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Tarpusavio ryšių klausimas žmonėms aktualus ne nuo dabar. 
Jis buvo sprendžiamas jau primityviose bendruomenėse, žinoma, 
primityviu būdu. Tik valdovai turėjo didesnes galimybes — nau
dojosi specialiais pasiuntiniais, o paprastiems žmonėms reikėjo 
naudotis atsitiktinėmis priemonėmis. Paštas, kaip sistema, nėra 
labai senas — įvestas Romos imperatoriaus Diokleciano. Ta sis
tema plėtėsi bei tobulėjo labai lėtai ir ilgą laiką buvo ribotos 
apimties — nevisiems prieinama. Paštas kaip visuotinė sistema 
buvo įvesta 15 š. Prancūzijos valdovo Liudviko XI. Bet ir tada 
jis dar nebuvo panašus į dabartinę sistemą. Pastaroji išaugo 
tiktai paskutinių dviejų šimtmečių laikotarpyje, ypač atsiradus 
traukiniams- Seniau, iki pat 19 š. vidurio, laiškai buvo gabenami 
raitelių, arklinių vežimų ir laivų. Dabar naudojamos modernio
sios priemonės, kurios nepaprastai pagreitina pašto siuntas, ypač 
lėktuvai. Prie pašto sistemos visuotinio ir tarptautinio išaugimo 
lemiamai prisidėjo valstybės. Jos į pašto reikalą pažiūrėjo ne 
pelno, o viso krašto gerovės mastu. Juk gera, plati, sparti pašto 
veikla visame krašte yra tarsi kraujo apytaka organizme. Jeigu 
ji veikia gerai, visas organizmas funkcionuoja normaliai. Kai tik 
ji sutrinka, jaučia visi sąnariai. Ir valstybėje, kai tik sutrinka 
pašto tarnyba, jaučia visos sritys — ir ekonomija, ir spauda, ir 
švietimas, ir socialinis gyvenimas, ir pati valdžia. Jau iš to fakto 
matyti, kad paštas yra gyvybinės reikšmės dalykas ir dėlto turi 
būti tvarkomas valstybiniu mastu.

★ ★ ★
Deja, nei Kanada, nei JAV-ės, besirūpindamos ekonominės 

gerovės kėlimu, gamybos didinimu, pastarąjį dešimtmeti nekreipė 
pakankamai dėmesio Į pašto sritį. Iš daugelio faktų matyti, kad 
pašto reikalai Š. Amerikoje yra apleisti. Pvz. kad ir korespon
dencijos pristatymas. Seniau miestuose paštas pajėgdavo išnešioti- 
korespondenciją du kartu į dieną, o dabar — tik vieną kartą. Be 
to, šeštadieniais korespondencija Kanados miestuose visai neišne- 
šiojama. Sakoma, kad Kanada nebepajėgia finansiškai — negali 
apmokėti paštininkų. Tai neįtikimas motyvas. Juk pvz. tokia ma
žytė Belgija pajėgia visuose miestuose kasdien, išskyrus sekma
dienius, išnešioti korespondenciją net po du kartus. Jei gali Bel
gija, gali kitos šalys, juo labiau gali ir Kanada. Tik reikėtų, kad 
į valdžios viršūnes patektų ne politikieriai, o rimti politikai, ku
riems rūpi viso krašto gerovė. Jie tikriausiai rastų biudžete dide
lių spragų, pro kurias švaistomi doleriai nebūtiniems dalykams. 
Tai matyti pvz. iš dabartinio valstybės kontrolieriaus (auditor) pa
reiškimų, nurodančių labai neracionalius dolerių švaistymus. Jei
gu Otavoje atsirastų panašus asmuo kaip Bourassa Kvebeke, ras
tų daug taisytinų dalykų ir išlaidas patvarkytų racionalesne link
me. Esame liudininkai riebių algų pakėlimų ministeriams, parla
mentų nariams ir t.t. Viršūnės savęs neskriaudžia, bet kai reikia 
lėšų dalykui, kuris liečia visos valstybės gyventojus, atsiranda 
kietos replės. Tada taupumo sumetimais nubraukiamas kores
pondencijos pristatymas šeštadieniais, darant skriaudą visos šalies 
gyventojams. * * *

Su dabartinio paštų ministerio E. Kierans atėjimu ir šešta
dienio nubraukimu Kanados pašto patarnavimas labai sulėtėjo. 
Net pirmos klasės siuntos eina lėtai, o apie antros klasės siuntas 
nėra ko nė užsiminti. Ypač nukenčia savaitraščiai. Jų administ
racijos pilnos skaitytojų skundų, bet jos nieko negali, padaryti. 
Pvz. “Tėviškės Žiburiai” išsiunčiami iš Toronto kiekvieną antra
dienio vakarą. Torontiečiai gauna daugiausia sekantį ketvirta
dienį arba penktadienį, o dalis — sekantį pirmadienį. Daug blo
giau su tolimesnėmis vietovėmis. Vakarų Kanadoje laikraštį skai
tytojai gauna tik po dviejų savaičių, kartais už 10 dienų. Toks 
pristatymas labai kenkia ypač tautinių grupių laikraščiams, atsi
liepia į jų tiražą. Tai tikras peilis. Pašto mokestis spaudai liko 
gerokai padidintas. Vien dėlto daugelis laikraščių turėjo pakelti 
prenumeratos kainą. Kanados Etninės Spaudos Federacija bend
ru memorandumu kreipėsi į paštų miriisterį E. Kierans, tačiau 
atsakas buvo sausas “niet”. Šiuo metu vėl iškeliama idėja visą 
pašto tarnybą pavesti specialiai bendrovei, panašiai kaip radii o ir 
televizijos sritį. Sakoma, kad tuo būdu bus pagydyti visi negalavi
mai. Esą dabartinėje pašto santvarkoje yra perdaug dykinėjan
čių pareigūnų-viršininkų, o bendrovė to nepakęsianti ir tvarky
sianti kaip verslo įstaigą. Sunku pasakyti, kaip tuo atveju būtų. 
Kyla tiktai abejonė, ar paštų bendrovė, besitvarkanti verslo pa
grindu, paisys viso krašto reikalų. Juk paštas iš esmės nėra verslo 
sritis. Tai tarnyba kraštui, kuria privalo rūpintis vyriausybė. 
Jos tad uždavinys — rasti geriausią sprendimą, patenkinanti kraš
to gyventojus ir paštininkus.

KANADOS ĮVYKTAI

MINIMALINIS ATLYGINIMAS-$1.65

Pasaulio įvykiai
KGB AGENTAI SUĖMĖ SOVIETINES SISTEMOS KRITIKĄ ANDRIEJŲ 
Amalriką, kurį yra išgarsinusi užsienyje išleista knyga “Ar Sovie
tų Sąjunga išsilaikys iki 1984 metų?” Žmonos Gizelės pranešimu, 
Amalrikas buvo suimtas jų šeimos vasarnamyje Akulovo kaime, 
105 mylios į pietus nuo Maskvos. Saugumo agentai keletą valandų 
darė kratą vasarnamyje ir Amalrikų bute Maskvoje. Po kratos A. 
Amalrikas buvo prievarta įstumtas į automobilį ir išvežtas grei
čiausiai į Liubjankos kalėjimą. Kaltinimo agentai nepasakė G. 
Amalrikienei, bet ji spėja, kad suėmimo priežastimi galėjo būti 
pogrindyje pasirodžiusi minėtoji A. Amalriko knyga rusų kalba. 
G. Amalrikienė, matyt, nežinojo, kad Hamburge leidžiamas vokie
čių žurnalas “Der Spiegei” gegužės 18 d. laidoj paskelbė jos vyro

Minimalų valandini atlygini
mą nuo š.m. liepos 1 d. federa
cinė vyriausybė padidins iki 
SI.65. Potvarkis liečia apie 532.- 
000 darbininkų ir tarnautojų, 
dirbančių Otavai priklausančio
se įvairiose pramonės įmonėse. 
Kiekviena provincija minima
laus atlyginimo klausimą savo 
gyventojams sprendžia savaran
kiškai. Ontario provincijoje šiuo 
metu minimalus atlyginimas 
darbininkams yra $1.30, staty
bininkams — $1.55 i valanda.

Premjero P. E. Trudeau ke
lionės Į N. Zelandiją, Australi
ją, Maleziją ir Singapūrą dėme
sio centre buvo Britų Bendruo
menės kraštų tarpusavio ryšiai. 
1968 m. Londone įvykusioje 
šios organizacijos premjeru kon
ferencijoje jis neparodė dome
sio šiam įvairių rasių klubui, bet 
dabar yra pakeitęs nuomonę. Vi
zitas minėtuose kraštuose jam 
sudarė progą prisistatyti kaip 
valstybininkui, kuriam rūpi ne 
tik Kanada, bet ir visas pasau
lis. Kelionė šį kartą buvo pla
nuota tik i Ramiojo vandenvno 
kraštus, atidedant vizitą Indijai 
ir Pakistanui. P. E. Trudeau 
taipgi neužsuko ir į Indonezija, 
nes ši respublika nenriklauso 
Britų Bendruomenei. Iš lėktuvo 
P. E. Trudeau pasiuntė sveiki
nimo radiogramą Tndoneziios 
premjerui Suharto, kuriam Ka
nados ambasadorius vra pažadė
jęs $190.000 vertės dalių orinio 
susisiekime bendrovės lėktu

vams. Malezijos sostinėje Kuala 
Lumpur premjeras P. E. Tru
deau pasirašė $3.315.000 pasko
lą. Malezijos vyriausybė jos dė
ka galės pasisamdyti kanadie
čius ekspertus ir išstudijuoti 
galimybę 2.500.000 akrų džiung
lių paversti derlinga žeme. 
Reikšmingesnis buvo P. E. Tru
deau pažadas parūpinti $55 mi
lijonus prie Tailandijos sienos 
planuojamos hidroelektrinės jė
gainės statybai. N. Zelandijoje 
ir Australijoje premjeras P. E. 
Trudeau siekė pigios reklamos 
susitikimuose su moterimis. 
Kaip ir 1968 m. Londone, prem
jero nepasitenkinimą sukėlė 
Sidnėjaus laikraštyje “Morning 
Telegraph” įdėta nuotrauka, 
vaizduojanti P. E. Trudeau, šo
kantį naktiniame klube “Taboo” 
su televizijos programos vadove 
Bobo Faulkner. Premjeras P. E. 
Trudeau ši karta puolė ne kana
diečius laikraštininkus, bet jo 
grupėje buvusį Australian Con
solidated Press spaudos bendro
vės vyr. redaktorių D. McNichol, 
kuriam priklauso minėtasis Sid
nėjaus dienraštis. P. E. Trudeau 
nusiskundė, kad redaktorius ne
skiria oficialaus darbo nuo pri
vataus laisvalaikio. Panašu ar
gumentą premjeras P. E. Tru
deau 1968 m. Londone buvo pa
naudojęs prieš kanadiečius žur
nalistus.

Federaciniam parlamentui ne
teiktas rinkimų įstatymo pakei
timas leis dalyvauti šio parla-

žudystės paroda. Ryšium su ja yra sudarytas tautžudystei pateikti amerikiečių visuomenei komite
tas, kuriam pirmininkauja dr. Leonas Kriaačeliū. as. Pastarasis tuo reikalu Vašingtone aplankė vi
sa eilę atstovų rūmų ir senato narių. Nuotraukoje iš kairės: dr. L. Kriaučeliūnas, kongreso narys Ed. 
Derwinski, kongreso ryšininkas pik. R. Vandervort Nuotr. Tom Macdonald

Tautos dramą rodome amerikiečiams
RAŠO JURGIS JANKAITIS IŠ ČIKAGOS

“Šį kartą amerikiečiams kalbė
sime apie komunizmo pavojų, 
darbus, laisvų tautų pavergimo 
planus, jų naikinimą ne žo
džiais, bet autentiškais doku
mentais. Lietuva yra klasiškas 
pavyzdys, kaip komunizmas nai
kina savo aukas, kaip kenčia pa
vergtos tautos. Gaila, kad lietu
vių tautžudystę, gerai dokumen
tuotą, amerikiečių visuomenei 
pateikiame tik po 30 metų. Tai 
turėjo būti padaryta bent prieš 
15-20 metų. Tačiau ir dabar, kai 
pasaulyje vyksta neramumai, 
demonstracijos, revoliucijos, in
spiruotos komunistų, yra gera 
proga laisvajam pasauliui at
skleisti lietuvių tautos didžiąją 
dramą — komunizmo padari
nius.” Tai pareiškė dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, 30 metų Lietu
vos okupacijai paminėti ir taut- 
žudystės parodai amerikiečių vi
suomenei pateikti komiteto pir
mininkas Čikagoje.

Kas rodoma? 
I

ALTa atliko gerą darbą, pa
ruošdama gerai dokumentuotą 
lietuvių tautos naikinimo paro
dą. Speciali komisija: pirm. Jo
nas Jasaitis su nariais prof. A. 
Varnu, dail. Z. Kolba, A. Valė- 
nu, J. Bertašium, J. Skorubsku 
ir L. Prapuoleniu ilgokai atsi
dėję dirbo, kol surinko, suklasi
fikavo ir į specialius skydus su
glaudė autentišką medžiagą, įro
dančią komunizmo žiaurumus 
bei veiklą okupavus Lietuvą.

šios parodos žiūrovas per va
landą laiko galės apkeliauti vi
są eilę Lietuvos vietovių, kur 
komunistai įvykdė daugybe žu
dynių. Pravieniškės, Rainiai. Pa
nevėžys, Biržai, Katynas, Sibi
ras, tardvmo kameros, įrankiai 
akivaizdžiai liudys lietuvių tau
tos didžiąją dramą.

Štai, viename skyde fotografi- 
jos mūsų moksleiviu, kuriuos 
bolševikai išžudė įvairiose vieto
se tik už tai, kad jie, kaip patys
jauniausieji tėvynės vaikai, pa
sisakė esą lietuviai, nennri vpr. 
gauti. Kitame skyde paskutinio 
nenriklausomos Lietuvos meis
terio pirm. A. Merkio ir užsie
nio reikalu ministerio J. Urb
šio atvaizdai, okun. Lietuvos vi
daus reikalu “ministerio” M. 
Gedvilo raštas (originalas), rašv- 
tas “prezidentui” Justui Palec- 

mentn rinkimuose jaunuoliams, 
sulaukusiems 18 metu amž’»”s. 
Tikimasi, jog sekančiuose fede- 
rarinio oariamento rinkimuos 
1972 m. jaunimo isiiuneimas 
balsuotojų skaičių padidins visu 

(Nukelta | 6-tą psl.) 

kiui. Raštas datuotas 1940 m. 
liepos 16 d. Kaune. Šiuo raštu 
M. Gedvilas prašo “prezidentą” 
Justą Paleckį sutikimo buv. mi- 
nisterį pirmininką A. Merkį ir 
užsienio reikalų ministers J. 
Urbšį, kaip pavojingus saugu
mui ir Sovietų Sąjungai, išsiųs
ti už Lietuvos ribų, atseit, į Si
birą. “Prezidentas” Justas Pa
leckis įrašė rezoliuciją: “Sutin
ku”. Kaip žinome, tie abu mūsų 
politikai buvo ištremti į Sibi
ro taigas. Ir daug kitų autentiš
kų dokumentų surinkta. Juos 
parodoje kiekvienas galės ma
tyti.

Vaizdu kalba
Paroda paruošta labai kruopš

čiai, meniškai apipavidalinta 
dail. Z. Kolbos, paruoštas geras 
parodos vadovas su šūkiu: “Pa
žink savo priešą komunizmą”. 
Vadove sutelktos trumpos san
traukos, būdingesnės fotografi
jos, pavaizduoti pavergtų tautų 
nuostoliai gyvybių aukomis. Pa
roda apima visą okupacijos lai
kotarpį (rusų ir vokiečių), lais
vės kovų periodą, lietuvių tau
tos dalies pasitraukimą į Vaka
rus, primenama senoji Lietuva, 
parodomi komunizmo vadų dar
bai, komunistinė imperija, agre
sijos prieš laisvąsias tautas, gy
venimas “rojuje”, komunizmo 
teroras, jo grėsmė laisvajam pa
sauliui ir t.t.

Ir kai žiūrovas apžvelgs visą 
parodą, susimąstys ties paskuti
ne stotimi, čia 99 milijonai ko
munizmo aukų ir šimtai milijo- 
nų pavergtųjų jungiasi į šauks
mą ir klausia laisvąjį pasaulį: 
“Kada įvyks antrasis Nuernber- 
go teismas komunistiniams kri
minalistams? Ir Amerikos ka
riai Vietname tvirtina, kad jie 
ten kariauja ne tik už žmonijos, 
bet ir pačios Amerikos laisvę.”

Lietuvių Fondas paskyrė 3000 doleriu
Kanados Lietuvių Fondo tary

ba, savo posėdyje 1970 m. gegu
žės 23 d. peržiūrėjus pelno 
skirstymo komisijos paruoštą 
projektą, paskyrė lietuviu kul
tūros reikalams $3000. Iš šios 
sumos didžiausia dalis — $1450 
tenka lietuviškam švietimui. 
Štai paskirstymo duomenys. Li
tuanistinėms mokykloms — 
$1050, lituanistikos seminarui 
Toronte $200. Vasario 16 gim
nazijai nėr KLB šalpos Fonda 
$200, KLB švietimo komisijai 
$300. KLB Edmontono apylin
kei $250. KLB kultūros komisi
jai $100. KLB Thunder Bav 
apylinkei $50, lietuvių stovyk

Lietuvių tautžudystės pateiki
mas laisvajam pasauliui yra tik 
mažytė dalelė komunizmo kėslų, 
kuriuos šiandien jis vykdo, 
stengdamasis vis daugiau ir dau
giau pavergti dar laisve besi
džiaugiančių valstybių bei tautų.

Laisvųjų uždavinys
Gi mums, lietuviams, išgyve

nusiems komunizmo ir komunis
tų kėslus tenka ir toliau likti 
pavergtos tėvynės šaukliais ir te
sėti pavergtojo brolio prašymą: 
“Mes šaukiamės jūsų, laisvieji 
broliai, pagalbos. Kalbėkite pa
sauliui apie mūsų ryžtą ir kovą 
už gimtosios žemės laisvę. Mes 
taip mylime tėvynę Lietuvą, kad 
geriau čia krintame, kiek gali
ma brangiau pardavę savo gyvy
bę, kaip vykstam į Sibirą. Mes 
tikime, kad mūsų lavonais pa
tręšta Lietuvos žemelė bus trą
šesnė ateities vienybei ir Tėvų 
žemės meilei. Mes dantimis įsi
kandę laikomės Tėvų Žemės tol, 
kol okupanto buožė sudaužo mū
sų galvas. Užmerkiame akis su 
pilna burna šventos žemės, kad 
ją kiti labiau pamiltų...”

Birželyje laisvojo pasaulio 
lietuviai dar kartą prisimins sa
vo tautos kančių kelią, tvirčiau 
suglaus gretas ir vieningu ryž
tu tęs Lietuvos laisvės darba, 
kuriam nuoširdžiai pritaria ir ei
lė JAV senato ir kongreso na
rių. Lietuvių tautžudystės paro
da atidaroma ir 30 metų Lietu
vos okupacijos minėjimas pra
dedamas Čikagoje birželio 13 
d. Sheraton viešbutyje. Į paro
dą atvyksta nemažas skaičius 
JAV senato, kongreso narių ir 
Čikagos bei Illinois valstijos iš
kilių politikų. Tikimasi, kad pa
rodą aplankys ir daug amerikie
čių visuomenininkų, spaudos, 
televizijos, radijo žmonių ir ei
linių amerikiečių.

loms — ateitininkų $100, “Bal
tijos” $100,skautu $100, sporto 
klubams — Aušrai $100, Kovui 
$100, Vyčiui $100, lietuviškai 
spaudai — “Nepriklausomai 
Lietuvai $75, “Tėviškės žibu
riams” $75, Toronto Lietuvių 
Namų skaityklai $50, “Tėvynės 
Prisiminimu” radijo programai 
$50.

KL Fondo taryba dėkoja pel
no skirstymo komisijai, kurią 
sudarė: pirm. K. Aoeravičius, 
nariai — kun. P. Ažubalis, A. 
Sakas, dr. A. Ramūnienė, A. 
Bumbulis ir A. Kuolas.

Kanados Lietuvių Fondas 

balandžio 2 d. rašytą atvirą laiš
ką “Perdaug garbės KGB”. Ja
me A. Amalrikas atmeta žurna
lo spėliojimus, kad jis yra KGB 
agentas ir kad jo knyga buvo 
išsiųsta užsienin su KGB žinia, 
nes jos neplatina ir neturi 
“Samisdat” leidinių pogrindis. 
A. Amalrikas pabrėžė, kad kny
gą nuo praėjusių metų pabaigos 
jau spėjo plačiai paskleisti po
grindžio veikėjai. Jo teigimu, 
KGB komitetui būtų perdaug 
garbės, jeigu jo agentais būtų 
tokie žmones, kaip jis. Jeigu jis 
lig šiol nebuvo suimtas, grei
čiausiai turi būti dėkingas pro
pagandiniu požiūriu Maskvai 
daug žalos padariusiai Siniavs- 
kio ir Danielio bylai. Po šios 
pamokos Kremlius vengia rašy
tojų ir intel ektualiĮ teismų. 
Laiške A. Amalrikas daro išva
dą, jog jam nepavyks išvengti 
suėmimo. KGB jį suims tada, 
kai bus sumažėjęs jo populiaru
mas užsienyje. Kaltinimu grei
čiausiai bus pasirinktas koks 
nors šalutinis “nusikaltimas”, 
nieko bendro neturintis su užsie
nyje išleistomis jo knygomis, 
kad jų netektų garsinti teisme. 
Laišką A. Amalrikas baigia pra
našiškais žodžiais: “Drįstu tikė
tis, kad net kalėjime, jeigu ma
ne suims, aš būsiu laisvesnis už 
milijonus mūsų ir jūsų piliečių, 
tariamoje laisvėje garbinusių 
Staliną ir Hitlerį bei jų sukurtas 
organizacijas...” šis laiškas 
turbūt ir paskubino A. Amalri
ko suėmimą. KGB agentai jo va
sarnamiu įsiveržė tada, kai 
Maskvą jau turėjo būti pasiekę 
vokiečių žurnalo egzemplioriai. 
Dėl laiško paskelbimo negalima 
daryti priekaištų “Der Spiegei” 
redakcijai, nes pats A. Amalri
kas ją prašė tai padaryti ir pa
geidavo, kad laiškas nebūtų su
trumpintas. Jo pageidavimas 
buvo patenkintas. Tame pačia
me numeryje “Der Spiegei” pa
skelbė Hamburge išleidžiamos 
naujos A. Amalriko knygos 
“Priverstinė kelionė į Sibirą” iš
trauką apie jo darbą kolchoze 

-tremties metais — “Už savaitę 
darbo — kilogramas sviesto”.

NESĖKMINGAS PASITARIMAS
Antrasis R. Vokietijos prem

jero W. Stoph ir V. Vokietijos 
kanclerio W. Brandt susitikimas 
Kasselyje neatnešė padalintai 
Vokietijai suartėjimo. W.Brand- 
tas siūlė abiem Vokietijom pa
sikeisti ministerio rango specia
liais pasiuntiniais, bet nesusi
laukė W. Stoph pritarimo. Pas
tarajam rūpėjo tik oficialus di
plomatinis R. Vokietijos pripa
žinimas, kuris iš tikrųjų palai
dotų betkokią Vokietijos sujun- 

-gimo viltį. Pokalbiai baigėsi be 
pranešimo apie planuojamus 
naujus susitikimus. Abi pusės 
žadėjo apsvarstyti savo užimtą 
poziciją ir padaryti atitinkamas 
išvadas. Ateityje greičiausiai 
tarsis žemesnieji abiejų Vokie
tijų pareigūnai. Kasselio mies
te vyko nuolatinės komunistų ir 
antikomunistu demonstracijos. 
Dėl jų R. Vokietijos premjeras 
W. Stoph netgi negalėjo padėti 
vainiko prie paminklo nacizmo 
aukoms.

