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Turime vyskupą
Po trumpo vyskupo Pr. Brazio meteorinio švystelėjimo atėjo 

ilgoka pertrauka, kuri grėsė tapti sutema. Laimei, iš jos išniro 
naujo vyskupo figūra — Antanas Deksnys. šiuo metu jis gyvena 
vyskupiško medaus mėnesį — iškilmių bei garbės dienas. Ameri
kiečių Belleville vyskupija surengė jam plataus masto šventinimo 
iškilmes, kuriose Vatikanui atstovavo apaštališkasis delegatas L. 
Raimondi, o amerikiečių dvasininkijai — kardinolas Cody su visa 
eile vyskupų ir kunigų. Tuo būdu buvo parodytas didelis respęktas 
ne tik šventinamajam, bet ir visiem lietuviam. Dėlto prasmingas 
buvo Lietuvos atstovo J. Kajecko dalyvavimas, kuris pabrėžė, kad 
minėtasis religinis aktas turi plačios visuomeninės ir valstybinės 
reikšmės. Tai galima buvo pastebėti ir iš amerikiečių spaudos, 
kuriai paskyrimas vyskupo misijonieriaus, neturinčio nei sosto, nei 
katedros, buvo savotiškai įdomus. Nemažiau įdomus jis yra ir lie
tuviams. Visų akys nukrypo į nuošaliai gyvenusi, ramiai, bet in
tensyviai dirbusi kunigą, kuris su vyskupystės priėmimu neteko 
turėtos parapijinės idilijos ir staigiu šuoliu išėjo viešumon. Pasta
roji gi yra apgaubta išorine garbe, bet iš esmės slegianti savo at
sakomybe ir savotiškai perseldojanti. Dėlto vyskupas K. Paltarokas 
sakydavo: “Aš neturiu privataus gyvenimo”. Juk vyskupo žodis 
visuomenės kitaip sveriamas, jo žingsnis kitaip matuojamas, jo 
veiksmas skirtingai seikėjamas.

★ ★ ★
Po vyskupiško medaus mėnesio neišvengiamai ateina acto 

mėnesiai ir metai, kitaip tariant, darbo ir kančios tarpsnis, kuria- 
rne ir labai nuoširdžios pastangos apkarsta didelių kliūčių akivaiz
doje. Seniau vyskupo sostas buvo garbės, valdžios, autoriteto sos
tas, apie kuri telkėsi klusnūs tikintieji. Tokioj atmosferoj net ir 
silpnesnėm asmenybėm nebuvo sunku vyskupauti. Visai kas kita 
dabar. Šiuo metu ne sostas turi laikyti vyskupą, bet vyskupas 
sostą. Visų pirma jis turi būti pats asmenybė. Tada atsiranda ir 
sostas, kuris yra ne kas kita, kaip moralinės asmenybės išraiška. 
Tai ypač pasakytina apie vyskupą, skirtą išblaškytiem lietuviam. 
Juk jo vyskupiškumas remsis ne Įstatymų paragrafais, ne išorine 
valdžia, o dvasine, moraline galia, kurios pirmasis uždavinys bus 
telkti išblaškytus tautiečius lietuviškai krikščioniškon bendri j ont 
Juk daugybė svetimų veiksnių bloškia juos tolyn ir tolyn ne tik 
nuo Lietuvos, bet ir nuo krikščioniškosios atramos. Naujajam vys
kupui teks tad būti tuo charismatiniu tautiečių teikėju, šaukliu, 
vienijančiu visus išblaškytuosius. Tiesa, jis skirtas tiktai Europos 
lietuviams katalikams, bet netiesiogiai jo misija sieks visą laisvą
jį pasaulį. Europos lietuvių rūpesčiai yra susipynę ypač su š. Ame
rikos lietuvių pastangomis ir iš dalies su P. Amerikos. Dėlto nau
jojo vyskupo veikla Europoje bus gyvai sekama ir visoje Ame
rikoje. Tuo požiūriu natūrali lietuvio vyskupo rezidencija turėtų 
būti Roma — katalikybės centras.

★ ★ ★ - 4*

Kiekvienas kunigas moka skaityti brevijoriaus maldas, bet ne 
kiekvienas moka skaityti laiko ženklus. Kardinolas Faulhaberis 
sakydavo: “Vox temporis, vox Dei” — laiko balsas yra Dievo bal
sas. Tai, žinoma, figūrinis išsireiškimas, tačiau daugelio epochų 
patvirtintas. Didieji veikėjai iškyla, jeigu moka skaityti savosios 
visuomenės širdžių raštą. Kiekvieno laikotarpio visuomenės širdžių 
raštas yra skirtingas — kartais paprastas, lengvai išskaitomas, o 
kartais labai sudėtingas. Mūsų gyvenamasis laikotarpis priklauso 
prie pačių sudėtingiausių. Dėlto ir mūsų širdžių raštas yra kompli
kuotas, juoba išblaškytu lietuvių, kurie per 30 metų gerokai pa
sikeitė. Iš agrarinės kultūros jie staiga perbėgo pramoninėn. kur 
atrado labai skirtingą gyvenimą ir patys liko pakeisti. Mokėti pra
bilti i juos, ypač jaunąją kartą, reiškia juos laimėti. Tas aktua
lios dvasios prabilimas neturėtų ribotis vien Vakaru Europa. Vys
kupo žodis ir žvilgsnis turėtų būti platus, apimąs ne tik laisvuosius, 
bet ir tam tikra prasme pavergtuosius. Parapija buvo graži praktinė 
bazė bręsti ganytojinei sielai, bet perdaug siaura vyskupo žvilgs
niui. Išeivijos lietuvių religinis gyvenimas tebelaukia tokio plataus 
žvilgsnio, ypač dabar, kai krikščionija aplamai yra išėiusi iš stag
nacijos ir jieško dabarties gyvenimui tinkamu bendrijiniu formų. 
Lietuviai, neturėdami visus orientuojančios viršūnės, stovi nuoša
liai, kažko laukdami. Naujasis vyskupas yra nauja viltis, kuri, tikė
kimės, sušvis konkrečiais darbais. Pr. G.

KANADOS ĮVYJUAJ

KANADA - DVIGUBAS KATILAS?

Pasaulio įvykiai

Federaciniam parlamentui pra
dėjus. svarstyti dviejų oficialių 
Kanados kalbų naująjį įstaty
mą, už kitų etninių grupių tei
ses pasisakė lenkų kilmės at
stovas dr. S. Haidasz iš Toron
to Parkdale rinkiminės apylin
kės. Jis priminė parlamento na
riams kitų tautybių rūpestį iš
saugoti savo kalbą ir kultūrą. 
Esą Jungtinės Amerikos Vals
tybės yra pagarsėjusios kaip tau
tybių lydimo katilas. Dr. S. 
Haidasz, pritardamas oficialioms 
anglų ir prancūzų kalboms, no
rėjo garantijos, kad šios kalbos 
netaptų dvigubu katilu kitoms 
etninėms grupėms lydyti. Jo 
nuomone, reikėtų didesnį dė
mesį skirti etninių grupių kal
bų ir kultūrų apsaugai. Jis nu
siskundė, kad keturias valandas 
trukusi televizijos programa iš 
valstybinio meno centro Otavo
je Kanados nepriklausomybės 
dieną ignoravo etnines grupes 
ir neatskleidė tautybių mozai
kos. Konservatorių atstovas G. 
W. Baldwin iš Peace River pa
siūlė naujaji oficialių kalbų įsta
tymą papildyti pataisa, kuri ne- 
anglų ir neprancūzų kilmės ka
nadiečiams užtikrintu teise var
toti savo gimtąją kalbą. Jo pa
siūlymas buvo atmestas balsavi
mo keliu. Iškeltas abejones nu
tildė teisingumo ministerio J. 
Turnerio nareiškimas. kad nau
jasis įstatymas neįves antros 
klasės pilietybės, nedarys jokiu 
kliūčių kitoms kalboms, kultū
roms bei tradicijoms. Todėl 8 
milijonu neanglu ir neorancū- 
zu kilmės kanadiečiu nuogąsta
vimas neturįs jokio realaus pa
grindo.

Kanados 102-sis gimtadienis 

buvo atžymėtas prie federacinio 
parlamento išvakarėse surengtu 
pučiamųjų orkestro koncertu, 
įvairiaspalvių raketų sproginė
jimu padangėje. Nepriklauso
mybės dieną susirinko apie 5000 
kanadiečių, keletas federacinio 
kabineto ministerių, beveik visi 
užsienio diplomatai. Iškilmės 
buvo pradėtos choro sugiedota 
giesme “Tėve mūsų”. Ištraukas 
iš Šv. Rašto angliškai skaitė ge
neralinis gubernatorius R. Mi- 
chener, prancūziškai — prem
jeras P. E. Trudeau. Po to sekė 
maldos ir religiniai himnai, va
dovaujant įvairių religijų dvasi
ninkam. Jokių patriotinių kalbų 
nebuvo. Nepriklausomybės die
nos minėjimas baigtas tradici
niais patrankų šūviais.

Kanadoje viešėjo pirmoji po 
Čekoslovakijos okupacijos ofi
ciali sovietų delegacija, vado
vaujama prekybos laivyno mi
nisterio pavaduotojo T. Gužento. 
Šis vizitas turėjo įvykti pernai, 
bet ji sutrukdė Kremliaus suor
ganizuota invazija į Čekoslova
kiją, Kanados vyriausybės nuta
rimas vengti oficialių svečių iš 
Čekoslovakijos užėmime daina
vusių Varšuvos Sąjungos kraš
tu. Maskvai padarius diploma
tinį spaudimą, buvo nutarta įsi
leisti prekybos laivyno ministe
rio V. Bakajevo delegaciją, nes 
jis nepriklauso augštųjų sovie
tu kompartijos narių gretoms. 
Pavaduotojas T. Gužento pakei
tė Bakajeva. kai pastarą jį ištiko 
netikėtas širdies smūgis. Pir
mieji oficialūs svečiai iš Sovie
tu Sąjungos lankėsi Montrealy- 
je, Otavoje. Toronte. St. Catha
rines, Hamiltone, Wellande ir 
Niagara Falls. Kanados vyriau-

Vasario 16 gimnazijos mokiniai džiugiai sutiko žinia apie naujo bendrabučio statybą. Naujuose pa 
stotuose bus smagiau valgyti, gyventi ir jų aplin ;oje sportuoti

Gimnazijos bendrabutis uz $300.000
Pasikalbėjimas su kun. Alfonsu Bernatonių, Vokietijos lietuvių veikėju, 

besisielojančiu švietimo reikalais
— Kai buvote Vokietijos lietu

vių sielovados direktorius, visą 
dėmesį kreipėt į savo tautiečių 
dvasinius poreikius. Ką veikėt 
likęs “bedarbiu”, t. y. išėjęs iš 
sielovados direktoriaus pareigų?

— Bedarbiu nelikau. Aptar
nauju keturiose vyskupijose lie
tuvius katalikus, o tai dideli nuo
toliai ir daug važinėjimų. Neli
ko svetimi man ir kiti lietuvių vi
suomeniniai darbai ir rūpesčiai.

.— Ilgokai Europos, taigi ir 
Vokietijos, lietuviai, mirus a. a. 
vyskupui Pr. Braziui, neturėio 
savo lietuvio vyskupo. Kaip aiš
kina toki ilgą delsimą europie
čiai lietuviai ir kaip jie pasitiko 
naujo vyskupo paskyrimą?

— Minimo uždelsimo tikslią 
priežastį galėtų pasakyti tik Va
tikanas. Apie aiškinimus ir spė
liojimus būtų geriau dabar ne
kalbėti. Naujo vyskupo paskyri
mą sutikome su džiaugsmu. Ta
čiau dėl asmens jaučiamas rezer
vuotumas, nes mažai kam čia 
Vokietijoje jis žinomas.

— Visiems yra žinoma, kad 
didysis Vokietijos lietuvių rūpes
tis yra Vasario 16 gimnazija. 
Kaip sekasi su jos išlaikymu, mo
kinių ir mokytojų telkimu?

— Vasario 16 gimnazija vis 
labiau tampa visos lietuvių bend
ruomenės Vokietijoje centru. Be 
jos vargu kas kalbėtų apie čia 
esančią bendruomenę. Gimnazi
jos finansinis išlaikymas darosi 
vis lengvesnis, nes bent du treč
daliu išlaidų padengia Vokietijos 
valdžia. Mokinių galėtų būti dau
giau. Kalti patys lietuviai ir gy
venimo aplinkybės. Mokytojų 
problema yra sunkesnė. Nesu
laukiame iš užjūrio jaunų, bent 
porai metų pasiaukojančių lietu
vių mokytojų. Nors dabar vi
siems dėstomiems dalykams tu
rime mokytojus, bet jie turėtų 
būti jaunesni ir gyvenamam lai
kotarpiui geriau pasiruošę.

— Peniai vasarą lankėtės JA 
V-se ir Kanadoje, tirdamas gali- 

sybė oficialius vizitus į Sovietų 
Sąjungą žada pradėti tik tada' 
kai bus aplankyta Čekoslovaki
ja, jos okupacijai nepritarę kraš
tai Rumunija ir Jugoslavija. JAV 
prez. R. Niksonas, matvt. laiko
si to paties principo, pirmai ke
lionei anapus geležinės uždan
gos pasirinkęs Rumuniją, kuri 
nedalyvavo Čekoslovakijos už
ėmime.

Ontario gubernatorius W. R. 
Macdonald pasirašė naująjį dar
bininkų kompensacijos įstaty
mą, įsigaliojusi liepos 1 d. Svei
katą dėl susižeidimų darbovie
tėse praradusiems darbininkams 
vietoj $100 dabar bus mokama 
$175 mėnesinė pašaloa. Laiki
nai nedarbingiems asmenims sa
vaitinė $30 pašalpa padidinama 
iki $40. Tiems asmenims, kurių 
savaitinis atlyginimas yra ma
žesnis nei $40. bus mokama pil
na ju alga laikinio nedarbingu
mo atveju.

(Nukelta j 7 psl)

KUN. ALFONSAS BERNATONIS, 
kapucinas, buvęs V. Vokietijos lietu
viu kataliku sielovados direktorius, 
Vasario 16 gimnazijos kuratorijos 
narys besirūpinąs naujo bendrabu
čio statyba

mybes naujam užmojui, būtent, 
Vasario 16 gimnazijos bendrabu
čio statybai. Kaip atrodo šis už
mojis dabar?

— Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučio statyba tikrai yra 
pats didžiausias Vokietijos lietu
vių užmojis. Ilgai teko svarstyti, 
diskutuoti ir net ginčytis, kol ap
sisprendėme imtis šios statybos. 
Būdamas Amerikoje ir Kanado
je, bandžiau patirti užjūrio lie
tuvių nuotaikas gimnazijos ir 
naujos statybos reikalu. Bent 90 
% mano paklaustų lietuvių pasi
sakė teigiamai. Tai labiausiai 
nulėmė mūsų pasiryžimą imtis 
darbo. Suplanuota pastatyti mer
gaitėms ir berniukams bendra
bučius, kuriuos jungs tarpinis pa
statas su bibliotekos ir bendro 
naudojimo patalpomis. Atskiru 
pastatu pramatyta salė, tinkanti 
sportui ir įvairiems parengi
mams. Visa tai pastatyti kainuos 
1.252.400 DM arba virš 300.000 
doleriu. «■

— Kaip manote Įvykdyti tokį 
didelį užmojį? Juk lėšos šiuo me
tu netaip lengvai sutelkiamos. Iš 
kur tikitės pagrindinės paramos 
ir kokiom sąlygom?

— Maždaug du trečdaliu visų 
statybos lėšų, t. y. 800.000 DM 
arba 200.000 dolerių, pažadėjo 
duoti Federacinės Vokietijos ir 
Wurttembergo krašto vyriausy
bės. Apie 100.000 doleriu turi
me patys lietuviai sudėti. Vokie
tijos vyriausybės nestato kitų są
lygų. kaip tik tą. kad patys lietu
viai vienu trečdaliu prisidėtu ir 
pastatas tarnautų bendrabučiui 
bei kitiems lietuvių švietimo ir 
kultūros tikslams. Sunkiausia 
bus sutelkti 100.000 doleriu, t. 
y. lietuviams skirtą dalį. Visa 
mūsų viltis — užjūrių, visų pir
ma JAV ir Kanados, lietuviai. 
Jeigu visi prisidėsime, tai leng
vai sudėsime! Jei kiekvienas, bet 
tikrai kiekvienas, aukotų tik po 
vieną doleri, tai dar liktų ir įren
gimams. Svarbu, kad atsirastų 
didelis skaičius pasiryžėlių- tuos 
doleriukus surinkti.

— Kas praktiškai rūpinsis sta
tyba ir bus atsakingas už visą 
projektą?

— Oficialiai visą statybos atsa
komybę ir priežiūrą neša gimna
zijos kuratorija.

— Kada bendrabutis bus baig
tas ir paruoštas mokiniams gy
venti?

— Šiais metais būtinai turime 
pradėti, kad nežūtų vokiečių vy
riausybės pažadėta šiems me
tams 40.000 dolerių suma. Vo
kiečiai savo skiriamas lėšas iš
dėsto 5 metams, t. y. kas metai 
po 40.000 dolerių. Jeigu mes sa
vo dalį 100.000 dol. greit sutelk
tume, tai 1970-71 metais bendra
butis būtų pilnas mokinių, kaip 
naujas avilys bičių. Salę galima 
būtų baigti 1972-73 metais.

— Kaip laikosi lietuvių jauni
mas Vokietijoje? Ar Vasario 16 
gimnazijos įtaka jaučiama jų 
gyvenime?

— Šį klausimą būtų galima at
sakyti vienu žodžiu — GERAI. 
Atrodo, vyksta atbudimas ir net 
grįžimas. Vasarįo 16 gimnazijos 
mokinių didesni ar mažesni pa
sirodymai tolimesnėse apylinkė
se sujudina ir sužavi, teikia pasi
tikėjimo ir net pasididžiavimo 
būti lietuviu. Aplamai, Vasario 
16 gimnaziją galima vadinti Vo
kietijoje nepriklausomos Lietu
vos ambasada, kuri yra veiks
mingiausia ir visuomenei geriau
siai žinoma.

— Visur yra paplitusios “byt- 
nikiškos” nuotaikos, kurios pa
staruoju metu ėmė reikštis įvai
riais protestais. Ar Vokietijos 
lietuvių jaunimas irgi yra pagau
tas tokiu nuotaikų?

— Ir sį klausimą galėčiau at
sakyti vienu žodeliu — NE. Vi
sur ir visada jaunimas kritiškai 
vertino ir vertina vyresniųjų elg
seną ir darbus. Tokių apraiškų 
yra ir mūsų jaunimo tarpe. Ta
čiau matosi ir šių gera valia siek
ti ko geresnio, nors dar nežino 
ko ir kaip.

— Vasario 16 gimnazija rūpi
natės bene nuo jos pradžios ir 
turėjote įvairių sunkumų. Ar 
naujo užmojo imatės su ryžtinga 
viltim ir nemanote, kad ir šį 
kartą atsiras kliūčių tiek iš lie
tuvių pusės, tiek iš vokiečių?

— Iš vokiečių pusės neturime 
kliūčių ir nesitikime turėti. Vi
suomenė ir vyriausybės mums 
yra palankios — noriai stengiasi 
padėti. Betgi laikyčiau dvidešim
to amžiaus didžiausiu stebuklu, 
jeigu dėl bendrabučio statybos 
iš lietuvių pusės nebūtų sunku
mų ir net kliūčių. Juk dar nebu
vo nei vieno lietuvių didesnio 
projekto, kurio įgyvendinimas 
nebūtų turėjęs sunkumą, kliūčių 
ir net neobjektyvios kritikos" 
Jeigu to bijomės, niekada nieko 
didingesnio nepadarysime. Tikė
jimas gėriu nugali baimę. Vasa
rio 16 gimnazija tebūna mums 
visiems tas laimės žiburys, tada 
mes ji išsaugosime ir degantį 
parnešime į laisvą, nepriklauso
mą Lietuvą. Pasitikėkime Dievo 
apvaizda.

BRITANIJOS KARALIENĖ ELZBIETA WALES GYVENTO
JAMS PRISTATĖ princą Karolį, kuris dabar turės oficialų Wales 
princo titulą. Iškilmė įvyko senojoj Caernarvon pilyje, kur buvo 
susirinkę 4.000 kviestų svečių. Ryšių satelitų dėka tradicines iškil
mes galėjo stebėti visas pasaulis televizijų ekrane. Britai komen
tatoriai kalbėjo apie entuziastingą princo* Karolio sutikimą, bet 
entuziazmo nesigirdėjo net ir prie pilies surinktoj mokinių minioj, 
kurią paprastai būna lengviausia diriguoti. Bombų sproginėjimai, 
pareikalavę kariuomenės policininko gyvybės, liudija, kad nevisi 
Wales gyventojai Karolį nori pripažinti savo princu. Jaunojoj britų 
kartoj pastebimas didėjantis « 
abejingumas karališkai giminei. 
Princo Karolio oficialus įvesdi
nimas yra pirmasis jo žingsnis į 
karaliaus sostą.

Sovietų laikraščio “Izvestija” 
vyr. red.* M. Michailovas įspėjo 
JAV neprarasti tikrų jėgų ba
lanso sampratos pasaulyje. Jo 
teigimu, dabartiniai laikai rei
kalauja suprasti jėgų balansą 
pasaulyje ir vengti efekto sie
kiančių ėjimų, kurie gali baig
tis tik pralaimėjimu. Nors M. 
Michailovas nė žodžiu nepaminė
jo Rumunijos, įspėjimas, be abe
jonės, liečia prez. R. Niksono 
kelionę į Rumuniją rugpjūčio 2- 
3 d.d. Atrodo, Kremlius nėra 
patenkintas šiuo vizitu ir bijo 
Rumunijos suartėjimo su JAV. 
Rumunų spauda pirmuose pusla
piuose paskelbė prez. N. Ceau- 
secu nuoširdų sveikinimą prez. 
R. Niksonui ir amerikiečių tau
tai nepriklausomybės šventės 
proga. Galimas dalykas, N. Ceau
sescu atsvaros L. Brežnevo dokt
rinai planuoja jieškoti tampres
niuose ryšiuose su JAV.

Vilties užbaigti Vietnamo ka
rą teikia komunistų pradėtas ka
riuomenės atitraukimas. Praėju
sių trijų savaičių laikotarpyje 
per demarkacinę liniją į Š. Viet
namą buvo atitraukti trys komu
nistų pulkai, o iš Da Nang apy
linkių ištisa divizija. Ar tai yra 
tik taktinis kariuomenės pergru
pavimas, ar galbūt atsakymas Į 
prez. R. Niksono pasiūlytą abi
pusį karinių dalinių atitraukimą, 
paaiškės ateityje. Ūž derybų sta
lo Paryžiuje jokių nuolaidų ne
matyti. Š. Vietnamo kompartijos 
politbiuro narys L. D. Tho at
metė amerikiečių kompromisini 
pasiūlymą sūdanti - mišrią ko
munistų ir nekomunistų komisi
ją rinkimams P. Vietname pra
vesti. Jis taipgi nesutiko, kad 
rinkimus prižiūrėtų tarptautinė 
komisija. Komunistai nori, kad 
pirmiausia būtų pašalinta dabar
tinė vyriausybė Saigone. P. Viet
namo parlamento 92 nariai krei
pėsi į prez. N. V. Thieu, prašy
dami pakeisti premjerą T. V. 
Huong, kurį jie kaltina nevyku
siomis ekonominėmis reformo
mis. Kadangi premjeras T. V. 
Huong yra įtrauktas į komunis
tų nepageidaujamų asmenų są
rašą, susidaro įspūdis, jog* ko
munistai turi įtakos P. Vietnamo 
parlamente.

Niujorko gubernatoriaus N. 
Rockefellerio vizitas Argentino
je sukėlė naują maištų bangą, 
kuri iš tikrųjų yra nukreipta 
prieš prez. gėn* J. C. Ongania ir 
jo vyriausybę. Buenos Aires bu
vo nušautas plieno darbininkų 
unijos vadas A. Vandor, pasisa
kęs prieš nuolatinius protesto 
streikus. Demonstracijose žuvo 
komunistų vadas E. Jauregui. 
Nuo š.m. gegužės 15 d. maištai 
pareikalavo 22 asmenų gyvybės 
aukos. Prez. J. C. Ongania buvo 
priverstas paskelbti karo lauko 
stovį ir suimti daugiau kaip 300 
demonstracijų organizatorių, jų 
tarpe nemažą skaičių unijų va
dų, kurie bus paleisti įtampai 
sumažėjus.

“Apollo XI” erdvėlaivio astro
nautai mėnulyie paliks metalinę 
lentelę su įrašu: “šioje vietoje 
pirma kartą mėnulin įžengė žmo
nės iš Žemės planetos 1969 m. 
liepos mėnesį. Mes atvykom tai
kiais tikslais visos žmonijos var
du. Neil A. Armstrong, Edwin 
E; Aldrin, Michael Collins. Ri
chard Nixon, JAV prezidentas.” 
Tekstas buvo paruoštas Baltuo
siuose Rūmuose ir patvirtintas 
prez. R. Niksono.

Sovietų Sąjungoje vieši ame
rikiečių astronautas nik. F. Bor
manas, pernai per Kalėdas erd
vėlaiviu “Apollo VIII” skridęs 
anlink mėnuli. Viešnagės pra
džioj jis padėjo gėlių vainikus 
prie Lenino mauzolėjaus. Neži- z 
nomo kareivio paminklo ir gėlių 
kuokšte prie Kremliaus sienos, 
kur yra įmūrvti kosmonautu J. 
Gagarino ir V. Komarovo pele
nai. F. Bormanui buvo leista ap
lankyti kosmonautų miestelį

prie Maskvos. Jo palydovais bu
vo kosmonautai G. Titovas ir K. 
Feokistovas. Amerikos nepri
klausomybės šventės proga su
rengtame priėmime JAV amba
sadoje dalyvavo keturi sovietų- 
kosmonautai. Maskvoje kalba
ma, kad sovietai mėgins pralenk
ti amerikiečius propagandai skir
tu įgulos neturinčio erdvėlaivio 
nusileidimu mėnulyje. Automa
tinių prietaisų dėka erdvėlaivis 
bandys atvežti žemėn mėnulio 
uolų ir smėlio pavyzdžių. Lig 
šiol du tokie nesėkmingi ban
dymai buvo-daryti balandžio ir 
birželio mėnesiais.- Abu kartus 
raketos sprogo nepakilusios. 
Amerikiečiai žurnalistai šiuos 
gandus mėgino patikrinti pas 
kosmonautą gen. mjr. G. Bere- 
govojų, bet iš jo susilaukė tik 
išsisukinėjančio atsako.

Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba patvirtino Pakistano, Sene- 
galio ir Zambijos rezoliuciją, 
smerkiančią Izraelį už Jordani
jai priklausiusios Jeruzalės da
lies įjungimą į bendrą adminisU- 
racinį Jeruzalės vienetą. Rezo
liucija šiuos veiksmus laiko ne
legaliais ir žada imtis atitinka
mų priemonių. Kaip ir buvo ga
lima tikėtis, rezoliuciją tuojau 
pat atmetė Izraelio ambasado
rius ir vyriausybė. Žydų tauta 
visą Jeruzalės miestą laiko isto
rine nuosavybe. Už rezoliuciją 
balsavo ir JAV ambasadorius 
Ch. Yost.

Nigerijos vyriausybė paskel
bė visišką Biafros blokadą, pa
galbos teikimo koordinavimą 
perimdama iš tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus. Maistą Biafron 
galima bus gabenti tik iš Nige
rijos aerodromuose patikrintų 
lėktuvų. Įvairios religinės ir šal
pos organizacijos kiekvieną nak
tį Biafron pristatydavo 300 to
nų maisto ir medicinos reikme
nų. Numušus lėktuvą su švedų 
lakūnų įgula, skridimai buvo su
stabdyti. Tūkstančiams biafrie- 
čių dabar gresia mirtis. Popie
žius Paulius VI pasiūlė maistą 
gabenti tiesiog iš Romos, kur 
lėktuvą galėtų patikrinti Nige
rijos atstovai. Nigerija yra įsi
tikinusi, jog kartu su maistu ga
benami ir ginklai Biafrai. nors 
iš tikrųjų ginklų tiekimu rūpi
nasi kitos organizacijos, turin
čios savo lėktuvus, dėl augšto 
atlyginimo pavojaus nepaisan
čius lakūnus.

