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Dvi kalbos ir kultūros
Išeiviams, kurie įsikūrė Pietų ar šiaurės Amerikoje, teko susi

durti su viena pasirinkto krašto kalba ir kultūra. Pavyzdžiui, JAV 
ateiviai randa tiktai anglų kalbą, Brazilijos — portugalų, Argen
tinos — ispanų ir t.t. Viena jų pirmųjų problemų — išmokti krašto 
kalbą ir tuo būdu gauti raktą į krašto gyvenimą bei kultūrą. Išimtį 
sudaro Kanada, čia vyrauja dvi oficialios kalbos — anglų ir pran
cūzų. Kadangi Kanada kaip valstybė tėra vos 100 metų senumo, 
tų dviejų kalbų-pusiausvyra dar nėra išbalansuota. Prancūzų kalba, 
vartojama Kvebeko provincijoj ir kaikuriose kitų provincijų daly
se, tebesijaučią nuskriausta. Tiesa, jos oficialumas pripažįstamas 
federaciniame parlamente, įstatymai skelbiami anglų ir prancūzų 
kalbomis, doleriai spausdinami irgi abiem kalbom, tačiau prakti
niame gyvenime prancūzų kalba nustumta į antraeilę vietą. Net 
Kvebeko provincijoj gyvena daugybė ateivių, kurie per eilę metų 
prancūzų kalbos neišmoko ir pasitenkina anglų kalba. Ypač tai 
ryšku ekonominiame gyvenime, pramonėje, kur vyrauja anglų ir 
amerikiečių kapitalas su tokia pat vadovybe. Ateiviai ligi šiol ne
jautė reikalo mokytis prancūzų kalbos, nors Kvebeko mokyklų va
dovybė rodė daug palankumo ateivių šeštadieninėms mokykloms. 
Ilgus metus ta vadovybė nemokamai duodavo joms ne tik patalpas, 
bet ir mokytojams algas. Tik šiais mokslo metais pareikalavo, kad 
šeštadieninės ateivių mokyklos mokytų dvi valandas prancūzų kal
bos, o vieną — tėvų kalbos. Su tuo ateivių mokyklos nesutiko ir 
nustojo prancūzų teikiamos paramos.

★ ★ _ ★
Iki šiol Kanados prancūzai, aplamai imant, kitų tautybių atei

viams daug dėmesio nerodė. Jie buvo užimti savo problemom, rū
pinosi savo išlikimu ir tylia kova su anglais, kurie, kaip Abraomo 
lygumų karo laimėtojai, prancūzų neglostė. Pastaraisiais metais 
prancūzų laikysena radikaliai pasikeitė. Išgyvenę atsilaikymo tarps
nį ir prisiauginę pakankamai inteligentijos, jie pareikalavo lygių 
pozicijų valstybiniame gyvenime ir pagrasino: lygybė arba nepri
klausomybė! Susidarė Kvebeko nepriklausomybės sąjūdis, skai
čiumi dar negausus, bet labai įtakingas. Į jį dairosi ir didžiosios 
partijos — konservatoriai su liberalais. Kvebeko provincijos vy
riausybė ta korta stipriai lošia Otavoje, kur kalama, kad ir labai 
lėtai, nauja konstitucija, žodžiu, prancūzo pakeltas balsas liko 
išgirstas ir valdančių anglų. Lygybės kryptimi sukama gana plačiu 
frontu, nes niekas nenori netekti Kvebeko provincijos, pasinešu- 
sios atsiskyrimo linkme. Ontario provincijos vyriausybė jau pasi
rašė kultūrinio bendradarbiavimo sutartį su Kvebeku. Ir kitose pro
vincijose, kur gyvena bent 10% prancūzų, numatoma sudaryti sąly
gas prancūziškam švietimui. Jau senokai sudaryta Otavoje dviejų 
kalbų ir kultūrų komisija, kuri iki šiol nemažai pasitarnavo pran
cūzams ta prasme, kad visos valstybės mastu atkreipė dėmesį i 
prancūzų kalbos bei kultūros pozicijas ir savo studijose padarė 
visą eilę’ praktinių pasiūlymų. Ryšium su jais imta reikalauti iš 
federacinės valdžios tarnautojų anglu ir prancūzų kalbų, mokėjimo. 
Dėlto dabar daugybė tarnautojų mokosi prancūzų kalbos.

★ ★ ★
Ryšium su prancūzų kalbos iškėlimu kaikas mano, kad ateina 

geresnis metas ir kitų tautinių grupių kalboms bei kultūroms. Esą 
ateityje bus daugiau dėmesio kreipiama į jas mokyklose, bibliote
kose, televizijoj, radijo programose ir pan. Tokios galimybės nesą 
nei JAV-se, nei kitose šalyse, kur vyrauja tik viena oficiali kalba’ 
Kad Kanadoje tokia galimybė yra, galima sutikti, bet ar ji bus įgy
vendinta, tebėra neaišku. Dabartinėje būklėje, kai valstybinėse vir
šūnėse kalbama tiktai apie anglų ir prancūzų kalbas bei kultūras, 
apie tautines mažumas negirdėti. Anksčiau, prieš Trudeau vyriau
sybės atėjimą, kai nebuvo kalbama apie platesnį oficialų dvikal- 
biškumą, tautinės grupės jautėsi reikšmingesnės, turėjo geresnius 
ryšius su vyriausybe. Dabar, kai pirmon eilėn iškilo anjglų-pran- 
cūzų kalbų ir tautų teorija, kitos tautinės grupės liko užmirštos, 
vyriausybės ministerių ausys liko kurčios ju problemoms. Dar ne
girdėta, kad min. pirmininkas Trudeau būtų atsilankęs į kurios 
nos tautinės grupės iškilmę, nors, kaip matyti iš spaudos’ jis ne
vengia atsilankyti į eilinius priėmimus. Dėlto Kanados tautinėse 
grupėse šiuo metu jaučiamos nepalankios nuotaikos dabartinei vy
riausybei, kuri, be to, daug prisidėjo prie etninės spaudos vargų 
smarkiai pakeldama pašto tarifus ir sulėtindama spaudos orista- 
tymą. Principe dauguma sutinka, kad anglų ir prancūzų kalbų ly
gus oficialumas priimtinas, tačiau dirbtinis tautiniu grupių sprau- 
dimas į anglų ar prancūzų kultūras atmestinas. Reikia rasti vietą 
pagrindinių tautų kultūroms, bet negalima ignoruoti ir šalutinių, 
kurios taip pat yra krašto lobis. Pr. G.

KANADOS IXXJLLAL
PRIĖMĖ VALSTYBINE DRAUDA

Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. R. NIKSONAS SPAUDOS KONFERENCIJOJE 

PAREIŠKĖ, kad jis tikisi sekančių pusantrų metų laikotarpyje ati
traukti iš P. Vietnamo daugiau kaip 200.000 vyrų, priklausančių 
kautynių daliniams. Šis pareiškimas buvo prez. R. Niksono reak
cija į buvusio krašto apsaugos sekr. C. Cliffordo pasiūlymą “For
eign Affairs” žurnale atitraukti amerikiečių kovos dalinius iki 
1970 m. Vietnamo taikos derybose Paryžiuje amerikiečiai daro 
spaudimą komunistams, kad jie taip pat pradėtų atitraukti Š. Viet
namo karius iš P. Vietnamo teritorijos. Lig šiol š. Vietnamas dar 
nėra prisipažinęs, kad jo reguliari kariuomenė dalyvauja kautynėse 
P. Vietname. Didžiausia kliūtis Paryžiaus derybose yra Hanojaus 
reikalavimas reformuoti P. Vietnamo vyriausybę. Spaudos konfe

Ontario vyriausybė nutarė nuo 
š.m. spalio 1 d. Įjungti provin
cijos gyventojus’ į federacinį 
sveikatos draudos planą, prieš 
kurį ji kovojo ištisus metus ir 
tris mėnesius. Priežastis — $176 
milijonai, kuriuos dabar Otava 
kasmet grąžins Ontario provin
cijai draudos išlaidoms padengti. 
Federacinė vyriausybė iš Onta
rio gyventojų dabar mokesčio 
socialiniams reikalams pavidalu 
gauna apie $225 milijonus per 
metus, šie pinigai yra skiriami 
federacinei draudai visoje Kana
doje. Dalis jų tenka mažiau pa
siturinčioms provincijoms, bet 
$176 milijonai priklauso į pla
ną įsijungusiems Ontario gyven
tojams. Federacinio plano vyk
dymu rūpinsis Ontario sveika
tos draudos įstaiga ir privačios 
bendrovės, atsisakiusios pelno. 
Uždarbio jos galės jieškoti pa
pildomomis draudomis. “Blue 
Cross” pvz. siūlys vaistus, atski
rą ligoninės kambarį ir medici
nos sesers paslaugas papildantį 
planą. Federacinės sveikatos 
draudos įmokos bus tokios, ko
kias dabar mokame Ontario 
draudos planui. Iki biudžetinių 
metų pabaigos premjeras J. Ro- 
barts tikisi iš Otavos gauti $82 
milijonus. Jie galėtų gerokai su
mažinti draudos imokas, bet J. 
Roberts juos nori panaudoti ki
tiems reikalams — ligoninių plė
timui, gydytojų ir medicinos se
serų paruošimui. Ontario gyven
tojai, mokėdami asmeninius pa
jamų mokesčius Otavai, negalės 
atskaityti medicinos išlaidų, ku

rias federacinio plano vardu bus 
padengusi Ontario OMSIP drau
da. Atskaityti bus leidžiama tik 
papildomų draudų išlaidas. Įsi
jungimą į federacinę sveikatos 
draudą turi patvirtinti Ontario 
parlamentas. Detalės bus pa
ruoštos vasaros atostogų metu.
, šv. Jono Kr. tradicinė šven
tė Kvebeko provincijoje šiemet 
sukėlė naują krizę politiniame 
fronte. Sherbrooke miestas gar
bės svečiu buvo pakvietęs prem
jerą P. E. Trudeau, bet ryžosi 
atsisakyti betkokių iškilmių, kai 
šv. Jono Kr. Draugijos būsti
nėje sprogo Kvebeko nepriklau
somybės šovinistų padėta bom
ba. šventės parado rengėjų ko
mitetas Montrealyje išsiuntinėjo 
kvietimus užsienio kraštų diplo
matams ir Kvebekui atstovaujan
tiems federacinio parlamento 
nariams, bet nutarė ignoruoti 
premjerą P. E. Trudeau ir jo 
vyriausybę, šis mostas buvo pri
imtas kaip sąmoningas Kvebeko 
tautininkų įžeidimas Otavai. 
Premieras P. E. Trudeau nepa
šykštėjo karčių žodžių Montrea- 
liui. Audrai nutildyti pas prem
jerą P. E. Trudeau buvo nuvy
kęs rengėjų komiteto pirm. M. 
Carriere, kuris po šio vizito at
šaukė diplomatams išsiųstus pa
kvietimus. Atrodo, įtampa tam 
Montrealio ir nremjero P. E. 
Trudeau jau likviduota, nors 
Montrealis ir iš dalies Otava ap
sijuokino diplomatiniame fron
te.

(Nukelta j 7 pel.)

Keliautojai okupuotoj Lietuvoj prašosi pavėžinami — rodo ženklą "stop”, 
okupacijos liudininkai — rusiškos raidės.

Kelių rodyklėse matyti

Kremliaus baletas ant ledo
Ilgai rengtoji kompartijų konferencija Maskvoje 

Maskva nebėra komunizmo Roma
Tarptautinė 75 kompartijų 

konferencija Maskvoje turėjo 
būti L. Brežnevo diriguojamas 
darnus simfoninis koncertas, 
bet iš tikrųjų ji daugiau primi
nė baletą ant ledo, nors parti
tūra buvo iš anksto paruošta 
rengėjų komisijos ir netgi para
šytas baigminis pranešimas. Pas
kutinį kartą tokia konferencija 
įvyko 1960 m., kai Maskvon 
buvo suvažiavę 80 partijų atsto
vai. Taigi, kompartijų suvažiavi
mui suorganizuoti prireikė be
veik 10 metu.

Trūko daugelio vadų
Už konferencijos stalo nesi

matė komunistinės Kinijos vado 
Mao, Kubos — Castro, š. Viet
namo — Ho Chi Minh, Jugosla
vijos — Tito ir netgi didžiausios 
V. Europoje italų kompartijos 
generalinio sekr. Luigi Longo. 
Komunistinei Kinijai kvietimas 
buvo pasiųstas, bet atsakymo 
Kremlius nesulaukė, jeigu ne
skaitysime pareiškimo kiniečių 
spaudoje: “Sovietų revizijonistų 
klika mums primena prostitutę, 
reikalaujančią paminklo savo ne
kaltybei.”, š. Vietnamas ir š. Ko
rėja, matyt, nenorėjo bloginti 
santykių su didžiausiu Maskvos 
priešu Pekingu. Jugoslavijos 
prezidentą Tito atbaidė L. Brež
nevo suorganizuota invazija į ko
munistinę Čekoslovakiją. Italų 
kompartijos vadas L. Longo pa
siuntė savo pavaduotoją E. Ber- 
linguer, negalėdamas užmiršti so
vietų ambasados Romoje prieš jį 
nukreiptų atsišaukimu, kuriais 
Maskva jam bandė atsilyginti už 
griežtą Čekoslovakijos okupa
cijos pasmerkimą. Kubos ir Šve
dijos komunistai konferencijoje 
dalyvavo tik stebėtojų teisėmis.

Nesulaukė paramos
Nors L. Brežnevas buvo iš 

anksto pažadėjęs ribotis kompar
tijų vienybės reikalais ir ne
siekti komunistinės Kinijos ofi
cialaus pasmerkimo, pažado ne
išlaikė, pasakydamas turbūt ašt
riausią kalbą prieš Kiniją savo 
politinėje karjeroje. Kantrybės 
siūlą, atrodo, nutraukė nauji in
cidentai pasienyje, privertė So
vietų Sąjungą koncentruoti ka
riuomenės divizijas Sibire. Kon
ferencijos metu Maskva sustab
dė civilių gyventojų susisiekimą 
vienintele Sibiro geležinkelio li
nija ir atšaukė savo ambasado
rius iš Kiniją supančių kraštu — 
Japonijos, Tailandijos, Singapū
ro. Indijos ir Malezijos. Galimas 
dalykas, į Kremliaus planus yra 
Įtraukta kolektyvinio saugumo 
sistema, apie kurią L. Brežnevas 
prasitarė konferencijos daly
viams. Prieš kiniečius nukreipti 
L. Brežnevo žodžiai turėjo aiš
kų tikslą susilaukti Sovietų Są
jungos satelitu karinės naramos 
ir kitu kompartijų moralinės pa
spirties. Deja, kitoms komparti
joms nerupi šių dvieju milžinų 
kova, sovietiniam Sibirui gre-*

išryškino
L. Brežnevo pozicija Kremliuje silpnėja

sianti pavojus. Tiesa, nemaža 
dalis kompartijų vadų pasisakė 
prieš komunistinę Kiniją, bet 
buvo ir tokiu, kaip pvz. Rumu-

netgi įspėjo, jog Kinijos eksko- 
munikavimas sugriautų konfe
renciją ir kompartijų vienybę. 
Didžiausios paramos prieš Kini
ją L. Brežnevas susilaukė iš 
abiejų Amerikos žemynų ne
reikšmingų kompartijų, kurių 
veikla priklauso nuo Kremliaus 
finansinės globos.

Nenusilenkė Kremliui
L. Brežnevo slystelėjimas ant 

ledo — pažadų nesilaikymas, su
darė progą Italijos, Austrijos, 
Britanijos, Australijos ir Švei
carijos komunistams pradėti kri
tikos piruetus Čekoslovakijos 
okupacijos klausimu, šveicarų 
komunistų vadas J. Lechleiter 
nedviprasmiškai pareiškė: “Mes 
nesutinkame su penkių Varšu
vos Sąjungos narių veiksmais 
Čekoslovakijoje.” Kritikos žo
džių nebuvo pagailėta ir L. Brež
nevo doktrinai, kuria jis bando 
teisinti Čekoslovakijos okupaci
ją ir rezervuojasi teisę kištis į 
kitų komunistinių valstybių vi
daus reikalus. Pirmą kartą so
vietinio komunizmo istorijoje 
“Pravda” buvo priversta pa
skelbti konferencijoje kilusius 
nesutarimus. Skaitytojai sužino
jo, kad nevisi komunistai prita
ria invazijai i Čekoslovakiją, ne
visi nori Maskvą padaryti komu
nizmo Roma. Italas E. Berlin- 
guer išreiškė daugelio Europos 
kompartijų mintį: “Mes atmeta
me tezę, kad gali būti sukurtas 
vienas socialistinės bendruome
nės modelis, tinkamas visoms si
tuacijoms.” Tokiose aplinkybėse 
Kremliaus karališko juokdario 
rolė teko čekoslovakų kompar
tijos naujajam vadui G. Husa- 
kui. bandžiusiam ginti savo kraš
to okupantus.

Nevisi pasirašė
Kompartijų susiskaldymas dar

Bendruomenės viršūnių rūpesčiai
Ruošiamasi keisti PLB konstituciją • Sudaryta PLB kultūros 
taryba • Taboro formoje įvyks visuomenininkų suvažiavimas

Birželio 21-22 d. savaitgalį 
Klevelande Įvyko paskutinis 
prieš vasaros atostogas PLB val
dybos posėdis, apsprendęs eilę 
reikalų. Pagrindinis posėdžio 
darbotvarkės punktas buvo pasi
ruošimas PLB konstitucijai keis
ti. Konstituciniai reikalai bei jų 
įvairus aiškinimas sudarė pra
ėjusiame PLB seime daug sun
kumų. Turėdama tai galvoje, 
PLB vadyba yra nutarusi dar 
karta dabartinę konstituciją per
žiūrėti, įjungti gyvenimo iškel
tas naujoves bei smulkiau nusa
kyti nenilnai aiškius paragrafus. 
Tuo reikalu buvo rūpinamasi vi
są žiemą, šiame PLB valdybbs 
posėdyje minimi pakeitimai bei

didelį komunizmo suskilimą

labiau išryškėjo, kai atėjo lai
kas pasirašyti konferenci
jos baigmini 40 psl. pranešimą. 
Nors jame buvo nutylėta komu
nistinė Kinija ir įvykiai Čeko
slovakijoje, nevisi dalyviai su
tiko jį pasirašyti. Atsisakiusių
jų tarpe yra Britanijos, Norve
gijos, Domininkonų Respubli
kos, Kubos ir Švedijos komunis
tai. Italų, australų, Reunion sa
los ir San Marino komunistai pa
sirašė tik vieną pranešimo dalį, 
liečiančią bendras antiimperia- 
listines pastangas. Pranešimą 
pasirašiusieji rumunai, šveica
rai, ispanai, sudaniečiai ir ma
rokiečiai pridėjo pastabą, kad jie 
nepritaria kaikuriems nutari
mams.

Suskilęs komunizmas
Atrodo, konferencijos eiga ir 

jos tokia užbaiga yra skaudus L. 
Brežnevo pralaimėjimas. Jeigu 
Stalino laikais visi komunistai 
Maskvą pripažino savo idėjų sos
tine, o Sovietų Sąjungą laikė ro
jumi žemėje, tai šį kartą jau iš
ryškėjo komunizmo skilimas į 
keturis fragmentus: sovietinį, ki- 
nietiškąjį, kubietiškąji ir pažan
gųjį. Sovietinis komunizmas te
besilaiko pasenusių dogmų, bet 
yra atsisakęs pasaulinės revoliu
cijos minties, kuriai šiandien at
stovauja Kinija ir iš dalies Ku
ba, pasiruošusi eksportuoti savo 
stiliaus sukilimus Į P. Ameri
kos kraštus. Pažangaus komuniz
mo ir atitinkamų reformų sie
kia Prancūzijos, Italijos ir' kitų 
Europos kraštų kompartijos, 
svajojančios apie pergalę demo
kratinio pobūdžio rinkimuose. 
Reformų norėtų, kaip rodo Če
koslovakijos pavyzdys, ir Sovie
tų Sąjungos satelitai, bet jų pa
stangoms kelią pastoja vėzdas 
L. Brežnevo rankose — jo vadi
namoji “doktrina”, kurios tikra
sis vardas yra rusiškasis nacio
nalizmas, turįs tikslą žūtbūtinė
mis priemonėmis išsaugoti So
vietų Sąjungos imperiją. V. Kst.

papildymai persvarstyti ir pri
imti. Remiantis veikiančios kons
titucijos 14 paragrafu, PLB val
dybos siūlomi pakeitimai bus pa
teikti III PLB seimo nariams 
balsuoti korespondentiniu būdu. 
Paruošiamuosius balsavimo dar
bus sutiko atlikti vykdomasis vi
cepirmininkas dr. Butkus, o pa
čiam balsavimui pravesti bus 
sudaryta atskira balsavimo ko
misija. Tikimasi, kad šį balsavi
mą bus galima Įvykdyti iki šių 
metų pabaigos.

Kultūros tarybos pirmininko 
dr. A. Nasvyčio pasiūlymu, buvo 
patvirtinta PLB kultūros taryba 
šios sudėties: pirm. dr. A. Nas- 

(Nuketta į 74ą psl) 

rencijoje š. Vietnamo politbiu- < 
ro narys L. D. Tho pareikalavo 
iš vyriausybės gretų Saigone pa
šalinti prez. N. V. Thieu, vice- 
prez. N. C. Ky ir premjerą T. 
V. Huong. Atrodo, komunistai 
siekia koalicinės vyriausybės, 
kurion būtų įsileisti ir jų atsto
vai. Šį reikalavimą yra atmetęs 
prez. R. Niksonas, nes toks žings
nis būtų aiškus amerikiečių dip
lomatinis pralaimėjimas. Šaigo- 
ne policija pradėjo suiminėti 
kompromisą su komunistais siū
lančius intelektualus. Prez. N. 
V. Thieu užtikrino tautą, kad jis 
neleis P. Vietnamui patekti į ko
munistų rankas.

Jungtines Tautas pasiekė nuo
trauka prašymo, kurį yra pasira
šę 54 sovietų intelektualai, šis 
jų laiškas, reikalaująs ištirti 
žmogaus teisių laužymą Sovie
tų Sąjungoje, prieš porą savai
čių buvo paskelbtas spaudoje, 
bet oficialiai nebuvo pasiekęs 
Jungtinių Tautų. Spėjama, kad 
laiško kopiją išvežė iš Maskvos 
kompartijų konferencijoje daly
vavusi britų komunistų delega
cija. Jungtinių Tautų generali
nis sekr. U Thant įsakė ištirti 
pasirašiusiųjų metamą kaltinimą 
J u n g t i n i ų„Tautų atstovybei 
Maskvoje, kad ji atsisakė laišką 
priimti ir persiųsti į Niujorką. 
Šios atstovybės personalą sudaro 
Jungtinių Tautų samdomi rusai, 
kurie tikriausiai visi yra KGB 
agentai. Sovietų kompartija jau 
ėmėsi revanšo priemonių prieš 
laiško autorius. Charkove penki 
buvo atleisti iš darbo, vienas Le
ningrade buvo uždarytas i be
protnami, o maskviečiu! studen
tui, paruošusi?-’1 doktorato di
sertaciją, buvo pranešta, kad jos 
gynimas atidedamas neribotam 
laikui.

Britanijos premjeras H. Wil- 
sonas atsisakė įstatymo, kuris 
būtų sustabdęs nelegalius strei
kus,’ nors šis projektas buvo vie
nas jo pagrindinių pažadų. Bal
savimas būtų suskaldęs darbie- 
čius, kuriems vyriausybė darė 
spaudimą- pasisakyti už įstaty
mą, o darbininkų unijos — 
prieš. Nelegalius streikus ir jų 
iniciatorius dabar tvarkys pro- 
fesinių sąjungų kongreso suda
rytas specialus komitetas. Spau
da nepagailėjo kritikos žodžių 
premjero H. Wilsono kapitulia
cijai, nes nelegalūs streikai pa
daro daug žalos jau ir taip pa
šlijusiai Britanijos ekonomijai, 
įstatymo atsisakymas gali suma
žinti kapitalo investacijas iš už
sienio kraštų, kur vis daugiau 
linkstama manyti, kad britams 
trūksta vidinės drausmės.

Australijos sostinėj Kanberoj 
posėdžiavę Britanijos, Australi
jos, N. Zelandijos, Malezijos ir 
Singapūro kraštų apsaugos mi
nisterial pasirašė naują sutartį 
Singapūro ir Malezijos saugu
mui užtikrinti. 1971 m. pabaigo
je Britanija atitrauks savo ka
rinius dalinius iš šių dviejų bu
vusių kolonijų. Singapūre juos 
pakeis du batalijonai zelandiečių 
ir australų karių, o Maleziją sau
gos dvi eskadrilės australų nai
kintuvų, Australijos ir N. Zelan
dijos karo laivynas. Metiniuose 
manevruose dalyvaus ir britu ka
riuomenė, atskraidinta iš Brita
nijos.

Paryžiuje buvo prisaikdintas 
naujasis Prancūzijos prezidentas 
G. Pompidou. Savo pirmoj ofi
cialioj kalboj jis žadėjo tęsti bu
vusio pirmtako De Gaulle poli
tiką. Premjeru jis pasirinko par
lamento pirm. J. Chaban-Del- 
mas. partizaninių kovų prieš vo
kiečius didvyrį. Į naujai sudary
tą vyriausybę nebeįeina buvęs 
min. pirm. Couve de Murville ir 
buvęs švietimo min. Faure. Už
sienio reikalų min. paskirtas 
Maurice Schumann. Prez. G. 
Pompidou laukia nemalonus bu
vusio nrez. De Gaulle palikimas 
— biliiono doleriu JAV ir At
lanto Sąjungos sąskaita padeng
ti nuostoliams, kuriuos padarė 

šios organizacijos iškraustymas 
iš Prancūzijos. Tais laikais prez. 
De Gaulle turėjo dideles dolerių 
atsargas valstybės ižde. Dabar 
jos jau yra gerokai išsekusios 
dėl Prancūzijos ekonominių ne
galavimų.

Teismas Prahoje išteisino ir 
rehabilitavo devynis katalikų ku
nigus, kurie 1950 m. buvo nu
teisti kalėti nuo 10 metų iki gy
vos galvos. Dabar buvo konsta
tuota, kad nuteistieji nėra pa
darę jokių nusikalstamų veiks
mų. Sensacija tenka laikyti bu
vusio slaptosios policijos kapito
no nuteisimą už socialisto P. Ko- 
nechy nušovimą 1948 m. Kadan
gi teismo paskirtą metų skaičių 
jis jau yra atsėdėjęs kalėjime, 
kapitonas buvo išleistas, bet fak
tas lieka faktu, kad jis buvo pri
pažintas kaltu už politinę žmog
žudystę, Įvykdytą kompartijos ir 
vyriausybės vardu. Sovietų Są
jungoje buvo pasmerktas Stali
nas, bet lig šiol nė vienas enka
vedistas dar nėra atsidūręs kal
tinamųjų suole už beprotiško te
roro veiksmus.

Airijos parlamento rinkimus 
nežymia persvara laimėjo prem
jerę J, Lynch Fiana Fail (likimo 
karių) partija. Negalutiniais duo
menimis, premjeras parlamen- 
tan parvedė 66 atstovus, airių 
partija — 44 ir darbiečiai — 16. 
Rinkiminiame vajuje premjeras 
J. Lynch pabrėžė jo partijos dė
ka per 12 pastarųjų metų pasiek
tą Airijos gerovę ir pramonės 
augimą.

