, bendros išlaidos bus
1.252.400 DM, kurių 800.000 DM
duos federacinė Vokietijos vyriausy
bė ir Baden-Wuerttembergo krašto
valdžia, o viso pasaulio lietuviai tu
rės sutelkti apie 400.000 DM ($100.000). Statyba truks apie 5 metus, jai
kasmet iš lietuvių reikės surinkti
S20.000. Jeigu kada gimnazija turė
tų užsidaryti, naujuosius pastatus bus
galima naudoti lietuvių bendruome
nės švietimo ir kultūros tikslams. Au
koms rinkti Vasario 16 gimnazijos
kuratorija atidarė specialią sąskai
Australija
BALTIECIŲ MOTERŲ SĄJUNGA tą banke: Deutsche Bank, Weinheim.
įsteigta Adelaidėje. Jos uždaviniai — Konto Nr. 01/76719 (Sonderkonto
jungti baltietes kovoje už Baltijos Internatsbau), W. Germany.
kraštų nepriklausomybę, padėti iš
saugoti savo tautinę kultūrą ir papro Urugvajus
JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITĖ
čius, užmegzti ryšius su australių ir
Urugvajuje
įvyks 1970 m. vasario 9
pasaulinėmis moterų organizacijo
mis, siekiant paramos Baltijos lais —15 d. d. PLB Urugvajaus jaunimo
vės kovai. Naujosios organizacijos sekcijos pirm. E. Andriuškevičiaus
šūkis — tiesa yra mūsų ginklas. Val pranešimu, jai jau parinkta skautų
dybą sudarė: pirm. E. Danienė, I vi- stovyklavietė netoli Montevideo. Da
cepirm. latvė E. Dancis, II vicepirm. lyviams teks mokėti apie $1.50 į die
-estė V. Siska, I sekr. latvė S. Au- ną, bet šį mokestį bus stengiamasi
zins, II sekr. estė D. E. Hoile, ižd. mažinti, jeigu leis ekonominės sąly
latvė E. Zandersons ir narė dr. S. gos. P. Amerikos lietuviškasis jauni
mas raginamas registruotis iki š. m.
Pacevičienė.
BRISBANĖS LIETUVIŲ CHORAS lapkričio pabaigos. Kartu laukiama
ir tautinių šokių grupė atžymėjo 20 pageidavimų ir patarimų programai
metų veiklos sukaktį. Vyrų chorą ta sudaryti.

ST. CATHARINES, ONT.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

V. GERULSKIS ROOFING

J. A. Valstybės

ST. CATHARINES BIRŽELIO 28, ŠEŠTADIENI,
Lake-Carlton gatvių kampas prie pat QEW -

SUDBURY, ONT.
PETRAS IR MARYTĖ VENCKEVICIAI. žvejų ir medžiotojų klubo
“Geležinis Vilkas” nariai, gegužės 18
d. savo vasarvietėje French River su
artimųjų bičiulių būreliu atžymėjo
25 metų vedybinio gyvenimo sukakti.
Jie yra veiklūs visuomenininkai: Pet
ras yra vadovavęs LB Sudburio apy
linkei, Marytė keletą metų mokyto
javusi J. Tumo-Vaižganto šeštadieni
nėje mokykloje, atstovavusi sudburiečiams KLB krašto taryboje. P. M.
Venckevičiai augina sūnų Stasį, ku
ris šiemet be egzaminų baigė katali
kų gimnaziją. Jis yra darbštus ne tik
moksle, bet ir gyvenime — jau ant
ras vasaros atostogas ruošiasi praleis

© LIETUVIAI PASAULYJE

YOU CAN BE SURE IF IT’S WESTINGHOUSE W
Taip pat parduodame šaldytuvus, elektrines krosnis,
skalbimo ir džiovinimo mašinas ir kt«
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SALES A SERVICE
168 Locke St. S., Hamilton, Ont.
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JONINIŲ PROGA rengiamos dvi
parodėlės: liaudies dirbinių ir ta
pybos — lietuviškų vaizdų bei veidų.
Jų tikslas yra paįvairinti Joninių pa
rengimą, pasidalyti įspūdžiais rezul
tatų ilgo, pastovaus mėgėjiško ban
dymo. Pirmoji tokia paroda, berods.
1950 m. įvyko aukso ir vario kasyklų
mieste Norandoje, kur tada kanadie
čius stebino neseniai iš Europos at
vykusių lietuvių 60 vyrų choras, tau
tiniai šokiai “Mikita” ir “Ožys”, kai
dar nebuvo nei vienos lietuvaitės.
Antroji tokia mėgėjiškos tapybos pa
rodėlė maždaug prieš dešimtmetį bu
vo surengta Wellande, o dabar atėjo
eilė St Catharines miestui.
AUKOS JAUNIMO REIKALAMS.
Prieš kelerius metus ta pati skautams
remti valdyba pasitempė ir sutelkė
S700 Joninių proga. Šiemet pirmieji
atsiliepė ramovėnai, savo iždo liku
čius pažadėjo peržiūrėti Tautinės Są
jungos buvęs skyrius. A Viskanta,
sėkmingai
vadovaująs gamyklai
Stouffvillėje, skautų Joninėms paau
kojo gražią dolerių sumą. Aukų gau
ta iš nuolatinių mūsų jaunimo rėmė
jų Port Colburne — lietuvių preky
bininkų J. Butkaus ir p.p. Radvilų,
SLA St. Catharines skyriaus. Tai, ži
noma, tik pradžia. Dar kelios lietu
viškos ir nelietuviškos firmos yra da
vusios tvirtą pažadą ir šiemet parem
ti mūsų jaunimą, o kur dar aukos lo
terijai? Tikimasi susilaukti aukų iš
nuolatinių rėmėjų. Mūsų skautai Šie

met buvo vieninteliai iš vienuolikos
tautybių, dalyvavę tautų festivalyje,
nešę tautinę Lietuvos vėliavą ir ušrašą “Lithuania”. Kor.
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame suruošusiems įkurtuvių staigmeną mūsų na
muose St Catharines apylinkėje ir
visiems atsilankiusiems už parodytą
draugiškumą, suteikusį mums daug
džiaugsmo ir neišdildomo malonaus
prisiminimo. Didelė padėka rengė
jams: B. M. Raškauskams, J. Dirge
liui Toronte, V.’ O. čėsnams Hamilto
ne, V. J. Narušiams Millgrove ir ki
tiems, kurių pavardžių išaiškinti iki
šiol nepavyko. Nuoširdus ačiū už da
lyvavimą klebonui kun. P. Ažubaliui,
svečiams — p. Radžiūnams, p. Bakšams, p. Bartminams, p. Rasams, J.
Z. Geniams, P. Z. Geniams, J. A.
Raškauskams, K. Bartninkienei, P.
Baikauskienei, p. Jurevičiams, V.
Bendoriui. K. Žebrauskui, Z. žičkui,
B. Putnai, A Kairiui Toronte, p. Ka
raliūnui. p. Petrauskienei, V. Norkevičiui, V. E. Sakavičiams, p. Rakaus
kams, S. Roy Hamiltone, p. Sakams,
p. Masiulioniams, p. Sakavičiams Buf
falo, p. Rudžiams Samijoj, p. Žilvičiams, A. Rickui, N. Rickuvienei
Mount Hope.
Nuoširdžią padėką reiškiame už
gražią dovaną, kurią turėjome pro
gos patys pasirinkti.
P. L. Norušiai

5 psL ♦ Tėviškės žiburiai

Lietuviškos architektūros bruožai

Mums tenka nepasikarto
janti privilegija įamžinti
Lietuvos vardą ir jos kan
kinių atminimą lietuviška
koplyčia Šv. Petro bazili
koje, Romoje. Tapti šio
I darbo dalininku jau ne
daug laiko beliko.
. Kviečiame visus įamžinti
savo ir savųjų vardus Lie
tuvos kankinių koplyčios
kūrėjų eilėse.
Aukas siusti:

| LITHUANIAN MARTYRS’
CHAPEL FUND,
2701. W. 68th St. Chicago,
Ill. 60629.

Atsiųsta paminėti
Lietuvių Dienų balandžio numerio
didžioji dalis skiriama “Danos” ope
ros premjerai Čikagoje. Viršelį puo
šia operos baigminė scena su choru
bei visais dainos ir baleto solistais.
Apie ?Danos” premjerą įspūdžių
pluoštą pateikia Kusandra, J. Janušaitis rašo apie Čikagos lietuvių ope
ros teatrą, jo narių pasiruošimą “Da
nos” premjerai. Nemaža vietos žurna
lo puslapiuose skiriama Niujorko
operetės choro ir Lietuvos savanorių
penkiasdešimtmečiams atžymėti. Žur
nalą leidžia F. Skilius, vyr. red. yra
Bern. Brazdžionis. Metinė prenume
rata — $8. Adresas: 4364 Sunset
Blvd., Hollywood, Cal. 90029, USA.

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE St., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton)
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, paikus lietuviški projektai
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Dr. A. Kulpavičiaus paskaitos proga
J. V. DANYS

Pasaulio Lietuvių inžinierių ir bet vėlesniuosius jau statė vietos
Architektų Sąjungos Kanados architektai ir pastatai įgydavo
sekcijos suvažiavime Otavoje ge daug daugiau vietinės įtakos. Ir
gužės 17—18 d. dr. A. Kulpavi- gotika ir renesansas, ir barokas
cius skaitė paskaitą apie lietuviš pasidarė kitokie — įgijo savo
kus bruožus architektūroje. Jis tiškų naujų bruožų. Vietiniai sta
architektūros klausimus nagrinė tytojai pasisavindavo kaikurias
jo įdomiu metodu. Paskaita išti formas u* jas savotiškai taikyda
sai buvo iliustruojama įvairių ar vo paprastiems pastatams. Taip
chitektūros pastatų ar jų dalių buvo paveikta ir liaudies staty
nuotraukų ir brėžinių skaidrė ba.
mis. Vaizdas papildė žodį. Buvo
Nepriklausomoje Lietuvoje,
aptarti pagrindiniai architektū jieškant lietuviško stiliaus, daug
ros elementai—proporcijos, ma dėmesio buvo skiriama liaudies
sių pusiausvyra, o detalės mažai statybai ir permažai miestų bei
liečiamos.
monumentalinei statybai, kuri,
Dr. A. Kulpavičius savo pa be abejonės, irgi yra svarbi jieš
skaitos pradžioje pareiškė norįs kant lietuviškos architektūros
pateikti minčių tokia forma, kad bruožų. Tiesa, pradžioje nebuvo
klausytojas pats darytų išvadas. kam daugiau dėmesio kreipti į
Pagal jo pasiūlymą čia ir mėgin šiuos reikalus, nes grynosios ar
siu pateikti keletą minčių pa chitektūros skyrius Lietuvos
skaitos tema. Paskaita buvo lyg universitete buvo įkurtas gan vė
ir santrauka nemažos studijos ir lai. Dauguma pirmųjų studijų
dėlto čia neįmanoma pateikti vi nagrinėjo liaudies statybą bei
so jos turinio, juoba, kad buvo tautodailę.
gausiai iliustruota.
Antroje paskaitos dalyje dr.
Lietuviškos architektūros klau A. Kulpavičius nagrinėjo mūsų
simai nekartą buvo svarstyti ir vadinamųjų liaudies arba kaimo
nekartą dar bus svarstomi, nes pastatų proporcijas. Įdomu, kad
j ieškome lietuviško architektū jos gana gerai atitinka klasikinių
ros stiliaus ir mūsų senoje archi teorijų proporcijas, kurios re
tektūroje ir moderniuose pasta miasi geometriniais santykiais
tuose. Bet moderniaisiais laikais arba ima pagrindan žmogaus
pastatai yra kitokie ir savo dy proporcijas. Dr. A. Kulpavičius
džiu, ir savo paskirtimi, tad kyla tarp kitko parodė, kad tipiškos
klausimas, kiek šių dienų pasta lietuviškos gonkos turėjo tokias
tus galime padaryti lietuviškos pat proporcijas, kaip nustatyta
architektūros pastatais?
klasikinių architektūros taisyk
Populiariai lietuviškos archi lių.
tektūros paprastai jieškome liau
kaimo namas bu
dies statyboje, jos dekoratyvi vo Lietuviškas
daugelio kartų kūryba. Jis
niuose elementuose, ornamen buvo
pritaikytas prie lietuviškos
tuose. Liaudies architektūra yra aplinkos,
gamtovaizdžio, vietinių
lietuviška, bet jos mastas yra statybos medžiagų
vietinių
ribotas. Jos dekoratyvinių ir or reikalavimų. Gonkosbei
prieklė
namentinių motyvų, kaip žirge čiai pirmiausia buvo irreikalingi
lių, tulpių,' langinių papuošimų. apsaugoti įėjimams ir durims
ar kartais simbolinių ženklų — nuo
bei sniego, bet kaimo
Gedimino stulpų pridėjimas prie namųlietaus
jie buvo taip iš
modernaus pastato nesukurs lie vystyti,statytojų
kad
architektūriniu
po
tuviško architektūros stiliaus. žiūriu leido pastato masę suskal
Gal eilinis asmuo kartais tuo ir dyti, pagyvinti namo išvaizdą ir
pasitenkins — tai maloni detalė, išgauti šviesos - šešėlių efektus.
bet architektas žiūri daug giliau. Mūsų mediniai pastatai ir jų de
Dr. A. Kulpavičius pirmoje talės,' pvz. langai ir jų pagražini
paskaitos dalyje kalbėjo aplamai
apie architektūros stilius ir mai, turėjo nuostabiai gražią es
išvaizdą, kuri buvo maty
skaidrėmis lygiagrečiai rodė kla tetinę
sikinius gotikos, renesanso ir ba ti ir paskaitos skaidrėse.
Dr. A. Kulpavičius lietuviškos
roko istorinius pastatus Europo
architektūros
motyvais domisi
je ir panašaus stiliaus pastatus
Lietuvoje, pirmoje eilėje Vil nuo 1948 m., kai laimėjo pirmą
niaus ir Kauno bažnyčias. Šie ją premiją už lietuviško buto vi
senieji Lietuvos pastatai turi daus architektūros įrengimus
daug panašumo, bet turi ir tam Lietuvių Inžinierių Sąjungos Už
tikro skirtingumo nuo klasikinių sienyje suruoštame konkurse
pastatų kituose kraštuose. Archi Vokietijoje. Šiaurės Amerikoje
tektūros stiliai neatsirado savai pagal jo projektus pastatyta ne
me ir nė vienas nėra laisvas nuo mažai lietuvių pastatų ar padary
svetimų įtakų. Natūraliai archi ta vidaus įrengimų. Paminėtina: tektūros istorijoje kiekvienas Aušros Vartų Hamiltone, Aušros
stilius, pereidamas į kitą kraštą, Vartų Montrealyje, Šv. Jono Kr.
visada įgydavo naujų bruožų, tai Toronte, Šv. Kazimiero Winnipegi, ir tautinių bruožų. Atvykęs iš ge, Tėvų pranciškonų St. Catha
kitur architektas turėdavo atsi rines, Tėvų pranciškonų koply
žvelgti į lietuvišką gamtovaizdį,- čios Kennenbunkporte ir t. t.
klimatą ir socialinius papročius. Paskutinis projektas Dievo Ap
Pirmosios bažnyčios ir dvarų rū vaizdos šventovė ir kultūrinis
mai buvo statomi užsieniečių, centras Detroite.
Būtų labai pageidautina, kad
ši studija ar jos dalis būtų at
Proga pagerbti Lietuvos
spausdinta. Tai būtu gražus įna
šas į lietuviško stiliaus nagrinė
kankinius
jimą ir paskatintu kitus daugiau
susidomėti šiuo klausimu.
NEPASIKARTOS!