Jau keturis mėnesius Žene
voje, Šveicarijoje, Jungtinių 
Tautų erdvių komitetąs svarsto 
atlyginimo klausimą už nuosto
lius, kuriuos gali padaryti že
mėn krintančios erdvėlaiviu ir 
raketų dalys. Amerikiečiai siūlo 
įvesti $500 milijonų ribą ir gin
čus dėl kompensacijos perduoti 
neutralių atstovų sudarytai ko
misijai. Sovietai atmeta kom
pensacijos apribojimą ir betko- 
kius tarpininkus. Staigmena 
komitetui buvo Japonijos pra
nešimas, kad į jų transportlaivį 
birželio 5 d. tarp Sachalino ir 
Chabarovsko pataikė sovietu 
krintančios raketos liekanos, pa
dariusios nemažų nuostoliu ir 
sunkiai sužeidusios penkis jūri
ninkus. Tai yra pirmas toks ofi
cialiai įrodytas ir paskelbtas įvy
kis.

Kroatas Drago Dogo V. Berly
ne sužeidė Jugoslavijos karinės 
atstovybės vada dr. A. Kolen- 
dic. V. Vokietijos policija žada 
pradėti tirti darbininkų iš Jugo
slavijos grupes, kurios yra suda
riusios teroristines organizaci
jas. Pasikėsinimai prieš Jugosla
vijos diplomatus jau yra ivyke 
Bonnoje, Miunchene ir Stutt- 
garte.

Sovietai ir britai veda derybas 
pasikeisti kaliniais. Britai nori 
atgauti savo pilietį Gerald Broo- 

Ice. kuri sovietai yra uždarę ka- 
lėiiman 1965 m. už antisovieti-

HsišanHmu ’'Minim*, ttj n 
britams teks atiduoti Atlanto 
naslaptis išdavinėjusius sovietų 
šnipus Morris ir Lola Cohen, nu
teistus kalėti 20 metų.
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PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

ŠAUNIAI PAGERBĖ VYSKUPĄ
■ T. NARBUTAS

Šiemetinė šv. Petro ir Povilo 
šventė Čikagos lietuviams pasi
liks labai atmintina. Gražiame 
rajone, prie Marquette Parko 
lietuvių klebonijos, išsirikiavo 
vienuolika lietuvių organizacijų 
vėliavų su palydovais, gausus 
būrys jaunimo ir senimo atsto
vų. Stojo eilėn būrys lietuvių ir 
nelietuvių kunigų, monsinjorų, 
Čikagos vyskupas’augziliaras M. 
R. Dempsey, vysk. V. Brizgys, 
vysk. A. Deksnys ir Čikagos ar
kiv. kardinolas J. C. Cody. Pro
cesijai žengiant į gražiąją lietu
vių Marijos Gimimo bažnyčią, 
pilną lietuvių, VI. Baltrušaičio 
vedamas choras galingai giedojo.

Prieš Šiluvos Marijos paveiks
lą centre ir augštai presbiterijos 
languose kitų Lietuvos Marijos 
šventovių paveikslus naujasis 
vyskupas atnašavo Mišių auką 
lietuvių kalba. Pamokslininkas 
prel. J. Balkūnas energingai pa
sakė gerai paruoštą pamokslą 
lietuviškai ir angliškai. Pasak 
jo, vyskupui A. Deksniui teks 
įsirikiuoti į Lietuvos pasižymė
jusių ir kankinių vyskupų eilę. 
Jo skyrimu popiežius Paulius VI 
aiškiai parodė pasauliui, kad 
laisvųjų lietuvių kova prieš be
dieviškojo komunizmo neteisy
bes ir žiaurumus, kova už Lietu
vos išlaisvinimą ir tautinių bei 
religinių vertybių išlaikymą Baž
nyčios yra laiminama ir remia
ma. O visos lietuvių kankinių 
aukos, pradedant rusų carų oku
pacija Lietuvoje ir baigiant da
bartinių dienų kankiniais oku
puotoje Lietuvoje, bus laisvės 
atpirkimo kaina. Vyskupas K. 
Paltarokas, tas didysis kovoto
jas už lietuvių religinį ir tautinį 
idealą, jei dar būtų gyvas, būtų 
labai patenkintas, kad i o darbo 
tęsti stoja jo paties išauklėtas 
vyskupas A. Deksnys.

Didingai skambėjo solistų J. 
Vaznelio ir St. Baro solo ir choro 
giesmės. Bendra gi malda sujun
gė visus dalyvius su celebruo- 
jančiu vyskupu.

Po pamaldų Čikagos lietuviai 
susirinko puošniam Martinique 
restorane į 32 lietuvių organiza
cijų suruoštą vyskupui A. Deks
niui pagerbti vakarienę - akade
miją^ čia tarp 500 rinktinių sve-

Amerikiečių bendrovių “Humb- ti nei seną, o laseris padės iš- 
“ rwi f. “ Af’•’"♦i" vengti perdaug storų ledo klodų.

Tanklaivį lydės du amerikiečių 
ir kanadiečių ledlaužiai, kurie 
jam ateis į pagalbą, jeigu tektų 
atsidurti ledų nelaisvėje. Malūn
sparnių lakūnai taipgi jieškos 
plonesnių ledo sluogsnių.

Tūkstančiai mylių
Niujorke pradėta 4.500 mylių 

kelionė bus tęsiama pro New- 
foundlandą, Davis ir Baffin įlan
komis, Parry kanalu į Beaufort 
jūrą, kuri yra pavojingiausia dėl

le Oil & Refining”, “Atlantic 
Richfield”, britų “British Petro
leum” surasti dideli naftos kie
kiai Aliaskos Prudhoe įlankoje 
paskatino ir kitas firmas jieškoti 
žemės turtų šiaurės ledjūrio ra
jone. Problemą sudaro rastos 
naftos pristatymas į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kurių ryti
nį pakraštį bus nesunku aprū
pinti į Aliaskos pietus nutiestu 
naftotiekiu. Deja, ten naftos pa
klausa yra palyginti ribota, o be 
to, ją lengvai gali patenkinti Al
bertos šaltiniai.

Nepalyginamai didesnė rinka 
naftai būtų vakarinis JAV pa
kraštys, bet jo naftotiekio vamz- žiūri skeptiškai. Jų nuomone, 
džiais neįmanoma pasiekti dėl 
perdidelių išlaidų. Prudhoe įlan
kos sujungimas naftotiekiu su 
didžiaisiais JAV ir Kanados eže
rais pareikalautų daug bilijonų 
dolerių. Ilgus metus vietoj pelno 

.būtų padengiami tik naftotiekio 
pravedimo padaryti nuostoliai. 
Toks planas nepateisintų išlaidų, 
kol naftą pigiai galima pirkti 
arabų kraštuose- ir Venecueloje.

Milžiniškas tanklaivis
Prudhoe įlankoje naftą sųra- 

dusios bendrovės pasirinko kitą 
išeitį — šiaurės ledjūrio kelią į 
Niujorką didžiuliais tanklaiviais. 
Šiuo ruožu nesėkmingai bandė 
praplaukti jau 1498 m. John ir 
Sebastian Cabot, o 1610 m. ne
sėkmės susilaukė ir Henry Hud- 

Mačiulaitis, ALT-os — E. Bart- son. Priežastis — ledjūrį sukaus- 
kus. Jie sveikino naująjį vysku
pą, džiaugėsi jo paskyrimu, dė
kojo popiežiui už paskyrimą, iš
kėlė vyskupo svarbų vaidmenį 
lietuvių religiniame ir tautinia
me gyvenime, linkėjo sėkmingos 
veiklos, sveikatos svarbiose pa
reigose, šviesti tautiniu dvasios 
spinduliu ir eiti Lietuvos keliu. 
Visiems dėkodamas, vysk. A. 
Deksnys nuoširdžiai priminė sa
vo reikšmingą misiją Europoje, 
paaiškino vyskupo kryžiaus 
reikšmę, paprašė tikėjimu ir 
meile lengvinti jam ta kryžių 
nešti.

Jolita Kriaučeliūnaitė vadova
vo menininkų pristatymui. Sol. 
Prudencija Bičkienė padainavo 
Tallat-Kelpšos “Mano sieloj 
šiandie šventė”, o Al. Brazis iš 
operos “Faustas” Valentino mal
dą ir angliškai “Tėve mūsų”. 
Dr. Z. Danilevičius perskaitė po
piežiui siunčiamą padėkos tele
gramą, kuriai visi nuoširdžiai 
pritarė.

Čikagos lietuviai vysk. A. 
Deksnį pagerbė itin gražiai. Ren
gėjų komitetą sudarė: dr. L. 
Kriaučeliūnas, M. Rudienė, J. 
Evans, kun. dr. I. Urbonas, kan. 
V. Zakarauskas, dr. K. Bobelis, 
O. Gradinskienė, kun. Pr. Garš
va, MIC, ir A. Pužauskas.

Laisvojo pasaulio lietuvių sos
tinė pasirodė šauniai savo orga
nizuotumu ir lietuvišku susipra
timu. pagerbiant naująjį vysku
pą A. Deksnį. 

čių prie garbės stalo susėdo Či
kagos arkiv. kardinolas J. Cody, 
keturi jo vyskupai augziliarai — 
T. Grody, R. P. Hillinger, M. R. 
Dempsey, J. May; iškilmės gar
bės pirmininkai vysk. V. Brizgys 
ir Lietuvos generalinis konsu
las dr. P. Daužvardis, garbusis 
svečias vysk. A. Deksnys, mons. 
V. Černiauskas ir kiti. Dr. L. 
Kriaučeliūnas pradėjo akademi
ją, pristatė garbės svečius ir 
programos vedėją dr. Z. Dani
levičių. Kalbėjo: kard. J. Cody, 
vysk. V. Brizgys, kons. P. Dauž
vardis, Kunigų Vienybės pirm, 
kun. Ed. Abromaitis, PLB pirm. 
St. Barzdukas, evangelikų liu
teronų kun. Ansas Trakis,' aka
deminio jaunimo vardu Kęst.

tęs ledas ir plaukiojantys ledo 
kalnai. Laimė nusišypsojo R. 
Amundsenui 1909 m., bet jo ke
lionė truko ištisus trejus metus. 
1954 metų žiemą tas ledu kliū
tis pavyko įveikti kanadiečių ka
ro laivyno ledlaužiui. Šie bandy
mai buvo grynai istorinio pobū
džio, neturintys nieko bendro su 
komercine laivininkyste. Pirma
sis žingsnis šia kryptimi bus pa
darytas liepos mėnesį. Naftą ra
dusios bendrovės paskyrė $26 
milijonus “Manhattan” tanklai
viui, kurio talpa yra 115.000 to
nų.

Massachusetts technologijos 
institutas šiam tanklaiviui sukū
rė 1.005 pėdų plūgo pavidalo 
sparnus, kurių dėka laivas 
galės užplaukti ant ledo ir jį pra
laužti savo svoriu. Nuo trinties 
laivo šonus saugos elektra kaiti
namu sparnu dalis, šimto moks
lininkų ir inžinierių įgula naudo
sis moderniausiais įrenginiais: 
infraraudonais spinduliais ledo 
amžiui nustatyti ir laserio spin
duliu ledo storiui matuoti, šios 
naujovės, be abejonės, bus dide
lė pagalba laivo kapitonui, nes 
naują ledą yra lengviau pralauž-

Kanadoje, bet ir JAV, kur visa
da yra jaučiamas žaliavų trūku
mas.

Savinas! Amerika?
Kanados parlamente yra kel

tas šiaurės ledjūrio salų suvere
numo klausimas. Kaikurie parla
mento nariai nusiskundė, kad 
JAV žemėlapiuose dalis Kanadai 
priklausančių salų yra žymimos 
kaip JAV teritorija. Baiminama
si, atrodo, be reikalo, nes JAV 
vyriausybė jau dabar kreipėsi į 
Otavą, prašydama leidimo ‘Tdan-

gausių ledo kalnų, turinčių iki hattan” tanklaiviui praplaukti 
50 metrų storio ir daugiau. Šiau- Kanados šiaurės ledjūrio terito- 
rės ledjūrio žinovai į šį bandymą ' ‘ T' L'"

didžiausią problemą sudarys lai
vo manevravimas. Tokiam mil
žiniškam tanklaiviui sustabdyti 
ar nukreipti kita linkme reikia 
penkių mylių ploto ledų neturin
čioje jūroje/kur laivui negresia 
joks pavojus, šiaurės ledjūryje 
navigacija bus didelis galvosū
kis, nes ten nėra pakankamai 
vietos manevravimui.
. “Manhattan” tanklaivio sėk
mingas praplaukimas dar ne
reikš laimėjimo, jeigu jis parei
kalaus perdaug sugaišto laiko. 
Didieji tanklaiviai atpigina naf
tos pervežimą tik tuo atveju, kai 
nafta paskirties uostą pasiekia 
kiek galint trumpesniu laiku. 
Kyla klausimas, ar tanklaiviams 
milžinams pavyks įveikti ledus 
žiemos mėnesiais? Naftos perve
žimas vidurvasarį patenkintų tik 
dalinę jos paklausą ir kažin ar 
pateisintų į šį mėginimą bendro
vių investuotus $26 milijonus. 
Atsakymą turės parūpinti “Man
hattan” kapitonas, specialiai pa
sukdamas į storesnius ledo klo
dus. kokiais žiemą taptų ploniau- 
sieii.

Turtai salose
“Manhattan” tanklaivio kelio

nę su dideliu dėmesiu seks kana
diečiai, nes Kanados ledjūrio sa
lose yra daug turtų, čia tikimasi 
aptikti gausesnius naftos šalti
nius, negu Aliaskos Prudhoe 
įlankoje. Baffin saloje jau rasta 
apie 184 milijonai tonų geležies 
rūdos, kurios grynumas yra 
69%. Tokią rūdą be jokio per
dirbimo galima pilti į liejyklų 
krosnis, šiaurės-vakarų teritori
jos pakrantėse apstu vario, Hud- 
sono įlankos pakraščiuose — ge
ležies, vario, nikelio, švino ir as
besto. Jeigu tanklaiviui “Man
hattan” pavyks surasti pastovų 
kelią, juo galės pasinaudoti ir ki
ti didieji transportlaiviai. šiau
rinės Kanados žemės turtai tada 
pasieks pramonės įmones ne tik

riniais vandenimis. Prašyti tokio 
leidimo nebuvo jokio reikalo, 
nes tanklaivį lydės Kanados ka
ro laivyno ledlaužis. Matyt, Va
šingtone yra jaučiamas Otavos 
perdidelis jautrumas arktikos 
salų nuosavybės klausimu ir no
rima nutildyti be reikalo kylan
tį rūpestį.

Mokslininkų svarstymai
Montrealio McGill universite

te neseniai įvyko geologų konfe
rencija, kurios pagrindinė tema 
buvo “Žmogus šaltame vandeny
je”. Buvo tikėtasi 400 dalyvių, 
bet dėl “Air Canada” bendrovės 
streiko teko pasitenkinti dviem 
šimtais. Jie kaip tik ir svarstė 
šiaurinės Kanados žemės turtus 
bei jų panaudojimo problemas. 
“Global Marine Drilling” bend
rovės vadovas dr. G. H. Jones 
pasiūlė naują mintį naftos jieš- 
tojams — gręžimo platformomis 
ledjūryje padaryti plaukiojan
čias ledo salas, jeigu pavyktų su
rasti būdą joms sustabdyti iš 
anksto geologų parinktoje vieto
je. Jis taipgi siūlė gręžimui pa
naudoti atominę energiją, kurios 
reaktoriai būtų įrengti povande
ninio laivo principu ant jūros 
dugno. Ir gręžimo platformos, ir 
patys gręžėjai tada būtų po van
deniu, apsaugoti nuo ledjūrio 
šalčio. Tiekimo pareigos būtų 
pavestos atominių povandeninių 
laivų kapitonams. Tokie ameri
kiečių povandeniniai laivai, kaip 
žinome, po ledu yra perplaukę 
šiaurės ašigali. Konferencijoje 
buvo kalbėta ir apie atomines 
bombas ledams sunaikinti, ta
čiau šios minties teko atsisakyti 
dėl perdidelių tarptautinių kom
plikacijų ir pasaulinio masto nei
giamos reakcijos. Visi šie pasiū
lymai buvo skirti tolimesnei atei
čiai. Šiaurėje yra pakankamai že
mės turtų, kuriuos galima pa
siekti dabartinės technikos prie
monėmis. jeigu tanklaivis “Man
hattan” išspręs jų išvežimo klau
simą. Kelionė bus pradėta lie
pos pabaigoj. V. Kst.

RAUDONOJI LYDIJA
Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 17 užrašai

Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA

Demokratėjimas ar vulgarėjimas?
STASIUS MAZLAITIS

Demokratijos sąvoka šiuo me
tu darosi daug platesnė. Demo
kratinė linkmė apėmė ne tik val
džios sritį — ji eina daug pla
čiau ir giliau, keisdama žmonių 
ekonominį, socialinį ir kultūrinį 
gyvenimą, stipriai paliesdama 
švietimą, šeimą ir net religinį 
gyvenimą.

Lygybės keliu
Demokratija neša beveik neri

botą laisvę, sulyginimą, suvie
nodinimą, dalykų pritaikymą vi
siems. Visai tai dažnai rišasi su 
suprastinimu, su prisitaikymu 
prie žemiausių jų.

Šiuo metu žmonių gerovė dau
gelyje kraštų yra labai pakilu
si ir nuolat gerėja, tačiau dar 
niekuomet nėra buvę tiek daug 
reikalavimų kovoti su skurdu, 
kaip šiuo metu.

Turtingumas yra reliatyvus 
dalykas — priklauso nuo to, 
kaip kas jaučiasi ir į tai žiūri. 
Dėlto pakankamai turtingas yra 
tas, kuris tokiu jaučiasi. Deja, 
tokių šiais .laikais kaip ir nesi
mato. Kiekvienas panoro valgyti 
maždaug tokį pat maistą ir nau
dotis tokiais pat gyvenimo reik
menimis, kaip ir turtingiausieji. 
Tam jį gundo ir skatina nuolati
nės reklamos ir lengvai gauna
mos paskolos.

ši socialinė įtampa neišnyks 
net ir tuo atveju, jei visų žmo
nių pajamos kaip nors pasidarys 
vienodos. Daug kur tas vienodu
mas jau yra pasiektas: žmonės 
su labai skirtingu išmokslinimu, 
pasiruošimu ar sugebėjimais tu
ri maždaug lygias pajamas.

Jis turėjo laisvę eilę kartų iš
laikyti savo pilną liaudiškumą, 
nors gyveno miestuose, buvo iš
simokslinęs. Jis liko mažai pa
liestas ryškesniųjų tradicijų ar 
senųjų pavyzdžių. Amerikoje kū
rėsi nauja visuomenė iš vienodo 
lygio žmonių, o jeigu kuris buvo 
iškeltas valdžion ar panašiai, jau
tėsi vienas iš jų, ir jų santykiai 
buvo labai paprasti-demokratiš- 
ki; kitų akimis žiūrint, — gal 
kiek pergrubūs ir egocentriški. 
Atitinkamai formavosi ir visas 
jų kultūrinis gyvenimas. Tos 
laisvės buvo čia tiek daug, kad 
pradėjo rastis kitoks padorumo 
supratimas, kitokia teisė bei jos 
vykdymas, kitokie žmonių tarpu
savio santykiai.

Tos rūšies demokratiškas žmo
gus nepripažįsta autoritetų, ne
turi pagarbos net ir labiausiai 
išmokslintam ar kitaip iškilu
siam žmogui, yra linkęs vado
vautis tik savo protu (nors gud
riai reklamai ir demagoginei įta
kai pasiduoda gana lengvai). ,

Senojo pasaulio kraštuose po
litinė demokratija gana seniai 
viešpatauja, tačiau amžiais su
kurtos tradicijos, senieji doros 
dėsniai ir augščiau iškilusių pa
vyzdžiai formavo kitokią demo
kratinę integraciją. Ten susidarė 
vadovaujamoji demokratija, ku
ri pradžioje buvo tvarkinga, ge
riau organizuota, tačiau paskuti
niu metu ir ten jaučiamas nuo
smukis įvairiose srityse. Tai iš
šauks naujas idėjas ir naujus ko
votojus, ir demokratija susiras 
sau tobulesnį gyvenimo kelią.

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMASI

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

____TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS 
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537 -1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai, ryto iki 9 vai. vakaro.

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
332*7733

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

Margis Drug Store
JAHN V M\RGtS. Phm R

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as- 

, meniskai užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIU. KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS. 7.UBRA2OT.E. “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

(Tęsinys iš pr. numerio)
Bandė meilintis
Nekenčiamas Fuska, sėdėda

mas už didelio rašomojo stalo, 
man vienai ėmė skaityti trafare
tinio turinio “komunistinio bud
rumo” referatą. Man jis buvo la
bai juokingas... Aš mačiau to 
kuprelio tik galvą ... Gal jis tai 
suprato. Išėjo iš užstalio ir 
kvarksėdamas vis aiškino “ko
munistinio budrumo” išmintį. 
Kartais lyg netyčia prieidavo vi
sai arti prie manęs. Ilgainiui pa
keitė temą. Įsidrąsino. Nuduo
damas lyg tėvą, pabraukė vieną 
ir kitą kartą per mano rausvus, 
ant pečių besidriekiančius plau
kus. Kiek vėliau paliesdavo ma
no rankas, tartum atsitiktinai. 
Juo toliau, juo jis darėsi akiplė- 
šiškesnis: ėmė nekukliai užkabi
nėti. Staiga aš užsidegiau pykčiu. 
Ne, aš tiesiog pasiutau iš piktu
mo ir isteriškai sušukau: “šlykš
tynė!” Bėgdama prie durų, spjo
viau Fuskai į veidą. Dar stabte
lėjusi pabėriau visą keiksmų ka
nonadą: vartojau žodžius, kokie 
užkliuvo man ant liežuvio. Paga
liau, jau laikydama durų ranke
ną, atsisukusi į Fuskos išblyšku
sį veidą, sušukau: “Daugiau ne- 
kibk prie manęs, tu, bjaurusis 
žmogiūkšti! Ir jeigu tavo partija 
(komunistų) dar ir daugiau tokių 
šlykščių egzempliorių turi, koks 
esi tu, tegu ir tavo partija taip 
pat eina po velnių!” Aš moviau 
pro duris, kurių trenksmas nuai
dėjo koridoriais. Buvau girdėju
si iš kitų mergaičių, kad Fuska 
mėgdavo prie įbaugintų mergai
čių meilintis. Jaučiau, jog Fuskai 
mažiau rūpėjo šiuo atvaju par
tija. Ir kai aš jam patikau iš pir
mo žvilgsnio, jis siekė mano pa- 

. lankumo. Jis kviesdavo kiekvie
ną gražesnę mokinę į savo kabi
netą. Aš žinojau, kad dažnai Fus
kai pavykdavo, nes dėl politinių 
sumetimų mokinės nedrįsdavo 
jo atstumti. Esu nekartą mačiu
si iš Fuskos kabineto netvarkin
gais drabužiais išeinančias mer
gaites, kurių įraudę veidai ir 
skaudžios ašaros parodydavo kas 
buvo įvykę.

Pas Margaritą
Kartą augštesnės klasės moki

nė Margarita pakvietė mane pas

save į namus kavutės išgerti. Ji 
man daug papasakojo iš savo iš
gyvenimų ir apie minėtą Fuską. 
Ir ją tas pats politvadovas, če
kistas privertė šnipinėti, grasin
damas kerštu jai, jos tėvams, 
net giminėms. “Pagaliau aš iš
daviau jam savo draugą, kuris 
veikė pogrindy prieš komunis
tus”, — pasakojo Margarita. — 
“Jis norėjo, kad Čekoslovakija 
būtų tokia, kaip prie Masaryko. 
Tas mano draugas su kitais 
spausdino antikomunistinį laik
raštėlį ir jį platino. Po to jie 
visi buvo suimti.” Margaritą la
bai kankinusi sąžinė. Ji priva
lėjo nuvykti policijon žiauriai 
nemaloniam apklausinėjimui — 
suimtųjų akistaton. Vis tas Fus
ka, kurio Margarita bijojusi. Ji 
labai nenorėjo eiti ir liudyti 
prieš savo buvusius draugus. 
Fuska pagaliau užtikrino ga
lįs tuo reikalu jai padėti. Jis pa
taręs Margaritai būti kiek lipš
nesne su juo. Lyg netyčia pra
sitaręs, jog turįs MVD saugu
me žymių pažinčių, ir pažadėjęs 
jai padėti. Tikrai Margarita bu
vo išbraukta iš akistatos liudi
ninkų sąrašo. Bet... Fuska sa
vo atsiėmė. Po kurio laiko to 
paties atsilyginimo iš Margari
tos pareikalavo ir Fuskos drau
gas, augštas MVD saugumo pa
reigūnas. Ir šis atsiėmė savo 
“atlyginimą”.

Lauk iš mokyklos
Po viso to suredagavau skun

dą prieš politvadovą Fuską. 
Skundą adresavau ir išsiunčiau 
komunistinio jaunimo auklėji
mo komisarui MVD ministeri
joje Prahoje. Kad Margarita ne
būtų tampoma, viską parašiau 
taip^ kaio buvo tikrovėje — ką 
žinojau iš kitų ir ką buvau pati 
patyrusi. Skundą pasirašiau sla
pyvardžiu “Darbininko* duktė”. 
Po šito skundo, vos savaitei pra
bėgus, gavau įsakymą, taip sa
kant, su “vilko bilietu” palikti 
mokyklą. Po to ir mano tėvas 
gavo labai griežtą ir ispėianti 
laišką, kad mane labiau prižiū
rėtų, kadangi aš neprisilaikanti 
komunistinės moralės reikalavi
mų, be to, savo blogu elgesiu 
daranti demoralizuojančios įta
kos mokyklos jaunimui. Esą tik

dėl mano kaltės man uždaromos 
visu mokyklų durys Čekoslova
kijoje.

Su Margaritos pagalba man 
pavyko įstoti į prancūzų kalbos 
institutą. Taigi, ilgai nelaukus 
persikėliau į Prahą ir apsigyve
nau Margaritos tėvų namuose. 
Mano draugės tėvai man buvo 
labai geri, mieli ir paslaugūs, 
nekalbant jau apie pačią Marga
ritą. Mano tėvas buvo padarytas 
visišku neturtėliu, taip sakant, 
proletaru: uždarbio nepakakda
vo nė prasimaitinti. Savo ir iš 
giminių suskolintais pinigais pa
vyko man apmokėti vieną ang
lų kalbos kursą. Tačiau aš kaž
kodėl gavau lyg ir privilegiją 
studijuoti dvi kalbas: anglų ir 
prancūzų. Kalbų mokymosi sri
tyje turėjau neabejotinų gabu
mų ir dariau gana sparčią pa
žangą.

Brolis — kovotojas
Mano brolis Frankas, atlikęs 

karinę prievolę, grįžo namo. 
Nors sakoma, kad brolių ir sese
rų santykiai šeimose yra vieno
dai giminiški, bet gyvenime 
dažnai esti kitaip. Su Franku 
mano santykiai buvo labai arti
mi: jis mane labai mylėjo ir 
norėjo, kad aš būčiau dora mer
gaitė. šiuo broliu aš visiškai pa
sitikėjau. Todėl jam grižus na
mo, ėmiau dažniau lankytis tėvų 
namuose. Aš buvau nuostabiai 
akyli ir pastabi; greit pastebė
jau, kad Frankas kažką slaptai 
veikia. Greit pastebėjau ir įsi
tikinau. kad jis veikia kažkokio
je antikomunistinėje pogrindžio 
organizacijoje. Jo rašomasis sta
las visada buvo užrakintas. Vie
ną rytą, netikėtai įėjus į brolio 
kambarį, pastebėjau, kad Fran
kas skubiai paslėpė pistoletą — 
mauzerį. Aš ilgai ji kamantinė- 
jau, kol galų gale jis man viską 
nrisipažino. * Antikomunistiniu 
kovotoju už laisvą ir nepriklau
somą Čekoslovakiją Frankas ta
no tarnaudamas kariuomenėje. 
Ten jis įsitikino komunizmo idė
jos mizerija, nes dar gerai atsi
minė laisvos čekoslovakiios lais
vę ir klestintį ekonominį gy- 
venimą-gerovę. Jam buvo aišku, 
kad mūsų valstybė neteko suve
renumo teisių ir tapo Maskvos

Lengvai ir laisvai
Labai skirtingai žmonės nori 

tvarkytis. Daugelis, besinaudo
dami neribota laisve ir pakantu
mu, vis labiau pasuka lengviau
siu keliu ir, anksčiau ar vėliau, 
naudojasi visuomenine parama, 
pasidarydami našta darbščiųjų 
ir kūrybingųjų žmonių grupei. 
O tos paramos demokratinėje 
bendruomenėje atsakyti jau ne
begalima, nežiūrint kokios tam 
priežastys bebūtų — vyksta vi
suotinis spaudimas didinti, plės
ti tą paramą. Ji buvo išplėsta 
net ir daliai žydinčio jaunimo, 
kuris dėl demokratiško, mažai 
vadovaujamo auklėjimo anksti 
pasuko į neribotą laisvę ir ne
nori imtis įprastinės pareigingo 
žmogaus gyvenimo dalios. O ir li
kusioji dalis jaunimo yra suneri
musi: kad ir nesimeta į kraštuti
numus bei trano gyvenimą, ta
čiau visomis priemonėmis sten
giasi išsikovoti sau daugiau sa
vanaudiškos laisvės ir lengva
tų. Auklėtinis bei mokinys jau 
senokai turi pilną laisvę sava
rankiškai plėtotis, anksti apsi
spręsti, kokių dalykų mokytis. 
Dauguma gali demokratiškai nu
spręsti mokytojo ar profeso
riaus tinkamumą. Dabar eina ko
va dėl jų teisės nuspręsti dėsto
mojo dalyko normas, kiekį ir 
bendrą studijavimo tvarką.