NETIKĖTA PARAMA
JAV senatą suskaldė J. S. 

Cooper ir F. Church, respubli- 
kininko ir demokrato, siūloma 
rezoliucija nuo liepos 1 d. su
stabdyti dolerius amerikiečių 
kariuomenės operacijoms Kam- 
bodijoje. Tikimasi, jog 100 vie
tų senate rezoliucija gali turėti 
apie 55 šalininkus. Prez. Nikso- 
no rėmėjai rezoliucijos priėmi
mą žada trukdyti ilgomis kalbo
mis, kol bus peržengta kariuo
menės atitraukimui numatyta 
birželio pabaiga. Abi pusės tur
būt bus priverstos jieškoti kom
promiso ir atitinkamai švelninti 
rezoliucijos projektą. Netikėtos 
paramos prez. R. Niksonas susi
laukė Niujorke, kur masines de
monstracijas už jo politiką su
rengė 150.000 statybos ir uosto 

darbininkų, šoferių, raštinių tar
nautojų. Jų tikrasis herojus yra 
viceprez. S. Agnew, negailestin
gai Kritikuojantis riaušininkus, 
ilgaplaukius hipius, vienašališką 
prokomunistinę informaciją pa
sirinkusius spaudos ir teievizi- 
jos darbuotojus. Tai liudija de
monstrantų šūkis: “Spiro Is Our 
Hero”. Prie Niujorko rotušės 
demonstrantai sudegino bur
mistro J. Lindsay iškamšą. Šis 
karbo klasės protestas yra skau
dus smūgis maištaujantiems stu
dentams ir kairiesiems univer
sitetų profesoriams, norėju
siems tapti liaudies vadais. Da- 
bargi paaiškėjo, kad prieš jų 
prokomunistinę filosofiją yra 
nusistačiusi darbo klasė, o be 
jos paramos yra juokinga'svajo
ti apie amerikiečių liaudies re
voliuciją. Tonos paradams Niu
jorke skiriamų popierėlių juos
telių ant demonstruojančių dar
bininkų galvų liudija niujorkie
čių pritarimą demonstracijai. 
Niujorke pradeda ryškėti aiškus 
gyventojų pasipiktinimas ilga
plaukiais hipiais ir universite
tų jaunuoliais, kurie tariasi esą 
išmintingesni už demokratinio 
balsavimo keliu išrinktą krašto 
vyriausybę.

PASMERKĖ IZRAELĮ
Jungtinių Tautų Saugumo Ta

ryba 11:0 balsų santykiu priėmė 
Zambijos rezoliuciją, smerkian
čią Izraelio kariuomenės įsiver
žimą į Libaną gegužės 12 d. Nuo 
balsavimo susilaikė JAV, Ko
lumbijos, Sierra Leone ir Nika
ragvos atstovai, norėję ir arabų 
kaltės pabrėžimo minėtoje rezo
liucijoje. ši Izraelio invazija jau 
susilaukė skaudaus atpildo — iš 
Libano Izraelin įsiveržę arabų 
partizanai prieštankiniais gink
lais sunaikino vaikus į mokyklą 
vežusį autobusą. Žuvo 8 vaikai, 
šoferis, trys mokytojai, o 22 bu
vo sunkiai sužeisti., Vadovauda
masi atpildo principu, Izraelio 
kariuomenės artilerija apšaudė 
Libano kaimą, kuriame žuvo 20 
gyventojų ir buvo sužeista 40. 
Niujorke 6 amerikiečiai žydai 
sumušė tris dviejų amerikiečių 
arabų organizacijų pareigūnus 
Toks karo iš Artimųjų Rytų per 
kėlimas į Niujorką paskatino 
Saudi Arabijos ambasadorių 
Jungtinėse Tautose J. Narody 
reikalauti šios organizacijos vy
riausios būstinės iškėlimo į kurį 
nors kitą kraštą, kuris įstengtų 
apsaugoti arabus.

PAŠALINO FILOSOFĄ
Prancūzijos kompartijos cent

rinis komitetas pašalino iš par
tiečių gretų liberalių pažiūrų 
filosofą Roger Garaudy, kuris 
ilgą laiką yra buvęs pagrindiniu 
prancūziško komunizmo ideolo
gu. Jis pagrasino paskelbti slap
tą prancūzų ir čekoslovakų ko- 
munitų vadų susitikimo proto
kolą, jeigu jo nepaskelbs pati 
kompartija. R. Garaudy teigi
mu, šis protokolas dabar jau 
yra patekęs į Čekoslovakijos sta
lininkų rankas ir bus panaudo
tas A. Dubčeko teisme. Prancū
zų kompartijos oficiozas “L’Hu- 
manite” buvo priverstas paten
kinti R. Garaudy reikalavimą, 
nors šio dokumento paskelbi
mas gali dar labiau suskaldyti 
prancūzų komunistus. Pasirodo, 
1968 m. liepos 19 d. Prahoje 
viešėjęs prancūzų komunistų va
das W. Rochet, pataikaudamas 
Maskvai, įspėjo A. Dubčeką at
sisakyti pradėtų reformų, nes 
priešingu atveju Sovietų Sąjun
ga okupuos Čekoslovakiją. W. 
Rochet pabrėžė, jog Maskvai 
ypač nepatinka čekoslovakų 
kompartijos vadovybės rinkimai 
slaptu balsavimu, atviras poli
tinės linijos svarstymas, stali
ninko A. Novotny laikais netei
sėtai nubaustų partiečių reha- 
bilitacija. A. Dubčekas sutiko, 
kad santykiai su Sovietų Sąjun
ga blogėja visiškai be reikalo, 
nes jo reformoms pritaria ir jas 
remia čekų ir slovakų masės.



Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis 
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai” 
Redaktorius — k. dr. Pr. Gaidamavičius; redakcijos narys — V. Kastytis 
Metinė prenumerata $6, pusmetinė — $3.50. Rėmėjo prenumerata $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomone. 

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
PubL by žiburiai (Canadian Lithuanian) R. Catholic Cultural Soc., Inc. 
Subscription rates: $6 per year, $3.50 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

941 Dundas Street West, Toronto 140, Ont., Canada 
TeL 368 - 6813

9 KELIGMAMl; GTOIME
* Popiežius Paulius VI įstei

gė keliaujančių bei migruojan
čių žmonių ganytojiškos globos 
komisiją, kuri rūpinsis savo no
ru ar dėl susidėjusių aplinkybių 
savo apylinkes palikusių tikin
čiųjų reikalais. Tokiu būdu nau
joji komisija apims visą 
jūros, oro keleivių, turistų, imi
grantų, pabėgėlių apaštalavimą.

* Ketvirtosios pasaulinės ko
munikacijų priemonių šventės 
proga popiežius Paulius VI pa
skelbė atsišaukimą, kuriame 
skatina laikraščius, radiją ir te
leviziją panaudoti pozityvią įta
ką jaunimui: tinkamai infor
muoti. Anot popiežiaus, komuni
kacija esanti tik priemonė, ve
danti į tikslą, o vienintelis to 
žodžio vertas tikslas jų atžvil
giu tegalįs būti tarnavimas visai 
žmonijai ir pilnutiniam žmogui. 
Jis apgailestavo, kad jaunimas, 
kaip lengviausiai paperkama 
žmonijos dalis, dažnai išnaudo
jamas žemiems tikslams. Komu
nikacinės priemonės dažnai jau
nimą esą pastumia į eroticizmo 
ir smurto prarają arba veda ne
tikrumo, nerimo ir pagiežos ke
liu. Laikraščiai, radijas ir televi
zija tuo turėtų labai susirūpin
ti, nes tai jų atsakomybė prieš 
pasauli ir prieš patį Dievą.

* John E. Robbins, Kanados 
pasiuntinys Vatikanui, įteikda
mas savo kredencialus popiežiui 
Pauliui VI, pareiškė esąs pasiųs
tas savo valstybės bendradar
biauti su Vatikanu sprendžiant 
svarbiausias pasaulines proble
mas — teikimą pagalbos atsiti
kusiems kraštams ir pabėgė
liams, sprendimą dabartinių ne
santaikų, apsaugą nuo ateities 
kovų ir skatinimą žmonių bend
radarbiavimo bei vienas ki
to supratimo. Popiežius pasi
džiaugė ligšiolinėmis Kanados 
pastangomis šiose srityse ir iš
reiškė viltį, kad naujasis ryšys 
tarp abiejų valstybių įgalins dar 
sėkmingiau siekti šių tikslų.

* Rodezijos vyriausybė, atsi
liepdama į krikščioniškųjų 
Bendrijų vadovų protestus, pa
reiškė, kad valstybės įstatymai 
nedraus baltiesiems ir juodie
siems bendrai garbinti Dievą sa
vose šventovėse. Susirėmimas iš
kilo tarp valdžios ir dvasininki
jos, kai pagal naująją konstitu
ciją valstybė padalino kraštą į 
dvi dalis: viena buvo paskirta 
baltiesiems, kurių yra apie 150.- 
000, o kita — juodiesiems, ku
rių yra apie 5.000.000. Taipgi 
buvo uždrausta Vienos rasės 
žmonėms užimti kitai rasei pri
klausančią teritoriją. Dabar val
džia pareiškė, kad tai nelies baž
nyčių ir kad ji pasiruošusi visa
da įvairiais reikalais tartis su 
Bendrijų atstovais.

* Saleziečių universiteto Ro
moje 128 kunigai bei klierikai 
š.m. kovo 19 d. paskelbė viešą 
laišką apie 100,000 Romos be
namių gyventojų sąlygas. Pasak 
laiško, jie gyvena olose, į ak
mens sienas atremtose palėnėse 
bei romėniškojo akvadukto 

Kas nori, nors trumpam, pabėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, tas nepravažiuos pro 

TOMKŲ VASARVIETĘ, 
kuri yra ant pat Atlanto vandenyno kranto ir turi visas 
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griuvėsiuose, kai tuo tarpu yra 
30.000 tuščių butų, kurių pusės 
užtektų apgyvendinti tiems be
namiams. Todėl viešu laišku jie 
reikalauja, kad valdžia perimtų 
neišnuomotus butus ir juose ap
gyvendintų butų neturinčius 
vargšus. Jie nori, kad Bendrijos 
vadovybė irgi pasisakytų prieš 
tuos, kurie didesnio pralobimo 
tikslais laiko tuščius butus, ne
įsileidžia neturtingųjų. Jie siū
lo tokiems turtuoliams krikščio
nims atsilyginti vargšams. Pa
sak laiško, kur yra susidariusi 
visiškai nepakeliama padėtis, 
benamiai turi pilną krikščioniš
ką moralinę teisė užimti negy
venamus butus.

★ Graikų ortodoksų Bendrija 
išgyvena pašaukimų krizę. Jų 
Bendrijos vyskupų sinodas jau 
porą metų aiškino savo tikintie
siems, jog trūksta apie 1000 ku
nigų mažom kaimų parapijom, 
ir skatino jaunuolius siekti kuni
gystės, bet jokio atsiliepimo iš 
jaunimo nesusilaukė. Tada vys
kupai nutarė ruošti pagyvenu
sius vyrus. Kad tie vyrai vedę, 
ortodoksų Bendrijai nesudaro 
jokios problemos, nes dažnai 
šventinami į kunigus vedę vy
rai. Tačiau rūpestis kilo dėl jų 
išsilavinimo. Tam reikalui prieš 
dvejus metus buvo specialiai 
įsteigta suaugusių seminarija 
Tinos mieste. Į ją galėjo įstoti 
turintieji daugiau ar mažiau ba
kalauro laipsnį atitinkantį bend
rąjį išsilavinimą. Tokių kandi
datų tesulaukta vos po 50 per 
metus. Todėl šiuo metu vysku
pai ėmėsi radikalesnio sprendi
mo: šventinti provincijos para
pijoms vyresnio amžiaus vyrus, 
savo išsilavinimu neprašokan
čius pradinės mokyklos lygio. 
Nutarta jiems įsteigti specialią 
seminariją, kurioje per tris mė
nesius būtų išeinamas jų apašta
lavimo darbui reikalingas kur
sas, o per pirmuosius trejus ku
nigavimo metus jie dar turėtų 
lankyti papildomus vasarinius 
kursus. Visdėlto atrodo, kad 
graikų ortodoksų kunigų pro
blema yra ne kunigų kiekybė, 
o kokybė. Jie iš viso turi apie 
7,000 kunigų, kuriuos propor- 
zingai išdalinus, 1000 tikinčiųjų 
tektų po vieną kunigą. Tai dar 
visai nebloga proporcija, tik rei
kia tinkamo paskirstymo. Ta
čiau teologinis tų kunigų lygis 
yra labai žemas: iš 71 vyskupo 
tik du turi doktoratus ir tik apie 
420 kunigų turi licencijato 
laipsnius. Bendrija turi apie 
2,500 pasauliečių teologų, bet 
įsisenėjusios tradicijos pastora
cinis darbas ir teologijos moks
las yra taip vienas nuo kito at
skirti, kad sunku pasauliečius 
teologus prikalbinti tapti kuni
gais.

* Kardinolas Francois Marty,
Paryžiaus arkivyskupas, oficia
liame arkivyskupijos biuleteny
je paskelbė straipsnį, kuriame 
įspėja tikinčiuosius apie kylan
čią antisemitizmo bangą Pran
cūzijoj. Kun. J. Stš.

Tauta
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kiek galimi planai ateičigi?
Prasidėjus vadinamajam tai

kios koegzistencijos tarpsniui, 
savo nuomonę apie Lietuvos iš
laisvinimo perspektyvą turėjo 
pakeisti ir lietuvių išeivijos poli
tikai. Jie pradėjo kalbėti apie il
gas distancijas. Bet ką dėl to 
jiems galima prikišti? Ar tai, 
kad jie neturi planų šitoms dis
tancijoms? Bet iš kur ta žinia, 
kad jie neturi? Negi jie tai turė
tų paskelbti viešai? (šituo atveju 
jie nebūtų jokie politikai). Bet 
galima prileisti, kad jie tolimų 
planų neturi, nes nelengva juos 
susidaryti net galiūnams.

Antai, JAV-ės ir jų sąjungi
ninkai, kad ir uoliai vykdo ko
egzistenciją, toli gražu neri tikri 
dėl pasirinkto kelio gerumo. 
Kad ir labai pataikaudami ko
munistinėms valstybėms, Vaka
rų Vokietijos politikai pasisako 
neturį didelių iliuzijų, kad jų 
taikos politika pasiseks, bet jie 
nori išmėginti visas galimybes. 
Tuo tarpu į tai žiūrint iš šalies, 
kyla baimė, kad Vokietijos so
cialdemokratų ir liberalų vy
riausybės pataikavimai komunis
tams nepaskatintų Sovietų Rusi
jos užpulti Vokietiją, nes'dikta
tūrinės valstybės labai mėgsta 
silpnų kaimynų turtus.

Tiesa, nuo kėlerių metų vis 
garsiau kalbama apie eventua
lų, beveik neišvengiamą Sovie
tų Rusijos ir Kinijos ginkluotą 
konfliktą. Todėl Vakarų politi
kai tiki, kad Sovietų Sąjunga ga
li pasidaryti nuolaidesnė ir įma- 
nomesnė koegzistencijos part
nerė. Bet ar tai nėra svajonė? 
Ar negali atsitikti priešingai? 
Juk besiruošdama eventualiam 
ginkluotam konfliktui su Kini
ja, Sovietų Sąjunga pirmiau gali 
įsigeisti didelės geros pramonės 
ir plataus užnugario, šituo tiks
lu okupuoti Jugoslaviją ir Vak. 
Vokietiją gali užeiti nesuvaldo
mas geismas.

Protingai galvojant, tai atro-

t% s LAIMINGO LAKŪNO KOVOS
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
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1937 m. pabaigoje aviacijos 
mokyklą baigėme 25 puskari
ninkiai. Aš mokyklą baigiau su 
pagyrimu ir buvau apdovanotas 
imperatoriaus sidabriniu laikro
džiu. Iš norinčių į tą mokyklą 
patekti 1.500 kandidatų pateko
me 70, o ją baigėme 25.

Tais pačiais metais prasidė
jo Japonijos-Kinijos karas. Mes, 
prieš išvykdami į Kinijos fron
tą, dar turėjome išeiti papildo
mą kursą. Nors buvome gerai 
paruošti, keli mūsų baigusiųjų 
žuvo oro kovose nėnumušę ne 
vieno priešo lėktuvo. Ir aš pats, 
nežiūrint gerų skraidymo kvali
fikacijų, galėjau žūti pirmoje 
oro kovoje. Mane lydėjo laimė, 
draugai, o mano oponentas bu
vo neagresyvus, todėl aš laimė
jau pirmąją oro kovą. Kovos 
metu mane visuomet išmušdavo 
prakaitas. Juk kiekvieną kartą 
oro kovos veiksmuose gali pada
ryti klaidą, kuri nulems tavo li
kimą. Visdėlto aš buvau laimin
gas, nes iš 25 baigusiųjų laivy
no aviacijos mokyklą aš tik vie
nas likau gyvas.

Atlikau praktiką
Prieš antrąjį pasaulinį karą 

Japonijos laivyno aviacijos mo
kykla kasmet paruošdavo apie 
100 lakūnų. Mokyklą baigdavo 
tik labai gerai atrinkti, išsijoti 
kandidatai. Toks lakūnų skai
čius laivyno aviacijai buvo per- 
mažas. Ši klaida buvo pastebėta, 
kai Japonija pradėjo karą su 
JAV. Pradėta skubotai iš avia
cijos mokyklos išleisti naujus la
kūnus. Bet jų vertė nebuvo 
augšta. Galiu pasakyti, kad iš 
mūsų klasės pašalintieji 45 mo
kiniai lakūnai buvo daug vertin
gesni už karo metu paskubomis 
paruoštus lakūnus.

Kai baigėme aviacijos mokyk
lą, buvome paskirstyti į eskad-

PRANESAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do rfepaprastą 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 
‘r nižadies nauju audiniu augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
TT’ vardu. Prašykite visose vaistinė
je Pinigai bus gražinti, jei nebusi
te patenkinti.

gali būti rami?
DR. J. GINTAUTAS

dytų negalima. Bet nuo kada 
diktatoriai galvoja protingai? 
Nuo kada jų apetitai mažėja, o 
ne didėja? kodėl raudonieji dik
tatoriai Kremliuje turėtų būti 
išmintingesni už kitokius despo
tus? Didėjant vidaus ir užsienio 
sunkenybėms, Sovietijos komu
nistiniams galiūnams gali užeiti 
noras mestis į ginkluotą avantiū
rą, rizikingesnę, negu buvo Če
koslovakijos okupacija, bet ir ža
dančią žymiai daugiau turtų bei 
erdvės. Tikėkim, kad šitaip ne
įvyks arba įvyks negreitai.

Bet šitokioj tarptautinėj situa
cijoj kokie gali būti Lietuvos 
laisvinimo planai? Jei atsirastų 
toks genijus, kuris, atspėjęs 
smulkmeniškai tarptautinių san
tykių vyksmą, pajėgtų išdirbti 
mūsų strateginį planą, tokį ga
lėtume nebijoti paskelbti Lietu
vos karalium. Deja, to nebus: 
mums tegalimi tik pavienių dar
bų kelių metų planeliai ir kele
tas principų, reikalingų Lietuvos 
laisvei betkada.

Keletas principų
Todėl suminėkim vieną antrą 

principą, kurių turėtų laikytis 
visi mūsų politiniai veikėjai.

1. Pagrindinis jų būtų — nie
kada nenutolti nuo žmogaus tei
sių deklaracijos ir nuo krikščio
niškos etikos dėsnių. Todėl ne
priimtinas J. Aisčio siūlymas 
Lietuvos okupantų ivanų ir ka- 
tiušų atžvilgiu: “Už vieną dantį 
visus dantis išmalti”. Ne. Rusai 
taip pat žmonės.

2. Mūsų sutelktiniai darbai, 
skiriami Lietuvos laisvei skelb
ti tarp svetimųjų, turi būti reikš
mingi ne tiek savo kiekybe, kiek 
savo kokybe. Mūsų jėgos Vaka
ruose tokios negausios, kad lemti 
ką nors savo skaičium ar susibū
rimais mes niekada negalėsim. 
Priešingai, kad ir negausių dar
bų gera kokybė gali veikti įspū
dingiau ir patvariau, negu skai
čiai. Todėl, kai reikia pasirinkti 

PAKUOSE J. VAICELICNAS

riles tolimesniam lavinimuisi. 
Aš buvau paskirtas į Omura lai
vyno bazę šiaurinėje Kyušu sa
loje. čia teko skraidymus atlik
ti iš aerodromo ir lėktuvnešio. 
Ant lėktuvnešio esantiems la
kūnams reikėjo turėti gerą paty
rimą pakilimams ir ypač nusilei
dimams. Nežiūrint to pasiruoši
mo, per visą karinę tarnybą ne
teko nuo lėktuvnešio pakilti ar 
ant jo nusileisti. Visą laiką 
skraidžiau iš žemės aerodromų. 
Po trijų mėnesių buvau perkel
tas į Kaohsiung aviacijos bazę 
Formozoje. Tada Formozos sala 
priklausė Japonijai.

Neleidžia žvalgybon
Karas Kinijoje plėtėsi. Rei

kėjo frontui daugiau lakūnų. 
1938 m. gegužės mėnesį buvau 
perkeltas į pietinę Kiniją, į Kiu- 
kiang. Mūsų grupės vadas neno
rėjo leisti jaunų lakūnų į žval
gybinius skridimus, kur tenka 
susitikti su kiniečių patyrusiais 
lakūnais. Aš tuo buvau nepaten
kintas, nes buvo pažeista mano 
garbė. Juk aš esu antros eilės ka
ro lakūnas ir dar iš laivyno avia
cijos.

1938 m. gegužės 21 d. pama
čiau savo pavardę sąraše kartu 
su kitų 14 lakūnų pavardėmis. 
Paskirtieji lakūnai kitą dieną 
turėjo skristi žvalgybon Han
kow kryptimi, kur buvo Kinijos 
aviacijos bazė. Tada pas mus dar 
buvo vartojami senesnio tipo 
naikintuvai Mitsubiši 96. Jie bu
vo dar su pastoviomis važiuoklė
mis ir atviromis lakūnų kabino
mis.

Pirmas sumišimas
Kitą rytą 15 mūsų lėktuvų pa

kilo skrydžiui į Hankovą. Tas 
90 minučių skridimas buvo tarsi 
pramoga. Niekas mūsų nepuolė 
ore, o nuo žemės nesusilaukėme 
jokio šūvio. Pagaliau pamatėme 
Hankowo aerodromą, kuris iš 
10.000 pėdų augščio atrodė kaip 
golfo aikštė. Pastebėjau aero
drome kylančius priešo naikin
tojus. Netrukus jie buvo mūsų 
augštyje. Vienas jų tuojau išsi
skyrė iš rikiuotės ir pasuko į 
mane. Aš sumišau. Juk aš esu 
jo taikinys, čia man dingtelėjo 
svarbiausioji apmokymo pasta
ba: “Visuomet laikykis prie savo 
vadovo lėktuvo.” Užmiršęs visas 
kautynių taisykles bei sekimą 
priešo lėktuvų, daviau gazo ir 
atsiradau šalia vadovo lėktuvo. 
Giliai atsikvėpiau, žvilgterėjau 
į šoną — du priešo naikintojai 
skrido mano link. Tai buvo rusų 
lėktuvai E-16. Jie buvo prana
šesni už mūsiškius. Ir šiuo me
tu nežinojau ką daryti. Užuot ki
lęs augštyn ir užėmęs geresnę 
poziciją, aš tęsiau skridimą. Bet 
tuo momentu priešo lėktuvai pa
darė staigų posūkį į šalį.

Išgelbėjo vadas
Mano vadovo lėktuvas pakilo 

augščiau ir puolė priešus, kurie 

tarp brangiai kainuojančios de
monstracijos Niujorko gatvėmis 
(panašios 1 jaunimo žygį į Jung
tines tautas) ir tarp geros kny
gos Lietuvos laisves klausimu 
(sakysim, Molotovo-Ribbentropo 
akto dokumentų rinkinio), pir
menybę reikia atiduoti šiam pa
starajam.