•

Nuotr. St. Dabkaus

Pavasario Madona

Dail. H. Žmuidzinienė

SENIMO DOVANA JAUNIMU

Senovinės kupiškėnų vestuvės
Povilo Zulono 1966 m. įsteig
tas kupiškėnų vyresniosios kar
tos etnografinis ansamblis lig
šiol turėjo tik vieną premjerą,
bet garsas apie jo laimėjimus
jau yra peržengęs Lietuvos ri
bas. Bendromis jėgomis kupiš
kėnai atkasė užmaršties dulkė
mis apnešto gyvenimo gabalėlį,
scenoje atkurdami “Senovines
kupiškėnų vestuves”. Tautosaki
nę medžiagą šiai inscenizacijai
surinko ir paruošė Petrė Zulonienė, Ona ir Henrikas Paulaus
kai, muzikine dalimi rūpinosi
Vladas Zinkevičius, spektaklį re
žisavo Povilas Zulonas. Vaidi
nimą sudaro šeši paveikslai:
“Piršlybos”, “Mergvakaris” Už
geni rytas”, “Piršlio korimas”,
“Sodo pirkimas” ir “Vestuvės”.
Mažosios Lietuvos Bičiulių
Draugijos Montrealio skyrius
“Kupiškėnų vestuvių” ištraukas
yra išleidęs ilgo grojimo plokš
tele, kuri šiandien jau pasie
kė žymiųjų pasaulio universi
tetų bibliotekų fonotekas, šim
tus išeivijos lietuvių. Savaime
suprantama, plokštelėje tėra
garsinė etnografinio vaidinimo
dalis, atliekama kupiškėnų tar
me. Klausytojui ji negali at
skleisti spektaklio pilno vaizdo.
Jaunąją vaidina jau septintą
metų dešimtį baigianti Koste Jugulienė, jaunąjį — Eduardas Šerelis, motiną — Viktorija Puronaitė, tėvą — Mykolas Ragaus
kas, piršlį — rež. Povilas Zu
lonas, didžiąją pamergę — Emi
lija Kacinauskienė, didįjį svotą
— Juozas Karazija, talkinami
būrio pamergių, svotų, svočių,
kraičevėžių, vestuvininkų ir mu
zikantų. Į akis krinta vaidinto
jų amžius šioje margoje kupiš
kėnų minioje: seniausias dalyvis
yra gimęs 1893 m., jauniausias
— 1924 m. Atlikėjų amžiaus vi
durkis turbūt būtų apie 60 me
tų, kada žmogui rūpi ne scena,
bet užtarnautas poilsis, žaidimas
su anūkais, šia prasme plokšte
lė yra graži senimo dovana jau
nimui.
“Kupiškėnų vestuvių” visi ak
toriai yra neprofesiniai, išsky
rus profesinį pasiruošimą turin
tį Vilniaus radiofono pranešėją
Henriką Paulauską, kuris tar
piniu tekstu jungia atskirus vai
dinimo paveikslus. Ilgiausi dia
logai yra “Piršlybų” paveiksle,
o kituose paveiksluose nemažą
jų dalį užpildo muzika — seno
vinės vestuvių dainos, jų tarpe
ir kun. A. Strazdo “Oi. tu straz
de, strazdeli”. Be abejonės, dai
nas gražiau atliktų profesinis
ansamblis, kurių šiandien ne
trūksta Lietuvoje, tačiau etno
grafinio vaidinimo stiprybė yra
autentiškumas. Vestuvės nėra
teatras, o buitinio gyvenimo iš
karpa. Dalyviai — eiliniai pi
liečiai, kuriems nerūpi, kad dai
nos artistiškai skambėtų. Jie yra
susirinkę ne koncertui, bet gyve
nimo pramogai — pasveikin
ti ir palydėti jaunųjų kaimynų į
naujos šeimos židinį. Vestuvėse
juk būna ir tokių, kurie nepatai
ko i toną, bet mėgsta dainuoti,
nevisos jaunosios sugeba gražiai
raudoti, o pagaliau ir piršlių lie
žuvio miklumas nėra vienodo
laipsnio. Kupiškėnai pasirinko
vidurio kelią: vaidinimas atlie
kamas pakankamai tobulai, bet
jis neperžengia autentiškumo ri
bos ir nepriartėja prie profesi
nio teatro.
Plokštelės apvalkalą sukūrė
dail. Ona šablauskienė, pagrin
dime tema pasirinkusi rūtų vai
nikėlio stilizaciją. Monika Jonynienė parašė gražų paaiškina
mai) tekstą, kuri i anglu kalbą
išvertė Skirmantė Makaitis (Makaitytė ar Makaitienė?). šis li
teratūrinis palydas atspaustas
abiem kalbom, plokštelę padaro
prieinamą ne tik lietuviams, bet
ir angliškai kalbantiems ar šia
kalba mokantiems kitataučiams.
Kai? “Kupiškėnų vestuves”

tiškumo, galėtų tęsti senųjų ku
piškėnų pradėtą tradiciją^ supa
žindindamas jaunąją kartą su
protėvių palikimu.
Jau nekartą buvo siūloma
įamžinti “Kupiškėnų vestuves”
spalvoto filmo juostoje. Be abe
jonės, filmas būtų geresnė prie
monė už plokštelę kupiškėnams
ir jų etnografiniam vaidinimui
garsinti pasaulio universitetuo
se. Deja, lig šiol neatsiranda
filmų režisoriaus, kuris atliktų
šį darbą, kupiškėnų dovaną jau
nimui išsaugodamas ateisian
čioms kartoms. Šiandien dar yra
pakankamai senųjų pastatų
Augštaitijoje, kurie sudarytų au^
tentišką foną tokiai filmo juos
tai. Scenovaizdžius galbūt tektų
sukurti tik jų viduje vykstan
čioms scenoms. Belieka tikėtis,
kad filmo idėja susilauks režisorių domesio ir mes galėsime
išvysti “Kupiškėnų vestuvių” at
likėjus, kurių balsai dabar sklin
da iš ilgo grojimo plokštelės.
V. Kst.

sutinka tautiečiai tėvynėje, liu
dija prie šimto artėjantis spek
taklių skaičius ir T. Vytarto ra
šinys “Ilgiausių metų!” žurnalo
“Švyturys” puslapiuose: “Pasi
žiūrėti “Kupiškėnų vestuvių”
pėsčiomis po dešimt-penkiolika
kilometrų ateina 70-metės senu
tės. žiūri, verkia. Po keliasde
šimt kilometrų atvažiuoja jauni
mas. žiūri, juokiasi. Žmonės aša
roja, šypsosi, bet abejingų nė
ra.” T. Vytartas siūlo įsteigti et
nografinį teatrą, kuriam duoklę
turėtų atiduoti ne tik kupiškė
nai, bet ir kiti augštaičiai, o taip
pat žemaičiai, dzūkai ir suval
kiečiai. Išmirus senajai kartai,
darbą perimtų jaunesnioji. Se
nąja tautosaka domisi Vilniaus
universiteto studentų etnografi
nis ansamblis, sutartines dai
nuojančios Vilniaus jaunimo
teatro aktorės. Prie Kauno ma
rių steigiamam liaudies buities
muzėjuje yra numatyta vieta
klojimo teatrui, kuris neprofesiniu lygiu, laikydamasis auten

JANINA DEGUTYTĘ
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GIMTOJI
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KALBA

Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų,
Iš duonos kvapo ir mišku giesmės
Kalba gimtoji luposna įdėta.

Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta,
Su perregima gintaro šviesa
Ji — motinos baudžiauninkėslopšinėse,
Ji — Pirčiupio smėlynų raudose ....
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Lietuviškai geltonos pievos šneka
Ir tie mediniai nupilkėję kryžiai,
Ir augštos varpinės, ir mažos gatvės,
Sulytais akmenim į dangų atsigręžę.

Lietuviškas žodis liko kraujo raidėm
Ant kamerų akmens ir pelenuos.
Pasaulio kryžkelėj — prie Nemuno ir Baltijos —
Likimas motinos kalba dainuos.

Prišaukti džiugesį lyg paukštį ulbantį,
Kad ligi galo vieškeliu lydėtų.
Iš duonos kvapo iš miškų gelmės
Kalba gimtoji iūposna įdėta.

(Iš rinkinio "Karalių pasaka”)

Vaizdas iš "Kupiškėnų vestuvių99 vaidinimo, kuris įrašytos ir mu
zikinėje plokštelėje. Nuotraukoje jaunoji — Koste Jugulienė at
sisveikina su motino — Viktorija Puronaite