Demokratiškiausias žmogus
Gal labiausiai demokratiškas 

žmogus yra amerikietis. Jis yra 
ainis tos labiausiai liaudiškos 
liaudies, suplaukusios iš įvai
riausių kraštų jieškoti gerovės.

Religiniame gyvenime
Stebint dabarties reiškinius, 

nesunku įžvelgti demokratinę 
įtaką ir religiniam gyvenimui. 
Atvykus iš senojo pasaulio ir da
lyvaujant Mišiose mišrioje ame
rikiečių šventovėje, stebino dau
gelio nerūpestinga laikysena, 
kalbėjimasis, rankų laikymas 
kelnių kišenėse; net moterys sė
dėjo koja ant kojos užkėlusios ir 
šiaip nekukliai laikėsi. Atrodė, 
kad amerikietis net ir Dievui 
pamaldų laiku ir ten esančiam 
Švenčiausiajam S a k r a m e ntui 
daug pagarbos neturi — geriau
siu atveju su Juo jis elgiasi kaip 
su draugu.

Vėliau, besilankant Japonijo
je, teko dalyvauti Japonijos ka
talikų pamaldose ir matyti, koks 
nuostabiai pagarbus japonų ka
talikų religingumas, ypač jų ku
nigų ir japonių seselių.

Pagaliau atėjo ir bendresni 
pakeitimai, suprastinimai ne tik 
religinėje organizacijoje, bet ir 
santykiuose su Dievu, švenčiau
sias Sakramentas šventovėse liko 
iškeltas iš pagrindinio altoriaus 
į nuošalesnę vietą, lyg Jis būtų 
vienas iš dalyvių, užleidžiant vis
ką bendrijai. Ne tik komuninę, 
bet ir Komuniją leidžiama vi
siems imti savo rankomis.

Įdomu, kad tie suprastinimai 
ir palengvinimai iššaukė reikala
vimus daugiau laisvių, mažiau 
pareigų net ir esminiuose doros 
bei tikėjimo dalykuose, pagris
tuose Apreiškimu, prigimties 
dėsniais ir sveiku protu. Demo
kratiškai būdingas yra reikala-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
TeL 533-7954

vimas palikti kiekvieno atskiram 
sąžinės apsisprendimui net mo
ralines tiesas. Demokratiškas 
žmogus unijų patyrimu ir meto
dais pradėjo derėtis net su pačiu 
Dievu “dėl daugiau — už ma
žiau.”

Tiesa, pagal šventąjį Raštą, 
danguje yra daug buveinių. Atsi
žvelgiant i gerą valią ir kaiku- 
rias aplinkybes, gal Dievo gai
lestingumas padarys, ką rašyto
jas Dostojevskis yra pasakęs: 
“Įeikite pagaliau į dangaus ka
ralystę ir jūs — kiaulės girtuok
liai ...”

Dabar daug kas nešioja 

dirbtinius dantis 
su didesniu malonumu

Jei norite išvengti nemolonumų, kai dantų 
plokštelės išslysta, slinkčioĮa ar atšipoloiduo- 
Ja, — užbarstykite truputį FASTEETH ant 
dantų plokštelių. FASTEETH laikys dirbti
nius dantis daug tvirčiau. Galėsite valgyti 
geriau ir jaustis daug maloniau. FASTEETH 
yra berugščiai. Padės panaikinti plokštelių 
kvapą. Gerai pritaikinti dirbtiniai dantys yra 
būtinybė sveikatai. Eikite pas savo dantistą 
reguliariai. Reikalaukite FASTEETH visose
vaistinėse.

------------ I—lOME CDWNERS 
CZENTRE

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

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

satelitu. Mano brolis susijaudi
nęs išpasakojo komunistų nedo
rovingumą, komunistų partijos 
pareigūnų niekšybes, čekams 
priklausančio turto nusavinimus, 
nekaltų žmonių kalinimo bei žu
dymo tragizmą. Jo manymu, vi
so to blogio raudonos gijos ve
da į komunistų partiją, i Mask
vą. Frankas išdėstė katalikiško 
jaunimo pogrindžio kovos pla
nus bei tikslus. Jo manymu, lais
va ir demokratinė Čekoslovaki
jos valstybė vėl sugrįš i laisvų
jų Europos valstybių šeimą. Mes

visi matėme rusiškojo komuniz
mo kenksmingumą mūsų tautai. 
Išnyko buvusi ekonominė gero
vė, saugumas, teisė ir teisingu
mas. čekų tauta pasijuto sukaus
tyta nelaisvės ir vergijos gran
dinėmis. Užtat mano brolis Įsi
jungė slapton katalikų studentų 
antikomunistinėn organizacijom 
šioji veikė, kaip išmanė: spaus
dino antikomunistinius ir anti- 
rusiškus lapelius, juos platino, 
be to, buvo atliekami kad ir ne
stambaus masto sabotažo veiks
mai. “Bus daugiau)
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Kq veiksime atostogų metu?
Mokslo metams pasibaigus, 

daugumas gimnazistų ir studen
tų bando surasti vasaros darbą. 
Deja, nevisiem pasiseka šį dar
bą surasti. Namuose būnant iš
tisas dienas, surasti užsiėmimą 
darosi sunkiau, žinoma, labai 
daug laiko galima praleisti prie 
televizijos, bet dienos metu pa
sirinkimas gerų programų labai 
nedidelis. Taip pat galimą, kai 
pasitaiko geras oras, gulėti ir 
kaitintis saulėje, bet ir to neda
rysi visą dieną, nes greit parau
si kaip vėžys. Tai kas gi belieka 
daryti iki to laiko, kai prasidės 
stovyklos ar kai tėvai gaus savo 
atostogas ir su jais galėsime iš
važiuoti į vasarnamius?

Pasiūlymai sunku daryti dėl
to, kad nevisiem patinka tie pa
tys dalykai. Bet visdėlto turbūt 
vienas iš praktiškiausių patari
mų — sportuoti. Vasaros metas 
yra kaip tik geriausias laikas 
žaisti lauko tenisą, golfą (nors 
šis gana brangiai kainuoja), ko
mandinius žaidimus, kaip futbo
lą, krepšinį, tinklinį. Beveik 
kiekvienas parkas turi sporto 
aikštes, kur galima nemokamai 
gerai išprakaituot ir smagiai lai
ką praleist. Kam nepatinka ilgai 
būti lauke, saulėje, nepamirški
te stalo teniso ir kitų panašių 
žaidimų. Visoks sportas daugiau 
ar mažiau lavina kūną ir tuo pa
čiu metu duoda progą lengvai 
nugalėti nuobodumą.

Yra daug tokių, kurie nėra la
bai sportiškai nusiteikę ar bent

Taisytini dalykai stovyklose
Jaučiuosi turįs teisę pakriti

kuoti mūsų stovyklas, nes esu 
stovyklavęs* jau eilę metų. De
šimt metų praleidau Naujojoj 
Wasagoj ir Dainavoj, žiemos ir 
vasaros stovyklose, ir todėl no
rėčiau pareikšti savo nuomonę.

Įdomu palapinėse
Man patiko stovykla, kol gy

venome palapinėse. Buvo kaž
kaip smagu. Kai pasidarydavo 
karšta, reikėdavo suvynioti pa
lapinės šonus ir “voila-air con
ditioning”. Kai reikėdavo šluoti, 
pakeldavom šonus. Kai užeidavo 
lietus, truputį atleisdavom vir
ves. Jeigu norėjai pamatyti kas 
darėsi lauke, užteko pakelti 
“kanvą” ir pasižiūrėti. Dabar 
reikia bėgti prie durų, kur su
sirinkę visi kartu nieko negali 
matyti. Taip pat būdavo smagu 
girdėti, kaip lietus barbendavo į 
palapinės stogą. Rytais galėjo
me matyti medžių lapus virš 
mūsų galvų. Dabar turime pato
gius barakus, bet jie yra per
daug patogūs ir todėl mano šir
dis pasiliko palapinėse.

Buvo daug pasikeitimų per 
dešimt metų. Stovyklos ribos 
buvo praplėstos, iškilo nauji pa
statai ten, kur anksčiau buvo 
tankus miškas. Dabar galime 
valgyti po stogu ir naudotis ki
tais patogumais. Vienas dalykas 
erzino mane seniau — kai rei
kėjo atsivežti savo indus ir juos 
plauti. Nelaimingas būdavo sto
vyklautojas, kuris patekdavo į 
eilės galą — turėjo laukti kar
tais net pusę valandos, baidy
damas muses ir širšes. Kai paga
liau prieidavo prie “sinkos”, 
vanduo būdavo rudai juodas ir 
šaltas.

Švaros reikalai
Kitas dalykas, kuris man ne

patinka, tai šiukšlės. Kodėl sto
vyklos administracija negalėjo 
pagalvoti, kad reikia šiukšlių dė
žių? Aš pats daug kartų siūliau 
vadovams. Tik vieną kartą buvo 
atsiradus šiukšlių dėžė. Po savai
tės jos jau nebebuvo, ir mums, 
stovyklautojams, reikėjo rankio
ti šiukšles. Ne tik turėtų būti 
pakankamai dėžių šiukšlėm ap
link rajoną, bet ir pačiuose ba
rakuose. Aš gerai žinau, kiek 
šiukšlių gali atsirasti per vieną 
naktį.

Nepatinka ir kaikurie švaros 
reikalai. Po pusryčių dažniausiai 
pradedam tvarkytis aplink bara
ką. Pasidaro tikras pragaras, 
kai negali surasti šluotos arba 
grėblio. Turėtų būti po vieną 
šluotą kiekviename kambaryje 
ir pakankamai kitų tvarkymosi 
įrankiu. • A

Leidimai ir draudimai
Vyresniem stovyklautojam tu

rėtų būti leista eiti už stovyklos 
ribų atsiklausus vadovybės. Jei 
reikia, galima būtų paimti tėvų 
parašą, įgaliojanti vadovybe leis
ti stovyklautojus išeiti už sto
vyklos ribų. Vyresni stovyklau
tojai tuo atveju, aš manau, leng
vai gali pasiimti atsakomybę. 
Vadovybės leidimas būtų reika
lingas. kad stovyklos programa 
nenukentėtų.

Stovyklos krautuvės būna per- 
mažos. Turėtų būti leista stovyk
lautojams eiti i krautuves nusi
pirkti, išskiriant draudžiamus 

nemėgsta ilgas valandas praleis
ti sporto aikštėje. Jiems, žino
ma, ir visiem siūlau neužmiršti 
skaityti ne vien tik angliškas 
knygas ar laikraščius, bet ir lie
tuviškas knygas ir laikraščius. 
Skaitymas betkuria kalba plečia 
pasaulėžiūrą, duoda naujų, ori
ginalių minčių, lavina protą, tur
tina dvasią ir tuo pačiu leidžia 
pailsėt.

Taip pat galime rasti užsiėmi
mų įvairiose kitose srityse. La
bai* populiarus ir įdomus užsi
ėmimas yra. fotografavimas, ši 
sritis nėra taip brangi, kaip dau
gumas mano. Kaina žymiai su
mažėja, kai pradedi pats savo 
nuotraukas aiškinti. Per fotogra
fiją gali išreikšti, kaip, ir per 
kitas meno sritis, savo jausmus, 
norus bei originalias idėjas. Be 
to, gali pasidžiaugti, kad tai tavo 
pačio kūrinys, o ne krautuvėje 
pirktas, dažnai net masiškai ga
minamas paveiksliukas, šiuo at
žvilgiu gana panašios sritys į fo
tografiją yra piešimas ir tapy
ba, kuriose, įdėjus darbo, gali
ma daug pasiekti.

Ir, žinoma, nepamirškim lai
kui atėjus visi važiuoti į stovyk
las. Jaunimo dauguma vasaros 
metu persikelia iš miestų i sto
vyklas miškuose, kur vyksta jau
natviškas gyvenimas, kur yra lai
ko ir poilsiui, ir sportui, ir mu
zikai, ir poezijai, ir maldai. Tai 
jaunųjų karalystė, kurioje sma
gu gyventi.

A. Kuolas

dalykus. Nebūtina, kad visas 
būrys eitų krautuvėn. Galėtų 
vienas stovyklautojas nupirkti 
keliems.

Draudimas radijo aparatų 
įvestas tam, kad padėtų išlaiky
ti lietuvišką atmosferą*. Gerai, 
bet mes gyvename labai dide
liame pasaulyje ir išlikti dvi 
savaites ar ilgiau be žinių yra 
sunku. Stovyklos garsiakalbis 
turėtų perimti visas radijo sto
ties funkcijas, neišskiriant ži
nių bent vieną kartą į dieną.

Draudimas angliškų knygų 
buvo įvestas irgi turint geras in
tencijas. Bet man stovykloje yra 
geriausias laikas skaityti. Dvi 
savaitės be angliškų knygų nie
ko nepadės, nes stovyklautojai 
vistiek kalbasi tarp savęs ang
liškai. Šis draudimas, kaip ka
nadiečiai sako, “neturi dantų”. 
Jis nieko nepadeda. O leidimas 
skaityti gerą anglišką knygą pa
darytų daugiau gero, negu žalos.

Automobiliai
Tik dabar pradėjo atsirasti 

stovyklautojų, kurie atvažiuoja 
į stovyklas savo automobiliais. 
Vadovybė reikalauja, kad auto
mobilio raktai būtų atiduoti va
dovybei. Intencija gera, bet pa
tys vadovai kartais pasinaudoja 
šiuo Įstatymu, kad galėtų nau
dotis stovyklautojų automobi
liais. Kas atsitiktų, jeigu vado
vas, net ir pats komendantas, 
sudaužytų atomobilį dėl savo 
kaltės? Todėl turėtų būti už
drausta vadovybei atimti raktus, 
nes automobilis yra stovyklau
tojo nuosavybė. Ir jei stovyk
lautojas yra atsakingas už savo 
automobilį, kodėl jis negali būti 
tiek pat atsakingas stovyklai ne
sinaudoti automobiliu be leidi
mo?

Kiti dalykai
Gera būtų turėti valdybą, iš

rinktą pačių stovyklautojų. Jie 
nedirbtų vadovų vietose, bet bū
tų kaip* patarėjai; turėtų maž
daug tiek teisių, kiek studentų 
taryba gimnazijose. Tai padėtų 
išmokyti mus kas yra tikra atsa
komybė ir tuo pačiu metu pa
dėtų stovyklautojams įvykdyti 
stovyklos vadovybės įsakymus.

Yra vienas dalykas, kurio sto
vyklautojai labai nekenčia, tai 
rytinė mankšta. Jeigu jau būti
nai reikia stovyklautojus kan
kinti su ta mankšta, tai turėtų 
būti koks nors būdas ją paįvai
rinti. Pavyzdžiui galėtu būti bū
relis, kuris nubėgtų iki ežero 
ir atgal. Galėtu būti kitas bū
relis. kuris atliktų ta mankštą 
kitokiu būdu. Reikėtų pagal
voti.

Dainavimo pamokos yra per
daug formalios. Kai reikia sėdė
ti ir dainuoti, pasidaro visiškai 
nemalonu ir pradedi keikti tas 
dainas. Geriausias laikas dai
nuoti yra baigiant vakarienę ar
ba pietus. Aš žinau, kad Daina
voje mes beveik po kiekvieno 
valgio dainuodavom. Ir buvo 
smagu.

Būtu gera, jeigu stovykla tu
rėtų dviračių, laiveliu ir kitokiu 
sporto priemonių. Žinoma, tai 
daug kainuotu. Kadangi mes pi
nigų daug neturime, tai galime 
apie tai tik pasvajoti.

Algis Čepas

Jaunimo žygiui už tikėjimo laisvę vadovauja specia js komitetas Klevelande. Nuotraukoje — komi
teto nariai su svečiais simpoziume š. m. birželio 8 d. Iš kairės: pirm. R. Laniauskas, D. Čiuberkytė 
— neolituanų atstovė, G. Sniečkus — Jūrų Skautijos, M. Jokūbaitytė — skaučių, vysk. V. Brizgys, 
dr. V. Vygantas, M. Gailiušytė — PLB jaunimo sekcijos atstovė, A. Muliolis — skautų, R. Bublys — 
stud, ateitininkų. Trūksta A. Rukšėno, akademikų skautų atstovo

Data-1979 metu vasara
Kaip atrodys mūsų išeivijos gyvenimas už dešimt metų? 

AL. GIMANTASAną savaitgalį “Dainavos” 
stovyklavietėje teko girdėti, o 
kiek vėliau ir pačiam įsijungti 
į gana įdomų pašnekesį, kurį ve
dė tautiečiai, atvykę iš Kleve- 
lando, Toronto, Detroito ir Či
kagos. Atseit, buvo atstovauja
ma gana nemaža mūsų aktyves
nių kolonijų grupė. Buvo kal
bama, kaip visas lietuviškasis 
gyvenimas atrodys po 10 metų, 
t.y. 1979 m. vasarą. Buvo nag
rinėjama beveik kiekviena reikš-
mingesnė lietuviškojo gyvenimo 
sritis.

Kultūrinis gyvenimas
Jo pasireiškimai bus kur kas 

retesni, bet augštesnio lygio. 
Per žiemos sezoną turėsime pa
rengimus ne kiekvieną šeštadie
nį ir sekmadienį, bet žymiai re
čiau, gal tik ketvirtą ar šeštą, 
bet jie bus gausiai lankomi. 
Programų atlikėjai bus visai ar
timi profesiniam lygiui. Išeivija 
šiame kontinente turės nuolati
nį teatrą, kuris lankys visas gy
vesnes lietuviškąsias kolonijas. 
Drama, koncertai, rečitaliai bus 
žymiai gausiau lankomi ir verti-

KUN. ANTANAS SAULAITLS, SJ, 
jaunimo veikėjas, gavęs dovanų stulą 
iš Toronto ateitininkų primicijų pro
ga, taria padėkos žodi

Nuotr. K. Baltrūno

Jaunimo žygis už tikėjimo laisvę
Laisvojo pasaulio lietuvių jau

nimo organizacijos susitelkė 
bendram žygiui už tikėjimo lais
vę pavergtoje Lietuvoje. Sudary
tas specialus komitetas, kuris pa
naudoja visas galimas progas 
kelti pavergtos Lietuvos klausi
mui bei reikalauti religijos lais
vės. To tikslo siekiant, Klevelan
de buvo surengta Maldos Diena. 
Mišias atnašavo ir pamokslą pa
sakė vysk. V. Brizgys. Praneši
mą salėje darė buv. ilgametis 
“Pax Romana” organizacijos 
pirmininkas dr. V. Vygantas.

Mergelės Marijos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos bažnyčia bu
vo sausakimša. Pamokslas buvo 
skirtas vieningam veikliajam Žy
gio jaunimui, kovojančiam už 
Lietuvos ir kitų pavergtų kraštų 
jaunimą mūsų tautos ir Lietu
vos labui, reikalaujančiam jos 
jaunimui dvasinės laisvės, lais
vės mąstyti, domėtis religija, 
viešai reikšti savus įsitikinimus. 
Anot vysk. V. Brizgio, “šiandien 
esame naujos idėjos ir naujos 
iniciatyvos tarsi krikštynose... 
Jūsų užsimojimas, jeigu turėsite 
kantrybės jį nulotos mąstyti, 
bandyti, gali tapti istoriniu mo
mentu ne vien Lietuvos, bet gal 
ir daugelio kraštu jaunimui”. 
Patyręs visuomenininkas, psi
chologijos daktaras V. Vygantas 
iškėlė eilę žygio veikėjams ir 
gausokai auditorijai aktualių 
problemų. Tik prielaidomis pa
svarstė jas, nepiršdamas savo 
sprendimų, o palikdamas dauge
lio jų pritaikymą patiems klau
sytojams, daugiausia patiems va
dovaujantiems žygininkams atei

nami, nes ir jų lygis bus augš- 
tesnis.

Visuomenė
Ji dar plačiau ir giliau įsilies 

į vietinę aplinką, deja, lietuviš
kojo gyvenimo sąskaiton. šeimos 
bus mažos, prieauglis vidutiniš
kai bus tik du vaikai šeimoje. 
Materialiniam gėriui kylant, di
dės visų savanaudiškumas, bus 
daugiau* paisoma asmeninių ma-
lonumų, linksmo ir nerūpestin
go gyvenimo, vengiama varžtų, 
įsipareigojimų. Visa eilė orga
nizacijų nejučiomis išnyks pa
čios, liks tik Lietuvių Bendruo
menė, kaip vienintelė, stipri ir 
efektyvi organizuotos lietuviš
kosios visuomenės ašis, apie ku
rią ir suksis visa veikla. Bus 
atskiros sekcijos, dominančios 
vienus ar kitus tautiečius, gru
pes, bet visi veiks Bendruome
nės vardu.

Spauda
Visa eilė laikraščių sunyks. 

Tebus leidžiamas tik vienas 
dienraštis, žymiai mažiau savait
raščių. Liks tiktai vienas žur
nalas. maždaug “Time” žurnalo 
formato; gvildens kultūrą, meną, 
politiką, sportą, teatrą, religiją 
ir visus kitus viešojo ir bend
rojo gyvenimo aspektus. Mūsų 
“progresyviųjų” spauda iki to 
meto visai išnyks, ir tai bus ženk
las. kad išeivijoje daugiau visai 
neliks tautiečių, kurie pritartų 
sovietinei krašto okupacijai. Vi
siems įdomu, kurie turės užsi
daryti ir kurie išliks iš mūsų 
periodinių leidinių? Atsakymas 
labai paprastas: išliks tik tie. 
kurie sugebės eiti su laiko dva
sia, kurie pajėgs ne tik formuo- - 
ti, bet ir informuoti, kurie pa
galiau supras ir atitinkamas iš
vadas pasidarys, kad be mūsų 
jaunimo, jų dėmesio spaudai 
joks leidinys neturės ateities. 
Išvada: jau dabar pats laikas 
pradėti mūsų spaudai reformas, 
kurios dar gal suspės pagauti 
mūsų priaugančio jaunimo dė
mesį ir ras būdus jam patikti, 
patraukti ir padaryti nuolatiniu 
skaitytoju.

Mokylda 
šeštadieninės mokyklos tokia 

forma, kaip šiandien, jau ne
beveiks. šeštadieniais bus ban
doma sutraukti priaugančiąją

ties veikloje. Žygio komiteto pir
mininkas R. Laniauskas perbėgo 
sutrauktą žygininkų veiklą. Pra
nešimui vadovavo Korp! Neo- 
lituania atstovė komitete D. čiu
berkytė.

Komitetas iki šiol atliko visą 
eilę paruošiamųjų darbų. Be tai 
tik pradžia. Svarbiausia jų sėk
mingo veikimo sąlyga —■* visų 
lietuvių šiltas pritarimas. Jokio 
didesnio darbo negalima atlikti 
be lėšų, be finansinio pritarimo.

Numatytas ir jaunimo žygis į 
Vatikaną. Jame dalyvaus ir viso 
laisvojo pasaulio lietuvių jauni
mo atstovai. Tam reikia apsčiai 
lėšų. Bet ne milijonų! Kiekvieno 
lietuvio garbės pareiga paremti 
Žygio veikėjus, kad ir kukliomis 
aukomis. Nuo kiekvieno po siū
lelį — vargšui marškiniai. P. B.

PETRAS LAPAS
VASARA

Tvaiko 
Dūžiai 
Suskaldo 
Ir sniego granitą. 
Apsimetę taškais 
Nuogai stoviniuoja 
Beržai prie namų. 
Debesy trinasi 
Pamilusios saule. 
Dausom nusidažo 
Išplauti automobiliai 
Ir rieda 
Nauju plentu 
Po žiemos 
Išpažinties. 
Dieve! Ar
Ne perdaug pelkių laukuose? 
Ore. Ne perdaug mėlynumo?

lietuviškąją kartą savotiško, lyg 
ir socialinio lietuviško klubo rė
muose. Be formulių, taisyklių 
kalimo bus bandoma kiek ga
lint daugiau atžalyno pritraukti 
prie lietuviškojo gyvenimo ir sa
vosios tautos vertinimo per ati
tinkamus užsiėmimus, sportą, 
dainas, lietuviškus papročius, 
liet, šokius, žaidimus. Be jokių 
pažymių, be jokių skyrių, be jo
kių palikimų antriems metams, 
pataisų ar vasaros darbų. Vienin-
telė “bausmė” — rudenį Įteik
tas pažymėjimas, kad mokinukas 
atliko bent dvi savaites lietuviš
koje vasaros stovykloje “stažą”.

Politinė situacija
Abejojama, kad per sekantį 

dešimtmetį įvyktų kokių ryškes
nių pasikeitimų Ryt. Europoje. 
Sovietinė imperija ir toliau bus 
pasaulio toleruojama, kaip “su
per” jėga, bet laisvėjimo proce
sas Sov. Sąjungos viduje bus dar 
ryškesnis. Tuo pasinaudos sate
litiniai kraštai, kur žmonės gaus 
daugiau laisvių ir materialinių 
gėrybių. Jaunesnioji karta per
ims valdymo aparatą tiek Sov. 
Sąjungoje, tiek ir jos įtakoje 
esančiuose kraštuose. Santykiai 
su Vakarų pasauliu bus giles
ni ir platesni. Po truputį jau 
bus galima pasiųsti į sovietinius 
kraštus ne tik įvairių gėrybių, 
bet ir kultūrinių vertybių — 
knygų, spaudos. Žmonių tarpu- 
saviai ryšiai bus lengvesni ir 
paprastesni.

Santykiai su kraštu
Mažiau suvaržymų, mažiau 

kontrolės. Vis daugiau jaunimo 
vyks Lietuvon studijuoti, pra
leisti atostogas. Ir iš mūsų pu
sės, tiek privačiai, tiek per atitin
kamas institucijas, bus stengia
masi jaunimui iš Lietuvos parū
pinti stipendijas studijuoti Va
karų universitetuose. Jaunesnio
ji karta ras daugiau bendros 
kalbos ir ryšių su tokia pačia 
karta Lietuvoje, nors ir auklė
ta dešimtmečius sovietinėje ide
ologijoje. Bendros lietuviškos, 
patriotinės nuotaikos bus itin 
stiprios Lietuvos jaunimo tarpe, 
jomis užsikrės ir išeivijos lietu
vių jaunimas, kurio dalis gal ir 
sunkiai lietuviškai kalbės, bet tu
rės pakankamai sąmoningumo 
bei lietuviškos galvosenos ir sa
vigarbos.

žinoma, tai prielaidos, gal ir 
savotiškos iliuzijos. Gal čia tik 
spėjimai, bet įdomu kad, kaip 
minėta, diskusijų dalyviai, atvy
kę iš visai skirtingų gyvenamųjų 
vietų, visoje eilėje teigimų bu
vo vienodi ir reiškė panašias ar 
net tokias pačias nuomones, ži
noma, niekas negali tiksliai at
spėti ateitį, bet kartais, turint 
kaikuriuos duomenis, remiantis 
faktais iš netolimos praeities, 
juos lyginant, galima daryti kai- 
kurias išvadas, kurios vėliau pa
sirodys galbūt nelabai toli nu- 
krypusios nuo prieš dešimt metų 
darytų spėjimų. Taip ir su mūsų 
čia minėtomis prielaidomis. Ra
si, mažesnė ar didesnė jų dalis 
išliks tikrovės ribose. Paprastai 
taip būna su įvairias pramaty- 
mais. Yra tad pagrindo manyti, 
kad taip bus ir su šiais spėlioji
mais apie lietuvių išeivijos ateitį.
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Apie lietuviškojo jaunimo Vo
kietijoje religinę padėtį neturi
me aiškesnių duomenų, todėl 
apie jį yra ir sunku kalbėti. 
Bandysime todėl pradžioje trum
pai apžvelgti, kaip reiškiasi ir 
ką apie religiją galvoja vokie
čių jaunimas. Galima prileisti, 
kad lietuviškas jaunimas, augda
mas ir bręsdamas vokiškoje ap
linkoje, turės maždaug tuos pa
čius nusistatymus, nors galėtų 
turėti ir specifinių savybių, neš 
religiniame auklėjime yra itin 
svarbus šeimos auklėjimas. Lie
tuviškoji šeima betgi skiriasi nuo 
vokiškosios, nors, kaip toliau ma
tysime, ir jos įtaka religinėje 
srityje nėra lemianti.