Sovietų vyriausybės dienraštis 
“Izvestija” paskelbė filologo V. 
Zaicevo rašinio ištraukas apie 
Kristų ir Betlėjaus žvaigždę. 
Konstatavęs, kad Betlėjaus 
žvaigždė yra istorinė tiesa, V. 
Zaicevas ją padaro kosminiu erd
vėlaiviu, o Kristų — kosmonau
tu. V. Zaicevas cituoja šv. Rašto 
vietas, kuriose Kristus savo mo
kiniams sakosi nužengęs žemėn 
iš dangaus, ir daro išvadą, kad 
Kristus buvo iš kitos planetos at
vykęs kosmonautas. Girdi, dėl 
šios priežasties Kristus nesusi
gaudė žemiškuose reikaluose, 
stojo ginti skriaudžiamųjų žmo
nių anuometinėse visuotinės 
baudžiavos sąlygose, užrūstinda
mas valdančiųjų klasę. “Izvesti- 
jos” redakcija pasisako prieš V. 
Zaicevo teoriją. Pasak jos, to
kias mintis gali dėstyti Vakarų 
pasaulio filologai, o sovietų fi- ' 
lologams jos turėtų būti nepri
imtinos.

Rodezija referendumo keliu 
patvirtino rasistinę konstituciją 
ir nutarė pasiskelbti respublika, 
galutinai nutraukdama ryšius su 
Britanija. Nors šiame krašte gy
vena 4 milijonai negrų ir 230.- 
000 baltųjų, rinkimuose buvo 
leista dalyvauti 81.600 baltųjų 
ir tik 5.500 negrų. Už konstitu
ciją pasisakė 73% balsavusiųjų, 
už respubliką 82%. Britanijos 
vyriausybė referendumą laiko 
nelegaliu. Nepriklausomybe Ro
dezija be Britanijos sutikimo 
yra paskelbusi 1965 m. lapkri
čio 11 d.

Britanijoje mirė pasižymėjęs 
II D. karo vadas maršalas Alex
ander, kuriam karalienė Elzbie
ta buvo suteikusi Tuniso gra
fo titulą. Velionis yra buvęs pas
kutiniuoju Britanijoje gimusiu 
Kanados generaliniu gubernato- 

. riumi. Dabar gubernatorių parei. 
gas jau eina kanadiečiai.’

Sovietų kompartija paskelbė 
įsaką sutelkti visas pastangas 
šalčio pažeistam derliui nuimti. 
Vakariečių duomenimis, apie 
25% žieminiu kviečių ir rugių 
sunaikino šalta žiema. Vėlyvas 
pavasaris neleido pasėlių atsė- 
ti. Atrodo, sovietai vėl sumažins 
Kanados kviečių atsargas.

Australų žurnalisto F. Jame; 
pranešimu, komunistinė Kinija 
ruošiasi bandyti 6.000 mylių 
nuotolio raketa su atominiu už
taisu. Jis lankėsi Kinijos atomi
nių bombų centre Lop Nof.
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me straipsnyje autorius mini J. Soviet UI 
Paleckį, Sov. Sąjungos tautybių ’ 
sovieto pirmininką, kuris pareiš
kęs, kad carų laikais imperijoj

9 REUGMAffl GI MAE
* Belgijos kardinolas L. J. 

Suenens plačiai paskleidė savo 
pastabas apie Romos kuriją per 
pasikalbėjimą spaudai. Beveik 
tuo pačiu metu pasikalbėjimas 
buvo paskelbtas šešiomis kalbo
mis. Jame kardinolas pasisakė

* v 1 • ♦ • • 1 1 •

Net ir popiežius esąs tos sustin
gusios sistemos belaisvis. Antro
sios Vatikano santarybos metu 
Romos kurija labai dominavusi 
ir tik vyskupų tvirtos laikysenos 
dėka esą pavyko iškovoti inicia
tyvą. Pasak kardinolo Suenens, 
Romos kurijos galia turinti būti 
decentralizuota ir padidinta vys
kupų konferencijų bei jų sinodo 
galia pagal Vatikano santarybos 

priimtą kolegijinį principą. Bend
rijos viršūnę sudaro popiežius su 
vyskupais, kaip apaštalas Petras 
su kitais apaštalais sudarė kole
giją. Dabartinė kardinolų parin
kimo procedūra esą nesiderina 
su kolegijos principu ir neatspin
di Bendrijos sudėties. Iš 83 euro
piečių kardinolų 41 esąs italas. 
Garbės laipsniu dalinimas reika
lingas peržiūrėjimo, nes jame at
sispindi ir tam tikra tuštybė. 
Kardinolas ta proga priminė P. 
Winnigerio knygą “Tuštybė 
Bendrijoj”. Pasak jo, Katalikų 
Bendrijoj esą perdaug sustingu
sio juridizmo — daugybės tai
syklių, kurių dalis jau atgyvenu
si savo amžių. Esą reikia mažiau 
teisinių nuostatų, daugiau krikš
čioniškos dvasios. “Mus puola ne 
dėlto, kad esame krikščionys, 
bet dėlto, kad esame permažai 
krikščioniški”. Kunigų ir vienuo
lių celibato klausimas nesąs es
minis. Kaikas kaltina Vatikano 
santarybą dėl dabartinio nerimo 
Bendrijoj. Iš dalies tai tiesa. 
Kalnų ledynui ėmus tirpti ir at
siradus vandens srovėms, prade-. 
jo virsti Įvairios atlaužos. Bet ant
ra vertus, kur nėra ledynų tirpi
mo, tekančios srovės, — nėra nei 
gyvybės, nei jos augimo. Bendri
jos įstatymai esą toli atsilikę nuo 
gyvenimo. Baigdamas pasikalbė
jimą, kardinolas pareiškė: “Ro
ma yra kaip didžiulis ąžuolas, 
plačiai išskleidęs šakas, kuriose 
prisiglaudžia paukščiai. Bet ant 
jo liemens yra parazitinių gyvių, 
kurie siurbia medžio syvus. Tra
gedija yra ta, kad kaikurie žmo
nės neatskiria žievės nuo parazi
tų. Ąžuolo žievė yra medžio da
lis. Ji turi būti tvirta, atspari, 
kad galėtų apsaugoti medžio sy
vus”.

* Kun. Gommar A. DePauw, 
katalikų tradicininkų sąjūdžio 
vadas, nuo 1966 m. iki šiol dar 
vis suspenduotas, labai kritikavo 
Šv. Tėvo planuojamą apsilanky
mą Pasaulio Bendrijų Tarybos 
centre Ženevoje. Jis taipgi kri
tikavo popiežiaus elgseną paski
riant kaikuriuos, anot jo, netin
kamus žmones kardinolais, kaip 
vysk. John Dearden ir Jan Wille
brands.

* Arkivyskupas Robert E. 
Lucey, susilaukęs kunigų pasi
priešinimo dėl savo perdaug 
konservatyvių pažiūrų, atsistaty
dino iš San Antonio arkivyskupo 
pareigų. Jo vieton paskirtas 
vysk. Francis J. Furey.

* Kardinolas John Dearden 
savo atstovu Detroito arkivysku
pijos pasauliečiams paskyrė Phi
lip A. Tanguay, Chamber of 
Commerce pirmininką Livonijos 
mieste. Tai pirmas įvykis, kad 
kardinolas savo atstovu paskirtu 
pasaulieti. Kiti du paskirtieji 
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atstovai yra vyskupai: Joseph 
M. Breitenbeck—vienuoliams ir 
Walter J. Schoenherr — kuni
gams.

* Kardinolas Jean Danielou, 
SJ, pareiškė, kad Katalikų Bend
rijoje yra herezijų. Po II Vatika
no santarybos visi teologai vengę 
to žodžio, nes jo panaudojimas 
tarsi reiškė teologinių samprota
vimų apribojimą ir ekumeninio 
sąjūdžio stabdymą. Kito lūpomis 
ištartas šis žodis būtų susilaukęs 
pašaipos, tačiau kard. Danielou 
pareiškimas atkreipė daugelio 
rimtą dėmesį, nes jis yra žino
mas kaip originalus mąstytojas, 
naujosios teologijos pionierius, 
pats nukentėjęs nuo ankstesnių 
Vatikano pastabų. Jis pareiškė, 
kad “Bendrija šiuo metu turi 
tvirtai ir aiškiai pasisakyti ir ne
sileisti skaldoma į daugeli neaiš
kių asmeninių opinijų. Ji yra at
sakinga Kristui už tikėjimo au
tentiškumą, todėl kai reiškiamos 
heretiškos nuomonės apie Kris
taus dievybę, Jo stebuklingą pra
dėjimą, prisikėlimą..., aš esu 
Įsitikinęs, kad Bendrija yra ab
soliučiai įpareigota jas pasmerk
ti.” Tai, pasak jo, nereikštų teo
loginio mokslo tyrinėjimų apri
bojimo, o tik parodytų Bendrijos 
atsakomybę, nes daugelis tikin
čiųjų papiktinami, kai tikėjimas 
yra iškraipomas, o Bendrija tuo 
klausimu nepasisako.

* Kun. Henri de Lubac, SJ, 
žymus prancūzas teologas, pri
imdamas garbės doktoratą St. 
Louis universitete, JAV, už teo
loginį “atvirumą mūsų laikų sie
kiams ir nepaprastą dėmesį kata
likiškai tradicijai”, savo kalboje 
pasisakė prieš visus kritikus 
“Bendrijoje ar už jos ribų”, ku
rie neskiria esminių dalykų nuo 
atsitiktinių ir atsisako praeities 
lobių. Tokie kritikai negalvoja, 
nesikankina, nesirūpina ir ne- 
permąsto, bet yra “pikti ir kerš
tingi”, darą žalą Bendrijai ir 
tampą “savo motinos ir brolių 
kaltintojais.” Anot jo, daugelis 
remiasi II Vatikano santaryba, 
tačiau mažai apie ją tesupranta 
ir dar mažiau ją seka. Kaikurie 
atnaujintojai iškreipė santarybos 
pasisakymus apie liturgiją prisi
dengdami “atsinaujinimo” žo
džiu. Jis įspėjo, kad leidimas da
ryti beveik viską liturgijoje ga
li sukelti didesnį pavojų nei iš
stojimas iš Bendrijos. Eucharis
tija yra katalikybės branduolys 
ir skirtumai jos atžvilgiu gali su
skaldyti vienybę.

* Vysk. Jame Ps Shannon 
praeitais metais parašė popie
žiui Pauliui VI laišką, jog nesu
tinkąs su “Humanae vitae” en
ciklikoje išdėstytomis pažiūro
mis. Lapkričio 23 d. atsistatydi
no iš vyskupo pagalbininko pa
reigų St. Paul-Minneapolis arki
vyskupijoje. Dabar jis kreipėsi į 
tos arkivyskupijos kunigų sena
tą, norėjusį jam padėti ir už jį 
kovoti, kad “susilaikytų nuo bet- 
kokio viešo pareiškimo ar veiks
mo mano atžvilgiu ryšium su 
paskutiniaisiais viešais straips
niais apie mane.” “Aš esu įsitiki
nęs, kad tokia iniciatyva nieko 
gero neduotų. Netgi manau, kad 
galėtų pakenkti Bendrijai, jei 
būtų imamasi tokios linijos”. 
Vietoj to jis paprašė, kad sena
tas “išreikštų savo paramą, pa
skata ar pasitikėjimą” arkivys
kupijos vadovui arkivyskupui 
Leo Binz ir jo pagalbininkui 
vysk. Leo Byrne. Deja, kaikurie 
kunigai jo nepaklausė.

i

Russel Kirk straipsnį “Soviet 
Imperializm”. Jame autorius pri
mena, kad Estija, Latvija, Lietu
va buvo Tautų Sąjungos narės, 
egzistuojančios ir dabar, tačiau 
užmirštos ir valdomos svetimų 
užkariautojų. JAV-ės Baltijos 
kraštų okupacijos nepripažįsta, 
tačiau Jungtinių Tautų koloniz- 
mo komitetas, kuris kadaise rei
kalavo iš JAV nepriklausomybės 
Guam salai, rusų tironiją ig
noruoja. Toliau autorius prime
na leidinį anglų kalba “Res Bal- 
tica”, redaguotą W. Sprudz ir A. 
Rusis, spausdintą Olandijoj. Iš 
kitų straipsnių K. Kirk išskiria 
prof. V. Vardžio studiją “Soviet 
Nationality Policy as Instrument 
of Political Socialization”. Jame 
profesorius įdomiai parodo so
vietų tikslus bei metodus asimi
liuojant baltiečius. Esą palaips
niui baltiečius išstumia rusai iš 
Sov. Sąjungos. Pagal turimą sta
tistiką, 1975 m. latviai savo kraš
te būsią mažumoje, o už 10 metų 
ir estai būsią mažumoje. Lietu
viai neminimi, bet ir jų, žinoma, 
laukia toks pat likimas. Baltie- 
čiams asimiliuoti rusai steigia 
įmones ir siunčia į jas rusus spe
cialistus bei darbininkus. Baig
damas straipsnį, autorius cituo
ja L. Hendersoną, kuris sako, 
kad Baltijos kraštai turi nema
žiau teisių būti nepriklausomais 
kaip Belgija ar Olandija. “Kadan
gi vakariečiai Jungtinėse Tauto
se neteikia jokios pagalbos če
kams, Baltijos tautų išlikimas 
darosi niūrus”.

Rusai mažėja?
Kitokio pobūdžio straipsnį pa

skelbė “The New York Times” 
š. m. balandžio 27 d. Jo autorius 
Farnsworth Fowle įrodinėja, pa
našiai kaip ir David* Levy “Mont
real Star” dienraštyje birželio 7z 
d., kad rusai Sov. Sąjungoje ma
žėja. Pagal 1959 m. statistiką ru
sų buvo 54.65% visų gyventojų,

Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 77 užrašai 
Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA

RAUDONOJI LYDIJA
(Tęsinys iš pr. numerio)

Karo pabaiga
Visai arti Prahos mažame 

priemiesčio namely aš 1932 m. 
spalio 9 d. išvydau šį gražų pa
saulį. Tas priemiestis vadinasi 
Chodov. Mano mielas tėvas bu
vo tikrai garbingas ir geras žmo
gus, praktikuojąs katalikas, tu
rėjo tris vaikus; buvo išmokslin
tas amatininkas—statybos meist
ras.

1945 m. II D. karo pabaiga 
mane užklupo Chodove dar gim
nazijos suole. Tuomet nemėgau 
vokiečių. Kodėl? Kad ir kaip no
rėčiau išaiškinti, nemoku. Kiek 
man yra žinoma, visi čekai jų ne
kentė. O rusus, man atrodė', vi
si čekai daugiau nei mylėjo. Gal
būt, dėlto, kad jie irgi buvo sla
vai. Galbūt, žodžiu, rusai mum 
buvo kaip braliai.

Užtat ir aš, kaip ir visi, šau
kiau gatvėje: “Tegyvuoja raudo
noji armija!” Kai maršalo Kon- 
jevo armija 1945 m. gegužės 9 d. 
“išlaisvino” Prahą ir mus, visi 
tiesiog šėlome iš džiaugsmo. 
Man atrodė, tuomet mes rie 
vaikščiojome, bet kaip paukščiai 
skraidėme — tiek daug entuziaz
mo buvo mumyse. To džiaugsmo 
betgi trūko mano tėveliams. Ke
liem mėnesiam praėjus, mano 
tėvelis visdėlto įsirašė į komu
nistų partiją. Tiesa, tai jis pada
rė nė dėl politinių ar ideologinių 
įsitikinimų, ne! Tik dėlto, kad 
neprarastų darbo... Tuo laiku 
imta persekioti religiją ir reli
gingus žmones. Visos partijos 
buvo uždarytos, liko viena ir vi
sagalinti komunistų partija, šios 
partijos nariai buvo proteguoja
mi.

Bet ir aš grįžusi gimnazijon 
pastebėjau, jog kasdieninė bui
tis pasidarė kur kas sunkesnė, 
negu buvo anksčiau, taip va
dinamos buržuazinės Čekoslova
kijos laikais. Ėmė trūkti maisto. 
Drabužiai, apavas ir kiti dalykai 
kažkodėl dingo. Ištuštėjo krau
tuvės. Net tabako mano tėvas 
dažnai nebegaudavo nusipirkti. 
Ir mano aprangai ėmė daug ko 
stigti, ypač plonų moteriškų ko
jiniu. Jau anuomet girdėdavau 
iš visų mane mačiusių bei paži
nusių, jog aš esanti ypatingai 
graži, o vyrai net gatvėje susto
davo ir ilgai lydėdavo akimis... 
Kalbėsiu apie save bešališkai, 
taip, kaip apie kitą asmenį, nes

♦ T. Arrupe S.J., jėzuitų gene
rolas, praeitą vasarą lankęsis Ju
goslavijoje, šiemet aplankė jė
zuitus Lenkijoje ir Čekoslovaki
joje. Tai pirmas Įvykis 150 metų 
laikotarpyje, kad jėzuitų genero- 

keliones buvo skatinės paskuti- 
nvsis iėzuitu visuotinis suvažia
vimas Romoje.

o būsimame

rusų buvę mažiau kaip 50%.Dėl
to Leninas pasiūlęs daugiatautę 
Sov. Sąjungos sąrangą su tauty
bių autonominėmis respubliko
mis ir kitais politiniais vienetais. 
Pavyzdžiu nurodama Kazachsta
no respublika, kurioje kazachai 
esą mažumoje. Ten pabrėžiamas 
daugiatautiškumas. Pasak “NY 
T”, daugiatautiškumas esąs šių 
metų Maskvos politikos linija.

Perankstyvos išvados
Tokią išvadą gali padaryti tik

tai užsienio korespondentai, ku
riems sunku įžvelgti tikrąsias ru
sų intencijas. Kai iš Kanados į 
sovietinę Ukrainą nuvyko studi
juoti Kolasky, per dvejetą metų 
susekė paviršiuje nematomus ru-

Pasikartos Prahos įvykiai Vengrijoj?
Įvykiai Čekoslovakijoj priden

gė, pritemdė įvykius kituose so
vietų satelitų kraštuose. Pvz. ne
daug rašoma Vengrijos reikalais, 
nors tam krašte vyksta įdomios 
permainos. Jau pusmetis, kai 
ten vykdomas “revizionizmas” 
Al. Dubčėko pavyzdžiu Čekoslo
vakijoje. Neaišku, kaip Maskva 
leido Budapeštui daryti tai, ką 
uždraudė Prahai. Nuo 1956 m. 
sukilimo Vengrija pasidarė išti
kima Maskvos šalininke, bet Ja
nos Kadaras nėra nei stalininin- 
kas, nei ortodoksiškas komunis
tas. Jo įsitikinimu, komunistinės 
ideologijos rėmuose galima tole
ruoti daug laisvių, todėl jis lei
do darbininkams kritikuoti vals
tybės ir partijos valdžią tam tik
rose ribose; leido privačią inicia
tyvą smulkios pramonės, preky
bos, asmeninių patarnavimų sri
tyje ir tuo būdu paskatino turiz
mą. Budapeštas vėl pasidarė 
linksmu miestu — jame pilna 
kavinių ir restoranų. Be to, 

ne visiem gali būti aišku, kodėl 
aš pasirinkau šnipės arba agen
tės profesiją. Taigi, apie save šį 
tą papasakosiu^ >Raudono aukso 
spinduliais bangavo per pečius 
nusvirę ilgi mano plaukai, kurių 
viliojantį pobūdį vyrams jau tucn 
met buvau pastebėjusi. Veidas 
baltutėlis. Veidrodyje aš atro
džiau kaip graikų deivė Afrodi
tė. Nors tuomet buvau vos 13 
metų, bet atrodžiau kur kas vy
resnė — gal 16. O gal tik man 
taip atrodė, nes, kaip ir visos to 
meto mergaitės, norėjau būti vy
resnė. Komunizmas tuometinėje 
Čekoslovakijoje ėmė triumfuoti. 
Daugybė čekų jautė kažkodėl 
garbę būti komunistais, bet aš 
tuo mažai tesidomėjau.

Viliojančios dovanos
Iš mokyklos grįždama, mačiau 

gatvėse judėjimą. Daugybė rau
donosios armijos karių sukinėjo
si, vaikščiojo, skubėjo; ypač po- 
litrukai ir karininkai savo puoš
niomis uniformomis, blizgančiais 
auksiniais antpečiais mane žavė
jo. Užtat kilo pagunda užmegzti 
pažintį su jais. Dažnai ėmiau už
sukti į raudonosios armijos šta
bą, tartum turėčiau svarbių rei
kalų. Užsimezgė pažintys. Per 
protekciją pavykdavo gauti tė
vui tabako, kartais cigarečių. 
Kaikada parsinešdavau sviesto 
arba gabaliuką mėsos. Ne aš vie
na taip dariau. Pastebėjau, jog 
daugybė jaunų mergaičių ten su
kinėjosi. Kiek vėliau sužinojau, 
jų tėvai nelabai tam besiprieši
no. Daugybė mergaičių net di
džiavosi ir daug plepėjo apie sa
vo meilės žygdarbius su raudon
armiečiais, o ypač su politrukais 
ar karininkais.

Susipažinau ir aš su vienu ga
na gražiai ir šauniai atrodančiu 
rusu viršila. Jis vadinosi Vasili
jus Sevenikov. O kas svarbiau
sia, tas mano naujasis pažįsta
mas buvo karinio sandėlio vedė
jas. Jis užtat vis turėdavo ką 
nors labai vertingo man dovano
ti: saldainių, šokolado ir kitų 
vertingų dalykų. Vasilijus galė
jo būti 28-rių metų amžiaus vy
ras. Sakėsi esąs nevedęs. Aš ne
labai tuo tikėjau. Kartą Vasili
jus dovanojo man dvi poras nai
loninių kojinių, bet kartu įspėjo, 
kad jokiu būdu apie tai neprasi
tarčiau tėvams. Šia dovana aš 
labai apsidžiaugiau ir nepasiju- 
tau kaip puoliau Vasilijui ant 
kaklo. Jis man atrodė be galo 
geras. O jis... taip švelniai ma
ne apglėbė, neįprastai karštai 
glaudė prie savęs, bučiavo kaklą, 
akis, ausis, kol pagaliau laimės ir 
aistros siautulys, tartum vilnimis 
kažkur mane nunešė. Po kurio 
laiko grįžo sąmonė. Laimingo ir 
niekad nepatirto džiaugsmo aki
mirkos taip greit prabėgo. Atsi
sveikindamas Vasilijus jau buvo 
šaltesnis, bet kitą vakarą pažadė-

manoma, sinimo siūlus ir paskelbė doku- 
iD 50%. Ta- mentuotą veikalą “Education in 

kraine”. Kaip carų lai
kais rusai, sudarydami mažiau 
nei 50% imperijos gyventojų, 
varė rusinimo politiką, taip jie 
daro dabar, taip jie darys ir atei
tyje, nežiūrint tariamosios “dau- 
giatautiškumo” politikos. Nė vie
na tauta Sov. Sąjungoje neturi 
tokio augšto gyventojų nuošim
čio kaip rusai, kurių rankose su
telkta visa diktatūrinė jėga. Už
sieniui jie galės rodyti nuošim
čius, “daugiatautiškumo” politi
ką, o viduje tęs rusinimo proce
są, kurį dokumentuotai atsklei
džia minėtoji prof. V. Vardžio 
studija. Sovietinėje propagando
je ir kaliniai, ir pavergtos tautos 
yra laimingiausi žmonės, dėkin
gi “vyresniajam broliui” rusui už 
globą bei “išganymą”. Deja, tik
rovė yra kitokia. Ją sunku pama
tyti nepatyrusiam užsieniečiui.

Vengrija plečia savo prekybą su 
Vakarais.

Sovietai neįsakė invazijos į 
Vengriją, nes J. Kadaras yra at
sargesnis už Dubčeką. Jis pama
žu daro pakeitimus ir svarbiau
sia neleidžia Maskvos kritikuoti. 
Jis savo laiku perspėjo Čekoslo
vakiją neskubėti su reformomis, 
bet Praha smarkiu tempu skubė
jo į didesnes permainas ir vis 
labiau kritikavo Sovietų Sąjun
gą. _

Tuo tarpu sunku numatyti 
ateities įvykius. Ar Maskva ne
sustabdys ir nesuverš liberaliza- 
cijos, kaip tai padarė Čekoslova
kijoje? Galima prileisti, kad 
Maskva sutiks su tam tikra 
Vengrijos liberalizacija, leis 
vengrams naudotis tam tikromis 
laisvėmis, nes ji yra ta kryptimi 
savo gyventojų spaudžiama, bet 
neleis J. Kadarui daryti tokio 
didelio šuolio, kokį Praha norė
jo padaryti. J. Gs.

M

jo dar vertingesnių dovanų. O 
Kaip aš laukiau to kito vakaro! 
Pagaliau jis atėjo. Ir aš skubėjau 
pas Vasilijų. Jį užtikau tvarkant 
didoką kartoninę dėžę. Mane 
troškino smalsumas: kas gi galė
tų toje dėžėje tilpti? Jau patir
tos meilės glamonėjimai vėl pa
sikartojo. Laikas vėl taip greit 
prabėgo. Atsisveikinant gavau 
jau minėtą kartoninę dėžę ir dar 
smulkesnių dovanų. Ir vėl mano 
mylimas Vasilijus, mano pirmoji 
meilė, Įspėjo mane, kad dovano
tą dėžę atidaryčiau tik viena, kad 
tėvai nematytų. Esą dėl tų dova
nų jis gali susilaukti didelių ne
malonumų.

Nuliūdęs Vasilijus
Po kokios savaitės užėjusi ra

dau Vasilijų labai liūdnai nusi
teikusi: labai apgailestavo, kad 
savo viršininko Įsakymu turi 
vykti į Prahą. Jis giliai iš širdies 
kalbėjo, jog be manęs gyventi 
negalįs. Aš net pravirkau. Man 
buvo gaila visai savaitei skirtis 
su Vasilijum. Jis ir šįkart apkro
vė mane dovanomis. Ir šias dė
žutes ir siuntinėlius parsinešusi 
namo paslėpiau nuo tėvų. Tiesa, 
toje minėtoje kartoninėje dėžėje 
buvo dvi visai naujos suknelės 
ir vėl dvi poros naujų nailoninių 
kojinių, dvi poros gražių, žvil
gančių batelių ir dar — aukso 
laikrodėlis.

Kaip aš džiaugiausi bran
giomis dovanomis. Tokios pre
kės anais laikais — retenybė. 
Aš jaučiausi beveik milijoniere. 
Juk krautuvės buvo beveik tuš
čios, o juodojoje rinkoje už to
kias prekes reikėtų mokėti pasa
kiškas sumas pinigų. Buvau 
įkaitusi džiaugsmo ir laimės ug
nimi. Pagalvokite, juk aš buvau 
tik trylikos metų!

Po savaitinio persiskyrimo, aš 
vėl buvau laiminga. Grįžęs Va
silijus atvežė dovanų — šokola
do, prabangių šilkinių apatinių 
aprangos dalykų, moteriškų pa
puošalų. Tai buvo ketvirtadie
nis. Gi šeštadienį Vasilijus pra
šė mane vėl užeiti pas jį į naują 
gražų kambarį. Jis pasiilgęs ma
nęs ir norįs būti su manim vie
nas kiek ilgiau, kadangi mylįs 
mane be galo, be krašto.