B. ARMONIENĖS IR A. L NAS
VYČIO knygos “Palik ašaras Mask
voje” baigiama išparduoti VI laida
anglų kalba. “Lippincott” leidykla
nutarė naujos laidos nebeleisti, nes
lig šiol jau buvo parduota daugiau
kaip 80.000 egz. Ispanų kalba šios
knygos buvo paskleista apie 160.000
egz., portugalų kalba — 5.000. Ma
žesnį pasisekimą knyga turėjo V. Vo
kietijoje, nors ir susilaukusi palan
kių recenzijų. “Palik ašaras Maskvo
je” taipgi yra išleista dviem kalbom
Indijoje. Į rusų kalbą knygą yra
išvertusi II D. karo politinė pabėgėlė
iš Sovietų Sąjungos Olga T., bet lig
šiol jai nepavyko surasti leidėjo. Lat
vių kalbon B. Armonienės atsimini
mus buvo pradėjęs versti latvių ra
šytojas Emilis Skujenieks, bet jo dar
bą nutraukė netikėta mirtis. Spėja
ma, jog knygą “Palik ašaras Mask
voje” įvairiomis kalbomis perskaitė
’augiau kaip milijonas žmonių, nes
ji buvo labai populiari amerikiečių
bibliotekose.
LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS Či
kagoje šiemetinį fotografijos konkur
są praplėtė į dvi grupes — nespalvo
tų nuotraukų ir spalvotų skaidrių.
Taisyklės bus paskelbtos spaudoje.
Mėgėjai ir profesijonalai fatografai
konkurse galės dalyvauti abiejose
grupėse.
GALINOS GOBIENĖS vadovauja
ma Detroito lietuvių tautinių šokių
grupė “Šilainė” specialiu vakaru St.
Clement salėje atžymėjo veiklos dvi
dešimtmetį. Nors Detroitas pastaruo
ju metu nelabai domisi kultūriniais
parengimais, prie vaišių stalo šį kartą
susėdo 410 svečių, jaunimo ir šilainiečių. Be “šilainės”, programą atli
ko jos buvę veteranai ir atžalynas.
Programai vadovavo Jūratė Pečiūrie
nė, Jono Aisčio eilėraštį “Šilainė”
deklamavo Nijolė šlapelytė. Akor
deono muzika programą paįvairino
dabartinis grupės akordeonistas Ri
mas Kasputis ir jo pirmtakas Vytau
tas Marčiukaitis. “šilainės” dvide
šimtmetį simbolizavo 20 merginų pa
šokta Sadutė. Grupės vadovė G. Gobienė susilaukė gausių sveikinimų ir
dovanų, “šilainės” laimėjimus nu
švietė A. Nako redaguotas leidinys.
Repeticijas pradėjusi 1949 m. liepos
25 d., “Šilainė” pirmą pasirodymą
turėjo Amerikos Lietuvių Balso ra
dijo koncerte lapkričio 27 d. Tarp
tautinio instituto direktorė Lola de
Grille “Šilainę” pakvietė dalyvauti
amerikiečių parengimuose. 1950 m.
“Šilainės” šokius jau stebėjo tarptau
tiniame pobūvyje Mičigano guber
natorius G. Mennen Williams, Henry
Ford II ir kiti augštieji svečiai. Se
kančiais metais įvykusiame Raudo
nojo Kryžiaus suvažiavime tautinėms
grupėms atstovavo “šilainė” ir mek
sikiečiai šokėjai, “šilainei” taipgi te
ko dalyvauti Detroito ir Windsoro.
miestų 250 metų sukakties progra
mose, Ann Arbor universiteto tarp
tautiniuose festivaliuose, mokytojų
suvažiavime, lankytis kaimyniniuose
miestuose ir Kanadoje. Bene didžiau
siu laimėjimu tenka laikyti kvieti
mą atlikti programą 1963 m. Miči
gano naujojo gubernatoriaus G. Rom
ney įvesdinimo baliuje, kuriame bu
vo 12.000 rinktinių svečių. “Šilainė”
ne tik garsino Lietuvą ir liaudies
šokius, bet ir padėjo grupės nariams
sukurti daug lietuviškų šeimų, “ši
lainės” krikštynos įvyko 1958 m. ge
gužės 2 d. Jos krikšto tėvais buvo dr.
V. Majauskas, V. Pauža, Br. Polikaitis, M. Kučinskienė. Alė Rūta-Arbienė ir J. Pečiūrienė.
KALIFORNIJOS SANTA MONICA
lituanistinė mokykla mokslo metus
užbaigė ir penkmetį atžymėjo Vytės
Nemunėlio
(Bern.
Brazdžionio)
“Meškiuko Rudnosiuko” inscenizaci
ja. Autorius parašė papildomų tekstų
dainelėms, kurioms muziką sukūrė G.
Gudauskienė. Spektaklį režisavo G.
Mažulienė, choreografija rūpinosi L
Tumienė.
BOSTONO LB KULTŪROS KLU
BAS šeštadienio popietę paskyrė a. a.
prof. Baliui Sruogai. Paskaitą skaitė
iš Vašingtono atvykęs velionies buvęs
studentas ir bičiulis Jurgis Blekaitis,
išryškindamas ir citatomis apibūdin
damas jo kūrybą, įtaką lietuvių teat
rui, jaunajai intelektualų kartai. Fe
liksas Kontautas skaitė ištrauką iš
kacetinių atsiminimų knygos “Dievų
miškas”.
“LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIETIJOJE” ruošiamame leidinyje bus
aprašytos ir specialinės mokyklos bei
įvairiausi kursai. Jau turimi aprašai:
Lietuviai klierikai Eichstetto kunigų
seminarijoje — kun. Aug. Steigvila.
Lietuvių augštesnioji prekybos mo
kykla “Žibintas” — J. Varčius, Lie
tuvių jūrų mokykla Flensburge — P.
Mažeika. Baltijos Universitetas Ham
burge — prof. dr. V. Manelis, suau
gusių švietimo institutas Wuerzburge
— diol. inž. K. Krulikas. Gauta dipl.
inž. Kruliko studija apie profesinius
laimėjimus per trejus su puse metų.
Joje rasime žinių apie Tarptautinį
Miuncheno universitetą, apie taiko
mosios dailės institutą Freiburge.
daugybę kitų mokyklų ir nuostabiai
didelį skaičių įvairiausių kursų, ruoš
tų beveik visose stovyklose. Kad lei
dėjui paaiškėtų leidinio tiražas, kad
prenumeratorius būtų galima įdėti į
leidinį, manantieji pirkti jį prašomi
pranešti Kultūrai Remti Draugijai,
7026 So. Claremont Ave., Chicago,
Ill. 60636, USA, Pinigų nesiųsti. Pro
vizoriniais apskaičiavimais, šis 600
psl. leidinys, kietais viršeliais, turė
tų kainuoti apie $8—9. V. L.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
IŠ SĖKMINGŲ GASTROLIŲ Lenkijoje grįžo J. Domarko vadovauja
mas Vilniaus filharmonijos simfoni
nis orkestras. Lenkijos koncertinė or
ganizacija “Pogart” pakvietė J. Do
marką sekantį sezoną diriguoti sim
foniniams koncertams Varšuvoje, Katovicuose, Poznanėje, Gdanske ir ki
tuose Lenkijos miestuose. Išvykoje
taipgi dalyvavo dirigentė M. Dvario
naitė, pianistė A. Juozapėnaitė ir S.
Sondeckio vadovaujamas Vilniaus fil
harmonijos kamerinis orkestras.
ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS cho
ras “Daina”, vadovaujamas V. Pu
činsko, koncertų seriją surengė Var
šuvoje, Poznanėje, Krokuvoje, R.
Berlyne bei kituose R. Vokietijos ir
Lenkijos miestuose. Programoje bu
vo liaudies dainas, J. Naujalio, A.
Bražinsko, V. Kairiūkščio, P. Čai
kovskio, G. Verdi ir kitų kompozito
rių kūriniai. Chorui talkino J. Gruo
džio muzikos mokyklos dėstytoja pia
nistė E. Liutkevičiūtė, koncertuose
atlikusi S. Vainiūno fortepijoninį
ciklą “Gimtinės pievos”. Šį chorą yra
suorganizavęs 1922 m. prof. V. Ruo
kis. Jo vadovais yra tekę būti N.
Martinoniui, A. ir B. Budriūnams,
P. Tamuliūnui ir A. čeičiui. V. Pu
činskas “Dainai” vadovauja nuo 1960
metų.
TRADICINĖ “PIRMOJI KNYGA”
šiemet skaitytojams pristatė tris poe
tus ir tris prozininkus. Poezijai at
stovauja Ramutės Girkontaitės “Riks
mas”, Gedimino Jokimaičio “Vande
nų muzika” ir Vytauto Skripkos
“Dangiškos eglės”, prozai — Romual
do Granausko “Medžių viršūnės”, Ed
mundo Kripaičio “Akimirkos”, Vy
tauto Martinkaus “Loterija”.
KAUNO LITERATŪROS MUZĖJAUS iniciatyva buvo surengta eks
kursija po literatūrinį Kauną. Jas
dalyviai aplankė pastatus, kuriuose
gyveno rašytojai Vaižgantas, V. Krė
vė, Maironis, V. Pietaris, S. Nėris,
B. Sruoga, papuošė Petrašiūnų ka
pinėse palaidotų rašytojų ir kalbinin
kų kapus gėlėmis. Ekskursantai taip
gi buvo užsukę pas Juozą Grušą K.
Vairą-Račkauską ir D. čiurlionytęZubovienę.
PIANISTĖ ESTERA ELINAITĖ
Kaune ir Vilniuje surengė L. Beethoveno sonatų ir R. Schumanno “Kreislerianos” koncertus. Vilniuje virš
programos ji atliko F. Šopeno nok
tiurną ir C. Debussy pjesę “Sodai po
lietum”. Jaunoji pianistė neseniai
gastroliavo Lenkijoje su ta pačia pro
grama. Varšuvos muzikų žurnale
“Ruch muzyčny” muzikologas J. Ja
roševičius apie jos koncertus rašė:
“E. Elinaitės atliktų dviejų paskuti
niųjų Bethoveno sonatų interpretavi
mą aš nedvejodamas laikau mūsų
koncertinio sezono svarbiausiu įvy
kiu ... Nepaprastai gražus tonas, pla
ti dinamikos skalė, spalvingumas ir
gyvumas čia susiliejo su muzikine
logika ... Programos kulminacinį taš
ką sudarė “Kreisleriana”, kurioje pia
nistė atskleidė turtingą ir gilią muzi
kinę individualybę ir pasireiškė kaip
puiki Sumano atlikėja...”
Z. GĖLĖ-GAIDAMAVIČIUS 75-tųjų gimimo metinių proga literatūrinį
konkursą “Gėlynas” paskelbė Šiaulių
rajono laikraštis “Leninietis” ir kol
chozas “Už taiką”. Premijų įteikimo
išvakarėse buvo aplankytas Z. Gėlės
kapas Sereikių kapinaitėse. Žodį tarė
šiauliečiai literatai J. Sabaliauskas,
Z. Rožinienė, kolchozo pirm. Brašiškis, atsiminimus apie poetą pasakojo
M. Medišauskienė ir V. Brandišauskienė. Naisių kultūros namuose su
rengtame literatūros vakare buvo
įteiktas premijos “Gėlyno” konkurso
laimėtojams poetams — J. Ruzgiui,
S. Baltramataitytei, J. Sakalauskui,
E. Skerstonui, prozininkams — J.
Sabaliauskui ir A. Stradomskiui. Va
karo programoje skambėjo Z. Gėlės
poezijos posmai, šiauliečių literatų
ir svečių kūryba.
KOSTO OSTRAUSKO vienaveiks
mę dramą “žaliojoj lankelėj” paskel
bė žurnalo “Pergalė” puslapiuose
JAV viešėjęs ir su autorium turėjęs
progos susipažinti vilnietis dramatur
gas Kazys Saja. Supažindindamas
skaitytojus su K. Ostrausko kūriniais,
K. Saja rašo: “K. Ostrauskas-dramaturgas man primena skulptorių,
kuris tašo didžiulį akmens luitą, už
simojęs sukurti rūsčią kiek pašaipaus
mąstytojo skulptūrą. Jis kala ir šli
fuoja akmenį netgi tada, kai skalptūra prabyla gyva mūsų amžininko kal
ba. Kūrėjas atima skulptūrai visas
buitines detales, užgesina jos akių
linksmą žvilgsnį (tokį būdingą pa
čiam Kostui), ir pagaliau belieka ma
ža, skausminga skulptūrėlė, kuri įsta
bi tuo, kad sugeba išsaugoti beveik
visą nuskelto akmens svorį... K.
Ostrausko herojai iš tikro kaip tie
Sizifo akmenys, kurie beviltiškai rie
da į pakalnę. Jo trumpose, dažniau
siai vienaveiksmėse dramose įvairiau
siuose pavidaluose tyko Mirtis, “ža
liojoj lankelėj” ją simbolizuoja šach
matininkai, paskutinėje jo pjesėje
“Duobkasiai” — jauna mergina, kuriužverčia duobėje pačius duobka
sius. .. ”
ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS gy
vulininkystės mechanizacijos kated
ras prof. Antanas Kondrotas atžymė
jo 80 metų amžiaus sukaktį. Dėstyto
jo darbą akademijoje pradėjęs 1924
m., sukaktuvininkas yra sukūręs že
mės ūkio mašinų paviljoną ir labora
torijas. Jam tekdavo bandyti ir at
rinkti Lietuvos žemės ūkiui tinka
miausias mašinas.
V. Kst.

Ateitininkų žinios

MANN MARTEL
REALTOR

Tel RO 2-8255

2320 Bloor St. W.
BABY POINT — JANE $4,900 įmo
kėti, tik 8 metų senumo, mūrinis 6
kb. namas su privačiu įvažiavimu,
moderni virtuvė ir vonia, 6% ilga
laikė skola, už mėnesio galima už
imti.
WESTON — JANE, 5 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow) namas
su garažu ir įvažiavimu. įrengtas
rūsvs. Prašoma kaina $25.900. įmo
kėti apie $4.000. Arti susisiekimo ir
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE,
$10.000 įmokėti. 12 dideliu kamba
riu. atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis
sklypas, 3 virtuvės, 2 prausyklos.
Geros pajamos.
PRINCE EDWARD Drive-Berry Rd.
4 butai po 2 miegamuosius; $25.000
įmokėti, 14 metų senumo, 4 garažai,
vandens alyvos šildymas. Pirma sko
la tik iš 5% ir ilgam laikui.

kamb. 1-me augšte, vandens alyva
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je. abu butai po 2 miegamus, platus
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai,
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmentinis 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 įmetėti, atski
ras. mūrinis. 10 kambarių per du
augštus dupleksas, vieta — dviem
automobiliam, šildomas vandeniu WTNDWRMERE — BLOOR.
alyva; viena atvira skola 10 metų.
$8.000 Įmokėti. 10 kambarių atski Visai arti Bloor požeminio trauki
ras mūrinis namas, dvigubas gara nio. Viršutinį butą galima tuojau
žas. 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4 užimti.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255
Namų telef. 766-8479
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime
naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

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

MOKA:

Pirm. 10 -1.30 ir 4.30 - 7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt 10-1.30 ir 4.30-8

už depozitus
už šėrus
1968 m. išmokėta

šešt. 9-12
Sekm. 9.30-1

už asmenines paskolas
už mortgičius

— 5!4%

53A%

IMA:
714%
714%

VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ

$2.000 gyvybės drauda nemokamai

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W.

Tel. 534-9286

RONCESVALLES — WESTMINSTER. 6 gražūs kambariai, mūrinis
I naujai atremontuotas namas. Moderni virtuvė, nauja prausykla. Ga
ražas ir geras privažiavimas. Tik $3.500 įmokėti, atvira 10-čiai metų
' skola iš 8%%, galima tuoj užimti.
DUNDAS — BROCK. Mūrinis, atskiras, 10 kambarių, 3 virtuvės, nau
jai įrengtas šildymas, 2 prausyklos. Viena atvira skola. Vertas dėmesio,
nes prašo tik $27.000.
BLOOR — HIGH PARK. 4 atskiri butai; atskiras, mūrinis, netoli parko
ir susisiekimo. Tik $10.000 įmokėti, prašo $49.000. Vertas dėmesio
pirkinys.
RUNNYMEDE — BLOOR. Naujos statybos, mūrinis, 6 dideli ir šviesūs
kambariai, įrengtas rūsys, didelis sklypas. Garažas su privačiu įva
žiavimu. Įmokėti apie $12-15.000.
» LAKESHORE RD. — NEW TORONTO. Gražių pljlų modernios staty
bos 5 metų senumo keturbutis (fuorplex). Visą Jaiką išnuomotas, arti
krautuvės ir susisiekimo. Prašo $59.000 su maždaug $15-18.000 įmokėjimu.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869
■
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AL. GARBENS
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
ARMADALE ST., $31.500 prašoma kaina; apie $10.000 viena ilgametė
atvira skola; atskiras plytų namas, 6 kambarių, gerame stovyje, su
dviem virtuvėm ir prausyklom, geras įvažiavimas iš priekio ir iš už
pakalio (lane), geras rajonas, užbaigtas rūsys.
INDIAN GROVE, $6.000 įmokėti, viena atvira skola; 9 dideli kambariai,
2 prausyklos, 3 virtuvės, nauja šildymo sistema, garažas; dabartiniu me
tu nuomojamas visas namas, gana pigus.
INDIAN GROVE—BLOOR, 13 kambarių didelis gražus namas su di
deliu sklypu arti Bloor ir Dominion krautuvės, 8% skola.
WESTONE, $27.900 prašoma kaina, įmokėti apie $5.000, viena atvira
skola su 8% % balansui; vienaaugštis (bungalow) su privačiu įvažia
vimu ir garažu.
HUMBERSIDE AVE., $29.900 prašoma kaina, įmokėti apie $7.000, ba
lansui viena atvira skola; trijų augštų plytų namas, 3 virtuvės, geros
pajamos, geram rajone.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

BLOOR — RUNNYMEDE, mūro, atskiras, pirmame ir antrame augšte
po 5 kambarius ir prausykla, II augšte 2 dideli kambariai, atskiras
9 pėdų šoninis įvažiavimas ir 2 garažai.
ST. CLAIR — BATHURST, $8,000 įmokėti, mūro, atskiras, tikras 2
butų pastatas; prašoma kaina $32.000; liks viena atvira skola 10 metų.
HIGH PARK — RONCESVALLES, mūro, atskiras, 10 kambarių per
3 augštus, labai švarus ir jokių remontų nereikalingas, parduodamas
prieinama kaina.
t
BLOOR — WILLARD, tik 6 namai į pietus nuo Bloor, 7 kambariai,
2 modernios virtuvės, prausyklos I ir II augšte, privatus 9 pėdų plo
čio įvažiavimas, gražus kiemas; namas gražiai išdekoruotas, nereigalingas jokio remonto.
Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J.