3. Ilgą laiką tarp laisvųjų lie
tuvių turi veikti Lietuvos laisvi
nimui skirtas organas. Jis gali 
vadintis VLIKu arba kitokiu 
vardu. Tik svarbu, kad keli įsi
pareigoję šviesūs patriotai nuo
lat budėtų laisvės sargyboje, 
reikale tartų autoritetingą žodį 
saviesiems ir kiekviena patogia 
proga primintų svetimiems, kad 
rusiškieji kolonistai, nors jie ir 
gražiausiai kalbėtų, turi palikti 
Lietuvą patiems lietuviams.

4. Kad Lietuvos laisvinimui 
skirtas organas būtų ilgaamžis ir 
budrus, jis turi rasti galimybę 
atsijauninti, nes tik gana jaunas 
kolektyvas tegali būti pajėgus 
aktyviai žvelgti į ateitį ir spręsti 
jos problemas. Tuo tarpu dabar
tinis VLIKas atsijauninti nenori 
arba nepajėgia, nes jame vyrau
ja baigiančių mirti Lietuvos par
tijų likučiai. Tiesa, VLIKas da
bar turi gana jauną ir judrų pir
mininką. Tik, deja, per pasta
ruosius trejetą metų jis VLIKo 
atsijauninimui nerodė rūpesčio. 
Ir kai VLIKas buvo suruošęs se
minarą jaunimui Lietuvos lais
vės klausimais, tai nebuvo noras 
jaunas jėgas įtraukti į VLIKą, 
bet raminti nepatenkintą išeivių 
visuomenę pagal Liudo Giros 
kadaise paleistą posakį: “Tauta 
gali būti rami!”.

Kaip žinia, šis posakis tauti
ninkų režimo šalininkams taip 
patiko, kad jie tą posakį patobu
lino šitaip: “Tauta gali būti ra
mi, nes jos vadai budi.” Tik var
gas tai tautai, kurios tikri ar ap- 
sišaukę vadai šitaip galvoja. Ma
ža tauta, kuri nori išsaugoti ar
ba atgauti laisvę, turi visa nuo
lat būti veikli ir nerami.

davė šuolį tolyn. Aš vis dar ne
atsikvošėjau iš apstulbimo. Pa
galiau išsijudinau. Priekyje pa
mačiau vieną priešo lėktuvą. 
Daviau gazo, nutaikiau kulkos
vaidį ir paspaudžiau nuleidiką. 
Bet nieko neatsitiko. Spaudžiau 
nuleidiką dar kelis kartus, bet 
šūvių nėra. Pasirodo, aš nebu
vau paruošęs kulkosvaidžių šau
dymui. Sugaišta brangaus laiko 
ir rizikuota padėtimi. Mano 
draugas, pamatęs, kad aš tvar
kau kulkosvaidžius, puolė tą pa
tį lėktuvą, bet jo šūviai priešo 
nesiekė. Pastarasis pasuko į de
šinę, į mano pusę, už kokių 200 
jardų. Aš buvau pasiruošęs. Pa
gavęs momentą, paspaudžiau 
kulkosvaidžių nuleidiką. Pasipy
lė šūvių eilė, bet nepataikiau. 
Užvirė mano kraujas. Aš turiu 
numušti rusišką lėktuvą. Ir, 
štai, vieną jų pasigavau. Susiki
bome oro kovoje. Aš kibau į jo 
uodegą, leisdamas šūvių serijas, 
o jis stengėsi atsilyginti tuo pa
čiu. Bet ir jo šūviai buvo netiks
lūs. Viršuj sukiojosi dar keli mū
sų lėktuvai, kurie sekė mano ko
vą. Priešui dabar buvo svarbiau 
saugiai pasitraukti iš kovos, ne
gu mane sunaikinti. Aš pada
riau oro kilpą, atsiradau už ko
kių 150 jardų nuo E-16 ir palei
dau šūvių seriją į jo priekį. Pasi
rodė dūmai, ir jis liepsnodamas 
nukrito.

Gaunu velnių
Dar priešo lėktuvas nebuvo 

nukritęs, kai aš patikrinau kul
kosvaidžius. Nebėra šovinių! Vi
sus juos sunaudojau oro kovoje. 
Mūsų instrukcijose yra įsakyta, 
kad kiekvienas naikintojų lakū
nas, grįždamas į savo aerodro
mą, dar turėtų šovinių.

Pradėjau dairytis savų lėktu
vų, bet jų nematyti. Mano širdis 
šoktelėjo, kai ore pasijutau vi
sai vienas virš priešo teritorijos 
ir be šovinių. Vėl apsidairiau. 
Netoli pamačiau visus savus lėk
tuvus, jau skrendančius rikiuo
tėje ir laukiančius manęs.

Grįžome į aerodromą. Aš išli
pau iš lėktuvo labai pavargęs. 
Tuo momentu prie manęs priėjo 
mūsų skridimo vadas ir užriko: 
“Sakai, esi didžiausias kvailys! 
Per stebuklą išlikai gyvas. Aš 
savo gyvenime nemačiau tokio 
nerangaus ir juokingo skridi
mo!” Aš tyliai klausiausi jo 
šauksmo. Man būtų geriau, jei 
jis mane apmuštų, o nerėktų. 
Bet jis buvo perpiktas fiziniams 
veiksmams. Pagaliau kapito
nas apsisuko ir nuėjo. Tai tau ir 
pirmas laimėjimas ore. (B. d.)

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. 
f el. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331
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Užmigai nesulaukęs pavasario žiedo |

Toli nuo tėvynės, nuo bočių kapų. I
Tebūnie lengva Tau Kanados žemelė I
Ilsėkis ramybėj po gyvenimo vargų. į

PADĖKA I
Su liūdesiu išlydėjome į amžinybę mylimą vyrą, tėvelį | 

ir senelį ’ ' |
A t A JUOZĄ SIMINKEVICIŲ. I

Dėkingi esame už rūpestingą globą ligos metu dr. An- | 
tanui ir dr. Stasiui Pacevičiams. Reiškiame nuoširdžią pa- I 
dėką: gerb. kun. P. Ažubaliui už dažną velionies lankymą i 
ligos metu, maldas koplyčioje, šv. Mišias ir pamokslą; kun. | 
J. Staškevičiui už maldas koplyčioje ir palydėjimą į kopi- I 
nes; sol. V. Verikaičiui, giedojusiam šv. Mišių metu; Vely- I 
kų šventėse taip gausiai velionį lankiusiems laidotuvių na- | 
muose ir palydėjusiems į $v. Jono lietuvių kapines bei kars- j 
tą nešusiems bičiuliams; giminėms, atvykusioms iš Niujor- | 
ko, Tillsonburgo ir Rodney. t

Dėkojame už gausias paaukotas šv. Mišias ir atsiųstas I 
gėles: skautininkių Ramovei, “Šatrijos“ ir “Rambyno“ tun- | 
tams, giminėms ir bičiuliams; liūdesio dienose už pareikš- | 
tas užuojautas spaudoje, raštu bei žodžiu: Toronto skau- ž 
tininkams-ėms, Dariaus ir Girėno dr-vei, Toronto chorui * 
"Varpas", sporto klubui “Vytis“, Tėvui Pauliui, OFM, N. | 
Pr. Marijos seserims, draugams ir pažįstamiems, A. Rinku- I 
nui už velionies nekrologą spaudoje. |

Nuoširdus ačiū St. Valatkienei, parodžiusiai tiek rū- t 
pėsčio suruošiant po laidotuvių pusryčius ir visoms taip | 
nuoširdžiai kuo nors prisidėjusioms. |

Jūsų visų parodytas nuoširdumas suteikė daug surami- | 
nimo mūsų liūdnose skausmo valandose. I

Nuliūdę: žmona Pranė, duktė Prima, |
sūnus Vitas, marti, žentas ir anūkai |

RAIMUNDUI LAURINAVIČIUI tragiškai uvus, I
skausmo prislėgtus tėvelius, brolį ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame —

B. L. Balaišiai ir dukros
Windsor, Ont. į'

Lietuviui studentui
A t A

RAIMUNDUI LAURINAVIČIUI automobilio ne
laimėje žuvus, jo tėvus ir brolį nuoširdžiai užjau- 
čiam bei kartu liūdime —

Wind so r o lietuviai studentai

I A t A

! JONUI REGINAI Lietuvoje mirus, i
į broliams MYKOLUI IR PETRUI REGINOMS bei jų šei- >
Į moms didžioje skausmo valandoje reiškiame gilią į
I užuojautą ir kartu .liūdime — j
į Sofija ir Juozas Beliūnai |

AKADEMINĖ SKAUTŲ STOVYKLA
AL. GIMANTAS

Vasarai skubiai artėjant, mo
kykloms išleidžiant savuosius 
mokinius ir studentus, visus 
pradeda veikti atostoginės nuo
taikos. Pritilsta bendroji veikla, 
posėdžiai, susirinkimai, sceni
niai pasirodymai. Viena sritis 
betgi lieka gyva, būtent, vasaros 
stovyklos. Daugiausia tos sto
vyklos skiriamos mūsų priau
gančiam jaunimui, bet kasmet 
vis gausiau stovyklauti renkasi 
ir mūsų vyresnieji, neretai su 
savo šeimomis. Šioje plotmėje 
sėkminga vasaros veikla pasižy
mi ateitininkai sendraugiai, 
Liet. Fronto bičiuliai, neolitua- 
nai. Į stovyklinį gyvenimą įsiri
kiuoja ir skautai akademikai. Jų 
bene pirmoji tokio pobūdžio 
stovykla prasidės birželio 13 d. 
Dainavos stovyklavietėje prie 
Mančesterio, Mičigane. Ištisas 
aštuonias dienas suvažiavę aka
demikai skautai ne tik pramo
gaus, laužus kūrens, sportuos ar 
skautiškąjį patyrimą gilins, bet 
ir bandys plėsti savąjį išsilavini
mą, nagrinės įvairias temas, bū
dingas ne tik skautijai, bet ir vi
siems lietuviams.

Tam tikslui jau pakviesta visa 
eilė pajėgių asmenų, kurių vie
ni praleis su skautais visa sto
vyklos metą, kiti atvyks tik ke
letui dienų. Jie savo paskaito
mis, seminarais, pokalbiais ban
dys pagvildenti visiems rūpimus 

M atgis Dr u g St or e
JOHN V. MARGIS. Phm.B.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĖ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIU, KAIP TRE

JOS DEVYNBR1OS, RAMUNĖLĖS, ZUBRA2OI.Ė, “C” TERMO- 

METILU IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944

klausimus. Akademinės skautų 
poilsio ir studijų savaitės ren
gėjai didžiuojasis galėdami pa
skelbti eilę asmenų, kurie paža
dėjo atvykti: kun. J. Kubilius, 
SJ, B. Kviklys, dail. A. ir A. 
Tamošaičiai, kun. prof. St. Yla, 
B. Jameikienė, L. Grinius, dr. J. 
Girnius, dr. A. Kulpa, dr. H. 
Nagys, Liūne Sutema, Marius 
Katiliškis. Pastarieji trys daly
vaus ir literatūros vakare. Be 
to, red. Br. Kviklys atveš D. L. 
Kunigaikštystės monetų ir me
dalių, istorinės spaudos, kuri 
bus išdėstyta specialioj parodoj. 
Dail. Tamošaičiai kartu atsiveš 
liaudies meno kūrinių ir audi
nių pavyzdžius. Dr. Vydūno Šal
pos Fondas paruoš parodėlę vi
sų jų iki šiol išleistų kalėdinių 
sveikinimo kortelių, nupieštų 
lietuvių dailininkų.

Atvykstančiųjų aka demikų 
jaunimui kitoje pusėje ežero, 
nepriklausomai nuo pagrindinės 
stovyklos, veiks atskira stovyk
la, kurioje patyrusių vadovų 
priežiūroje bus stovyklaujama 
pagal pritaikytą programą. Ši 
akademikų skautų stovykla pir
moje eilėje taikoma savojo są
jūdžio nariams, tačiau mielai 
laukiama ir kitų tautiečių, ku
rie panorėtų išgyventi keletą 
skautiškos nuotaikos dienų, pa
sinaudoti intelektualine stovyk
linės programos dalimi.



Jonas MikšysAntanina Mikšienė
Jų pedagoginio darbo sukaktis bus minima Hamiltone gegužės 30

KAD TAUTA VISUR GYVENTŲ...
Dviejų mokytojų pedagoginio darbo sukaktis, kurią minės ir 

plačioji lietuvių visuomenė
Nevienas mūsų, kuriam įky

rėjo vaikų triukšmavimas gatvė
se, neretai kelia klausimą: 
“Kaip mokytojai gali pastoviai 
dirbti tokį įtemptą darbą, kurio 
“normalus žmogus”' negalėtų 
pakelti nė keleto dienų? Iš tik
rųjų, mokytojo profesija yra 
sunki, darbo metu pareikalau
janti nuolatinio įtempimo, už
dedanti ir didžiulę dvasinę at
sakomybę. Paprastai vaikai pir
miausia klauso savo draugų, 
paskui mokytojų, o paskiausiai 
tėvų. Ir visdėlto visose tautose 
yra žmonių, kurie pasirenka mo
kytojo kelią. Tai mesijo dvasios 
žmonės. Tai, anot Vaižganto, 
Sauliukai. Paprastiems “Pra
giedrulių” vaikams Sauliukas 
atrodė keistas, nes tuo metu, kai 
jie dar tebemiegojo, jis lipo ant 
stogo, kad pamatytų tekančią 
saulę. O ją pamatęs, sėmėsi jos 
šviesos ir šilimos ne tik sau, bet 
ir tiems, kurie apačioje tebemie
gojo.

Išeivijos Sauliukai
Jei apie mokytoją kaip Sau

liuką yra teisinga kalbėti ap
skritai, tai dar daugiau tai tei
singa kalbant apie lietuvį mo
kytoją, kuris jau caristinės Lie
tuvos laikais matė tolimuose ho
rizontuose kylančią nepriklau
somybės saulę ir tam saulės te
kėjimui tautą ruošė; kuris ir da
bartinių Lietuvos sutemų lai
kais tą pačią Vyčio žarose tekan
čią saulę mato ir tam tekėjimui 
tautą skatina.

Nors mokytojas dirba esminį 
tautos išlaikymo darbą, labai 
dažnai, net perdažnai būna ne
pastebėtas, nebent tik savo mo
kinių p r i s i m i n tas, visuome
nei, kaip aniems “Pragiedrulių” 
vaikams, ramiai miegant. Todėl 
sveikintina kiekviena iniciatyva, 
vedanti į lietuvio mokytojo, 
ypač dirbusio ilgesnį metų lai
ką, prisiminimą ir pagerbimą, 
šiuo atveju mums malonu prisi
jungti prie iniciatyvos pagerb
ti ilgamečius mokytojus, dirbu
sius vien išeivijos lietuvių mo
kyklose daugiau kaip 25 metus, 
būtent, Joną ir Antaniną Mik
šius Hamiltone.
Įmonėj, mokykloj, visuomenėj

Neteko mokytojo J. Mikšio 
pažinti Lietuvoje, nes dirbome 
skirtingose apskrityse. Lietuvių

Plaukai ilgiausi, ūsai mirko sriuboje
PRANYS ALŠĖNAS

Prezidentui Niksonui paskel
bus nutarimą išvalyti komunis
tinius lizdus Kombodijoj, iš kur 
buvo pasalūniškai užpuldinėja
mi ir žudomi Amerikos ir Pietų 
Vietnamo kariai, — JĄV-bių 
universitetuose ėmė kelti riau
šes radikalusis (komunistuojan
tis) studentų elementas. Pradėjo 
naikinti žmonių turtą, padegi
nėti namus, automobilius, plėšti 
ir naikinti krautuves ...

Tokiai nuotaikai jaunimas 
Amerikos universitetuose ruo
šiamas jau senokai. Visuose uni
versitetuose buvo ir tebėra in
filtruotų raudonų profesorių, 
kuriems rūpi studentuose ugdy
ti “radikalumo” jausmus.

“Daily Star” Ann Landers 
skiltyje viena motina šitaip nu
siskundė garsiuoju Harvardo 
universitetu. Esą jų sūnus buvo 
labai geras, pamaldus ir tvarkin
gas jaunuolis, kai baigė mažes
niame mieste gimnaziją. Tėvai 
gi, išsigalėdami materialiai, no
rėjo sūnui duoti žymaus univer
siteto išsimokslinimą. O kas ten 
iš jų sūnaus buvo padaryta, sun
ku net apsakyti. Tėvas nuo to 
susirgo, vos širdies smūgio ne
gavo. Mat, atvyko sūnus namo 
visiškai “suhipintas”, sumark- 
sistintas. Plaukai — ilgiausi, ne
švarūs, suvelti, nudribę ūsai 
mirko sriuboj, malda nebuvo 
reikalinga, nes jis—marksistas, 
o jo šūkis — viską sugriauti, su
deginti ir statyti iš naujo! Taigi, 
tokie padariniai, pabuvojus gar
siajame Harvardo universitete.

Be abejonės, nevisi profeso
riai yra tokie. Dauguma ju yra 
padorūs, bet juk deguto šaukštas 
visą statinę medaus sugadina.

šiaip senoji karta nusivylė 
jaunąja. Kaikas ja vadina jaunų 
padaužų tironija. Pvz. Montanos 
universiteto istorijos profeso
rius K. Ross Toole "Gazette” 

Enciklopedijoje randame, kad 
Jonas, kilimu augštaitis, baigė 
Panevėžio mokytojų seminariją 
1926 m. ir tų pat metų rudenį 
pradėjo mokytojauti pradžios 
mokyklose, eidamas mokytojo, 
vėliau — vedėjo pareigas. Tuo 
būdu visas jo pedagoginio dar
bo stažas viršija 40 metų. Atsi
dūręs išeivijoje, J. Mikšys jau 
1945 m. organizavo lietuvių mo
kyklą Haffkruge, Vokietijoje, 
vėliau vadovavo mokyklai Neu- 
state. Atvykęs į Kanadą ir įsi
kūręs Hamiltone, ėmėsi organi
zuoti vysk. Valančiaus mokyklą, 
kurią išugdė iki 10-ties skyrių 
su keliais šimtais vaikų ir kurios 
vedėju tebėra nuo pat jos įkū
rimo, t.y. virš 20 metų. Kasdie
nę duoną jis užsidirba įmonėje, 
dažnai šeštadienio rytą ateida
mas į mokyklą tiesiai iš nakti
nės pamainos.

Mokykloje J. Mikšio tarnyba 
tautai nesibaigia. Jį randame vi
sur, kur reikia darbininko: Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyboje (važinėjusi į 
posėdžius Toronte), KLB krašto 
taryboje, Hamiltono apylinkės 
valdyboje, Tautos Fondo Hamil
tono skyriaus pirmininko parei
gose, “Talkos” kredito koopera
tyvo steigėjų eilėse ir iki šiol 
tebesantį vadovybėje bei dau
gelyje kitų pareigų. Pažiūri kar
tais į tą nedidelio ūgio, liesą 
žmogų, jau artėjantį į pensijos 
amžių, ir pamatai, kad visos jo 
veiklos variklis yra gili tėvy
nės meilė.

Sveikinimai abiem
Didelę paramą Jonui, be abe

jonės, teikia jo gyvenimo drau
gė — žmona Antanina, buvusi 
Grajauskaitė, iš Suvalkijos kilu
si mokytoja, taip pat mininti lie
tuvių mokyklinio darbo išeivijo
je 25 metų sukaktį. Be A. Mik
šienės, kaip ir be Jono, Hamilto
no mokykla būtų sunkiai įsivaiz
duojama, ypač turint galvoje ne
suskaitomas papildomas darbo 
valandas, kurias ji skiria meni
nei vaikų saviveiklai ir pasiro
dymams scenoje.

Ilgiausių metų Jums! Tegu 
Augščiausias leidžia dar ilgai 
Jums ir šimtams Jūsų išauklė
tų vaikų matyti prisikeliančios 
Lietuvos Vyčiu žėrinčia saulę.

A. R.

laikraštyje skundžiasi: “Mane 
tiesiog sargdina visiška raciona
lumo stoka tų studentų “maišti
ninkų”, kurių barzdota išvaizda, 
nešvarūs plaukai, dvokiantis kū
nas ir visa “taktika” yra vaikiš
ka, bet brutali, naivi. ir pavo
jinga. Visa jų arogantiškos tiro
nijos esmė yra sugadintų jau
nuolių padaužų tironija . .*. Mes 
esame skolingi jaunajai kartai 
tiek, kiek buvusios kartos sko
lingos jaunesniems: meilę, glo
bą ir respektą tiek, kiek jos ver
tos. Bet mes nesame skolingi 
jaunajai kartai savo sielos. 
Kiekviena karta daro klaidų. 
Padarė ir manoji, tačiau jos dė
ka Amerika šiandien yra labiau
siai pasiturtinti šalis šioje žemė
je ... Ji viešai paskelbė karą 
skurdui ir pasiekė mėnulį. Ji de- 
segregavo mokyklas ir panaiki
no polio ligą. Ji vadovavo prasi
dedančiai galbūt didžiausiai so
cialinei ir ekonominei revoliu
cijai žmogaus istorijoje ... Jos 
didžiausia klaida buvo išsiža
dėjimas savo atsakomybės, jos 
baili kapituliacija prieš savo 
jaunimą ir jos liguistas dome
sys jauniklių problemoms, pro
tui ir ju psichologijai... Nuo 
kada vaikai pradėjo valdyti šį 
kraštą? Kokiais nuopelnais ir 
kokiais laimėjimais remdamiesi 
pasidarė mūsų gadynės išmin
čiais tie tūkstančiai nepilname
čių su šlapiais paausiais? Jie 
dar perdaug trumpai yra gyve
nę, kad galėtų subrandinti savo 
nuomonę ar išminti. Aš seku šia 
kartą ir pasidarau išvadą, kad 
dauguma ju yra tikrai puikūs 
jaunuoliai. Tik mažuma nėra to
kia. Ir tai mūsų nelaimė, kad to
ji mažuma terorizuoja daugumą 
ir nori paimti į savo rankas vis
ką! Aš jaučiuosi pritrenktas, 
kad dauguma tai priima už tikra 
pinigą ir duodasi išnaudojama.”

Ar lietuvybė yra kvailybė?
“Kam reikia skelbtis, kad esa

me lietuvių kilmės, nes ir be to 
galima gerai Kanadoje gyven
ti?” Tokios ir panašios mintys 
kartas nuo karto yra pareiškia
mos pusbalsiai, bet juo toliau, 
juo garsiau pasigirsta panašūs iš
sireiškimai. Girdime, kad neap
simoka vaikų leisti į šeštadieni
nę mokyklą, neapsimoka vaikus 
lietuviškai mokyti, nes jiems lie
tuvių kalba tik žalos padarys. 
Girdi, nėra reikalo eiti į lietuviš
kas pamaldas, nes Dievas yra 
tas pats ir kitose bažnyčiose, o 
mes angliškai gerai mokame — 
net geriau, negu lietuviškai- Esą 
kvailybė priklausyti kokiai nors 
lietuvių organizacijai, nes tai tik 
laiko gaišinimas. Be to, viena or
ganizacija pjaunasi su kita, ir 
kam tos pjautynės reikalingos? 
Dar kvailiau esą dainuoti lietu
viškame chore arba šokti lietu
višką šokį. Tų visokių “kvaily
bių” atsikratę' mes, girdi, galė
sime geriau ir ramiau gyventi.

Tebūna leista pažvelgti ir į 
antrą medalio pusę. Faktas yra, 
kad lietuviai ir su visomis šio
mis “kvailybėmis” gana gerai 
gyvena. Išdrįstu tvirtinti, kad 
dauguma lietuvių per tas vadi
namas “kvailybes” ir pasiekė 
gerą gyvenimą. Pasvarstykime 
tad garbės klausimą, lietuvių 
ekonominę padėtį, išsimokslini
mo. lygį ir jaunimo kultūrines 
grupes bei jų naudą.