Vokiečių jaunimas
Kaip žiūri jaunoji karta Vo

kietijoje į religiją? (Statistiniai 
duomenys yra imti iš 1960 m. 
pravesto 15-24 metų jaunimo ap
klausinėjimo).. 93% visų jau
nuolių pasisakė, kad jie vėliau 
leis krikštyti savo vaikus; 93% 
dalyvavo tikybos pamokose mo
kykloje; 93% buvo sutvirtinti ar 
priėmė pirmąją Komuniją; 92% 
pasisakė už bažnytinę santuoką. 
56% jaunuolių tiki į asmenini 
Dievą (69% ka*t. jaunuolių), 87 
%—į transcendentines jėgas — 
Dievą, dangiškąjį Tėvą, augštes- 
niąją jėgą, likimą ir pan. Pa
klausus šių 56%, kaip jie Die
vą supranta, 43% atsakė “ne
žinau”, “negaliu išsireikšti”. 
Taip pat krikščioniška asmeni
nio Dievo samprata, kad Dievas 
yra Meilė, Gėris, Apgynėjas, 
Teisėjas, Šv. Dvasia, Triasme- 
nis, tik penktadalio yra pamini
ma. Galima spėti, kad iš visu
mos mažiau nei dešimta dalis iš 
tiesų yra save surišusi su asmeni
niu Dievu.

Į klausimą, ko iš religijos yra 
laukiama, ką ji žmogui reiškia, 
atsakė: 28% — kad jos pagrin
dinės tiesos sutaptų su tiesa, bū- " 
tų suprantamos, prasmingos, tik
ros vertybės, kiekvienam priei
namos; laukiama tikrumo, ne- 
prieštaravimo tarp mokslo ir 
realybės; 16% — laukiama pa
guodos, stiprybės, patarimo, pa
galbos; 12% — kad religija bū
tų kelrodis; 6% — tikisi surasti 
kelią į Dievą.

Religiniai jaunimo lūkesčiai 
yra nukreipti į religinę informa
ciją. Tai liudija visa eilė kitų 
pasisakymų. Šitas informacijos 
noras sutampa su reikalavimu, 
kad religija būtų patrauklesnė. 
Paprastai tikėjimo dalykai yra 
padaromi patrauklesniais, pir
miausia patenkinant informaci
nį interesą. Kai vidiniai elemen
tai nebepirmauja, jų vietoje at
sistoja įdomios komunikacijos 
šauksmas. Lygiai, kaip niekas 
nenori užsiimti nuobodžiais ar 
sunkiais dalykais, taip nenorima 
užsiimti ir religiniais klausi
mais. Šauksmas tikėjimą pada
ryti patraukliu todėl negali būti 
interpretuojamas kaip religinis 
interesas. Religinius klausimus 
gyvai diskutuojantis jaunimas 
nebūtinai turi būti pamaldus 
jaunimas.

Suglaustai galima sakyti: jau
nime glūdi nedidelis pamaldu
mas kartu su, palyginti, dideliu 
informacijos ir diskusijų porei
kiu. Mielai jieškoma informa
cijos, nes iš to tikimasi intelek
tinio pasitenkinimo.

Dažnai iš krikščionybės skel
bėjų reikalaujama, kad jie būtų 
“arčiau gyvenimo”,, arčiau prak
tiškai vykdytinų dalykų. Jauni
mas tuo supranta ne pasisaky
mus aktualiais šio laiko klausi
mais. Gyvenimiškas yra toks 
skelbimas, kuris matomas indi
vidualios laikysenos konkretu
me.

Bažnyčią katalikų jaunimas 
dabar lanko: 68% pastoviai, 
24% — atsitiktinai dėl sekan
čių motyvų: 32% — iš tradici
jos, krikščionies pareigos, tėvų 
noro; 32% — dvasinio porei
kio, kad išgirstų Dievo žodį, pa
mokslą, kad pasimelstų, susi
jungtų su Dievu.

Bažnyčios lankymas ir apla
mai religijos praktikavimas turi 
ir kitų, socialinių aspektų. Tai 
asmens individualus santykis su 
tvarka, saugumu ir šeimyniš
ku artumu. Pasiruošimas per
imti religines normas ir pripa
žinti religinį autoritetą yra ten

didesnis, kur ir kitos gyvenimo 
formos yra “tvarkoje”, kur šei
ma yra neiširus ir šiaip jaunuo
lis jaučia artumą, priklausomu
mą ir šilumą. Tai žmonės, kurie 
savo gyvenime jaučia tvarką, 
pastovumą, savo santykiuose yra 
išlyginti, ramūs, patenkinti.

Trečdalis pramiega
Iškyla klausimas, kaip jauni

mas praleidžia savo laisvalaikį 
ir kiek vietos skiria religiniam 
gyvenimui? Pagrindinis jaunimo 
užsiėmimas sekmadienį yra at
sigaivinimas: miegas, poilsis, 
pramogos namuose ir išvykus. 
Trečdalis jaunimo sekmadienio 
priešpietę pramiega arba ilsisi 
(kat. jaunimo 26%). šalia mie
go, didelė dalis jaunimo sekma
dienį praleidžia prie savo nami
nių darbų arba draugų grupėje. 
24% eina* į kiną, 4% lanko kul
tūrinius parengimus, 6% — 
sportinius, 16% žiūri televizi
jos, 17% skaito.

Aplamai, tarp 80% ir 90% 
jaunimo kokia nors forma save 
laiko Bažnyčios nariais. Išorinis 
dvasinis santykis ir ištikimumo 
ryšys betgi -pastebimas dides
nėj pusėj jaunuolių. Tik mažas 
nuošimtis yra dogmatiškai Baž
nyčiai ištikimas, šalia jų, ne
mažas jaunuolių skaičius rodo 
pozityvių ištikimumo žymių, 
nors jų nebūtų galima priskai- 
tyti prie parapijų branduolių. 
Jie pritaria pagrindiniams tikė
jimo dėsniams, Bažnyčiai, reli
gija, šv. Raštui. Tai reiškia, 
jie gyvena nebe tradicine insti
tucine krikščionybe.

Lietuvių jaunimas
Jau buvo užsiminta, kad vai

ko auklėjimas šeimoje ir apla
mai sveika šeima turi nemažai 
įtakos į jauno žmogaus religi
nį brendimą. Didelė dalis spe
cifiškai lietuviško religingumo 
aspektų turėtų išplaukti iš skir
tingos lietuviškos šeimos verty
bių. Jeigu mes visdėlto bandome 
teigti, kad lietuviškas jaunimas 
yra paveikiamas ne tiek šeimos, 
kiek nelietuviškos aplinkos, tam 
yra priežasčių bendroje lietuviš
koje situacijoje.

Vyresniosios kartos, brendu
sios Lietuvoje, visas religinis gy
venimas vyko daugiau ar ma
žiau aiškiai nustatytomis, nusi
stovėjusiomis formomis. Toks 
aiškus kelias Įgalina žmogų sta
tomiems reikalavimams nusi
lenkti be didesnės refleksijos 
apie savo elgesio prasmę. Reli
ginis gyvenimas Lietuvoje, ypač 
kaime, buvo beveik vienalytis 
— kito tikėjimo pasireiškimai 
buvo reti ir prisiskaitė prie ku- 
rijozų. Agrarinės visuomenės 
simboliai, apeigos ir žmonių gy
venimo būdas Lietuvoje buvo 
pirmaujantys. Lietuviai religiją 
pergyveno daugiau jausmu. Ti
kėjime proto Įžvalga, refleksi
ja ir valia neturėjo atitinkamo 
svorio. Toks religijos pergyve
nimas nėra blogas, bet jisai gali 
išlikti tiktai pastovioje ir- vie
nalytėje aplinkoje. Jeigu kves
tionuojamos iki tol galiojusios 
nusistovėjusios religinio elgimo
si formos, jeigu atsiranda ir ki
taip tikinčiu arba visai netikin
čių, — gali išnykti ir labai karš
tas religinis jausmas.

Suglaustai galime sakyti, kad 
lietuvis: 1. augo tradiciniais san
tykiais būdingoje agrarinėje vi
suomenėje, kurioje religinės el
gesio normos buvo aiškiai nusta
tytos ir socialinės kontrolės iš
reikalaujamos: 2. subrendo ap
linkoje, kurioje pagrindinis da
lykas buvo laikymasis nusisto
vėjusių formų ir autoriteto ger
bimas; 3. savo religini pergyve
nimą grindė jausmu, kurio išli
kimas priklauso nuo atitinkamos 
aplinkos išlikimo.

Skirtingose sąlygose
Atsidūręs Vokietijoje, lietuvis 

pateko i radikaliai pasikeitusias 
sąlygas.* Iš agrarinių struktūrų 
jis pateko į didelės pramonės 
kraštą su visai kitomis sąrango
mis. čia reiškiasi religinis plu- 
ralizmas, nekalbant apie bendrą 
daugumos abejingumą religiniu 
atžvilgiu. Nebelikus ir socialinės 
kontrolės, atsisakyta nuolatinių 
religinių praktikų, čia atsilie
pia ir nepakankamas protinis re
ligijos perėmimas: patekus sudė- 
tingon aplinkon, išblėso ir gy
vesnis religinis jausmas.

Lietuviškų šeimų religiniame 
auklėjime įvyko lūžis. Vientisu
mas nebuvo išlaikytas bent 
dviem aspektais. Pirmiausia pa
ti šeima, patekusi naujon situa- 
cijon, tapo religiniu atžvilgiu 
dezorientuota. P r i s i t aikymas 
prie visai kitokiu tik tam tikrai 
visuomenės daliai galiojančiu 
gyvenimo gairių religinėje sri
tyje nevieną privedė prie atša
limo nuo religijos. Antra, vyres
nieji yra dar aiškiai linkę i ag
rarinės kultūros santvarkos reli
gines formas ir simboliką. Jiems 
todėl yra sunku pasikeitusiose 
sąlygose savo vaikams perduoti 
religini turinį, supramonintos vi
suomenės 'kvlfijros elementais. 
Jaunimas todėl turi orientuotis 
daugiau į už šeimos ribų galio
jančias normas ir pažiūras.

(“A teiti n” 1969 m. nr. 32/33, 
sutrumpintas).
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KAUNIEČIŲ ŠVENTE
Tradicine tapusią vasaros šventę, 

kurios tikslas yra atžymėti trumpiau
sią vasaros naktį, birželio 23 d. su
rengė kauniečiai prie senosios pi
lies. Ant Kleboniškio, Eigulių, Jie
sios, Marvos, Veršvų bei kitų Pa
kaunės piliakalnių buvo uždegti lau
žai. Kauno tiltai ir laivai pasipuošė 
įvairiaspalvėmis šviesomis. Koncer
tinę porgramą prie senosios pilies 
Nemuno ir Neries santakoje atliko 
Kauno politechnikos instituto mišrus 
choras 44Jaunystė”, pučiamųjų orkest

dailininko kūriniai. J. Kuzminskis 
taipgi džiaugėsi lietuvių vitražiniu* 
kų tarptautinio pripažinimo Mon
realyje ir Londone susilaukusiais lai
mėjimais, keramikų ir ypač tekstili
ninkų gražia pažanga. Suvažiavimo 
dalyviai Dailininkų Sąjungos valdy
bos pirmininku išrinko J. Kuzmins 
kį, pavaduotojais — K. Bogdaną, V. 
Gečą ir S. Jusionį, atsakinguoju sek
retorium — P. Gudyną. Kauno sky
riaus pirm, pareigos teko P. Staus
kui, pavaduotojos — M. Dėdienei, at
sakingojo sekr. — B. Klovai.

ras, Kauno žemės ūkio projektavi
mo instituto liaudies šokių ansamb
lis “Rasa”, vyrų choras “Perkūnas” 
bei kiti saviveiklininkų ansambliai. 
Šventė baigta vaikštynėmis ir gegu
žine. .

“GINTARO RATELIAI”
Vingio parko estradoje ir Vilniaus 

operos bei baleto teatre “Gintaro ra
telių” vakarus surengė baltiečių pa
vyzdinės tautinių šokių grupės. Pro
gramą pradėjo Vilniaus. “Vaiva” ir 
Kauno “Suktinis” iškilminguoju tre- 
jiniu. Latvių “Jauniba”, “Ritenitis” 
ir “Vija” atliko “Aš mokėjau šokti” 
ir “Rucevietį”. Estų “Kajako” grupė 
atskleidė pajūrio žvejų buities vaiz
dus. Programą papildė šių kolektyvų 
atlikti rusų, bulgarų, rumunų, ukrai
niečių ir vokiečių šokiai. “Gintaro 
ratelių” koncertai taipgi įvyko Kau
ne ir Panevėžyje.

DAILININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Dailininkų Sąjungos VII suvažiavi

mas birželio 19-20 d.d. įvyko Vilniu
je. Atidaryme dalyvavo didieji kom
partijos “menininkai” — A. Snieč
kus, V. Charazovas, M. šumauskas, 
A. Barauskas, L. Diržinskaitė-Piliu- 
šenka, A. Barkauskas ir kt. Jų svei
kinimo laiškas dailininkams priminė: 
“Nėra abejonės, kaip artėjančias Vla
dimiro Lenino gimimo 100-ąsias me
tines dailininkai pažymės dar nuo
seklesne kova už lenininių meno prin
cipų tyrumą, už dailės liaudiškumą 
ir partiškumą. Dailininkų dirbtuvėse 
vyraujanti kūrybiška darbo nuotaika 
leidžia tikėti, kad garbingasis jubi
liejus bus atžymėtas meistriškais gi
lios minties ir didelio pilietinio pa
toso kūriniais, kad lietuviška leni- 
niana bus praturtinta naujais reikš
mingais dailės darbais...” (“Litera
tūra ir Menas” nr. 25). Dailininkų 
Sąjungos pirm. J. Kuzminskis 1967- 
69 m. veiklos apžvalgoj konstatavo, 
kad margą tapybos Įvairovę jau pa
keitė tapybos vienalytiškumas, kryp
tinga meninių jieškojimų logika. Ki
taip, žinoma, ir negalėjo būti, kai 
dailininkams įsakomi tematiniai pa
veikslai, kurių problema, pasak J. 
Kuzminskio, visais savo aspektais iš
ryškėjo tik prieš keletą metų. Viena 
dailininkų grupė, tapydama tokius 
komunistinio gyvenimo saldainiukus, 
dabar pagrindini dėmesį skiria spal
voms, kita — figūrinei kompozicijai. 
Bene didžiausių laimėjimų yra pasie-

LIETUVIAI PRIE USURIO
Karinę prievolę sovietų okupuotos 

Lietuvos jaunuoliams šiandien ten
ka atlikti tolimiausiuose Sovietų Są
jungos užkampiuose. Lietuviams teko 
dalyvauti Kremliaus suorganizuotoj 
invazijoj į Čekoslovakiją. Nesvetimi 
jiems ir susidūrimai su Sibiran no
sį bandančiais kišti kiniečiais. Pasie
niečio dienos proga “Tiesoje” foto- 
reportažą paskelbęs Vytautas žemai
tis lankėsi prie Usurio upės, kur įvy
ko keletas kautynių Damanskio salo
je. Jis mini prie Baltijos jūros per
keltą kpt. Joną Steponavičių, kuriam 
yra tekę ginti protėvių kaulais nu
sėtą sovietinį Sibirą nuo kiniečių. V. 
Žemaitis čia sutiko kautynių dar ne
mačiusius lietuvius — jaun. seržan
tą Stasį Letkauską iš Alytaus, Joną 
Repečką iš Ukmergės, Valerijų Rai
nį iš Raseinių, Zenoną Bružinską iš 
Rietavo ir viršilą Stepą Garelčionką 
iš Kaišiadorių rajono.

FILATELISTŲ PASITARIMAS
Lietuvius filatelistus dabar jungia 

Sovietų Sąjungos filatelistų draugi
jos respublikinis skyrius, kurio at
stovai buvo susirinkę pasitarti šili
ninkuose prie Šilutės. Veikliausi, at
rodo, yra kauniečiai pašto ženklų 
rinkėjai, turintys daugiau kaip 300 
narių keliose sekcijose. Jaunimo sek
cija jungia 120 jaunųjų filatelistų. 
Sueigos daromos žiemą du kartus, va
sarą — kartą per savaitę. Jų metu 
išklausoma žodinio žurnalo “Kolek- 
cionieriškos Naujienos”. Deja, filate
listų veiklą varžo duoklė sovietiniam 
komunizmui. Kauniečių filatelistų pa
rodos pagrindinė tema pvz. yra “VL 
KJS — 50 metų”, šilutiečių — “Tų 
dienų šlovė neišblės”. Taigi, pirmie
ji turi rinkti pašto ženklus, skirtus 
sovietinio komjaunimo penkiasde
šimtmečiui, antrieji — sovietų-nacių 
karui. Lenino šimtojo gimtadienio 
proga nutarta suorganizuoti konkur
sinę parodą. Apie užsienio pašto 
ženklus nė neužsimenama, nes turbūt 
ryšiai su užsieniečiais filatelistais ne
pageidaujami, nors užsienietiškų paš
to ženlų parodos, be abejonės, susi
lauktų didesnio dėmesio. Tada gal
būt netektų skųstis, jog minėtose 
dviejose propagandinėse parodose ne
gausiai dalyvavo jaunieji filatelistai.

STATYBININKŲ IŠDAIGOS
Birželio 10 d. “Tiesos” redakcijos

Winnipego lietuvių vasarvietė ir stovyklavietė Oak Point, kur š. m. 
rugpjūčio 17—24 dienomis rengiama Kanados jaunimo stovykla

g HAMILTON

Iš šios sumos atsimestų apie $20.- 
000 įvairių išlaidų, taip kad galuti-

tumėm apie $390.000 grynais pinigais 
ir vertybės popieriais. Tai priklau
sytų LN narių sudėtiems per 10 me
tų $100.000 (1000 akcijų po $100). 
Didžiausias LN iniciatorius ir dau
giausia įdėjęs darbo St. Bakšys įro
dė tai, ką po nepavykusios 1963 m. 
LN statybos pabrėždavo: “Jei nesu- 
dėjome Lietuvių Namams pakanka
mai lėšų iš savo kišenių, palaukime, 
kol LN turtas jas sukels”. Sk. SL

A. A. ATS. MJR. N. ZABULIONIO 
mirties metinės — liepos 13 d. Velio
nis reiškėsi Kanados ir Hamiltono lie
tuvių visuomeninėj veikloj, ypač Ve
teranų S-goj, KL B-nėj, lietuviškoj 
parapijoj. Visi pažįstami ir ginklo 
draugai to sekmadienio maldose pra
šomi prisiminti velionį. Gedulingos 
Mišios už jį bus atnašaujamos liepos 
17 d. Aušros Vartų bažnyčioj.

ATITAISYMAS. “TŽ” 27 nr. po 
nuotrauka 3 psl. klaidingai parašyta 
pavardė. Turėjo būti ne A. Grajaus
kienė, bet A. Mikšienė-Grajauskaitė.

4 okI • Tėviškė* Žiburiai 1969. VU. 10 — Nr. 28 (1015)

© LIETUVIAI PASAULYJE

kę grafikai knygų iliustracijose, pla
katuose ir ypač estampuose, kur dai
lininkas gali pasirinkti temą bei jos 
individualų sprendimą. Kalbėdamas 
apie skulptorius, J. Kuzminskis pri
minė G. Jokūbonio 1967 m. Maskvoj 
pastatytą Lenino skulptūrą, N. Pet
rulio kuriamą Lenino paminklą Kau
no miestui, įvairiose Lietuvos vieto
vėse, kaip grybus po lietaus, dygs
tančius paminklus ir biustus kom
partijos veikėjams. Vienas stambiau
sių projektų — pastatyti paminklą 
Kryžkalnyje Lietuvą okupavimu “iš-

darbuotojas V.J. “Dienos aiduose” ra
šo: “Gražioje vietoje Vilniuje, Aukš
tuosiuose Paneriuose, prie pušynėlio, 
baltuoja nauji LTSR Mokslų akademi
jos Fizikos-matematikos instituto ra
diologinės laboratorijos pastatai. Įsi
kūrė čia fizikai sausio mėnesį. Džiau
gėsi naujakuriai. Tačiau pasirodė, 
kad žiemą čia blogas susisiekimas, o 
nutirpus sniegui, atsirado luitai ce
mento, geležies laužo, vielinės tvoros 
ritinys, neužbaigtas asfaltuoti keliu
kas. Visa tai Lentvario statybos val
dybos atstovų neištesėtų pažadų įro-

TALENTINGA MOKINĖ. Šį pava 
sarį visose Ontario pradžios mokyk
lose vyko mokinių meninės varžy
bos. “The Spectator” birželio 11 d. 
laidoje yra parašyta, kad iš moki
nių buvo gauta 12.000 paišybos dar
bų. Iš visų Ontario mokyklų II sky
riaus mokinių I vietą laimėjo hamil- 
tonietė lietuvaitė Petrė Buivydaitė, 
8 metų, besimokanti Sv. Juozapo mo
kykloje. Ji nup'tešė arklį prie kloji
mo ir už tai gavo minėtą premiją. 
Pasiteiravęs pas jos tėvuką, sužini- 
jau, kad jis turėjo meninių polin
kių, paišybą labai mėgo, tik nebuvo 
progos šį meną puoselėti Petrė taipgi 
gabi pianino muzikoje. Ji lanko V. 
B a b e c k o muzikos studiją ir 
jo mokinių tarpe, pagal savo amžių, 
yra pirmaujanti. Petrės Buivydaitės 
pieštas paveikslas bus išstatytas šį 
sezoną įvykstančioje Toronte Kana
dos parodje.

DERYBOS LIETUVIŲ NAIVIŲ 
SKLYPUI PARDUOTI. LN sklypas 
narių buvo nutartas parduoti maž
daug prieš metus laiko, prašant už 
jį po $7 už kvadratinę pėdą. Rim
tesnis pirkėjas atsirado šį pavasarį, 
kai sklypas buvo užrašytas pardavi
mui per Toronto Crown Trust atsto
vą A. Pauplį, kuris praeitą rudenį 
pardavė LN “Delta” nuosavybę. Mi
nėto pirkėjo pirminė pasiūlyta kai
na už NL sklypą buvo $4 už kv. pėdą. 
Į šį pasiūlymą LN valdyba atsakė, 
nusileisdama $1 už kv. pėdą, t.y. po 
$6. Vėliau pirkėjas pakėlė iki $5, 
o paskutiniu metu sutiko mokėti po 
$6 už kv. pėdą. A. Pauplys, patikri
nes miesto valdyboje, rado, kad LN 
sklypas turi 49.092 kv. pėdas. To
kiu būdu pirkėjas sutiko mokėti už 
LN sklypą $294.552 (už jį 1961 m. 
buvo mokėta $40.000 grynais). LN 
v-ba šį galutinį pasiūlymą svarstė 
birželio 14 d. posėdyje. Prie savo 
pasiūlymo pirkėjas pridėjo eilę są
lygų. LN v-ba. apsvarsčiusi jo sąly
gas, 
tiko 
rias 

1.

dalį jų atmetė ar pakeitė ir su
tik su žemiau nurodytomis, ku- 
vėliau ir pirkėjas priėmė.
Pirkėjas sumoka mums po $6 

už kv. pėdą. Pirkimo uždarymas —
1970 m. vasario 28 d. Uždarymo die
ną jis įmoka mums $50.000 grynais. 
Likusiai sumai, maždaug $244.500, 
jis duoda mums pirmą mortgičių 5 
metams su 9% metinių palūkanų. Mi-

vadavusiai” raudonajai armijai — 
yra tekęs B. Vyšniauskui. Ilgoje to
kių paminklų serijoje lietuviška te
ma išsiskiria Z. Jonuškaitės skulp
tūra “Saulytė” Palangoje, R. Antinio 
“Kanklininkas” Kauno Dainų slėny
je, V. Vildžiūno trijų figūrų skulp
tūra iš vario plokščių prie M. K. 
Čiurlionio muzėjaus naujojo priesta
to. kuriame bus saugojami didžiojo

dymas. O čia dar kažkas “patvarkė” 
taip, kad naujakuriai prie šilto van
dens nepriprastų. Atsukus kraną, ne 
visada ir šaltu rankas nusiplausi. O 
žmonės dirba su nuodingom ir radio
aktyviom medžiagom. Keista, bet iki 
šiol jie neturi ir kur užkąsti — bu
fetas vis dar uždarytas. “Gyvenam 
mieste — dirbam kaime”, — ironiš
kai juokauja fizikai...” V. Kst.

SUDBURY, ONT.
POVILAS JUTELIS, panevėžietis, 

š.m. birželio 28 d. paminėjo savo 50 
metų amžiaus sukaktuves. Pobūvį su
ruošė jo bičiuliai Petro Jutelio va
sarvietėje “Baravykas" prie French 
River. Dalyvavo tikrai pasigėrėtinas 
skaičius tautiečių iš Sudburio, taip 
pat svečių ir iš kitų kolonijų. Povi

las yra veiklus organizacijose, mėgs
ta spaudą, labai nuoširdus ir kuklus 
gyvenime, taip pat nepamainomas or
ganizatorius lietuviškų parengimų ki
tiems. Dalyviai jam linkėjo daug, 
daug laimės gyvenime, sėkmės lietu
viškoje veikloje ir šimto metų am
žiaus. J. Kručas

PADĖKA
D. ir I. Glizickaitės-ČERNIŲ vestuvių pobūvyje buvu

siai šeimininkei J. Labuckienei, programos* vadovui J. Staš- 
kui ir visiems kitiems savo darbu bei parama prisidėjusiems 
— Pr. Kraujelienei, L. Remeikienei, J. Valiukui, Petrui 
Juteliui, Povilui Juteliui, A. Gataučiui, I. Račinskienei, E. 
Skvereckaitei, V. Skverecka’tei, J. Gatautienei, L. Griško- 
nienei, S. Semežienei reiškiame nuoširdžią padėką.

Juozas ir Marija GLIZICKAI 
Sudbury, Ont.

Windsoro šeštadieninės mokyklos mokiniai su savo mokytoja 
Joana Kuroite (kairėje) išvykoje

nėtą skolą pirkėjas grąžina, mokė
damas kas 3 mėnesius po $1.000 pa
grindinės skolos kartu su 3-jų mė
nesių palūkanomis. Tai 1970 m. ge
gužės 28 d. (tada gautumėm pirmą 
mokėjimą) iš viso sudarytų $6.501,25 
($1.000 pagrindinės skolos ir $5.- 
501,25 palūkanų). Visą likusią sko
lą pirkėjas grąžintų 1975 m. vasario 
28 d.

2. Pirkėjas nuo pirkimo gali atsi
sakyti, jei negaus dabartinio “zonin- 
go” pakeitimo, leidžiančio daugia- 
augščių statybą.

3. LN v-ba sutiko leisti pirkėjui 
jo lėšomis atlikti žemės grunto ty
rimą. Jei gruntas daugiaaugščių sta
tybai netiktų, pirkėjas turi teisę nuo 
pirkimo atsisakyti.

4. Pirkėjas pasilaiko sau teisę šią 
transakciją perleisti esamai arba 
būsimai bendrovei.

5. Sis sklypo pardavimas yra galu
tinis iš LN b-vės pusės tada, kai jį 
patvirtins visuotinis LN narių susi
rinkimas, kuris turi būti sušauktas 
nevėliau kaip 1969 m. liepos 26 d.

Jei šis pardavimas praeis, LN b- 
vės 1970 m. vasario 28 d. finansinė 
būklė taip atrodys:
1. Grynais pinigais apie $60.000 

“Deltos” pirmas mortgič. 105.000 
Sklypo pirmas mortg. apie 245.000

A d vokatas
EUGENIJUS KRONAS

32 James St. So.,

Royal Bank Building,

suite 614

tel. 522-8781

2.
3.

is viso $410.000

Sault St. Marie, Ont-
LIETUVIAI SALEZIEČIAI Romoj 

dėkoja Sault Ste. Marie KLB apylin
kės valdybai, kuri per Šalpos Fondą 
atsiuntė $50 pagelbėti besimokan
tiems lietuviukams našlaičiams. Nau
jas saleziečių adresas: Lituani Don 
Bosco, Via Colonna, 2, 00044 Frascati 
— Roma, Italia.

PRASIDĖJO VASAROS ATOSTO
GOS, daug kas išvyksta į vasarvietes 
poilsio. Jaunimas daugiausia vyksta 
į ateitininkų ir skautų stovyklas. La
biausiai nuskriaustas yra tas jauni
mas, kuris nedalyvauja jokioje lie
tuvių organizacijoje.

E. GUDINSKIENE, a t e i t i n inkų 
kų moksleivių centro valdybos na
rė jaunučių reikalams vadovauja 
jaunučių stovyklai Dainavoje.