O ar aš ko nors būkštavau? 
Ne! Vasilijaus aš nebijojau. Iš 
viso trylikos metų mergaitėms, 
nepažinusioms gyvenimo žiauru
mų, tas jausmas yra svetimas. 
Šeštadienį pas Vasilijų nuėjau 
gal pusvalandžiu anksčiau. Mei
le, meile ir tik meile aš gyvenau 
tą dieną. Vasilijus lengvai laimė
jo meilės žaidimą. Po to ilgoką 
laiką mes susitikdavome beveik 
kiekvieną dieną. Tas mano gyve
nimo laikotarpis—kažkoks keis
tas, snalvingas it/malonus sap
nas. Bet juk nevisad sapnuoja
ma. Ir iš svajonių padangės daž
nai nukrentatna žemiškan purvy- 
nan... Bus daugiau)Bus daugiau)

BIRŽELIO PRADŽIOJE dauguma 
JAV universitetų baigia mokslo me
tus ir nemažai studentų papuošia 
moksliniais laipsniais. Tokių mokslo 
laipsnius gavusių tarpe yra nemažai

VERONIKAI STEPONAITIENEI mirus,

jos vyrui BRONIUI ir sūnui HENRIKUI nuoširdžią

užuojautą reiškiu ■—

J. Žaliaduonis

DR. KONSTANTINUI AVIŽONIUI

mirus, jo broliui dr. VYTAUTUI ir žmonai VALERIJAI

bei jų šeimoms gilią užuojautą reiškia —

Eugenija Gugienė

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

MODESTAS PAULAUSKAS, keli 
metai iš eilės laimintis Lietuvos nr. 
1 sportininko vardą, pasaulio ir Eu
ropos krepšinio aukso medalius, dvi 
dienas kartu su Sov. Sąjungos krep
šinio rinktine žaidė netoli Čikagos 
— South Bend, Ind. Nemažai čika- 
giečių sporto mėgėjų ir tautiečių iš 
kitų artimesnių vietovių stebėjo 
šiuos susitikimus Notre Dame un-to 
sporto salėje. Pirmąją dieną perga
lė atiteko Amerikos vidurinės dalies 
universitetų rinktinei, kuri nugalėjo 
svečius 65:62. Antrąją dieną revan- 
šiniame susitikime laimėjo Modesto 
Paulausko komanda (prieš važiuojant 
į Ameriką, Modestas buvo paskirtas 
Sov. Sąjungos rinktinės kapitonu) 
80:67. šeštadienio rungtynėse Pau
lauskui ir jo draugams gerokai ne
sisekė: jautėsi nerviškumas ir pasi
metimas. Ypač nesisekė pačiam Pau
lauskui, kuris su sužeista koja pusę 
rungtynių prasėdėjo ant suolelio. Se
kančią dieną jis jau buvo puikioje 
formoje ir iškovojo daugiausia taš
kų — 26. Iš 16 baudų jis Įmetė visas. 
Tai laimėjimas, kokį net Amerikos 
profesijonalai žaidėjai retai sugeba 
pasiekti.

Po abiejų rungtynių South Bende 
Paulauskas mielai bendravo su savo 
tautiečiais: Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinės treneriais, krepšinin
kais, šiaip sportininkais bei kitais. 
Šis dar jaunas, tik 24 metų, vyras iš 
Kauno pasirodė labai draugiškas ir 
kuklus jaunuolis. Mielai atsakinėjo į 
klausimus apie Lietuvos sportininkus, 
priėmė pasveikinimus Lietuvoje gy
venantiems. Lietuvon žadėjo grįžti 
liepos mėn. pradžioj ir tada važiuoti 
atostogų į Klaipėdą, kur gyvena jo 
tėvai. Jis pats kartu su žmona ir 
mažamečiu vaiku gyvena Kaune. 
Krepšinio rungtynių South Bendė 
žiūrėjo ir kitas svečias, okup. Lietu
vos stalo tenisininkas Algis Sauno
ris, kuris vieši Hamiltone ir Čikago
je. Taip pat salėje matėsi kaunietis 
inž. Vytautas Ličkus, viešįs pas tė
vus Čikagoje.

Čikagos “Sun-Times” laikraštis, pa
sakodamas apie Sov. Sąjungos krep
šinio rinktine, išskirtinai paminėjo 
Paulauską; “The outstanding player 
of the Russian team is Modest Pau
lauskas, a 6-5 Lithuanian from Kau
nas, the hometown of the parents 
of Notre Dame athletic director Ed 
(Moose) Krause (6-5 yra Paulausko 
ūgis pėdomis ir coliais, o Ed Krau
se yra brolis Felikso Kraučiūno, ka
pitono Lietuvos rinktinės, laimėju
sios 1939 m. Europos krepšinio rung
tynes).

ir lietuvių. Ypač minėtina Aurelija 
Ginčauskaitė, gyvenanti Hammonde. 
Jai buvo suteiktas medicinos dakta
rės laipsnis. Jeigu JAV medicinos 
doktoratą ir mūsiškiams vyrams sun
ku įsigyti, tai merginoms tikrai yra 
retas atvejis. Aurelija Ginčauskaitė 
atliks praktiką St. Lukes-Presbyte- 
rian ligoninėje Čikagoje. Savo tiks
lą ji pasiekė gana greitai (dabar ji 
vos 24 m. amžiaus). Besimokydama 
gimnazijoj ir universitete ji šoko S. 
Velbasio baleto studijoje. Illinois 
universitete Urbanoje buvo suorga
nizavusi tautinių šokių grupę. Dirbo 
tarptautinės studentų organizacijos 
Urbanoje valdyboje. Tik perėjus i 
medicinos mokyklą Indianapolyje ji 
turėjo rimtai atsidėti studijoms ir ne
turėjo laiko lietuviškai ir visuome
ninei veiklai. Dabar ji vėl žada grįžti 
į pamėgtą lietuvišką sritį. Liepos 5 
d. ji sumainys žiedus su kitu veikliu 
jaunuoliu, kuris birželio 14 d. gavo 
fizikos doktoratą iš Illinois universi
teto, Vytautu Palčiausku. šis Cicero 
lietuvių kolonijos jaunuolis yra vie
nas iš kelių lietuvių šiame krašte, 
kuriam yra pavykę gauti šachmatu 
meisterio vardą. Jis taipgi žaidė fut
bolą “Lituanikos” komandos pirmo
joj vienuolikėj ir dalyvavo skautų 
vyčių veikloje.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Algis San- 
noris, medicinos gydytojas iš Vil
niaus, viešėdamas Š. Amerikoje, bu
vo atvykęs i Čikagą ir čia apsistojo 
pas žymų sporto veikėją Vytautą 
Grybauską. A. Saunoris yra daugkar
tinis Sov. Sąjungos ir Lietuvos stalo 
teniso čempijonas. Jis savo laimėji
mų sąrašan įrašė ir Š. Amerikos liet, 
stalo teniso nugalėtojo titulą. — 
“Chicago Daily News” birželio 14 
d. laidoj sporto skyriaus žinutėje 
“Coach now priest” rašo apie Tadą 
Joną Deguti, Įšventintą kunigu Va
šingtone, D.C., ir birželio 15 d. tu- > 
rėjusį primicijas Čikagoje. Minima, 
jog šis Lietuvoje gimęs vyras nuo 
1956 iki 1965 m. yra vadovavęs ke
lioms krepšinio komandoms Gage 
Parke ir Marquette Parke. — Jad
vyga Matulaitienė, tautinių šokių spe
cialistė ir Niujorko tautinių šokių 
mokytoja, buvo atvykusi į Čikagą ir 
čia buvo susitikusi su vietos lietu
viais — tautinių šokių žinovais. J. 
Matulaitienė vadovavo III š. Ameri
kos liet tautinių šokių šventei Čika
goje. — “Lietuviai Televizijoje” pro
gramos vadovybė rengia gegužinę lie
pos 13 d. Bučo darže. Tai yra vienin
telė išeivijoje lietuvių televizijos 
programa. — Audronė Valinevičifi- 
tėf prieš 2 metus išvykusi iš Čika
gos Į Prancūziją tobulintis dainos 
srityje, yra nemažai ten koncertavusi. 
Ji kurį laiką dainavo ir Prancūzijos 
televizijoje. Ji ten yra žinoma An
gie Valin vardu, šią vasarą ji žada 
sugrįžti atostogų i Čikagą.

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS, PhnuB.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitu kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIU, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS. RAMUNĖLĖS, ZUBRA20LE, “C" TERMO- 

METILAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.
to
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Karalius Mindaugas dar nemirė... 
šį kartą mėgėjų teatras "Aukuras" suvaidino "Mindaugo 
mirtį" Detroite • Rengėjų ir svečių nuotykiai • Vieniems 

rūpi lietuviai, kitiems — negrai
VL. MINGĖLA

LIETUVIŲ GIMNAZIJĄ UŽDARANT

Detroito Stasio Butkaus šau
lių kuopas vadovybei susitarus 
su hamiltoniečiais “Aukuro” 
teatralais, gegužės 17 d. nutarta 
suvaidinti Detroito Lietuvių Na
mų scenoje V. Krėvės “Mindau
go mirtį”. Kol šis teatras atva
žiavo pas mus, daug reikėjo pa
siruošimo, spaudos reklamos. 
Pagaliau atėjo laukiamasis su- 
batvakaris. Nors vaidinimas bu
vo numatytas 7 v.v., bet jau iš 
ryto pasirodė didžiulis, stogu 
dengtas sunkvežimis, pilnas pri
krautas Hamiltono lietuvių teat
ro “Aukuro” gėrybių. Tai deko
racijos, baldai, vaidintojų dra
bužiai, butaforija, ginklai ir šar
vai.

Lietuvių Namuose bėginėja 
matyti ir nematyti žmonės — 
scenos dekoracijų įrengėjai. Vi
sų veiduose rimtis, tartum prieš 
fronto mūšį... šeimininkai su 
Stasio Butkaus šaulių kuopos 
pirmininku Vincu Tamošiūnu 
parūpino maisto. Ant stalo bu
vo padėti didžiuliai nepjaustyti 
virti kumpiai ir dešros, duona 
ir kava. Šalia virė didžiulis ka- 
vininkas. Jaunimas, ką tik atva
žiavęs, užkandžiauja. Visi susi
rūpinę. Skuba. Bėga. Girdisi ka
lamų dekoracijų ir vinių poškė
jimas. Vienas kitą klausia, ar 
bus žmonių? Salėje statomos ir 
lyginamos kėdės. Tai šauliai 
tvarkdariai.

Vaikšto ilgais karališkais marš
kiniais apsirėdę, barzdoti, kaip 
kūtvėlos ar hipiai, Mindaugo lai
kų kryžiuočiai, kalavijuočiai, gu
dai . riteriai ir kunigaikščiai...

Uždangai pakilus
Scenos uždangai pakilus, pir

miausia pamatai senovinės Min
daugo pilies vidų — menę iš lau
kuose surinktų akmenų. Antra
jame veiksme'pamatome kuni
gaikščio. Daumanto Kernavės pi
lį. Ir šioji dail. Algio Trumpic- 
ko dėka traukia žiūrovų akis sa
vo senoviniu stiliumi ir archi
tektonika. Baldai atrodo sunkūs 
ir nepakeliami, ąžuoliniai. Puoš
nu — dvelkia mūsų kunigaikščių 
senovė. Intriga patraukia visų 
dėmesį. Seki dialogus ir nenoro
mis įsitrauki į XIII š. Mindaugo 
laikus. O tokie aktoriai, kaip Al
binas Stasevičius, Danutė Kuda- 
baitė, Alina žilvitienė, Kazys 
Bungarda (Daumantas, Mindau
go svainis) — labai geri. Jų su
kurti charakteriai priartėja prie 
istorijos aprašomų tipų. Visos 
mergaitės, net ir jauniausios, tu
ri gražią lietuvišką tartį. Malonu 
klausytis. Bet ir vyrai, įtikiną, 
gyvenimiški. Daumantas, Min
daugo svainis, (Kazys Bungar
da) savo vaidmenį suvaidino la
bai gerai. Ypač Albinas Stasevi
čius (Mindaugas) paskui save 
traukė visus. Keli jaunesnieji 
gerokai buvo įbridę į anglų kal
bos akcento balą. Bet iš kur pa
imsi geresnius? Juk ir pati re- 
žisorė nekartą “devynių prakai
tų” neišvengė... Juk tai ne pro- 
fesijonalų teatro artistai! Jų čia 
tiek, kad kartais, ypač IV veiks
me, menėn susigrūdus kalavi
juočiams, kryžiuočiams ir gudų 
pasiuntiniams, pritrūkdavo vie
tos. Tikrai scena buvo permaža.

O čia dar Algirdas Meškaus
kas (pradžioj) buvo Detroite pa
klydęs. Kiek jaudulio ir dirks- 
nių įtempimo pergyveno pati re- 
žisorė! Ko gero būtų tekę jai 
pačiai užsidėti vyskupo Kristi
jono mitrą. Laimei paklydėlis at
sirado. Ir kiti trūkumai išsilygi
no.

Negausūs žiūrovai
Detroitiečius ir rengėjus la

bai jaudino publikos negausu- 
mas — vos apie 200. Tuo tarpu 
mes žinojome, kad “Aukurui” 
vaidinant šiemetiniame festiva
lyje Čikagoje, per visus spek
taklius buvo apsilankę virš 4000 
žiūrovų. “Gulbės giesmės” spek
taklyje' Detroite buvo atsilankę 
per 400 žiūrovų. Rengėjais buvo 
Stasio Butkaus šaulių kuopa. Ko
dėl šauliams tuo atžvilgiu taip 
nepavyko? Veikalas buvo labai 
išreklamuotas, šiemet pakenkė 
daugybė įvairių parengimų. Jau 
du mėnesiai Lietuvių Namuose 
buvo ruošiami kiekvieną šešta
dienį vakarai, o kaikada ir sek
madienį. Pavargo žiūrovai nuo 
pasilinksminimų ir meninės per
produkcijos. Tai viena priežas
tis. Be to, kai aš rengėjų vardu 
paskelbiau “Drauge” kvietimą, 
kuo gausiau atsilankyti į “Min
daugo mirties” spektaklį, tame 

pačiame “Draugo” nr. greta bu
vo įdėtas ilgesnis VI. Selenio 
straipsnis, kuriame buvo aprašo
mos negrų teroro baisybės: pa
dangų badymas, langų daužy
mas akmenimis ir t. t. Aišku, 
tokioms nuotaikoms vyraujant, 
daug kas susvyravo.

Likviduoti namus?
Kaikurie rekomenduoja pigiai 

parduoti negram šiuos puikius 
Lietuvių Namus. O kiek tūkstan
čių sudėjo šimtininkai, kiek su
rinkta aukų, kiek lėšų išleista re
montui ir salių puošimui! Turbūt 
apie $100.000. Ir juos palikti tik 
dėl negrų paauglių išdykavimo? 
Pasakykite, kur dabar Ameriko
je yra saugu? Fabrikai sprogdi
nami, universitetų bibliotekos ir 
laboratorijos naikinamos, daužo
mi langai net policijų būstinių. 
Suaugę negrai tokio chuliganiz
mo prie Lietuvių Namų nedaro 
— bent kol kas. Ir šįkart papra
šyta policija buvo stropi — ne
prileido vaikų prie namų. Nete
ko nei iš vieno girdėti, kad kam 
nors būtų pradurta padanga ar 
kas būtų nukentėjęs nuo jaunų 
chuliganų. Visi vaidinimo lanky
tojai saugiai sugrįžo namo. Iš 
viso be reikalo varome panikon 
visuomenę. Tuo būdu šią $100.- 
000 nuosavybę vaikigaliai ir mū
sų korespondentai nuvertino iki 
$19.000. Esą negrai tiek siūlę? 
Dar neskubėkime palikti Lietu
viu Namu!*

Autorius ir kūrinys
V. Krėvės “Mindaugo mirtis” 

turi daug neigiamų properšų. Iš 
viso ši drama nepretenduoja į 
geriausiųjų V. Krėvės kūrinių 
eilę. Tiesa, ji buvo užsakyta spe
cialiai valstybės teatrui, išspaus
dinta 1935 m., bet teatrui nepa
vyko jos suvaidinti. Šis V. Krė
vės veikalas savo kokybe nepri
lygo ankstyvesniųjų to paties 
autoriaus kūrinių vertei, kurie 
buvo pastatyti ir ilgą laiką vai
dinti valstybės teatre. “Mindau
go mirtis” turėjo nemažai trū
kumų, nelygumų, neprisitaiky- 
mų dramaturgijos reikalavi
mams. Visdėlto režisorė Elena 
Dauguvietytė - Kudabienė sunkų 
veikalą sugebėjo pastatyti, nors 
jos tėvui B. Dauguviečiui, ilga- 
mečiui valstybės teatro režiso- 
riui, nepavyko.

Tiesa, yra užsilikęs pasakoji
mas, kad V. Krėvė buvęs papra
šytas, berods, Liudo Giros para
šyti dramą ar tragediją apie Min
daugą. Parašyti tai jis parašė, 
bet scenos nepasiekė. Autorius 
buvo prašytas veikalą pertvarky
ti, kaikurias vietas ištaisyti, 
bet... V. Krėvė atsisakė: “Aš 
dramą parašiau, honorarą gavau, 
mano darbas baigtas. O jeigu jūs 
turite teisę, taisykite — prašau”.

Šia proga noriu iškelti režiso- 
rės Elenos Kudabienės didelę 
drąsą, nes tik jos ryžto ir pasi- 
kėjimo savimi dėka pavyko JAV 
ir Kanados lietuvių meno fronte 
pasiekti tokio laimėjimo. Ji ėmė
si to darbo su neprityrusio dra
mos mėgėjų kolektyvo nariais. 
Detroito teatro mėgėjai buvo nu
stebinti vaidinimo darnumu mū
sų mažoje scenoje.

“Mindaugo mirtis” paliko ne
užmirštamų įspūdžių ir daugelį 
paskatino lietuviškam darbui. 
Vaidinimo dėka daugis jaunu ak
torių geriau išmoks lietuviškai 
kalbėti ir susidomės lietuvių li
teratūra ir istorija.

“Aš būčiau apmokėjęs...”
Pasibaigus vaidinimui, įspū

džiais pasidalinti prie stalų buvo 
pavaišinti visi hamiltonįečiai ir 
kviestieji svečiai vakariene. Re
žisorė prisiminė Čikagos lietuviš
kojo teatro festivalio džiaugs
mus, laimingas šypsenas ir kai- 
kurių jaunų vaidintojų tarties 
kritikus. Stasio Butkaus šaulių 
kuopos pirm. Vincas Tamošiū
nas, paklaustas hamiltoniečių, 
kas būtų įvykę, jei žiūrovų būtų 
buvę dar mažiau, atsakė: “Aš 
būčiau apmokėjęs savais pinigais 
visas išlaidas”. Malonu, kad tokie 
altruistai vadovauja šauliams, 
čia pat kilo sumanymas vien iš 
detroitiečių svečių parinkti au
kų. Iš keliolikos žmonių surink
ta $167. Tuo būdu pavyko dalį 
“Aukuro” išlaidų padengti, 
įspraudžiant į delną jo adminis
tratoriui bent $200.

Ačiū “Aukurui”. Linkime 
švęsti sidabrinę sukaktį laisvos 
Lietuvos teatruose.

Detroitiečiai stebi V. Krėvės "Mindaugo mirtį", voiainamą Hamiltono mėgėjų teatro "Aukuro". Iš 
kairės: LŽS pirm. Vyt. Alantas, Detroito Lietuvių Bendruomenės pirm. inž. J. Gaižutis, V. Černių- 
vienė, VI. Pauža, K. Alantienė, gen. J. Černius, K. Veikutis ir kt.

Iškilmingos vyskupo dienos
Vyskupo Antano Deksnio konsekracija * Dalyvavo kardinolas ir $ vyskupai • Amerikiečių 
choras giedojo lietuviškai • Lietuvos vėliava tarp JAV ir Vatikano vėliavų • Sveikino 

kardinolas, vyskupai, min. J. Kajeckas • Be katedros ir be vyskupijos...

Ankstyvą birželio 15 d. popie
tę pakylame lėktuvu iš Toronto 
St. Louis, Ill., link. Čikagos aero
drome įsijungia daugiau keliau
ninkų, jų tarpe kard. J. Cody, Či
kagos' arkivyskupas. Visi — į 
vysk. Antano Deksnio konsekra
cijos iškilmes. St. Louis aerodro
me laukė automobiliai sū užra
šais “Bishop Deksnys”. Bellevil- 
lės vyskupijos kurija rūpinosi vi
sų keleivių transportacija ir ap
gyvendinimu. Pakeliui — gražūs 
St. Louis miesto vaizdai, prime
ną garsiojo .Atlanto nugalėtojo 
Lindbergo “Spirit of St. Louis”. 
Matyti milžiniška 2000 pėdų 
augščio “Arka į vakarus” ant Mi
sisipės upės kranto ir apačioje 
laivas — imitacija Kolumbo lai
vo, kuriuo pirmą kartą jis at
plaukė į Naująjį Pasaulį...

1. Iškilmės Bellevillės 
katedroje
Keletą kartų teko dalyvauti 

naujo vyskupo šventinime. Di
dingos, pora valandų trunkan
čios iškilmės. Daugiausia tai bu
vo airių kilmės konsekruojami 
vyskupai. Šį kartą iškilmės skir
tos lietuviui vyskupui. Lietuviš
ka dvasia jautėsi visur. Vykstant 
į katedrą, tarp JAV ir Vatikano 
lietuviškoji vėliava žygiavo anų 
vėliavų centre. Tarp vyskupų, 
prelatų, vienuolių ir pasauliečių 
procesijoje žygiavo trys lietuviai 
vyskupai, Lietuvos pasiuntinys 
Vašingtone min. J. Kajeckas, 
apie šimtas lietuvių kunigų, sese
lių ir keli šimtai pasauliečių. 
Didingas konsekracijos iškilmes, 
kurios vyko lotynų kalba, nuos
tabiai gražiai praturtino Bellevil- 
lės katedros choro sugiedotos 
dvi lietuviškos giesmės: per Au
kojimą “Marija, Marija” ir už
baigiant apeigas “Apsaugok, 
Augščiausias, tą mylimą šalį, kur 
mūsų sodybos, kur bočių ka
pai” .'.. Pradžioje nesinorėjo ti
kėti, kad tai amerikiečių choras 
gieda! Iškilmes paįvairino trimi
tų palyda ir sol. S. Baro sugiedo
tas C. Franko “Panis Angelicus” 
ir Bizet “Agnus Dei”.

Konsekracijos apeigas atliko 
apaštališkasis delegatas JAV ar
kivyskupas L. Raimundi. Jo ra
mumas, aiški tarena, o vėliau 
tartas priėmime nuoširdus žodis 
rodo jo išskirtinę inteligenciją ir 
nuoširdumą lietuviams. Arkivys
kupui L. Raimundi apeigose asi
stavo vyskupai: V. Brizgys ir A. 
R. Zuroweste. Kulminacinis kon
sekracijos momentas buvo, kai 
10 vyskupų ant klūpančio kun. 
A. Deksnio galvos uždėjo ran
kas, kai buvo patepamas šven
tuoju chrizmos aliejumi, įteikia
mi vyskupo ženklai — evangeli
ja, žiedas, mitra ir ganytojo laz-

Irena Žebertavičiūtė, Londono, Ont., universiteto studentė, išrinkta 
sportininkų baliaus karalaite Londone. Jos tėvai gyvena Delhi- 
Tillsonburgo apylinkėse

KUN, PETRAS AŽUBALIS
da. Vyskupinį kryžių naujajam 
vyskupui padovanojo apaštališ
kasis delegatas, o žiedą — Belle- 
villės vyskupas A. R. Zuroweste, 
kurio globoje vysk. A. Deksnys 
26 metus uoliai darbavosi kaip 
Nekaltai Pradėtosios Marijos lie
tuvių parapijos klebonas East St. 
Louis mieste.

iškilmės erdvioje gotikos ka
tedroje baigėsi procesija, gie
dant “Kristus laimi”, “Apsaugok 
Augščiausias” ir “America”. 
Griausmingi katedros varpų ai
dai visiems dalyviams lyg dar 
kartą priminė įvykio svarbą ...

2. “Be katedros...”
Naujojo vyskupo garbei tuo

jau po konsekracijos iškilmių 
įvyko priėmimas ir vaišės. Kal
bėjo kard. Cody, šv. Tėvo atsto
vas L. Raimundi, min. J. Kajec
kas, vietos vysk. A. R. Zuroweste 
ir vysk. A. Deksnys. Visi kalbė
tojai iškėlė įvykio svarbą: popie
žiaus didelį palankumą lietu
viams, kaip' tautinei mažumai, 
naujojo vyskupo gerumą, paro
dytą besidarbuojant ketvirtį 
šimtmečio Belleville vyskupijoje 
lietuvių tarpe.- Kalbėtojų teigi
mu, pr'el. A. Deksnys gražiai 
reiškėsi kaip kunigas ir kaip lie
tuvis ne vien lietuvių tarpe — 
savo socialumu-ir-nuoširdumu 
turėjęs didelės įtakos vyskupijos 
tikintiesiems, net tarp juodo
sios rasės žmonių. Su humoru gi
lią mintį išreiškė padėkos žody 
naujasis'vyskupas. Esą jis įšven
tintas vyskupu, kuris neturi nei 
vyskupijos, nei katedros. Jis dėl
to būsiąs “laisvas vyskupas”, 
kaip atvykęs į JAV buvęs be pa
žinčių “laisvas kunigas...” Tai 
reiškia, kad naujasis vyskupas 
paskirtas lietuvių sielovadai Eu
ropoje. Jis ryžtasi sunkioms pa
reigoms, tačiau žinant jo jaunuo
lišką dvasią (jis 63 m. amžiaus), 
jo nepaprastą nuoširdumą, jaut
rumą ir taktą, norisi manyti, kad 
jis mokės surasti žmones, o žmo
nės — jį. Kiekvieno lietuvio šir
dyje jis atras savo katedrą.

3. Nuo Deksnio iki Paltaroko
Sekančią dieną po konsekraci

jos teko aplankyti vysk. A. Deks
nio parapija E. St. Louis, Ill. Jau 
iš lauko galima buvo atskirti, 
kad tai lietuvių šventovė. Archit. 
J. Muloko statybiniai planai, dai
lininko V. A. Jonyno langų vit
ražai, vaizduoją Madonas įvairių 
Lietuvos, Naujojo Pasaulio vie
tovių. Viršutiniuose pastogės vit
ražuose pavaizduoti įvairūs svar
besnieji Lietuvos įvykiai: krikš
čionybės įvedimas, didžiųjų vys
kupų — Giedraičio, Valančiaus, 
Skvirecko atvaizdai. Altoriai — 

lietuviško stiliaus.
Klebonijoje susitikome su šei

mininku, naujuoju vyskupu, ku
ris po 26 metų čia buyo lyg sve
čias ... Vyskupo A. Deksnio vei
de matėsi nuovargis, bet kartu ir 
dvasinis spindėjimas. Užsiminė 
apie ateities planus, artimą ke
lionę į Europą pas lietuvius. Vys
kupas rudenį turi vilčių grįžti į 
JAV, o taip pat aplankyti ir Ka
nadą.

Maloniai besikalbant, prisimi
nė gana tolima praeitis — prieš 
35 metus... Kai jaunas, lieknas, 
inteligentiškas kun. Antanas 
Deksnys, Panevėžio vyskupo K. 
Paltaroko buvo atkeltas į Biržus, 
tikybų ir pažiūrų atžvilgiu tuo 
metu jautrią vietovę. Jauno ku
nigo taktas, inteligencija ir ypač 
nagarba kitam žmogui biržiečius 
laimėjo. Tas pats malonus bal
sas, jaunumu spindinčios gilios 
akys bei jautri širdis buvo gali
ma jausti ir dabar po 35 metų ta
me žmoguje, į kurį daug vilčių 
buvo anuo metu sudėjęs didysis 
vyskupas K. Paltarokas. Dabar- 
gi tas asmuo išeina į plačiuosius 
Ganytojo vieškelius.

Nuoširdžiai linkime naujajam 
Ganytojui ateities darbe gausios 
Viešpaties palaimos ir visų tau
tiečių paramos. Kad jo vyskupiš
kame herbe, papuoštame Vil
niaus Aušros Vartų Mergelės at
vaizdu ir Gedimino stulpais, įra
šyti žodžiai “meilė niekada neiš
senka”, taptų tikrove. Jos lau
kia ne tik Europos, bet ir visi 
tautiečiai.