Garbės klausimas
Garbė bei savigarba gal ir ne

reikalinga šiame pasaulyje, bet 
ir be jos negalime gyventi. Gar
susis psichologas S. Freudas sa
ko, kad žmogus turi tris pagrin
dinius variklius (drives) — alkį, 
aistrą ir garbę. Taigi, garbė 
žmogui yra svarbi, kaip ir kas
dieninė duona. Anglai, prancū
zai ir kiti turi savo tautinę gar
bę, ja didžiuojasi. Kodėl tad
anglai gali didžiuotis, kad jie 
yra anglų kilmės, prancūzai — 
prancūzų, o lietuvis ne? Kodėl 
šis turėtų bijoti pasakyti, iš kur 
kilęs, bijoti lietuvišką žodi ištar
ti, lietuviškai vaikus mokyti? 
Šnekėkime kaip norime, argu
mentuokime smarkiausiai, bet 
lietuvis, kuris baidosi savo kil
mės, — nei sau, nei kitam gar
bės nedaro.

Lietuvis, kuris biosi savo kil
mės, primena Šekspyro Falstaf- 
fą veikale “Henry IV”. Pradžio
je Falstaffas gerai gyvena ir yra 
visur populiarus. Jis yra trupu
tėlį nutukęs iš gero gyvenimo. 
Jaunas princas yra jo draugas. 
Jam garbė visai nerūpi, nes ge
ras gyvenimas yra daug svar
biau už garbę. Bijodamas eiti į 
kovą, Falstaffas šitaip filosofuo
ja:

Jeigu prarasiu kovoje savo koją, ar 
garbė duos man naują? Ne. Arba 
ranką? Ne. Ar garbė gali atimti ma
no žaizdos skausmą? Ne. Garbė todėl 
nesugebėtų padaryti jokios operaci
jos? Ne. Kas yra garbė? žodis. Kas 
yra tas žodis garbė? Oras — maži 
menkniekiai. Kas turi ją? Tas, kuris 
žuvo kovoje. Ar jis tą garbę jaučia? 
Ne. Ar jis ją girdi? Ne. Tai garbė 
yra nepasiekiama jo jausmams? 
Taip, mirusieji jos nejaučia. Bet ar 
garbė gyvena su gyvaisiais? Ne. 
Todėl garbė man visai nereikalinga. 
Garbė yra tik išsiuvinėti Įvairūs 
ženklai ant apsiausto, su kuriuo yra 
uždengiamas žuvęs karys. Ir taip pa
sibaigia mano katekizmas.

Veikalo gale Falstaffas yra vi
sų atstumtas ir susilaukia niek
šingos pabaigos, žiūrėkime, kad 
neatsitiktų panašiai su tais, ku
rie neturi pakankamai garbės sa
vo kilmei paliudyti. Gyvenimas 
rodo, kad augščiau stovintieji ir 
geresnius darbus turintieji lie
tuviai nesibijo savo kilmės ir 
labai dažnai dar ja didžiuojasi.

Ekonominė padėtis
Pagal statistikos duomenis, 

Kanadoje imigrantai geriau gy
vena, negu čia gimę Kanados pi
liečiai. Tarp visų imigrantų lie
tuviai yra vieni iš pasiekusių 
augštą gyvenimo lygį. Todėl bū
tų nesąmonė manyti, kad lietu
viškumas yra pažangos stabdys.

Western universiteto ekono
mikos profesorius dr. Peitchinis 
suskirstė visus žmonias į septy-

Aloyzos Viskontas savo įmonėje Stouffville, Ontario. Joje paga
minama 45.000 sv. sviesto į mėnesį ir 800 sūrių į savaitę. Dirba, 
be savininkų A. Viskonto ir St. Viskontienės, trys šoferiai, kurie 
surenka grietinę ir pienų iš apylinkės ūkninkų, du mokiniai, trys 
nuolatiniai ir du daliniai darbininkai. Nuotr. M. Pranevičiaus

MIRAS CHAINAUSKAS
nias ekonomines grupes ir sutal
pino juos į vieną lygiašonį tri
kampį, kurio pagrindas yra ho
rizontali linija. Trikampio apa
čioje, kuri yra pati plačiausia 
vieta, surikiuoti paprasti darbi
ninkai, nes jų yra daugiausia. 
Toliau seka prasilavinę specia
listai, tikrieji specialistai, įstai
gų tarnautojai, įvairūs profesijo- 
nalai, vedėjai ir pačioje trikam
pio viršūnėje—išimtys. Tas pats 
profesorius įrodinėja, kad tarp 
siu grupių įvyksta labai maži pa
sikeitimai — tik tarp kaimyni
nių grupių. Pvz. paprasti darbi
ninkai pasidaro žemesnio lygio 
specialistais.

Pažiūrėkime į lietuvius. Prieš 
20 metų apie 90% lietuvių buvo 
pačioje trikampio apačioje. 
Šiandieną jie tą trikampio dalį 
yra beveik visai palikę — dirba 
kaip specialistai, profesijonalai, 
įstaigų tarnautojai, laborantai 
ir kitose atsakingose vietose. 
Sol. Lilija Šukytė yra pačioje 
trikampio viršūnėje. Lietuviš
kas užsispyrimas, darbštumas, 
sumanumas ir savigarbos jaus
mas buvo kelrodis, kuris vedė 
lietuvį į šviesesnį ekonominį gy- 
venimą^

Išsimokslinimas
Psichologas Hilgard, kurio 

knygos yra vartojamos universi
tetuose kaip kurso vadovėliai, 
įrodinėja, kad vaikų dauguma 
seka savo tėvų pavyzdžiu. Ta pa
ti taisyklė atsispindi ir išsimoks
linime. Daugumos a u g š t ą j į 
mokslą baigusių tėvų vaikai pa
siekia augštąjį mokslą. Didelis 
nuošimtis vaikų pasilieka tokio
se profesijose, kuriose jų tėvai 
yra buvę. Pvz. gydytojų vaikai 
labai dažnai studijuoja medici
ną. Psichologo Hilgardo sudary
ta statistika rodo, kad augštuo-

Kai gyvenimas nutrūksta pusiaukelėj
Talentingas ir daug žadėjęs 

jaunuolis tragiškai atsiskyrė su 
mumis, liūdesy palikdamas savo 
tėvus, jaunesnį brolį, draugus ir 
neišsipildžiusius savo troškimus 
bei svajones.

Raimundas Laurinavičius bu
vo gimęs po karo Vokietijoje 
1947 m., gruodžio 19 d. Atvykęs 
su tėvais Kanadon, Toronte bai
gė pradžios mokyklą ir mokėsi 
Runnymede gimnazijoje. Būda
mas Toronte, jis gražiai reiškė
si lietuvių jaunimo tarpe. Eilę 
metų dalyvavo kun. B. Pacevi- 
čiaus vadovautame jaunimo cho
re, baigė šeštadieninę Maironio 
mokyklą, o vasaros metu daly
vaudavo lietuviškojo jaunimo 
stovyklose: pradžioje kaip sto
vyklautojas, o vėliau kaip vado
vas. Stovyklose jis buvo visų 
mėgstamas dėl savo gero būdo 
ir meniškų palinkimų. Spring- 
hurste Gerojo Ganytojo stovyk
los koplyčios altorių ir dabar te
bepuošia jo sukurtoji medžio 
skulptūra — Nukryžiuotojo vei
das.

Prieš trejetą metų jis su tėve
liais išsikėlė į Tilbury prie 
Windsoro. Ten jis baigė gimna
ziją ir nusprendė tapti gydytoju. 
Įstojo į Windsoro universiteto 
medicinos fakultetą ir šį pavasa
rį baigė priešmedicininį 2 metų 
kursą. Rudenį jau būtų pradė
jęs tiesioginį 4 metų medicinos 
kursą.

Jis taipgi neslėpė po žeme ir 
savo meniškų talentų. Praėjusią 
vasarą jis baigė du specialius 
meno kursus Windsoro univer
sitete ir pasirodė stiprus skulp
tūroje bei keramikoje. Kadangi 
jis buvo gliai tikintis ir mąstan

JAUNIMAS UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ
Jaunimas už Tikėjimo Laisvę 

yra pasiuntęs kelis šimtus me
morandumų Jungtinėms1 Tau
toms, vyskupams, kunigams; yra 
užmezgęs ryšius su mūsų dvasiš
kuos bei visuomenės vadais ir 
gavęs jų pritarimą; renka doku
mentinę’ medžiagą' apie, lietuvių 
religinę padėtį; ruošia peticiją 
Apaštalų Sostui religinės laisvės 
klausimais.

Šiems darbams neužtenka vien 
idealizmo ir norų, bet reikalin

sius mokslus baigia tik 15% vai
kų tu tėvų, kurie patys mažai 
mokslo yra turėję. Lietuviams ši 
statistika yra nepritaikoma. Ka
nados uriiversitetai yra pilni stu
dijuojančio lietuviško jaunimo. 
Pvz. Londono Western universi
tete yra apie 30 lietuvių studen
tų. Tai nuopelnas mūsų lietuvių 
tėvų, kurie visą savo energiją 
sudėjo, kad jų vaikai baigtų 
augštuosius mokslus. To paties 
lietuviško užsispyrimo vedami 
jaunuoliai kopia į mokslus ir už
ima vis reikšmingesnes ir atsa- 
kingesnes vietas. Daug turime 
vyresnio amžiaus lietuvių, kurie 
baigė arba gilino mokslus vaka
rais, kad tvirčiau atsistotų ant 
kojų. Tikėkime, kad mūsų išsi
mokslinusi inteligentija neat
suks nugarų lietuviškiems reika
lams. Užimdami geresnes vietas 
ir bendraudami su augštesnio ly
gio visuomene, jie gali labai 
daug padėti lietuvybei.

Meniniai vienetai
Malonu pasiklausyti lietuviš

kos dainos, pasigėrėti lietuvišku 
tautiniu šokiu, bet taip pat ma
lonu matyti jaunimą, dirbantį 
kultūrinį darbą, turintį bendrus 
tikslus ir esantį toli nuo visokių 
išdaigų, kurios žudo jaunuolio 
kūną ir sielą. Daugelis kanadie
čių labai įvertina mūsų kultūri
nę veiklą ir stato lietuvius pa
vyzdžiu kitiems. \ Jaunuolis, ku
ris dalyvauja kultūrinėse grupė
se, taip pat turi daug naudos. 
Jis susipažįsta su kitais jaunuo
liais per įvairius pasirodymus, 
pripranta bendrauti su žmonė
mis ir darosi visuomenininkas. 
Kanadoje yra jau ir keletas gru
pių, kurios valstybės lėšomis at
liko keletą tolimų kelionių. Jei
gu tad ir Kanados valdžia mus 
globoja ir padeda, galime 
džiaugtis bei didžiuotis, kad esa
me lietuviai.

tis, tai ir jo visas grožio sieki
mas mene buvo tampriai suriš
tas su Dievu ir lietuvių tauta.

Jis dažnai mėgdavo kalbėtis 
su draugais apie visokius 
savo ateities planus. Paskutiniu 
metu jis ypač troško aplankyti 
niekada nematytą, bet labai my
limą tėvų gimtinę. Šią vasarą jis 
buvo ketinęs su mamyte vykti 
Lietuvon, tačiau nė tos svajonės, 
kaip ir visų kitų, įgyvendinti ne
besuspėjo.

Laidotuvių didingumas ir jau
nimo būriai jose liudija, kad jis 
buvo neeilinis jaunuolis. Nors 
toks jo netikėtas atsiskyrimas 
yra labai skaudus, bet jis dar 
giliau visus mus, jo draugus, įti
kina, kad žmogus yra nemirtin
gas.

Mes tikime, kad Tu. Raimun
dai, gyveni ir kad Tavo visos 
viltys yra išsipildžiusios kur kas 
gražiau nei planavai ir svajojai.

Iki, Raimundai! V. S.

ga ir stipri materialinė parama. 
Jaunimo Žygio už Tikėjimo 
Laisvę komitetas skelbia visuo
tinį vajų, kuris pradedamas š. 
m. gegužės 24 d. ir baigsis bir
želio 21 d. Vajų praveda specia
lus finansų komitetas Čikagoje.

Į Jaunimo žygį už Tikėjimo 
Laisvę yra įsijungę: dr. Stepas 
J. Matas, Akademinis Skautų Są
jūdis; Danutė čiuberkytė, Korp! 
Neolithuania; Gintas Aras, Lie
tuvių Jūrų Skautija; Milda Jo- 
kūbaitytė, Lietuvių Skaučių Se-
serija; Algirdas P. Muliolis, Lie
tuvių Skautų Brolija; Bruno 
Bartkus, Lietuvos Vyčiai; Rimas 
Laniauskas, Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjunga; Marytė Gailiušy- 
tė, PLB jaunimo sekcija; Ro
mualdas Bublys, Studentų Atei
tininkų Sąjunga; dr. Jurgis Au
gius, finansų komiteto pirminin
kas; Alfonsas Pargauskas, finan
sų komiteto iždininkas.

Aukas siųsti: Jaunimo žygis 
už Tikėjimo Laisvę, c/o Alfon
sas Pargauskas, 6643 South 
Francisco Avenue, Chicago, Ill., 
USA. čekius rašyti Lithuanian 
Youth For Religious Freedom 
vardu.

Šį jaunimo organizacijų sąjū
dį, kovojantį už tikėjimo laisvę 
pavergtoje Lietuvoje, remia 
vysk. V. Brizgys, gen. konsulas 
dr. P. Daužvardis, V LIK a s, 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vie
nybė, JAV Lietuvių Bendruo
menės centro valdyba, Lietuvos 
Vyčių pirm. dr. J. Stukas ir kt.
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PLIAS Toronto skyriaus valdyba, rengianti laisvojo pasaulio ir 
Amerikos lietuvių inžinierių bei architektų suvažiavimą Toronte š. 
m. gegužės 30—31 dienomis. Iš kairės: pirm. B. Baranauskas, ižd. 
V. Matulevičius; stovi: vicepirm. kultūriniams reikalams A. Vis
kantas, parengimų vadovas P. Stauskas, vicepirm. techniškiems rei
kalams V. Bičiūnas; trūksta S. Masionio

Reikalaukime ištremti riaušininkus
Esame Kanados piliečiai, mo

kesčių mokėtojai, turime parei
gas ir' teises. JAV ir Kanados 
miestų gatvėse keliamos riau
šės. Visiems aišku, kad neramu
mų organizatoriai yra komunis
tai. Tai viešai skelbia FBI ir kai- 
kurie laikraščiai. Visose riaušių 
vietovėse tie patys vadai, kalbė
tojai — Rubin, King našlė, 
“Black Panthers” vadai ir pan. 
Toronte V. 9. prie JAV konsula
to demonstravusios gaujos buvo 
atvežtos keliais autobusais iš 
Niujorko ir kitų JAV vietų, kaip 
“Star” V. 11. rašė. Kanada yra 
vienas kraštas, JAV kitas. Kodėl 
Toronto ramūs gyventojai turi 
kentėti už kitus ir mokėti dides
nius mokesčius už padidintos 
policijos laikymą, padarytus ko
munistų agentų nuostolius? Ne
turime Kanadoje nei karo, nei 
negrų problemos. Kodėl mūsų 
miestų ir federacinė valdžia pro 
pirštus žiūri? Toleravimas ne
tvarkos skatina dar didesnę ne
tvarką. 99% gyventojų yra ne
patenkinti, kad valdžia duoda 
perdidelę laisvę svetimų kraštų 
piliečiams. Kas nenori laikytis 
Kanados įstatymų, potvarkių, tu
ri kraustytis iš kur yra atvykęs.

Demonstracijose, turto naiki
nime minimas studentų vardas. 
Tai netiesa! Iš mano apklaustų 
keliolikos studentų, kurie rim
tai mokosi, gautas atsakymas: 

Palyginkite ir apsispręsite pirkti

Westinghouse
DRĖGMĖSIURBIUS (DEHUMIDIFIERS)

SPECIALIOS KAINOS
Nuo $109.00

1969 metų modelių išpardavimas 
kaina $89.00

RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE
168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028 arba 522-5652
Darbo vai. 9—6; ketv. ir pen k t. 9—9 

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

KNIGHT

“Jie nestudentai, dauguma jų — 
dezertyrai, hipiai ir tinginiai,' in
spiruoti ar papirkti komunistų 
agentų”.

Mes turime reikalauti organi
zuotai ir paskirai per miestų ta
rybos narius, burmistrus, parla
mento atstovus: 1. ištremti nera
mumų kėlėjus svetimšalius; 2. 
neįsileisti iš JAV, Britanijos ir 
kitų kraštų riaušių organizato
rių; 3. priversti riaušių dalyvius 
atlyginti nuostolius; 4. labiau 
kontroliuoti imigraciją, neda
rant jokių išimčių Britanijos pi
liečiams iš įvairių kontinentų; 
5. sumažinti užsieniečių studen
tų skaičių iki minimumo, nes 
dauguma atvyksta ne mokslo 
siekti, bet politiniais sumeti
mais kaip slapti agitatoriai.

Visiems yra žinoma, kad į To
ronto ir kitus universitetus ne
priimami savi abiturientai su 
apygeriais pažymiais, kai tuo 
tarpu virš 5000 studentų yra at
vykę iš kitų kraštų. Jie mūsų pi
nigais ne tik mokslą baigia, tar
nybas gauna, bet ir mūsų turtą 
naikina

Kodėl mano ar tavo duktė bei 
sūnus abiturientas su vidurkiu 
65 turi jieškoti universiteto už 
500—1000 mylių, kai svetimša
liai į Toronto universitetą leng
vai patenka su vidurkiu arti 60. 
Kas nors turi pradėti protesto 
akciją. L. P.

Į



© IWITiGTOJE TFyiUEJE
PAKEITĖ T. TILVYTI
Mirties pirmųjų metinių proga ge

gužės 5 d. Vilniuje palaidoto poeto 
humoristo Teofilio Tilvyčio kapą ap
lankė rašytojai A. Venclova, J. Bal
tušis, V. Reimeris, A. Žukauskas, A. 
Bernotas, V. Petkevičius, V. Matuze- 
vičius, V. Rudokas, J. Būtėnas, žur
nalistas L. Valbasys ir kompartijos 
centrinio komiteto kultūros skyriaus 
vedėjo pavaduotojas J. Bielinis. Gė
lėmis bei tylos minute jie pagerbė 
velioni. Gegužės 7 d. jam pakeisti 
buvo išrinktas naujas respublikinio 
Taikos Gynimo Komiteto pirm. Juo
zas Baltušis. Taigi, šios maskvinės 
propagandos organizacijos pirminin
ku ir vėl tapo ‘‘liaudies rašytojas”. 
Pavaduotojais išrinkti Lietuvos res
publikinės profesinių sąjungų tary
bos pirm. Pranciškus Dobrovolskis ir 
spaudos komiteto vyr. red. Gedimi
nas Žaliukas, atsakingąja sekretore
— draugystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis vyr. referentė Lore
ta Pakerytė.

ŠILALĖS ATEISTAI
Šilalėje "švietėsi” rajono partinių 

organizacijų sekretoriai, ideologiniai 
darbuotojai, ateistinėms temonrs pa
skaitas skaitantys lektoriai. Jų pasi
tarimas buvo pradėtas Lenino min
čių apie religiją ir Bažnyčią anali
ze. Dalyvius su sovietiniais kulto 
įstatymais supažindino vykd. komite
to pirmininko pavaduotojas. J. Ba- 
liukynas, apie Bažnyčios dabartinius 
"krizės” reiškinius kalbėjo Nevočių 
aštuonmetės mokyklos mokytojas D. 
Ūkas. LKP Šilalės rajono komiteto 
propagandos, ir agitacijos skyriaus 
vedėjas A. Sirvydas aptarė ateisti
nės propagandos organizavimo me
todiką. Kiti pasitarimo dalyviai dali
josi darbo patirtimi. Šis pranešimas 
"Tiesoje” liudija, kad kompartija net 
tolimiausiuose Lietuvos kampeliuose 
nėra užmiršusi ateistinės propagan
dos, nors jos rezultatai nėra davę 
seniai žadėtos pergalės prieš religi
ją. Pavyzdžiu galime paimti šieme
tines Velykų pirmosios dienos pamal
das Kauno katedroje, kur gausūs 
maldininkai užpildė net ir šventorių. 
Jų tarpe buvo nemažas skaičius jau
nimo.

SKĘSTANTIEM GELBĖTI
Didėjantis skenduolių skaičius pri

vertė Kremlių steigti respublikines 
skęstančiųjų gelbėjimo draugijas. 
Statistikos duomenimis, vasaros mė
nesiais 9% Sovietų Sąjungos gyven
tojų pasirenka išvykas Į kalnus, 31%
— į miškus, 60% poilsiauja upių, 
ežerų ir jūrų pakrantėse. Lietuvoje 
skęstančiųjų gelbėjimo draugijos or
ganizacinio komiteto pirmininko pa
reigos teko Vyt. Bražiuliui. Draugi
jos komitetai bus visuose miestuose 
ir rajonuose, jos vienetai veiks kol
chozuose, sovchozuose ir įmonėse. 
Pagrindiniai draugijos uždaviniai — 
vandens saugumo taisyklių aiškini
mas gyventojams, jų laikymosi prie
žiūra bei kontrolė, vaikų mokymas 
plaukti, supažindinimas su pagalbos 
teikimu.

REHABILITACIJOS CENTRAS
Atstatomosios medicinos — fizio

terapijos, gydomosios fizkultūros, 
masažo, balneologijos, hidroterapijos, 
darbo terapijos problemas Lietuvoje 
nagrinėja Vilniaus universiteto me
dicinos fakulteto hospitalinės terapi
jos katedros vedėjas prof. L. Lauce
vičius, bendrosios chirurgijos kated
ros vedėjas prof. A. Marcinkevičius, 
vaikų ligų katedros vedėja docentė 
L. Steponaitienė ir Vilniaus respubli
kinio fizkultūros medicinos dispan
serio vyr. gydytojas M. Preisas "Tie
sos” 69 nr. paskelbtame rašinyje 
"Kliūtys atstatomosios medicinos ke
lyje”. Pabrėžę Vilniaus klinikų spe
cializuoto kardiologinio skyriaus lai
mėjimus, sumažinusius pacientų mir
tingumą nuo širdies smūgio ir kraujo

Sault St. Marie, Ont.
MOTINOS DIENĄ minėjome ge

gužės 16 d. ukrainiečių parapijos sa
lėje. Paskaitą skaitė E. Skardienė. Ji 
nušvietė Lietuvos motinos, kaip auk
lėtojos, vargus ir pareigas tiek tė
vynėje okupacijų laikotarpiais, tiek 
ir dabar tremtyje. Meninę dalį atliko 
J. Staškūnienės vadovaujamas mūsų 
jaunimas. Scenoje matėme gyvąjį pa
veikslą "Motinos skausmas, meilė ir 
viltis”. Mažieji pašoko "Noriu mie
go”, jaunimas — "Pas močiutę au

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Moin St. East, komb. 203, tel. 528-0511

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — Iv. p.p.

Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta- 
dieniais “Talka” uždaryta,______  

9.30 — 5 v. p.D.
9.30 — 5 v. p.p. i
9.30 — 5 v. p.p. '
9.30 — 5 v. p.p.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $1.850.000.

šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

ennin^r Limited

HAMILTON — ONTARIO — CANADA
284-288 KING STREET EAST — 528-8468
740 UPPER JAMES STREET — 389-4113 

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

išsiliejimo smegenyse, jie nusiskun
džia, kad tokius ligonius gyveniman 
gali sugrąžinti tik atitinkama fizinė 
terapija. Į medicininių naujų įstaigų 
sąrašą jau seniai buvo įtrauktas gy
domosios fizkultūros dispanseris su 
rehabiHtacijos centru, kurio paslau
gomis galėtų pasinaudoti širdies, 
plaučių, sąnarių ligomis, stuburo iš
krypimu sergantys ligoniai. Nors re- 
habilitacijos centro projektas jau bu
vo paruoštas, bet jo vykdymas yra su
stabdytas dėl lėšų trūkumo. Brėžinių 
paruošimas jau nefinansuojamas. Ra
šinio autorių nuomone, tai esanti di
delė klaida, kurią reikėtų atitaisyti. 
Medicininė rehabilitacija sumažintų 
pacientų nedarbingumo laikotarpį, 
gydymo išlaidas, chroniško susirgimo 
formų gydymui skirtąsias sumas.