PRANEŠIMAS HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ NARIAMS
Maloniai kviečiame Tamstas dalyvauti LN Hamiltone akc. 
b-vės visuotiniame susirinkime, kuris įvyks Hamiltone 

1969 m. liepos 19 d., 5 vai. vakaro, parapijos salėje,
58 Dundum St. North, šia darbotvarke:

1. Narių registracija.
2. Susirinkimo atidarymas.
3. Praėjusio narių s-mo protokolo skaitymas ir priėmimas.
4. LN v-bos pirm, pranešimas ir LN sklypo pardavimo svarstymas.
5. LN b-vės įstatų §64 pakeitimo svarstymas.

(“§64. Viena akcija turi vieną balsą. Vienam fiziniam ar juridi
niam asmeniui draudžiama parduoti daugiau kaip penkias akcijas”).

Pastaba: LN b-vės v-ba savo posėdyje 1969 m. birželio 30 d. nu- 
z tarė septyniais balsais, vienam susilaikius, siūlyti s-mui šį paragrafą 

pakeisti, leidžiant vienam asmeniui įsigyti nedaugiau kaip dešimt LN 
akcijų.
6. a. Klausimai, b. Sumanymai.
7. Susirinkimo uždarymas.

Nariai, negalį s-me dalyvauti, prašomi įgalioti kitą asmenį.
Hamilton, liepos mėn. 8 d. LN hamiltone akc. b-vės

VALDYBA

ORO VĖSINTUVAI DRĖGMĖSIURBIAI

w Westinghouse
VĖSINTUVAI IR DRĖGMĖSIURBIAI

Nuo $179.00 Nuo $109.00

YOU CAN BE SURE IF IT’S WESTINGHOUSE W

Taip pat parduodame šaldytuvus, elektrines krosnis, 
skalbimo ir džiovinimo mašinas ir kt.

KNIGHT :z:..
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS
Tel. 522-5028

J. A. Valstybės
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ

ROS MUZEJUS Čikagoje politinių 
mokslų skyriaus vadovu pakvietė dr. 
Franz G. Lassner, Stanfordo univer
siteto Kalifornijoje Hoover instituto 
archyvų direktorių. Jis taipgi yra 
vykdomasis direktorius Iowa valstijos 
amerikietiškųjų studijų instituto. Bal- 
zeko muzėjuje dr. F. G. Lassner 
įsteigs politinių mokslų skyrių.

BOSTONO LIETUVIŲ BENDRUO
MENE specialiu memorandumu at
skleidė sovietine Lietuvos okupaciją, 
Hitlerio ir Stalino sandėrį, religijos 
varžymą, tikinčiųjų persekiojimą ir 
šventovių išniekinimus Lietuvoje. 
Memorandumas buvo pasiųstas: Jung
tinių Tautų generaliniam sekretoriui 
U Thantui, Žmogaus teisių komiteto 
pirmininkui, JAV prez. R. Niksonui, 
valstybės sekr. W. P. Rogers ir So
vietų Sąjungos ambasadai Vašing
tone.

DR. VYDŪNO FONDO VALDYBA, 
pritardama A.S.S. ižd. fil. L. Griniaus 
sumanymui, nutarė visų JAV, Ka
nados, Britanijos ir V. Vokietijos 
stovyklų pavyzdingiausią skautą ir 
skautę apdovanoti R. Spalio knyga 
“Gatvės berniuko nuotykiai”. Atren
kant laimėtojus ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas ne tik gražiam 
elgesiui, bet ir lituanistinėms ži
nioms. Dovanas prašoma įteikti sto
vyklos uždarymo metu ar kuria kita 
proga. Stovyklų vadovybės po du 
egzempliorius R. Spalio “Gatvės ber
niuko nuotykių” nemokamai gali 
gauti pas platintoją R. Merkį, 6650 
So. Fairfield Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA. Tuntai taipgi gali pa
naudoti jau gautas platinti knygas 
ir jų kainą atskaityti iš bendros są
skaitos.

KULTŪRINĘ SAVAITĘ ŠAU
LIAMS birželio 15-22 d.d. Dainavo
je surengė V. Tamošiūno vadovauja
ma Detroito šaulių Butkaus kuopa. 
Paskaitas šaulių ir Lietuvos laisvės 
kovų temomis skaitė J. Švoba, K. 
Kodaitienė, V. Mingėla, J. Stašaitis, 
A. Budreckas, VL Išganaitis, A. Kai
rys, A. Žiedas, S. Kaunelienė ir A. 
Sutkaitis. Stovyklos uždarymo išva
karėse įvyko V. Pūtvio, baisiojo bir
želio, partizanų minėjimas ir buvo 
surengtas Joninių laužas, kurio pro
gramai vadovavo K. Kodaitienė ir S. 
Jokūbaitis. Stovykla baigta kun. J. 
BoreviČiaus, SJ, atlaikytomis Mišio- 
mis.

KLEVELANDO “GRANDINĘLE”, 
pavasarį padarius daugiau kaip 2.000 
mylių koncertinėse išvykose, užbai
gė darbų sezoną, pagerbdama savo 
narius: universitetą baigusius Dalią 
Zylyte ir Paulių Alšėną, brandos ates
tatą gavusius gimnazijų abiturientus 
Kristiną Aželytę, Kristiną Jankutę, 
Romą Jasinevičiūtę, Dalią Juodėnai- 
tę, Dalią Kavaliūnaitę, Ramintą Vai- 
tėnaitę, Edmundą Čepą, Rimą Čepu
li. lietuviškų šeštadieninių mokyk
lų absolventus Oną Kliorytę ir Eglę 
žygaitę. Atžymėti buvo ir kiti grupės 
nariai už draugiškumą, tvarkingumą, 
gražų šokimą, gerą apetitą ir t.t. Pas
kutinėje repeticijoje birželio 18 d. 
išrinkta nauja 1969-70 m. sezono val
dyba, kurion įėjo buvusieji valdybos 
nariai pirm. Kazys Razgaitis, Elena 
Razgaitytė, Vytautas Kliorys ir nau
jos energijos kupina paspirtis — Eg
lė Giedraitytė ir Vytenis čyvas.

KUN. DR. V. K. JESKEVIČIUI, SJ. 
Fordham universiteto, Bronx, N. Y., 
slaviškųjų studijų instituto vadovui, 
buvo surengtos išleistuvės, kuriose 
dalyvavo 20 lietuvių kunigų ir 10 
akademikų. Po 15 metų darbo šiame 
institute kun. dr. V. K. Jeskevičius 
gavo porą metų atostogų, kurias pla
nuoja praleisti Europoje. Jo inicia
tyva Fordham universitete buvo įves
tas lituanistikos kursas, 1964 m. įvy
ko Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos VI suvažiavimas. Išleistuves su
rengė LKM Akademijos Niujorko ži
dinys, Kunigų Vienybės Niujorko ir 
New Jersey valstijų skyriai.

BOSTONIETĘ ADV. DR. M. ŠVEI 
KAUSKIENĘ gavo leidimą ginti by
las JAV augščiausiajame teisme.

Italija
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ Ro- 

moję tragiškojo birželio įvykius pri
siminė pamaldomis Campo Verano 
kapinių paminklinėje lietuvių koply
čioje. čia buvo atlaikvtns Mišios už 
Sibiro tremtinius, žuvr*lr:s partiza
nus, šiose kapinėje palaidotus vys
kupus — Traną Brazi, Vincentą Pa-

$32, iš F. Valaičio čikago- 
$10, iš E. H. Andruškų Wood-

“Europos te

jau penkeri 
sesuo Barbo-

dolskį, Pranciškų Bučį, Lietuvos ne
priklausomybės akto signatarą prel. 
Kazimierą Šaulį. Pamokslą pasakė 
svečias iš Čikagos kun. V. Rimšelis, 
MIC, atvykęs dalyvauti Tėvų marijo
nų vienuolijos suvažiavime.

TĘVAI SALEZIEČIAI Romoje įsi
gijo nuosavus namus lietuviškai veik
lai plėsti. Direktoriaus kun. Pr. Ga
vėno pranešimu, šiai minčiai pritarė 
lietuvių bičiulis kardinolas A. Samo- 
re, pažadėjęs $6.400. Pirmųjų aukų 
susilaukta: iš Ekvadoro misijonie- 
riaus kun. P. Maskolaičio ir jo in
dėnų - 
je
havene — $5. Tikimasi susilaukti 
duosnių tautiečių broliškos paramos. 
Naujasis Tėvų saleziečių adresas: Li
tuani Don Bosco, Via Colonna 2, 
00044 Frascati/Roma, Italy.

TARPTAUTINIS ESPERANTININ
KŲ ir Europos federadninkų suva
žiavimas įvyko Romoje, Tėvų salezie
čių Pijaus XI vardo institute. Suva
žiavimas buvo pradėtas esperanto 
kalba atlaikytomis koncelebracinėmis 
Mišiomis, kuriose dalyvavo kun. Pr. 
Gavėnas ir kun. M. Burba. Parapijos 
salėje įvykusiame susitikime suvažia
vimo dalyvius lietuvių ir Europos 
Žurnalistų Sąjungos vardu sveikino 
kun. Pr. Gavėnas. Esperantininkų ei
lėse nemažai yra pasidarbavęs kun. P. 
Urbaitis, suruošdamas šios kalbos 
kursus Romos studentams, išleisda
mas tarp esperantininkų paplitusią 
“Brolybės giesmę” ir 
deracininkų himną”.

ALASSIO vietovėje 
metai gyvena vienuolė
ra Juškaitytė. Ji domisi tautiečių gy
venimu ir jų spauda.

DAUGELIS LIETUVIŲ Italijoj ne
mokamai gauna iš okupuotos Lietu
vos laikraštėlį “Gimtasis Kraštas”. 
Matyt, agentai surankiojo adresus ir 
perdavė laikraščio administracijai. 
Kaip ir seniau, “GK”, šalia kultūri
nės informacijos, spausdina daug pro
pagandinių rašinių, garbinančių Le
niną ir aplamai komunizmą. Kaikurie 
lietuviai gauna laiškus iš “GK” žmo
nių. Anksčiau juos rašydavo I. Bau
žys, o dabar — V. Lomsargis.

Šveicarija
MEDICINOS STUDIJAS BAIGUSI 

dr. Jonė Pečiulionytė, bendrosios ir 
vaikų psichiatrijos specialistė, pradė
jo privačią praktiką Ziuricho mieste. 
Ji yra dukra gen. M. Pečiulionio, 
dalyvavusio partizanų kovose prieš 
sovietinę okupaciją.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJA turėjo 

dvigubą šventę: birželio 14 d. pamal
domis katalikams ir evangelikams bu
vo atžymėti tragiškieji birželio įvy
kiai, o birželio 15, sekmadienis, buvo 
skirtas Joninėms. Dešimtą kartą Ro
muvoje buvo uždegtas Joninių lau
žas, kurio dainų, šokių ir žaidimų 
programą atliko jaunimas. Šventę 
atidarė gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius, žodį lietuviams ir sve
čiams vokiečiams tarė mokytojas F. 
Skėrys, šventės reportažą paskelbė 
“Weinheimer Nachrichten” laikraštis 
savo priede “Aus der Heimat”, pri
dėdamas porą iliustracijų. Joninių iš
vakarėse minėtasis laikraštis F. Skė
rio išsamiu rašiniu supažindino skai
tytojus su Joninių lietuviškomis tra
dicijomis. Joninių proga Vasario 16 
gimnazijoje buvo surengta mokinių 
spalvotos grafikos darbų, lietuvių 
kultūrinių laimėjimų išeivijoje ir tė
vynėje parodėlė, buvo rodomas fil
mas “Maironis”, atskleidęs didžiojo 
dainiaus gimtinę, gyventas vietas, jo 
eilėraščiuose įamžintus Lietuvos vaiz
dus.

Havajai
KAWAI SALOJE nuo 1937 m. mo- 

kvtojauja seselė Marila Setapina 
(Maziliauskaitė), švč. Jėzaus ir Ma
rijos širdžių amžinosios adoracijos 
vienuolijon įstojusi 1933 m. Olandi
joje, vienuolės ižadus padariusi 1935 
m. Paryžiuje. Ji yra gimusi Mergu- 
šakių kaime, Punsko vise. Havajuose 
neturėdama progos susitikti su tau
tiečiais, ilgisi lietuviškų knygų ir 
spaudos. Laikraščius užsakyti ir kny
gas siųsti jai galima šiuo adresu: 
Maria Seraphina, S.P.C.C., 3343 Ka- 
noku'u SU Lihue, Kawai, ilauaii 
96766, USA. šiuo metu Marija 
Serapiną v’c'i JAV, Žada aplankyti 
savo vienuoliją Paryžiuje. I Havajus 
griš rugpjūčio 1 d.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Mtfin St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Mokame nž;
depozitus ...... ....
šėrus ____ ..............
terminuotus indėlius

Darbo valandos 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p. 

Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta- 
dieniais “Talka” uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir 
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virš $1,600.000.00.

9.30 — 5 v. p.p.
9 JO — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.

... 5%
„ 5,5%

61£%

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

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BFT KUKWO LAIKU 

Ml 83400 ANCASTER, ONT.



ANTONIJA-liUDVIKA PETRULIE- 
NĖ-JAKIMAVIČIŪTĖ, baigusi To- 
ronto universiteto humanitarinių 
mokslų fakultetą bakalauro laipsniu. 
Jos pagrindinė studijų šaka — antro
pologija. Anksčiau ji baigė Loretto 
College School, Lakeshore Teachers’ 
College, mokytojavo. Šį rudenį grįžta 
į mokytojos darbą eksperimentinėje 
mokykloje. Vėliau ketina tęsti studi
jas pedagogikos magistro laipsniui

Krikščionybės atsinaujinimo keliu
(Tęsinys U pr. numerio) DR B- POVUAITIS

Kaikurios naujovės
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Atsiųsta paminėti
ŠILAINE 1949—1969. Alfonso Na

ko redaguotas leidinys Detroito lie
tuvių tautinių šokių grupės “šilai
nė” dvidešimtmečiui atžymėti. Vir
šelis — Dangeručio Vėlavičiaus, nuo
traukos — Vlado Bacevičiaus, Jono 
Gaižučio. Prano Gobio, Vytauto Ma
želio bei kitų fotografų. Tiražas — 
500 egz. Išleido tautinių šokių gru
pės “Šilainė” tėvų komitetas, spau
dė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje.

Ateitis, 1969 m. vasaris. Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungos lietuvių 
katalikiškojo jaunimo žurnalas. Vyr. 
red. J. Šoliūnas; redakcinio kolek
tyvo nariai — E. Bradūnaitė. J. Ja- 
saitytė. A. Pakalniškis, jaun., R. šil- 
kaitis, A. Zailskaitė, P. žumbakas. 
Kažkodėl atsisakyta žurnalams Įpras
tos numeracijas. Administratoriaus 
adresas: Juozas Polikaitis, 7235 So. 
Sacramento Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

JULIUS PUODŽIUKAS, kuris ruo
šiasi magistro laipsniui iš biologijos, 
Windsor© universitete gavo $2250— 
Ontario provincijos stipendiją. Tai 
yra neeilinis laimėjimas, kurį gauna 
tik moksle pasižymėjusieji. J. Puo
džiukas yra baigęs Šv. Mykolo gim
naziją Toronte. W. Ontario universi- 
te gavo bakalauro laipsnį 1966 m. Jis 
yra Windsoro universiteto lietuvių 
studentų būrelio pirmininkas. Studi
juodamas Londone, šoko tautinių šo
kių grupėje “Baltija”. Yra ateitinin
kų organizacijos narys.

Vienas svarbesniųjų pakeiti
mų yra pasauliečių tiesioginis 
dalyvavimas Bendrijos valdyme 
per vyskupijos sielovadinę tary
bą prie vyskupijos centro ir per 
parapijų tarybą. Pirmojoje tary
boje bus atstovaujami ne tik ku
nigai, bet ir vienuoliai su pasau
liečiais. Tikra atstovavimo pro
porcija dar nenustatyta, bet be
veik tikra, kad bent vienas rink
tas pasaulietis iš kiekvienos pa
rapijos galės dalyvauti šios tary
bos sesijose, šios tarybos suda
rymas gali būti žingsnis pirmyn 
sudaryti tokiai sielovadinei ta
rybai, kuri apimtų visą Kanadą. 
Parapijoms yra duotas terminas 
— iki š. m. lapkričio 30 d. išrink
ti nustatytu būdu parapijų tary
bas. Prie parapijų tarybų* turės 
būti sudaryti specialūs komite
tai rūpintis naujai i parapijos 
ribas atvykusiais katalikais, ypač 
imigrantais.

Sudarytas kunigų senatas, ku
rio nariais bus dekanatuose rink
ti kunigų atstovai. Tuo būdu vi
si kunigai turės aiškesnį balsą 
vyskupijos valdyme. Sudarytas 
dekanų komitetas profesiniam 
kunigų lygiui peržiūrėti bei ku
nigų skundams išklausyti, kai jie 
nenori tiesiai kreiptis į vyskupą. 
Visiems vyskupijos kunigams 
bus-privaloma lankyti teologi
nius pasitobulinimo kursus.

Bus paskirtas jaunimo koor
dinatorius, kuris rūpinsis jauni
mo veikla vyskupijos rėmuose 
ir padės vykdyti krikščioniškojo 
auklėjimo programas. Jaunimo 
atstovai turės būti ne tik vysku
pijos sielovadinėje taryboje, bet 
ir parapijų tarybose.

Tautinių parapijų reikalams 
jau yra paskirtas tvarkytojas 
vyskupinio vikaro titulu. Jam 
pavesta rūpintis visais sielova
diniais imigrantų reikalais. Jam 
padės spiecialus komitetas. Kur

Vilniečio studento eilėraštis
VAKARINĖ MALDA

Laivas nr. 12. birželis. Tėvų mari
jonų leidžiamas religinio ir tautinio 
gyvenimo dvisavaitinis žurnalas. Ad-

resas: 4545 West 63rd St., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

Vytautas Rimkus, LIETUVIU SU
KILIMAS VILNIUJE 1941 M. Atsi
minimų atspaudas iš “Europos Lie
tuvio” 1969 m. 10-18 numerių. Įva
dą parašė Stasys Žymantas. 48 psl. 
Išleido “Nida’\ 1 Ladbroke Gardens, 
London, W. 11, Britain.

Šaltinis nr. 3(1274), birželis, šv. 
Kazimiero Sąjungos leidžiamas reli
ginės ir tautinės minties žurnalas. 
Adresas: 16, Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, Bri
tain.

Filatelistų draugijos “Lietuva” 
biuletenis nr. 5(131), gegužė-birželis. 
Administratoriaus adresas: Kazys Ro- 
žanskas, 3605 W. 71st St., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

Ačiū, Viešpatie, už diena sidabrinę. 
Nukrito ji kaip žvaigždė į Tavo rankas.
Tavo garbei, už mieląją Tėvynę, 
Už dabarties ir ateities kartas.
Atleisk, kad neištartas žodis žuvo, 
Ar buvo sustingusi mintis.
Atleisk, kad ne visi išsiskleidė žiedai: 
Pakando juos anksti šalta mirtis.
Palaimink, Viešpatie, man šitą naktį, 
Atsiųski angelą iš augštojo Dangaus, 
Kad poilsis būtų ramus tylus: 
Nei audros, nei piktojo žmogaus.
Palaimink, Viešpatie, mane ir mano širdį. 
Kalvas, ežerus, lygius laukus!
Sodybas mūs palaimink, Visagali,

' Kad židinio ugnelė amžiais ten degtų...
Palaiminki, palaiminki, mūs visą žemę, 
Nuo tolimos šiaurės iki pietų!
Nuo rytų iki vakarų aušra tešvjnta, 
Aušra ramybės, laimės pavargusių širdžių.

Ką daryti
belaukiant

OHSIP

Nesijaudink. Esi aprūpintas

ONTARIO HEALTH SERVICES INSURANCE PLAN

ONTARIO DEPARTMENTOFHEAITH
Hon. M*Wmw B. Dymond, ULD, CM. MWrt*

ONTARIO HEALTH SERVICES INSURANCE PLAN

Spalio 1 dieną Ontario įves naują sveikatos 
plana — Ontario Healtn Services Insurance 
Plan — OHSIP.

OHSIP yra pagrindinis sveikatos draudos 
planas, apimąs kiekvieną Ontario gyventoją 
(nežiūrint amžiaus, fizinės sveikatos, turto) 
per vyriausybę arba nurodytą įgaliotinį.

OHSIP pakeis OMSIP—dabartinį Ontario 
' planą. Jeigu esate įrašytos į OMSIP, Jūsų 

drauda galios be jokio sutrukdymo.
Jeigu dabar esate įsirašęs į vieną iš 200 

kitų Ontario draudos organizacijų, kaip 
Physician's Services Incorporated, Windsor 
Medical Services, Associated Medical Servi-

ces, draudos bendrovės ar kitos agentūros, 
— Jūsų drauda galioja iki tolimesnio prane
šimo.

Jeigu dar neturite jokios sveikatos drau
dos, dabar yra puiki proga ja apsirūpinti iki 
spalio 1 dienos. Apie įsirašymo laikotarpį 
bus Jums pranešta per spaudą, radiją ir te
leviziją.

Taigi, neklausinėkite, nesirūpinkite savo 
sveikatos drauda. Ilsėkitės, džiaukitės svei
ka vasara, belaukdami naujo OHSIP plano, 
per kurį Jūsų sveikata rūpinsis Ontario svei
katos departamentas.

bus reikalas, tautinių ir terito
rinių parapijų tarybos sudarys 
specialius komitetus rūpintis 
imigrantais. Teritorinių ir tauti
nių parapijų klebonai pasirū- 
oins, kad imigrantai, betkokios 
kultūros ar kalbos grupės, būtų 
tinkamai mokomi religijos ir kad 
jiems būtų suteikta galimybė 
priimti sakramentus jų kalba ir 
pagal jų papročius.

Ekumeninė komisija jau su
daryta. Rekomenduojama, kad 
panašios komisijos būtų sudary
tos dekanatų ir parapijų rėmuo
se.

Kiekvienoje parapijoje kas
met, nevėliau du mėnesiu po 
metų pabaigos, parapijos tary
bai turi būti pateiktas praneši
mas apie parapijos būklę, pini
ginė apyskaita, pajamų ir išlai
dų sąmata.

Dabarties vyskupas
Vyskupas G. Emmett Carter 

yra didelės energijos žmogus. 
Jis taip pat yra ir naujų laikų 
žmogus, aktyviai reiškęsis ir Va
tikano santaryboje. Štai keletas 
jo pareiškimų, kurie bent kiek 
nušvies tą nuotaiką, kurią jis su
darė šiam sinodui.

Remdamasis Vatikano santary- 
bos nutarimais, jis štai kaip api- 

- budino jo sušauktojo sinodo teo
loginę prasmę: “Trumpai ta
riant, Bendriją sudaro krikščio
nių bendruomenė, kuri, gyven
dama šventosios Dvasios gyve
nimu, prisideda, kaip vienetas, 
prie Kristaus sąjūdžio išplėtimo 
mūsų tarpe. Šiame kontekste, 
vyskupas privalo klausytis savo 
žmonių, nes per juos kalba šv. 
Dvasia”.

Pamoksle, atidarydamas sino
dą, jis sakė, kad “pagal senąją 
Bendrijos mintį, vyskupas savo 
pareigose gauna dangiškąjį 
įkvėpimą ir todėl turi būti pra
dininkas bei įkvėpėjas betku- 
rios akcijos, šiandien vadovau
jamasi nauja pažiūra, pagal ku
rią vyskupas, nors iš tiesų yra 
ir mokytojas, bet toks, kuris 
moko tai, ką pats patyrė. Vys
kupas taip pat neabejotinai yra 
vadas, bet toks, kuris vadovauja 
pilnai suprasdamas esamą padė
ti ir žinodamas kur jo žmonės 
yra reikalingi jo vadovavimo. 
Kaip vyskupas, jis negali tai at
likti, jei neišklausys dvasiškių, 
vienuolių bei pasauliečių, tai yra 
visų tų, kurie kartu su juo su
daro nedalomą Dievo tautą.”

Vyskupas leido sinodo na
riams laisvai dalyvauti diskusi
jose, o jis pats buvo tik stebėto
jas ir klausytojas, išskyrus 3-4 
atvejus, kada jis pats pareiškė 
savo nuomonę kaikuriais klausi
mais. Svarstant pranešimą apie 
įvairius kunigų reikalus, jis pa
reiškė: “Mano nuomone, nema
žai nerimo kunigijos tarpe šian
dien sukelia faktas, kad mes dar 
nesuradom paslapties kaip har
moningą darbą dirbti neatsižvel
giant į prestižo skirtumus. Aš 
ypač jaučiu, kad mes turime su
rasti sprendimą tai perdėtai ku
nigijos kastų sistemai.”

Šaukdamas sinodą, vyskupas 
Carter tuo reikalu tarėsi su po
piežium Paulium VI. Vyskupas 
buvo paklaustas, ar jo žmonės 
yra pakankamai subrendę to
kiam žygiui. Į tai jis neabejoda
mas atsakęs “taip”. Per vakarie
nę, uždarius sinodą, įvertinda
mas ir apžvelgdamas sinodo dar
bus ir tą nuotaiką, kurioje visa 
tai vyko, pasidžiaugė, kad jo 
žmonės buvo tikrai priaugę to
kio stiliaus religinių reikalų 
svarstymui. Jis buvęs ypač pa
tenkintas pasauliečių atstovais, 
kurie nors ir daugeliu atveju bu
vo kritiški, bet pilnai suprato 
savo atsakomybę. Ta pačia pro
ga jis pabrėžė jaunimo vertę 
svarstant religinius reikalus ir 
pareiškė norą, kad jaunimas dar 
aktyviau dalyvautų ne tik reika
lų svarstyme, bet ir Bendrijos 
gyvenime. Jis pasitikėjęs jau
nimu ir nenusivylęs.

Pakeliui i vienvb?
Londono vyskupijos II sino

do, o taip pat ir Vatikano II san- 
tarybos nutarimai padaryti tam, 
kad Dievo tauta — Bendrija ge
riau suprastų savo misiją ir ją 
tinkamiau atliktų, šiedu susirin
kimai nepakeitė dogminių tie
sų, tačiau reikia manyti,* kad 
ateityje kaikurie seniau padary
ti nutarimai, ypač erziną kitas 
krikščionių konfesijas, bus per
svarstyti naujo pažinimo dvasio
je, kad visi krikščionys galėtų 
susijungti. Ekumenizmo srityje 
šie susirinkimai padarė labai 
daug, norėdami kiek galint su
švelninti krikščioniu religijų ne
sutarimus. Tačiau ekumenizmas 
reiškia suartėjimą vidureklyje, 
o ne taip, kaip karingieji šiau
rės Airijos protestantai spren
džia savo santykius su katalikais 
arba kaip Ženevos mieste, Švei
carijoje, nekatalikai ignoravo 
popiežių Paulių VI, atvykusi ap
lankyti Pasaulio Bendrijų Tary
bos. Pripažinus ekumenizmo 
principą, reikia ii ir toliau vyk
dyti, ynač parapijose. Tikrajam 
susipratimui dar neatėjo laikas, 
bet jis ateis gal net ir netoli
moje ateityje.

C KllTMEJE VEIKIOJE
JONAS ŽMUIDZINAS, Lietuvos 

gen. konsulas Toronte, Kanadoje, pa
rašė knygą “Runcė Dandierinas”, ku
rią jau išleido “Nida” Londone, Bri
tanijoje. Ji yra trečioji šio autoriaus 
knyga, vaizduojanti gyvenimą gimto
joj Sūduvoj.

KUN. RAPOLAS KRASAUSKAS, 
eilės istorinių studijų autorius ir vie
nas Lietuvių Katalikų Mokslų Akade
mijas Romoje vadovų, jau kelis mė
nesius vieši Putname ir rašo Nekaltai 
Pr. Marijos seselių vienuolijos istori
ją. ši vienuolija yra paminėjusi sa
vo veiklos penkiasdešimtmetį. Gauta 
nauja medžiaga gerokai padidino pra
dėto darbo apimtį. Istorijai užbaigti 
reikės dar kelių mėnesių.

LITUANISTINĖS ENCIKLOPEDI
JOS anglų kalba I tomas jau baigia
mas rinkti Lietuvių Enciklopedijos 
leidykloje Bostone.