SENATVĖS PENSIJAI 
PRAŠYTI 

NEREIKIA BŪTI 
SENU

UŽTENKA 65
Pradedant nuo . 1970 m. sausio mėnesio se
natvės pensija bus pradedama mokėti vie
nais metai anksčiau, būtent nuo 65 metų 
amžiaus.
Jei esate 65 metų arba jums sueis 65 metai 
prieš 1970 metų sausio mėnesį, turite pa
duoti prašymą dabar. Tuomet jūs gausite 
pirmą pensijos mokėjimą sausio mėnesį. Jei
gu jums sueis 65 metai 1970-siais, turite pa
duoti prašymą 6 mėnesius prieš savo 65-jį 
gimtadienį.
Prašymų blankai senatvės pensijai yra gau
nami visose vietos pašto įstaigose. Taip pat

juos galite gauti kreipdamiesi raštu į Re
gionai Director of Old Age Security jūsų 
provincijos sostinės mieste. Kartu su pra
šymo blanku gausite ir brošiūrą, kur rasite 
pilnas informacijas apie senatvės pen
siją.
Garantuotų pajamų papildas
Kai tik senatvės pensija bus jums pripažin
ta, mes atsiųsime informacijas apie garan
tuotų pajamų papildą, ir prašymo blanką. 
Galbūt turite teisę gauti ir papildą, kuris 
kartu su senatvės pensija jums užtikrins ma
žiausiai $109.20 pajamų į mėnesį.

“Tž” 25 nr. paskelbta apie lie
tuvių gimnazijos Kennebunkpor- 
te ir mergaičių bendrabučio Put- 
name uždarymą, šią žinią patvir
tina Tėvų pranciškonų provinci
jolas oficialiu pranešimu spau
dai. Jame T. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, rašo:

“Šv. Antano gimnazija, įsteig
ta lietuvių tėvų vaikams, su pla
čia ir oficialia lituanistine pro
grama per 13 metų laikėsi eks
perimentinėje padėtyje. Jos stei
gėjai bei išlaikytojai vis tikėjosi, 
kad ši vienintelė lietuvių gimna
zija Amerikoje išsivystys ir sten
gėsi ją ugdyti, net imdami iš 
bankų žymias paskolas. Gimnazi
jos raidoje netrūko viltingų pro
švaisčių, kurios dar labiau skati
no investuoti. Šv. Antano gimna
zija nuolat buvo gerinama ir gar
sinama visoj lietuvių spaudoj ir 
radijo programose. Pranciškonų 
atstovas lankė lietuvių mokyklas 
Amerikoje ir Kanadoje, jieško- 
damas mokinių; didmiesčiuose 
ruošta gimnazijos kultūriniai pa
rengimai; kasmet siuntinėta lie
tuvių šeimoms apie 20.000 laiš
kų su kvietimais pasinaudoti šia 
mokykla. Pagaliau atlyginimas 
už mokinio išlaikymą visą laiką 
buvo labai žemas, kad visi išgalė
tų mokėti, būtent: pradžioj imta 
tik 300 dol., vėliau 600 ir šiemet

DĖMESIO! 7—16 METŲ MERGAI
TĖM STOVYKLOS ŠIĄ VASARĄ 
rengiamos N. Pr. Marijos seserų Put- 
name ir Dainavoje. 25 metų patirtis 
lydi šių lietuvaičių seselių stovykla
vimo darbą. Seselėms rūpi sudaryti 
mergaitėm kuo geriausias sąlygas pa
justi krikščionišką aplinką ir pagy
venti lietuviškoj nuotaikoj. KASDIE
NĄ mergaitės dainuoja lietuviškai, 
mokosi meno, dramos, rankdarbių ir 
tautinių šokių. Jos Įsisavina lietuvių 
kalbą per pasikalbėjimus, Įvairias 
programas, laužus, literatūros vaka
rus ir panašiai. Seselėms svarbu mer
gaičių brendimas, ypač šiame moder
niajame pasaulyje. Per Įvairias pa
reigas ir užsiėmimus seselės auklėja 
mergaičių atsakomybės jausmą, sugy
venimą bendruomenėje, susiklausymą

750 dol. už pilną mokinio išlaiky
mą per metus. Vienok tai nepa
veikė lietuvių tėvų. Prieš trejus 
metus pagausėję mokiniai ėmė 
mažėti kaip tik tuo laiku, kai 
augščiausiai buvo iškelta šv. An
tano gimnazijos pedagoginė, li
tuanistinė ir sportinė programa. 
Mokiniams mažėjant, finansiniai 
sunkumai augo. Vilties dar teikė 
šeimos bei švietimo Metai, kurių 
proga buvo atsikreipta į šeimas 
visoj lietuvių spaudoj ir iki šiol 
laukta teigiamo atbalsio. Tačiau 
ateinantiems, mokslo metams už
siregistravo tik 11 naujų moki
nių. Iš viso jų šį rudenį būtų 60. 
Tada gimnazijos metinis de'feci- 
tas siektų 40.000 dol. - Padėčiai 
blogėjant, lietuvių pranciškonų 
vadovybė savo suvažiavime pri
ėjo išvadą, kad tolimesnis ekspe
rimentavimas visiškai nebėra 
įmanomas finansiškai, ir šv. An
tano gimnazija nebeveiks nuo 
šių metų rudens. Joje dirbę vie
nuoliai mokytojai pereis į kitas 
lietuviškos veiklos sritis, ypač 
Kultūros Židinio kūrimą Niujor
ke, o pastatas liks lietuvių visuo
menės, labiausiai jaunimo, reika
lams. Pranciškonų vadovybė la
bai nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie Šv. Antano gimnaziją ver
tino, palaikė ir į ją siuntė vai
kus.”

ir pan. Stovyklų adresai: Mergaičių 
stovykla, Camp Immaculata, Putnam, 
Conn. 06260, USA. Telefonas 1-203- 
928-5828. Arba: Mergaičių stovykla 
Camp Dainava, Manchester, Michigan 
48158, USA.

Pirmojoj stovykloj galima stovyk
lauti nuo birželio 29—liepos 27 arba 
nuo birželio 29 — liepos 13 ir nuo 
liepos 13 — liepos 27. Antrojoj nuo 
liepos 20 iki rugpjūčio 3.

Pirmosios stovyklos vedėja — sės. 
M. Viktorija, antrosios — sės. M. Ig
ne. Vietų dar yra. Tėveliai, atkreip
kite dėmėsi! Pasinaudokite šia puikia 
auklėjimo priemone. Informacijų tei
raukitės pas stovyklos vedėjas. Nu
matykite, kuri stovykla arčiau Jūsų, 
ir siųskite savo dukras.

A t A

VLADUI RAČKAUSKUI
Čikagoje mirus, jo seseriai ANTANINAI DUNAUS- 
KIENEI, jos dukterims — ONUTEI, ANTANINAI, 
STANISLOVAI ir sūnui JUOZUI bei jų visų šeimoms 
ir artimiesiems liūdesio valandoje gilių užuojautų 
reiškia — ■

Klevfnų, Klibingoižių ir Škėmų šeimos
A. R. D. Venslovaiėioi

i SKELBIA

THE DSWnWNT OF NATIONAL HEALTH ANO WELEAKE
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® WERCTOJETWO e U ETŲ /I AI PASAULYJE
KULTŪROS DARBUOTOJAI

Pirmasis kultūros darbuotojų su
važiavimas birželio 3—4 (Ld. Vilniuje 
buvo pradėtas gėlių padėjimu prie 
Lenino paminklo, Antakalnio ir Ra
sų kapinėse. Kad kultūros darbuoto
jai nenukryptų į šunkelius, vilniškės 
kompartijos centrinis komitetas jiems 
priminė: “Komunistų partija ir Tary
binė vyriausybė iškėlė visiems kultū
ros darbuotojams kilnų ir atsakingą 
uždavinį — ryžtingai kovoti prieš 
bet kokias buržuazinės ir revizionisti
nės ideologijos įtakas, energingai 
dirbti, kad vis labiau įsigalėtų visų 
darbo žmonių protuose ir širdyse ne
mirtingos marksizmo-leninizmo idė
jos...” (“Tiesa” nr. 127). Vergišku 
klusnumu suvažiavimo dalyviai pri
ėmė nutarimą, kuriame skelbiama: 
“Socialistinio realizmo literatūra ir 
menas pašaukti kilniam auklėjimo už
daviniui, ir kiekvieno rašytojo, meno 
darbuotojo pareiga — savo talentą, 
geriausias kūrybines jėgas skirti bū
tent komunistinės visuomenės sukū
rimui. Tai ypač svarbu mums nepa
miršti šiandien, paaštrėjusios ideolo
ginės kovos sąlygomis, kai buržuazi
nės ideologijos atstovai atkakliai ieš
ko spragų, kuriomis pasinaudoję, ga
lėtų vykdyti ideologines diversijas. 
Tarybų Lietuvos kultūros darbuotojų 
suvažiavimo dalyviai, atstovaują res
publikos meno bei kultūros darbuoto
jams, tvirtai pareiškia: mūsų kelias 
— su liaudimi, su Komunistų partija, 
ir nėra tokios jėgos, kuri galėtų mus 
iškreipti iš pasirinktojo kelio! Gilus 
marksistinis-Ienininis idėjiškumas ir 
aukštas meninis meistriškumas — tai 
tie lakūs sparnai, kurie Į naujas aukš
tumas turi pakelti mūsų grožinę li
teratūrą, profesinį meną, geriausias 
meno saviveiklos jėgas ... ” ("Lite
ratūra ir Menas” nr. 23). Nenuosta
bu, kad tokiose aplinkybėse, kaip Sta
lino laikais, į suvažiavimo garbės 
prezidiumą buvo “išrinktas” maskvi- 
nės kompartijos centrinio komiteto 
politbiuras ir jam pasiųstas sveikini
mo laiškas. Atidavę privalomą duoklę 
sovietinei propagandai, suvažiavimo 
dalyviai, kiek sąlygos leido, mėgino 
svarstyti problemas penkiose sekcijo
se: “Menas ir visuomenė”, “Jaunimas 
ir kultūra”, “Kultūros paminklai ir 
visuomenė”, “Materialinės - ekonomi
nės kultūros vystymo problemos”. Su
važiavimo proga buvo surengtas kon
certas, kuriame dalyvavo J. Domarko 
vadovaujamas filharmonijos simfoni
nis orkestras, operos solistai V. Dau
noras ir N. Ambrozaitytė, baleto so
listai L. Aškelovičiūtė ir V. Kudžma, 
J. Tiškaus vadovaujamas vokalinis- 
instrumentinis ansamblis “Estradinės 
melodijos”, estrados dainininkai D. 
Neimontaitė, N. Ščiukaitė ir J. Žu
kauskas, dramos aktorė S. Nosevičiū- 
tė, birbynininkas R. Apanavičius, 
Kauno profsąjungų rūmų tautinių šo
kių grupė “Suktinis”, Vilniaus pučia
mųjų orkestras “Trimitas” ir J. Gai
žausko vadovaujama Trakų rajono 
kaimiška kapela. Koncertas buvo už
baigtas R. Žigaičio kantata “Leni
nui, Tėvynei širdies daina”, kurią at
liko Vilniaus radijo ir televizijos cho
ras, M.K. Čiurlionio vid. meno mokyk
los choras ir orkestras “Trimitas”, 
diriguojami L. Abariaus ir K. Bal
čiūno. Taigi, suvažiavimas buvo pra
dėtas gėlėmis prie Lenino paminklo 
ir užbaigtas jam skirta kantata.

KAUNO MUZĖJAI

Vytauto Didžiojo muzėjus dabar 
yra vadinamas Kauno istoriniu mu- 
zėjumi. Jo direktoriaus pavaduotojos

ST. CATHARINES, ONT.
ATITAISYMAS. Joninės įvyks ne 

birželio 22 d., kaip klaidingai rašoma 
korespondento “TŽ” 24 nr., bet bir
želio 28. šeštadienį.

TUMO-VAIŽGANTO ŠEŠTADIENI
NĘ mokyklą aprašydamas kitas ko
respondentas mato įvykius žiūrėda
mas tik iš patogumo pusės: gausi 
šeima, risi vaikai kalba puikiausiai 
lietuviškai, patogu jiems praleisti ke
lias valandas mokykloje, patogu ir 
tėvams. Bet neturime užmiršti ir lie
tuvybės atžvilgiu mažiau laimingų 
šeimų. Buvo surasti keturi tokie vai
kai ir tai gera pradžia. Tokių yra 
daug daugiau. Jų jau visa eilė nuto
lo nuo visko, kas lietuviška, nebesu
grąžinamai. Vedant tokią politiką mū
sų apylinkėje, kokia buvo, gali ateiti 
laikas, kad išliks tik viena kita lie

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS "TALKA”
21 Mcrt'n St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo vab-•’««: 
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
antradieniais 930 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00—T v. p.p.

Lieprr ir Rnępiū&o mėn. šešta
dieniai “Talka” uidawta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir 
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėliu saugumas. Kapi
talas — virš $1,600,000.00.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

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

MI 83400 ANCASTER, ONT.

K. Gabriūnaitės pranešimu spaudai, 
M. K. Čiurlionio kūriniai šiemet bus 
perkelti į naują galeriją, kurios spe
cialus apšvietimas ir oro kontrolė 
apsaugos juos nuo tolimesnio gedi
mo. Restauruotuose XV š. Perkūno 
namuose bus įsteigtas Kauno istori
nio muzėjaus skyrius. Literatūros 
muzėjuje ruošiamasi pilnai atkurti 
poeto Maironio butą, tvarkoma kom
pozitoriaus Juozo Gruodžio sodyba, 
baigiamas zoologijos muzėjaus re
konstrukcijos projektas.

“BUITIS-69”
Vilniaus Vingio parko estradoje sa

vaitę buvo atidaryta paroda “Buitis- 
69”, lankytojus supažindinusi su mie
gamųjų ir salonų baldų komplektais, 
drabužių, avalynės modeliais, sodinin
kų nameliais, siuviniais ir mezginiais. 
Lankytojų dėmesį viliojo “Mados” 
apsiaustai, “Kibirkšties” medalionai, 
sagės, diržai, “Vaivorykštės”, “Ra
munės”, “Bato” bei kitų įmonių ga
miniai. Paskutinę parodos dieną 
lankytojai susipažino su naujausiomis 
madomis ir šukuosenomis.

ATSKIRTIEJI KVIEČIA
“Literatūra ir Menas” birželio 7 d. 

laidoj paskelbė Gudijos Varanavo ra
jono Pelesos kaimo gyventojų M. 
Kruopienės, A. Kamenčiaus, J. Ka
nevičiaus ir S. Šimelionio laišką tau
tosakininkams. Priminę Vilniuje iš
leistas knygas “Zervynos”, “Ignali
nos kraštas”, “Dieveniškės”, jie nusi
skundžia: <rVartai tokias įdomiai pa
rašytas knygas, tarsi vasarą suneštus 
sunkius medaus korius, mąstai apie 
savo gimtąjį kraštą, apie savo Pelesą, 
Dubinius, Paditvį, Pavaikę, apie Ger
vėčius, Girias, Gėliūnus ir daugelį ki
tų kaimų. Ten taip pat gyvena bal
singų dainininkų, darbščių audėjėlių. 
Sakysim, Pauląvičienė, Girsienė, Bar- 
taševičienė, Kamenčiūtė, Stipinaitė, 
Nasotytė ir daugelis kitų. O kiek tų 
pasakorių! Kanevičius, Mečiūnas, Ka- 
menčius, Andriukonis, Lukoševi
čius ... Vienas per kitą žarsto jie 
bemavimo dienų sąmojus, prasimany
mus, moka visokių išdaigų, “dzyvų”. 
Dar ne vienas žino būrimų (Lukoše
vičius), žino, kaip sulaikyti kraują, 
pagydyti “rožę”, apsisaugoti nuo “blo
gos akies”. O kiek dar močiutės savo 
kraitinėse skryniose laiko aštuonny
čių rankšluosčių, drobelių. Kokius 
takus, užtiesalus jos audžia! Tiktai 
retai tautosakininkai beužklysta į 
tuos mūsų kaimus užrašyti dainų, pa
sakų ir jaunystės godų ...”

USŪRINIAI ŠUNYS
Biologijos mokslų kandidatė J. 

Prūsaitė “Tiesos” 124 nr. ragina me
džioti Lietuvą užplūdusius usūrinius 
šunis, kurių 1968 m. buvo beveik 13 
tūkstančių. Jų gimtinė yra Kinija, 
Mandžiūrija ir Korėja. Lietuvoj jie 
atsidūrė sovietų neapdairumo dėka. 
Kaip kailiniai žvėreliai, buvo aklima- 
tizuojami Sibire, Kaukaze, europinėj 
Sovietų Sąjungos dalyje, kur jų buvo 
atgabenta apie 7.000. Per Gudiją ir 
Lenkiją jie pasiekė Lietuvos terito
riją 1948 m. Sovietų mokslininkų 
pradėtas eksperimentas yra labai 
nuostolingas, nes usūriniai šunys pa
daro daug žalos kitiems gyviams. 
Šiandien jie medžiojami jau ištisus 
metus ir už juos medžiotojams moka
mos premijos, bet išnaikinti juos sun
ku dėl perdidelio vislumo. Patelė at
siveda iki, 13 jauniklių. J. Prūsaitės 
teigimu, norint sumažinti usūrinių 
šunų skaičių, reikia kasmet sumedžio
ti bent 70% Lietuvą užplūdusių ne
kviestų svečių. V. Kst.

tuviškai kalbanti šeima. Šių vaikai 
neturi iš mokyklos “pasitraukti” vien 
dėlto, kad ateina į mokyklą ir tie, 
kurie moka lietuviškai mažiau ar vi
sai nemoka. Tam jie ir ateina į mo
kyklą, kad išmoktų. Pavasaris

SVARBIAUSI MŪSŲ VEIKLOS 
oponentai nutarė, kad laikas atėjo 
vėl visiems pasukti darnaus bendro 
visuomeninio darbo keliu, pamirštant 
visa, kas buvo negera, nežiūrint iš 
kurios pusės tai beateitų. Juk svar
biau derinti veiklą, kad iš to būtų 
nauda visiems. Jau ir taip perdaug 
prišnekėta ir prirašyta. Sis kelias į 
gera nenuves. Niekas vietoje nestovi, 
ir mes negalime sustoti ir trypti vie
toje, kur stovime. Reikia visiems pa
sukti sugyvenimo ir darnumo linkme.

Kor.

oepontus ___________ 5% ,
šėrus ___ ___ _________ 5,5%
terminuotus indėlius______ 6%%

Duodame:
asmenines paskolas iš___ _.10%
nekiln. turto paskolas iš .... 9%

Hamiltono Vysk. Valančiaus šeštadieninės mokyklos 20-jų mokslo metų užbaigimo prezidiumas. Iš kairės sėdi: J. 
Mikšys — vedėjas, A. Volungienė — X sk. mokyt., A. Rinktinas — PLB šviet. tarybos pirm., mons. dr. J. Ta
darauskas — mokyklos įsteigėjas ir jos globėias. L. Ta . us a1- —K-.B šviet. k-jos pirm., R. Sudikas — kredit. 
kooperat. “Talka” pirm., A. Juozapavičius — KLB Hamiltono apyL pirm., O. Stasiulis — Tautos Fondo Hamil
tono skyr. atstovas; stovi X skyrių baigę V laidos moki a;: M. Gudinskas, R. Sniuolis, E. Adomauskas, D. šo- 
pytė, K. šeštokas, G. Breichmanaitė, S. Balsys, J. Gimžauskaitė, K. Deksnys, I. Pareštytė, V. Stukas, R. Borusaitė, 
A. Stonkus, A. Gimžauskaitė, D. Navickaitė Nuotr. A. Juraičio

MALONIAI
kviečiame visus Į W

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

"Žydintis vasaros vėjas”
G. Veličkos 2 veiksmų muzikinė pjesė. Hamiltono jungt. meno pajėgų pastatymas.
Pradžia 6 v. 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 |

S HAMILTON
“GYVATARO” moksleivių tautinių 

šokių grupei gegužės 23 d. teko šokti 
Orchard Park High School mokyklos 
meno ir filmo festivalyje, šokėjų mo
kytojas Antanas Ulvikis negalėjo da
lyvauti, tai Silvija Martinkutė sutiko 
būti pranešėja. Jaunieji šokėjai turė
jo pašokti tik 3 šokius, bet entuziaz
mas, nuoširdus mokinių ir mokytojų 
priėmimas buvo toks, kad net penkis 
šokius turėjo šokti. Žiūrovai buvo su
žavėti, domėjosi lietuviškais tauti
niais drabužiais, lietuvių istorija ir 
t. t. šokėjai buvo nustebinti daugy
be klausimų apie Lietuvą. O mokyk
los vedėjai pageidavo, kad suruoštų 
jiems lietuviškus pietus. Tad mato
me, kaip jaunimas supažindino kita
taučius su Lietuva.

SKAUTŲ IŠKYLA. Birželio 8. sek
madienį, skautai ir skautės išvyko iš
kylauti p. Augustinavičių ūkyje. Jie 
užmiršo pasiimti kompasus, nerado 
samanų ir pasimetė. Kartais ir skau
tams nelaimės atsitinka. Pajieškoję 
betgi radom tikrą kelią ir atsiradom 
p. A. ūkyje. Skautų ir skaučių skai
čius buvo ne per didelis — beveik 
daugiau vadovų. Nežiūrint to, buvo 
labai smagu. Skautės sekė kelionės

DIPLOMAIS ATŽYMĖTI MOKYTOJAI
HAMILTONAS, ONTARIO. — Ge- 

gušės 31 d. Vysk. Valančiaus šeštad. 
pradžios mokykla iškilmingu aktu už
baigė 20-tuosius mokslo metus. Auš
ros Vartų bažnyčioje buvo atlaikytos 
Mišios už mokinius, jų tėvus ir mo
kytojus. Mons. dr. J. Tadarauskas 
pasakė atitinkamą pamokslą. Po pa
maldų visi susirinko į Jaunimo Cent
rą. Mokyklos vedėjas nušvietė mo
kyklos augimą nuo 1949 m. iki dabar 
ir jos reikšmę lietuvių jaunimui.

Prezidiuman pakviesti: mons. dr. 
J. Tadarauskas, PLB švietimo tary
bos pirm. A. Rinkūnas, KLB švietimo 
komisijos pirm. L. Tamošauskas, 
KLB Hamiltono apyl. pirm. A. Juo
zapavičius. Aušros Vartų par. k-to 
pirm. J. Kšivickas, kredito kooperaty
vo “Talka” pirm. E. Sudikas, Tautos 
Fondo Hamiltono skyr. atstovas O. 
Stasiulis, X sk. moky. A. Volungienė, 
tėvų k-to pirm. G. Jasevičius, mokyk
los vedėjas J\ Mikšys ir X skyrių bai
gusieji mokiniai: Adomauskas Ed., 
Balsys S., Borusaitė R., Breichmanai
tė G., Deksnys K., Gimžauskaitė A., 
Gimžauskaitė J., Gudinskas M., Na
vickaitė D., Pareštytė Ir., Stonkus A.,

Hamiltono šeštadieninės mokyklos 
mokytojas, ir vedėjas JONAS MIK
ŠYS (dešinėje) gauna iš PLB švie
timo tarybos pirm. A. RINKŪNO at- 
fymėjimą-diplomą už 25 metų mo- 
kyklynį darbą.

žejiklus, išgelbėjo sužeistą sesę; iš 
natūralių priemonių padarė dantų še
petukus, pastatė tvirtą lentyną puo
dams ir virtuvę. Kitos sesės pastatė 
vėliavai stulpą ir papuošė aikštę, vir
tuvę. Paukštytės dainavo, žaidė ir 
ruošėsi laužo programai...

Diena buvo šilta ir saulėta. Geres
nės negalėjom tikėtis vilkiukų ir 
skautų sporto rungtynėms bei žaidi
mams. Skautai, kraudami laužą, 
džiaugėsi, kad malkos sausos. Po va
karienės pasiruošėm sueigai ir laužui. 
Tėvai atvykę taip pat prisidėjo su 
daina. Pavargę užbaigėm laužą su 
“Lietuva brangi” ir “Ateina naktis”. 
Greitai sulipom į autobusą kelionei 
namo. — Ką veiktume be Kaziuko 
Deksniuko ir Ginto Perkausko? Viens 
be sustojimo grojo akordeonu, o ki
tas dainavo. Tai gyvenimas! Daina
vom su Kaziu ligi parvažiavom namo. 
Praradom net balsus. Paukštytės tain 
pat neatsiliko dainoje. Su tėvais grį
žom į namus linksmi, pilni jaunatviš
kos, lietuviškos dvasios. Lyg ir liūdna 
buvo draugus palikti, bet pagalvoję 
džiaugėmės, kad neužilgo susitiksime 
skautų stovykloje ir ilgesnį laiką 
skautiškai pagyvensime. A. V.

Stukas V., šeštokas K., šniuolis R. ir 
Šopytė D. X skyrių baigusiems atsi
sveikinimo ženklan IX skyr. mokiniai 
prisegė po rožę. Baigimo pažymėji
mus įteikė šviet. komisijos pirm. L. 
Tamošauskas, o auksinius ženklelius 
su stilizuotu vyčiu įteikė TF atst. 
O. Stasiulis.

Visiems mokytojams, kurie trem
ties mokykloje yra išdirbę trejus ir 
daugiau metų, PLB švietimo tarybos 
pirm. A. Rinkūnas įteikė atžymėjimo 
diplomus.

Juos savo šie mokytojai: Stf. Do
meikienė — 3 m., St. Juozapavičius— 
3 m., E. Gudinskienė — 3 m., J. Sta
nius — 4 m, A. Volungienė — 4 m.,
A. Mingėla — 5 m., T. Falkauskas — 
5 m., K. Norkus — 5 m., D. Balsienė
— 5 m., J. Narušienė — 6 m., A. Pliu- 
rienė — 6 m. J. Krištolaitis — 7 m.,
B. Juozapavičienė — 7 m., J. Ryckis
— 8 m., VI. Kezys — 9 m., K. Mileris
— 11 m., B. Antanaitienė — 13
M. Kvedarienė — 18 m., St. Slavins
kienė — 20 m., A. Mikalauskas — 20 
m’, A. Mikšienė — 25 m., J. Mikšys
— 25 m.

Gauti diplomai yra dviejų spalvų: 
nuo 3 m. iki 19 m. imtinai — žalsvos, 
nuo 20 ir daugiau — ružavos. Svei
kinimo kalbas pasakė: PLB šviet. ta
rybos pirm. A. Rinkūnas, KLB švie
timo komisijos pirm. L. Tamošaus
kas, KLB Hamiltono apyl. pirm. A, 
Juozapavičius, X sk. mokyt. A. Volun
gienė, tėvų k-to pirm. G. Jasevičius. 
Padėkos žodį X skyriaus mokinių 
vardu tarė J. Gimžauskaitė. Apyl. 
pirm. A. Juozapavičius įteikė visų 
skyrių pirmiesiems 3 mokiniams už 
gerą mokymąsi ir nepraleidimą pa
mokų atitinkamus kaspinus su įra
šais. Iškilmė užbaigta vedėjo žodžiu ir 
Lietuvos himnu. Visi mokiniai buvo 
pavaišinti, o mokytojams ir svečiams 
tėvų k-tas suruošė užkandžius.

šių mokslo metų mokyklos išlaiky
mo balansas siekia virš $4000. Mo
kyklos išalikymui gauta parama: Auš
ros Vartų parapijos — $800, “Tal
kos” — $750, KLB Hamiltono apyl. v- 
bos — $150, T. Fondo Hamiltono sky
riaus — $100, medžiotojų ir žūklauto- * 
jų klubo “Giedraitis” — $25. Visiems 
aukotojams už paramą nuoširdžiausia 
padėka.