LIETUVA-KREMLIAUS CARŲ DARŽAS?
Atkelta iš 1-mo psL
žinoti, kad Kanadoje prancūzų
kalba turi oficialų statusą ir fe
deraciniame parlamente, kad vi
si jo įstatymai skelbiami abiem
kalbom, kad doleriai spausdina
mi irgi dviem kalbom, kad šiuo
metu prancūzų k. teisės dar la
biau praplečiamos. Lietuvių kal
ba net Lietuvoje yra tik antri
nė, o kaikuriose srityse (pvz. paš
to) visai išstumta. Visos “minis
terijos” okupuotoje Lietuvoje
yra maskvinės agentūros su vy
raujančia rusų kalba. Yra tik
bene 5 “respublikinės” ministe
rijos. Rusų kalba visur bruka
ma, panašiai kaip Ukrainoj, apie
kurią labai dokumentuotą vei
kalą parašė ten studijavęs komu
nistas dr. Kolasky. Tiesa, Lietu
vos mokyklose dėstomoji kalba
yra lietuvių, bet šalia jų yra visa
eilė grynai rusiškų ir di.ugybė
lenkiškų mokyklų. Taigi, tikrovė
yra kitokia nei skelbia propagan
dinės brošiūros apie “laimingą”

tautų gyvenimą Sov. Sąjungoj.
Rusiškasis nacionalizmas
Kad lietuvis pavergtoje tėvy
nėje ir išeivijoje kovoja už savo
kalbą ir tautinę kultūrą, anaip
tol nėra beprasmis dalykas, kaip
teigia savos kultūros vis dar ne
turinčio krašto atstovas D. Le
vy. Lietuvis kovoja už savo
laisvę ir nepriklausomybę, į ku
rią turi teisę kiekviena tauta.
Bet kokią teisę turi rusai pa
vergti kitas tautas? Kodėl gi D.
Levy giria rusų nacionalizmą ir
peikia lietuvių? Juk rusiškasis
nacionalizmas, kad ir pridengtas
tarptautiniu komunizmu, yra im
perialistinis, o lietuvių egzisten
cinis. Lietuvis kovoja už savo
tautos išlikimą, o rusas — už ki
tų pavergimą. Iš esmės tai joks
lietuvių nacionalizmas, o tiktai
gyvybinė kova prieš sovietinį im
perializmą, pakeitusi fašistinį.
Tai rodo, kaip nelengva užsienie
čiui orientuotis sovietinės propa
gandos pinklėse. V. Kst.

KANADOS ĮVYKIAI

DARBO VALANDOS:

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI

«

Diskusijos moksleivių ateitininkų stovykloje Dainavoje
Nuotr. K. Razgaičio

Atkelta iš 1-mo psL
kraštuose yra pagrindiniai riau
šių kurstymo židiniai.
Kanados sujungtos ginkluotos
pajėgos dabar turi tik 97.000 sa
vanorišku principu sutelktų vy
rų, kurių gretoms priklauso* 11.400 karių su 334 beveik 25 metų
senumo britų gamybos “Centu
rion” tankais ir 800 šarvuotų
automobilių. Nors daug šneka
ma apie kariuomenės dalinių
judrumą, jiems pervežti tėra 20
malūnsparnių. Oficialiai kana
diečiai kariai yra padalinti į 13
batalijonų, kurių kiekvienas turi
tik po 350 vyrų, kai tuo tarpu
pilnam pajėgumui reikėtų 900.
Negeresni reikalai ir su aviacija:
Kanados padangę saugo 50 “Voo
doo”, Europos — 100 “Star”
tipo naikintuvų. Pastaruosius
planuojama iš V. Vokietijos at
šaukti Kanadon, kur jie nėra rei
kalingi. Karinio biudžeto užšal
dymas trejiem metam $1,8 bi
lijono ribose kasmet mažins ka
rių skaičių. Kariuomenės vado
vybė yra susirūpinusi, kad prem
jero P. E. Trudeau pradėti per
tvarkymai visiškai sugriaus
ginkluotąsias pajėgas. Jau da
bar yra aišku, kad betkokia šne
ka apie Kanados teritorijos gy
nimą yra nesąmonė. Faktinai
Kanados apsauga yra užkrauta
amerikiečiams. Įsipareigojimų
mažinimas, be abejonės, pykina
amerikiečius, nes ant jų pečių
užgula kanadiečiams priklausan
ti finansinė našta.
Newfoundland© Ganderio ae
rodrome politinio pabėgėlio tei
sių paprašė čekas Z. Skumanas
su žmona ir 12 metu* amžiaus sū-

numi, iš Kubos skridę į Čeko
slovakiją. Jie buvo perduoti imi
gracijos pareigūnams Halifaxo
uoste.
Kvebeko premjeras J. Bertrandas, kandidatuojąs į Union
Nationale partijos vadus, susi
laukė trijų varžovų — švietimo
ministerio J. G. Cardinal, Sher
brooke burmistro A. Nadeau ir
montrealiečio A. Leveille. Savo
populiarumą J. Bertrandas ban
dė sustiprinti pranešimu, kad jo
vyriausybė priims specialų me
morandumo įstatymą, kuriuo
Kvebeko gyventojai galės pasi
naudoti, kai teks spręsti Kve
beko ateities klausimą. Susidaro
įspūdis, jog balsavimo keliu bus
leista pasisakyti, ar Kvebekas
tikrai nori nepriklausomybės. J.
G. Cardinal siūlo įvesti prezi
dentinę sistemą, kuri galėtų bū
ti pirmuoju žingsniu į nepri
klausomybę.
Otavoje atidarytas Kanados
Meno Centras, pastatytas pagal
montrealiečio architekto F. Lebensoldo projektą Federacijos
aikštėje prie parlamento rūmų,
šiame $46.4 milijono pastate
yra 2.372 vietų salė operoms ir
koncertams, 813 vietų teatras,
kuriame žiemos mėnesiais galės
įsikurti Stratfordo Šekspyro
teatras ir prancūzų aktorių gru
pė “Capricorne”. * Likusią dalį
užpildo restoranai, priesaliai,
studijos. Atidarymo proga su
rengtą dviejų savaičių festivali
pradėjo graikų kompozitoriaus L
Xenakio baletas “Kraanerg”, pa
statytas prancūzo baletmeisterio
R. Petit ir išpildytas Kanados
valstybinio baleto šokėjų.

SPORTAS

SPORTAS LIETUVOJE

Vilnuje viešėjo R. Vokietijos rug
by meisteris Henigsdorfo Stahl ko
manda, kuri žaidė dvejas draugiškas
rungtynes. Pirmas rungtynes laimėjo
svečiai pasekme 6:3, antras — lietu
viai 13:9 pasekme.
Sov. Sąjungos rinktinė Halėje įvei
kė R. Vokietiją 96:74 pasekmė. Sov.
Sąjungos rinktinėje žaidė lietuvaitė
Z. Bareikytė.
Kauno moksleivių plaukymo 25-tos
vid. mokyklos mokinė B. Užkuraitytė pasiekė naują Lietuvos mergai
čių rekordą; 200 m. kompleksiniu
būdu ji nuplaukė per 2:40,2.
Jau pusantų metų vyksta šachma
tų varžybos tarp Lietuvos ir Suo
mijos susirašinėjant. Varžomasi prie
30 lentų ir 14 varžybų jau užbaigta.
Tuo tarpu Lietuva vyrauja 9:5 pa
sekme.
Vilniuje įvyko etapinės dviračių
lenktynes; individualinėse varžybose
I v. laimėjo P. Knieža. Lietuvos ko
manda laimėjo II vietą komandinė
se varžybose.
SPORTAS VISUR
Europos XVI vyrų krepšinio pir
menybės įvyks rugsėjo Tl d. Neapo
lyje. Jau pasibaigė atrankinės pir

menybės ir į baigmę pateko: Itali
ja, Sov. Sąjunga, Jugoslavija, Ispa
nija, Lenkija, Vengrija, Čekoslova
kija, Graikija, Bulgarija, Švedija, Iz
raelis, Rumunija.
šachmatų varžybose dėl pasaulio
meisterystės po 18 rungčių pirmau
ja B. Spaskis su 9 laimėjimais. T.
Petrosianas turi 8 laimėjimus ir vie
ną partiją atidėtą.
Pasaulio futbolo meisteris Angli
ja viešėjo P. Amerikoje ir žaidė ke
letą rungtynių. Meksikoje anglai pir
mas rungtynes sužaidė lygiomis 0:0,
antrąsias laimėjo 4:0; nugalėjo Urug
vajų 2:1, pralaimėjo 3 kartus bu
vusiam pasaulio meisteriui Brazili
jai 2:1.
Dviračių lenktynes aplink Italiją
“Giro d’Italia” laimėjo italas Feli
ce Gimondi. Lenktynių favoritas bel
gas Eddy Merckx, kuris laikomas gesiausiu dviratininku pasaulyje šalia
buvusio Fausto Coppi, po kelių eta
pų bovo diskvalifikuotas.
Newcastle United laimėjo Europos
tarpmiestinę futbolo taurę. Baigmė
je jie įveikė vengrų Ujpest Doza 3:2.

VYč/O ŽINIOS
Etninių grupių šaudymo rungty(Nukelta į 7 psl.)

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAtSOM IR PARDUODAM T.V. b HIR
STATOM IR TAISOM T.V. ANTtNAS
$32 - 7733

1613 Dundas St W.

Sav. R. Svasiulis

KUDABA

Toronto Real Estate Boards narys.

LEM 161, namq 783-2105

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Tel. 5334414

Svarbus pakeitimas. Moksl. ateiti
ninkų centro valdyba paskutiniame
posėdyje pakeitė stovyklos Dainavo
je kainas. Moksleiviams ir jaunu
čiams už dvi savaites — vienam iš
šeimos $55, dviem iš tos pačios šei
mos $90, trim iš vienos šeimos $130;
už vieną savaitę — vienam iš šeimos
$35, dviem iš tos pačios šeimos $50,
trim iš vienos šeimos $70. Mokslei
vių ateitininkų stovykla Dainavoj
prasideda sekmadienį, birželio 22, ir
baigiasi šeštadienį, liepos 5 d. Jau
nučių stovykla prasideda sekmadie
nį. liepos 6, ir baigiasi šeštadienį,
liepos 19. Jaunučių stovyklos pir
mosios savaitės metu Dainavoje bus
jaunučių globėjų kursai. Visi, kurie
globojate jaunučius, prašome atva
žiuoti. Kursai rengiami stovyklos me
tu, kad atvažiavę globėjai galėtų ste
bėti jaunučius stovyklinėje veikloje
ir patys turėtų progos vykdyti tai,
kas buvo paskaitose nurodyta.
Moksleivių ateitininkų sąjunga, vi
si vadovai ir kursų rengėjai laukia
Jūsų, globėjai, jaunučiai ir mokslei
viai, atvykstant Dainavon. Iki pasi
matymo!
MASCV
Ateitininkų stovykla Wasagoje pra
sidės sekmadienį, liepos 6. Priimami
stovyklautojai nuo 7 iki 18 m. Suda
rytos dvi atskiros vadovybės ir pa
ruoštos atskiros programos jaunu
čiams ir vyresniesiems. Tėvai kvie
čiami nedelsiant vaikus stovyklon re
gistruoti, nes dar prieš stovyklai pra
sidedant reikia žinoti stovyklautojų
skaičių. Toronte registracijos blan
kus galima gauti Prisikėlimo par.
raštinėje, Hamiltone — pas E. Gudinskienę. Norį atvykti iš kitų vieto
vių prašomi kreiptis į V. Kolyčių,
86 Glenholme Avė., Toronto 170,
Ont.
Žygis “Ateičiai” yra organizuoja
mas stovyklos metu. Stovyklautojai
prašomi iš anksto susirasti globėjų
(sponsorių), kurie skirtų tam tikrą
sumą už kiekvieną nueitą mylią. Dau
giausia lėšų surinkusiam stovyklau
tojui bus paskirta premija. Žygio la
pai gaunami kartu su registracijos
blankais.
Kelionė į Stratfordą organizuoja"ma ir šiais metais stovyklos metu.
Liepos 9 d. autobusais bus vystama į
Stratfordo festivalį, kur 2 v. visi pa
matys “Hamletą”. Bilietas kainuoja
$2.50, kelionė — $3.50. Pirmą dieną
atvažiavus stovyklon reikės tuos $6
sumokėti.
Stovyklos mokestis šiais metais pa
liktas kaip ir pernai, nors maistas
yra žymiai pabrangęs. Vienam stovyk
lautojui už dvi savaites — $40, dviem
— $70, trim — $90. Sumokėti bus
galima stovyklos metu. Kviečiame pa
skubėti registruotis!