“Į LAISVĘ” ŽURNALO naujas nu
meris skirtas temai “Jėgų ir priemo
nių mobilizacija kovai už Lietuvos 
laisvę”. Rašo: dr. A. Klimas, “Lais
vojo lietuvių paskirtas”, prof. St. Žy
mantas, “Mąstykime ir veikime iš 
naujo”, dr. J. J. Bielskis, “Tinkamų 
laisvinimo veiklai priemonių telki
mas”, dr. P. Pamataitis, “Organizaci
nė laisvinimo veiksnių struktūra”, 
dr. J. žmuidzinas, jaun., “Aktyvus į 
laisvės kovą jaunimo įsijungimas”, L. 
Valiukas, “Svetimųjų talka kovoje 
dėl Lietuvos laisvės”. Plati politinės 
bei visuomeninės veiklos kronika. 
Redaguoja L. Valiukas, leidžia Lietu
vių Fronto Bičiuliai, administruoja A. 
Kulnys, 1510 East Merced Ave, West 
Covina, California 91790, USA.

DAIL. NATALIJA JASIUKYNAI 
TE birželio 15—29 d. d. dalyvavo Na
tional Art League Niujorke surengtoj 
39-toj pavasarinėj parodoj. Ji buvo iš
stačius! paveikslą “Lietuvos pajūris”.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA se
kančių metų pavasarį Marijos Augš- 
tesniosios mokyklos salėje planuoja 
statyti G. Verdi 4 veiksmų operą “Li
kimo galia”. Dirigentu pakviestas 
Hartfordo universiteto muzikos prof. 
Vytautas Marijošius.

ČESLOVO GEDGAUDO knygą 
“Mūsų praeities bejieškant”, kurios 
ištraukos buvo skelbtos “Dirvoje”, 
nutarė išleisti “Vilties” leidykla Kle- 
vėlande. Šiuo metu jau telkiamos lė
šos aukų pavidalu. Autoriaus straips
niai. paskelbti spaudoje, susilaukė pa
grįstos kritikos.

BONNOS UNIVERSITETO Balti 
jos tyrimų instituto vedėjo pareigas 
rotacine tvarka perėmė estas geogra
fas Edgardas Kantas, profesoriaująs 
Lundo universitete, Švedijoje. Jo pa
vaduotoju išrinktas latvis archeologas 
Jekabs Ozols. šio instituto nariai yra 
prof. dr. A. Maceina Miunsteryje ir 
prof. Z. Ivinskis Bonnoje. Pastarasis 
eilę paskaitų ir seminaro darbų skyrė 
Lietuvos ir Lenkijos Liublino unijos 
400 metų sukakčiai. Netrukus iš 
spaudos išeis instituto leidžiami 
“Commentationes Balticae" XIV ir 
XV tomai.

PIANISTĖ RAIMONDA APEIKY- 
TĖ, siekianti magistro laipsnio San 
Fernando Valley valstybinės kolegi
jos muzikos fakultete, Kalifornijoje, 
gavo Irving Ruby stipendiją kaip ga
biausia šios kolegijos pianistė. Iš 400 
muzikos studentų stipendijos buvo 
paskirtos tik keturiems. R. Apeikytė 
yra veikli Los Angeles lietuvių kon
certinių programų dalyvė.

ŽURN. STASYS PIEŽA, dėl žmo
nos ligos pasitraukęs iš “Chicago To
day” dienraščio, paskirtas Čikagos 
arkivyskupijos katalikų vyrų tarybos 
vykdomuoju sekretorium, katalikų 
jaunimo organizacijos administrato
rium ir šių organizacijų spaudos sek
retorium. Jis ruošia spaudai knygą 
“Catholic Youth Organization”.

VAŠINGTONO TIKSLIŲJŲ MOKS
LŲ draugijos pobūvyje fizikas ir ra
šytojas Kazys Alminas skaitė paskaitą 
apie Kauno, Vilniaus, Trakų, Medi
ninkų pilis bei jų anuometinę reikš
mę Lietuvai. Paskaita buvo ilius
truota autoriaus darytomis pilių, baž
nyčių, senųjų rūmų ir Lietuvos žie
mos vaizdų skaidrėmis.

PROF. DR. VYTAUTAS BIE
LIAUSKAS, Xavier universiteto Cin
cinnati, Ohio, psichologijos katedros 
vedėjas, su žmona dr. Danute Bie
liauskiene liepos 20—25 d. d. daly
vaus Paduvoje, Italijoje, įvyksiančia
me tarptautiniame katalikų medikų 
ir psichologų kongrese. Jis yra šios 
tarptautinės organizacijos generalinis 
sekrotorius ir angliškai kalbančių 
mokslininkų pirmininkas.

PROF. B. CIPLIJAUSKAITĖS re
daguotus ispanų poeto Luis de Gon- 
gora y Argote (1561—1627) sonetus 
Madride išleido klasikų raštams skir
ta leidykla “Editorial Castalia”, šia 
proga ispanų spauda priminė skaity
tojams, kad prof. B. Ciplijauskaitė 
yra lietuvių kilmės amerikietė moks
lininkė, pasižymėjusi studijom apie 
ispanų poeziją — “Vienatvė dabar
tinėje ispanų poezijoje”, “Poetas ir 
poezija”.

FINE MUSIC RECORDS išleis dvi 
sol. Aldonos Stempužienės įdainuotas 
plokšteles. Vienoje bus kompoz. D. 
Lapinsko koncertinė arija “Les sept 
solitudes” (“Septynios vienatvės”) su 
O. V. Milašiaus tekstu ir “Ainių dai
nos”, sukurtos senųjų lietuvių liau
dies dainų motyvais, antroje — operų 
arijos. Įrašai bus padaryti Stuttgarte 
su D. Lapinsko diriguojamu pilno sąs
tato Stuttgarto simfoniniu orkestru. 
A. Stempužienė ir D. Lapinskas V. 
Vokietijon išvyko liepos 10 d.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS UNIVERSITETO mate 

matinės analizės prof. Zigmas Žemai
tis mirė birželio 24 d. Velionis bu
vo gimęs 1884 m. Tverečiaus valsčiu
je, studijas baigęs Odesos universite
te 1909 m. Jis priklausė Kauno uni
versiteto steigėjų gretoms. Siame 
mokslo židinyje 1922-40 m. dirbo do
centu, profesoriumi, buvo matemati
kos-gamtos fakulteto dekanu ir geo
metrijos katedros vedėju. 1940 m. 
prof. Z. Žemaitis persikėlė į Vilniaus 
universitetą, kur jam teko eiti pro
rektoriaus, 1946-48 m. rektoriaus ir 
iki 1964 m. matematinės analizės 
katedros vedėjo pareigas. Velionies 
mokslinė veikla daugiausia buvo skir
ta matematikos ir senojo Vilniaus 
universiteto istorijai. Palaidotas bir
želio 26 d. Rasų kapinėse.

VILNIUJE SURENGTAME tarp 
tautiniame simpoziume atomų ir mo
lekulių teorijos klausimais dalyva
vo apie 200 lietuvių, sovietų, ame
rikiečių, kanadiečių, britų, vokiečių, 
jugoslavų, vengrų ir bulgarų moksli
ninkų. Simpoziumo rengėjų komiteto 
pirm. prof. Adolfas Jucys į garse
nybių gretas sulietuvinta rašyba ri
kiuoja: Varšuvos universiteto teori
nės chemijos katedros vedėją prof. 
Vladzimiežą Kolosą, Vengrijos Moks
lų Akademijos vyr. mokslinio sekre
toriaus pavaduotoją prof. Albertą 
Konją, Vengrijos Debreceno univer
siteto teorinės fizikos instituto direk
torių prof. Renę Gasparą, Baltimo- 
rės Džono Hopkinso universiteto 
prof. Bra j aną Džadą ir Masačiuseto 
universiteto prof. Paulių Keidą, ku
ris Vilniuje vieši jau penktą kartą 
ir yra vedęs čia sutiktą lietuvaitę 
Ireną. Prof A. Jucio teigimu, lietu
viai mokslininkai dabar pagrindinį 
dėmesį skiria atomų spektroskopijai, 
tiria retųjų žemės elementų spekt
rus, didelės jonizacijos geležies ato
mus, domisi saulės pulsavimais, pa
kitimas jos paviršiuje. Amerikietis 
prof. B. Diadas spaudąi padaryta
me pranešime konstatuoja: “Vilnius 
man bene artimiausias iš visų pa
saulio mokslinių centrų. Lietuvos fi
zikai dirba toje pačioje srityje, ku
rioje bandau jėgas ir aš — mes 
ieškome naujų matematinių metodų 
atomams skaičiuoti. Vilniečiai šiais 
darbais gal net pralenkė kitus pa
saulio atomistus. Jie sėkmingai vysto 
nūnai jau mirusio profesoriaus Ra- 
kaho sudėtingus darbus, tyrinėjant 
atomo teoriją. Dideli Lietuvos moks
lininkų nuopelnai judėjimo kiekio 
momento teorijoje. Vilniečiai gali 
didžiuotis tuo. kad šiame, beje, nuo
stabiai gražiame mieste pirmą kar
tą pasaulinėje atomo teorijos prak
tikoje išnagrinėta daug naujų ato
mo savybių. Šia prasme Lietuva sto
ja i vieną gretą su Prancūzija, JAV. 
Anglija ir Naująja Zelandija — ša
limis, turinčiomis senas atomistikos 
tradicijas ir garsėjančiomis origina
liais darbais.” (“Komjaunimo Tie
sa” 120 nr.).

TARPTAUTINIAME LĖLIŲ TEAT
RŲ atstovų pasitarime Prahoje da
lyvavo Kauno lėlių teatro vadovas 
ir vyr. rež. S. Ratkevičius su akto
re R. čeponiene, kaip .Sovietų Są
jungos delegacijos nariai.

XXIII DAINŲ ŠVENTE birželio 
15 d. kauniečiai Dainų slėnyje atžy
mėjo dvi sukaktis — kompoz. J. Nau
jalio šimtąsias gimimo metines ir pir
mosios dainų šventės, įvykusios 1924 
m. rugpjūčio 23-24 d.d., 45 metų ju- 
bilėjų. Programą atliko geriausi Kau
no vyrų, moterų ir mišrūs chorai, pu
čiamieji orkestrai. J. Gruodžio muzi
kos mokykos kamerinis orkestras, 
dainų ir šokių liaudies ansambliai. 
Aukurą uždegė pirmosios dainų šven
tės veteranai kompoz. Juozas Karo
sas, muzikai Mykolas Karka, Kos
tas Gurevičius ir A. Olšauskas. Jiems 
taipgi teko diriguoti pirmojoj dainų 
šventėj skambėjusias J. Naujalio, S. 
Šimkaus, č. Sasnausko dainas. Šven
tės programą sudarė ir jai vadovavo 
A. Buzys, K. Motuzą, č. Šidlauskas 
ir V. Pučinskas.

TAUTOSAKININKO KUN. ANTA
NO JUŠKOS 150-tąsias gimimo meti
nes veliuoniškiai atžymėjo kultūros 
namuose kraštotyrininkų ir Kauno 
literatūros muzėjaus darbuotojų su
rengtu vakaru. Paskaitą skaitė Ve
liuonos visuomeninio kraštotyros mu
zėjaus vadovas ir vidurinės mokyk
los mokytojas S. Liutvinavičius, liau
dies dainų ir vestuvinių papročių 
montažą atliko kultūros namų savi
veiklininkai. Kun. A. Juška Veliuo
nos apylinkėse yra užrašęs daugiau 
kaip 5.000 liaudies dainų tekstų ir 
apie 1.500 jų melodijų, iš kurių bu
vo sudarytas rinkinys “Svotbinės 
dainos lietuvių veliuoniečių”. Atski
rą minėjimą Vilniuje surengė Moks
lų Akademijos lietuvių kalbas ir li
teratūros institutas su paminklų ap
saugos ir kraštotyros draugija. Kon
certinę programą atliko veliuoniečių 
ansamblis.

A. MARCINKEVIČIUS Vilniaus te
levizijai sukūrė dokumentinį filmą 
“Tiltas”, žiūrovus nukilusį į Rusnę 
vasaros ir žiemos dienomis. Filmas 
atskleidžia ne tik turistų pamėgtus 
vasaros vaizdus, bet ir Rusnės žve
jų gyvenimą žiemą.

EKONOMIKOS MOKSLŲ doktora
to disertaciją “Gamybinių jėgų ir ga
mybinių santykių vystymasis Lietu
vos žemės ūkyje” Vilniaus universi
teto ekonomikos fakulteto taryboje 
apgynė šio universiteto politinės eko
nomijos4 katedras docentas Julius Ta- 
mošiūnas. V. KsL
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MANIM MARTEL
REALTOR

2320 Bloor St. W. Tel RO 2-8255
BABY POINT — JANE $4.900 įmo
kėti, tik 8 metų 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 įmokėti. 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.

WINDERMERE — BI/OOR,
88.000 Įmokėti. 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios. 3 gražios virtuvės. 4

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

BLOOR — CLENDENAN,
S9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2, miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 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.

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

MOKA:

už depozitus —514%
už serus
1968 m. išmokėta 5%%

IMA:

už asmenines paskolas 7!Ą% 
už mortgičius 7Y2%

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ

$2.000 gyvybės drauda nemokamai

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
RONCESVALLES — WESTMINSTER. 6 gražūs kambariai, mūrinis I 
naujai atremontuotas namas. Moderni virtuvė, nauja prausykla. Ga
ražas ir geras privažiavimas. Tik $3.500 įmokėti, atvira 10-čiai metų 
skola iš 8%%, galima tuoj užimti. |
DUNDAS — BROCK. Mūrinis, atskiras, 10 kambarių, 3 virtuvės, nau
jai įrengtas šildymas, 2 prausyklos. Viena atvira skola. Vertas dėmesio, 
nes prašo tik $27.000.
BLOOR — HIGH PARK. 4 atskiri butai; atskiras, mūrinis, netoli parko 
ir susisiekimo. Tik $10.000 įmokėti, prašo $49.000. Vertas dėmesio 
pirkinys.
RUNNYMEDE — BLOOR. Naujos statybos, mūrinis, 6 dideli ir šviesūs 
kambariai, įrengtas rūsys, didelis sklypas. Garažas su privačiu įva
žiavimu. Įmokėti apie $1245.000.
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.

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

AL. G A R B E N S
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543
ARMADALE ST., $31.500 prašoma kaina; apie $10.000 viena ilgametė 
atvira skola; atskiras plytų namas, 6 kambarių, gerame stovyje, su 
dviem virtuvėm ir prausyklom, geras įvažiavimas iš priekio ir iš už
pakalio (lane), geras rajonas, užbaigtas rūsys.
INDIAN GROVE, $6.000 įmokėti, viena atvira skola; 9 dideli kambariai, 
2 prausyklos, 3 virtuvės, nauja šildymo sistema, garažas; dabartiniu me
tu nuomojamas visas namas, gana pigus.
INDIAN GROVE—BLOOR, 13 kambarių didelis gražus namas su di
deliu sklypu arti Bloor ir Dominion krautuvės, 8% skola.

WESTONE, $27.900 prašoma kaina, įmokėti apie $5.000, viena atvira 
skola su 8% % balansui; vienaaugštis (bungalow) su privačiu įvažia
vimu ir garažu.
HUMBERSIDE AVE., $29.900 prašoma kaina, įmokėti apie $7.000, ba
lansui viena atvira skola; trijų augštų plytų namas, 3 virtuvės, geros 
pajamos, geram rajone.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

BLOOR — RUNNYMEDE, mūro, atskiras, pirmame ir antrame augšte 
po 5 kambarius ir prausykla, II augšte 2 dideli kambariai, atskiras 
9 pėdų šoninis įvažiavimas ir 2 garažai.
ST. CLAIR —- BATHURST, $8,000 įmokėti, mūro, atskiras, tikras 2 
butų pastatas; prašoma kaina $32.000; liks viena atvira skola 10 metų. 
HIGH PARK — RONCESVALLES, mūro, atskiras, 10 kambarių per 
3 augštus, labai švarus ir jokių remontų nereikalingas, parduodamas 
prieinama kaina.

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

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Moksleiviai ateitininkai su vėliavomis žygiuoja į pamaldas Ročes- 
tery metinės šventės proga. Dalyvavo Hamiltono jr Toronto moks
leiviai Nuotr. M, Borusienės

« TORONTO"
JANINĄ OŽALIENĘ ir ANTANĄ ALIJOŠIŲ, 

mylimam BROLIUI JAV-se mirus, giliai 

užjaučia —

Elena Račkauskienė 
Ada ir Balys Arūnai

Apie etninę Kanados spaudą 
ilgoką informaciją paskelbė sa
vaitraštis “Time” birželio 20 d. 
laidoje. Jame cituojamas John 
Fišerio pareiškimas, esą visi ka
nadiečiai priklauso kuriai nors 
etninei grupei. Laikraštis visdėl
to randa, kad dalis kanadiečių 
yra stiprokai prisirišę prie savo 
grupių. Dėlto jų spauda esanti 
gausi — apie 200 laikraščių To
ronte, Montrealy, Winnipege ir 
Vankuveryje. Jie spausdinami 
27 kalbomis ir rūpinasi išsaugo
jimu įvairių kultūrų, pradedant 
arabais ir baigiant ukrainiečiais. 
Etninė spauda esanti didelė pa
galba ateiviams, ypač pirmai
siais metais. Suminėti didesnie
ji laikraščiai: “Der Nordwes- 
ten” Manito boję, einąs jau 80 
metus, “Corriere Canadese” su 
19.000 skaitytojų, “Toronto Cou
rier”'su 20.000 skaitytojų, “Ka- 
nadijsky Farmer” su 16.800 uk
rainiečių skaitytojų. Daugiausia 
etninės spaudos yra Toronte — 
65 laikraščiai. Kaikurie jų la
bai maži, turį vos po 2000 skai
tytojų. Rinkimų metu esą etnine 
spauda susidomi politikai, daug 
pažada, bet neįvykdo. Dabartinė 
vyriausybė pažadėjusi duoti dau
giau apmokamų skelbimų ir tam 
reikalui padvigubinusi, praėju
sių metų biudžetą iki $134.000.

Parduodant ar perkant bei da
rant pardavimo ar užpirkimo pa
siūlymą (“oferį”), labai svarbu 
prieš pasirašant užpirkimo ar

Skautų veikla
• Šios “Šatrijos” tunto skautės 

išlaikė II patyrimo laipsnio egza
minus: K. Augėnaitė, V. Barakaus- 
kaitė, D. Barzdžiūtė, A. Birštonaitė, 
S. Kaziievičiūtė, L. Klibingaitytė, A. 
Stukaitė, V.- Styraitė, L. Rusinaitė, 
V, Pilipavičiūtė, S. Valiūnaitė, I. Za
leckytė. Egzaminavo s. G. Valiūnie- 
nė, ps. M. Kalinauskienė ir s. L. Gvil- 
dienė.

• Romuvoje liepos 5-6 d. talkom bū
du atlikti stovyklos paruošiamieji 
darbai — išdažytos valgyklos ir vir
tuvės grindys, nupjauta žolė, patvar
kyti nauji keliai ir rajonai. Talkino 
A. Tumaitis, D. Stukas ir sūnus, P. 
Stosius, A. Aušrotas, P. Barzdžius ir 
šeima, Valickių šeima, Baltaduonių 
šeima, Stanionių šeima, V, Sendži- 
kas, K. Batūra, L. Gvildienė ir C. 
Senkevičius. Negalėję talkinti kvie
čiami į Romuvą atvykti šį šeštadie
nį, liepos 12 d. Darbai bus tęsiami 
toliau.

• Romuvos stovykla prasideda lie
pos 19 d. Pirmoji savaitė skiriama 
mažiesiems. Stovyklautojus prašoma 
suvežti iki 12 v. Nuo to laiko vir
tuvėje bus galima gauti užkandžių. 
Stovyklos atidarymas — 4.30 v. p.p., 
vakarienė — 5.30 v. p p.

• Dar trūksta šeimininkių I ir 
III stovyklos savaitei. Norinčios pa
gelbėti kreipiasi į tuntininkus. C.S.

R. CHOLKAN 
& CO. LIMITED

REALTOR
527 BLOOR ST. W.

532-4404

pardavimo pirmuosius dokumen
tus pasitarti su savo advokatu. 
Patirtis rodo, kad nepasitarę su 
advokatu žmonės turi sunkumų 
ir net nuostolių, ypač susikomp
likavus galutiniam pardavimui 
ar pirkimui. 'Labai svarbu, da
rant pasiūlymą, į dokumentą įra
šyti pastabą, kad tik įvykus par
davimui agentas gauna komisą.

Kaip pasiekti kapines? Į lie
tuvių kapines Port Credit gali
ma vykti Bladk-White autobusų 
linija; kas valandą išvyksta nuo 
Bloor-Keele požeminio trauki
nio stoties ir važiuoja Bloor gat
ve per Etobicoke rajoną į Cooks
ville. Iš Cooksvillės centro (5 ir 
10 kelio sankryžos) einant per so
dą pietų link, kapines galima pa
siekti per 10 min. Autobusas 
pagal pareikalavimą pakelėse 
sustoja daugelyje vietų.

Rašytojas Juri Klobouk su 
šeima, anksčiau pabėgę iš Če
koslovakijos dėl sovietų invazi
jos, apsigyveno Toronte. Spau
dos atstovams jis pareiškė, kad 
abu su žmona esą “indoktrinuoti 
komunistai”, bet toliau nebega
lėję gyventi komunistinėje san
tvarkoje. Anot jo: “Komuniz
mas nebėra politinė idėja, bet 
tiktai Rusijos imperializmo prie
danga”.

Jei “EGLUTĘ” užsakysi,
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

“Dainos” grupės pranešime “Tž” 
27 nr. buvo praleista O. Mašalienės 
ir St. Mašalaitės pavardės. Jos do
vanojo vertingus fantus loterijai, to
dėl su dėkingumu atsiprašome už ne- 
paminėjimą. “Dainos” valdyba

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvoje viešėjo prancūzų krep

šinio komanda FSŽT, kuri žaidė ke
letą draugiškų rungtynių. Pirmųjų 
rungtynių pasekmės: Vilniaus Sta
tyba — FSŽT 65:49; Panevėžio Liet- 
kabelis — LSŽT 76:65.

šiemet sukanka 50 metų Lietuvos 
vandens sportui. 1919 m. prie Lietu
vos Sporto Sąjungos — LSS buvo 
įsteigtas naujas padalinys — Lietu
vos Jachtklubas, kuris turėjo vado
vauti visam Lietuvos vandens sportui.

Trakų ežere įvyko tarptautinės irk
lavimo rungtynės, kuriose pirmą vie
tą laimėjo Lietuva. Antroji liko Len
kija ir trečioji Gruzija.

M. Paulauskas su Sov. Sąjungos 
krepšinio rinktine vieši Amerikoje. 
Memfio mieste jie žaidė rungtynes 
su vietine komanda ir laimėjo 70: 
59;

SPORTAS VISUR
Amerikietis John Pennel pasiekė 

naują rekordą šuolyje su kartimi: 
17-10% pėdų. Senasis rekordas 17-9 
pėdų priklausė kitam amerikiečiui 
Bob Seagren. Dabar abu ruošiasi pa
siekti 18 pėdų augštį.

Toronte įvykusiose lengv. atletikos 
rungtynėse du jauni lengvaatlečiai 
pasiekė išskirtinas pasekmes. Vidu
rinės mokyklos mokinys B. Simpson 
šuolyje į augštį su kartimi peršoko 
16-% pėdų, šešiolikos metų mergai
tė G. Pawelich nusviedė diską 158- 
3 pėdų. Tai geriausios pasekmės pa
saulyje.

Lengvosios atletikos rungtynėse 
Milane italė Paula Pigni pagerino 
1500 m. pasaulio rekordą pasekme 
4:12,4 min. Antra atbėgo olandė Ma
ria Gormus, kuriai priklausė senasis 
rekordas 4:15,2 min.

Į ateinančios olimpiados sportinę 
programą įtrauktos naujos sporto ša
kos: moterų krepšinis, vyrų ir mote
rų rankinis.

Naujuoju pasaulio šachmatų meis
teriu tapo vėl rusas B. Spaski; 23- 
čiame žaidime jis nugalėjo buvusį 
pasaulio meisterį rusą T. Petrosianą 
ir bendra 23-jų partijų pasekme 12,5: 
10,5 iškovojo pasaulio meisterio ti
tulą.

ONTARIO ČEMPIJONAS
Birželio 14-15 dienomis Toronte 

įvyko Ontario “skeet” — skriejančių 
lėkštelių laisvos (open) šaudymo pir
menybės. Jose tarp 250 geriausių Ka
nados ir JAV šaulių dalyvavo ir vie
nas lietuvis Toronto Vyčio klubo na
rys E. Kuchalskis. Jis savo klasėje 
(klasė A) sušaudė 100 iš 100 gali-

mų kliudymų. Geresnio rezultato nė
ra. E. Kuchalskis dar šį pavasarį 
Grand Bahamas įvykusiame turnyre 
buvo B klasės šaulys, laimėjęs ir ten 
pirmą vietą. Laimėjęs savo klasėje 
pirmą vietą, šaulys automatiškai per
keliams į augštesnę klasę; jam tad 
labai trumpai teko būti A klasėje. 
Paskutinis laimėjimas E. Kuchals- 
kį perkėlė į augščiausią klasę AA. 
Toronto sportininkai ir šio sporto 
mėgėjai visoje Kanadoje sveikina lai
mėtoją, linkėdami išsilaikyti kiek 
galima ilgiau toje augštumoje. K.L.

VYČIO ŽINIOS
G. Kemiūtė dalyvavo Ontario at

rankinėse rungtynėse ir 200 m. plau
kime laimėjo I vietą. Rugpjūčio mė
nesį ji vyks į Halifaksą, kur daly
vaus Kanados tautinėse sporto žai
dynėse — Canada games.

V. Pačkauskas ateinančiai krepši
nio stovyklai ruošia iškabą ir ženk
liukus. Informacijų teirautis pas M. 
Duliūną, 162 Rusholme Rd., Toron
to 173, tel. LE 6-1783 arba J. Na- 
cevičių, 168 Delaware Ave., tel. LE 
4-6075.

Jaunių krepšinio turnyras, kuris 
bus vykdomas rugpjūčio 2-3 d., pra
sidės šeštadienį 12 v. Kviečiami visi 
Kanados ir JAV sporto klubai. Atski
ri pakvietimai nebus siunčiami.

AS;

ALDONA BUŠINSKAITĖ Toronte 
skaito Jurgitos Saulaitytės eilėraštį, 
sukurtą savo brolio kunigo primicijų 
proga Nuotr. A. Baltrūno

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už sėkmingą 

operaciją dr. L. J. Sullivan, dr. Lil- 
ker, o dr. A. Valadkai už nuoširdžią 
priežiūrą.

Esu labai dėkingas: Tėvui Pauliui, 
OFM, Tėvui Rafaeliui, OFM, kun. J. 
Staškevičiui, seselei Ritai ir p. V. 
Valaitienei už nuolatinį lankymą.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju gimi
nėms, draugams, bičiuliams ir pa
žįstamiems už lankymą ligoninėje bei 
namuose, už gražias gėles, dovanas 
ir sveikinimus: p.p. S. J. Andruliams,
A. Ankui, K. Ardavičiams, St. Barš
kučiui, Bemotaičiui, J. St. Černiaus
kams, D. Černiauskaitei, S. Černiaus
kaitei, B. J. Danaičiams, A. Danaity- 
tei, dr. O. J. Gustainiams, E. Ig. 
Juzukoniams, VI. Jasui, T. VI. Ko- 
belskiams, V. Kolyčiui, A. A Kuo
lams, N. B. Petkevičiams, A. J. Pet
rauskams, A. Pranckevičiui, St. 
Pranckevičiui, V. Pranckevičiui, B. 
Rakauskui, S. Rogowsky, B. Sakalui,
L. A. Smolskiams, I. G. Smolskiams, 
V. Staškevičiūtei, Z. J. Stravinskams,
B. St. Vaitiekūnams, V. M. Valai- 
čiams, A. J. Vaškevičiams, J. V. Vin
geliams, M. Watson, J. Žiurinskui,
M. J. Vaškevičiams.