Mokyklos vedė jas

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame 30 metų ve

dybinės sukakties proga O. Rožans- 
kienei ir mūsų dukrai Reginai Gre
gorian už suorganizavimą bei paruo
šimą vaišių. Taipogi nuoširdi padėka 
už sveikinimą ir linkėjimus V. ir J. 
R. Simanavičiams per radijo valan
dėlę. Nuoširdi padėka visiems drau
gams ir pažįstamiems: O. R. Rožans- 
kams, mūsų dukrai su žentu R. G. 
Gregorian, A. E. Dirsei, O. Grau, O. 
O. Grundsoe’s, A. V. Januškoms, G. 
E. Jasevičiams, A. Al. Kuolams, B. 
E. Milašiams, A. Ž. Vainauskams, P. 
Z. Sakalams, J. L. Toliams, M. H. 
Telyčėnams, K. C. Tūbams, F. L. 
Palčiauskams, A. G. Patamsiams už 
dovanas ir dalyvavimą vaišėse.

Visiems nuoširdus ačiū — 
Lilo ir Jurgis Virkietis

- . -

A d voką tas
EUGENIJUS KRONAS, 

B. Sc.z B. C. L.

32 James St. So.,

Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781

ORO VĖSINTUVAI

Nuo $179.00

YOU CAN BE SURE IF ITS WESTINGHOUSE W
Taip pat parduodame šaldytuvus, elektrines krosnis, 

skalbimo ir džiovinimo mašinas ir kt.

KNIGHT ™.
SALES & SERVICE

168 Locke St S., Hamilton, Ont

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS
Tel. 522-5028

J. A. Valstybės
VYSK. A. DEKSNIO pagerbimas 

Niujorke — liepos 6 d. Atsimainy
mo parapijos bažnyčioje 5 v.p.p. bus 
atlaikytos Mišios, o 6 v. p.p. — vaka
rienė parapijos salėje. Pagerbimą 
rengia garbės pirm. prel. J. Balkū- 
no ir vykdomojo pirm. A. Vakselio 
vadovaujamas komitetas, remiamas 
Kunigų Vienybės, LB Rytų pakraščio 
apygardos ir organizacijų.

AMERIKIEČIŲ SPAUDOS KON
FERENCIJOJE Des Plaines, lit, 
Borg Warner bendrovės prez. J. F. 
Bere supažindino žurnalistus su lie
tuvio metalurgijos inž. Kosto F. Doč
kaus išrastu nauju suvirinimo būdu 
radiatorių šildymo ir šaldymo siste
moje. Jo dėka bus galima atsisakyti 
rūdijimą sukeliančių rūgščių ar drus
kų. Išradimas jau užpatentuotas ke
liose valstybėse. Pagal lietuvio pro
jektą Kanadoje statomos milijoninės 
dolerių vertės suvirinimo krosnys. Či
kagos dienraštis “Sun Times” įsidėjo 
inž. K. F. Dočkaus nuotrauką, pa
brėždamas šio išradimo reikšmę. Pra
nešimą paskelbė ir kiti JAV laikraš
čiai.

LIETUVOS SAVANORIŲ KŪRĘ- 
JŲ centro valdyba išrinkta Čikago
je korespondenciniu būdu: pirm. J. 
švedas, vicepirm. L. Balzaras, sekr. 
M. Klinka, ižd. J. Sabaliauskas, na
rys J. Vilutis. Garbės teismą sudarė: 
pirm. P. Genys, sekr. K. Ališauskas 
ir S. Statkevičienė, revizijos komisi
ją — pirm. J. Tumas, J. Rapšys ir 
J. Gaidelis. Rinkimuose dalyvavo 
apie 72% narių.

SVEČIAI IR VIEŠNIOS. Vilniečio 
kompozitoriaus, žymiausio lietuviškų 
operų kūrėjo Vytauto Klovos žmona 
Jūratė ilgesnei viešnagei yra atvyku
si pas Cleveland Hts., Ohio, gyve
nantį brolį dr. R. O. Patt. Elektro
nikos inž. J. Motiejūnas Los Ange
les mieste iš Lietuvos sulaukė tėvo 
Jono, kuris šiuo metu vieši pas brol
vaikį Joną Motiejūną Čikagoje. Sve
čias Amerikoje žada pasilikti pusę 
metų.

TRADICINIAME LOJALUMO DIE
NOS parade New Britain dvi premi
jas laimėjo Connecticut lietuviai — 
už gausumą ir geriausią grupinį pa
sirodymą. Lietuvių grupė nešė 50 
JAV vėliavų, skirtų kiekvienai vals
tijai, ir 51 lietuvišką trispalvę, sim
bolizavusią nepriklausomybės atkūri
mo 51-nerius metus. Juodais kaspi
nais perrištos 29 vėliavos priminė 
okupacijos metus. Lietuvių grupės 
nuotrauka pirmą puslapi papuošė 
platų parado aprašymą paskelbęs 
vietinis “New Britain Herald” dien
raštis.

JAV LB CENTRO VALDYBA pas
kutiniame posėdyje svarstė kultūros 
kongreso skolų mokėjimą, šiuo reika
lu rūpinasi komisija: kun. J. Borevi- 
čius, SJ, A. šantaras ir K. Dočkus.

Vokietija
REKOLEKCIJAS LIETUVIAMS 

KUNIGAMS Koenigstein • Taunus 
miestelyje vedė vengrų sielovados di
rektorius prel. dr. Adams. Dalyvavo 
14 lietuvių katalikų kunigų, kurių 8 
darbuojasi lietuvių pastoracijoje, 1 — 
vokiečių, o 5 aptarnauja lietuvius ir 
vokiečius. Po rekolekcijų lietuvių sie
lovados direktorius prel. dr J. Aviža 

w Westinghouse
VĖSINTUVAI IR DRĖGMĖSIURBIAI

kunigus supažindino su VLB valdybos 
paruoštu šalpos įstatų projektu. BAU 
Fui informuoti bus sudaryta LB at
stovų ir abiejų konfesijų kunigų spe
ciali komisija. Kunigų savišalpos fon
do valdybon buvo išrinkti: pirm. dr. 
J. Aviža, ižd. kun. A. Bernatonis ir 
sekr. kun. B. Liubinas. Nutarta pa
ruošti fondo veiklos nuostatus.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS evan- 
gelikų kapelionas kun. Juozas Nrdzė 
Huettenfeldo evangelikų bažnyčioje 
sutvirtino gimnazijos mokines Zelmą 
ir Irmą Diibaites. Dilbų šeima prieš 
dešimtmetį yra atvykusi iš sovietų 
okup. Lietuvos. Namuose ji kalba lie
tuviškai ir Vasario 16 gimnazijon lei
džia tris vaikus. Sutvirtinimo proga 
buvo surengta kavutė evangelikams 
mokiniams, tėvams ir kviestiems sve
čiams, kurių tarpe buvo ev. kun. J. 
Urdzė, mokytojai K. Motgabis, p. 
Motgabienė, E. Tamošaitienė, A. Ver
šelis, p. Tamošaitytė, VLB krašto 
valdybos ir kuratorijos sekr. O. Bar- 
tusevičienė, valdybos reikalų vedėjas 
ir kuratorijos vicepirm. J. Lukošius 
ir kt. Sutvirtintąsias Jaunimo Rate
lio ir gimnazijos direktoriaus V. Nat
kevičiaus vardu sveikino mokytojas 
Fr. Skėrys; VLB krašto valdybos ir 
katalikų kapeliono kun. J. Riaubūno 
vardu žodį tarė J. Lukošius. Buvo 
perskaityti raštu gauti sveikinimai.

LIETUVOS VOKIEČIŲ “Lands- 
mannschaft” suvažiavimas per Sek
mines įvyko Neheim-Huesten mies
telyje, Westfalijoje. Ši organizacija 
neturi jokių teritorinių reikalavimų. 
Jos nariai yra 1941 m. repatriantai, 
kurių tada buvo 52.000. Suvažiavimo 
išvakarėse miestelio rotušėje sureng- 
toj dailės parodoj žymią vietą užėmė 
dievdirbio V. Motuzo drožiniai — lie
tuviški kryžiai ir Rūpintojėliai. Suva
žiavimo dalyviams katalikams Mišias 
atlaikė, pamokslą vokiškai ir lietu
viškai pasakė kun. V. šarka. Akade
minėje dalyje žodį tarė Westfalijos 
vyriausybės atstovas. Raštu sveikino 
Vokietijos prez. K. Luebke, dr. P. 
Karvelis. Lietuviškai ir vokiškai Lie
tuvių Bendruomenės vardu sveikino 
jos atsiųstas Įgaliotinis V. Banaitis, 
lietuvių katalikų vardu — kun. K. 
Gulbinas. Jie ragino suvažiavimo da
lyvius neužmiršti Lietuvos, kurion jų 
protėviai buvo pakviesti kaip pirk
liai, amatininkai, o jie patys iš jos 
turėjo išvykti sunkia širdimi dėl so
vietinės okupacijos. Oficialią dalį už
daręs prof. dr. J. Strauch, buvęs 
Kauno universiteto dėstytojas ir vo
kiečių gimnazijos direktorius, suva
žiavimo dalyviams priminė Lietuvos 
istoriją, jos dabartines kančias, lietu
vių pastangas išeivijoje išsaugoti sa
vo tautybei. Pasirodo, daugumas su
važiavimo dalyvių dar tebemoka lie
tuviškai, norėtų gauti lietuviškų kny
gų, plokštelių, Lietuvos vaizdų. Bu
vo iškeltas sumanymas užmegzti ar
timesnius ryšius su lietuvių išeivių 
organizacijomis. “Landmannschaft” 
narius nuo kitų vokiečių skiria Lie
tuvos Įtaka, kuria jie didžiuojasi ir 
kurios nenorėtų atsisakyti. Priešinga 
nuotaika vyravo Rytprūsių vokiečių 
suvažiavime, atžymėjusiame Klaipė
dos “atplėšimo” nuo Vokietijos 25 
metų sukaktį. Šia proga Prūsų sky
do medaliais buvo atžymėti šovinis
tai vokietininkai — R. Meyer ir P. 
Brock.

DRĖGMĖSIURBIAI

Nuo $109.00



Ales Rufos “Vieniši pasauliai’’
Mūsų produktingoji beletriste 

Alė Rūta 1968 m. išleido net du 
romanus. “Prisikėlimas” nuke
lia skaitytoją į mirštančio meni
ninko vidaus pasaulį, jo subjek
tyvų atsiskleidimą, kūrinio ir kū
rėjo problemas. O “Vieniši pa
sauliai” veda į kasdienines da
barties problemas. Tai lietuvių iš
eivių tėvų ir vaikų santykiai, ame- 
rikonėjimo, nutautimo proble
mos. Aktuali tema, iš realaus gy
venimo imti personažai. Tačiau 
autorė tas problemas įdeda į ga
na siaurus rėmus. Jos vaizduoja
ma šeima nėra normali, pilna iš
eivių šeima. Vyriausia romano 
veikėja Damulė — našlė, kurios 
vyras Vytautas žuvo Lietuvos 
miškuose laisvės kovotoju. O ji 
su dukterimis ir uošviu sunkiai 
kūrėsi Amerikoje... Bet dabar 
jau jie prasigyvenę, įsigiję mo
telį, turi banke ir taupomąją sąs
kaitą, kurioje sumos pamažu au
ga...

Problema prasideda, kai mer
gaitės paauga ir norėtų taip elg
tis. ir gyventi, kaip daugelio ame
rikiečių vaikai. Motinos širdį už
gula rūpestis, kai vyresnioji duk
tė Griežė vis dažniau pradeda 
naktimis vėlai grįžti. Gražūs mo
tinos pamokymai neveikia duk
ters, ir tarp juodviejų išauga ne
atvirumo siena... Damulė tai 
skaudžiai išgyvena ir jieško to
kio Griežės elgesio priežasčių. O 
gal tai dėl to, kad: “Griežei ne
buvo leista namie išsidūkti, pasi
šokti, kvailysčių iškrėsti. Grie
žė ir Verutė neturėdavo gimimo 
dienų, nei vardinių. Draugės 
pas jas nenakvodavo, pagalvė
mis nesimėtydavo, sausainių ne
kepdavo” ... (10 psl.). Pirmiau 
tai buvę neįmanoma dėl buto 
ankštumo, o dabar — dėl mote
lio svečių rimties... Ir daugiau 
priežasčių savo verksminguose 
mąstymuose suranda Damulė: 
miesto dalis su meno mokykla, 
barzdotais jaunuoliais ir neaiš
kios paskirties restoranais... Ir 
lietuviškos parapijos su lietuviš
ka kaimynvste atstumas, ir nuo
latinis uošvio bumbėjimas ir 
priekabingumas ..

Autorė spalvingais brūkšniais 
parodo tas priežastis... Taigi 
daugiau išorines priežastis, ap
linkumos itaką... Tačiau giliau
sioji priežastis yra vidinė, glū
dinti Damulės charakteryje ir 
ios ol^esvie. santykiuose su dūk-’ 

*■ terimis. Skleisdami romano pus
lapius, juntame, kad autorė Da- 
mulę rodo ne tik pagrindiniu 
personažu, bet ją vaizduoja su 
meile, užuojauta, pasakytume, 
su motiniška globa. Bet skaityto
jui Damulė nepasirodo nei gera 
motina, nei šiaip gilesnė asme
nybė. Griežė kartą atvirai pasa
ko: mama np?era. nes ji mano* 
mama... Gal tai paauglių ma
dinga pažiūra... Griežės drau
gės sako: visi tėvai terrible, bet 
juos galima apgauti... Ameri-

DIANA ONA BALAIŠYTE, baigų
si Londono Western universitete mo
derniąsias kalbas bakalauro laipsniu. 
Jos specialybė — prancūzų kalba, ši 
rudeni važiuos Prancūzijon gilinti 
studijų. Vėliau numato būti prancū
zų kalbos mokytoja gimnazijose. Be
siruošdama studijoms universitete, ji 
mokėsi Windsoro St. Mary’s Academy 
ir Chattham St. Ursula mokykloj. 
Gimnazijoj ji buvo išrinkta mokyklos 
gražuole.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvolles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

PR. NAUJOKAITIS

kos jaunimo gyvenime tokių 
reiškinių pasitaiko, ir nestebina 
mūsų tokia Griežės nuomonė... 
Tragedija yra čia, kad Damulė 
nori būti gera motina, bet tokia 
būti nesugeba. Blogiausia, kad ji 
mano gera esanti. O tas jos geru
mas — mergaičių lepinimas ten, 
kur nereikėtų lepinti: nepratina 
jų į šeimos darbus, leidžia palikti 
neklotas lovas ir iš viso per daug 
šokinėja, kol išleidžia į mokyklą. 
Auklėja draudimu ir neatskiria 
esminių dalykų nuo smulkmenų. 
(Palyginkim Damulės išsišokimą 
vestuvėse...) Plaukų susuki
mas, lūpų pieštukai, siauros kel
nės ir kitokios apsirengimo ma
dos — draudžiamos... Bet kai 
dukterys tuos dalykus įsigyja ko
kiu nors suktu būdu ir pradeda 
vartoti, motina pripranta ir to
leruoja ... šitas nenuoseklus 
draudimo ir toleravimo kelias ir 
yra pati pagrindinė priežastis, 
kad Griežė, o jos pėdomis sekda
ma ir jaunesnioji Verutė, į moti
nos ir senelio pastabas ir draudi
mus ima nekreipti dėmesio, iš
moksta išsisukinėti, meluoti, ap
gaudinėti. Antra Damulės silp
nybė — jos būdo uždarumas. Ji 
labai daug kenčia, rūpinasi, jau
čia, kad jos ir dukterų santykius 
reikia taisyti, mąstydama, nagri- 
nėdama, spėliodama, ji verkšle
na ir iš tiesų verkia, bet neranda 
kelio Į nuoširdų atvirumą, išsi
kalbėjimą, išsiaiškinimą. Ta 
prasme ir sakome, kad Čia turi
me siaurą,, išskirtinį tėvų ir vai
kų santykių atvejį.

Aplinkos įtakai skiriama daug 
reikšmės. Tačiau mes romane 
randame tik keletą neigiamų at
vejų, bet nematome nė vieno 
šviesesnio Amerikos jaunimo 
atstovo. Lietuviškos parapijos, 
lietuviškos kaimynystės vaid
muo pabrėžtinai keliamas Da
mulės apmąstymuose, o rezulta
tai tos įtakos visai nežymūs arba 
lygūs nuliui. Juk ar daug skiriasi 
lietuviškoj kolonijoj auganti Jau
nytė nuo tokios aplinkumos ne
turinčios Verutės? Ar patrijoto 
profesoriaus Jurgūno, rašančio 
kilnų veikalą apie Pilėnų karžy- 
giškumą, į didelius mokslus be- 
siveržią vaikai sukurs lietuviškas 
šeimas?

Taigi didelės problemos — 
tautinio išlikimo, tėvų ir vaiku 
santykių psichologinis ir kultūri
nis pagrindas sudaro romano 
ašį. Tačiau autorė, atrodo, nė 
nesiryžta jų suręsti, duoti atsa
kymą, kuriuo keliu reikėtų eiti. 
Ji tik konstatuoja, pateikia spal
vingus gyvenimo oaveikslus. pa
kankamai ryškiais brūkšniais 
nutapo personažus. Per visus 
puslapius eina uošvis Kastantas 
būdo sunkumu, užsispyrimu, 
mokėjimu rpdytis išmintinges
nių negu yra... Kartais taip no
rėtume. kad autorė truputį pra
vertų jo kiautą ir parodytų iš jo

GEDIMINAS P. JOČYS, D.D.S., D.D. 
P.H., dantų gydytojas, baigęs Toron
to universitete augštesniasias savo 
specialybės studijas. Dantų gydytojo 
diplomą jis gavo 1965 m. Halifakso 
universitete ir buvo to miesto dan
tų sveikatos apsaugos direktorium. 
Vėliau buvo komandiruotas gilinti 
studijas Toronte, čia studijuodamas 
vedė mokytoją Dalią Sakevičiūte. Ti
kimasi, kad jaunasis daktaras apsigy
vens arčiau lietuvių centrų ir Įsijungs 
i lietuviškąjį gyvenimą

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGA 
sutraukiančia 

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų insthutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiaga 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo Ji per kelias minutes suma 
*ina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audiniu 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavę hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — r^zulta 
tai badavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesiu

To buv* nasieHa n^udnia.it gvdo- 
maja medžiaga (Bio-DvnM. kuri grei
tai padeda užgvti pažeistoms celėms 

sugadina nauin gudintu
Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa

le Mi lardeVs formose •"Preparation 
TT* PrgĮMrite vf«o*e vaistinė- 
** Pintai bus gražinti, jei nebusi
te patenkinti

srūvantį spindulį vidinės šilu
mos. Be tos šilumos Kastantas 
išėjo ryškus, bet labai siauras ir 
nepilnas. Damulė — centrinis 
personažas. Nepagailėta jos at
vaizdui ir šiltesnių spalvų. Ji ne 
tik giliai kenčianti motina, bet ir 
pilnesnio gyvenimo siekianti 
moteris. Jos santykiai su muziku 
Baltrum apmesti platoniškoj 
plotmėj gal ir ne visai įtikina, 
bet jie yra lyg pagrindas tam lū
žiui, kurį išgyvena Damulė. Iš 
verkšlenančios, liguistai jautrios 
Damulės mes pajuntame išau
gančią valingą moterį, prasi- 
skleidžiančią atviresniu nuošir
dumu ir kietajam Kastantui, 
klausiančią pačios savęs: o gal 
kas buvo ne taip padaryta, kaip 
reikėjo, kad Griežė pabėgo iš na
mų? ...

Spalvingai apmesti ir antraei
liai veikėjai: naivusis profeso
rius Jurkūnas, karjeristas Virbu- 
tas, Jovita... Silpniau atskleis
tos dukterys Griežė ir Verutė ... 
Pats vaizdavimo būdas sultingas, 
gyvas, turtingas stiliaus puoš
menomis. Problema, aktuali ir 
jdomi, tik įdėta į siaurus rėmus, 
išskirtines aplinkybes. Pagrin
dinio personažo atskleidime kar
tais pasigendame veiksmo, esam 
verčiami pasitenkinti verkšle
nančiu mąstymu, dažnai pasikar
tojančiu. Pati problema būtų vi
suotinesnė, jei autorė būtų da
vusi pilnos šeimos aplinkumą, 
plačiau pavaizdavusi ir švieses
nius Amerikos jaunimo siekius.

Alė Rūta, VIENIŠI PASAU
LIAI, romanas. Viršelį piešė P. 
Jurkus. Išleido Liet. Knygos Klu
bas, Čikagoje, 1968 m., 266 psl., 
kaina $3.50.

A. Tyruolis
BALTOJI OBELIS
(Vaižgantui)
Dabar tenai tylu, gūdu, 
Kur mylinčios širdies būdu 
Mokėjai rodyt kelią brangų 
Į didį, šventą Dievo dangų. 
Kad ir pabardamas blaivai, 
Kaip vaistas žaizdai vis buvai. 
Mylėjo protestantas, žydas, 
Visų suprast mokėjai ydas. 
Tu auksaburni, tiek širdžių 
Paveržęs saulėtu žodžiu. 
Ak, žinome Tave mokėjus 
Sugaut net tuos, kur gaudė vėjus. 
Tu auksaplunksni, žemei mūs 
Paštu prablaškęs tamsumus: 
Lietuviui rodęs Pragiedruliais, 
Kam turi ruoštis kėlęs gulęs.
Dėlto, kai sugaudė varpai 
Liūdnai Tau, matėm, ko labai 
Tavy mūs žemė pasigedo, 
Netekus savo draugo, vado. 
Dėlto mums rodos ir dabar, 
Kad tebesi Tu gyvas dar, 
Tu miela obelie baltoji, 
Kurios mums niekas neatstoja!

Zita Kaulienė
NEPAŽĮSTAMAI
TREMTINIO MOTINAI
Aš Tavo motinos nepažinau, 
Bet jos liūdną dalią suprantu. 
Ji baigia žemiškąjį kelią jau, 
Bet su ja pabūti nesugrįsi tu. 
O buvai jos dvasios džiaugsmas, 
Jos vaikas — dangiškoji šypsena!
Su ilgesiu ji tavo žingsnių klausos 
Ir ji. kaip ir tu, šioj žemėje

vienų viena. 
Nebus tenai tavęs, bet tavo vardą 
Jos lūpos į aną pasaulį išsineš 
t r už visą žemiškąjį vargą 
Ji Dievą temaldaus tavęs.
Svetima ranka — ne tavo 
Amžinybei jos akis užspaus. 
Už ką likimas taip apgavo 
Motina bedalio tremtinio sūnaus?

Atsiųsta paminėti
Milton Mayer, THE ART OF THE 

IMPOSSIBLE. A Study of the Czeck 
Resistance. 48 psl. Kaina $1. Leidė
jas — Center for the Study of De
mocratic Institutions, Box 4068, San
ta Barbara, Cal. 93103, USA.

Aidai nr. 4. balandis. Mėnesinis 
kultūros žurnalas, leidžiamas Tėvų 
pranciškonų, redaguojamas dr. Juo
zo Girniaus. Administratoriaus adre
sas: T. Benevenutas Ramanauskas, 
OFM, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, 
N.Y. 11221, USA.

Lietuvių evangelikų jaunimo būrelis Vasario 16 gimnazijoj daly
vavęs Sutvirtinimo iškilmėse. Viršuje kairėj — mokyt. Fr. bkerys, 
kun. J. Urdzė it kiti svečiai

O. Jakimavičienė ir A. Jakimavičius, ''Tėviškės Žiburių" spaudos 
baliuje nupirkę dail. L. Urbono paveikslą "Vidinis pasaulis"

Socialistinis realizmas ar vergija?
Iš tikrųjų, geresnio atsakymo 

į klausimą, kas yra socialistinis 
realizmas, negali būti, kaip leidi
mas kalbėti patiems jo kūrė
jams. O šio leidimo jiems nepa
gailėjo Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas, išleisdamas šiuo 
klausimu knygą, kurioje ofseti
niu būdu perspausdinta toji so
vietinės chrestomatijos dalis, ku
rioje yra aiškinami literatūros 
meno klausimai.

Tiesa, pirmoj eilėj ši knyga 
“Socialistins realizmas” yra skir
ta literatūrinio švietimo reika
lams pačiame institute, betgi la
bai pravartu ją turėti ir kiekvie
no šviesuolio knygyne, ypač be
sidominčio meno klausimais. Šio
je knygoje daugiausia kalbama 
apie literatūrinę kūrybą, bet so
cialistinis realizmas apima visas 
meno sritis.

Anoje chrestomatijoje eilė 
pranešimų, apžvalgų ir komunis
tų partijos nutarimų meno kūry
bos klausimais ir sudarė bazę so
cialistinio realizmo praktikai. 
Čia, žinoma, rašo ne kokie nors 
meno žinovai, o eilė augštų par
tijos pareigūnų, kuriems komu
nistinės programos vykdymas 
yra daug suprantamesnis, kaip 
koks ten realizmas mene. Dėlto, 
jeigu kuris nors iš “T. Žiburių” 
skaitytojų, neturėdamas šios 
knygos, norėtų sužinoti, kas gi 
iš tikrųjų yra tasai socialistinis 
realizmas, tai jam reiktų paaiš
kinti, jog tai yra ne kas kita, 
kaip komunistinių viršūnių įsa
kymas meno kūrėjams laikytis 
partinės propagandos normų kū
ryboje. Tos normos arba dogmos 
yra pagrįstos ne realybe, o realy
bės stoka. Vadinasi, sovietinis 
rašytojas turi rašyti taip, lyg ko
munistinėje santvarkoje nebūtų 
nei vergijos, nei priespaudos, nei 
melo, nei alkio, nei baimės, nei 
jokių kitokių negalavimų. Visa 
gyvenimo tikrovė turi būti nuda

Universiteto profesoriai apie lietuvius
LONDONAS, ONTARIO. — Nors 

Klevelando “Grandinėlės” pasirody
mas Londono sportininkų baliuje jau 
praeities Įvykis, bet gražių atsiliepimų 
ir dabar tenka nugirsti. Kaip jau 
buvo minėta, tarn 500 baliaus daly
vių buvo nemaža ir kitataučių, o tarp 
augštųjų svečių — penki Vakarų On
tario universiteto profesoriai su po
niomis.

Visų baliuje buvusių profesorių 
vardu “Grandinėlei” ir rengėjams pa
dėkos žodi tarė istorikas dr. A. E. 
MacKenzie, studentų dekano oava- 
duotojas. Pasakęs “Labas vakaras” 
lietuviškai, padėkojęs rengėjams už 
pakvietimą, o “Grandinėlei” už prog
ramą, jis tęsė: Dauguma Vakarų On
tario universiteto profesorių laikosi 
pažiūros, kad universiteto teikiamas 
mokslinimas turi remtas ne vien uni
versiteto aplinka, geromis knygomis 
ir profesūra, nes viens kito suprati
mas tuo būdu neįgyjamas. Studentai 
turi keliauti, mokyti kituose pasaulio 
kraštuose ir patys ten mokytis. Uni
versitetas susiduria su daug kultūrų, 
tačiau šį vakarą aš turėjau ga’imybę 
pirmą kartą matyti fragmentą lietu-

Eglutė, 1969 m. birželis. Laikraš
tėlis vaikams, leidžiamas, redaguo
jamas, administruojamas ir spausdi
namas N Pr. Marijos seserų, Put
nam, Conn. 06260, USA. Metinė 10 
numerių prenumerata — $5. 