RADIJAS IR TELEVIZIJA
Radijo dienos proga "Tiesos” 105 

nr. eilę duomenų apie Vilniaus radi
jo ir televizijos komiteto darbą pa
skelbė A. Lukauskas, turėjęs pasi
kalbėjimą su komiteto pirm. J. Ja- 
nuičiu, pavaduotojais J. Mitalu ir F. 
Mačiansku. Radijo ir televizijos ko
mitetas turi apie 1.000 tarnautojų. J. 
Januitis džiaugiasi, kad šiandien ra
dijo priimtuvai gaminami Kaune, te
levizijos — Šiauliuose. Panevėžyje 
veikia televizijos ekraninių lempų 
gamykla, o Vilniuje gaminamos deta
lės radijo ir televizijos priimtuvams. 
Jo duomenimis, Lietuvoje dabar yra 
daugiau kaip 1.400.000 radijo bei te
levizijos įrenginių — radijo taškų, 
radijo ir televizijos imtuvų. J. Mita
las prasitaria, kad televizijos priim
tuvų, negalutiniais duomenimis, ga
lėtų būti apie 500.000. Komitetas da
bar gauna apie 10.000 klausytojų 
laiškų į mėnesį, kurių du trečdaliai 
yra jų pageidavimai bei pasiūlymai 
muzikinių laidų, kino filmų, radijo ir 
televizijos vaidinimų, teatrų spektak
lių transliacijų reikalu. Žemdirbių 
laiškai daugiausia skiriami "Kolūkie- 
tiškajai radijo stočiai”, vaikų — "Pa
sakų seneliui”, "Nežiniukui”. Popu
liariausioms programoms priklauso 
"Linksmasis subatvakarys” su dėde 
Steponu ir teta Marijona, radijo ir 
televizijos vaidinimai, laida "Liau
dies dainos, šokiai, papročiai”. Per
nai iš JAV, Kanados, Švedijos, Nor
vegijos, V. Vokietijos, Lenkijos bei 
kitų užsienio kraštų radijo ir televi
zijos komitetas gavo apie 300 laiškų, 
rašytų ne tik lietuvių, bet ir svetim
taučių. Radijo stotys dirba ištisą pa
rą, televizija — apie 6 valandas. Jos 
programomis rūpinasi penkios vy
riausios redakcijos — "Horizontas”, 
"Šviesa”, "Jaunystė”, susivienijimas 
"Vilnius” ir meninių-pramoginių lai
dų redakcija. Didelio dėmesio susi
laukė televizijos konkursas "DN-70”, 
kuriame dalyvavo pramonės ir staty
bos darbuotojų 20 komandų, spren
dusių ūkines problemas. Viešintuo
se pradėjo veikti 182 metrų augščio 
Vilniaus televizijos retransliatoriaus 
bokštas ir radijo stotis. Karoliniškė- 
se taip pat bus pastatytas retranslia
cijos bokštas. Radijo ir televizijos 
komitetas persikels į naujas patal
pas, kur bus įrengtos dvi naujos tele
vizijos studijos. Tada Vilniaus tele
vizijos stotis, turėdama keturias stu
dijas, galės geriau organizuoti savo 
laidas. Spalvotos televizijos laidos iš 
Maskvos pasiekia Vilnių ir Kauną, 
bet lietuviškų spalvotų laidų dar ne
turima. Jas tikimasi pradėti tik po 
kelerių metų — sekančio penkmečio 
pabaigoje. A. Lukausko rašinys pa
pildomas nuotraukomis, kuriose ma
tyti radijo pranešėjai Rasa Kernagy- 
tė ir Pranas Stankevičius, televizijos 
pranešėja Gražina Bigelytė, tarptau
tinių įvykių komentatorius Jonas 
Švėgžda, informacijos vyriausios re
dakcijos vyr. red. Vytautas Bačius, 
operatorius Jonas šemeta, rež. Bro
nius Klevinskas, padėjėjos Silva Pau
lauskaitė ir Birutė Leonaitytė.

V. Kst.

gau” ir atliko dialogą "Vargo mokyk
la”. Po minėjimo sekė šokiai. Skanią 
vakarienę pagamino J. Staškūnienė 
ir A. Vanagienė. Maža mūsų koloni
ja, mažai jaunimo, ir tas išvažinėja į 
universitetus kituose miestuose, o 
baigę mokslus atgal nebegrįžta. Mū
sų minėjimai, žinoma, neprilygsta 
stambiųjų kolonijų parengimams, 
bet mes irgi nenuleidžiame rankų, 
stengiamės išlaikyti savo tautos pa
pročius bei tradicijas. A. V.

Mokame už:
depozitus „ ,5% 
šėrus ir sutaupąs_____ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius______ __ _8%
Duodame:
asmenines paskolas iš____ 10%
nekiln. turto paskolas iš 9%

Hamiltono mergaičių choras, neseniai suorganizuotas, paruošė pilną pavasarinį koncertą, kuris susi
laukė gausių klausytojų. Choro dirigentas — sol. V. Verikaitis Nuotr. Bella Studio

S HAMILTON^
D. L. K. ALGIRDO šaulių kuopos 

valdyba gegužės 11 d. posėdyje nuta
rė skirti auką po $20 mergaičių cho
rui, Tautos Fondui iš susidariusio 
pelno platinant mūsų šaulių kuopos 
lėšomis atspausdintą knygą rašytojo 
Br. Zumerio "Sakykit vyrai, taip ne
buvo”. Šio kultūrinio darbo nuopel
nas tenka kuopos pirm. P. Kanopai 
ir Alf. Patamsiui.

Valdyba ir ateityje pasižadėjo šio 
kultūrinio darbo nenutraukti ir pasi-
rinkti iš rašytojų sultingesnius rank- , parade.
raščius. Br. Milašius

SLA Jf2 KUOPOS tradicinė gegu
žinė įvyks liepos 12 d. A. Padolskib 
sodyboje, Paris, Ont. Kuopa yra už
simojusi surengti loteriją ir iš gauto 
pelno paskirti $100 Kanados Lietu
vių Fondui. Loterijai jau paaukojo 
P. ir D. Dauginai nešiojamą radijo 
priimtuvą, VI. Bagdonas ir St. Pili
pavičius — rankinį laikrodį, pinigi
nes premijas — Cherry-Beach Motei 
savininkai p.p. Venclovai, Ig. Varnas 
ir A. Kaušpėdas. Valdyba

E. L. KLEVAI paminėjo savo 20- 
ties metų vedybinę sukaktį. Gegužės
16 d. erdviuose D. M. Jonikų namuo
se draugai suruošė gražų pobūvį. Be. 
hamiltoniečių, buvo svečių iš Detroi
to, Toronto, Delhi. Mons. dr. J. Tada- 
rauskas ir jų bičiulis A. Vainaus
kas tarė sveikinimo žodį. Sukak
tuvininkams palinkėta ir toliau taip 
gražiai veikti lietuviškoje visuome
nėje. E. L. Klevai išaugino dukrą 
Margaritą ir sūnų Rimą. Abu muzi
koje yra pasiekę augšto lygio. Mar
garita yra akompaniatorė Aušros 
Vartų parapijos ir Hamiltono mer
gaičių chorų.

LIETUVAITĖS PARADE. Prieš 
metus susiorganizavo mergaičių gru
pė “Rožytės Vass”. Jos kartą į savai
tę parapijos salėje lavinasi su lazde
lėmis. Ši grupė turi savo uniformą ir

WINDSOR, ONT.
LIŪDNA ŽINIA sukrėtė windso- 

ro lietuvius, tragiškai žuvus Windso- 
ro universiteto studentui Raimundui 
Laurinavičiui. I laidotuves Toronte 
buvo nuvykę kun. D. Lengvinas, p. p. 
Kūrai, Čerškai,; Krakauskai, Z. Moc
kus, J. Puodžiukas ir kt. Su miela p. 
Laurinavičių šeima visa lietuvių ko
lonija dalinasi skausmu.

MOTINOS DIENOS minėjimas įvy
ko gegužės 10 d. parapijos salėje. 
Taip pat buvo paminėta KLB Windso- 
ro apylinkės 20 metų . į s t e i g i m o 
sukaktis ir Windsoro šeštadieninės 
mokyklos mokslo metų užbaigimas. 
Iškilmės buvo pradėtos pamaldomis, 
kurias atlaikė kun. D. Lengvinas ir 
pasakė tai dienai pritaikytą pamoks
lą. Vargonininko p. Sinkaus vadovau
jamas bažnyčios choras gražiai pagie
dojo. Po pamaldų visiems susirinkus 
į parapijos salę, minėjimą atidarė 
Bendruomenės pirm. dr. C. Kuras, 
taręs trumpą žodį ir pasveikinęs mo
tinas. Vietoje paskaitos pakvie
tė stud. Z. Mockų paskaityti rašytojo 
Biliūno parašytą rašinį “Mano moti
na”.' Jis puikia lietuvių kalba ir in
terpretacija mus nukėlė į lietuvišką 
šeimą, gyvenusią prieš 100 metų. 
Apie KLB Windsoro apylinkės 20 
metų veiklą labai įdomią apžvalgą 
padarė daug dirbąs mūsų bendruo
menėje E. Zatorskis. Programą išpil
dė skautai, šeštadieninės mokyklos 
mokiniai ir jaunieji akordeonistai. 
Skautės padainavo keturias nuotai
kingas daineles,-palydint akordeonu 
A. čerškui. Skautes, labai gražiai dai
navusias, paruošė V. Tautkevičienė. 
Akordeonais pagrojo lietuviškų dai
nelių A. Čerškus, R. Cerškutė, E. 
Tautkevičius ir broliai Rudokai, šeš- 
tadieninė mokykla pasirodė su vaiz- bą. Kor.

WELLANDE, ONTARIO, 
Knight of Columbus salėje, 5 Lincoln W. 
šeštadienį, birželio 6, nuo 7 vai. vakaro 

TRADICINIS KARTŪNŲ BALIUS
• Gros V. BABECKO orkestras
• Turtingas baras gėrimais
• Virtuvėje šaltas ir šiltas maistas
• 3 premijos už gražiausias kartūnų sukneles
• Kartūnų baliaus gražuolės rinkimas
• Pardavimas iš varžytinių (vietoje loterijos),
• Daug kitokių staigmenų 

Atsilankykite. Nesigailėsite!
■* 5 -M. ir M. klubo valdyba

vardą. Ji pirmą kartą dalyvavo Vik
torijos dienos parade Jarvis mieste
lyje. Nors miestelis mažas, bet para
dą stebėjo virš 1000 žiūrovų. Mūsų 
mergaitės savo gražia uniforma išsi
skyrė iš kitų. Prieky buvo nešamas 
dviejų berniukų, tautiniais drabu
žiais apsirengusių, užrašas: "Lithua
nian Youth Centre — Lithuettes”, o 
apačioje užrašo — Gedimino stulpai. 
Šis vienetas taip pat yra pakviestas 
dalyvauti birželio 6 d. Stoney Creek

BIBLIOTEKA bus atidaryta gegu- 
šės 31, sekmadienį, po 10 ir 11 v. pa
maldų. J. P.

RAMOVĖNŲ SKYRIAUS narių su
sirinkime gegužės 17 d. buvoAvars- 
tomas skyriaus ir Lietuvių (v et^anų 
Sąjungos “Ramovės” cent™ valdytos- 
nusistatymas dėl įnašo įJ^iet. Fopdą. 
Skyrius šiam reikalui (yra Jrfiokėjes 
$100 Sąjungos valdybai. Pastaroji sa
vo bendraraščiuose užtikrino sky
rius, kad pastarųjų įnašai L. Fondui 
per centrą bus perduoti šiam Fon
dui ir suvažiavimuose turės vieną 
balsą. Kadangi Sąjungos centro val-
dyba skyriaus įrašymo formalumų į 
LF narius iki šiol nėra sutvarkiusi, 
siūlyta skyriaus valdybai tuo reikalu 
padaryti atitinkamų žygių. R.

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc., B. C. L.

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614, '

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

dėlių “Pavasarėlis” ir deklamacijo
mis. Eilėraščius deklamavo L. Taut- 
kevičiūtė, A. Naikauskaitė, R. Kurai- 
tė, S. ir B. Barisaitės, V. Dumčiūtė, 
D. Tautkevičiūtė, L. ir V. Baltrašiū- 
naitės. V. Kuraitė skaitė rašinį “Mo
tinos Diena”, šeštadieninės mokyk
los mokinės pašoko “Suk, suk rate
lį”, akordeonu grojant R. čerškutei. 
Mokyklos mokinių programą paruošė 
mokyt. Joana Kuraitė.

ŠEŠTADIENINĘ MOKYKLĄ lan
kė mergaitės: Barbora Barisaitė, 
Gintarėlė Barisaitė, Danutė Tautke
vičiūtė, Vida Dumčiūtė, Virginija 
Kuraitė, Virga Baltrusiūnaitė ir Lor- 
na Baltrusiūnaitė. Joms visoms V. 
Čerškus Windsoro Liet. Bendruome
nės vardu įteikė po lietuvišką knygą. 
Jis taipgi apdovanojo lietuviška kny
ga R. čerškutę, padėjusią mokykloje 
dirbti; mokytojai stud. Joanai Kurai
tė įteikė Bendruomenės ir tėvų var
du piniginę dovaną. S. Naikauskas 
Windsoro Liet. Bendruomenės vardu 
padėkojo jaunimui už gražiai išpil
dytą programą ir už įdėtą darbą ją 
paruošusioms. Visoms motinoms ir 
močiutėms, dalyvavusioms minėji
me, L. Dumčiūtė ir Eidukaitė prise
gė po baltą gėlę. Po minėjimo visi 
pasivaišino mamyčių paruoštom vai
šėm.

DETROITO ŠEŠTADIENINĘ MO
KYKLĄ lanko Alma Naikauskaitė, 
Rita Naikauskaitė, Rūta Kuraitė ir 
Paulius Kuras, kuris šį pavasarį ją 
baigia. Windsorietis

JOANA KURAITĖ, studentė ir 
šeštadieninės mokyklos mokytoja, 
gavo stipendiją ir gegužės mėnesio 
pabaigoje išskrenda Vokietijon, kur 
tris mėnesius studijuos vokiečių kal-

WASHINGTON, D.C.
ANASTAZIJOS IR ANTANO TA

MOŠAIČIU KŪRINIŲ PARODA. Š. 
m. balandžio 24—30 d. d. Washing
ton, D.C., Kanados ambasados patal
pose įvyko Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių tapybos, kilimų, gobele
nų paroda. Nors jie su savo kūrinių 
parodomis yra aplankę daugelį Ka
nados ir Amerikos lietuviu kolonijų, » 
bet Amerikos sostinėje suruošė pir
mąją savo kūrinių parodą. P. Tamo
šaičiai yra pasižymėję suruoštais au
dimo kursais, paskaitomis, parodo
mis. Jie yra sulaukę gerų atsiliepimų 
apie savo kūrybą lietuvių ir anglų 
spaudoje. Už veiklą kanadiečių tarpe 
buvo apdovanoti Kanados šimtmečio 
medaliu. Tarpininkaujant jaunai gi
minaitei Jūratei Mažeikaitei, Kana
dos ambasados kultūros skyrius Va
šingtone pakvietė juos suruošti savo 
^sūrinių parodą. Kanados ambasada 
išsiuntinėjo Vašingtone ir jo apylin
kėse esantiems Amerikos muzėjų ir 
galerijų vadovaujantiems asmenims, 
menininkams, menu besidomintiems 
kitataučiams ir vašingtonfečiams lie
tuviams pranešimus apie parodą. Pa
roda buvo gausiai lankoma, praėjo 
įspūdingai. Buvo išstatyti 34 A. Ta
mošaitienės ir 25 A. Tamošaičio dar
bai, iš kurių 15 parduota. P. Tamo
šaičiai buvo pagerbti p. Kajeckų kuk
liu priėmimu Lietuvos pasiuntinybė
je, į kurį be keleto lietuvių, atsilan
kė Kanados ambasados kultūros sky
riaus viršininkas George A. Cowley 
su ponia ir valstybinės portretų ga
lerijos administratorius Joseph A. 
Yakaitis.

VIRŠ 2600 ASMENŲ LANKĖ LIE
TUVOS PASIUNTINYBĘ, š. m. ge
gužės 2 d. Goodwill Industries orga
nizacijos buvo suorganizuota amba
sadų lankymo popietė. Tą dieną bu
vo aplankytos Čekoslovakijos, Indo
nezijos, Ispanijos, Italijos, Kuwait, 
Lenkijos ambasados, Lietuvos pa
siuntinybė ir Kongresinis Klubas. 
Virš 2600 asmenų, užsimokėję orga
nizacijos nustatytą mokestį, buvo ve
žiojami autobusais į minėtas vietas. 
Kajeckų paruoštos “ambasadų lanky
mo komiteto” ponios, o taip pat ir 
kelios tautiniais drabužiais pasipuo
šusios lietuvaitės aiškino gausiai at
silankiusiems asmenims apie Lietu
vos pasiuntinybėje esančius daiktus, 
apie Lietuvos praeitį ir dabartinę pa
dėtį. G. K.

VANCOUVER, B.C.
MOTINOS DIENOS minėjimą ge

gužės 10 d. Immaculate Conception 
parapijos salėje suruošė tautinių šo
kių grupė “Atžalynas”, talkinama 
Bendruomenės. Grįžus iš Kalgario 
liko tik 4 savaitės. Jaunimas griebėsi 
darbo — ne tik išmokti naujus šo
kius ir dainas programai, bet ir pri
jungti jaunesnių vaikų grupę. Jai va
dovauti sutiko Jurginą Vileitaitė.

Parapijos klebonas atlaikė Mišias 
lietuviams, o po pamaldų įvyko mi
nėjimas. Jaunimo vardu visas moti
nas sveikino Algis Bubnys, o už mi
rusias — visi sugiedojo “Marija, Ma
rija”. Jaunesnės mergaitės pašoko 
“Pas močiutę augau”, berniukai — 
"Gaidį” ir kartu padainavo dainelę 
apie paukščių vestuves. "Atžalynas” 
pašoko du naujai išmoktus tautinius 
šokius ir padainavo dvi dainas, kurių 
viena buvo jų pačių gražiai harmoni
zuota. Savo parašytą "žodį mūsų ma
mytėms” skaitė Rūta Radzevičiūtė. 
Eilėraščius deklamavo Ramutis Gum- 
belevičius ir Jūratė Batūrienė. Jū
ratės deklamacija gražia lietuviška 
tarena nevienai motinai išspaudė 
ašaras. Jaunimui dainuojant "O atsi
menu namelį” publika paskendo pri
siminimuose, nevienas prisiminė "tą 
kaimą, tą namelį savo...” Malonu 
matyti jaunimą dainuojant, stebėti 
jaunus veidus ir girdėti jaunus bal
sus.

Po programos visi vaišinosi prie 
alyvų puokštėm ir skanėstais ap
krautų stalų. Vankuverietės niekuo
met nesigaili triūso suneštinėm vai
šėm. Svečiams patarnavo jaunimas. 
Po keleto maloniai praleistų valan
dų skirstėmės namo su jausmu, kad 
mūsų pėdos neišnyks Pacifiko pa
krantėse. Dalyvė

WELLAND, ONT.
MOŠŲ APYLINKĖ Motinos Dieną 

paminėjo gegužės 10 d. pamaldomis 
ir apylinkės valdybos pirm. kun. B. 
Mikalausko paskaita “Kunigo moti
na” slovakų salėje. Paskaita buvo 
įdomi ypač savo tema. Po programos 
buvo jaukios vaišės. Motinos apdova
notos gėlėmis.

MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO
JŲ klubas ruošiasi tradiciniam ba
liui birželio 6, šeštadienį. Numatyta 
linksma programa. Plačiau žiūr. skel
bime. Koresp.
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© UETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEI- 
MO penkiasdešimtmečio proga spe
cialų raštą laisvojo pasaulio vyriau
sybėms ir parlamentams gegužės 15 
d. Niujorke paruošė ir pasirašė bu
vusieji šio seimo nariai: Lietuvos 
Ūkininkų Sąjungos atstovas Elizie
jus Draugelis, Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Sąjungos — Mykolas 
Krupavičius, Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos — Jonas Pakalka, Lie
tuvos Krikščionių Demokratų Sąjun
gos — Magdalena Galdikienė, Lie
tuvos Darbo Federacijos — Antanas 
Milčius, Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos — Juozas Pronskus, 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Są
jungos — Kazys Škirpa. Jie primena 
pasauliui Sovietų Sąjungos viešą įsi
pareigojimą gerbti Lietuvos suvere
numą, kuris buvo sulaužytas gėdin
gu Hitlerio ir Stalino suokalbiu 1939 
m. vasarą. Jų raštas demaskuoja ko
munistų "liaudies seimo” 1940 m. 
liepos 14 d. rinkiminę komediją, 
Maskvos primesto reikalavimo įjung
ti Lietuvą į Sovietų Sąjungą nelega
lų patvirtinimą liepos 21 d. Laisvojo 
pasaulio vyriausybės ir parlamenta
rai prašomi kovoti su Sovietų Sąjun
gos bandymais tarptautinėse konfe
rencijose ir sutartyse išgauti Lie
tuvos įjungimo patvirtinimą, reika
lauti sovietų kariuomenės dalinių, 
politinių kadrų ir administracijos 
pareigūnų atitraukimo iš Lietuvos 
bei kitų Sovietų Sąjungos okupuotų 
sričių. Pavergtoms tautoms turi būti 
suteikta laisvo apsisprendimo teisė. 
Steigiamojo seimo sukaktį jau atžy
mėjo Čikagos “Margučio” radijas dr. 
Vandos Sruogienės paskaita, prel. M. 
Krupavičiaus ir J. Pronskaus atsi
minimų pluoštu.

JAUNIMO SEMINARAS, rengia
mas Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto, įvyks š.m. birželio 6-7 d. Či
kagoje, Jaunimo Centre, 2345 West 
56th St. Birželio 6, šeštadiedienį, 10 
v., dr. J. Puzino paskaita "Padėtis 
okupuotoje Lietuvoje”; 11.45 vai. 
"Tarptautinis Lietuvos statusas ir 
diplomatinė tarnyba” — dr. St. Bač- 
kis, Lietuvos atstovybės Vašingtone 
patarėjas; 1.45 — 2.45 v. pietų per
trauka; 2.45 v.p.p. prof M. Mackevi
čiaus paskaita "Lietuvos nepriklau
somybės poveikis valstybingumo są
monei”; 4.30 v.—Romo Kezio prane
šimas "Jaunimas Lietuvos laisvinimo 
organizacijoje”. Birželio 7, sekmadie
nį, 12 v., bus VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūno pranešimas "Lietuvos laisvi
nimas ir santykiai su pavergta tau
ta”. Kiekvienai paskaitai ir diskusi
joms skiriama po 45 minutes. E.

LIETUVOS PRANCIŠKONUS lan
ko generalinio viršininko Romoje at
stovas — vizitatorius italų pranciško
nų viceprovincijolas Tėv. J. M. Cas- 
sese iš Niujorko. Jis lietuvių pranciš
konų vienuolynus pradėjo lankyti ge
gužės 18 d. Vizitacijos atliekamos 
kas treji metai. Patikrinama dvasinė 
bei medžiaginė padėtis, peržiūrima 
veikla ir išrenkama nauja vadovybė 
— provincijolas, jo patarėjai ir vie
nuolynų viršininkai.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS savo 
namuose Klevelande atžymėjo kon
certinės veiklos trisdešimtmetį 
pobūviu su akademine dalimi. Pro
gramą pradėjo ansamblio pirm. VI. 
Plečkaitis, pakviesdamas visus sugie
doti ansamblio himnu tapusią J. 
Naujalio dainą "Lietuva brangi”. 
Šalia vadovo A. Mikulskio ir kankli
ninkių vadovės O. Mikulskienės bu
vo pasodinti nusipelnę ansamblio 
veikėjai. Programos vadovas Juozas 
Stempužis perskaitė žuvusių ir mi
rusių ansambliečių pavardes, o juos 
atsistojimu pagerbė vakaro dalyviai. 
Buvo taipgi prisiminti ansamblio ve
teranai, dirbę jo eilėse po 15, 20, 
25 metus. Jų tarpe yra ir ansamb
lio garbės narys Antanas Kavaliū
nas, Čiurlioniui paskyręs net 30 me
tų. Apžvalginę paskaitą apie ansamb
lio nuveiktus darbus skaitė dr. Al
girdas Nasvytis. Šiuo metu ruošiama 
spaudai Čiurlionio ansamblio mono
grafija. Gausi suvenyrinė medžiaga 
yra sutelkta muzėjumi paverstame 
viename Čiurlionio ansamblio namų 
kambaryje. Savo ir visų čiurlioniečių 
vardu sukaktuvinio vakaro dalyviams 
padėkojo ansamblio vadovas Alfon
sas Mikulskis.