Jums visiems dėkingas —
M. Bušinskas 

PADĖKA
Noriu padėkoti visiems už 

sveikinimus Joninių proga ir 
už tokią vertingą dovaną. La
biausiai esu dėkingas p. Butei- 
kiams už dovanos parinkimą; p. 
Puodžiukams, jų sūnui Edvardui 
nors ir labai pavargusiems po ke
lionės į Floridą. Taip pat prisidė- 
jusiems: L. Aleknai, A. V. Bu- 
teikams, A. S. Čeponiams, K. Z. 
Čeponiams, B. F. Demanuele, E. 
Frenzelienei, p. Puodžiukams. 
Lieku Jums visiems dėkingas — 
Jonas Kartavičius, Grafton, Ont

1969 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE
Toropto miesto taryba per parkų ir pramogų skyriij, drauge su 
Toronto Muzikų Draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės 

fondo ir “Toronto Daily Star”, praneša sekančia programa
LIEPOS 13 —

SEKMADIENIS, LIEPOS 13
2.30 v.p.p. High Park

2.30 v.p.p. Kew Gardens
2.30 v.p.p. Willowvale Park
5.30 v.p.p. High Park
7.30 v.v. Earlscourt Park

PIRMADIENIS, LIEPOS 14
7.15 v.v. Egllnton Park
8.30 v.v. Ramsden Park
8.30 v.v. Greenwood Park

ANTRADIENIS, LIEPOS 15
8.00 v.v. Allan Gardens
8.30 v.v. Withrow Park

TREČIADIENIS, LIEPOS 16
12.15 v.p.p. Nathan Philips aikštė

8.30 v.v. Eqlinton Park
8.30 v.v. Riverdale Park

8.30 v.v. Monarch Park
8.30 v.v. Dufferin Grove Pork

KETVIRTADIENIS, LIEPOS 17
7.30 v.v. Forest Hill Memorial Park

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

Toronto įgulos artilerijos orkestras. 
Svečios — Bozha Grahovic 
Ellis McLintock orkestras
Pat Riccio orkestras
Vargonų rečitalis — Ronnie Padget 
Murray Ginsberg orkestras

Vaiku teatras — "Aladdin"
Kadrilius su Bob Scott orkestru 
Kadrilius su Angus MacKinnon orkestru

H.M.C.S. York orkestras
Kadrilius su Bob Scott orkestru

Bob Minns orkestras 
Moxie Whitnev orkestras 
Karen Jones, Gary a. Averil Muir. M. C. 
Tom Kelly
Kadrilius su Bob Scott orkestru 
Kadrilius su Angus MacKinnon orkestru

Charlie Ralio a. Doug Riley and The 
Revolutionaries
Community Folk Art Council 
Kadrilius su Bob Scott orkestru 
Kadrilius su Al Alyward orkestru

17 SAVAITEI

JANE — BABY POINT, apie $5000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, vos keliolikos metų senumo, kvadratinis planas, privatus 
įvažiavimas, pirma skola tik iš 5%, prašoma kaina tik $25.000
HIGH PARK — BLOOR, apie $6000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
namas, kvadratinis planas, vandeniu šildomas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, prašoma kaina tik $28.900, netoli Bloor ir požeminio 
traukinio stoties.
BLOOR — KIPLING, $10.000 įmokėti, gražus 5 kambarių vienaaugš- 
tis, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, puikus didžiu
lis sklypas, tuoj galima užimti.
HIGH PARK, apie $4.000 įmokėti, tikras dvibutis — du butai po 
5 kambarius, lieka viena skola.
BLOOR ST. WEST, maždaug $10.000 įmokėti, labai puikus 6 kam
barių vienaaugštis, didžiulis gražus sklypas su medžiais bei įvairiais 
brangiais krūmais, garažas su privačiu įvažiavimu, sumažinta kaina 
apie $4.000 dėl greito pardavimo.
DEVYNIŲ BUTŲ APARTAMENTAS, $30.000 įmokėti, garažai su 
privačiu įvažiavimu, apie $13.000 metinių pajamų, viena atvira 
skola, vakarų rajone.
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, kvadratinis 
planas, garažas su Šoniniu įvažiavimu, didelis sklypas, netoli Bloor, 
prašoma kaina $33.900.

PR. KERBERIS NAMŲ TEL LE 5-1584 

2232 BLOOR ST. W. DARBO TEL 767-5454

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

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

MOKA 
už depozitus 
už Šerus 
už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

5%%
534 %
63^ %

IMA
7!4% už asm. paskolas 
TY2°/o už mortgičius

puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000._____ <,
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street 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, moteliu 
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) V1STOSKI

GERIAUSIA MĖSA 
ir 

SKANUMYNAI

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, S. 
Amerikos mėsos ir skanumynų

• krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE 

tip-top MEATSJ*w * a
1727 Bloor St. West (High Park)’ Tel. RO 6-4982

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgiau 

Tel. 362-5777.
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BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 27^-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių d raudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TU
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVISKV 
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave.,

TeL 531-6165

Dirbtuvė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAII IR DOVANOS |
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ

BE MUITO DOVANOS:
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, baldai, šaldy
tuvai ir automobilis.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Tn rime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę musų 
pranešimą.

a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu riirima 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 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ (STAIGA
BALTIC EXPO R TI N G CO.

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

/^LIETUVIAI STALIAI 
mloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir. susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

A & B TAILORS
Sav. A. B. Beresnevičius

343 Roncesvalles Avė., 
Toronto 3

(TARP GRANADIER RD. IR MEEPAWA 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 Lt. Automobilių vilkikas (towing). 
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) 
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti 
teL RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (liepos 

1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

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

jWI 293 Ottawa St- N" Hamilh»n" Ont. Tel. 549-2005 

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

49CELS TO .EUROPE

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

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136 TeL LE 2-5191

A.P. GARAGE
A. PAŠKEVIČIUS

laikinai persikėlė j
2264 DUNDAS St. W.

LE. 5-9130
(International Auto Body)

Towers — Loblaw’s kiemas 
Įvažiavimas tiesiai Iš 

Dundas gatvės-

NAUJAS SKYRIUS:
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai.

Ket ir penkt 9—9 vaL

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.

photo studio
1 ■ ________ Vestuvinės nuotraukos

-— " Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY

MAX KANE AUTO BODY
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius autamania Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS8ULATHS

FUTBOLAS SPORTO MĖGĖJAMS 
vasaros metu yra vienintelė pramo
ga. Kai kitos sporto šakos Išgaravo, 
futbolininkai vis dar nenori pasiduo
ti. “Lituanikos” futbolo komanda su 
savo priedais (rezervu ir jaunių bei 
jaunučių vienuolikėmis) kiekvieną 
savaitę rodosi aikštėse. Neseniai “Li
tuanika” baigė pirmąjį pirmenybių 
ratą amerikiečių pirmenybėse. Birže
lio 21 d. paskutinėse rungtynėse ji 
susitiko su “Maccabee” vienuolike, 
kurią įveikė 3:1. Pirmame kėlinyje 
pasekmė buvo 1:1, bet po pertrau
kos lietuviai iškovojo du įvarčius ir 
pasiekė ketvirtąją pirmojo rato per
galę. Pridėjus dvi lygiąsias, “Litua
nikos” pirmojo rato taškų derlius sie
kia 10. Iš 12 komandų “Lituanikos” 
vyrai įsitvirtino VILje vietoje. Iki 
paskutinių trijų susitikimų vaizdas 
buvo liūdnas ir kaikas manė, jog ko
manda turės iš I divizijos nukristi j 
žemesnę grupę. Laimėjus paskutinius 
tris žaidimus, reikalas žymiai pasitai
sė. Malonu, jog į pirmąją komandą 
įsijungė nemaža žaidėjų iš jaunių tar
po. Kaikurie iš jų šiuo metu dar yra 
kiek neapšlifuoti, bet jeigu jie regu
liariai žais, po metų kitų bus gera pa
maina seniesiems. Atrodo, Čikaga vie
nintelė turės ginti lietuvių futboli
ninkų garbę S. Amerikos kontinente. 
Torontu! ir Detroitui supasavus, dar 
šiuo metu rodosi Niujorko lietuvių 
futbolo komanda, tačiau turi nemažų 
sunkumų su žaidėjais.

Birželio 21 d. po ilgesnės pertrau
kos pasirodė ir “Lituanikos” vetera
nai futbolininkai, kurie įveikė vokie
čių “Rams” komandą 4:1. Po du įvar
čius lietuvių naudai iškovojo daugiau 
krepšinyje žinomas V. Grybauskas ir 
R. Kožėnas-Koženiauskas. Lietuvių 
vartus gynė kitados Kybartuose tvir
tas buvęs K. Baltramonas-Baltramo- 
naitis.
• • •

KELIONIŲ BIURO SAVININKO 
Walter Rask-Rasčiausko vadovautoji 
ekskursija Lietuvon birželio 16 d. su
grįžo į Čikagą. Ekskursantai oficialiai 
turėjo tenkintis Vilniumi, nors pusė 
iš važiavusiųjų galėjo aplankyti savo 
gimtines, tačiau viena ekskursantė — 
vienuolė, be leidimo vykusi į kaimą, 
buvo suimta, bet vėliau paleista. Kaip 
Rasčiauskas pasakoja, šiemet ekskur
santams Lietuvoje taikomi truputį 
didesnį suvaržymai, negu pernai, šie
met iš Čikagos į Lietuvą dar važiuos 
6—7 turistų grupės.

Taip pat ir iš Lietuvos Čikagoje 
vieši nemažai lankytojų. Čia lankėsi 
rašytojas Jonas Dovydaitis, Nepri
klausomybės Akto signataro ir ateiti
ninkų organizacijos steigėjo Prano 
Dovydaičio sūnus. Jis aplankė kai- 
kurias lietuvių įstaigas bei laikraščių 
redakcijas. Trumpam buvo sustojęs 
Salomėjos Nėries kolchozo vedėjas 
Kazys Kanys, 42 m. amžiaus. Jis pla
čiai keliavo po Ameriką. Illinois uni
versitete prie Čikagos mokslines stu
dijas gilino dr. G. Marčiukaitis.

KANADOS ĮVYKIAI

Atkelta iš 1-mo psl.
Populiarumą dėl nevykusių 

reformų praradęs pašto ministe- 
ris E. Kierans pranešė federaci
niam parlamentui, kad jam pa
vyko per metus sutaupyti $513.- 
865, uždarius 380 pašto įstaigų. 
Iki 1969 m. pabaigos Kanado
je panašaus likimo susilauks ki
tos 235 pašto įstaigos. Taupy
mas nėra smerktinas, bet jis nu
stoja prasmės, kai tas pats E. 
Kierans turi prisipažinti, jog 
$130.681 nuostolio davė dabar 
jau suspenduotas Toronto zonų 
pakeitimas į tris skaitmenis. 
Naujų zonų numeriams garsin
ti buvo išleista $72.785, $50.000 
kainavo zonų knygutės, išleistos 
550.000 tiražu. Fosterio rekla
mų agentūra Montrealyje iš $72- 
785 sumos atsiskaitė 15% pa
pildomų dolerių už reklamines 
paslaugas. Toronto pašto zonų 
pakeitimas yra sustabdytas, nes 
galvojama penkiaženklius skait
menis įvesti visai Kanadai.

Valstybinė žuvies tyrimo labo
ratorija išrado būdą žuvies pro
teino koncentruotiems miltams 
gaminti. Iš jų galima kepti py
ragaičius ir duoną pakankamai 
mėsos neturinčiuose kraštuose. 
Šiuos žuvies miltus eksportui ga
mins Cardinal Proteins bendro
vės už $5 milijonus Canso mies
telyje, Naujojoje Škotijoje, sta
toma įmonėj Jos pajėgumas bus 
25-30 tonų žuvies miltų per die
ną. šis kiekis galės pakeisti gy
vulių mėsos proteiną trims mi
lijonams vaikų skurdą kenčian
čiuose kraštuose. Kanadiečiu iš
radimu susidomėjo ir amerikie
čių bendrovės, gaminančio' 
maistą katėms.

Ontario premjeras J. Robarts 
politikams; planuotojams ir eko
nomistams pristatė Toronto uni
versiteto geografijos fakulteto

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

Savininkas
• teikia patarimus planuojantiems keliones 
a sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278*7261 dienos metu arba vakarais

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• pariinina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečlant gimines

JAUNAS KOMPOZITORIUS Da
rius Lapinskas, kurio rūpesčiu buvo 
Čikagoje pastatytas baletas “Jūratė ir 
Kastytis”, liepos pradžioje išvyko ke
liem mėnesiam į Europą. Sustos Vo
kietijoje — Stuttgąrte, kur kartu su 
sol. Stempužiene įrašys naują lie
tuviškos muzikos plokštelę — diri
guos simfoniniam orkestrui. Jis ap
lankys ir kitas Europos vietas ir, ga
limas daiktas, Lietuvą. Baletą “Jūratę 
ir Kastytį” vėl žadama pakartoti atei
nantį sezoną Čikagoje ir galbūt Det
roite.
o o a

ANTROJI STASIO ŠALKAUSKIO 
vardo kūrybos premija, kurią įsteigė 
Ateitininkų Federacija, šiemet atite
ko prof. dr. Antanui Maceinai. Ver
tintojų komisiją sudarė čikagiečiai: 
A. Skrupskelienė, D. Kučėnienė, C. 
Grincevičius ir dr. P. Kisielius. Jie 
vienbalsiai nutarė SI.500 premiją pa
skirti intelektualui ir poetui (poezi
joje jis žinomas J. Jasmanto vardu) 
dr. Maceinai. Jo poezijos knyga 
“Gruodas” 1965 m. buvo atžymėta 
Liet. Rašytojų Draugijos premija. 
Dabartiniu metu dr. Maceina profeso
riauja Vak. Vokietijoje. St. Šalkaus
kio vardo kūrybos premija buvo 
įsteigta pernai ir jos pirmuoju laimė
toju buvo dr. Juozas Girnius.

TRUMPAI IS ČIKAGOS. “Sanda
ros” redaktorius ir Amerikos Lietu
vių Tarybos iždininkas Mykolas Val
dyta, po ilgos ir sunkios ilgos, sugrį
žo į namus ir jau po truputį pradeda 
dirbti šio laikraščio redakcijoj. — 
Mirusiojo dr. P. Grigaičio vietą Ame
rikos Lietuvių Taryboje užims dr. Jo
nas Valaitis, kuris bus naujuoju tary
bos vicepirmininku. — “Gintaro ba
lius” su šių metų “debiutantėmis” 
įvyko birželio 28 d. South Shore 
Country klubo patalpose. Dalyvavo 
šios debiutantės: Amy Šimėnas, Su
sanne Radavich, Nancy Kinčinas, 
Marion Gudėnas, Kathy Kutchins, 
Sandy Dodge, Aušra Mildažius, Accol 
Simonėlis, Jūratė Jasaitytė (vardai ir 
pavardės sužymėti taip, kaip debiu
tantės oficialiai buvo pristatytos Čika
gos lietuvių spaudoje). — Jūrų skau
tai rengiasi savo stovyklai Prano Bas
čio vasarvietėje, Wisconsin© valsti
joje; prasidės liepos 26 d. ir truks 
visą savaitę. — Inž. Mikalojus Iva
nauskas buvo plačiai aprašytas “Chi
cago Tribune” birželio 29 d. laidoje. 
Taip pat įdėtas jo “liepsnos” tapybos 
atliktas paveikslas “Vilniaus vizija”, 
kurį jis įteikė lietuvių bičiuliui kar
dinolui Antonio Šamote. Aprašyme 
paminėtas kard. Samore šiltas atsi
liepimas lietuvių adresu. — Švėkšnos 
gimnazijos auksinio jubilėjaus proga 
Čikagoje rugpjūčio 31 d. yra kviečia
mas tos gimnazijos buvusių mokyto
jų ir mokinių suvažiavimas. Minėjimo 
rengėjų komitetui vadovauja veikli 
visuomenininke Alicija Rūgytė.

prof. W. G. Dean paruoštą On
tario provincijos ekonominį at
lasą, kurį sudaro 476 psl. že
mėlapių, diagramų ir statistinių 
lentelių. Atlaso paruošimas už
truko 8 metus ir kainavo $385.- 
000, kuriuos parūpino Ontario 
vyriausybė ir Toronto universi
tetas. Atliktas milžiniškas dar
bas padės vyriausybės planuoto
jams tiksliau ir teisingiau pa
ruošti ekonominius planus atski
roms Ontario provincijos sri
tims. Atlasą išleis Toronto uni
versiteto leidykla 7.000 egz. ti
ražu. Pusė pirmosios laidos bus 
pardavinėjama knygynuose po 
$75, o kita pusė bus išdalinta 
nemokamai Ontario gimnazijoms 
ir universitetams.

Pernai Kanadoje buvo panai
kinta mirties bausmė žmogžu
džiams penkerių metų bando
majam laikotarpiui iki 1972 m. 
gruodžio 29 d. Mirtimi dabar 
baudžiami tik policininkų ir ka
lėjimo sargų žudikai, o visi ki
ti — kalėjimu iki gyvos galvos. 
Žmogžudysčių skaičius 1968 m. 
pakilo iki 314, kai tuo tarpu 
1966 m. jų buvo 220, 1967 m. 
— 281. Sekantieji metai paro
dys. ar iš tikrųjų Kanada gali 
atsisakyti mirties bausmės.

Kanadiško alaus mėgėjai 1968 
m. sąžiningai rėmė ūkininkus. 
Alaus daryklos Kanadoje salyk
lui gaminti iš ūkininku nupirko 
14 milijonų bušelių miežių, ku
riem išauginti reikėjo 440.000 
ariamos žemės.

Tillsonburg, Ont.
TILLSONBURGO ŪKININKŲ 

KLUBO susirinkimas įvyks liepos 17 
d., 7 vai. vakaro, pas Joną Liutkų, 
35 Hyman St., Tillsonburg, Ont. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Klubo sekretorius

OTTAWA, Ont.
KĘSTUTIS VILČINSKAS, 21 m. 

amžiaus, baigė Otavos universitete 
pritaikomuosius mokslus bakalauro 
laipsniu ir elektros inžineriją labai 
geru pažymiu (magna eum Įaudė); 
gavo du aukso medalius: Otavos uni
versiteto už geriausius rezultatus ir 
inžinierių sąjungos už geriausius pa
žymius inžinerijoj. Be to, K. Vilčins
kas gavo stipendijas tolimesnėm stu
dijom iš National Research Council, 
Athlohe Fellowship ir McGill uni
versiteto. Jis domisi taipgi menu ir 
lietuvių veikla: rašo eilėraščius, apy
sakas. Būdamas gimnazijoj laimėjo 
pirmą vietą rašinių konkurse Kana
dos tema. Mėgsta piešti paveikslus 
bei portretus. Yra buvęs Otavos lie
tuvių studentų valdybos pirmininku 
ir nariu. Sveikiname naująjį inžinie
rių su pasiektais laimėjimais.

STUDENTAI IR MOKSLEIVIAI. 
Milda Danytė baigė pirmuosius me
tus Otavos humanitarinių mokslų fa
kultete ir išvyko į lituanistikos va
sarinius kursus Fordhamo universite
te Niujorke. P. Butvietas, studijuojąs 
matematiką Otavos un-te, baigė II 
metus, J. Kiškis — medicinos II me
tus, A. Baršauskas — medicinos II, 
J. Paulionytė — medicinos seserų 
kurso III metus, R- Janulaitytė — 
psichologijos III metus Carlton un-te, 
D. Vilčinskaitė — I metus paruošia
mojo medicinos kurso. Moksleiviai 
gimnazijose: D. Priščeponkaitė baigė 
XIII skyrių, A. Plečkaitis — XIII, M. 
Ramūnas — XII, L. Tchorznickaitė — 
XII, R. Vilčinskas — XI, T. Ramūnai- 
tė — XI, A. Makarevičius — XI, A. 
Plečkaitis — XI, Z. Tchorznickaitė — 
X, I. Danytė — VIII, T. Tchorznickis 
— VIII.

LIETUVIŠKOJI MOKYKLA. Pri
siauginome keletą vaikučių — 4 atsi
kėlė iš Toronto, 2 iš Montrealio, na, 
ir vėl turime pilną lietuvišką mokyk
lą — 13 mokinių nuo 4 iki 13 metų. 
Patalpos gautos Teachers College (2 
klasės). Jaunesniųjų grupei nuo 4 iki 
6 metų amžiaus vadovauja A. Paške- 
vičienė, talkinama studentės J. Pau- 
lionytės; vyresniųjų grupei nuo 7 iki 
13 m. — mokyklos vedėjas Vytautas 

B. Tėvų komiteto pirmininkė — I. 
Jurkienė.

Nors mokykla tepradėjo veikti š. 
m. kovo 8 d., bet jaunesnieji jau pa
sirodė per Motinos Dienos minėjimą 
su programėle. Mažyčiai, atrodo, 
mėgsta darželį, lietuviškus žaidimus. 
Mokslo metų užbaigai Massey parke 
mokykla turėjo savo iškylą, kur visi 

-smagiai pažaidė.
Dr. Marija Ramūnienė

Pajieškojimai
Jieškomi: Kostas Jacevičius iš Šiau

lių miesto ir Adolfas Simonaitis iš 
Plikiškių kaimo, Joniškio rajono. 
Jieško: A. Mickevičienė, 56 Lyncroft 
Rd. New Rochelle, N. Y., 10804, 
U.S.A

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus 

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiaga (Bio-Dyne). kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
Ir sužadina nauju audiniu augimą.

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

Margos Įvairybės
• Penki turkai ūkininkai gra

sino akmenimis apmėtyti JAV 
ir Sovietų Sąjungos ambasadas 
Ankaroje, jeigu jiems nebus at
lyginta už potvynio padarytus 
nuostolius. Pasak ūkininkų, ame
rikiečių ir sovietų erdvėlaiviai 
danguje pramušė skylę, pro ku
rią lietus patvindė upes ir su
naikino jų pasėlius.

• Miami suimtas kišenvagis 
Juan Ramon Matta iš Kolum
bijos teisme pareiškė, kad jis 
Bo?otoie už $300 mokslapinigių 
yra baigęs kišenvagių mokyklą. 
Kartu su diplomu jam buvo duo
tas patarimas praktika verstis 
Amerikoje, kur daugiausia pil
nu kišenių. Miami Beach vasar
vietėje didžiąją kišenvagiu dalį 
sudaro kolumbijiečiai. Jiems 
gresia 60 dienų kalėjime, $500 
bauda ir deportacija į Kolumbi
ja. Miklių pirštų savininkai Flo- 
ridnip nėr metus “uždirba” nuo 
$30.000 iki $60.000, ir jiems, ži
noma. nereikia mokėti pajamų 
mokesčio.

Karčiamoj
Vienoj Niujorko karčiamoj 

yra užrašas:
— Pasitikim tik Dievu. Visi 

kiti privalo mokėti grynais.
Reklama

— Tau tereikia pakeisti gimi
mo datą, o mes atliksime visa ki
ta. — Taip reklamuojasi vienas 
Paryžiaus grožio salonas.

ŠYPSENOS
Partija ir vaismedžiai

Komunistų partijos centro ko
mitetas konstatavo, kad krašto 
vaisiniai sodai duoda permažą 
derlių, ir įsakė į kolchozus pa
siųsti “specialistus” agronomus. 
Į vieną kolchozą atvažiavo toks 
iš centro siųstas “specialistas”. 
Kai jis, lydimas kolchozo pirmi
ninko ir sodininko, apžiūrinėjo 
sodą, sustojo ties vienu vaisme
džiu, ilgokai jį apžiūrinėjo ir ga
lop kreipėsi į sodininką:

— As manau, kad jūs negau
nate nei 20 kg obuolių iš šio me
džio?

— Negauname, — patvirtino 
sodininkas.

— Nemokate dirbti, — dėstė 
instruktorius. — Aš jus išmoky
siu ir jūs gausite daugiau kaip 
100 kg. obuolių.

— Keista, — atsiliepė sodinin
kas. — Bus labai įdomu gauti 
obuolius. Iki šiol tai buvo kriau
šė.

Japoniški papročiai
Japonijos min. pirm. Eisaku 

Šato spaudos atstovams pasisa
kė, kad pirmaisiais savo vedy

FRANK BARAUSKAS 
INSURANCE AGENCY LIMITED
& REAL ESTATE BROKER 

231-2661; 231-6226 
3828 Bloor St. West, Islington
(PRIE SIX POINTS PLAZA)

DUFFERIN RADIO and TV 
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Pardoodamoa 
lempos Ir batarejos. Prityręs'specialistas su ilga praktika 

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

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

Bloor Autorite GoroflA 296 BR0CK avė. (tarpduu- uiuur vau rage das college).TeL 531-1305

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
1796 Bloor St. W. (prie Keele)

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

Pagal susitarimą. 
Tel. 766-1372

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

(prie Queentway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitari mq.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tet 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.

DRAUDIMO AGENTŪRA
AL DŪDA

Telefonas 769-4131 arba 769-4612
2231 Bloor Street West — Bloor prie Runnymede 

Komercinio, privataus turto ir automobilių draudimas 

Finansavimas — Bonds — Mortgage garantijos.

Jaunuoliai
Kad šiandieninė jaunuolių po

ra atrodytų stilingai, jo galvos 
plaukai turi būti bent tokio ilgu
mo, kaip jos sijonėlis...

Skelbimas
Londono dienraštyje “Times” 

buvo skelbimas:
“Parduodama kriaušė su na

mu ir sodu”.

binio gyvenimo metais mušęs 
savo žmoną.

— O kaip dabar? — paklausė 
korespondentai.

— O ne, nemušu. Dabar jai 
jau 61 metai. O kaip jūs, džen
telmenai?

Ir pusė spaudos atstovų pasi
sakė:

— O taip, mes mušame...
Brežnevas lėktuve

Skrenda Brežnevas su keliais 
kompartijos pareigūnais į Kini
jos pasienį. Pietums lėktuvo pa
tarnautoja" paduoda geros koky
bės, skaniai paruoštą kumpį. Pa
ragavęs Brežnevas sako:

— Tai geras kumpis. Jei nu- 
mesčiau jį žemėn, apsidžiaugstų 
jį radęs kolchozininkas.

Arti jo sėdėjusi moteris, gir
dėjusi tuos žodžius,, tarė:

— O jeigu kas tave išmestų iš 
lėktuvo, apsidžiaugtų visa Ru
sija!

• šuo, kuris niekad neskendo, 
neturi supratimo, kas yra upė.

Parinko Pr. Alš.

NOTARAS
A LIuDŽIUS, B.L.

Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: įtaigos 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.

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

(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
& B ROGOWSKI, D.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonai 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS

LLUNSKY.R.O.

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

470 College St Toronto

TeL 921 - 3924
Darbo valandos 9JO vj.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu
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W TORONTO
Sv. Jono Kr, par. žinios
— Prasidėjo parapijos globojama 

Gerojo Ganytojo stovykla, kuri truks 
3 savaites. Stovykloje dirba jauna va
dovybė su kapelionu kun. J. Staške
vičium priešakyje. Įdomi programa: 
žaidimai, sportas, laužai, pasirodymai 
salėje, maudymasis. Norintys įsijung
ti į stovyklą prašomi vykti tiesiog 
į stovyklavietę Springhurste ir ten 
Įsiregistruoti.

— Pamaldos sekmadieniais Spring
hurste 10 ir 11 vai.

— Muz. St Gailevičiui išvykus ato
stogų, Sv. Jono Kr. bažnyčioje var
gonininko pareigas eina sol. Vac. 
Verikaitis.

— Praėjusį šeštadienį sutuokta 
Raimundas Punkris ir Liuda Kuolai- 
tė.

— Šį šeštadienį 9 vai. pamaldos 
už a.a. Verą Steponaitienę; sekma
dienį 11 vai. Springhurste — už a.a. 
Petrą Elijošių, Toronte gyvenančio 
Ant. Elijošiaus brolį, neseniai miru
sį JAV-se. Velionies giminėms nuo
širdi užuojauta.

Šv. Jono lietuvių kapinėse 
praėjusią savaitę naujiems pa
minklams buvo išlieti pamatai: 
Giniuočiui, Kudlobavičiui, Juš
kevičiui, Žukauskams, Svarins
kui, Pleškevičiui, Mankauskui.

Lietuvos kankinių koplyčios 
statybai Šv. Jono lietuvių kapi
nėse aukojo po $100: V. G. Mėl
iai, dr. A. Valadka, B. S. Yoku- 
bynai; po $50: V. F. Skrinskai, 
J. Červinskas, A. S. Totoraičiai; 
$40: A. Bemotaitis; $30: A. O. 
Kanapkai, K. O. Griškevičiai; 
po $25: J. Daunius, A. E. Mas- 
keliai, p. Žutautas.

Nauji mokytojai.' Šiemet mo
kytojų kolegiją — Toronto Tea
chers’ College baigė: Jieva Brič- 
kus, Audronė Ona Želvytė (uni
versiteto kursą), Algimantas 
Silvestras Pašakarnis (u. k), An
gelė Nijolė Stukaitė (u.k.). La
ke Shore Teachers’ College bai
gė: Rūta Baltaduonytė, Jūratė 
M. Baranauskaitė, Kęstutis Leo
nardas Gurevičius (muzikos kur
są), Aldona Aleksandra Kairy
tė (muz. kursą), Algimantas K. 
Krasauskas, Rūta A. Ražauskai- 
tė, Rūta Jadvyga Urbonavičiū
tė. Viktoras Kastytis Dailydė.

Catholic Childrens’ Aid North 
York skyriaus direktorius Kazi
mieras MangUcas šiuo metu rū
pinasi savo įstaigos naujo pasta
to statyba.

Vasaris Bersėnas baigė Osgo- 
ode Hali teisės mokyklą, anks
čiau gavęc B. Sc. laipsnį elektros 
inžinerijoj. Jo tėvai gyvena Wel- 
lande, o jis pats atostogauja pas 
savo uošvius Švedijoje.