Skautų veikla
• Skautas vytis H. Steponaitis
baigė teisės mokslus ir sugrįžo į
Torontą. Mirus jo mamytei, skautaitės nuoširdžiai jį užjaučia.
• Registracija į septintąją Romu- vos stovyklą vykdoma vienetuose. Vadovai-vės registracijos lapus su mo
kesčiu grąžina tuntininkams iki lie
pos 1 d. Stovykla prasidės liepos 19
d. jaun. skautams-tėms, kurie stovyk
laus vieną savaitę. Vadovaus ps. B.
Poška, ps. M. Stanionienė, vyr. sk. B.
Abromaitienė, ps. P. Saplienė, vyr.
sk. Valickienė, talkinami jaunesnių
jų vadovų.
• Sveikiname sesę vyr. skautę Valickienę, davusią vyr. skautės įžodį.
• Šį rudenį, pasibaigus vasaros
stovykloms, bus vėl vykdomi korespondenciniai LSS valdomųjų organų
rinkimai. Paruošiamieji darbai jau
vykdomi. Kanados rajono vadovaivės yra kviečiami domėtis ateinan
čiais rinkimais ir juose aktyviai da
lyvauti. č. S.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS
$1.200 ĮMOKĖTI, 6 kambarių mūrinis namas, kvadratinis planas, nau
jas šildymas, garažas su geru šoniniu įvažiavimu, prie puikaus susisie
kimo bei krautuvių, prašoma kaina tik $25.900, geram vakarų rajone.
HIGH PARK, tiktai $4.900 įmokėti, tikras dvibutis, naujas šildymas,
balkonai, viena skola balansui.
RUNNYMEDE — BLOOR, apie $6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras
namas, alyvos šildymas, privatus įvažiavimas, netoli Bloor gatvės, pra
šoma kaina $27.900
JANE — ANNETTE, $5.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis namas, vos
keliolikos metų senumo, kvadratinis planas, privatus įvažiavimas, lie
tuvių mėgstama ir gausiai apgyvendinta vieta, prašoma kaina $25.000.
HIGH PARK — BLOOR, apie $6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras na
mas, kvadratinis planas, vandens šildymas, garažas su privačiu įva
žiavimu, didelis kiemas, netoli Bloor.
INDIAN ROAD — BLOOR, $8.000 įmokėti, 9 didelių kambarių atski
ras stiprus mūrinis namas, priedo — saulės kambarys, yra net mo
derni vonia pirmame augšte, kvadratinis planas, vandens alyvos šil
dymas, gražus didžiulis kiemas, visai netoli į pietus nuo Bloor gatvės,
nrjKnma a Irina
QAD
PRINCE EDWARD DRIVE — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, gražus
dviejų miegamųjų vienaaugštis, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu
įvažiavimu, prašoma kaina $31.500.
BLOOR ST. WEST, apie $10.000 įmokėti, puikus 6 kambarių viena
augštis, KaUfornios stiliaus, labai platus didžiulis sklypas su daug
medžių bei įvairių krūmų, garažas su privačiu įvažiavimu, prašoma
kaina $34 900
HIGH PARK — RONCESVALLES, tikras dvibutis, puikiame stovyje,
garažas su labai plačiu įvažiavimu, netoli susisiekimo bei krautuvių.
iuTiuT
"ICO, 5 butų pastatas maždaug 7 metų senumo, dviejų ir vieno
miegamųjų, privatus įvažiavimas, geros statybos.
JANE — BLOOR, apie $15.000 ar mariau įmokėti, 10 kambarių dvi
butis, dvigubas garažas, vandens-alyvos šildymas, netoli Bloor.
BLOOR — RUNNYMEDE, apie $12.000 įmokėti, rūkalų-dovanų krau
tuvė su namu, puiki, judri vieta.
160 AKRŲ FARMA, $5.000 įmokėti, gyvenamas namas ir kiti pastatai,
gera dirbama žemė su mišku, apie 50 mylių nuo Toronto; skubus
pardavimas, neaugšta kaina.

2232 BLOOR ST. W.

Tel. RO 7-5454

PR. KERB E RIS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
Darbo tel. RO 7-5454
Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUA 11 A
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PZlRA/vIA

KREDITO KOOPERATYVE
MOKAME
DUODAME
mortgičius iš 7!4%
514% už depozitus
asm. paskolos iš 714%
53A% už šėrus išmokėta
Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
nagai valdžios nustatvta norma — 66% įkainuoto turto.
VISŲ NARTŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5 000
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min.
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINE: Lietuvių Namai —- 1129 Dundas Street West,
Toronto 3, Ontario.
•
Telefonas LE 2-8723

A. J. M 0 R K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

BROCK — DUNDAS, $3.500 įmokėti, 2 miegamųjų vienaaugštis (bun
galow), atskiras, moderni virtuvė, nauja šildymo krosnis, po namu
pilnas rūsys; didelis sklypas, prašoma $17.900.
QUEEN — DOWLING, $4.500 įmokėti, plytinis 9 didelių kambarių na
mas, moderni virtuvė, šilto vandens šildymas, augštas rūsys, kuriame
galima įrengti butą, keli namai nuo Queen gatvės.
QUEBEC — ANNETTE, $10.000 įmokėti, atskiras plytinis 9 šviesių
kambarių namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, garažas, vienas mortgičius
balansui.
BLOOR — WEST MALL, $12.000 įmokėti, vienaaugštis (bungalow),
plytinis, atskiras su pristatytu garažu, keturi miegamieji, viso 7 kam
bariai alyva šildomas, kilimai, mortgičius iš 8% iki 1987 m.
PARKSIDE DR. — PARKDALE RD., $3.500 įmokėti, plytinis 7 kamkambarių namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos su šiek tiek baldų, vandens
šildymas.

1082 BLOOR St. W-, Toronto 4,
Tel. LE 4-8459
Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.
VYT. MORKIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA
ir

SKANUMYNAI
Pirkite moderniausiose, geriausios
kokybės, europinio stiliaus, š.
Amerikos m ė s o s ir skanumynų
krautuvėse
Dainavos mergaičių stovykla laukia
Jūsų nuo liepos 20 iki rugpjūčio 3 d.
Jei turite tarp 7 ir 16 metų, atvažiuo
kite su jaunatviška šypsena, energija
ir atvira širdim. Jus pasitiks sesuo
M. Igne ir kitos mokytojos bei pa
galbininkės. Kartu lietuviškai dai
nuosi!. šoksit, vaidinsit, rašysit ir
melsitės. Bus proga džiaugtis drau
gyste, jaunyste ir saulės spinduliais.
Jei dar neužsiregistravote, kreipki
tės: Dainava Immaculate Conception
Convent Putnam, Conn. 06260, USA,
tel. 928-5828. Po birželio 10 d. kreip
kitės: Camp Dainava, 15100 Austin
Rd. Manchester, Mich. 48158, USA.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos.
Baigė «ą mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stanmoblHus. 1076 BATHURST ST.
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS
KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 6-4982
Yorkdale Shopping Centre 783-8866
HMMMM
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LFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.
NAUJAS SKYRIUS:
672 Lansdowne Ave^
295 Roncesvalles Avė.,
TeL 531-6165
Tel. 536-1373
Dirbtuvė
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
1

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padan logus, kuriuose yra smulkus apragos, motociklai, dviračiai, skalbia
mosios mašinos, siuvamosios ma
šinos, televizijos priimtuvai, piani kainos yra galutinės.
Taip pat persiunčiame pinigus,
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai. transistoriniai radijo aparatai, už kuriuos gavėjas gali nusipirkti
įvairių prekių specialiose doleri
laikrodžiai, kilimai ir baldai.
Maisto siuntimų svoris neribotas. nėse 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, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
pranešimą.
a 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 patar
nauti ateityje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1-3098
Savininkai A. ir S. KALU ZA

LIETUVIAI STALIAI
mloniai kviečia
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
su gaminių kokybe ir kainomis
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363

K. Striaupis

Sav. A. B. Beresnevičius
343 Roncesvalles Avė
Toronto 3
(TARP GRANADIER RD. IR NEEPAWA AVĖ)

Tel. 531-1432
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas Įvairiausių madų
drabužių.
(MOD CONSERVATIVE FORMAL)

Meniškos

»

►
>
>

A

,
Į
į M-Ti M Į ■
‘
"

A, A A A

PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ Windsoro
Šv. Kazimiero bažnyčioje gegužės 25
d. kun. D. Lengvino atlaikytų Mišių
metu priėmė: V. Puodžius, G. Borisaite, V. Kuraitė, D. Tautkevičiūtė ir
Vida Dumčiūtė. Bažnyčioje matėsi
svečių iš Toronto, Guelph, Detroito
ir kt. Tai buvo graži šventė.
ŠEŠTADIENINES M O K Y K L OS
mokslo užbaigos tradicinė gegužinė
įvyko birželio 1 d. Marytės ir Romo
Dumčių rezidencijoj ir ten esančia
me parke. Dalyvavo kun. D. Lengvi
nas ir mokiniai su tėvais. Pasivaiši
nęs jaunimas išskubėjo į parką lenk
tyniauti ir žaisti. Čia jie vis ką nors
laimėjo, nes tėvų komitetas iš anks
to pramatė, kad visi vaikai geri spor
tininkai. Pasivaišinę ir tėvai įsijungė
į lenktynes, kurias filmavimo apara
tu įamžino St. Naikauskas. Jdokytoja
J. Kuraitė pravedė visus žaidimus,
talkinama M. Dumčienės, šventę la
bai puikiai suruošė tėvų komitetas—
Albinas Tautkevičius, D. Kraniauskienė ir p. Kazlauskienė. Dana Giedriūnaitė mokinių vardu padėkojo mo
kytojai, Alma Kraniauskaitė įteikė
gražią dovanėlę. Mokytoja džiaugėsi
gerais mokiniais ir dėkojo visiems
už bendradarbiavimą. Tėvai yra dė
kingi kun. D. Lengvinui už visoke
riopą paramą mokyklai, Andriui
Čerškui — už pagalbą, tėvų komite
tui — už įdėtą darbą ir rūpestį, M.
P. Dumčiams — už pakvietimą į jų
puikius namus ir parodytą nuoširdu
mą. Windsoro jaunimas ruošiasi šią
vasarą važiuoti į stovyklas Romuvo
je, Dainavoje ir Wasagoje.
Korespondentė
MOTINOS DIENA paminėta ge
gužės 18 d. kartu su kaimyninės Rod
ney apylinkės jaunimu. Sv. Kazimiero
bažnytėlėj pamaldas atlaikė ir dienai
pritaikytą pamokslą pasakė klek ku
nigas D. Lengvinas. Po pamaldų kro
atų salėje LB apyl. pirm. dr. Kuras,
apibūdinęs Motinos Dienos reikšmę,
scenon pakvietė Rodney jaunimą.
Tautiniais drabužiais pasipuošusios
mergaitės G. Ignaitytė, N. Narbutai
tė, H. Keresevičiūtė ir Z. Rastapkevičiūtė gražia lietuvių kalba skaitė
“Mažą Lietuvos motinos-moters is
toriją”, paliesdamos kunigaikščių,
priespaudos, nepriklausomybės ir
tremties laikotarpius. Dr. M. Ramūnienės “Gėles Mamytei” suvaidino
Windsoro šeštadieninės mokyklos
mokytojos studentės Joanos Kuraitės
paruošti mokiniai. Dekoracijas sukū
rė Andrius čerškus. Vaidinime daly
vavo ir mokyklos dar nelankantys
4—5 metų busimieji mokinukai. Mo
kytoja Joana Kuraitė sugebėjo vi
siems pritaikyti roles ir juos puikiai
paruošti. Už gražų darbą jai pareikšta
padėka ir įteikta gėlių puokštė. Po
vaidinimo jaunieji svečiai iš Rodney

IŠKILMĖS. Praeitį prisimenant,
tenka didelė pagarba kun. B. Jurkšui, kuris prieš 15 metų čia darba
vosi, siekdamas sujungti visus Edmontono ir apylinkės lietuvius vie
noj pastogėj. Tas tikslas buvo pa
siektas jo pastangomis ir šiemet Lie
tuvių Namai mini 15 m. sukaktį. Ta
proga atvyko kun. B. Jurkšas iš To
ronto ir atlaikys pamaldas LN kop
lyčioj birželio 29, 11 v. Tuojau po
pamaldų įvyks jo pagerbimas tuose
pačiuose namuose, kur buvo nuga
lėtos visos kliūtys ir kur jis pirmas
atlaikė pirmąsias pamaldas lietu
viams įrengtoje koplyčioje 1954 m.
Dar viena staigmena ir svarbi sukak
tis tai jo 25 metų sidabrinis kuni
gystės jubilėjus, kuris sukanka bir
želio 25 d. Todėl prašau visus EdLONDON, ONT.
montono ir apylinkės lietuvius susi
KUN. M. JARAŠIŪNO PIRMOS MI rinkti į pamaldas, kurias atlaikys
ŠIOS Londone bus birželio 28, šešta garbingasis sukaktuvininkas birželio
dienį, 7 v. v., Šiluvos Marijos parapi 29 d. ir dalyvauti jo pagerbtuvėse.
joje. Pamokslą sakys klebonas kun.
Kun. L Grigaitis
B. Pacevičius. Dalyvaus dvasiškių ir
iš kitų parapijų. Po pamaldų bendros
vaišės parapijos salėje visiems iškil Romoje 1968 m. per Kalėdas. Jis yra
mių dalyviams. Kun. Matas Jarašiū daug dirbęs lietuviškoje veikloje Bri
nas gimė Šiaulių apskrity. Lietuvoje tanijoje, Vokietijoje ir Toronte. Svei
baigė gimnaziją ir įstojo į kunigų se kiname naująjį dvasininką, linkėda
minariją. Paskui studijavo Romoje, mi jam sėkmės Dievo ir artimo mei
kur ir baigė kunigų seminariją ir te lės tarnyboje. Pagerbkime jį savo
ologijos bei fisofijos mokslus Lete- gausiu atsilankymu į jo pirmas šv.
rano universitete-. Įšventintas kunigu Mišias Londone. D. E.