žyta pačiomis šviesiausiomis 
spalvomis. Atseit, dainuoti pro 
asaras yra pati charakteringiau
sia socialistinio realizmo žymė. 
Tuo tarpu realizmas mene yra 
ne kas kita, kaip meniškas vaiz
davimas tikrovės, kokia ji yra. 
Vadinasi, tiesa, o ne melas yra 
tikroji realizmo žymė kūryboje.

Daug šviesos į socialistinio re
alizmo aiškinimą įneša dr. R. 
Šilbajorio įžanga į šią knygą, kur 
jisai nagrinėja klausimus, susi
jusius su komunistinio meno kri
terijais. Tik gal būtų buvę ge
riau šį aiškinimą įdėti knygos ga
le. Tai pagelbėtų skaitytojui su
sidaryti tikslesnes išvadas iš ką 
tik patirtų įspūdžių, minimą kny
gą perskaičius.

Skaitant bet kurią knygą, visa
da kyla klausimų, kurių nei au
torius, nei leidėjai neturėjo gal
voje. Taigi, ir ši knyga, nors ji 
yra skirta švietimo reikalams, 
nukelia skaitytoją į Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo laikotar
pį ir stato klausimą, kodėl mūsų 
niekas neinformavo apie sociali^ 
tini realizmą ir aplamai apie ko
munistinę tikrovę anomis laisvės 
dienomis?

Be tik ką trumpai skaityto
jams pristatytos knygos, dar tu
rime puikiai dokumentuotą Kip
ro Bielinio studiją apie rusiško 
komunizmo žiaurumus, Armo- 
nienės, H. Tautvaišienės, St. Rū- 
kienės ir kitų gyvų liudininkų 
raštus apie vergų stovyklas ir kt. 
Jei mes būtume buvę iš anksto 
supažindinti su mūsų šiaurės 
priešu, tai kažin, ar mūsų likimo 
keliai nebūtų kitaip susiklostę.

Pedagoginis Lituanistikos Ins
titutas. “SOCIALISTINIS REA
LIZMAS”. Redagavo Domas Ve
lička. Mecenatas — Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo Fondas. 
Čikaga, 1968 m., kaina ,S2.

A. Kalnius

viškos kultūros. “Grandinėlė” buvo 
įspūdinga, didinga (“It's spectacular, 
it’s great”). Maždaug taip skamba su
glaustai atpasakotas žodis to asmens, 
kuris yra didelis sporto entuz;astas. 
Jis yra laimėjęs dr. Claude Brown 
Mcmrial Troohy už atletika. yra bu
vęs žymus Saskatchewan Roughri- 
de^s žaidėjas ir Vakarų Ontario 
universiteto treneris, o dabar — stu
dentų dekano pavaduotojas ir sve
timtaučių studentų direktorius bei 
etninių grupių patarėjas.

Kiti atsiliepimai apie “Grandinė
le”: “Aš galėčiau žiūrėti valandomis. 
Tikrai gražu.” (“I could watch this 
for hours. Just beautiful”) — R. S. 
MacKay, teisių fakulteto dekanas. 
“Koks puikus pasirodymas! (“What a 
beautiful show!”) — McCall, chemi
jos profesorius iš Anglijos, atvykęs 
skaityti čia paskaitų. Jis atvyko be as
meniško kvietimo, susidomėjęs 
“Grandinėle” iš plakatų universitete. 
“Koks didingas pasirodymas!” 
(“What a magnificent show!”) — E. 
J. McLeod, studentų paskolų ir pre
mijų (awards) tvarkytojas. Jis yra 
žymus žmogus aviacijoje — wing 
commander, o paskutiniu laiku — 
group captain. Tai dideliais šuoliais 
į viršūnes kilęs karininkas, aviacijo
je ėjęs įvairias augštas pareigas ka-> 
ro ir taikos metu. Iš aviacijos pasi
traukė dėl gynybos min. P. Hellyer 
reformų. Dabar jis yra visos Kana
dos kadetų vyriausios būstinės Ota
voje direktorius. A. E. Scott, tiksliųjų 
mokslų dekanas, ir C. MacDonald, in
formacijos direktorius ir pareigūnas 
filisterių reikalams, atsiuntė padėkos 
laikus su atsiprašymu, kad dėl anks
tesnių įsipareigojimų jie negalėjo da
lyvauti. Baliuje dalyvavo ir prof. R. 
Mitalas.

Augštuosius svečius atlydėjo A E. 
Pocius, universiteto biudžeto virši
ninkas, su ponia. Paminėtus ir kitus 
svečius bei iš Lietuvos laikinai čia 
pas gimines atvykusią lietuvaitę jis 
gražiai pristatė vakaro dalyviams ir 
puikiai pravedė visą baliaus progra
mą. A. E. Pocius savo laiku taip pat 
buvo aktyvus sportininkas, dalyvavęs 
olimpiadose. Ir dabar jis yra patarė
jas atletikos klausimais minėtame 
universitete. Linksmąją vakaro dalį 
paįvairino sol. D. švilpsite.

Tą vakarą daug kitataučių turėjo 
progos susipažinti su lietuviškos kul
tūros fragmentu. Tokio masto vaka
rą poros šimtų lietuvių apylinkėje pa
vyko surengti tik daugelio asmenų, 
organizacijų ir spaudos dėka. D. E. •
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U KULTMEJE VEIKIOJE
JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS 

skelbtą jaunimo literatūros konkursą 
laimėjo Čikagoje gyvenanti Danutė 
Brazytė-Bindokienė. Vertintojų komi
sija — pirm. Vincas Ramonas, sekr. 
Julija Švabaitė-Gylienė, Saulė Jauto- 
kaitė, Algimantas Dikinis ir Mykolas 
Drunga — jai paskyrė antrąją $500 
premiją už apysaką “Mieste nesau
gu”. Pirmos premijos nutarta neskir
ti turbūt dėl atsiųstų penkių apysa
kų ir penkių dramų nepakankamai 
augštas meninės vertės. Premija šio 
konkurso laureatei bus įteikta spalio 
11 d. Čikagos Jaunimo Centre.

PIANISTES ALDONOS KEPALAI- 
TES sėkmingą J. Brahmso, V. A. Mo
carto, F. Šopeno ir C. Debussy kūrinių 
koncertą Manhattan Town Hall salė
je, Niujorke, surengė koncertų orga
nizatorius Norman Seaman. Tai buvo 
jau ne pirmas jos koncertas šioje sa
lėje, šį kartą sutraukęs apie 400 daly
vių, kurių didžiąją dalį sudarė ameri
kiečiai. Didžiojo dienraščio “The New 
York Times” muzikos kritikas Allen 
Hughes parašė palankią recenziją, pa
brėždamas lietuvaitės pianistės jaut
rumą, nuotaikingumą ir spalvingumą.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS Či
kagoje skelbia nespalvotų nuotraukų 
ir spalvotų skaidrių konkursą, kuria
me kviečiami dalyvauti visi lietuviai 
mėgėjai ir profesiniai fotografai. Ga
lima dalyvauti vienoje arba abiejose 
konkurso grupėse, kiekvienai atsiun- 
čiant nedaugiau astuonių darbų, bet 
priimamas ir mažesnis jų skaičius. 
Dalyvavimo mokestis — po $2 kiek
vienai grupei. Ant kartono užklijuo
tos nuotraukos turi būti nemažesnės 
kaip 5x7 colių ir nedidesnės kaip 11 
xl4 colių. Kitoje pusėje reikia pažy
mėti fotografo vardą, pavardę, adre
są, atsiųstos nuotraukos pavadinimą. 
Skaidrės turi būti įrėmintos į popie
rinius arba plastikinius 2x2 colių rė
melius be stiklo. Ant rėmelių reikia 
užrašyti dalyvio vardą, pavardę, adre
są, skaidrės pavadinimą. Kairįjį že
mutinį skaidrės kampą prašoma atžy
mėti tašku, kad vertintojai žinotų, ko
kia yra teisinga skaidrės pozicija. 
Nuotraukas ir skaidres iki š. m. spa
lio 31 d. imtinai siųsti LFA konkurso 
vedėjui Algirdui Grigaičiui, 2081 
Plainfield Drive, Des Plaines, Ill. 
60018, USA. Bus skiriamos trys pre
mijos kiekvienoje grupėje. Konkurso 
rengėjai pasilieka teisę premijuotus 
kūrinius skelbti spaudoje. Vertintojų 
komisijos sudėtis bus pranešta vėliau. 
Konkursui pasibaigus, visi darbai grą
žinami jo dalyviams.

VILNIUN GRĮŽO vėžio likų insti
tuto vadovas prof. dr. Albertas Tely- 
čėnas ir Kauno politechnikos institu
to docentas dr. Gediminas Marčiukai- 
tis, statybos fakulteto prodekanas, ku
rie į JAV buvo atvykę studijų tikslu. 
Prof. dr. A. Telyčėnas susipažino su 
amerikiečių laimėjimais vėžio ligos 
srityje Filadelfijoje, Bostone, Detroi
te, Buffalo, Niujorke bei kituose cent
ruose. Vilniaus vėžio ligų institutui 
jis vadovauja nuo pat įsteigimo 1957 
m. Kovai su vėžiu institutas yra išra
dęs veiksmingus vaistus “Lofenali”. 
Dr. G. Marčiukaitis atliko mokslinius 
bandymus ir skaitė paskaitą Illinois 
universitete, dalyvavo tarptautiniame 
gelžbetoninių tiltų projektuotojų ir 
statytojų suvažiavime, JAV betono 
darbų instituto narių metiniame su
važiavime.

MUZ. ALEKSANDRAS KUČIŪ- 
NAS, Čikagos lietuvių operos nuolati
nis dirigentas. Seattle universiteto te
atre pastatė ir dirigavo G. Puccini 
operą “Sister Angelica”.

V. MYKOLAIČIO-PUTINO 1957 67 
m. laikotarpyje seseriai Magdalenai 
Slavėnienei Australijoje 50 rašytų 
laiškų atskira knyga šiemet išleis 
ALB Kanberos apylinkės valdyba. Sa
koma, šie laiškai padės išryškinti 
tikrąjį Putino veidą sovietinėje oku
pacijoje.

KOMPOZ. JERONIMAS KAČINS
KAS užbaigė devintąjį Melrose simfo
ninio orkestro koncertų sezoną to 
paties vardo salėje, netoli Bostono, 
Weberio operos “Laisvasis šaulys” 
uvertiūra, Griego koncertu pianinui 
ir orkestrui, Ravelio “Motinos žąsies” 
baletu. Jam talkino talentinga pianis
tė J. Gondelfi.

DAIL. ANTANO PETRIKONIO ta 
pybos darbų parodą birželio 13—15 
d.d. Čiurlionio ansamblio namuose, 
Klevelande, surengė LB I ir II apy
linkės. Sis temperamentingas daili
ninkas kūrybai vartoja įvairias me
džiagas ir techniką — aliejų, tempe
rą, akriliką, pastelę, akvarelę, vitraži
nį stiklą. Jam yra būdingas šaltinio 
bei išraiškos jieškojimas filosofinėje 
ekspresionizmo ir abstraktizmo link
mėje. Paveiksluose atskleidžiama 
mintis, simbolika ir mistika. Ypač po
puliarūs yra dail. A. Petrikonio eks
presyvieji peizažai.

NIUJORKO ANGELŲ KARALIE
NES parapijos salėje birželio 6—8 
d. d. įvyko LB Niujorko apygardos 
globojama dail. Juozo Bagdono alie
jaus ir temperos darbų paroda. Jis 
yra abstraktinio meno atstovas, pa
mėgęs erdvėje judančius kūnus, ku
rie paveiksluose primena debesis, kal
nų atlaužas, ugnikalnio išmestus ak
menis. Judesio vaizdavimas dažnai 
pareikalauja didelės drobės, bet šį 
kartą J. Bagdonas buvo išstatęs 46 
mažesnio formato kūrinius, kurių 10 
įsigijo parodos lankytojai.

J. RAČKAUSKAS rašo disertaciją 
apie Lietuvos koedukacinę komisiją 
pas prof. A. Ramūną, lyginamosios 
pedagogikos instituto direktorių Ota
voje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PENKTOJO POEZIJOS PAVASA- 

RIO aukurą Kauno Dainų slėnyje už
degė Jonas Macevičius, lydimas sve
čių — bulgaro I. Trojanskio, gudės 
O. Ipatovos, latvės A. Elksnės, ruso 
A. Čepurovo. Ugnis buvo atnešta iš 
Palemono, kur poeziją kadaise kūrė 
S. Nėris. Įžanginį poezijos festiva
lio žodį tarė organizacinės komisijos 
pirm. A. Drilinga. šiemetinė S. Nė
ries premija už geriausią 1968 m. po
ezijos rinkinį “Kasdieniška knyga” 
buvo įteikta Juozui Macevičiui. Fes
tivalio atidaryme skambėjo A. Maldo
nio, Just. Marcinkevičiaus, V. Pal
činskaitės, K. Inčiūros, G. Astrausko 
pačių autorių skaitomi posmai. Staig
mena buvo bulgarų poeto I. Trojans
kio lietuviškai perskaitytos epigra
mos. Programoje taipgi dalyvavo žy
mus rusų poetas V. Roždestvenskis iš 
Leningrado ir latvė Arija Elksnė, 
skaičiusi latvių kalbon išverstą S. Nė
ries eilėraštį. Festivalio dalyviai, su
siskirstę į keturias grupes, iš Kauno 
išvyko į pamarį, Raseinius, Radviliš
kį, ežeringąjį Ignalinos kraštą. Festi
valio proga išleistame “Poezijos pa
vasaryje 1969”, be dabartinių poetų 
kūrybos, yra lig šiol dar niekur ne
skelbtų B. Sruogos, V. Mykolaičio- 
Putino, K. Borutos eilėraščių, O. Mi
lašiaus kūrinių vertimų. Pirmą kartą 
skaitytojams pristatomas JAV gyve
nantis Jonas Mekas.

MOKSLO METŲ UŽBAIGOS tra
dicinį koncertą surengė Prano Sližio 
vadovaujamas Vilniaus universiteto 
akademinis choras. Didžiąją progra
mos dalį sudarė lietuvių kompozito
rių kūriniai — J. Naujalio “Už Ra
seinių”, “Užtraukim naują giesmę, 
broliai”, č. Sasnausko “Kur bėga Še
šupė”, “Užmigo žemė”, J. Juzeliūno 
“Bangų barami”, L. Abariaus “Augau 
aš pas tėvelį”, choro vadovo P. Sli
žio lietuvių liaudies raudas primenan
ti “Gegelė” ir kt. Su sol. Elena Mi
siūniene buvo atlikta P. Čaikovskio 
“Lakštingala”, ištrauka iš G. Rossini 
oratorijos “Stabat Mater”, su solis
tėmis Aldona Petraityte ir Liudmila 
Kirijičenka — F. Schuberto “Avė 
Maria”. Koncertas baigtas tradicine 
studentų daina “Gaudeamus”. Chorui 
ir solistėms akompanavo Violeta Bal
čiūnienė. Pirmąją koncerto dalį diri
gavo prieš keletą mėnesių su choru 
pradėjęs dirbti chormeisteris Euge
nijus Maziliauskas.

LIETUVOS FIZIKŲ DRAUGIJA 
Vilniuje XII respublikiniame pasita
rime svarstė fizikų ruošimo proble
mas. fizikos literatūros leidimo klau
simus. Pranešimą apie fizikų ruoši
mą Kalifornijos universitetuos padarė 
ten beveik metus viešėjęs A. Smilga. 
Moksliniai ir metodiniai klausimai 
buvo svarstomi trijose sekcijose, čia 
pranešimus; skaitė: Vilniaus univer
siteto docentas J. Viščiakas — apie 
fotoelektrinių ir nepusiausvyrinių 
reiškinių tyrimus, biochemijos insti
tuto atstovas K. Konstantinavičius — 
fizikos ir biologijos santykį, akademi
kas P. Brazdžiūnas — lietuviškus fi
zikos terminus. H. Gutmanienė daly
vius supažindino su fizikos stojamai
siais egzaminais, docentas J. Marti
šius — jaunųjų fizikų olimpiadomis. 
Fizikų draugijos valdybos ataskaiti
nius pranešimus padarė pirmininko 
pavaduotojas docentas K. Ušpalis ir 
revizijos komisijos pirm. V. Tolutis. 
Išrinkta nauja akademiko Povilo 
Brazdžiūno vadovaujama valdyba.

KAUNO “SANTAKOS” KINO TE
ATRE įvykusiame mėgėjiškų filmų 
festivalyje “Kauno pavasaris” I laips
nio diplomą laimėjo Kino Mėgėjų 
Draugijos Vilniaus jaunimo sekcijos 
filmas “Siena”, II — Lietuvos Moks
lų Akademijos fizikinių - techninių 
energetikos problemų instituto studi
jos filmas “Laiškanešio baladė”. Šei
myninių filmų grupėje geriausio įver
tinimo susilaukė šiauliečių architektų 
I. ir J. Bielskų “Sapnas”.

KAUNO M. K. ČIURLIONIO dailės 
muzėjuje atidaryta grafiko Antano 
Kučo 400 kūrinių paroda. Žymią vie
tą užima jo iliustracijos S. Stanevi
čiaus “Pasakėčioms”, Žemaitės “Mar
čiai”, B. Sruogos “Liaudies dainų 
rinktinei” bei kitoms knygoms. Paro
doje taipgi yra nemaža liaudies pa
pročius, darbą ir gamtą vaizduojan
čių molbertinės grafikos darbų.

DAINOS KLUBĄ Vilniuje įsteigė 
kompozitoriai ir poetai kūrybiniams 
ryšiams stiprinti. Klubo vadovais iš
rinkti kompoz. V. Jurgutis ir poetas 
V. Bložė, o valdybą sudarė V. Ba
rauskas, A. Bražinskas, V. Kairiūkš
tis, L. Povilaitis ir S. Žlibinąs. Klu
bas jungs lietuviškos dainos mylėto
jus — kompozitorius, poetus ir atli
kėjus.

VILNIAUS KONSERVATORIJA at
žymėjo teorijos katedros vedėjo kom
pozitoriaus Povilo Tamuliūno amžiaus 
penkiasdešimtmetį. Sukaktuvininkas 
su dėkingumu prisimena savo buvu
sius mokytojus prof. J. Gruodį ir prof. 
N. Martinonį. Išeivių kompozitoriams 
“Gimtajame Krašte” jis skiria šias 
eilutes: “Iš senesnės kartos išeivijos 
kompozitorių labiausiai man patinka 
Vlado Jakubėno, beje, buvusio mano 
mokytojo, ir Vytauto Bacevičiaus ku
riniai. Iš jaunimo — ryškiausias, be 
abejo, Darius Lapinskas...”

VILNIAUS PARODŲ ROMUOSE 
koncertą surengė talentinga jaunoji 
smuikininkė Audronė Vainiūnaitė, 
talkinama pianistės Aušros Banaity- 
tės. Programon jos buvo įtraukusios 
Beethoveno I ir n sonatas, dvi De
bussy pjeses, Ravelio sonatą, o virš 
programos atliko Beethoveno “Ro
mansą”. V. KsL

udnia.it


REALTOR
2320 Bloor St. W.

BABY POINT — JANE H900 |mo- 
keti, tik 8 mėty senumo, mūrinis 6 
kb. namas su privačiu įvažiavimu, 
moderni virtuve 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 
rūsys. Prašoma kaina $25.900. įmo
kėti apie $4.000. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.

RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
$10.000 jmokėti. 12 didelių kamba
rių. 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.

wi iv DERM ERE BLOOR,
S8.00A Įmokėti. 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas. 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4

Tel RO 2-8255 i > -
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

BLOOR — CLVtmEHlM,
$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 apartmentl- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui. $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.

TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis. 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

VERAI STEPONAITIENEI mirus,
vyrą BRONIŲ, sūnų HENRIKĄ, seserį, brolį bei jų 
šeimos liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia —

S. A. Petraičiai

LAIMOS ir ČESLOVO SENKEVIČIŲ 

šeimai, jų mielai motinai, uošvei ir močiutei 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia —

Skaučių "Šatrijos", 
skautų "Rambyno" tuntai 
ir tėvų komitetas

SPORTAS

• psL e Tfrriflds Žflmriai • VL 26 ~ Nn 26 (1013)

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. 532-3400

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30

Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7

Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8 

Sešt. 9-12 

Sekm. 9.30-1

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ

$2.000 gyvybės drauda nemokamai

MOKA:

už depozitus v v •uz serus
1968 m. išmokėta

— 5!/4%

53/4%

IMA:

už asmenines paskolas TYz%
už mortgičius 7]/2%

SPORTAS LIETUVOJE
N. Kvietkauskaitė vėl pagerino 

Lietuvos moterų penkiakovos rekor
dą, surinkdama 4489 taškus. Senasis, 
jos pačios rekordas buvo 4459 taš
kai. šį rekordą ji pasiekė Heidelber
ge tarptautinių Sov. Sąjunga — V. 
Vokietija rungtynių metu. N. Kviet
kauskaitė šiose rungtynėse buvo 
penktoji.

K. Karčius Rygos kurortiniame 
priemiestyje Jūrmala įvykusiose 
lengvosios atletikos rungtynėse 15 
km bėgime laimėjo I vietą, nubėgęs 
per 48:34,4 sek.

Z. Bareikytė žaidė Sov. Sąjungos 
moterų krepšinio komandoje, kuri 
Italijoje Avelino mieste laimėjo 
krepšinio turnyrą.

M. Paulauskas nežais, kaip buvo 
numatyta, Europos rinktinėje prieš 
Jugoslaviją.

Tarptautinėse modernios penkiako
vos rungtynėse Budapešte Stasys Ša- 
parnis laimėjo I vietą. Po penkių 
rungčių jis surinko 5327 taškus.

SPORTAS VISUR
Varžybose dėl pasaulio šachmatų 

meisterystės, likus žaisti tik 5 susiti
kimam, pirmauja B. Spaski. Po 19 
žaidimų jis surinko 10,5 taško ir jo 
varžovas T. Petrosian 8,5. Varžybas 
laimėjo B. Spaski.

Davis taurės lauko teniso rungty
nėse įvyko keletas staigmenų. Sov. 
Sąjunga netikėtai nugalėjo Italiją

5:0 ir Rumunija įveikė Ispaniją 4:1. 
Ispanija žaidė be savo geriausio žai
dėjo M. Santana. Kitose šios taurės 
varžybose Anglija sunkiai įveikė V. 
Vokietiją 3:2. Anglija vedė 2:0, ta
čiau vokiečiai išlygino ir tik lemia
mame susitikime laimėjo.

Prancūzas R. Zurdan 10.000 m. nu
bėgo per 28:28,8 sek. Tai geriausia 
pasekmė šiuo laiku pasaulyje.

Vieną didžiausių staigmenų futbo
lo sporte padarė mažoji Danija at
rankinėse pasaulio pirmenybių rung
tynėse nugalėdama Vengriją 3:2. 
Prieš tai Vengrija sunkiai įveikė Ai
riją 2:1.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkų stovykla jau čia pat. 

Registruotis pas M. Duliūną, 162 
Rusholm Rd., Toronto 173, tel. LE 6- 
1783 arba J. Nacevičių, 168 Delaware 
Ave., Toronto 4, tei. LE 4-6075. Sto
vykloje daromi pagerinimai, įrengia
mos šviesos ir pan. Savaitgaliais bus 
vykdomi įvairūs darbai. Prašome va- 
sarojančių talkon.

Vasaros krepšinio jaunių grupės 
turnyras įvyks Gerojo Ganytojo sto
vyklavietės aikštelėje. Jaunių am
žiaus riba — gimę 1948 m. arba 
jaunesni. Turnyre dalyvauti kviečia
mi visi Kanados ir JAV lietuvių spor
to klubai. Bus varžomasi dėl Victor 
Builders taurės, kurią praėjusiais me
tais laimėjo Hamiltono Kovas. Tur
nyras prasidės rugpjūčio 2, šešta
dienį. A. S.

Ontario provincinės vyriausybės so
cialinių ir šeimos reikalų ministe- 
ris JOHN YAREMKO, Q. C., LLD., 
gavęs teisių garbės daktaro laipsnį 
Waterloo liuteronų universitete. Su 
juo (kairėje) W. ROSS MACDO
NALD, LLD., Ontario provincijos 
gubernatorius ir minėto universiteto 
kancleris

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
RONCESVALLES — WESTMINSTER, 6 gražūs kambariai, mūrinis 
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 plytų modernios staty
bos 5 metų senumo keturbutis (fuorplex). Visą laiką išnuomotas, arti 
krautuvės ir susisiekimo. Prašo $59.000 su maždaug $15-18.000 įmo- 
kėjimu.

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 29 — LIEPOS 3

Sekmadienį, birželio 29 
Johny Lombardi programa 
48-jo škotu pulko karinis orkestras 
48-jo škotų pulko pučiamųjų ir būgnų orkestras 

. Viešnia solistė — Helen Murray

2.30 v.p.p. High - Park
2.30 v.p.p. Kew Gardens

2.30
5.30
7.30

8.30
8.30

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

TeL 534-9286 — namų: 537-2869

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, n 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.

BLOOR — WILLARD, tik 6 namai į pietus nuo Bloor, 7 kambariai, 
2 modernios virtuvės, prausyklos I ir n augšte, privatus 9 pėdų plo
čio įvažiavimas, gražus kiemas; namas gražiai išdekoniotas, nereiga- 
lingas jokio remonto.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

ij, i ą i]

Toronto Real Estate Boards narys. 
LE1-1161, namų 783*2105

v.v. Willowvale Park 
v.p.p. High Park 
v.v. Earlscourt Park

Benny Louis orkestras
Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett 
Ron Bagnato ir jo orkestras

Pirmadienį, birželio 30
Ramsden Park Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

Park Kadriliaus šokiai — Angus McKinnon ir jo ork.

Antradienį, liepos 1
7.15 v.v.

7.30 v.v.

8.00 v.v.
8.30 v.v.

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

McGregor Park 
N. Philips Square

Allan Gardens 
Withrow Park

Vaikų teatras — "Aladdin**
Programa ištisų dienų ir vakarų, bendradar
biaujant su Toronto karnavalu
Gen. gubernatoriaus kavalerijos orkestras 
Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

Trečiadienį, liepos 2
N. Phillips Square 
Eglinton Park 
Riverdale Park

O'Hulani havajiečių grupė
Ellis McLintock ir jo orkestras

Bob ir Susan, Allan Frazer, Craig Allen, 
Sharon Trostin—M.C.—Chick Roberts

8.30 V.V. * Monarch Park Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras
8.30 V.V. Dufferin Grove Park Kadriliaus šokiai — Angus McKinnon ir jo ork.

Ketvirtadienį, liepos 3
7.15 v.v. Allan Gardens

7.30 v.v. Forest Hill
Memorial Park

8.00 v.v. N. Phillips Square
8.30 v.v. High Park
8.30 v.v. Kew Gardens

Vaikų teatras — "Aladdin**
Bernie Senesky kvintetas — Trump
Davidson, Dixieland orkestras
Johny Lombardy programa
Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras 
Kadriliaus šokiai — Al Aylward ir jo orkestr.

TORONTO MIESTAS
PRANEŠIMAS ATMATŲ IŠVEŽIMO REIKALU

Kadangi antradienis, liepos pirmoji yra šventė 

miesto tarnautojams, tq dieną atmatos nebus iš

vežamos.

Antradienio išvežimas bus atliktas treoiadfenj, 

1969 m. liepos 2 d.