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMAI, 
šiemet vadovaujami K. Okso, meti
niame baliuje Čikagoje gegužės 17 
d. įteikė stipendijas keturiems lietu
viams studentams. Prekybos rūmų 
stipendiją gavo Karolis Petrauskis ir 
Dalia M. Bičiūnaitė, Metropolitan 
banko — Vidmantas J. Juodgudis, 
Illinois atstovo Frank Savickio — 
Irena Skiriūtė.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS muzėjui gegužės 14 d. ištisą 
pusvalandį paskyrė Čikagos televizi
jos 11-tasis kanalas. Pasikalbėji
mą su SL Balzeku pravedė "Chica
go Tribune” dienraščio nuolatinis 
bendradarbis Bob Cromie, paliesda
mas ne tik muzėjų, bet ir lietuvių 
kultūrinę veiklą, Lietuvos istoriją 
bei krašto dabartinę būklę. Šia pro
ga tenka priminti, jog St Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muzėjus nori at
žymėti pirmųjų lietuvių įsikūrimo 
Čikagoje šimtmetį. Turimais duome
nimis, 1870 m. birželio mėnesį Čika* 
goję apsigyveno Uutkcvičius, Jurgis 
ir Baltrus špokevičiai su šeimomis. 
Jiems ir tenka pirmųjų Čikagos lie
tuvių vardas. Muzėjaus vadovybė 
prašo atsiliepti jų vaikus, vaikaičius 
bei kitus gimines ar asmenis apie 

juos galinčius suteikti žinių. Laiš
kus lietuvių ar anglų kalbomis pra
šoma siųsti šiuo adresu: Balzekas 
Museum of Lithuanian Culture, 4012 
W. Archer Ave., Chicago, Hl. 60632, 
USA.

Argentina
HEKTORAS ZINKEVIČIUS, žy

mios IBM firmos tarnautojas Flori
doje, Buenos Aires provincijoje, du 
mėnesius tobulinosi IBM skyriuje 
Rio de Janeiro, Brazilijoje. Laisva
laikiu jis reiškiasi Argentinos Lie
tuvių Centro jaunimo veikloje.

AUŠROS VARTŲ bažnyčioje Avė- 
llanedoje gegužės 9 d. susituokė Su
sivienijimo Lietuvių Argentinoj jau
nimo veikėjas Antanas Masiulionis 
ir mokytoja Monika Beatriz Maeh- 
ne. Jaunosios motina yra lietuvė Mo
nika Baltrūnaitė, ištekėjusi už Wer
ner Maehne. Vestuvinė puota buvo 
surengta Avellanedos lietuvių salė
je. Povestuvinei kelionei jaunieji iš- 

' vyko pas gimines į Bostoną.
"ARGENTINOS LIETUVIŲ BAL

SO” pranešimu, JAV informacijos 
centras AFS Buenos Aires, Corrien- 
tęs 4006, 15-17 metų amžiaus Argen
tinos jaunuoliams duoda stipendijas 
mokytis vienerius metus JAV gimna
zijose. Atrodo, jomis galėtų susido
mėti ir Argentinoje gimę jaunieji 
lietuviai, nes mokymasis JAV suda
rytų puikią progą užmegzti ryšius su 
vietiniu lietuvių jaunimu, ypač jei
gu būtų pasirinktas miestas, turintis 
didesnę lietuvių koloniją.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT
RO nariai neužmiršta Ituzaingo prie
miesčio prieglaudoje esančių nepa
gydomų senelių lietuvių. Juos dra
bužiais, kasdieniniais reikmenimis ir 
pinigais sušelpė aplankyti nuvykę 
centriečiai — A. Misiūnai, B. Dara- 
tėnienė, V. Norkaitis, A. Girdauskai, 
M. Valentienė su sūnum moksleiviu.

DR. JONAS KŲNCA, turis savo 
kliniką "Baltika” Mendozos provin
cijos Tunuyan mieste, garsėja kaip 
gabus gydytojas. Argentinon jis at
vyko po II D. karo su gydytojo di
plomu, kurio galiojimą turėjo patvir
tinti papildomomis studijomis ir eg
zaminais Mendozos universitete, šią 
vasarą dr. J. Kunca planuoja lanky
tis Europos universitetuose.

Australija
LIETUVIŲ DIENŲ programoje 

šių metų pabaigoje dalyvaus iš JAV 
atvykusi čikagiečių tautinių šokių 
grupė "Grandis”, vadovaujama Ire
nos Smieliauskienės. Tai bus naujas 
bandymas suartinti JAV ir Austra
lijos lietuvių jaunimą. Gražų dviejų 
dalių tautinių šokių koncertą "Gran
dis” neseniai surengė Marijos Augš- 
tesniosios Mokyklos salėje Čikagoje.

VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIŪ
NAS gegužės 7 d. lankėsi Sidnėju
je. Pirmą kartą Australijoje jis lan
kėsi prieš dvejus metus. Tada buvo 
įsteigta įgaliotinio Juozo Lapšio va
dovaujama VLIKo atstovybė. Vieš
nagės metu vyko pokalbiai su ALB 
krašto valdybos naujuoju pirm. M. 
Zakaru, pakeitusiu velionį S. Narušį, 
ir kitais.

INŽ. VYTAUTAS BUKEVIČIUS, 
"Mūsų Pastogės” pranešimu, paskir
tas kovos su vandens teršėjais vy
riausiuoju vadovu Sidnėjuje. Jam 
teks prižiūrėti jau veikiančius van
dens valymo įrenginius, projektuoti 
naujus ir rūpintis Sidnėjaus bei apy
linkių vandens apsauga. Tam reika
lui inž. V. Bukevičius turi $20 mili
jonų biudžetą.

Vokietija
KLAIPĖDOS VOKIETININKŲ lei

džiamas šovinistinis laikraštis “Me- 
meler Dampfboot” balandžio 20 d. 
laidoje skaitytojus painformavo apie 
Lampertheimo kapinėse atidengtą 
antkapini paminklą Klaipėdos krašto 
buvusiam patarėjui ir burmistrui a.a. 
E. Simonaičiui. Laikraštis pripažįsta 
šias ir kitas velionies pareigas Klai
pėdos krašte, bet įtaigoja skaityto
jus, kad jos velioniui buvo suteiktos 
‘lietuviu durtuvų” pagalba, nedemo
kratiniais metodais, prieš daugumos 
vokiečių norą ir valią. Klaipėdos vo
kietininkams taipgi nepatiko, kad 
a.a. E. Simonaičio nekrologuose Klai
pėda priskiriama Lietuvai. Pasak jų, 
šis miestas jau nuo 1252 m. esąs vo
kiškas — deutsches Memel. Toks 
Klaipėdos vokietininkų šovinizmas 
sunkiai besuprantamas šiais laikais, 
kai V. Vokietijos kancleris W. 
Brandtas jau veda derybas su Var
šuva ir Lenkijos siena ruošiasi pri
pažinti Oderio ir Neisės liniją.

KUN. DR. P. CELIEŠIUS, atvykęs 
iš JAV, apsigyveno Woerishofene ir 
įsijungė į lietuvių sielovados darbus, 
rūpindamasis daugiausia spaudos rei
kalais. Jis jau parašė ir atspausdino 
pas lietuvius saleziečius Romoje bro
šiūrą “Ar Bažnyčia gali klysti?” Jis 
taipgi rūpinasi organizavimu Lietu
vos istorijos šaltinių išleidimo. Va
tikano archyvuose yra daug Lietuvą 
liečiančių dokumentų, dalis jau at
rinkta, bet nėra kam rūpintis jų iš
leidimu. Kitos tautos tai jau yra pa
dariusios.

Tailandija
BR. C GAIŽAUSKAS, JAV avia

cijos majoras Tailandijos bazėje, at
žymėtas medaliu už nuopelnus gelbė
jimo eskadrilėj — Aerospace Rescue 
and Recovery Squadron. Jam grei
čiausiai teko gelbėti Laose ir š. Viet
name pašautus ir parašiutais nusilei
dusius amerikiečių lakūnus. '
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Jaunas pianistas Mindaugas Mačiulis O Kill Tlllilffl Jl VEIKLOJE
Tai daug kartų girdėtas var

das Čikagos lietuviams ir ame
rikiečiams. Ne tik lietuvių, bet 
ir amerikiečių laikraščiuose kar
tas nuo karto vis skaitome, kad 
Mindaugas Mačiulis šen ar ten 
koncertuoja, laimi stipendijas, 
dalyvauja muzikinėse varžybo
se ar pasirodo televizijos pro
gramose.

Jaunas pianistas. Kokio jis am
žiaus? Tik 18 metų, bet piani
nu skambina jau 15 metų. Pen- 
kerių metų buvo priimtas 
i Čikagos De Paul universiteto 
muzikos mokyklą ir 13 metų ga
vo tos mokyklos stipendiją. Šios 
muzikos mokyklos per daugelį 
metų vis buvo rekomenduoja
mas kur nors groti, akompanuo
ti, mokyklai atstovauti.

Būdamas 6 metų amžiaus De 
Paul universiteto muzikos moki
nių koncerte jau skambino 
Haendelio ir Bacho kūrinius.

1959 m. “Hammond7 Times” 
po vieno koncerto, kai Mindau
gas buvo tik 7 metų, rašė: “Van 
Cliburn, young Texan pianist 
wizard, may have to move over 
and share national honors mith 
7 year old Mindaugas Mačiulis, 
when it comes to “tickling the 
keys.”

Ir taip metai po metų Min
daugas vis minimas amerikiečių 
ir lietuvių muzikiniame pasau
lyje. 1967 metų vasarą muzikos 
ir meno mokyklų stovykloje 
iVisconsine iš 800 mokinių lai
mėjo garbės pažymėjimą 'kaip 
geriausias stovyklos pianistas.

1969 m. sausio 16 d. Mindau
gas dalyvavo televizijos progra
moje “It’s Academic”. 1969 m. 
lapkričio 12 d. kitoje televizijos 
programoje atliko Bacho, Šope
no ir Debussy kūrinius. Praėju
sią žiemą Mindaugas baigė gim
naziją ir atsidės tik muzikai. 
1970 m. kovo 23 d. Roose velto 
universitetas Čikagoje paskyrė 
jam pilną 4 metų stipendiją stu
dijuoti muzikai.

Kai Mindaugas prieš 2 metus 
Čikagos lietuviams davė savo re
čitalį, viena susižavėjusi klausy
toja po koncerto sakė: “Pirmą 

PRANEŠIMAS
TORONTO NAMU 

SAVININKAMS
Visas Toronto Hydro-Electric sistemos personalas 
ir pagal sutartį dirbantieji Toronto H y d r u i, ku
riems yra leistina Įeiti į jūsų namus, yra aprū
pinti ir turi nešioti visą darbo metą oficialų ženklą.

(Natūralaus dydžio)

Tai piniginėje nešiojamo dydžio tapatybės kortelė 
su asmenine nuotrauka auksinės spalvos fone, kuri 
yra išduota visiems skaitliukų tikrintojams ir ki
tiems sistemos tarnautojams, turintiems teisę pa
tikrinti skaitliukus ir kitus elektros įrengimus 
vartotojų pastatuose.

(Natūralaus dydžio)

Viršuje — parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spal

vos ženklas, plieno fone, nešiojamas vandens šildymo tar

nautoju ir pagal sutartį dirbančiųjų Toronto Hydrui, sius

tu atlikti darbą vartotoju patalpose.

Jeigu kas nors sakytųsi esąs Toronto Hydro tar
nautojas ar norėtų Toronto Hydro reikalais įeiti į 
jūsų namus, turite prašyti parodyti šį oficialų ženk
lą, prieš įleidžiant į savo namus.

Sis skelbimas spausdinamas

jūsų apsaugai

^^toronto hydro
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kartą girdėjau, kaip pianinas 
ošia.” Ir tikrai, jo skambinime 
yra kažkas šilto, traukiančio, pa
gaunančio. Nelauki, kad grei
čiau baigtų, bet nori klausytis ir 
dar klausytis.

Gegužės 21 d. Mindaugas Or
chestra Hali pavasario šventės 
koncerte grojo su Čikagos sim
foniniu orkestru. Gegužės 31 d. 
Jaunimo Centro salėje jis duos 
rečitalį Čikagos lietuviams. 
Skambintų jis ir kitiems, jei kas 
surengtų jo pianino rečitalius. 
Rengėjai ir klausytojai tikrai 
nenusiviltų šiuo mūsų jaunu, 
talentingu muziku, kuriam ne
vienas muzikos autoritetas pra
našauja šviesią muzikinę atfeitį.

Stasė Petersonienė

VYTAUTAS ČĖSNA

[DIENOJA
Šviečia saulė, įdienojo, 
Pumpurai kalena liepoj. 
Einu girion, uždainuoju — 
Girios aidas atsiliepia.
O širdis tuksena plaka 
Nuo pavasario įkaitus 
Ir vis mini mielą taką 
Į darželi pas mergaitę.
Ten jau žiedlapiai suskrodę, 
Ten jau liepos sulapojo, 
Ten sodely taką slidų 
Obelų žiedai nuklojo.
Išeinu, sakyč, dainoje
Ir su girios paukščiais giedu: 
Šimtas saulių įdienojo 
Širdyje linksmiausią žiedą.
Vilkaviškis, 1943

NAKTIES VĖSUMA
Užu lango nakties vėsuma 
Tu nešauk — ji miegos, nepabus. 
Ruduo lydi geltonus grabus, 
Juos priglaudžia nakties vėsuma.
Šalta, dreba pastyrus širdis. 
Virpa žodis pabūgęs rudens ... 
Tik sušalusi jiems pasivaidens 
Vėsuma ir naktis išdidi.
Vilkaviškis, 1942. XI. 25

Mindaugas Mačiulis, 18 metų amžiaus pianistas, garsėjęs savo muzikiniu talentu, premijomis, kon
certais amerikiečių ir lietuvių visuomenėje Nuotr. V. Noreikos

Tautinių grupių archyvai
šio straipsnio autorius yra slova

kas, buvęs diplomatinėje savo kraš
to tarnyboje, dėstęs MontreaKo ir 
Toronto universitetuose slavistiką, 
dirbęs spaudoje, pirmininkavęs 
Kanados Etninės Spaudos Federaci
jai ir Ontario Etninės Spaudos Są
jungai. Šiuo metu jis yra Ontario 
Etninės Spaudos Sąjungos garbės 
pirmininkas. Jam ši organizacija, ku
riai priklauso ir lietuviai, pavedė rū
pintis tautinių grupių archyvais, t.y. 
skatinti jų organizavimą bei gauti 
atitinkamą Kanados valstybinio ar
chyvo pritarimą bei paramą.

Sunku rasti mokyklą Kana
doj, ypač miestuose, kur nebū
tų mokinių beveik iš visų pa
saulio šalių. Ir visdėlto jie mo
komi tik apie keletą kraštų, o 
visi kiti paliekami nuošaliai. 
Mūsų mokyklinis jaunimas ne
skatinamas susidomėti įvairio
mis savo klasės draugų kultū
romis. Dėlto jis nemato etninių 
kultūrų reikšmės bendrajai mū
sų kultūrai.

Daug tautinių grupių dirbo 
kartu šio krašto'naudai. Jų dė
ka buvo apgyvendinti Kanados 
vakarai, išugdyta kasyklų, ^me
džio, popieriaus pramonė, Įsteig
ta daugybė pagalbinės reikšmės 
įmonių šiame šimtmetyje. Visa 
tai buvo pasiekta tiktai milijo
nų ateivių, ypač europiečių, ir 
jų vaikų dėka. Dėlto labai keis-

Iš dailininkų Tamošaičių dailės parodos Vašingtone Kanados am
basadoje. Viršuje iš kairės: Regina Petrutienė, Lietuvos atstovas 
Juozas Kajeckas, Venecuelos karinis attache Lammersdorf su lie
tuvių kilmės žmona; apačioje: dail. Anastazija Tamošaitienė, dr. 
Povilas Mažeika (p. Tamošaitienės brolis) ir privačios meno gale
rijos savininkė R. McRae.

| LIETUVOS KANKINIU t 
| KOPLYČIA !
i SV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, | 
| garsiausioje pasaulio vietoje, |
| jau baigiama įrengti. į
| KIEKVIENAM LIETUVIUI, BRANGINANČIAM SAVO | 
g TAUTOS KANKINIU ATMINIMĄ, DERA BOTI ŠIO |

I!
 PAMINKLO KORĖJŲ TARPE. 5

Šių metų liepos 7 dieną | 
koplyčia bus dedikuota. | 
Savo auką atsiųskite prieš i 

koplyčios dedikaciją. |
Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND, 5 

2701, E. 68 St. Chicago, III. 60629, USA |

DR. J. M. KIRSCHBAUM
* —   ' — - - _ — - - ---------------- ------------ ■ — 

ta, kad anglų ir prancūzų auto
riai retai teužsimena apie dau
gelio kultūrų sąveiką naujajame 
pasaulyje.

Buvęs Kanados ministeris pir
mininkas Sir Wilfred Laurier 
palygino Kanadą su garbinga 
katedra, kurios “marmoras pasi
liks marmoru, granitas — gra
nitu ir ąžuolas — ąžuolu”. Pra
eityje mums teko, geriausiu at
veju, pasitenkinti “Kanados mo
zaika” ir “žmonių vaivorykšte”, 
o blogiausiu atveju — “gėlių 
darželiu”. Pagaliau iškilo prin
cipas “vienybė įvairybėje” kaip 
aiškus ir racionalus mūsų likimo 
rodiklis. Visdėlto mūsų litera
tūroj mažai tėra ženklų, rodan
čių, kad tai nėra tiktai gražios 
frazės.

Nuo konfederacijos iki šiol 
per 102 metus Kanada įsileido 
9,5 milijono ateivių. Kai Kana
dos šimtmečio Komisija sutiko 
su šio autoriaus pasiūlymu iš- 
leisdinti eilę knygų apie įvairių 
tautinių grupių istoriją Kana
doje, autoriai, kurie ryžosi im
tis to darbo, pamatė, kad turi
moji medžiaga archyvuose, taip 
reikalinga tyrinėtojams, buvo 
labai menka arba jos visai nebu
vo. Valstybinis archyvas (Natio
nal Archives) dėl įvairių prie

žasčių nesuteikė ar negalėjo su
telkti laikraščių, žurnalų, knygų 
apie įsikūrimą, integraciją, visų 
kanadiečių įnašą. Ilgą laiką vy
ravo tendencija išlaikyti Kana
dą britišką, be to, iki 1950 m. 
buvo įsileidžiami tiktai ūkinin
kai, kasyklų ir įmonių darbinin
kai, kurie nedaug teatgabeno 
medžiagos, tinkamos archyvams. 
Visdėlto tautinės grupės susitel
kė į stiprias bendruomenes, tu
rinčias gausių kultūriniu lobių. 
Tai išryškėjo Kanados šimtme
čio metais parašytuose ir Šimt
mečio Komisijos, Kanados Etni
nės Spaudos Federacijos bei On
tario Etninės Spaudos Sąjungos 
išleistuose leidiniuose.

Visų autorių didžiausias sun
kumas buvo — medžiagos su
telkimas rimtai studijai. Tauti
nės grupės nebuvo pasiruošusios 
pagelbėti, nes tik kelios jų turi 
archyvus, apimančius organiza
cijas, parapijas, kultūros institu
cijas. Dažnai autorių geriausiais 
šaltiniais buvo privatūs rinki
niai, kuriuose liko išsaugoti laik
raščiai, žurnalai, knygos, susi
rinkimų protokolai ir t.t Bet tai 
buvo padaryta pripuolamai arba 
dėlto, kad paskiri asmenys toje 
veikloje dalyvavo. Autoriams 
teko atlikti pionierišką tyrinėji
mo darbą prieš pradedant rašyti 
knygą, kokios vertės ji bebūtų.

Iki šiol atspausdinti leidiniai 
labai aiškiai rodo, kad ir dabar 
galima dar daug ką išgelbėti. 
Jeigu valstybinis archyvas iš 
tikrųjų yra valstybinis, jo veik
la turi būti praplėsta, kad ap
imtų praeitį ir dabartį beveik 
vieno trečdalio Kanados gyven
tojų. Steigti valstybinio archyvo 
sekciją ar atskirą etninį archy
vą — svarstytinas klausimas. 
Aiškus betgi vienas dalykas — 
turime veikti, kol dar nevėlu. 
Daugelis vertingu dokumentų 
išnyks su mirštančia senąja kar
ta arba pirmaisiais ateiviais. 
Tikroji Kanados istorija nebe
gali nepaisyti tautiniu grupių 
vaidmens per praėjusį šimtmetį, 
o be atitinkamų archyvinių šal
tinių šis uždavinys neįmanomas.

Šį projektą paspartinti verčia 
ir dar vienas motyvas. Prieš ke
letą metų Amerikos universite
tai pradėjo telkti etninius archy
vus. Jų uolūs darbuotojai buvo 
sėkmingi ne tiktai savame kraš
te, bet ir Kanadoj, kur daug 
vertingų dalykų jau dingo.

Įdomu pastebėti, kad Ameri
kos kongresas svarsto įstatymą, 
įgalinti steigti etninių studijų 
centrus. Jeigu įstatymas bus 
priimtas, Jungtinių Valstybių 
švietimo ministeris (Commissio
ner) galės skirti paramą “vie
šoms ir privačioms nekomerci
nėms įstaigoms bei organizaci
joms”,'kad jos įsteigtų tam tik
rą skaičių studijų centru — 
“Ethnic Heritage Studies Cent- 
ters”. Kiekvienas centras apims 
vieną kurią kultūrą arba regi- 
joninę kultūrų grupę. Jie galės 
naudotis atitinkamais įrengi
mais, žiniomis apie etnines gru
pes ir sudarys programinę me
džiagą, liečiančią atitinkamos 
grupės istoriją bei kultūrą, iš
ryškins jos įnašą Amerikos gy
venimam Tie centrai taipgi bus 
paskirstymo punktai, per ku
riuos plauks medžiaga krašto 
mokykloms, o mokytojai bus pa
ruošiami ta medžiaga naudotis.

Pateikdamas įstatymo projek
tą, atstovas C. Pucinski pareiš
kė, kad Amerika yra daugiatau
tė visuomenė, kad daugelis jos 
etninių grupių, ypač jaunimas, 
susidarė menkavertiškumo kom
pleksą ir kad gilesnis suprati
mas savosios kultūros įnašo bei 
kitų piliečių prisidėtų prie dar
nesnės, patriotiškesnės ir parei- 
gingesnės visuomenės.

Tuo būdu populiarusis Ame
rikos “tirpinančio katilo” vaiz
das taptų iliuzija. Mes galime 
pasimokyti iŠ savo kaimyno pa
tirties ir padaryti visa, kad iš
saugotume savo dokumentus.