pasirodė su tautiniais šokiais. Jų gru
pė nemažaapie 30 asmenų. Ener
gingo jaunimo vadovo V. Ignaičio ir
tautinių šokių mokytojų D. ir E.
Bliskių dėka via šokiai buvo labai
gerai išpildyti. Akordeonu grojo J.
šarapnickas. Jauniausios^ ketvertų
metų windsorietes Alma Naikauskaitė ir Rūta Kuraitė gražiai padeklama
vo.eilėraštį “Mamytei”.
Bendravimas kaimyninių apylinkių
yra labai graži ir sveikintina idėja.
Windsoriečiai labai dėkingi Rodney
tautiečiams, kad nepabūgo lietingo
oro ir atvyko dalyvauti programoje.
Minėjimas baigtas vaišėmis, kurias
paruošė šaunios windsorietes.
Dalyvavęs

nėjimams JAV išleidžia milijo
priimtuvu, nes nežinia koks yra nus doleriu. Atominės energijos
radioaktyvumas. Verta pakvies komisija išleido per 10 metų
ti rimtą specialistą ar bendro 1.47 bilijonus, erdvės — 30.85
vės atstovą, kad patikrintu pri bilijonus, gynybos departamen
imtuvą, tada nereikės abejoti ir to — 12.2 bil., iš viso virš 45
ramiai galėsite stebėti televi bil. Todėl nenuostabu, kad skri
dimai Į mėnulį ir kitur taip pui
ziją.
kiai
vyksta, o ryšys taip pat sėk
Atomo ir elektros amžiuje
viskas yra tobulinama. Ir tele mingai palaikomas. Erdvė pilna
vizijos srityje šalinami visi trū satelitų, kuriuose veikia elekt
kumai bei pavojai, juoba, kad roniniai pranešėjai, siųstuvai, te
prasidėjo masinis televizijos levizijos kameros ir įvairūs fo
naudojimas. Japonijoj žiūri tografavimo instrumentai. Elekt
spalvotos televizijos milijonas ronus ir atomus stengiamasi pa
270.000 gyventojų. Ten nesu naudoti žmonių gerovei. Pvz.
sekta jokių radiacijos sukeltų li atominės energijos komisija pra
gų ar pavojų. Amerikoj televi- nešė, kad išrado “injekcini šau
zijos priimtuvų yra dar daugiau. tuvą” vėžiui gydyti. Tas išradi
Net tokioj vargingoj Lietuvoj mas dar netobulas, bus atlikta
pradėti platinti spalvotos tele dar daug bandymų iki išradėjai
vizijos priimtuvai. Rytų Vokie galės perduoti platesniam var
tija pirko juos iš Prancūzijos. V. tojimui. Išradimas yra labai
Vokietija taip pat Įrengė savo svarbus, nes tam tikrom radijokrašte spalvotą televiziją. Taigi, aktyvinėm chromiumo vielelėm
baimei nėra pagrindo, nors at galės nušauti vėžio užuomazgą
sarga gėdos nedaro. Geriau iš per odą ar darant operaciją.
Minėtinas kitas išradimas —
leisti keletą dolerių ir patik
rinti Bendrovės bus baudžia elektroninis stiklo panaudoji
mos. jei nesilaikys valdžios Įsta mas. Dabar televizijos, radijo
bei kituose Įtaisuose vartojamos
tymų.
lempos ir tranzistoriai, o Ebergy
Nauji išradimai
Conversion Devices Inc., Troy,
Elektronikos ir erdvės tyri- Mich., išrado toki jungini, kuris
pakeis lempas ir tranzistorius.
Priimtuvai bus labai suprastin
JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS
ti ir lengvi.
Modernūs radarai, kurie buvo
išrasti II pasaulinio karo metu,
netinka mažiems atstumams. To
dėl Amerikos specialistai išrado
elektronines “varlės akis”, ku
riose atspindės daiktai iš arti.
Jie siūlo tokius įtaisus turėti au
tomobiliuose. Karinė vadovybė
vienus metus
JIB
vartojo 16 savaičių
pusę metų
jais labai susidomėjo, žmo
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina
gaus akys irgi taip padarytos,
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
kad jos išskiria daiktus iš toli
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų
ir iš arti. Tai nepaprastas įtai
bo.nka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:
sas!
JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont.
Televizijos priimtuvai
Televizija įsigalėjo labai grei
tai, bet dabar ima nusibosti. Di
dėjant tautose piktadarybių skai
čiui, žmonės suskato daugiau
veikti prieš įvairias programas,
LAIDOTUVIŲ NAMAI
kurios rodo susišaudymus, žmog
žudystes, iškrypimus. Televizija
Telefonas LE 2-5965
demoralizuoja ne tik jaunimą,
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
bet ir silpnesnius suaugusius.
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
Federacinė JAV kontrolės ko
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •
misija, kurioj jau ilgus metus
Lawrence G. Odette
‘ dirbu, yra užversta žmonių rei
Morley D. Hogle
kalavimais įvesti griežtesnę
kontrolę, pašalinti ne tik iš te
Directors
levizijos, bet ir teatrų krimina
linio pobūdžio filmus. Nežiūrint
to, valdžia skiria žmonių gero
JUU ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN
vei 155-ių televizijos stočių pro
TĖTI! KURIE IŠ TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI —
gramom milijonus dolerių, kad
visi žiūrovai būtų sudominti pro
JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę
gramom. Televizijų bendrovės
DIANA LASŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
taip pat stengiasi įtikti žmo
limo, krūtinės skausmų, drebulio, slogos, sąnarių skaus
nėms — gamina net patogius 7
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
akosM
inčų imtuvus. “Zenith” pagami
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite
no 16 inčų priimtuvą, kurio
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS,
spalvų nustatymas labai leng
vas — stumiamais raktais. “Sokurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.
ni” pagamins kišeninius televi
GAUNAMI VAISTINĖSE
zijos priimtuvus, Čikagoje “CorROXODIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo,
Plex” bendrovė sudarė turis
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir
tams specialias programas ir
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
įsteigė televizijos stotį.
jos skausmu, kelių, kulnų, krūtinės skausmu, neuralgiios
Kai buvo atsiklausta žiūrovų,
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą,
kas labiausiai erzina televizijos
nuo susižeidimų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno.
programose, tai iš 10.000 ir 50
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede
miestų žiūrovų daugybė pasisa
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų.
kė prieš blogas programas, skel
$2.00 bonkutė.
>
bimus. kurie ilgi ir kartais ne
GAUNAMI VAISTINtSE AR
teisingi. žmonės pasigenda gė
MUO
_*
rio ir auklėjančių programų,
Luscoe Products Limited
mtscular
rio ir auklėjančių programų,
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont. Canada
daugiau tinkamų dalykų vaikupasaulio vaizdų!
v Atkelta iš 3-čio psl.)

RYAN & ODETTE

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

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis
1181 Queen St. W.
Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos,
baterijos ir Lt. Automobilių vilkikas (towing).
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop)
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti
teL RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (birželio
1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

EDMONTON, ALTA

WINDSOR, ONT.

A A

DIANA
K

ASTHMA

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

Hamiltone skyrius:

293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont.

Tel. 549-2005

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainamb;
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,
parcels to europi

kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PH. 136 Tel. LE 2-5191

A.P. GARAGE
A. PAŠKEVIČIUS

laikinai persikėlė f
2264 DUNDAS St W.

LE. 5-9130
(International Auto Body)
Towers — Loblaw’s kiemas

Įvažiavimas tiesiai 11
Dundas gatvės-

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti teL LE 4 -1403

SORE
THROAT

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

Visu rūšių automobiliu išorės
(body) taisymas, mechaniniai
darbai ir automatinės transmisijos

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.
Savininkas V. BAČtNAS

MAX KANE AUTO BODY
Darbas sąžiningas h- garantuotas
Lietuvius antamaula Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

i

UV

<

” -

* -

SPORTAS
(Atkelta iš 6-to psL)

Viršila ir žmona

nėse sėkmingai dalyvavo Vyčio šau
liai. Pirmą vietą ialmėjo graikų ko
manda 436, H — italų 422, III —
vytiečiai 414. Individualiniame šau
dyme I vietą laimėjo graikas su 96
pataikymais iš 100, antrą — italas
su 94 ir trečią — vytietis B. Savic
kas su 93. Jaun. A. Zaleckis jaunių
grupėje buvo pirmas su 86 pataiky
mais. Kitų vytiečių pasekmės: 2. E.
Kuchalskis 91, 3. Z. Zaleckis 90.
Rungtynėse dalyvavo 6 klubai ir 70
dalyvių, šiose rungtynėse taip pat
dalyvavo ir Toronto VL Pūtvio šau
liai. Gaila, kad trečias Toronto klu
bas Tauras šiose rungtynėse nedaly
vavo.
Stalo tenisininkai sėkmingai da
lyvavo Ontario atvirose stalo teniso
pirmenybėse. Padedami svečio iš
okup. Lietuvos A Saunorio, laimėjo
visas svarbesnes varžybas. Vyrų vie
nete I vietą laimėjo A. Saunoris,
kuris yra buvęs daugkartiniu Sov.
Sąjungos meisteriu. Poroje su J.
Nešukaičiu jie taip pat laimėjo vyrų
dvejetą. Mišrus dvejetas irgi atite
ko lietuviams — A Saunoriui ir
V. Nešukaitytei. Moterų vienetą lai
mėjo V. Nešukaitytė, moterų dvejetą
— V. Nešukaitytė ir E. Sabaliauskai
tė. Tai pirmas toks stambus lietuvių
laimėjimas.
Krepšinio stovyklautojams prime
nama, kad pasiskubintų su registra
cija. šiais metais stovyklos įrengi
mai bus pagerinti. Įrengtos šviesos
ir galima bus lavintis vakarais.
Jaunių krepšinio turnyras Victor
Bulders taurei laimėti ir šiais me
tais įvyks Gerojo Ganytojo stovyk
lavietėje. Praėjusiais metais šį tur
nyrą laimėjo Hamiltono Kovas. A.S.

Kiekvienas Šveicarijos pilie
tis kasmet po dvi savaites priva
lo atlikti karinių pratimų prie
volę. Atsarginių kuopos viršilai
nepatiko vienas Ciuricho vaisti
ninkas.
— Ei, tu, ten, ko murksai lyg
baslys vestuvėse savo putralakį
lyg mintuvus išžiodinęs Prie,
kin! Ženk! Stok! Tai ko dabar
vėpsai, pilvą lyg pelų maišą atdabar žvengi, lyg asilas kailį lu*
pamas?
Kareivis laikėsi ramiai ir tru
putį šypsodamasis tarė:
— Labai atsiprašau, ponas vir
šila, tamsta labai primenate
mano žmoną. Ir ji šitaip su ma
nim elgiasi... •"
Kada bijoti?
Pati baisiausia situacija yra
ne tada, kai žmona nemoka ar
nenori valgių gaminti,
i, bet tada,
kai ji nemoka, o nori virti...
Praktiškas škotas
— Tai kodėl tu nieko šiandien
nedirbi? — klausia škotas mūri
ninką. .
— Gavau slogą, — jpaaiškino
mūrininkas. — Mane saltis kre
čia.
— Tuomet... tuomet aš ži
nau išeitį. Imk sijoti žvyrą, kol
drebulys praeis.
Skirtumai
— Kuo skiriasi automatas nuo
tarnautojo darbo?
— Tarnautojas gauna po $75
algos per savaitę, o automatas
— $750.000.
Parinko Pr. Al.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED
& REAL ESTATE BROKER

231-2661; 231-6226
3828 Bloor St. West, Islington
(PRIE

SIX

POINTS

PLAZA)

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijoB, HI-FI ir radijo aparatai Pardoodamos
lempos ir batarejos. Prityręs'specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 .

Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETTI, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Rlnnr
Auforifrp
Dioor Akurorire

avė. (tarpDunkjarage 296
das brock
jr college).TeL 531-1305

NOTARAS

D R. E. ZUBKIENE

A. LIŪDŽIUS, B.L.

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA
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

Bendradarbis V. S. MASTIS, IX.D,
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.
_
421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate
II aukštas — įėjimas is
Howard Park Ave.
Telefonai: istai-os
namų 279-7980
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais
ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493
Darbo valandos: kasdien 10 v

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
(prie Queensway)

Tel. 762-1009.
Priima pacientus pagal
susitarimą. .

OKULISTAS
S. BROGO W SKI, O.D.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas
LE 1-425L 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.

1082 BLOOR ST. W., Toronto
(Į rytus nuo Duffcrin St)

DR. N. NOVOSICKIS
dantų gydytojas
794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.

VALAU FOTELIUS

470 College St Toronto

IR įvairius kilimus

Tel. 921 - 3924

Automatinis elektra valymas.. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus
kilimus.
P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

Darbo valandos 940 VJ.—6 ▼.▼<
Dėl priėmimo skambinti telefonu

V ARTNUmc

30 Dewson St, Toronto, Ont.

DUNDAS AUTO BODY

i . *

• teikia patarimus planuojantiems keliones
be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DŪDA

Telefonas 769-4131 arba 769-4612
2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede
Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.

.
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Gerojo Ganytojo stovykla pra

Jv.