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

i ir~ _į- įffrrr Ownhs
‘ czentre

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

• JvoMof medžiogot namų tateymofm
• Lentot, fanera, ftogami dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
VAISOM IR PARDUODAM T.V. h HIPI <

STATOM IR TAISOM T.V. ANTINAS.
532 - 7713 I

1613 Dundas St W. Sav. R. SvasinUt

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

Ateitininkų žinios
Ateitininkų stovykla Wasagoje pra

sideda sekmadienį, liepos 6. Stovykla
vietėje 11 v. bus Mišios ir oficialus 
stovyklos atidarymas. Kartu stovyk
laus jaunučiai ir vyresnieji. Jaunu
čiams nuo 7 m. yra sudaryta atskira 
vadovybė ir programa. Pirmąją sto
vyklos savaitę, liepos 9 d., bus eks
kursija į Stratfordą — Hamleto vai
dinimą. Už autobusą ir bilietą festi
valiu kiekvienas stovyklautojas mo
ka po $6. Mokestis už stovyklą — 
$40 už vieną vaiką, $70 — už du. Mo
kestį sumokėti atvykus stovyklon. 
Antrąją stovyklos savaitę bus 24 my
lių žygis. Iš anksto visi prašomi su
sirasti globėjus (sponsorius), kurie 
kiek nors aukotų už kiekvieną nuei
tą mylią. Žygio metu surinkti pinigai 
bus skiriami “Ateities” žurnalui. Dau
giausia surinkusiam stovyklautojui 
bus skiriama premija. Stovyklon pa
siimti: miegmaišį ar šiltą antklodę, 
pagalvę, rankšluostį ir visus kitus as
meniškus reikmenis dviejų savaičių 
stovyklai. Būtinai atsivežti: rašymo 
priemones (bent 2 pieštukus) ir rašo
mo popieriaus; muzikos instrumentą 
(kas turi), sporto įrankių. Nesivežti 
indų (jie yra stovykloje), jokių radi
jo aparatų, kortų, komikų. Stovyklo
je bus griežtai draudžiama rūkyti.

“Dainavoje” vyr. moksleivių sto
vykla, ruošta MAS valdybos, prasi
dėjo birželio 22 d. Iš Toronto išvyko 
18 moksleivių. 

t

Skautų veikla
• V. s. C. Senkevičiaus žmonos 

mamytei mirus, nuoširdžią užuojautą 
Senkevičių šeimai reiškia “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntų skautai-tės.

• Birželio 14, 15 d. į Romuvą buvo 
nuvažiavę dr. J. Yčas, G. Stanionis, 
E. Stanionis ir k. Batūra. Prijung
tas vanduo, išplanuoti nauji keliai, 
persodinta 30 pušaičių ir kt. Stovyk
la laukia vasarotojų.

• Liepos 5 d. rengiamasi didžiu
lei iškylai į Romuvą. Visų vietovių 
draugininkai-kės, vadovai-vės, tėvai ir 
Romuvos stovyklavietės nariai prašo
mi tą savaitgalį skirti Romuvai. Prieš 
pradedant jaunesniųjų skautų - čių 
stovyklą liepos 19 d., o vėliau ir 
skautų-čių, reikia talkos.

• LSS Brolija yra pagaminusi sto
vyklos darbo uniformą — žalius tri- 
kotinius marškinėlius su baltu skau
tišku ženklu. Tokias uniformas tu
rėjome V tautinėj stovykloj. Ateinan
čioje stovykloje ji bus privaloma 
kiekvienam stovyklautojui. Tėvai pra
šomi jau dabar aprūpinti savo vai
kus bent pora tokių marškinėlių, ku
rių užtektų visai stovyklai. Kaina — 
$2. Marškinėliai gaunami pas s. V. 
Rušą, 18 Sutherland Ave., Scarboro, 
tel. OX 1-0831 arba stovykloje re
gistruojantis.

• Primename, kad Romuvoje kas 
savaitgalį budi pareigūnai. Norintie
ji važiuoti maloniai laukiami. Pagei
dautina, kad važiuojantieji paskam
bintų dr. J. Yčui tel RO 2-2221. K.B.

Smogu rašyti ir skaityti stovyklo
je po ougštois medžiais... Atei
tininkų jaunimo stovykla Wasa
goje bus š. m. liepos 6—19 die
nomis

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

$1.200 {MOKĖTI, 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, 
prašoma akina $39.900.
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, Kalifornios 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. 
MTMICO, 5 butų pastatas maždaug 7 metų senumo, dviejų ir vieno 
miegamųjų, privatus įvažiavimas, geros statybos.
JANE — BLOOR, apie $15.000 ar mažiau 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. KERBERIS

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

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A nA AA APARAMA
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
514 % už depozitus
5^% už šėrus išmokėta

DUODAME 
mortgičius iš 714% 
asm. paskolos iš. 714%

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
našai valdžios nustatyta norma — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ 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 penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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 kam- 
kambarių 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. MORRIS, A. BUUDŽIUS ALV. (MTELDAŽUKŽ!) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA

SKANUMYNAI

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, š. 
Amerikos m ė s o s ir skanumynų 
krautuvėse

AUGIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

tip -top M E ATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 64982 

Yorkdale Shopping Centre 783-8866



Mišios Londone

Tel. 251-4864

E. Gausiu dalyvavimu pagerbkime 
naują kunigą.

BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

Namų tel. 27*7-0814*

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

aC"IEas ALFA RADIO & TVi

PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ 
PLOKSTEUŲe

672 Lansdowne Ava,
TeL 531-6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL

ĮVAIRŪS SIUNTIMAI IR DOVANOS Į

Turime naujus iliustruotus kata
logus, kuriuose yra smulkus apra
šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos 
kainos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusipirkti 
įvairių prekių specialiose doleri
nėse krautuvėse.

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ

BE MUITO BOVANOS:
įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliams motorai ir padan* 
gos, motociklai, dviračiai, skalbia
mosios mašinos, siuvamosios ma
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai, transistoriniai radijo aparatai, 
laikrodžiai, kilimai ir baldai

Maisto siuntinių svoris neribotas.
o 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 vai vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
mtoniai kviečia j 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

KUN. M. JARAŠIŪNO primicinės

šiemet įvyko anglikonų katedroj. To
kio minėjimo mintis gera ir pačios 
pamaldos vykusiai suplanuotos. Jos 
būtų buvusios tikrai labai įspūdin
gos, jei ta graži šv. Pauliaus katedra 
būtų buvusi pripildyta. Lietingas 

į oras, žinoma, trukdė, bet tai nebuvo 
nenugalima kliūtis. Lietuviai ir šį 
kartą pasirodė aktyviausi. Jei visų 
kitų pavergtų tautų būtų atvykę po 
tiek žmonių, kiek buvo lietuvių, ka
tedra būtų buvusi pilna. Lietuviai 
sudarė maždaug du trečdalius visų 
dalyvių, o visos kitos tautybės kar
tu — likusį trečdalį. Kiek daugiau 
buvo latvių, o kitų — tik po vieną 
kitą atstovą. Pamaldoms gražiai va
dovavo katedros klebonas dean Kee
fe. Jis paskaitė dienos progai pritai
kytas maldas. Visi kartu sugiedojo, 
trejetą giesmių. A Eimantas įspūdin
gai paskaitė dienas nuotaiką atitin-

* kančias ištraukas iš šv. Rašto. A E. 
Pocius vaizdžiai priminė Baltijos 
tautų tragediją ir supažindino su 
dienos pamokslininku — vengru ka
talikų kunigu Boday, įšventintu 
Vengrijoje 1943 m. ir paskirtu jau
nųjų krikščionių darbininkų kape
lionu Budapešte. 1950 m. suimtas ir

Niagaros pusiasalis
KLVS “RAMOVES” Niagara pusia

salio skyrius rengia tradicinę išvyką 
— gegužinę V. Bieliūno ūkyje prie 
Wellando liepos 6 d. Pradžia — 12.30 
v. Niagaros pusiasalio ramovėnai 
kviečia visus lietuvius praleisti drau
ge keletą valandų po atviru dangumi 
gražiai žaliuojančiame sode. Čia bus 
linksma muzika, vaišės, sportinis šau
dymas, turtinga loterija ir daug kito
kių įvairumų. Jei būtų lietingas arba 
šaltas oras, išvyka nukeliama į liepos 
13 d. Valdyba

Delhi - Tillsonburg
PAMINĖTAS BOLŠEVIKINIS TE- 

RORAS. Birželio 15, sekmadienį, Del
hi lietuvių organizacijos ir visuomenė 
paminėjo bolševikinio teroro nužudy
tus ir išvežtus į rusiškas koncentra
cijos stovyklas vergų darbams lietu
vius vyrus, moteris ir vaikus. Kun. 
dr. J. Gutauskas atlaikė pamaldas ir 
pasakė pamokslą, primindamas tuos 
baisius įvykius. Pamaldose organizuo
tai, su vėliavomis dalyvavo skautės 
ir šauliai. Po pamaldų prie žuvu- 

’ siems pastatyto kryžiaus buvo padė- 
Į ti vainikai D. L. K. Gedimino šaulių 

kuopos ir Ūkininkų Klubo. Prie kry- . 
žiaus, dalyvaujant lietuviškai visuo
menei, pasakė kalbas D. L. K. Delhi 
apylinkės pirm. p. Žilvitis ir D. L. K. 
Gedimino šaulių kuopos pirm. Stepas 
Jakubickas.

LONDON, ONT.
įkalintas. 1951 m. pabėgo ir atvyko .
į Kanadą- Kun. Boday pamokslas bu- _ „
vo gana ilgas ir grynai religinio po- vytis, vicepirm. dr. J. Jakštas, tijos vado rinkimus laimėjo 
būdžio, neturįs jokio ryšio su dienos sekr. P. Karalius ir nariai — prem “ 3ertrandas 389 bal- transrMJrto ministeriu Paul 
prasme. Dean Keefe maldos irgi gry- muz. A. Mikulskis, muz. A. Kup- sų----- UŽ JJ pasisakė ive^^tUrfatwiino ir našte
nai religinės, bet vykusiai parinktos, revičius, rašyt. V. Alantas, ra- 1-327 suvažiayimo atstovai, už ~
Pamaldose dalyvavo ir kun. B. Pa- šyt. V. Mariūnas. Artimoje atei- švietimo ministerį J. G. Cardi- 
cevičius. Visus nukėlė į gražesnį pa- tyje ši taryba bus dar papildyta, nal — 938 ir už trečią kandida- 
saulį su dideliu įsijautimu latvių so- įtraukiant ir kitų kultūrinio gy- tą A. Leveille — tik 22. Abu 
Ustės Beitans sugiedota Šuberto “Avė venimo sričių atstovus. Savo dar- •- v u.u..: 
Maria”. Anksčiau ji mokėsi dainavi- bo pagrindu PLB kultūros tary

ba pasirinko lietuviškos kultūros 
tęstinumą emigracinėse sąlygo- 

Vykdydama buv. PLB pirmi
ninko a.a. J. Bačiūno pažadą, p. 
Bačiūnienė sutiko priimti ir glo
boti Taboro Farmoje įvyksian
tį bendruomenininkų ir kultūri
ninkų suvažiavimą 1969 m. rug
sėjo *6-7 dienomis. Suvažiavime 
bus a.a. J. Bačiūno prisiminimo 
akademija ir seminaras, dviem 
temom: “Išeivijos lietuvių užda
viniai LB rėmuose” ir “Lietuviš
ko darbo talka jaunesnėse kar
tose”. Pagrindiniu kalbėtoju a.a.
J. Bačiūno pagerbime sutiko bū
ti V. Adamkus; pirmajame sim
poziume — St. Barzdukas, ant
rajame — M. Lenkauskienė. 
Abiem simpoziumam numatyta 
eilė koreferentų. Į suvažiavimą 
numatyta kviesti: Bendruome
nės organų atstovus, laikraščių 
redaktorius, radijo valandėlių 
vedėjus, jaunimo organizacijų 
bei veiksniu atstovus.

Be to, PLB valdybos posėdy
je priimtos P. L. B. valdybos 
visuomeninės veiklos gairės, iš
klausytas švietimo tarybos pirm, 
pranešimas apie Lietuvių Švieti
mo ir šeimos metų eigą, apžvelg
ti PLB valdybos finansiniai rei
kalai, pasidalinta nuomonėmis 
“Pasaulio Lietuvio” klausimais 
bei pasitarta įvairiais bėgamai
siais reikalais. Posėdyje dalyva
vo visi PLB valdybos nariai ir 
svečias — Kanados LB pirm. dr. 
S. Čepas. A. R.

Apie 150 studentų kreipėsi į 
Saskačevano universitetą, prašy
dami leidimo mokslapinigius su
mokėti miežiais, nes šioje ūki
ninkų provincijoje yra didelis 
srūdų perteklius ir dolerių trū
kumas. Universiteto vadovybė 
sutiko iš kiekvieno studento pri
imti 300 bušelių miežių pagal 
Saskatoono miesto rinkos kainą 
rugpjūčio 15 d.

BENDRUOMENES VIRŠONIŲ KANADOS ĮVYKIAI
■ WFESCIA1 -------Atkasi-™;

nisteris Eric Kierans. P. Hellyer 
savo pareiškimą pats įteikė mi-

Vestuvines nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

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)

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 t.t Automobilių vilkikas (towing). 
Autovežhnių taisymas, elektrinis (Alen Scop) 
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti 
teL RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (liepos 

1—T) atidaryta visą parą — 24 valandas.

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą i
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 kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 

parcels to EvRooe 9°*e giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka jvair. plum 
bing ir vandens apšildymo darbus 

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136 TeL LE 2-5191

A.P. GARAGE
A PAŠKEVIČIUS 

laikinai persikėlė i 
2264 DUNDAS St W.

LE. 5-9130
(International Acto Body)

Towers — Loblaw’s Hemas 
Įvažiavimas tiesiai fi 

Dondas gatvės-

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

Skambinti tel. LE 4 -1403
30 Dewson St, Toronto, Ont

Visų rūšių automobiliu išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas

430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1M1

mo pas Elfridą Berzinš, o dabar pas 
p-lę Lillian Wilson. Ji neretai išpil
do solo partijas su Toronto latvių 
vyrų choru. Solistė, tada Erika Ud- 
ris, baigė gimnaziją Londone. Po pa
maldų buvo bendra kavutė ir lat
vių dokumęntinis filmas, vaizduojąs 
laisvės netekimą Latvijoje. Parodyta 
ir keletas nukankintų latvių patrijo- 
tų. Baltiečių komitetą šiemet suda
ro: pirm. A. Petrašiūnas, sekr. D. 
Bliskienė, ižd. Epneris, latvis, ir na- 

^rys Kahro, estas. E. D.

Sault St- Marie, Ont-
RINKLIAVA KANKINIŲ ROPLY 

ČIAL Mūsų kolonijas kapelionas kun. 
Aug. Sabas, padedant apyl. pirm. I, 
Girdzevičiui, pravedė labai sėkmingą 
rinkliavą Lietuvos kankinių koplyčiai 
Romoje. Iš viso surinkta $915. Auko
jo po $ 100: kun. Aug. Sabas, V. Mi- 
niauskas, V. švarlienė; po $50: M. 
Riauka, V. Žiurauskas, apylinkės val
dyba; po $25: Z. Girdvainis, J. Meš- 
kys; $20: B. Švilpos, $16: J. Valas; 
$15: I. Girdzevičiai; po $10: N. Aukš
tikalnis, J. Malskis, Sakalauskai, A. 
Vanagai, V. Poškai, S. Druskiai, J. 
Puteikis, P. Puteikis, S. Grigelaičiai, 
E. Chinienė, J. Skardžiai, J. Kvas- 
čiauskai, E. Kutkevičiai, I. Geniai, A. 
Motuzai, P. Umbrasai, A. Rutkauskai, 
J. Sendžikas, P. Gasperai, H. Matijo- 
šaitis, V. Mockus, J. Duobos, A. že
maitis; $7: V. Kramiliai; po $5: V. 
Vainučiai, J. Žebraičiai, A. Skardžius, 
J. Ochmanai, A. Motiejūnai, Kaza- 
kauskai, B. Kaminskai, V. Goldbergai, 
M. Pareigiai, V. Liudavičiai, Grons- 
kiai, A. Trakinskai, K. Sližiai, J. Staš- 
kūnienė, R. Galinienė; $3: B. Dobuls- 
kiai; po $2: P. Motuzai, V. Skaržins- 
kai. A. V.

Pajieškojimai
K. Satkevičius įieško sūnaus Algir- 

do-Karolio Satkevičiaus, gimusio 1925 
m. sausio 21 d. Prašomas atsiliepti 
arba apie jį žinantieji pranešti šiuo 
adresu: V. Biržietis, 21 Alhambra 
Ave., Toronto 154, Ont.

SUDBURY, ONT.
DONATAS ČERNIUS IR IRENA 

GLIZICKAITĖ gegužės 31 d. iškil
mingai žengė prie altoriaus amžinai 
meilės priesaikai ir santuokos palai
minimui. Juos lydėjo šešios poros pa
lydovų, berniukas su žiedais ir mer
gaitė su gėlėmis. Altorius buvo pa
puoštas gausiomis gėlėmis, o Mary 
Mount mergaičių choras, vadovauja
mas įžymiosios Sudburio solistės Ch. 
Memis, giedojo Mišias ir “Avė Ma
ria”. Po Mišių kun. Ant. Sabas įtei
kė jaunajai gėlių puokštę, kurią jau
nieji padėjo ant Marijos altoriaus, 
prašydami palaimos. Vestuvių vaišės 
įvyko erdvioj plieno darbininkų sa
lėj, kur dalyvavo apie 250 žmonių iš 
Sudburio, Toronto, Hamiltono ir JA 
V. Jaunuosius prie salės durų pasi
tiko su duona ir druska. Prie stalo 
sveikinimo kalbas pasakė vestuvių va
dovas J. Staškus, kun. Ant. Sabas ir 
J. Kručas. Abu jaunieji praleido sa
vo vaikystės dienas Sudburyje ir lan
kė šeštadieninę lietuvių mokyklą. Do
natas su tėvais persikėlė į Torontą, 
o Irena tik pernai išvyko Torontan. 
Ji yra pasižymėjusi lietuviškų paren
gimų programose kaip kanklininkė, 
dainininkė ir solistė. Visiems lietu
viams patrijotams tai buvo džiaugsmo 
diena, nes čia augusiųjų tarpe vedy
bos su savaisiais yra labai retos. Dėl
to ir vestuvėse dalyvavo daug tautie
čių. Jaunieji gavo daug ir vertingų 
dovanų. Jomis tautiečiai pagerbė jau
navedžius ir jų tėvelius, kurie suge
bėjo į jų širdis įdiegti tėvynės meilę. 
Šokiams grojo geras orkestras.'Vy 
riausia šeimininkė buvo Jadvyga La- 
R’ckienė. Jaunieji povestuvinėn ke
lionėn išvyko į Meksiką. Nuoširdžiai 
linkime jiems sulaukti laimės ir gau
sios šeimos bei ją išauklėti lietuviš
koj krikščioniškoj dvasioj, nes mūsų 
eilės išeivijoj labai retėja.

DAINA PETRBNAITE priėmė pir
mąją komuniją lietuvių bažnyčioj.

KUN. ST. KULBIS, SJ, grįždamas 
iš Kanados vakarų, buvo apsistojęs 
dieną Sudburyje ir aplankė kaiku- 
riuos savo pažįstamus.

BRONIUS VARYS, senosios kartos 
lietuvis, mirė širdies liga General li
goninėje.

rans pasiuntė paštu... Iki šiol 
jo laiškas dar nepasiekė minis- 
terio pirmininko.

Norėtų būti belaisviu

pagrindiniai varžovai Kvebeku! 
žadėjo prezidentinę sistemą. Su
važiavimą drumstė separatistu 
sproginėjančios bombos, polici
jos ašarinės dujos ir demonst
rantų barikados. Po premjero J. 
Bertrando pergalės jaunesnieji 
partijos nariai pradėjo grasinti 
įsijungimu į R. Levesque sepa
ratistinę kvebekiečių partiją. At
rodo, J. Bertrando partijai gre
sia didesnis ar mažesnis susiskal
dymas, kuris gali būti žalingas 
sekančiuose provincinio parla
mento rinkimuose.

Toronto ir York universitetai 
sekantiems mokslo metams pri
ėmė 7.600 naujų studentų ir dėl 
vietos stokos turėjo atmesti 18-- 
000. Švietimo ministerio W. Da
vis pranešimu, 15 Ontario pro
vincijos universitetų šiemet yra 
gavę 104.000 įstojimo prašymų, 
o vietų yra tik 31.347 naujiems 
studentams. Pirmenybė yra duo
dama turintiems geresnius pa
žymius. Mimsteris pataria rink
tis mažiau populiarias profesi
jas, kurios nėra perdaug nuto
lusios nuo studento pirminio pla
no. Be to. jis paaiškino, kad banknotą ir pakišo Haneman- 
toks didelis prašymų skaičius nui į panosę:
susidarė dėlto, kad beveik kiek- — Gerai pauostykite — tai 
vienas studentas paduoda pra- bus pakankamas honoraras, 
šymą i kelis universitetus. Parinko Pr. Alš.

rengtame priėmime į sveikini
mus atsakė: “Dabar aš esu lais
vas žmogus. Gera būti laisvam. 
Bet aš turiu jums pasakyti, kad 
aš visdėlto norėčiau būti belais
viu Baltuosiuose Rūmuose... ”
Koks darbas, toks ir užmokestis

Vokiečių medikas, homeopati
jos kūrėjas Samuelis Haneman- 
nas (1755-1843) kartą priėmė 
turtingą anglą, kuris ilgai ir 
smulkiai pasakojo apie savo ne
galavimus. Hanemannui pacien
to nusiskundimai nepadarė dide
lio įspūdžio. Jis išėmė iš spin
tos mažą buteliuką ir atkišo li
goniui, sakydamas:

— Gerai pauostykite ir iš- 
gysite nuo visų ligų.

— Kiek esu skolingas? — pa
klausė pacientas.

— Tūkstanti svarų, — atsakė 
gydytojas.

Anglas nedelsdamas išsiėmė

g ana u si a

ACADIAN
PUIKŪS KANADOS GĖRALAI

ROMAS — Acadian
“SEVEN SEAS” — baltas 
šviesus, tamsus
KAN ADIŠKA DEGTINĖ — 
Acadian “SIGNATURE”

DŽINAS — Acadian
“DE LUXE”

VODKA — Acadian
“DE LUXE”

Acadian visuomet
žinantiems gerą skonį

(taip pat pirmoji Ontario LC.B.O.krautūvių sąrašuose)

pirmoje vietoje

ACADIAN DISTILLERS, BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

Sudburiškis

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

BACtNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismą priemones ekskursijoms 
o patarnauja atsikviečiant gimines

Savininkas V.
• teikia patarimus planuojantiems keliones

• zgentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

SALES AN D SER V1CE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Pardaodamoe 

lempos ir batarejos. Prityręs'specialistas su flg. praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbaliz

---------------------------------------------------------------------------------------------------  - —ui.

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami j tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
Blom* Grimtlfi 296 BROCK A VE. (tarpDun-Diuur /Aururire kjarage dasir college).TeL 531-1305

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTE
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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Bendradarbis V. S. MASTIS, LUD. 
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 iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: Ištaigos 537-1708 
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
DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

(prie Queensway-) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(J rytus nuo Duffcrin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR {VAIRIUS kilimus 

Automatinis elektra valymas,. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 3-4912.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKL O.D.

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefoną? 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vai ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL p< 

" pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarti' 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta

LLUNSKY.R.O.

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

470 College St Toronto

TeL 921 - 3924
Dartra valandos 9JO v j.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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



•I TORO NT O’
Jy. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
_ Gražiai atšvęsta kun. Mato Ja- — Toronto arkivyskupijos arkivys 

rašiūno primicija. Linkime geriau- kupui Ph. Fr. Pocock, mininčiam vys- 
sios sėkmės sielovados darbe savo kupystės sidabrinę sukakti, skiriame 
tautiečių tarpe. savo geriausius linkėjimus ir maldas.

— Springhurste, Gerojo Ganytojo Birželio 29 d. jubilėjinėse Mišiose ir
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stovyklavietėje pamaldas — šį sek
madieni 10 ir 11 v. Parapijos baž
nyčioje Mišios vasaros metu sekma
dieniais — 10 ir 11 v.

— Geriausi linkėjimai Toronto ar
kivyskupui P. F. Pocock 25 metų 
vyskupystės sukakties proga.

— Dėkojame Mamertui Duliūnui, 
rūpestingai besirūpinančiam Gerojo 
Ganytojo stovyklavietės paruošimo 
reikalais. Stovykla prasideda liepos 
6 d. Stovyklautojai registruojami kle
bonijoje tel EM 4-7646.

— Praėjusį sekmadienį 10 vai. 
pamaldose prisimintas a.a. Vladas Ša
rūnas, velionies dvejų metų mirties 
sukakties proga. Pamaldų metu solo 
giedojo sol. V. Verikaitis, smuiku — 
Stp. Kairys. Velionies šeima ir gra
žus būrys velionies gerbėjų, ypač 
skautų, dalyvavimo pamaldose.

— Užjaučiame Bačėnų ir Paškaus- 
kų šeimas, automobilio nelaimėje su
sižeidus jų vaikams. Linkime Algiui 
ir Vytautui Bačėnams, Andriui Pas- 
kauskui greitai pasveikti.

— Šį sekmadienį 11 vai. pamaldo
se Springhurste prisimenamas a.a. 
Mykolas Slapšys.

Toronto universitete politinę 
ekonomiją baigė Laima Švėsž- 
daitė, KLB Toronto apylinkės 
pirmininkė. “TŽ” 24 nr. buvo 
paminėta, kad humanitarinius 
mokslus baigė Antonija Liudvi
ka Petrulytė; turėjo būti Petru- 
lienė-Jakimavičiūtė.

Kūrėjas savanoris majoras 
Stasys Asevičius ir jo žmona Do
micėlė Blažuonvtė - Asevičienė 
gegužės 22 d. atšventė savo auk
sinę vedybinio gyvenimo sukak
tį savo šeimos narių tarpe. Su
kaktuvininkams linkime sveika
tos ir ilgo amžiaus.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu už sėk

mingą operaciją: dr. C. E. Knowl
ton, dr. A. Valadkai ir dr. C. Tippig. 
Dėkoju: kun. klebonui P. Ažubaliui, 
kun. J. Staškevičiui, Tėvui Pauliui, 
OFM. Taip pat dėkoju visiems už 
lankymą ligoninėje, už gražias gė
les ir dovanas: vaikams ir giminėms, 
R. P. Bražukams, A. V. Ramanaus
kams, A. V. Petruliams, ir visiems 
anūkams, broliui E. E. Miliauskams, 
brolėnui A K. Miliauskams, S. M. 
Petruliams, M. Yokubynienei, S. B. 
Yokubynams, M. B. Norkams, J. K. 
Kaknevičiams, K.L.K. Moterų Dr-jos 
šv. Jono Kr. parapijos skyriaus pirm, 
p. Ottienei ir visoms narėms už mal
das ir linkėjimus, O. Jonaitienei, T. 
Sekonienei. S. Petraitienei, B. Ake- 
laitienei, M. žėkienei, O. Eižinienei, 
O. Eidukaitienei, O. V. Rušams, S. V. 
Aušrotams, J. A. Vanagams, S. A. Ka- 
lūzams, E. Čepienei, A. J. E. Valeš- 
koms, S. Andrulienei, G. J. Mockams, 
M. Žemaitienei, M. Raškauskienei, S. 
Laurinavičienei, P. V. Kazlauskams, 
Z. J. Klevinams, D. A Bajorinams, 
U. Bleizgienei, V. Germanavičiui, p. 
Matulevičienei, J. Pilypavičienei, Mrs. 
A. Zajac, G. J. Grikiniams, P. V. 
Gudaičiams, p. Geneičiui, p. Vaitkevi
čienei ir visiems, kurie mane prisi
minė, pareiškė raštu ir žodžiu linkė
jimus greit pasveikti. Jeigu ką nors 
.praleidau, labai atsiprašau. Dar kar
tą visiems nuoširdus ačiū —

Ona Jakimavičienė

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.
SPRINGHURSTE — lietuvių vasar
vietėje išnuomojami su atskirais 
Įėjimais kambariai visam sezonui ar
ba savaitėms. Galima virti. Ten pat 
veikia E. Kulienės maisto krautuvė 
“Lindale Grocery”, kur galima gauti 
europietiškos duonos ir lietuviškų sū
rių. Skambinti teL 428-5862, Stayner, 
Ont arba teirautis krautuvėje.