(Canadian Scene)

JAUNŲJV MOKSLO MĖGĖJŲ 
darbų parodą Jaunimo Centre suren
gė inžinierių ir architektų ALIAS Či
kagos skyrius. Parodos dalyviai buvo 
suskirstyti į dvi grupes — pradžios 
mokyklos mokinių ir gimnazistų. 
Vertintojų komisija — architektai A. 
Kerelis, V. Petrauskas, chemijos inž. 
R. Šiaudinis ir “Technikos žodžio” 
vyr. red. inž. G. Lazauskas abiejų 
grupių dalyviams paskyrė po dvi pir
mąsias premijas. Pradinių mokyklų 
grupėj jas laimėjo Elona Rundzaity- 
tė ir Ramunė Kubiliūtė, įrodžiusios, 
kad dvi skirtingu maistu maitinamos 
pelės skiriasi savo išvaizda. Gimna
zistų grupėje buvo premijuoti Vytau
tas Gaižutis ir Romualdas Brizgys 
už atskirus projektus. V. Gaižutis sa
vajam darbui buvo pasirinkęs varlių 
raumenų perkėlimą operacijos būdu 
iš vienos į kitą. R. Brizgys premiją 
gavo už savos konstrukcijos laserio 
spindulių aparatą.

PROF. DR. ELENA TUMIENĖ tę
sia balandžio 9 d. pradėtus savo po
ezijos rečitalius Kalifornijoje. Jos 
poezijos vakaras gegužės 17 d. įvyko 
Los Angeles Fellowship Hall salėje. 
Koncertinę Schumanno, Bacho, De
bussy kūrinių programą atliko čelis- 
tas D. Ischar, fleitistė J. McKenzie ir 
pianistė M. A. Brown. Gegužės 26 d. 
prof. dr. E. Tumienė dalyvavo pir
majame Whittier College poezijos ir 
muzikos vakare. Šią kolegiją yra bai
gęs dabartinis JAV prez. R. Nikso- 
nas. Miesto savivaldybė ir kolegijos 
vadovybė yra pasiryžusi atgaivinti 
poezijos tradicijas. Be prof. dr. E. 
Tumienės ir Whittier kolegijos mu
zikų, programos dalyvių gretose bu
vo ir Giedra Gudauskienė, išpildžiu
si keletą savo kūrinių.

VILNIAUS OPEROS SOL. VIRGI
LIJUS NOREIKA, talkinamas “Lie
tuvos” ansamblio kanklininkės Da
nutės Juodvalkytės ir birbynininko 
Prano Budriaus, pasaulinėje Osakos 
parodoje koncertavo daugiau kaip 30 
kartų sovietų paviljone, koncertams 
skirtose parodos aikštėse, pačiame 
Osakos mieste. Japonus žavėjo V. 
Noreikos atliekamos lyrinės lietuvių 
liaudies dainos, platus klasikinis re
pertuaras. Po koncertų jam tekdavo 
pasirašinėti autografus ant Japonijo
je išleistų jo įdainuotų plokštelių. 
Gegužės 9 d. V. Noreika pradėjo 
koncertus kituose Japonijos miestuo
se. Lietuvio nuopelnai tenka Sov. Są
jungai.

PASKUTINIS KULTŪRINIS 
SUBATVAKARIS šį sezoną gegužės 
16 d. Bostone, AL Tautinės Sąjungos 
namuose, buvo skirtas šiame mieste 
gyvenusiam ir mirusiam poetui Faus
tui Kiršai. Įvadinį žodį tarė ir atsimi
nimų pluoštu dalijosi poetas humo
ristas Antanas Gustaitis, velionies ei
lėraščius skaitė Dalia Dikinytė-Pun- 
dienė. Koncertinėje subatvakario 
programoje Izidorius Vasyliūnas su 
savo mokiniais atliko kompoz. Graži
nos Bacevičiūtės koncertą keturiem 
smuikam.

JONAS MEKAS prie Detroito 
esančiame Oaklando universitete ro
dė savo spalvotą filmą “Dienoraštis”, 
kurio pagrindinė tema yra žmogaus 
vidinio pasaulio atskleidimas civili
zacijos fone. Filman yra įpintos bro
lio Adolfo Meko vestuvės, senos tė
vų nuotraukos, lietuviška muzika, 
gausūs miesto parkų, aikščių, skers
gatvių vaizdai, žvilgsnis į pasaulį pro 
automobilio, traukinio lengą. Tėvy
nės ilgesiui atstovauja ištiesta ran
ka, tarp pirštų laikanti paprastą lau
kų dobilėlį įvairiaspalvėmis gėlėmis 
pasipuošusios pievos fone.

SMUIKININKAS VYT. KUŠLEL 
KA su Klevelando simfoniniu orkest
ru, vadovaujamu George Szell, iš
skrido koncertuoti į Japonijos ir P. 
Korėjos miestus. V. Kušleika yra il
gametis šio orkestro narys.

PROF. A. MACEINOS knygą vo
kiečių kalba “Sowjetische Ethik und 
Christentum” recenzavo žurnalas 
“Herder Korrespondenz 1970 m. 3 
nr. Recenzijoj minima, kad autorius 
yra lietuvis, Miunsterio universiteto 
profesorius; suglaustai atpasakoja
mas knygos turinys ir pateikiamos 
autoriaus pagrindinės mintys apie so
vietinę etiką. Prof. A. Maceina nuo 
š. m. balandžio 1 d. išėjo į pensiją ir 
universitete nebedėsto. Jam palikta 
teisė skaityti paskaitas kada ir kiek 
nori. Kol kas profesorius ta teise ne
sinaudoja dėl susilpnėjusios sveika
tos. Šiuo metu jis rašo knygą “Didie
ji klausimai”, kur gvildena sekulia
rizacijos klausimą. Jo straipsnį, “Baž
nyčios tragiką”, spausdintą “T. žibu
riuose”, ketina išleisti atskiru leidi
niu vysk. A. Deksnio religinės spau
dos biuras.

ČIKAGOS PANEVĖŽIEČIŲ KLU
BAS savo metinį pobūvį B. Pakšto 
salėje papildė literatūrine programa. 
Ada Karvelytė skaitė tėvynės ilgesio 
kupinus eilėraščius, eiliuota humo
ristine kūryba dalyvius linksmino 
Aloyzas Baronas, pasirinkęs vietines 
ir sovietines temas, mėnulį pasieku
sius astronautus.

DR. H. BUDDENSIEGO V. Vokie 
tijoje leidžiamo žurnalo “Mickie- 
wicz-Blaetter” naujausiame sąsiuviny
je yra paskelbti 17-kos lietuvių liau
dies dainų vertimai iš XIX šimtme
čio G. Neselmano rinkinio ir sudary
tojo įžanginis žodis apie mūsų liau
dies dainas. Su lietuvių liaudies pa
saka — “žalias gojus, stiklo mūras” 
skaitytojus supažindina vilniečio E. 
Kavolio vertimas. Atskiru atspaudu 
bus išleistas prie K. Donelaičio “Me
tų” vertimo tilpęs vertėjo dr. H. Bud- 
densiego straipsnis apie būrų poeto 
kūrybą.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ČEKŲ VARGONŲ MUZIKOS kon

certą paveikslų galerija paverstoje 
Vilniaus katedroje surengė vargonų 
virtuozas Leopoldas Digrys. Pirmoji 
programos dalis buvo skirta senie
siems čekų kompozitoriams — J. Se- 
geriui, J. Kucharžui, B. M. Černo- 
horskiui. Antroje dalyje skambėjo 
dabartinių čekų kompozitorių kūri
niai: O. Machos “Gedulingoji tokata” 
ir P. Ebeno keturios “Laudos”.

FIZIKOS IR MATEMATIKOS ins
titutas Vilniuje pradėjo seminarą 
“Matematikos metodų taikymas so
cialiniuose moksluose”; jo vadovas 
fizikos ir matematikos mokslų kandi
datas E. Vilkas kalbėjo tema “Nau
dingumo teorijos apžvalgai Mokslų 
Akademijos, augštųjų mokyklų, pro
jektavimo ir planavimo organizacijų 
ekonomistai, matematikai kartą ar 
du kartus į mėnesį šiame seminare 
svarstys aktualiuosius valdymo siste
mų, matematikos metodų taikymo 
ūkyje problemas. Su vietiniais ir už
sienio laimėjimais seminaro dalyvius 
supažindins iš mokslinių centrų kvie
čiami paskaitininkai.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
operinio parengimo katedra mokslo 
metus užbaigė D. čimarozos trijų 
veiksmų komiška opera “Slaptos ve
dybos”. Dirigento V. Viržonio pa
ruošti, vaidmenis atliko konservato
rijos studentai — V. Bakas, A. Pa
tamsis, K. Krukauskaitė, D. Juodikai
tytė, D. Kaspariūnaitė, E. Gutauskas 
ir P. Zaremba. Spektaklį režisavo J. 
Gustaitis.

“VILNIAUS BOKŠTŲ—70” tradi
cinį metinį jaunųjų lietuviškos estra
dinės dainos atlikėjų konkursą su
rengė Vilniaus televizija. Laureatų 
vardus išsikovojo Vilniaus filharmo
nijos sol. Nijolė Tallat-Kelpšaitė ir 
Vilniaus ryšių klubo ansamblio “Rit
mas” sol. Aleksas Lemanas, laimėję 
Lietuvos Kompozitorių Sąjungos ir 
Vilniaus miesto vykdomojo komiteto 
kultūros skyriaus pagrindinius pri
zus. Daugiausia televizijos žiūrovų ir 
radijo klausytojų balsų surinko kon
kurse debiutavęs Tytuvėnų- miškų 
ūkio estradinio ansamblio sol. Ed
mundas Damaškevičius. Jam buvo 
paskirtas Vilniaus radijo ir televizi
jos komiteto prizas. Diplomais atžy
mėti: Kauno P. Ziberto šilko kombi
nato estradinio ansamblio sol. Svet
lana Bagdonaitė, Panevėžio “Ekra
no” estradinįo ansamblio sol. Sigitas 
Stankūnas, Vilniaus statybininkų 
kultūros rūmų estradinio ansamblio 
solistai Dalia Kubiliūtė ir Leonidas 
Šumskis.

PUSANTRO MĖNESIO VIEŠNA
GEI išvyko į Paryžių akademikas, fi
zikos ir matematikos mokslų dakta
ras prof. Jonas Kubilius, Vilniaus 
universiteto rektorius. Su prancūzų 
mokslininkais jis dirbs mokslinį dar
bą, skaitys paskaitas Paryžiaus uni
versitete, lankysis ir kituose Prancū
zijos miestuose. Jis buvo gavęs kvie
timą viešėti Paryžiuje šį rudenį, bet 
planus privertė pakeisti tuo laiku Ni
cos mieste rengiamas pasaulinis ma
tematikų kongresas.

TARPTAUTINIO LĖLIŲ teatrų 
festivalio didįjį prizą Čekoslovakijoj 
laimėjo Vilniaus respublikinės bib
liotekos saviveiklinis kolektyvas 
“Berniukas žirniukas”.

LIAUDIES MENO PARODA ati
daryta Skuode. Jos dalyviai — ge
riausieji apylinkės medžio drožėjai, 
tapytojai, metalo kalėjai, audėjos ir 
mezgėjos. Lankytojų dėmesio centre 
yra Povilo Kuprio gintariniai papuo
šalai, Bernadetos Olšauskienės, Ju
lijos Batakienės, Birutės Jurkaitės 
ir Almos Raudonytės audiniai.

“ŽINIJOS” DRAUGIJA Vilniuje 
surengė paskutinį ciklo “Lietuvos 
kompozitorių portretai” vakarą, skir
tą Eduardo Balsio kūrybai. Jo dai
nas dainavo Vilniaus operos tenoras 
V. Adamkevičius, kūrinius smuikui 
atliko A. Livontas, pianinu paly
dimi O. Steinbergaitės. Vakaro da
lyvius su kompoz. E. Balsio stambes
niais kūriniais supažindino jų ištrau
kų įrašai, fragmentai lietuviškų fil
mų, kuriems jis yra sukūręs muzi
ką. Programai vadovavo Vilniaus 
konservatoriją baigianti jauna muzi
kologė D. Ūsaitė.

LATVIAI RYGOJE IŠLEIDO My
kolo Sluckio rinktinių apsakymų vai
kams knygą “Kelionė į miestą”. Lat
vių kalbon ją išvertė D. Avuotinia ir 
A. Sukovskis, iliustravo dail. K. Juo- 
dikaitis.

J. TUMO-VAIŽGANTO apysaką 
“Dėdės ir dėdienės” į kino ekranus 
perkels jauno rež. A. Dausos kuria
mas filmas, kuriam scenarijų paruo
šė poetė ir satyrikė Vytautė Žilins
kaitė. Ekranizuoti taipgi ruošiamasi 
J. Grušo tragediją “Herkus Mantas” 
ir P. Cvirkos romaną “Meisteris ir 
sūnus”.

VILNIAUS DAILĖS SALONE ati
daryta IV respublikinė piešimo mo
kytojų kūrinių paroda, kurią domi
nuoja akvarelės. Profesinio lygio šio
je srityje yra pasiekęs raguviškis V. 
NareČionis, skaudviliškis J. Kren- 
čius, biržietė B. Šemienė, šiaulietė 
I. Benešiūnienė ir kt. Lankytojų dė
mesio taipgi susilaukė biržietės B. 
šernienės, kaunietės V. Keinienės 
guašai, panevėžiečio K. Naruševi
čiaus sintetine tempera tapyti pa
veikslai. Labai negausus aliejinės 
tapybos skyrius. Jos geriausi atstovai 
— buivydiškis V. Narušis ir kaunie
tis A. Cičirka. Pirmojo darbuose vy
rauja tapybinis meistriškumas, ant
rojo — “kalpokiški” gamtovaizdžiai.

V. Kst,



MANN MARTEL
REALTOR

2320 Bloor St. W.
JANE — BABY POINT, $2,000 
įmokėti, mūrinis 6 kambarių na
mas, su įvažiavimu ir garažu. Arti 
susisiekimas ir krautuvės. Tuojau 
galima užimti
ARMADALE — BLOOR, $9.600 
įmokėti, viena skola. Atskiras mū
rinis, 9 kambarių per du augštus 
namas su garažu ir įvažiavimu. Dvi 
virtuvės ir dvi prausyklos. Atskiri 
įėjimai.
SWANSEA, $6.000 įmokėti; jei di
desnis įmokėjimas, gali likti viena 
skola; 6 kambarių mūrinis namas, 
garažas ir įvažiavimas, moderni vir
tuvė. Graži aplinka.
ROYAL YORK — BLOOR, 5 kam- 
barių vieno augšto mūrinis namas. 
Garažas ir privatus įvažiavimas, 
įrengtas rūsys, gražus kiemas. Mo
derni virtuvė ir prausykla. Įmokėti 
reikėtų apie $8.000. Arti požeminio.

A HIGH PARK, $9.500 įmokėti, viena 
atvira skola; 10 didelių kambarių,

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 nauju nuosavybių.

Kasos valandos:
Pirmad. .........10-3
Antrad. uždaryta
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad...... 10-3

ir 4.30-7
Penktad........ 10-3

ir 4.30 - 8 
Seštad...........9 - 12
Sekmad.....9.30 - 1

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

MOKA:
už term, indėlius 3 metam 8% 
už term, indėlius 2- metam . 7%% 
už term, indėlius 1 metam ...7% 
už depozitus-čekių s-tas.........516%
už serus 1969 m. išmokėta 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 ...9% 
nekiln. turto— iki $30.000 .8 Yz %

Nemokomos visu narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas. 
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
GRIMSBY — NIAGAROS PUS., netoli miesto, parduodamas 10 akrų 
žemės sklypas. Gera investacija, prašoma kaina tik $8.900.
BLOOR — DUNDAS, tik $4.000 įmokėti, mūrinis, 6 kambariai,' 2 
prausyklos, garažas. Skola iš 7% %.
SWANSEA — JANE, atskiras, gražių plytų, 6 šviesūs kambariai, van- 
deniu-alyva šildomas. Arti susisiekimo ir krautuvių. Garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Įmokėti $8.000, lengvos išmokėjimo sąlygos.
BLOOR — RUNNYMEDE, 7 dideli ir gražūs kambariai, moderniai 
įrengtas ir skoningai išdekoruotas. Didelis kiemas, platus šoninis 
įvažiavimas, garažas. Įmokėti $10-12.000, skola iš 814%.
JANE — BABY POINT, $10.000 įmokėti, 7 kambariai per du augš
tus. Vandeniu-alyva šildomas, šoninis įvažiavimas, garažas. Graži vie
ta. arti krautuvių ir susisiekimo.
MIMICO — PRIMROSE AVE., mūrinis, 11 kambarių dvibutis (du
plex), įrengtas rūsys su atskira vonia ir prausykla. Privatus įvažia
vimas. Dvigubas garažas. Įmokėti $12.000, prašo tik $37.500. Vertas 
dėmesio pirkinys.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

JIESKOTE GERŲ EUROPIETIŠKŲ DEŠRŲ — KUMPIŲ — 
ŠVIEŽIOS MĖSOS — IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ?

visa tai rasite tik

tip-top MEATS
SEKITE SAVAITGALIŲ krautuvėse 
SPECIALIUS PIRKIMUS!
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 
Yorkdale Shopping Centre ir nuo rugpjūčio mėn. — 

Fairview Mall (Don Mills ir Sheppard)

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

Extra Realty Ltd.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161

SWANSEA, $20.000 įmokėti, atskiras mūrinis 2-jų butų, 6 metų se
numo, modernus pastatas. Užbaigtas rūsys, trys modernios virtu
vės, trys keturių gabalų prausyklos, garažas, privatus įvažiavimas. 
Gražus dekoratyvinis kiemas. Prašoma kaina $50.000; viena atvira skola
JANE — DUNDAS, $80.000 įmokėti, mūrinis, gražių plytų, 29 butų 
liuksusinis pastatas, po 2 miegamus su balkonais butai, garažai. 
Gražus pastatas ir vieta. Pajamų per metus $63.000, išlaidų $14.500. 
Kaina už butą — apie $13.000.
RONCESVALLES, prie Sv. Juozapo ligoninės, $8—10.000 įmokėti, 
mūrinis, atskiras, 7 kambariai per 2 augštus, moderni virtuvė, gara
žas, šoninis įvažiavimas; prašoma kaina $25.900.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 įmokėti, mumis 12 kambarių dvi
butis (dupleksas), 2 tūriai, 2 mūriniai garažai, privatus 9 pėdų 
įvažiavimas. Kaina: $36.900.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Tel. RO 2-8255
atskiras, mūrinis namas su privačiu 
įvažiavimu ir garažu; 3 virtuvės ir 
3 prausyklos, 4 kambariai pirmame 
augšte.
RUSHOLME — BLOOR, $39.500 
prašoma kaina. Atskiras, mūrinis 
2-jų augštų namas. 3 garažai. 2 mo
dernios virtuvės ir prausyklos. Vie
na atvira skola iš 7%%. Arti cent
ru-
BABY POINT, $28.500 prašoma 
kaina. Atskiras 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu. Arti susisiekimo ir krautu
vių. Tuojau galima užimti.

LONG BRANCH, $18.000 įmokėti. 
6 įvairaus didumo butai. Gražių ply
tų pastatas su privačiu įvažiavimu 
ir vieta 10-čiai automobilių. Geros 
mėnesinės pajamos. Arti susisieki
mo ir krautuvių.

Reikalingi namai pardavimui

V TORONTO
Etninė ryšių taryba (Ethnic 

Liason Council), organizavusi 
protesto demonstraciją prieš 
Lenino pagerbimą, rengiasi ati
tinkamai atkreipti Toronto vi
suomenės dėmesį į Raudonosios 
Armijos choro koncertus Maple 
Leaf Gardens birželio 4-7 dieno
mis. Taryba posėdžiavo Lietu
vių Namuose. Dalyvavo ir lie
tuvių atstovai.

Tautinių grupių savaitė To
ronte, pavadinta “Metro Inter
national Caravan”, įvyks birže
lio 24 — liepos 1 d. Didžiojoj 
spaudoj jau pradėta reklama. 
Tikimasi, kad 35 tautybių pavil
jonus aplankys apie 100.000 as
menų. Rengėjų pranešimuose 
lietuviai šį kartą neminimi. Ne
girdėti apylinkės valdybos žygių 
šioje srityje.

Etninės spaudos atstovai bu
vo pakviesti į St. Catharines 
tautinių grupių savaitę. “T. Ži
buriams” atstovavo V. Matulai
tis. Aprašymas bus vėliau.

Archit. Vytautui Petruliui 
bus įteiktas atžymėjimas už 
spalvotą menišką filmą “On the 
Expo Scene” ši penktadienį, ge
gužės 29, St. Lawrence Centre 
Townhall: V. Petrulis šį atžymė- 
jimą gavo Toronte įvykusiame 
tarptautiniame filmų mėgėjų 
festivalyje, kuriame dalyvavo 
93 filmininkai iš įvairių pasau
lio šalių. Atžymėjimą įteiks
KANADOS

(Atkelta iš 1 psl.) 
milijonu iki 13.000.000 rinkėjų. 
Įstatymo projektas apkarpo imi
grantų iš Britų Bendruomenės 
kraštų teises. Atvykusieji Kana- 
don nuo 1968 m. birželio 25 d. 
turės, kaip ir kiti imigrantai, 
pirma gauti Kanados pilietybę 
ir tik tada galės dalyvauti rinki
muose. šis paragrafas yra svei
kintinas, nes jis pašalins lig šiol 
praktikuotą imigrantų nelygy
bę. Tos partijos, kurios kandi
datus išstatys bent 75-kiose rin
kiminėse apylinkėse, šalia savo 
kandidato pavardės galės įrašy
ti ir partijos pavadinimą. Lig 
šiol rinkimų dieną būdavo užda
romos visos alinės, smuklės ir 
alkoholio parduotuvės. Dabargi 
bus leista jas atidaryti, kai bai
giasi balsavimui skirtas laikas. 
Naująjį įstatymą tikimasi pa
tvirtinti iki parlamento vasaros 
atostogų birželio 26 d.

Otavos universiteto stu
dentų sąjunga, vadovaujama H. 
Segal, įteikė protesto rastą ry

Bb SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Birutė Kalėdienė, nors artėja 

prie 40 metų ribos, vis dar stipriai 
pasireiškia jieties metime. Vilniuje 
įvykusiose rungtynėse ji nusviedė 
jietį 56.10 m. Ši pasekmė yra men
kesnė tik už jos buvusį pasaulio re
kordą 57,49 m. ir olimpinę pasekmę 
56,31 m. 1964 m. olimpiadoje ji lai
mėjo IV vietą.

Lietuvos darbo rezervų bokso rink
tinė nesunkiai įveikė Danijos bokso 
rinktinę 10:2.

Jaunių bokso tarptautinėse rung
tynėse Magdeburge dalyvaus 3 lietu
viai: Stasys ir Jonas Juocevičiai ir R. 
Masiulis.

Motociklų lenktynės tarp Lietuvos 
ir pietinės Lenkijos įvyko Vilniuje. 
Laimėjo Lietuva 64:59.

Sporto mokyklų jaunučių lengv. 
atletikos rungtynėse Kaune L. Vait
kevičius pasiekė puikią pasekmę iie- 
ties metime. Penkiolikametis atletas 
jietį nusviedė 66,74 m. Tai naujas 
Lietuvos jaunučių rekordas.

SPORTAS VISUR
Pasaulinėse krepšinio žaidynėse 

susilaukta dąug netikėtumų. Sov. Są
junga pirmame rate pralaimėjo Bra
zilijai. Dar didesnę staigmeną pada
rė Italija, įveikdama JAV 66:64. To 
paties susilaukė ir Brazilija, pralai
mėdama Čekoslovakijai 71:72. Kitos 
pirmenybių pasekmės: JAV — Sov. 
Sąjunga 75:72; Jugoslavija — Če
koslovakija 94:84: Italija — Urug
vajus 76:65. Kanada paguodos rate 
įveikė Panamą 81:79.

Katalikų mokyklų lengv. atletikos 
pirmenybėse Klevelande gerai pasi
rodė keletas lietuvaičių. Rita čyvai- 
tė laimėjo 3 pirmas vietas: 200 jd. 
bėgime per 26,3 sek., šuolį į tolį 16- 
11 (5,16 m.), 75 jd. bėgime per 9,2 
sek. Visos šios pasekmės yra nauji 
lietuvių rekordai, o pirmosios dvi 
pasekmės kartu yra ir šių pirmeny
bių rekordai. Tose pačiose rungty
nėse Eglė Giedraitytė laimėjo I v. 
50 jd. kliūtiniame bėgime per 7,6 
sekundžių, II vietą šuolyje į tolį 15-9.