TORO NT

Jono Kr. par. žinios

-r Kunigo Mato Jarašiūno, baigųsio studijas Romoje ir neseniai įšven-

Prisikėlimo par. žinios

— Mirus Veronikai Steponaitienei, nuoširdžiai užjaučiame Steponai-

te įvyks šį sekmadienį 5 v.p.p., —
— Nuoširdi užuojauta Bronei BeŠv. Jono Kr. par bažnyčioje. Vaišės resnevičienei, Lietuvoje mirus jos
po pamaldų — parapijos salėje. Ka- mamytei Monikai Valaitienei; už ją
dangi apie jo atvykimą gautas ži
Mišios bus atnašaujamos birželio 20
nios labai vėlai, o vasarai artėjant, d. 7.30 v.
nenorėta iškilmių nutęsti, visi ma
— Gili užuojauta Anelei Gatavecloniai prašomi šį pranešimą laikyti kienei, Lietuvoje mirus jos seseriai
kartu ir kvietimu dalyvauti šiose re Onai Burneckienei; Mišios už ją bus
liepos 11 d., 7.30 v.
tose iškilmėse.
— Šį sekmadienį pradedamos pa
— Sveikiname jaunavedžius —
maldos Springburste, Gerojo Gany Vytą Liubnaitę su Osvaldu Kušnetojo stovyklavietės salėje 11 v.
raičiu ir Violetą Akelaitytę su Algiu
— Vasaros metu sekmadieniais 12 Mikelėnu.
vai. Mišių nebus.
— Mišios: ateinant) šeštadienį, 7.30
—-Gerojo Ganytojo stovykla pra v., už Vladą Šarūną, užpr. žmona;
sidės liepos 5 d. Registruotis klebo ateinantį sekmadienį, 11.15 v., už a.a.
nijoj.
Joną Čapliką (5-tos metinės) užpr.
— Kapinėse šią savaitę užbaigia Juozas ir Jonė Šarūnai.
mi prie koplyčios amfiteatro darbai.
— Mišios vasaros metu: šiokiadie
Koplyčios amfiteatre tilps iki pustre niais — 7 ir 8 v., sekmadieniais —
čio tūkstančio dalyvių.
8, 9, 10 ir 11.15 v.
— Šį sekmadienį 10 v. pamaldose
— Parapijos biblioteka per vasarą
prisimenama a.a. Vladas Šarūnas ant neveiks.
rųjų metinių proga; 11 v. Mišios už
— Kun. B. Jurkšas yra išvykęs ato
a. a. Jurgį Galinį.
stogų; grįš liepos 5 d.
— Pakrikštyta Reginos ir William
A.a. Veronika Steponaitienė,
mirusi birželio 9 d. Šv. Juozapo Hudson dukrelė Elizabeth-Regina.
Katalikių moterų dr-jos iškyla į
ligoninėje, palaidota birželio 11 p. —
Lukų vasarvietę bus šį sekmadie
d. lietuvių kapinėse. Laidotuvė nį po 10 v. Mišių. Informuotis pas
se dalyvavo virš 300 asmenų.
nares:
Koncelebracines gedulingas pa valdybos
Toronto etninių grupių festiva
maldas atlaikė kun. P. Ažubalis, lis,—vad.
” bus birželio 16
kun. St. Kulbis ir kun. J. Staš — 30 d. “Karavanas
salėje lankytis kvie
kevičius. Solo giedojo sol. V. Ve- čiame 26, Mūsų
29 ir 30 dienomis tarp 6
rikaitis. Katalikių moterų drau ir 10 v.v. Pakvieskite savo draugus
gijos narės velionės karstą baž kanadiečius ir kitų tautų narius. Įėji
nyčioje pasitiko su degančiomis mo pasai gaunami “Tėv. žib.” admi
žvakėmis. Velionė buvo veikli nistracijoje.

draugijos narė, uoli labdaros vei
kėja, ligonių lankytoja. Atsisvei
kinimo žodį kapinėse tarė buvu
si ilgametė draugijos pirm. O.
Jonaitienė ir centro valdybos at
stovė T. Sekonienė.
“Tėviškės žiburių” dvidešimt
metis numatytas paminėti š. m.
lapkričio 23, sekmadieni, Prisi
kėlimo salėje.
Vyt Meilus su Ponia, keletą
metų gyvenę Japonijos sostinėje
Tokijo, šią savaitę atvyksta į To
rontą. Vyt. Meilus yra Kanados
imigracijos ministerijos parei
gūnas, dirbąs užsienio atstovy
bėse. Porą mėnesių pailsėjęs To
ronte numato keltis į Madridą
Ispanijon panašioms pareigoms.
Radijo programa “Tėvynės
prisiminimai”, vadovaujama J.
R. Simanavičiaus, sibirinių trė
mimų proga birželio 14 d. da
vė specialų pusvalandį anglų kal
ba. Atitinkamais pranešimais ir
muzika klausytojai buvo supa
žindinti su Baltijos kraštų būkle.
ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros
bei praktiškos medicinos kursą B.
NAUJALIS vėl reguliariai priima
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE,
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

PARDUODAMI pasiūti lietuviški
tautiniai drabužiai, gauti iš Lietuvos.
Tel. 767-2506.
IŠNUOMOJAMAS BUTAS trijų
kambarių ir virtuvės su atskira prau
sykla ir Įėjimu. Tel. 767-2506.

ATIDUODU nemokamai jauną šu-nį; reikėtų sumokėti tiktai už vaistų
Įšvirkštimus. Skambinti tel. LE 13120.

SPRINGHURSTE, prie Wasagos,
išnuomojamas visam sezonui vasar
namis — 4 miegamieji. Teirautis
762-8998 po darbo.
SPRINGHURSTE, lietuviškam ra
jone, išnuomojamas dviejų miegamų
jų vasarnamis su šiltu ir šaltu van
deniu bei patogumais viduje. Skam
binti iš ryto teL 534-8154 Toronte.

VEDUSIU PORAI, neturinčiai vai
kų, išnuomojamas vienaaugštis (bun
galow), kuriame galėtų gyventi su
vyresnio amžiaus pensininku. Yra du
miegamieji, baldai, apšildomas rūsys
ir visi modernieji įrengimai. Arti su
sisiekimo ir krautuvių. Skambinti
tėL 251-3597 po 4 v.p.p. arba savait
galiais betkokiu metu.

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME
DŽIO REMONTO DARBUS.
TEL. 535-4724.

ATLANTIC
valgykla
1330 DUNDAS ST. W.,
TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI
V. ir V. IVANAUSKAI

cijos iškilmėse Belleville kated
roje, JAV, birželio 15 d. iš Ka
nados dalyvavo mons. dr. J. Tadarauskas, kun. P. Ažubalis ir
kun. Placidas Barius, OFM, ku
ris atstovavo ir Tėvų pranciško
nų provincijolui.
Ateitininkų stovykla Wasagoje prasidės sekmadieni, liepos 6.
Priimami stovyklautojai nuo 7
metų amžiaus. Smulkesnės infor
macijos “Ateitininkų žiniose”.
Juozui Liutkui, gyvenusiam
406 Dovercourt Rd., Toronte,
gautas laiškas iš Šiaulių. Siuntėja
— M. Morozova. Atsiimti “TŽ”
administracijoj.
Ontario etninės spaudos są
junga rengia ekskursiją j Onta
rio provincijos šiaurines sritis
birželio 21-27 d. Joje dalyvaus
tautinių grupių laikraščių redak
toriai arba jų atstovai. “Tėviš
kės žiburiams” toje ekskursi
joje atstovaus Vitalius Matulai
tis. Ekskursiją globoja Ontario
turizmo ministerija.
PARDUODAMAS RESTORANAS
su 48 sėdimom vietom; yra gazolino
pompos, 5 vienetų moteliai, vieta
naujų statybai. Viskas labai gerame
stovyje, puikioje vietoje, arti pro
vincinio parko. Kreiptis: Mrs. E. W.
Hartnell, R. R. 3, Stayner, Ont.

Parduodamas
nepasterizuotas
medus
IS NUOSAVO BITYNO

(VAIRIAIS KIEKIAIS.

Skambinti teL 534-0563
3® Dewson St,
Toronto 4, Ont

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros
Įrengimo darbus
923-7194.

Sav. A. Čeponis

BEAUTY SALON

2265 BLOOR ST. W.
(kampos Bloor-Durie gatvių).
MMMMM

ŠVENTOVĖJE PAGERBTI TREMTINIAI

Laikinasis Kanados lietuvių
katalikų centras keliuose po
sėdžiuose svarstė lietuvių para
pijų ir organizacijų klausimus.
Nutarta persitvarkyti naujais pa
grindais pagal Vatikano II santarybos dvasią. Tam tikslui šau
kiamas parapijų ir organizacijų
atstovų suvažiavimas š.m. spa
lio 4 d. Toronto Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. Numatyta ati
tinkama programa ir paskaiti
ninkai. Kvietimai i suvažiavimą
siuntinėjami iš anksto, kad pa
rapijų, organizacijų ir instituci
jų vadovybės galėtų tinkamai pa
siruošti. Laikinajam centrui pir
mininkauja J. Matulionis.
Stud. Julius Puodžiukas, stu
dijuojąs Windsoro universitete,
gavo Ontario provincijos stipen
diją $2000 gilinti studijoms bio
logijos srityje bei ruoštis ma
gistro laipsniui.
-i. *
_
•
n
Anccvičieue, gyvenusi
Oakvileje, Otavoje ir Toronte,
persikėle gyventi į Montrealj.

BARONESSA
i

Laisvės paminklo šventinimo proga Toronto lietuvių kapinėse Elzė
Jankutė ir Osvaldas Delkus padeda vainiką lietuvių evangelikų
Išganytojo parapijos vardu
Nuotr. S. Dabkaus

TEL 762-4252
Sav. Alė Kerberienė
Me*

'

Kvebeko provincijos šūkis
skelbia prancūzams: “Aš prisi
menu!” Taip, kvebekiečiai pran
cūzai neužmiršta savo senosios
tėvynės Prancūzijos. Neužmirš
ta jos ir laisvojo pasaulio lietu
viai, ypač didžiųjų sukakčių pro
ga. Birželio vidury jie prisime
na klaikiuosius sibirinius trėmi
mus. Toronto lietuviai, latviai ir
estai šį kartą masiškai susirinko
birželio 14 d. į anglikonų šv.
Pauliaus šventovę bendroms pa
maldoms, kurias organizavo Bal
tiečių Federacija su įvairių tiky
bų dvasininkais.Tūkstantinei mi
niai sugiedojus bendrą giesmę,
latvių liuteronų arkivysk. A. Lū
šis perskaitė invokaciją. Kiti
dvasininkai, kiekvienas' savo
gimtąja kalba, skaitė atitinka
mas Šv. Rašto ištraukas (lietuvių
k. — kun. R. šakalys, OFM). La
bai turiningą pamokslą pasakė
lietuvių bičiulis jėzuitas kun. C.
McGuire, socialinių mokslų ins
tituto direktorius, gerai pažįstąs
sovietinį imperializmą ir baltie
čių problemas. Prieš giedant
kiekvienai tautybei savo himną,
atitinkamas dvasininkas tarė žo
dį. Lietuviškai kalbėjo ev. kun.
A. Žilinskas! Pamaldos baigtos
bendra malda, giesme ir kelių
iniiiuuu
minučių audiAdULriniu.
susikaupimu. vriaziai
Gražiai
skambėjo choru giesmės. Lietuviams atstovavo Prisikėlimo par.
choraS; vad kun B Jurkšo/lat.
viams — šv- Andriejaus par.
choras, vad. A. Purvs, estams —

sol. Irena Loosberg ir vargonų
virtuozas Inge-Pia Korjus. Lie
tuvių choras pagiedojo J. Damb
rausko “Maldą už tėvynę” ir C.
Sasnausko “Neapleisk, Augščiausias, mūsų.” Latvių choras
atliko A. Jurjans “Musu Tevs”,
Beethoveno “Ticiba”. Estų solis
tė pagiedojo J. S. Bacho kan
tatą 76 nr. ir Haendelio “Pasi
gailėk mūsų”, o vargonų vir
tuozas pagrojo L. Vierne “Le
Symphonic Final”. Pamaldų pro
ga visiems buvo išdalinta spaus
dinta programa, kurioje Įderin
tas lietuviškasis tekstas' gies
mės “Dieve Tėve danguje” (Holy
God). Prie programos prijungta
informacija anglų kalba apie sibirinius trėmimus. Tuo būdu buatkreiptas ir daugelio kanadiečių
dėmesys į baltiečįų kentėjimus.
Baltiečių Federacija gali džiaug
tis nauja sibirinių trėmimų ir
dabartinės būklės' prisiminimo
forma. N. A.
Lankėsi “TŽ” redakcijoj adv.
dr. S. Daukša iš Montrealio, kur
jis, kaip teisininkas, dirba mies
to savivaldybėje. Toronte jis bu
vo apsistojęs buvusios montrealietės rašytojos M. AukštaitėsNavikevičienės ir jos sūnaus šei
moje. Montrealiečiai p. Smilgevičiai aplankė gen. konsulą J.
Žmuidziną ir Ponią. •Toronte
montrealiečiai buvo sustoję grįž
dami iš R. Laniausko-Čiunkaitės
vestuvių Detroite.
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sidės liepos 5, šeštadienį, ir
truks 3 savaites iki liepos 27 d.
Priimami visi lietuviukai vaikai
nuo 5 iki 17 metų. RegistruoJamasi Šv. Jono Kr. parapijos
Jebonijoje. Kainos stovyklauto
jams: vienam vaikui už 1 savaitę
— $20, už 2 sav — $35, už 3
sav. — $50; dviem šeimos vai
kam už 1 sav. — $35, už 2 sav.
— $60, už 3 sav. — $85; trim
šeimos vaikam už 1 sav. — $40,
už 2 sav. — $75, už 3 sav. —
$105. Stovyklautojai tepasiima:
pagalvę, antklodę, porą paklo
džių arba miegmaišį, paprastų,
stovyklinių - sportinių drabužių
šiltoms dienoms ir vėsiems vaka
rams, šventadienišką aprangą
sekmadieniams. Kas turi, tepa
siima muzikos instrumentus, pie
šimo reikmenis ir vieną kurią sa
vo mėgstamiausią eilėraščių ar
apysakų knygutę. Valgiui indų
bei įrankių atsivežti nereikia.
Vadovybė
Estės Evelyn Koop vadovau
jama gimnasčių grupė “Kalev
Estienne” dalyvaus sekantį mė
nesį Šveicarijoj įvyksiančiose
gimnastų varžybose, kuriose bus
150 grupių iš viso pasaulio. Es
tes gimnastes Toronte suorgani
zavo prieš keliolika. metų E.
Koop, šį sportą studijavusi Šve
dijoje. Tada grupėje buvo tik
estaitės, o dabar jau yra ir kitų
tautybių atstovių. Grupė turėjo
sėkmingus pasirodymus Mont
realio pasaulinėje parodoje, prie
Kanados federacinio parlamento
rūmų, Toronto CNE parodoje ir
pasaulinėje olimpiadoje Meksi
koje., Tarptautinėse gimnastų
varžybose ji dalyvaus pirmą kar
tą. Rinktinių 27 gimnasčių kelio
nė atsieis apie $14.000. Ontario
švietimo vadyba šiam reikalui
paskyrė $2.000, federacinė. vy
riausybė — $5.000. Taigi, pusę
kelionpinigių teks padengti au
komis, panašiai kaip ir mūsų
“Gyvatarui” išvykoje į Prancū
ziją.
, ’
Tautinių grupių savaitė, pava
dinta “Karavanu”, rengiama bir
želio 26 — 30 dienomis. Kiekvie
na tautybė yra įsipareigojusi
įrengti savo patalpose tautinio
pobūdžio paviljoną. Juose bus
sudaryta parodos atmosfera.
Lankytojai galės tam tikrom va
landom stebėti menines progra
mas, pamatyti tautodailės ekspo
natus, paragauti specifinių val
gių bei gėrimų. Rengėjas —
Community Folk Art Council ti
kisi, kad tuo būdu tautinės gru
pės sudomins Toronto gyvento
jus. Jau plačiu mastu pardavinė
jami įėjimo pasai (panašiai, kaip
į Expo 67). Jų kaina — $2. Dau
gybė pasų bus išdalinta nemoka
mai Toronto mokyklų moki
niams. Pasuose palikta vieta pa
viljonų antspaudams. Jie gauna
mi “TŽ” administracijoj. Įsigiję
pasus galės dalyvauti loterijoj,
kurioje laimingiesiems numaty
ta nemokama kelionė į Acapul
co lėktuvu ir nemokamas vienos
savaitės pragyvenimas La Rivie
ra viešbutyje. Lietuvių paviljo
nas “Vilnius” bus įrengtas Pri
sikėlimo salėje. Juo rūpinasi
apylinkės valdyba. Paviljonas
veiks birželio 26, 29, 30 dieno
mis. Visi kviečiami susidomėti
“Karavanu”, įsigyti pasus ir ne
atsilikti nuo kitų tautinių gru
pių, kurios intensyviai ruošias
dalyvauti. Tikimasi, kad ir lietu
viai tinkamai pasiruoš.