SPRINGHURSTE. prie Wasagos. 
išnuomojamas visam sezonui vasar
namis — 4 miegamieji. Teirautis 
762-8998 po darbo.

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME- 
DŽIO REMONTO DARBUS. 

TEL. 535-4724.

ATLANTIC 
valgykla

1330 DUMJAS ST. W., 
TORONTO 3.

Tel. LE 3-6045 "
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI

V. Ir V. IVANAUSKAI 

.IVFM .i » i * . . . į"..,

BARONESSA
BEAUTY SALON |

; 2265 BLOOR ST. W. TEL 762-4252 1
• (kampos Bloor-Durie gatvių^. Sav. Alė Kerberienė |

bankete parapijai ir vienuolynui at
stovaus T. Placidas ir T. Benedik
tas.

— Vysk. A Deksnio konsekraci
joje parapijai atstovavo kleb. T. Pla
cidas. Yra vilčių, kad rudenį nauja
sis vyskupas aplankys ir Torontą.

— Nuoširdžiai sveikiname primi- 
cijantą kun. Matą Jarašiūną ir linki
me gausių malonių kunigo darbuotė
je. Iškilmėse parapijai atstovavo T. 
Benediktas ir T. Rafaelis.

. — Mišios: penktad., 7.30 v. — už 
a.a. J. Galinį, užpr. p. Butkevičių; 
šeštad., 8 v. — už a.a. M. Jonušienę, 
užpr. pensininkų klubo; 8.30 v. — 
taip pat už a.a. M. Jonušienę, užpr. p. 
Abromaičių; sekmad., 11.15 v. — už 
a.a. O. Sakevičienę, užpr. Bubelių šei
mos.

— Gili užuojauta Ant. ir J. Balt- 
rušaičiams Lietuvoje mirus jų sesu
tei a.a. Onai Dyfartienei. Jų už ve
lionę užpr. Miišos — liepos 30 d.

— T. Ambrozijus, pasibaigus vieną 
mėnesį trukusiam kunigų seminarui, 
šį savaitgalį grįžta parapijom Kitą 
sekmadienį jis išvyksta kapelionauti 
ateitininkų stovykloje. T. Paulius šį 
sekmadienį išvyksta 2 sav. poilsiui.

— Raginame tėvus registruoti savo 
vaikus į stovyklas.

— šį pavasarį Tėvų pranciškonų 
stovyklavietėje N. Wasagoje visiškai 
pertvarkyta sporto aikštė: išlietos as
faltu krepšinio ir tinklinio aikštės, 
padaryta nauja asfaltuota aikštė lau
ko tenisui; bėgimo ir šokimo takams 
duotas naujas tvirtesnis pagrindas. 
Nors didžiuosius darbus atliko sam
dytos bendrovės, jaučiame pareigą 
dėkoti šiems savanoriams talkinin
kams: p.p. A. Baltrušaičiui, Karoliui, 
Kęstučiui ir Vytautui Abromai- 
čiams, J. Birštonui, J. ir Br. Greičiū
nams, St. Plučui, J. Ranoniui, J. Z. 
Stravinskams, J. Vaškevičiui ir V. 
Vingeliui. Šią vasarą šioje stovykla
vietėje bus 3 stovyklos: ateitininkų, 
‘Aušros” ir krepšinio kursų.

Raimundo Punkrio ir dr Liu- 
dos-Ritos Kuolaitės sutuoktuvės
— liepos 5 d., vestuvinis pokylis
— Town a. Country patalpose.

TILLSONBURG-DELHI
D. L. K. Gedimino šaulių kuopa, 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Delhi apylinke ir Tillsonbur- 
go Ūkininkų Klubas ruošia Jo
nines. Joninių išvakarės įvyks 
birželio 28 d., 7 v.v., Gedimino 
Rugieniaus ūkyje — R.R. 1, 
Eden, Ont. Iš Tillsonburgo va
žiuoti 19 keliu į pietus iki Edeno 
miestelio. Miestelyje sukti į de
šinę: antras ūkis nuo miestelio 
dešinėje pusėje. Rengėjai kvie
čia visus dalyvauti Joninių šven
tėje. Gros geras orkestras, bus 
Jonų sveikinimas, turtinga lo
terija ir bufetas.

TILLSONBURGO ŪKININKU 
KLUBO VALDYBA

PARDUODAMA viengungio lova 
su matracu ir lyginamoji (prosina- 
moji) mašina. Tel. 536-6480.

IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS 
Wasagoje netoli liet, bažnyčios, 3 
miegamųjų, atskiras, ramioje vieto
je. Tel. 536-8864. “Baltija”.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981 
Namų telefonas AM 1-0537.

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Parduodamas 
nepasterizuotas 

medus
IS NUOSAVO BITYNO 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS. 

Skambinti tel. 534*0563 
30 Dewson St, 
Toronto 4, Ont

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
Įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

Vaizdai iš muzikinės pjesės "Žydintis vasaros vėjas", kurios autorius — G. Velička. Pjesę dar 
kartą vaidins jungtinės Hamiltono lietuvių meninės pajėgos Joninių šventėje St. Catharines 
mieste birželio 28, šį šeštadienį. Smulkiau — žiūr. skelbimą 4 psl.

DAVĖ JAU PENKTĄ KUNIGĄ
Šalia jaunųjų, atsiranda ir vy

resnio amžiaus tautiečių, kurie 
ryžtasi eiti į kunigus. Vienas to
kių yra Matas Jarašiūnas (gimęs 
1923 m.), torontietis, atlaikęs 
pirmąsias iškilmingas Mišias 
birželio 22 d. Toronto šv. Jono 
Kr. parapijos šventovėje, šeše
rius metus studijavo Laterano 
universitete Romoje, o gyveno 
Šv. Kazimiero kolegijoj, kol pa
siekė kunigystę. Apie ją jis sva
jojo dar būdamas Lietuvoje sa
vo gimtinėje Lygumose ir Lin
kuvoje, kur baigė gimnaziją, bet 
ten nebuvo lemta pasukti sva
jotu keliu. Vokietijoj, Eichstaet- 
te karo metu buvo įstojęs kuni
gų seminarijon, bet neilgam — 
išvarė .i darbus. Atvykęs Ka- 
nadon 1953 m., tapo pramonės 
darbininku ir reiškėsi Toronto 
lietuvių veikloje, ypač scenos 
mėgėjų sambūryje “Sietynas”, 
kuriam vadovavo kun. B. Pace
vičius. Beveik po dešimtmečio 
darbininkiško gyvenimo M. Ja-

Dr. Algimantas Mikelėnas ir 
mokytoja Violeta Akelaitytė su
situokė birželio 14 d. Prisikėli
mo bažnyčioje, dalyvaujant gau
siam būriui svečių. Septynių po
rų palyda lydėjo jaunuosius prie 

rašiūnas ryžosi įvykdyti jaunys- altoriaus. Jungtuvių apeigas_at- 
tės svajonę ir išvyko Romon, kur 
buvo įšventintas kunigu šį pa- - 
vasarį. Į jo-iškilmes Toronte 
susirinko pilna Šv. Jono Kr. 
šventovė tautiečių. Giedojo pa
rapijos choras, vad. muz St. Gai- 
levičiaus, sol. V. Verikaitis, 
smuiku grojo Stp. Kairys, var
gonavo stud. J. Govėdas. Pa
mokslą pasakė kun. B. Pacevi- 
čius, anksčiau daug prisidėjęs 
prie kun. M. Jarašiūno apsi
sprendimo. Pamaldose dalyvavo: 
gen. konsulas J. žmuidzinas, 
mons. J. Tadarauskas, kun. B. 
Pacevičius, kun. R. šakalys, O. 
F.M., kun. J. Staškevičius, kun. 
P. Ažubalis, kun. Pr. Gaida ir 
kt. Į vaišes par. salėje taipgi 
susirinko virš 200 asmenų, čia 
pranešėjas K. Kaknevičius pla
čiau supažindino svečius su nau
jojo kunigo biografija bei jo pa
stangomis. Primicijantą sveiki
no: gen. kon. J. žmuidzinas, 
mons. J. Tadarauskas — Kunigų 
Vienybės vardu, L. švėgždaite
— KLB Toronto apylinkės, kun. 
B. Bagdonas, OFM, — Prisikė
limo par., K. Kaknevičius — 
buvusio “Sietyno”, A. čirūnas
— šv. Jono Pašalpinės Dr-jos 
(Įteikė ir dovaną), kun. P. Ažu
balis — šv. Jono Kr. par. žodi 
tarė ir agr. Dailydė, priminda:

TORONTO MIESTAS

NEJUDOMO TURTO MOKESČIAI
Pagal savivaldybių Įstatymą ir Toronto miesto nuosta

tą 135-69 nr., nuosavybių mokesčiai 1969 metams yra jau 
nustatyti. Išskyrus sumą, kuriai sąskaitos buvo jau anksčiau 
pasiųstos, likutis paskirstomas sekančiai:

VISAME MIESTE
Ketvirtas Penktas šeštas
mokėjimas mokėjimas mokėjimas
liepos 3 > rugsėjo 3 spalio 15

Nuosavybių mokesčių sąskaitos visam miestui bus iš* 
siųstos iki birželio 18 d.

Mokesčių mokėtojai, negalę sąskaitų iki minėtos da
tos, prašomi kreiptis informacijų skyriun pagrindiniame 
augšte, miesto rotušėje asmeniškai arba telefonu 367*7115. 
Kreipiantis raštu, adresuoti: Tax Collector, City Hall, To
ronto.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAI: Mokesčiai gali būti sumo
kami nustatytomis sumomis kiekviename banko skyriuje 
visame metropoliniame Toronte TIK IKI PASKUTINĖS 
MOKĖJIMO DATOS. (Bankai gali paimti mažą patarnavi
mo mokestį).

Čekiai ar pinigų perlaidos — pilna jų Toronto verte 
— gali būti išrašomi City Treasurer vardu ir pasiunčiami į 
City HaU.

Įstaigos darbo valandos: 8.30 v. r. iki 4.30 v. p. p. Šeš
tadieniais uždaryta.

mas bendrą darbą su kun. M. 
Jarašiūnu remontuojant parapi
jos šventovę. Katalikės moterys 
sveikino naująjį kunigą savo au
ka ir kruopščiu darbu — jos 
surengė vaišes, o parapija fi
nansavo. Vaišių dalyviai nauja
jam kunigui Įteikė sudėtinę do 
vaną kelionei — $428. Paaiškė
jo, kad kun. M. J. yra įsiparei
gojęs porą metų dirbti lietuvių 
parapijoj Baltiniorėje pas prel. 
Mendelį. Visi jam linkėjo sėk-. 
mės giedodami “Ilgiausių me
tų”. Pažymėtina, kad Toronto šv. 
Jono Kr. parapija davė jau pen
kis kunigus. Štai jie: kun. Ra- 
žaitis-Rosettis, kun. Pilkauskas, 
kun. J. Staškevičius, kun. L. Ja
nuška, kun. M. Jarašiūnas.

liko kun. Rafaelis Šakalys, OFM. 
Mišioms tarnavo jaunosios jau
niausieji pusbroliai — Vytukas 
Petersonas ir Linukas Kaknevi
čius. Giedojo sol. V. Verikaitis. 
Vestuvinė puota įvyko Prisikėli
mo par. salėje. Dalyvavo apie 
350 asmenų. Pobūviui gražiai va
dovavo jaunojo svainis Robertas 
Soucie. Jaunuosius sveikino laiš
kais ir telegramomis iš Lietuvos 
ir kitur, žodžiu sveikino: kun. 
J. Staškevičius, kun. R. šakalys, 
OMF, mokyt. A. Stankus, mo
kyt. St. Petersonienė — jauno
sios teta ir krikšto motina, jau
nojo dėdė V. Balnis, giminių var
du — K. Kaknevičius, pusbro
lių vardu — Viktoras Kaknevi
čius. Padėkos žodį tarė jauno
sios tėvelis J. Akelaitis, jauna
vedžių vardu dr. A. Mikelėnas* 
išreiškė savo džiaugsmą ir pa
dėka visiems. Visi džiaugėsi nau
ja lietuviška šeima ir linkėjo 
sėkmės naujame gyvenimo ke
lyje. D-vis

A. a. Pranas Valaitis mirė 
birželio 23 d. šv. Juozapo ligo
ninėje. Pašarvotas Turner and 
Porter laidotuvių namuose Ron- 
cesvalles gt. Laidojamas lietuvių 
kapinėse birželio 26, ketvirtadie
nį, 10 v.r., iš Prisikėlimo par. 
bažnyčios.

i

W. M. Campbell, 
GtyTreosurer

DIDELIS TAUTINIŲ GRU
PIŲ SUJUDIMAS vyksta šią sa
vaitę birželio 26-30 dienomis To
ronte. Beveik visos tautinės gru
pės dalyvauja naujoviškoje pa
rodoje. Kiekviena jų savo salėse 
Įrengia paviljonus, pavadintus 
savo miestų vardais. Miesto gy
ventojai kviečiami aplankyti 
juos Įvairiuose miesto rajonuo
se. Tokių paviljonų bus apie 30. 
Kiekviena tautybe juose de
monstruos savo programas, pa
rodas, tautodailę, meną, šokius, 
valgius, gėralus ir t.t. Kadangi 
lankant tuos paviljonus reikės 
keliauti, visas projektas pavadin
tas karavanu. Lietuvių paviljo
no “Vilnius” Įrengimu Prisikė-. 
limo salėje rūpinasi KLB To
ronto apylinkės valdyba, pirmi
ninkaujama L. Švėgždaitės. Ji 
yra sudariusi Įdomią programą, 
tikisi lietuvių visuomenės para
mos ir gausaus kitataučių atsi
lankymo birželio 26. 29 ir 30 
dienomis nuo 6 v.v. iki 11 v.v. 
Be to, karavano rengėjas Com
munity Folk Art Council kviečia 
lietuvius susidomėti ir kitų tau
tybių paviljonais. Jų adresai nu
rodyti specialiuose pasuose, ku
rie gaunami “TŽ” administraci
joj ir kitur. Paso kaina — $2, 
vaikams — nemokamai. Įsigiję 
pasus turi teisę lankyti visus pa
viljonus ir dalyvauti loterijoj, 
kurioje galės laimėti nemokamą 
vienos savaitės kelionę lėktuvu 
Meksikon. Visu karavano planu 
lietuviams reikėtų plačiau susi
domėti ir gausiai dalyvauti.

Tarptautinis miesto karava
nas, kuriame dalyvauja ir lietu
viai, yra plačiai garsinamas di
džiosios spaudos, radijo ir tele
vizijos. Bankuose ir kitose įstai
gose padėta daug reklaminių la
pelių, kuriuose pažymėtas ir lie
tuvių dalyvavimas, t.y. jų pavil
jonas “Vilnius” 1021 College St. 
Dienraštis “The Telegram” bir
želio 21 d. paskyrė karavanui iš
tisą puslapį su iliustracijomis. 
Apie lietuvius rašoma, kad jų 
paviljone bus gaunama vasaros 
sriuba, cepelinai, grybų pyra
gaičiai.

Kun. K. Trimakas, SJ, žurna
lo “Laiškai Lietuviams” redak
torius, atostogų proga viešėjo 
Toronte pas savo motiną. Tuo 
pačiu metu lankėsi ir kiti jos 
šeimos nariai.

Stovyklos pranciškonų stovyk
lavietėje: ateitininkų — liepos 6 
— 19 d., Prisikėlimo parapijos 
ir “Aušros” — liepos 20 — rug
pjūčio 3 d.; “Aušros” sporto klu
bo krepšinio kursai — rugpjūčio 
23 — 30 d. Registracijos ir smul
kesnės informacijos reikalais 
kreiptis į Prisikėlimo parapijos 
raštinę asmeniškai arba telefonu 
LE 3-0621. Gyveną Hamiltone 
registruojasi pas p. Gudinskienę. 
tel. LI 7-1967.

Antanas Bertulis, “TŽ” skai
tytojas, ilgai gyvenęs Toronte, 
yra Įsikūręs Hot Springs, Ar
kansas. Tai vietovė, kuri garsėja 
mineralinio vandens šaltiniais 
ir reumatinių ligų gydyklomis. 
Tame kurorte atostogavo V. 
Anysienė ir parašė savo Įspū
džius, kurie bus paskelbti “T. 
ž.” A. Bertulis yra Įsigijęs mo
teli. Jo adresas: King Arthur’s 
Court, 1501 Central Ave, Hot 
Springs, Arkansas 71901, USA.

Toronto medžiotojų ir žūklau
tųjų klubas “Tauras” birželio 
28, 29, 30 ir rugpjūčio 1 d.d. 
savo ūkyje statys naują būsti
nę. Numatyta pastatyti savo jė
gomis 24 x 36 pėdų 4 miegamų
jų būstinę. Visi klubo nariai, 
ypač moką staliaus darba, pra
šomi prie šio svarbaus darbo pri- 
*-idėti Medžiaga bus perkama 
ten, kur bus gaunamos geriau
sios seiv^os. d# darbo ir trans- 
portacijos skambinti pirm. Ali
šauskui arba sekr. Budrevičiui.

Kanados sporto apygardos vasaros 
sezono golfo atidarymo laisvas (open) 
golfo turnyras įvyks birželio 28, šeš
tadienį, 11 vx. Wasagos Golf a. Coun
try klubo aikštyne.

OS MONTREAL®
dės liepos 6 d. Planuojama kul
tūrinio pobūdžio paroda. Suda
rytas komitetas, kuriame dau
giausia dirba dvi moterys — P. 
S. Lewandowska ir P. H. Racz- 
kowska. Ar Montrealio lietuviai 
nieko neplanuoja?

Ateitininkų vasaros stovykla 
“Baltijoj” — liepos 12 — 19 d. 
Kadangi vietų skaičius ribotas, o 
jų jau nedaug beliko, tai norime 
atkreipti tėvų dėmesį ir paragin
ti, jeigu dar būtų norinčių sto
vyklauti, nedelsiant savo dukrą 
ar sūnų įregistruoti. Puiki proga 
sveikai ir naudingai praleisti sa
vaitę Laurentidų kalnuose, glo
bojant ateitininkų vadovybei. 
Kviečiami visi moksleiviai, ne
žiūrint kokiai organizacijai pri
klausytu. Visais stovyklos reika
lais prašome kreiptis pas sės. M. 
Margaritą 766-9397.

Pasaulinės parodos plote bu
vusiame krikščionybės paviljo
ne įrengtas tautinių grupių pa
viljonas “Ethnic Mosaic”. Jis 
buvo pertvarkytas ir pritaikytas 
tautinių grupių reikalams. Šiuo 
metu ten vyksta kelių tautinių 
grupių paroda, jų tarpe ir len
kų. Pastarųjų skyriui vadovauja 
S. Lewandowska. Marijos čens
takavietės parapijos jaunimo tė
vų komiteto pirmininkė. Išsta
tyta įvairių gaminių, gautų iš 
Lenkijos. Nieko negirdėti šiais 
metais apie lietuvių dalyvavimą.

Tautinių grupių festivalis įvy
ko parodoje “žmogus ir jo pa
saulis” birželio 14, šeštadienį, 
garsiojoj Place des Nations aikš
tėje. Dalyvavo keliolika tautinių 
grupių su savo muzikos ir šokių 
ansambliais, žiūrovų buvo apie 
2000. Programoje gausiai daly
vavo net 3 lenkų ansambliai iš 
Marijos čenstakavietės parapi
jos. Vienas jų — “Tęcza” vėliau 
buvo parodytas ir televizijoj. 
Nieko negirdėti apie lietuvių da
lyvavimą. Kitų grupių spauda ra
šo apie festivalio iškilmingą pa
radą, bet lietuvių nemini. Bū
riai tautinių grupių su savo vė
liavomis pražygiavo pro tribūną. 
Ar dalyvavo lietuviai?

Komunistinio “Liaudies Bal
so” “patrijotai” montrealiečiai 
surengė šio laikraščio naudai ge
gužinę, kurioje surinko $550 ir 
persiuntė į Torontą.

Lenkų savaitė rengiama “Eth
nic Mosaic” paviljone. Ji prasi-

TORONTO, ONT.
Vyt. Meilus su Ponia atvyko 

ilgesnių atostogų iš Japonijos 
sostinės Tokijo, kur dirbo kele
tą metų Kanados pasiuntinybėje 
kaip imigracijos pareigūnas. Po 
vasaros atostogų jo laukia nau
ja darbovietė Madride, Ispani
joj.

Sužeisti penki jaunuoliai, šeš
tadienio popietę Bramptone au
tomobilių susidūrime sužeisti 5 
jaunuoliai, jų tarpe trys lietu
viai: Algis ir Vytautas Bačėnai 
ir Andrius Paškauskas. Visiem 
trim įlaužti kaulai kairėse kojo
se ir sužaloti veidai. Paguldyti 
Peel Memorial ligoninėj Bramp
tone. Nelaimės priežastis tiks
liai nežinoma. Manoma, kad au
tomobiliai susidūrė netekus 
kontrolės.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už 

mums suruoštą 20 metų vedybų 
sukaktuvių pobūvį, už gražius 
sveikinimus, linkėjimus ir bran
gias dovanas: kun. Rafaeliui ša
kaliui, OFM, J. J. Šarūnams, A. 
E. žemaitaičiams, K. M. Janeliū- 
nams, A. J. Pūkams, P. A. Jokū- 
bauskams, A. E. Dubininkams, 
P. Bacevičiui, F. Girdauskui, J. 
O. Girdauskams, A. V. Grybams, 
V. P. Gudaičiams, S. E. Geary, I. 
B. Jonynams, S. A. Kavaliaus
kams, P. Kėvelaičiui, V. L. Ko- 
lyčiams, A. V. Lapaičiams, E. 
Liormonienei, V. V. Nausėdams, 
V. J. Plečkaičiams, J. K. Ru
giams, V. A. Rudžiams, J. S. Sin
kevičiams, P. Skabalauskui, P. 
Zabulioniui, B. M. Žėkams. šis

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.

ALBERTAS NORKELIŪNAS, B.A.C.S.C.I.B. 727-3120
NAMŲ:

271-5758ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

I T A Q 9 9 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L 1 1 A O MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

> DUODA PASKOLAS: 
AemossInM U A <jL

MOKA U2:
Depozitus______ _ ______ 5.0%

Nekiln. turto iš________ 83%
įskaitant gyvybės draudimą

Sėrus (numatyta) ...... .......53%
Term. ind. 1 metams ___ 7.0 %
Term. ind. 2 metams___ .735%iki $10.000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS Term. ind. 3 metams ___ 735%
iki termino lieka senomis palfi- 

Į kanomis (pradedant 63%)
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 šėrą sumos.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 1030 iki 1230 v. 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
8907 Rosemount Blvd^ - teL 7224545. Dieną — penktadieniais nuo 1 ik. 
6 v»L ir vakarais — pinnacL, trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
Ir per visus ilguosius savaitgalius.

“Baltijos” stovyklavietei auko
jo: po $20: J. Gražys, A. Jur
gutis, A. Kličius, R. Knystautas, 
J. Petrulis, V. Piečaitis, P. Po
vilaitis ir V. žižys; po $16: D. 
Baltrukonis ir P. Rudinskas; 
$15: J. Ladyga; po $10: P. Be
leckas, A. Blauzdžiūnas, S. Da- 
natis, A. Dasys, M. Gaputytė, J. 
Jurgutis, Iz. Mališka, P. Luko
ševičius, V. Peteraitis, M. Šim
kus ir J. Valiulis; po $5: J. Dal- 
motas, P. Kazlauskas, J. Kirki- 
lionis, J. Petraškevičius, H. Ren- 
ke, O. Sitkauskas, K. Stirbys ir 
J. Vaitkutis. Su šiais įnašais dau
gumas rėmėjų baigė mokėti 
“Baltijai”savo penkerių 
metų pasižadėjimus. Mes tiki
mės, kad jie ir toliau nepamirš 
“Baltijos” nebaigtų vykdyti pla
nų ir dar neišmokėtų skolų. Už 
paramą visiems didelis ačiū.

“Baltijos” komitetas
“Litas” bus uždarytas liepos 

1 d., bet bus atidarytas tarpu- 
šventyje — birželio 30 d.

Ketvirtoji “Baltijos” talka 
plaustui padaryti, miškui iškirs
ti, stovyklavietę paruošti sto
vyklavimui įvyks birželio 28-29 
d. Nakvynėms lovų ir matracų 
yra stovyklavietėje? Taip pat — 
dujinė virtuvė, šiltas ir šaltas 
vanduo bei kiti patogumai. Kas 
mėgstate gamtą ir bendrą darbą, 
kviečiame dalyvauti. Pr. R.

Ekonomistas J. Viliušis pa
skelbė ilgą, kritišką rašinį apie 
kredito unijos “Litas” veiklą 
“Naujienų” birželio 14 d. laidos 
antrojoj daly. Ten atspausta tik 
pirmoji dalis.

Kanados Diena rengiama lie
pos 1 d. Place des Nations aikš
tėje popietinėm valandom. Daly
vaus ir kaikurios Montrealio tau
tinės grupės. Lenkai pažadėjo 
atsiųsti savo jaunimo būrį. O lie
tuviai ar dalyvaus?

Jūsų gražus prisiminimas ir 
brangios dovanos liks mūsų at
mintyje per visą gyvenimą.

Zigmas ir Ona Girdauskai 
PADĖKA

Nuoširdžiai noriu padėkoti visoms 
ponioms ir panelėms, prisidėjusioms 
prie man suruošto priešvestuvinio 
pobūvio. Dėkoju savo šokių grupei 
“Gintaras” ir sesėms skautininkėms~ 
už tokias gražias ir tautiškas dova
nas. Ypatingą padėką noriu išreikš
ti p. ščepavičienei, už tvarkymą ir 
įdėtą rūpestį. Esu labai dėkinga 
visoms rengėjoms už dovanas ir įdėtą 
darbą ponioms: Aleksienei, Aperavi- 
čienei, Arštikaitienei, A. Balsienei, V. 
Balsienei, Barcevičienei, čeponienei, 

čeponkienei, Černiauskienei, Dailydie- 
nei, čirūnienei, Danaitienei, Dargie
nei, Dervinienei, Gaižutienei, Garba- 
liauskienei, B. Gataveckienei, O. Ga- 
taveckienei, Girdzijauskienei, Grei- 
čiūnienei, Grigienei, Gustainienei, 
Kalendrienei, Kalinauskienei, Keršie
nei, Kolyčienei, Kryževičienei, Ku- 
niutienei, Liuimienei, Lukienei, Lu- 
košiūnienei, Macijauskienei, Motie
jūnienei, Pabedinskienei, Poškienei, 
Račienei, Rusinienei, Sakalienei, Sa- 
kevičienei, Senkuvienei, Senkevičie- 
nei, Stančikienei, ščepavičienei, Sle- 
kienei, Tamulaitienei, Tamulionienei, 
Tumosienei, Urbonienei, Užemeckie- 
nei, Valančienei, Varkavičienei, Vaš
kevičienei, Viskontienei, Zavienei, 
Žemaitienei ir Young.

Ir visoms viešnioms už atsilanky
mą ir dovanas nuoširdus ačiū. Visa 
tai man nuolat primins Jūsų nuošir
dumą.

Rita Narušytė