Šiais metais baigusiems lietu
viams augštąsias mokyklas nu
matoma suruošti išleistuves. Jas 
organizuoja KLB Toronto apy
linkės valdyba. Organizaciniam 
išleistuvių darbui vadovauja inž. 
S. Masionis, valdybos narys, 
bendradarbiaujant studentų val
dybai, Ypač studentų tėvai turė
tų paremti išleistuvių idėją. K.

ATLIEKU VISUS NAMŲ ME- 
DŽIO REMONTO DARBUS.

TEL. 535-4724.
ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs 

praktiką ir baigęs ligoniu priežiūros 
bei praktiškos medicinos kursą B. 
NAUJALIS vėl reguliariai priima 
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE, 
460 RONCESVALLES AVE., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos 
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

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

ATLANTIC 
valgykla 

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3.

Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI

V. ir V. IVANAUSKAI
__________________________

P/rs/kė/imo par. žinios
— Kun. Br. Jurkšą jo kunigystės 

sidabrinės sukakties proga nuošir
džiai sveikiname. Ilgiausių metų ir 
gausių Dievo malonių! Gili parapijos 
padėka už pasišventimą parapijos 
muzikiniam gyvenimui ir vadovavimą 
parapijos chorams.

— Reiškiame užuojautą L. Senke- 
vičienei, mirus jos mamytei, ir L. 
Norvaišai, mirus jo broliui Adomui.

— Šį šeštadienį, 7.30 v., Mišios už 
a.a. Eug. Bubelį, užpr. p. Bubelie- 
nės; sekmadienį, 11.15 v. — specia
lia intencija, užpr. jaunųjų Ledų.

— Kviečiame par. raštinėn atnešti 
nebereikalingų, bet dar gerų žaislų. 
Jie bus išdalinti neturtingiems To
ronto vaikams.

—- Parapijos biblioteka, daugelį 
metų veikusi kambary šalia vargo
nų, perkeliama į naujas erdvesnes 
patalpas parapijos namuose. Biblio
tekoje šiuo metu yra apie 2.500 kny
gų. Nemaža knygų yra suaukoję pa
tys parapijiečiai. Taip pat. naujau- 
siems leidiniams įsigyti kasmet ne
maža suma skiriama iŠ parapijos 
iždo. Kurie turi knygų duplikatų ar
ba mažiau naudojamų knygų, kviečia
me jas perleisti par. bibilotekai, nes 
čia knygomis daugelis galės pasinau
doti.

— Nuoširdūs sveikinimai ir linkė
jimai jaunavedžiams Raimundui 
Punkriui ir Liudai Kuolaitei.

— Pakrikštyta William ir Reginos 
Hudson dukrelė Elzbieta Regina. 
Sveikinimai!

J. Karasiejaus ir R. Narušy
tės sutuoktuvės įvyko birželio 
28 d. Prisikėlimo par. bažnyčio
je. Koncelebracinių Mišių metu 
giedojo “Varpo” choras ir sol. 
V. Verikaitis. Vestuvinės vaišės 
vyko taip pat parapijos salėje, 
dalyvaujant 300 svečių. Jaunuo
sius sveikino: kun. P. Ažubalis, 
Tėv. Placidas Barius, OFM, J. 
Račys “Varpo” choro vardu, 
skautų — c. Senkevičius, J. 
Strodomskis, jaunosios krikštatė
vis iš Delhi — giminių vardu. 
Padėkos žodį tarė jaunavedys 
Juozas Karasiejus, dėkodamas 
tėvams, skautams, “Varpui”, 
tautinių šokių šokėjams, ku
riems abu jaunieji jau senokai 
vadovauja. Jaunavedžiai yra ak
tyvūs lietuviškoje veikloje. J. 
Karasiejus yra “Varpo” choro 
pirmininkas, tautinių šokių gru
pės vadovas, KLB Toronto apyl. 
valdybos narys. Rita Narušytė, 
gimusi Kanadoje, puikiai išauk
lėta lietuviškoje dvasioje, vado
vauja taut, šokiams. Labai įspū
dingas momentas buvo, kai jau
nosios šokėjos, apsirengusios 
tautiniais drabužiais su žiedais 
rankose, orkestrui grojant, pa
šoko Sadutę, į kurią įsijungė su 
baltu nuometu ir nuotaka Rita. 
Besibaigiant Sadutei, atsisvei
kindamos šokėjos nuėmė nuo 
nuotakos galvos nuometą ir įtei
kė pinavijų žiedų puokštę. Jau
navedžio krikštasūnis ir pusbro
lis Gataveckas artimųjų vardu 
jauniesiems įteikė simbolinę do
vaną: rankšluosti su įaustu Lie
tuvos himnu. Iškilmėms vado
vavo dr. A. Dailydė.

Jaunavedžiai po sutuoktuvių 
paprastai užsisako “Tėviškės ži
burius”. Pastaruoju metu juos 
užsiprenumeravo: D. Černius, 
dr. A. Dailydė, dr. A. Mikelė
nas, dr. G. Jočys. Kaikurie gau
na savaitraščio prenumeratą 
kaip dovaną.

LIETUVIO SAVININKO TAKSIU 
VERSLAS, aptarnaujantis Mississau
ga apylinkę, išvežiojąs paštą, siunti
nius ir mokyklos mokinius, jieško 
2-3 partnerių, kurių vienas sutiktų 
vadovauti verslui. Skambinti Adomui 
tel. 535-9468 ar vakare RO 6-8503.

PARDUODAMI įvairių spalvų nau
ji Kauno “Dailės” tautiniai drabužiai. 
Skambinti tel. 762-9301.

VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIS 
jieško kambario ir virtuvės arba tik 
kambario. Skambinti Onai, tel. LE 4- 
7370.

SPRINGHURSTE, ant ežero kran
to, išnuomojamas mažas vasarnamis; 
tiktų nedidelei šeimai. Teirautis 
tel. LE 1-5982.

Kun. V. Valkavičius iš Brock- 
tono aplankė savo pažįstamus 
Toronte ir “TŽ” redakciją. Jis 
yra gimęs JAV-se, bet gerai kal
ba lietuviškai, domisi lietuvių 
spauda (užsiprenumeravo “T. Ži
burius”) ir aplamai lietuvių kul
tūra. Jis bendradarbiauja ang
liškoje spaudoje, tašydamas ir 
Lietuvos bei lietuvių temomis. 
Apie lietuvių įsikūrimą Hudsono 
srityje jis parašė knygą anglų 
kalba, bet atspausdino tiktai 200 
egz., kurie greitai išsibaigė. Da
bar ji nebegaunama. Kun. Vai 
kavičius yra ir muzikas-smuiki- 
ninkas, koncertuojąs su Izido
rium ir Vyteniu Vasyliūnais. 
Lankydamasis “TŽ” redakcijoj 
jis susidomėjo leidiniu “Lithua
nians in Canada” ir nupirko jį 
savo bičiuliams.

“The Globe a. Mail” dienraš- 
raštis, bene mažiausiai domė
jęsis tautinių grupių savaite — 
karavanu, liepos 3 d. laidoje pa
skelbė Edmondo Boydo rasinį 
“The Other Toronto”. Jame au
torius primena, kad Toronto 
anglosaksai protestantai retai iš
eina iš savo teritorijos, kuri bai
giasi Spadina gatve. Šį kartą jie 
gausiai lankė etninių grupių pa
viljonus, įrengtus jų salėse, ste
bėjo jų programas ir ragavo jų 
valgius. Esą tai buvo puiki pro
ga pažinti įvairių kraštų žmones 
bei jų papročius. JAV-se atei
viai esą skatinami užmiršti savo 
praeitį, o Kanadoje — ją išlai
kyti gyvą. Kanados vyriausybė 
padedanti saugoti ne tik anglų ir 
prancūzų kultūrą, bet ir tų 'kraš
tų kultūras, kurios prisideda 
prie krašto augimo.

Gimnazijas baigusių ir stipen
dijas gavusių sąrašuose pastebė
tos dvi lietuviškos pavardės: Ire
na Vaišnoraitė — Loretto Ab
bey, Romanas Dementavičius — 
Šv. Mykolo gimnazijoj.

Vyt. Meilui ir Poniai, grįžu- 
siems į Torontą po ketverių me
tų tarnybos Japonijoj, buvo su
ruoštos sutiktuvės E. V. Gruo
džių rezidencijoj. Dalyvaujant 
gausiam bičiulių būriui, Stp. 
Kairys tarė sutiktuvių žodį ir 
įteikė dovanas; jų tarpe — “Li
thuanians in Canada”. Po poros 
mėnesių p. Meilai išvyks toli
mesnei tarnybai į Madridą.

Birutė ir dr. Aleksandras Spu- 
dai susilaukė dukrelės — sesu
tės penkiametei Monikai.

Konstancija Aušrotienė iš Ky
bartų atvyko trijų mėnesių vieš
nagei pas savo gimines. Jos vy
ras prieš trejetą metų palaidotas 
lietuvių kapinėse Port Credit.

Raimundo Punkrio ir Liudos 
Kuolaitės sutuoktuvių apeigos 
įvyko liepos 5ud. Toronto uni
versiteto tarpkonfesinėje koply
čioje. Apeigas atliko kun. P. 
Ažubalis ir nuotakos dėdė ev. 
kun. P. Dagys. Vestuvinis po
kylis buvo surengtas Town a. 
Country puošnioje salėje, kurią 
užpildė gausūs svečiai iš Kana
dos ir JAV. Sukalbėjus maldą 
ev. kun. A. Žilinskui, iškilmės 
pranešėjas rašytojas St. Santva
ras senoviniu papročiu paskaitė 
“kvieslio oraciją”, pilną humo
ro ir vestuvinės nuotaikos. Pir
majam pabroliui Punkriui tarus 
žodį, sugiedota “Ilgiausių metų” 
jaunavedžiams. Pastaruosius 
sveikino: kun. P. Ažubalis, ev. 
kun. P. Dagys, gen. kons. J. 
Žmuidzinas, J. Punkris, Aloyzas 
Kuolas ir Augustinas Kuolas. 
Raštu sveikino: giminės iš -Lie
tuvos, PLB pirm. St. Barzdukas, 
LE leidėjas J. Kapočius, muz. 
Budriūnas, p. Kęsgailą ir kt. Vi
siems padėkojo sklandžiu žodžiu 
savo ir nuotakos vardu jaunave
dys R. Punkris. Pastarojo tėvai 
gyvena Toronte, o jis — Min- 
neapolyje, Min. Ten jis yra mo
kyklų patarėjas — inspektorius. 
Jo žmona Liuda yra medicinos 
daktarė. Po oficialios dalies sve
čiai, drauge su jaunavedžiais, 
smagiai linksminosi. Svečių tar
pe buvo: St. Santvaras, kuris 
savo poetiniu žodžiu teikė iškil
mei naujumo bei lakumo, sol. E. 
Kardelienė, dr. P. Lukoševičius 
su Ponia, dail. A. Tamošaitis, 
prof. R. Vaštokas, red. A. Ly- 
mantas su Ponia ir kt.

Montrealio jaunimo ansamblis “Gintaras“ koncertuoja Otavoje

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Tai bus kartu ir lietuvių jaunimo diena su įdomia programa

Penkioliktoji Kanados Lietu
vių Diena Hamiltone bus kar
tu ir didelė Kanados lietuvių 
jaunimo šventė. Ta proga suva
žiavęs Kanados lietuvių jauni
mas žada atlikti daug darbų ir 
drauge pasilinksminti. Pagal G. 
Breichmano, KLB krašto v-bos 
atstovo jaunimo reikalams, su
planuotą programą, jaunimas su
važiuos į Hamiltoną jau penkta
dienio vakarą, rugpjūčio 29 d. 
Tą vakarą bus jų registracija, su
važiavimo atidarymas ir pasi
skirstymas suvažiavimo darbais. 
Tą patį vakarą skaitys pirmą 
paskaitą dr. S. Čepas is Toronto. 
Po jos — susipažinimo šokiai 
Jaunimo Centre; Ta proga iš 
Londono atvykęs jaunimo an
samblis “Baltija” atliks progra
mą.

šeštadienio rytą — jaunųjų 
menininkų darbų parodos ati
darymas. Po to prof. R. Vašto- 
ko paskaita su plačiu simpoziu
mu, į kurį įsijungia ateitininkų, 
skautų, sporto, tautinių šokių ir 
studentų organizacijų atstovai.

Pramatytos. diskusinės grupės 
svarstyti lietuvių kultūros, poli
tikos, mokslo ir kitų tautinių 
aktualijų reikalams. Dienos per
traukos metu įvyks krepšinio ir 
stalo teniso draugiškos rungty
nės tarp Hamiltono ir Montrea
lio sporto klubų. Vakare jauni
mas dalyvaus bendrame Kana
dos lietuvių susipažinimo vaka
re ir talkins prie loterijos ir 
kitų darbų. Sekmadienio iškil
mingai akademijai ir koncertui 
yra gauta Westdale kolegijos 
erdvi salė, čia vėl mūsų jauno
ji karta išpildys meninę progra
mą: Toronto liet, jaunimo an
samblis “Birbynė”, vad. D. Vis- 
kontienės, Metropolitain operos 
sol. L. Šukytė, akt. D. Kudabai- 
tė ir G. Breichmanienės vad. 
“Gyvataro” šokėjai.

Tad rugpjūčio 30-31, Darbo 
Dienos savaitgalį, ruoškimės 
visi atvykti į Kanados Lietuvių 
Dieną Hamiltone ir atsivežkime 
čia visą savo jaunimą. Visiems 
bus smagu pagyventi lietuviška 
nuotaika. KLD komiteto inform.

MONTREAL

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

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

BARONESS A
BEAUTY SALON

2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252
(kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alė Kerberienė •

Rašytojas St. Santvaras, vie
šėjęs pas savo bičiulius, aplan
kė “Tz” redakciją kartu su L. 
Enciklopedijos įgaliotiniu Aug. 
Kuolu. Rašytojas tebegyvena Či
kagoj pastatytos operos “Dana” 
įspūdžiais, nes yra jos libreto 
autorius. Tai ketvirtas jo libre
tas. Yra pageidavimas “Daną” 
pakartoti Niujorko-Bostono lie
tuviams.

Mokytojas Petras Balčiūnas, 
iki šiol buvęs pradinės mokyklos 
vedėjo pavaduotoju, paskirtas 
vedėju naujai pastatytos Ri
chard Scott eksperimentinės mo
kyklos Dufferin-St. Clair rajone. 
Šioje mokykloje bus bandomas 
naujas beskyrės mokyklos meto
das. Apie pastarąjį platų straips
nį yra parašęs mokyt. A. Rinkū
nas. Straipsnis numatytas at
spausdinti “T. Žiburiuose”. To
ronto mieste tokio tipo mokyklų 
tėra 9.

Vytautas Petrulis, architektas, 
paskirtas vyriausio architekto 
pareigoms A. D. Margison and 
Associates Ltd. — stambioje in
žinerijos firmoje. V. Petrulis yra 
gerai susipažinęs su filmavimo 
technika. Kiek anksčiau jo kar
tu su R. Vaštoku padarytas fil
mas apie archeologinius kasinė
jimus buvo rodytas televizijoje 
ir kursuoja komercinėje rinko
je. Dabar V. Petrulis gavo užsa
kymą iš META (Metropolitan 
Educational Television Associa
tion) pagaminti pedagoginę apy
braižą.

Tautinių grupių savaitė, pava
dinta “Metro International Ca
ravan” praėjo su dideliu pasise
kimu. Jos užbaiga sutapo su Ka
nados nepriklausomybės švente. 
Nathan Phillips aikštėje įvyko 
orkestrų koncertas ir kadriliaus 
šokiai, 6 senosios rotušės salėje 
— užbaigiamasis aktas, kuriame 
kalbėjo karavano komiteto pirm. 
J. Fisheris ir direktorius L. Kos- 
saras. Pastarasis pareiškė, kad 
karavane dalyvavo 32 paviljo
nai, sutraukę 100.000 lankytojų. 
Sekančiais metais karavanas 
truksiąs dvi savaites. Užbaigos 
iškilmėse buvo išrinkta karavano 
karalaitė “Miss Canadiana” — 
ukrainietė Marija Hluško.

v •

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ 
St. Prakapos 
767-9088

tel. įstg. 255-3900 Atst. 
namų 741-9065 tel. 

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir

C. (Chuck) ROE 
Sales Manager

naktį.

Dail. A. Tamošaitienė po ope
racijos sveiksta Kingstono ligo
ninėje.

A. V. Bajorinai liepos 5 d. 
paminėjo savo vedybinį dešimt
metį, dalyvaujant šeimos arti
miesiems, bičiuliams, kunigams 
— P. Ažubaliui ir A. Žilinskui.

AUKOJO MOKYKLAI
šeštadieninės 

mokslo
Toronto Maironio 

mokyklos išlaikymui 1968-69 
metais aukojo: 
“Paramos” bankelis 
Prisikėlimo parapija 
Šv. Jono Kr. parapija 
Prisikėlimo bankelis 
KLB Toronto apyl. valdyba 
Medž. Klubas “Tauras” 
J. Tumosa 
A. Skrebūnas 
J. Uleckas
O. Delkus 
Dr. A. Pacevičius 
Prisikėlimo kat. moterys 
VI. Pūtvio šaulių kuopa 
A Bumbulis 
Inž. K. Gaputis 
R. Geležiūnas 
G. Šernas 
Dr. J. Sungaila 
Prisikėlimo Kat. Vyrų Dr-ja 
A. Tarvydas 
J. Barakauskas 
p.p. Ciplijauskai
P. Dovydaitis 
R. Dūda 
A. Dūda 
J. Gustainis 
P. Jankauskas 
I. Juzukonis
Ošavos M. M. Klubas “Ešerys” 10.00

$800.00
750.00
500.00
500.00
300.00
100.00
50.00
50.00
45.00
40.00
30.00
25.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20,00
20.00
20.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Iš viso $3.515.00 
didelis įnašas lie-

p. Raudys 10.00
L. Šeškus 10.00
P. Stauskas 10.00
J. Petrauskas 10.00
L. Abromaitis 5.00
K. Ardavičius 5.00
F. Barzdžius 5.00
J. Danaitis 5.00
A. Draugelis 5.00
V. Gataveckas 5.00
J. Genautis 5.00
B. Jurėnas 5.00
J. Mockevičius 5.00
P. Misevičius 5.00
V. Paulionis 5.00
G. Smolskis 5.00
P. Styra 5.00
B. Sriubiškis 5.00
V. Vingelis 5.00
P. Vytė 5.00
J. Gudavičius 2.00
L. Razgaitis 2.00
S. Škėma 1.00

Jūsų aukos yra 
tuvybės ugdymui.

Jums dėkingas —
Mokyklos Tėvų Komitetas

Šiais metais “Baltijos” sto
vyklavietė gerokai pasikeitė: bu
vo įsigyti šaldytuvai, padarytos 
spintelės vaikų indams, padidin
ta ir išpilta smėliu sporto aikš
tė, įrengta krepšinio aikštelė, 
įrengta autoaikštė priešais pa
grindinį pastatą, nužvyruoti ta
kai nuo berniukų namuko į aikš
tę ir iš aikštės į maudykles, pa
darytas plaustas maudyklėse, iš
kirsta daug miško ir t.t. Atva
žiuokite ir įsitikinsite. Atvežda- 
mi stovyklautojus, atsivežkite po 
grėblį ir kastuvą. Mat, aikštė po 
buldozerių reikalinga rankinio 
palyginimo. Be jūsų pagalbos 
stovyklautojams tektų tai atlikti 
patiems arba žaisti akmenuotoje 
aikštėje. “Baltija” visiems tiems 
pagerinimams išleido netoli 
$1.000 ir daugiau pinigų nebe
turi. Keturiose talkose dalyvavo 
daugiausia tie patys žmonės ir 
iš jų daugiau tikėtis nebeįmano
ma. Taigi, atvežę savo jaunimą 
stovyklauti, paaukokite “Balti
jai” nors po pusę dienos. Pama
tysite patys, ką galima padaryti 
bendromis jėgomis.

Pr. Rudinskas, 
‘^Baltijos” komiteto pirmininkas

“Lito” jaunųjų narių ekskur
sija į “Upper Canada Village” 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Dalyvavo 89 vaikai ir 8 palydo
vai. Jeigu tėvai žinotų, kaip “Li
to” ekskursijos patinka vaikams, 
tai visi įrašytų savo jaunuosius 
į “Litą” nariais.

“Lito” vedėjas P. Rudinskas 
nuo liepos 7 d. iki 20 d. išvyksta 
atostogų į savo vasarvietę Lau- 
rentidų kalnuose.

Aušros Vartų par. choras pra
eitą sekmadienį autobusu padarė 
išvyką į ‘^Baltijos” stovyklavie
tę Laurentidų kalnuose prie Syl- 
vere ežero. Pr. R.

Ketvirtoji “Baltijos” talka bu
vo labai sėkminga. M. Krauza 
antrą kartą nemokamai savo 
sunkvežimiu iš Montrealio nuve
žė maudyklių plaustui medžiagą. 
Jam talkino ir visą medžio dar
bą atliko J. Dalmantas. Geleži
nes statines plaustui padovano
jo J. šeidys ir D. Rupšys, o kitas 
metalines dalis — Montreal 
Nord “Scrap Yard” savininkai 
lietuviai broliai MUleriai per M. 
Krauzą. Nakvynių namukus su
tvarkė A. Morkūnienė, V. Biliū
nienė ir G. Rudinskienė. Plaus
to, spintelių indams ir platformų 
palapinėms dažymo darbus atli
ko jaunieji: R. Žitkauskas, V. 
žitkauskaitė, R. Naruševičiūtė, 
R. Danaitytė, R. ir L. Piečaičiai. 
Mišką apie berniukų ir mergai
čių namukus iškirto R. Otto, P 
Montvila ir J. Šeidys, talkinami 
A. Pocausko, T. Montvilo ir ki
tų jau minėtų jaunuolių. Var
tams stulpus pastatė J. Šeidys 
ir B. Jokūbaitis. Krepšinio aikš
tę paruošė P. Kličius, A. Kli- 
čius, R. Otto, P. Montvila, V. 
Piečaitis ir J. Piečaitis. Vandens 
pompas ir elektros prijungimą 
atliko J. Piečaitis, A. kličius ir 
V. Piečaitis. Visiems šiems “Bal
tijos” rėmėjams ir talkininkams 
didelis ačiū. Pr. R.

Kun. I. Beaubien, jėzuitas, 
lankėsi Sov. Sąjungoj kaip tu
ristas ir išbuvo ten 26 dienas. 
Savo įspūdžius jis aprašė “The 
Montreal Star” liepos 5 d. laido
je. Lietuvoje, atrodo, nebuvo, 
bet Maskvoje aplankė Šv. Liud
viko bažnyčią ir kleboniją, kur 
šeimininkauja kun. Tarvydas (įs
pūdžių autorius jo pavardės ne
mini). Su pastaruoju kalbėjo lo
tyniškai.

“Mosaique ethnique” paviljo
ne apsilankius, šių metų Mont
realio “Žmogus ir jo pasaulis” 
parodoje (buvusiame krikščio
nių paviljone) įrengtas etninių 
grupiu paviljonas. Dalyvauja 30

v

etninių grupių. Paviljoną suor
ganizavo etninių grupių meno 
komitetas, vadovaujant muziko
logui folkloristui (baigęs Vienos 
universitetą) dr. Igor Kuchins
ky, kuris šių eilučių autoriui pa
skyrė apie valandą laiko supa
žindinti su paviljono sutvarky
mu bei savo idėjomis. Pasak jo, 
Kvebeko separatizmas pabudino 
ir į geresnę poziciją pastatė Ka
nados etnines grupes. Jis pats 
esąs “trečiosios jėgos” Kanado
je šalininkas, bet tik kultūrinė
je srityje. Lietuva pergyveno 
carą, fašizmą, pergyvens ir ki
tokius “izmus”, jei išlaikys savo 
kalbą ir kultūrą. Pasaulyje ne 
vien komunizmas yra demokra
tijos priešas. Nemažai valstybių 
valdomos prievartiniu būdu* 
nors visi aiškinasi, kad tai daro 
savo tautos labui.

Dr. I. Kuchinsky sako, kad 
Kanados tauta dar neegzistuoja 
(nebent indėnai?). Valstybę su
daro anksčiau ar vėlias atvykę 
imigrantai — britai, prancūzai, 
airiai, škotai, vokiečiai, ukrai
niečiai ir t.t. Jie visi sudaro tik 
Kanados valstybės “mozaiką”, 
bet ne tautą.

Lankant paviljoną paaiškėjo, 
kad eksponatai nesugnipuoti pa
gal tautybes, bet mišriai išdėsty
ti. Pvz. lietuvių eksponatų rasi 
visame paviljone. Prie ekspona
to pažymėtas mažomis raidėmis 
eksponato davėjas arba jo au
torius — menininkas, o didelė
mis raidėmis — “Lithuania”. 
Trečdalis paviljono paliktas lais
vas. Kai kuri tautybe organizuo
ja savo dieną arba savaitę, šią 
vietą užima ir papildo savo eks
ponatais. Lietuviai yra užsisakę 
8 ir 9 rugpjūčio. Per tas dienas 
galės išstatyti papildomai savo 
eksponatus, atlikti menines pro
gramas bei rodyti filmą (16 m. 
m.). Buvo paklausta, ar mes, lie
tuviai, galėtume pasikviesti sa
vo konsulą. Atsakymas buvo 
taip, bet jis galėtų kalbėti tik 
apie lietuvių kultūrą, neliečiant 
politikos. Pvz. šių metų slova
kų savaitė jau sukėlė politinių 
problemų tarp slovakų ir čekų.

Šiuo metu lietuviams atsto
vauja su savo dirbiniais J. Šiau- 
čiulis. Jie yra meniškai bei tech
niškai gerai atlikti. Yra ir tau
tiniai drabužiai bei kitų rankdar
bių. Jie galėtų būti pakeičiami ir 
kitais. Per tris pirmąsias savai
tes paviljoną aplankė 240.000 
lankytojų. Tai pigiai kainuojan
ti reklamą tautinėms grupėms.

J. Ladyga
Prosovietinis straipsnis apie 

Lietuvą “Montreal Star” dien
raštyje susilaukė gyvos Kanados 
lietuvių reakcijos. Iki šiol jo 
redakcija paskelbė keturis laiš
kus, atitaisančius dienraščio ko
respondento David Levy proso
vietinius samprotavimus. Tuos 
laiškus parašė: Mrs. V. Liepa 
(VI. 16), W. Pėteraitis (VI. 20?), 
Jonas Žmuidzinas (VI. 30), Pr. 
Gaida (VI. 25, pacituotas tik vie
nas sakinys). Ilgiausi laiškai — 
W. Pėteraičio ir gen. konsulo J. 
Žmuidzino. Prie pastarojo pri
dėta redakcijos pastaba: “Mr. 
Žmuidzinas signs as acting con
sul-general of Lithuania”. Yra 
žinių, kad panašius laiškus 
“Montreal Star” redakcijai yra 
pasiuntę ir daugiau tautiečių, 
bet iki šiol liko nepaskelbti

Piketuoti? Vienas montrealie- 
tis “TŽ” redakcijai atsiuntė laiš
ką, kuriame rašo apie “Montreal 
Star” prosovietinę laikyseną 
ir sako: “O visdėlto Montrealio 
lietuviai galėjo suorganizuoti pi
ketus prie “M. Staro” įstaigos. 
Savaitę pavaikščiojus keliolikai 
vyrukų su tinkamu plakatu, ne 
tik D. Levy išskristų iš Maskvos, 
bet ir kita spauda atkreiptų dė
mesį”.
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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.

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

DĖMESIO, SIUNČIANTIEJI Į LIETUVĄ!
Pranešame, kad jau vėl galima užsakyti 

automobilį “Moskwitch”
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

per. lietuvių įstaigą

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

A. ir S. KALŪZA
ši Įstaiga šių metų vasaros atostogų metu bus uždaryta nuo liepos 24 dienos iki rugpjūčio 9 dienos

imtinai.
Kas norėtų užsakyti, prašoma paskubėti, nes šiems metams Kanadai automobilių kvota ribota.

TEL. LE 1 - 3098
t

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš ___________9 %
Nekiln. turto iš ______ _... 8.5%
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ:
Depozitus ......___________ 5.0%
Šerus (numatyta)_______5,5%
Term. ind. 1
Term. ind. 2
Term. ind. 3
Nemokamas gyvy bės draudimas 
iki $2.000 šėrų sumos.

metams ___ 7.0 % (
metams ........7.25% 1
metams ...... .7.25%

9 Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
B Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
| Vakarais —- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
I 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 ik.
■ 6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
| Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.

ir per visus ilguosius savaitgalius.
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