BS MONTREAL

Aušros Vartų par. žinios

— Birželio 15 d, 7 v.v, įvyko Auš;ros Vartų parapijos salėje buv. Lie
tuvos operos solistės Elzbietos Kar
delienės mokinių koncertas.
— Kun. St. Kulbis, SJ, aplankęs
vakarų Kanados lietuvių kolonijas,
grįžo į Montreal} ir pavaduoja ato
stogaujantį kleboną kun. L. Zarem
bą, kuris grįš už 3 savaičių.
— Aušros Vartų parapijos choras
iki šiol vis dar įtemptai tęsė savo
repeticijas; nori tikrai gerai pasi
ruošti, nes planuoja savo dainas įra
šyti į- plokšteles. Choro dirigentei,
vadovams, visoms choristėms ir cho
ristams linkime sėkmės.
— Montrealio ateitininkai organi
zuoja jaunimui vasaros stovyklą “Bal
tijos” stovyklavietėje prie Lac Sylvere (Lac Claire) nuo liepos 12 iki 19
d. Stovyklaujančių vaikų amžius —
nuo 7 iki 16 m. Mokestis $20. Da
romos nuolaidos toms šeimoms, ku
rių keli vaikai stovyklaus. Registra
cija — $2. Nepalikite šio reikalo pas
kutinėms dienoms. Registracijos ir
informacijos reikalais kreipkitės pas
seselę Margaritą, 1450 de Seve, Mont
real 205, P.Q. Tel. 766-9397.
— Montrealio skautai taip pat sto
vyklaus “Baltijos” stovyklavietėje
nuo liepos 20 iki rugpjūčio 3 d.
— Santuokos sakramentui ruošia
si Raimundas - Kazimieras - Rimvydas
Smilgevičius-Smilgis su Beverly-AnnChristine Zacard.
— Kviečiame įsigyti šiuos leidi
nius: laikraštėlį “Liepsna”, išleistą
Montrealio lituanistinių kursų Moti
nos Dienos proga, ir “Kovą prieš Die
vą Lietuvoje”, išleistą Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos. Įsigydami
pirmąją knygelę, paremsite lituanis
tinius kursus. Antrosios knygos tuo
tarpu turime tik anglišką vertimą.
Ji bus naudinga supažindinti mūsų
draugus, pažįstamus ir kaimynus su
padėtimi Lietuvoje. Abu šiuos leidi
nius, kaip ir kitas vertingas knygas,
galite gauti spaudos kioske, parapijos
salėje.
— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $192.92.

“The Montreal Star” dienraš
tis birželio 7 d. laidoje atspau
de savo korespondento Maskvo
je David Levy ilgoką rašinį “So
viet-dominated Lithuania dings
to its culture”. Jame autorius
tendencingai pavaizduoja Lietu
vos padėtį ir perša mintį, kad
Lietuvai geriau gyventi sovieti
nėje vergijoje. J šį straipsnį Ka
nados lietuviai, ypač montrealiečiai, turėtu reaguoti laiškais
redakcijai (245 St. James W,
Montreal, P.Q.). Plačiau apie tą
straipsnį žiūr. šio “TŽ” nr. pir
mame puslapyje.
Kun. J. Gaudzė tebesidomi
Įvairiais apreiškimais ir juos ap
rašinėja savo privačiuose biule
teniuose. Jau išsiuntinėjo "5 nr.
Šiuo metu jis laikinai yra apsi
stojęs Hamiltono Aušros Vartų
parapijoj; liepos pradžioje nu
mato vykti Europon Į Garabandalį ir kitas Marijos apsireiški
mu vietas.
“La Presse”, Montrealio pran
cūzų dienraštis, praneša, kad
Montrealio šių" metų parodoje
buvęs krikščionių paviljonas bus
padarytas Kanados tautinių
grupių paviljonu. Esą čia daly
vaus 30 Kanados tautinių gru
pių. Jų tarpe minima programo-
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broliui MIKUI ir jų šeimoms —

Chartered Insurance Broker
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose
3907A ROSEMONT BLVD.

P. Paškovičienė

J. Petravičius

V. Paškovičius

Tel. OFF.: 722-3545
RES. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
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1969 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE
Toronto miesto taryba per parkų ir pramogų skyrių, drauge su
Toronto Muzikų Draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės
fondo ir “Toronto Daily Star”, praneša sekančią programą
BIRŽELIO 22 — 26 SAVAITEI
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 22
2.30 v.p.p. High Parke
48-jo škotų pulko karinis orkestras
48-jo škotų pulko pučiamųjų" ir
būgnų orkestras
Viešnia solistė — Helen Murray
411 eskadrono aviacijos rezervo
2.30 v.p.p. Kew Gardens
orkestras
Svečias solistas — Bozha Grahovic
George Frank orkestras ir choras
2.30 v.p.p. Willowdale Parke
Vargonų rečitalis —Ronie Padgett
5.30 v.p.p. High Parke
George Frank orkestras ir choras
7.30 v.v. Earlscourt Parke
PIRMADIENĮ, BIRŽELIO 23
Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir
8.30 v.v. Ramsden Parke
jo orkestras
Kadriliaus šokiai —
8.30 v.v. Greenwood Parke
Angus McKinnon ir jo orkestras
ANTRADIENĮ, BIRŽELIO 24
48-jo škotų pulko karinis orkest-as
8.00 v.v. Allan Gardens
Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir
8.30 v.v. Withrow Parke
jo orkestras
TREČIADIENĮ, BIRŽELIO 25
12.15 v.p.p. Nathan Phillips aikštėj Benny Louis orkestras
Benny Louis orkestras
8.30 v.v. Eglinton Parke
The Travellers, Dave Bradstreet,
8.30 v.v. Riverdale Parke
Beverley Robertson. M. C. —
Charles Robertson
Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir
8.30 v.v. Monarch Parke
jo orkestras
Kadriliaus šokiai —
8.30 v.v. Dufferin Grove Parke
Angus McKinnon ir jo orkestras
KETVIRTADIENĮ, BIRŽELIO 26
7.30 v.v. Forest Hill
Brian Brown Trio — Oiico Valle
ir Los Cabanos
Memorial Parke
(22 instrumentų džiazas)
8.00 v.v. Nathan Phillips aikštėj Community Folk Art Council
8.30 v.v. High Parke
Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir
jo orkestras
8.30 v.v. Kew Gardens
Kadriliaus šokiai — Al Aylward ir
jo orkestras

ADAMONIS

A. NORKELIONAS
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.
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Tol. RAymond 7-3120

ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:

Asmenines iš________ 9 %
Nekiln. turto iš _________ 83%
Įskaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 63%)

MOKA Už:
Depozitas____ ___________
Sėrus (numatyta)________53%
Term. ind. 1 metams___ 7.0 %

'
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Term. ind. 2 metams___ 735%
Term. ind. 3 metams . .... 7.25%
Nemokamas gyvybės draudimas!
iW $2.000 šėnj sumos.
Į

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 1050 iki 12.30
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL

3907 Rosemount Blvd, teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 ik.
6 v>l ir vakarais — pirmad.. trečiadieniais ir penktad. nuo 7 Od 9 v.
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je ir lietuvių grupė. Rašoma,
kad čia bus demonstruojamas
tautinis menas, folkloras. Ar lie
tuviai pasiruošę tinkamai išnau
doti šią progą? J. L.
Trečiojoj “Baltijos” talkoj
birželio 7-8 d.d. iškirstas visas
miškas numatomiems atlikti
aikštės praplėtimo ir kitiems že
mės darbams. Talkoje dalyvavo
R. Otto, P. Montvila, J. Ladyga,
P. Rudinskas, G. Adomonis ir
R. Rudinskas, taigi beveik visi
tie patys, kurie dalyvavo ir pir
mose dviejose talkose. Tenka ap
gailestauti, kad taip mažai tėra
mėgstančių gamtą ir bendruo
meninius darbus. Iš numatytų
atlikti darbų beliko tik medžių
praretinimas prie nakvynių na'mukų, plausto padarymas ir ak
menų išrinkimas iš antrųjų mau
dyklių. Sekančią talką numato
ma organizuoti šio mėnesio ga
le kartu su skautais vyčiais, ku
rie yra pasiryžę įsirengti krep
šinio aikštę ir atlikti paskutinius
paruošiamuosius stovyklos dar
bus. Visiems talkininkams dide
lis ačiū.
“Litas” bus uždarytas antra
dienį, birželio mėn 24, bet bus
atidarytas tarpšventyje — pir
madienį.
“Lito” ekskursijos į Upper
Canada Village išvykimo laikas
pakeičiamas iš 7 vad. į 8 vai. ry
to. Ekskursija įvyks birželio 21,
šeštadienį, aplinkrašty paskelb
ta tvarka. Grįžtamą 8 v.v. Pr. R.
Montrealyje atidaryta paroda
“žmogus ir jo pasaulis” kurioje
šiemet dalyvauja 37 valstybės.
Sovietų Sąjunga ir Čekoslovaki
ja, nugriovusios savuosius pasau
linės parodos paviljonus, dabar
jau pakeitė nuomonę. Savo eks
ponatams jos gavo buvusius
Šveicarijos ir “CPR-Cominco”
paviljonus. Parodos direktoriaus
Guy Huot teigimu, Montrealis
parodos propagavimui išleido
milijoną dolerių. Gausūs būsimų
turistų laiškai iš JAV liudija,
kad pinigas nebuvo išmestas be
reikalo. 1968 m. paroda susi
laukė daugiau kaip 12 milijonų
lankytojų per šesis mėnesius,
bet miestas visdėlto turėjo $5,2
milijono nuostolio, šiemet paro
da bus atidaryta tris mėnesius.
Jos biudžetas yra $21,6 milijono.
Išlaidas turėtų padengti 6 mili
jonai lankytojų.
šv. Kazimiero parapija atliko
didelius bažnyčios ir salės atnau
jinimo darbus talkos būdu. Š.m.
birželio 14 d. buvo suruošta užbaigtuvių vakarienė, šventė pra
sidėjo Mišiomis. Parapijos cho
ras, vad. muz Ambrozaičio, gie
dojo darniai ir su pakilusia nuo
taika; ypač skambiai buvo atlik
ta Beethoveno “Garbė Augščiausiam”. Po to naujai dekoruoto
je salėje įvyko vakarienė su šo
kiais. Programos nebuvo, bet pa
sirodė visa eilė kalbėtojų: para
pijos k-to pirm. A. Ruseli, par.
tarybos socialinės sekcijos pirm.
A. Jaunisk, jaunimo sekcijos
pirm. Miss Visockis-Visockaitė.
Visi kalbėtojai džiaugėsi atlik
tais darbais. Gale kalbėjo klebo
nas kun. dr. F. Jucevičius, kuris
pabrėžė mintį “gyvenam tik vie
ną kartą”. Iš Klebono paaiškėjo,
kad atnaujinimo darbus vykdant
talkos būdu, parapija sutaupė
7-8 tūkstančius dolerių; buvo su
minėta 60 talkininkų pavardės ir
stambesni aukotojai — šv. Elz
bietos ir šv. Onos draugijos po
$1.000, A. Norkeliūnas (aukojo
talkininkų - darbininkų apdraudą), notaras J. Bernotas didesnę
piniginę auką (suma nepaminė
ta). Visą bažnyčios dažymą (tris
kartus) atliko keturi parapijos
vyrai: p.p. Rutkauskas, Umbrazas, Daunoravičius ir Minelga,
talkinami nepailstamų darbuoto
jų p.p. Paznokaičių ir Girdauskų. Visiems sugiedota “Ilgiausių
metų”. Darbas atliktas svariai',
spalvos suderintos, bet pagrin
dinis sprendimas padarytas be
gilesnio meninio pajautimo, t.y.
“moderniai”, neatsižvelgiant į
tai, kad bažnyčia ir salė turi aiš
kų neoklasikinį stilių. Ypač iš
siskiria salė. Kadangi parapiji
nės salės skirtos ne tik baliams,
bet ir laidotuvių pusryčiams bei
panašiems parengimams, ar ne
perdaug drąsus sumoderninhnas?
Jauku, bet čia nieko nerasi lie
tuviškai širdžiai malonaus. Daž
nai kalbama, kad lietuvių para
pijos yra išeivijos lietuvybės
tvirtovės. Deja, beveik visi vaka
rienės kalbėtojai kalbėjo angliš
kai, išskyrus kleboną, nors svečiai-dalyviai buvo visi lietuviai.
Nemažai lietuvių jaunimo baigė
lietuviškas mokyklas ir lituanistinius kursus. Ar jaunimo sek
cijai nebeatsiranda vadovo-vadovės. mokančio lietuviškai? Žino
me, kad ir angliškai kalbėjusie
ji yra vyresniosios kartos lietu
viai. daug nusipelne parapijos
veikloje, tačiau naujiesiems at
eiviams girdint tokioje parapi
jos iškilmėje vien anglų kalbą,
kyla klausimas, ar tai nėra žingsms į lietuviškos parapijos nulietuvėjimą?
Jonas Ladyga

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.

“Žmogus ir jo pasaulis”.