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RCPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

miesto burmistras W. Dennison. 
Filmų rodymas prasidės 8 v.v., 
o pats įteikimas įvyks apie 9 v. 
Dalyvauti kviečiami ir lietuviai. 
Bilieto kaina — $2. Galima gar.- 
ti prie įėjimo.

Kęstutis Poškus ir Rūta Gvil
dyto susituokė gegužės 24 d. Šv. 
Jono Kr. par. šventovėje kon- 
celebracinių Mišių metu. Pa
mokslą sake kun. R. šakalys, 0. 
F. M. Jaunąją prie altoriaus pa
lydėjo dėdė Juozas, vietoje mi
rusio tėvelio inž. Mykolo. Gie
dojo “Varpo” choras, dirig. St. 
Gailevičiaus. Vestuvinė puota 
įvyko Prisikėlimo salėje. Pasa
kyta visa eilė tradicinių kalbų, 
įteiktas popiežiaus palaimini
mas, atliktas Sadutės šokis, 
įjungiant ir nuotaką. Iškilmei 
vadovavo K. Rusinas, pirmasis 
pajaunys inž. A. Zaparackas ir 
jaunosios sesuo Žibutė. Dalyva
vo daug skautiško jaunimo. Jau
navedžiai yra kanadiečių mo
kyklų mokytojai, aktyviai daly
vauja ir lietuvių veikloje. Jau
nosios motina yra “Šatrijos” 
tuntininkė.

A. Šeputis, dirbąs Kitimat, B 
C., parėmė “TŽ” ne tik prenu
merata, bet ir $15 auka. Dėkui 
už duosnumą.

Uršulė Dranginienė, iškviesta 
dukros Birutės Barisienės, at
skrido 6 mėnesiam atostogų į 
Torontą.
ĮVYKIAI

šių priemones tyrinėjusiam se
nato komitetui. Studentai nusi
skundžia vienašališkais spaudos 
pranešimais, kuriuose pagrindi
nis dėmesys skiriamas įvairius 
protestus mėgstančiai studentų 
mažumai. Daugumos veiksmai 
dažniausiai visiškai nutylimi. 
Rašte nurodomi du konkretūs 
pavyzdžiai. Kai Otavoje sustrei
kavo 200 studentų humanitari
niame fakultete, streikas nu
skambėjo visoje Kanadoje, o kai 
2.300 studentų nepasitenkinimo 
priežastis bandė pašalinti lega
liomis tiesioginėmis derybomis 
su universiteto vadovybe, apie 
jas spauda neparašė nė vieno 
žodžio. Studentų sąjungos pirm. 
H. Segal nuomone, toks studen
tų pristatymas visuomenei yra 
žalingas universitetui ir patiems 
studentams. Visuomenė, galvo
dama, kad visi studentai yra 
maištininkai, nenori jiems parū
pinti darbo vasaros mėnesiais ir 
teikti finansinę paramą univer
sitetams.

K. Vaivadaitė buvo antroji 50 jardų 
kliūtiniame bėgime per 7,7 sekun
džių, trečia 50 jd. bėgime per 6,5 sek. 
ir 100 jd. bėgime per 12,4 sek. K. 
Vaivadaitė 50 jd. kliūtiniame bėgime 
užbėgimuose pasiekė naują pirmeny
bių rekordą — 7,5 sek. E. Vaiva
daitė buvo trečia 50 jd. kliūtiniame 
bėgime — 8,0 sek. ir 50 jd. nubėgo 
per 6,6 sek., tačiau nepakliuvo į baig
mę. Visos šios mergaitės yra Kleve- 
lando žaibo klubo narės.

Sov. Sąjungos futbolo rinktinė jau 
Meksikoje. Gegužės 31 d. Meksika — 
Sov. Sąjunga rungtynėmis bus ati
darytos pasaulio pirmenybės. Sovietų 
futbolininkai apgyvendinti ramiame 
viešbutyje, tačiau juos dieną ir nak
tį saugo 22 policininkai, kad nė vie
nas nepabėgtų. Prie viešbučio durų 
visuomet stovi mažas autobusas su 
8 policininkais, kurie yra apginkluo
ti durtuvais ir ašarinėmis bombomis.

VYČIO ŽINIOS
V. ir F. Nešukaitytės gražiai pasi

rodė atvirose stalo teniso pirmeny
bėse. V. Nešukaitytė laimėjo I v. mo
terų vienete ir poroje su savo sese
rimi F. Nešukaityte laimėjo moterų 
dvejetą.

Uždaros golfo pirmenybės įvyks 
birželio 14 d., 12 v., Horby Towers 
aikštyne. Pirmenybės skirtos išaiš
kinti geriausiems Vyčio golfinin- 
kams, tačiau jose kviečiami daly
vauti ir kiti lietuvių golfininkai. A.S.

AUŠROS ŽINIOS
Uždaras golfo turnyras bus gegu

žės 31 d. Hornby Towers aikštėje. 
Pradžia 1.30 v. p.p. Pasekmės bus 
užskaitomos tik Aušros nariams, ta
čiau dalyvauti kviečiame visus To
ronto ir apylinkės golfininkus.

Aušros klubo narys Algis Simana
vičius laimėjo Samuel & Son bendro
vės rungtynes, sužaisdamas 81 Horn
by Towers aikštėje.

Paminėti 15 veiklos metų sukak
čiai Aušros klubas ruošia specialų 
leidinį. Visus prašome padėti šiam 
klubo užsimojimui aukomis ir me
džiaga — nuotraukomis ir pan.

Ateitininkų žinios
Paskutinis ir bendras šių mokslo 

metų susirinkimas įvyko gegužes 23 
d. Dalyvavo jaunučiai, vyr. mokslei
viai, studentai ir tėvai. Vadovavo 
kuopos vicepirm. R. Girdauskaitė. 
Tėvų komitetas apdovanojo visus glo
bėjus, kurie dirbo su atskirais bū
reliais, vyresnieji moksleiviai taip 
pat įteikė po dovaną savo globėjams.

Studentai sukvietė paskutinį šių 
mokslo metų susirinkimą, kuriame 
kritiškai ir gana pozityviai buvo per
žiūrėta praėjusių mokslo metų veik
la. Smagu, kad jaunimas nesijaučia 
patogiai, bet yra suinteresuotas veik
los pagyvinimu. Susirinkimas įvyko 
pas Alg. Juzukonį.

Jaun. mergaitės su savo vadovė
mis sekmadienį surengė ekskursiją 
į Toronto salas. Nors oras buvo šal
tokas, bet gera nuotaika nulėmė 
viską.

Ateitininkų stovyklon Wasagoje 
registracija jau pradėta. Registraci
jos blankai gaunami Prisikėlimo par. 
raštinėje ir pas V. Kolyčių. Stovykla 
prasidės liepos 26 d. ir baigsis rug
pjūčio 8 d. Priimami stovyklautojai 
nuo 7 iki 17 metų. Bus dvi atskiros 
programos ir vadovybės. Stovyklos 
metu bus ekskursija į Stratfordą ir 
24 mylių žygis.

Vyr. moksleivių stovykla Daina
voje prasidės birželio 21 d. ir baigsis 
liepos 5 d. Į šią stovyklą suvažiuoja 
iš daugelio JAV ir Kanados kuopų 
moksleiviai ir yra geriausia proga 
susipažinti su jaunimu iš įvairių vie
tovių. Informacijas teikia Alg. Pu
telis.

Ateitininkų prieškongresinė sto
vykla įvyks Dainavoje nuo rugpjūčio 
30 iki rugsėjo 4 d. Šioje stovykloje 
dalyvaus vyr. moksleivių atstovai, 
studentai ir sendraugiai. Iš stovyklos 
bus vykstama tiesiai į ateitininkų 
kongresą Čikagoje, kuris prasidės 
rugsėjo 4 ir baigsis rugsėjo 6 d.

Wasagos stovyklai dar trūksta šei
mininkių. Reikia dirbti tik kas ant
rą dieną; už darbą nemokamai gali 
stovyklauti vienas vaikas. Kreiptis 
pas Z. Girdauską tel. 533-0342.

Skautų veikla
• Romuvos atidarymas stovykla

vimo sezonui bus birželio 6 d. Tą 
savaitgalį atvykti į Romuvą kviečia
mi Toronto, Hamiltono, Niagaros ir 
kitų vietovių skautų-čių tėvai bei va
dovai. Talkos būdu bus atliekami pa
ruošiamieji darbai, kaip vandens pri
jungimas, dažymas, žolės nupjovimas 
ir pan. Vieno savaitgalio metu nebus 
įmanoma visko padaryti, todėl talki
ninkai prašomi pasirinkti kitus bir
želio savaitgalius. Važiuojantieji į 
talkas susisiekia su A. Vasiliausku 
tel. CL 1-5126 arba K. Batūra tel. 
233-9917.

• Aštuntoji Romuvos stovykla 
prasidės liepos 18 d. Dvi pirmosios 
savaitės skirtos skautams-tėms su 
svečiais iš Detroito, o paskutinioji 
— mažiesiems. “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų tėvų komitetas šiemet 
padeda Romuvos valdybai kviesti šei
mininkes stovyklai. Yra labai prašo
ma teigiamai atsiliepti į tuos kvieti
mus. Kas gali, teįsipareigoja šiame 
reikale padėti, nes turi būti suda
rytas šeimininkių sąstatas trim savai
tėm. Reikiamo sąstato nesudarius, 
stovyklos organizatoriai turės šį la
bai svarbų reikalą spręsti kitaip.

• Sveikiname ps. Rūta Gvildytę ir 
Kęstutį Poškų gegužės 23 d. sukū
rusius lietuvišką šeimą. Sutuoktuvių 
Mišiose Šv. Jono Kr. bažnyčioje 
skambino “Šatrijos” kanklininkės.

• Skautų vyčių įžodis — gegužės 
30 d. Norintieji įžodyje dalyvauti 
skambina tel. 233-7321. Kandidatų 
sueiga su tėvūnais — šį trečiadienį, 
gegužės 27 d., 7 v.v., skautu būkle.

C. S.
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GARBENS
REAL ESTATE

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

LE. 6-2664 Toronto, Ontario
SWANSEA — BLOOR, apie $4000 įmokėti, atskiras 6 kambarių 
namas, platus privatus įvažiavimas, netoli Bloor, prašoma kaina 
$27.500.
PALIKIMAS — DVIBUTIS (DUPLEKAS), pilna kaina $24.00, mo
derniškos virtuvės bei prausyklos, garažas.
ORIGINALUS TRIBUTIS, pilna kaina $36.000 su maždaug $10.000 
įmokėjimo, atvira skola, puiki investacija.
JANE — ANNETTE, apie $5000 įmokėti, atskiras 6 kambarių na
mas, garažas su privačiu įvažiavimu, neaugšta kaina, idealus vienos 
šeimos namas.
BLOOR — RUNNYMEDE, apie $10.000 įmokėti, gražus 8 kamba
rių per du augštus atskiras namas, balkonas; garažas su privačiu 
įvažiavimu, greitas užėmimas, puiki vieta.
INDIAN RD. — BLOOR, 10 kambarių per du augštus atskiras pla
tus namas, gražus didžiulis sklypas apie 200 pėdų gylio, dvigubas 
garaž ,as su laiku gali pirkti apartamentams; sklypas maždaug 
9000 kvadratinių pėdų.
JANE — BLOOR, apie $6000 įmokėti 7 kambarių atskiras namas, 
2 prausyklos, 2 virtuvės, naujas vandens alyvos šildymas; garažas, 
tinka nuomojimui.
SWANSEA, gražus didžiulis 7 kambarių vienaaugštis (“Split le
vel”), puikiai užbaigtas rūsys, vos keleto metų senumo, dvigubas 
garažas su privačiu įvažiavimu.

Al. Garbenis, arba pr. Kerberis,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584 ✓

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

ARBA

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n AH A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FAKA/vIM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

5V2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep.
73A% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 3O'min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

O. Nevulienė atskrido iš Su
valkų trikampio pas dukrą O. 
Dirmantienę; viešės 6 mėnesius. 
J. Liutkienė. K. Cirušis, A. Do
biliena, D. Baikauskienė išskri
do 6 savaitėm atostogų į lietu
viškąjį Suvalkų trikampį. B. A. 
Vilkai jau anksčiau yra ten su
skridę atostogauti.

i
-t . -r i

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

a

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

WESTON — LAMBTON, $3.000 įmokėti, 6 kambarių namas, 4 kam
bariai pagrindiniame augšte, 4 vienetų prausykla, šiltu vandeniu šil
domas, privatus įvažiavimas, TVz % skola; prašoma $20.900.
JOHN ST., $4.900 įmokėti, atskiras, plytų, moderni krosnis, privatus 
įvažiavimas, garažas, namas be skolų.-
BLOOR — DELAWARE, palikimas, $39.900, 16 kambarių, atskiras 
plytinis namas, šiltu vandeniu šildomas, 4 virtuvės, 3 prausyklos, di
delis sklypas; turi būt parduotas.
$3.000 ĮMOKĖTI, $512 mėnesinių pajamų, 5 virtuvės, 2 prausyklos, šil
tu vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, dvigubas garažas; pra- • 
soma $26.900.
QUEENSWAY — KIPLING, atskiras vienaaugštis, 3 miegamieji, už
baigtas rūsys, didelis sklypas su maudymosi baseinu, $24.500 vertės.

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

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių 
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽŪKE) VISTOSKI

FRANK BARAUSKAS
REAL ESTATE BROKER 
3828 BLOOR ST W. ISLINGTON

DIDELE NUOLAIDA
Komercinis pastatas (krautuvė) 
ir 5 kambarių butas. S23.500 
pilna kaina.

DVIBUTIS 
modernus, beveik naujas pasta
tas. Kiekvienas butas turi po 4 
miegamuosius ir po du vonios 
kambarius. Prie autobusų lini
jos, vedančios tiesiog Į pože
minį traukinį.

Skambinti Pr. Barauskui
231-2661

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

VASARNAMIAI IR SKLYPAI 
Prie Georgian Bay: Port Se
vern, Waubaushene, Honey 
Harbor, Midland.

Skambinti Juozui Skėriui 
705-138-2261 arba raštinėn 

231-6226

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

UI 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
SIX POINT CAR WASH LTD.

(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas) 
83 SIX POINT RD. Q pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)

K - ————— — — — — —   ~ —  
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Į BALIO MASKELIŪNO

DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA -- LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė j

<& SKAITOAI

A. ČIŽIKAS ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR VAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.

6*72 Lansdowne Aveu,
TeL 531-6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS:
295 Roncesvalles Avė., 

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

KeL ir penki. 9—9 vaL

ŠOKIAI IR DRABUŽIAI
“NL” 18 nr. pasirodė straipsnis 

apie Klevelando “Grandinėlę”. Rašo
ma, kad “Grandinėlė” esanti išvaka
rėse savo didžiosios kelionės į P. 
Amerikos kraštus, kad ši išvyka re
prezentacinio pobūdžio, kad šis an
samblis yra daug gastroliavęs po 
Ameriką ir susilaukęs didžiausio pa
sisekimo ne tik lietuvių, bet ir ame
rikiečių visuomenėje. Esą paskuti
niu laiku “atsiranda mūsų tarpe jė
gų, panūdusių griauti, ardyti taip 
gražų prasmingą ansamblio darbą, 
kaišioti savo nelabuosius baslius į 
gražiai riedančio vežimo ratus.” Esą 
nyku darosi, “lyg neturėtume savi
garbos, kultūros, na, ir paprasčiau
sios etikos ar padorumo.” Perskai
čius šį straipsnį, kyla klausimas: kas 
turi ar neturi tos tautinės savigar
bos? Kritikai ar ansamblis? Pirmiau
sia, ar ansamblis turi tautinę savi
garbą? Kur jo tautinė savigarba, jei 
gražiausias jaunimas įvelkamas į ne
originalius drabužius ir šoka neiš- 
tisai lietuviškus šokius? Ir taip jis

atstovauja Amerikos lietuviams skin
damas laurų vainikus. Argi šis jauni
mas negalėtų skinti tų pačių laurų, 
jei vilkėtų autentiškus tautinius dra
bužius ir šoktų autentiškus tautinius 
šokius? Argi jų pasirodymams pri
trūktų salėse “katučių”, argi ameri
kiečiai nesakytų jiems komplimentų 
už gražius drabužius, išmargintus tik
raisiais mūsų lietuviškais raštais? 
Argi mes neturime patyrimo iš pasi
rodymų užsieniuose tiek nepriklau
somos Lietuvos laikais, tiek tremty
je? Juk visi džiaugdavosi mūsų tau
tinių drabužių gražumu. Tad kodėl 
dabar tokiam reprezentaciniam an
sambliui nevilkėti mūsų tikslius au
tentiškus tautinius drabužius ir ne
šokti mūsų tikrai tautinius šokius? 
Kodėl žiūrima, jei kas kritikuoja, 
lyg į kaišiojimą baslių į riedančius 
ratus? Kam skaudinama tautinė am
bicija, kam niekinama tautinė savi
garba? Yra sakoma, kam skauda, tas 
ir rėkia. Jei kam dar * skaudamas 
žaizdas pajudina, tas, sakykime, ir 
“rėkia”. Bet kam duodama' tam rei

kalui įkaisti? Jei pastebėta perdaug 
kritikų, kodėl nepagalvojama jieško- 
ti vidurio kelio, kad visi būtų paten
kinti?

Spaudoje buvo rašoma ir prašoma 
aukų šioms gastrolėms. Suprantama, 
be aukų mūsų kultūriniams bei me
niniams vienetams išsilaikyti neįma
nomą. Reikia dvasinės ir materiali
nės aukos ne tik iš vienetų pusės, 
bet ir iš lietuviškosios visuomenės. 
Visdėlto nevienas iš mūsų atsisakys 
nuo tos aukos, nes nesiskaitoma nei 
su tradicijomis, nei su tautiniais 
jausmais. E. D.

LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS
Sulaukusi savo anūkėlio iš Kana

dos labai džiaugiuosi, tiktai Brazili
joje dabar baisios liūtys. Nuo lapkri
čio mėnesio beveik kasdien lyja, taip 
kad mano anūkėlis atostogom nekaip 
pasidžiaugs. Vasario mėnesio vidury
je kai pradėjo lyti, tai lijo lygiai 12 
dienų be paliovos — apsėmė žemes
nes vietas ir šiaip padarė be galo 
daug nuostolių. Žiūriu į savo anūkėlį 
ir atsižiūrėti, atsidžiaugti negaliu — 
nei plaukuotas, nei gauruotas, žodžiu, 
nemoderniškas — gražus, švarus jau
nuolis. Močiutė

Išnaudojo progą
Išgėręs kolūkietis parsitem

pia leisgyvį, it maišą, brigadi
ninką namo. Žmona raukosi:

— Ką čia dabar sugalvojai?
— Cit. Jis seniai prašosi pas 

mus į svečius.

Mokesčiai ir amžius
Šiandien amerikietis gyvena 

25 metus ilgiau, negu praėju
siame šimtmetyje. Mat, jis ir tu
ri ilgiau gyventi, kad galėtų už
dirbti įvairius mokesčius, ku
riuos sumoką valdžiai.

ŠYPSENOS

(VAIRŪS siuntiniai ir dovanos i

BE MUITO:
Taip pat persiančiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusi
pirkti įvairių prekių ir maisto 
dolerinėje krautuvėje.

Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

DOVANOS
Motociklai, automobiliai, auto
mobiliams motorai, skalbiamosios 
mašinos, siuvamosios mašinos, 
tdevuijos ir radijo priimtuvai, 
šaldytuvai ir t.t.

Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automo
bilių skaičius yra ribotas.
• Be to siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius 

iki 19*4 svarų gnuo svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymas siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Prieš pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti 
kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, nes nuo 1969 m. spalio mėn. 
daiktų ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima ne
aiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškin
sime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo Ir pasiruošusi patarnauti 

ateityje.
DARBO VALANDOS: 

pirmatieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto Iki 7 vaL vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING

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

Savininkai A. ir S. K A L Ū Z A

vai. p. p.

C o
ONT.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAH1S

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia ' 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

2166 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289

DAIL. LEONAS URBONAS, kuris 
trejų metų laikotarpyje jau antrą 
kartą su savo paveikslais vieši š. 
Amerikoje, vėl prisistatė savo indi
vidualia darbų paroda Čikagos lietu
viams. Gegužės 16 d. Čiurlionio Ga
lerijoje buvo atidaryta šio Australi
joje gyvenančio dailininko paroda, 
kuri padvelkė nauja gaiva. Čikagos 
lietuviai, gerokai išlepinti parodų 
gausumu, šiam tolimam svečiui pa
rodė nemažai dėmesio ir šilumos. 
Parodą atidarant kalbėjo rengėjų — 
“Margučio” radijo programos vedė
jas Petras Petrutis, kuris nušvietė 
savo pažintį su dail. Urbonu, ši pa
žintis įgalino surengti šią antrąją jo 
parodą Čikagoje. Kalbėtojas teigia
mai prisiminė Australijos — š. Ame
rikos lietuvių bendravimą, kuris pa
sireiškė Amerikos krepšininkų, sol. 
Baro ir kt. viešėjimu Australijos 
kontinente. Petrutis taip pat prista
tė ir dailininko žmoną June, kilu
sią iš Nauj. Zelandijos. Kalbėjo ir 
pats dail. Urbonas, kuris dėkojo vi
siems tautiečiams, besidomintiems jo 
darbais ir kūryba, šioje parodoje iš
kabinti 39 dail. Urbono darbai. Taip 
pat nemaža jų buvo padėta ant sta
lo neįrėmintų. Keli jo kūriniai — 
“Pasikeitimas” ir “Dimensija” yra 
tikrai milžiniško dydžio ir sugeba 
patraukti lankytojo akį. Jo mažesnio 
formato paveikslai irgi yra gerai me

niškai išbaigti.
o o o

“LITUANIKOS” pirmoji futbolo 
vienuolikė po vieno pralaimėjimo 
gegužės 17 d. nugalėjo lenkų “Wis- 
lą” net 6:1. Laimėjimas buvo gražus, 
nors netoks jau vienašališkas, kaip iš 
pasekmės galima spręsti. Pats žaidi
mas buvo apylygis, kartais varžovai 
sugebėjo aikštėje net vyrauti. Tris 
įvarčius lietuvių naudai įmušė darbš
tusis “Maikis”-Mikalauskas. Jo du 
galva įmušti įvarčiai yra verti prizo. 
Po vieną pridėjo V. Pikšrys, H. Je- 
nigas ir R. Rayfield. Dar didesnę per
galę — 7:0 iškovojo rezervinė ko-

Aldona Grincevičienė, atvykusi 
pas savo vyrą iš okupuotos Lie
tuvos, kalba Cicero ateitininkų 
šventėje Nuotr. E. šulaičio

ST. CATHARINES, ONTARIO

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

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Ave., Toronto 3 
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

i

UŽSAKYKITE TIK PER 
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
C. (Chuck) ROE tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas 
Sales Manager namų 741-9065 tel. 767-9088 

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

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

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
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<
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P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 1.1.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

KOVA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ATLIEKA VISUS STATYBOS DARBUS.
Stato naujus namus, įmones, 
garažus pagal sutartis. 
Remontuoja senus namus.
ĮRENGIA: virtuves, prausyklas, 
šeimos ir žaidimų kambarius, 
židinius ir t.t. .

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Skambinti: Andrius Tamošaitis, 
telefonas 278-1972

Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai 

dart'd ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

430 BATHURST ST
Tel. WA 1-3225 arba WA 4-100)

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

JAU ANTRI METAI šiame mieste 
vyksta tautybių festivalis. Lietuviai 
šiais metais pasirodė daug gražiau. 
Labai gražus mūsų skyrius judrioje 
miesto centrinėje gatvėje, čia stovi 
manekenas, aprengtas gražiais tauti
niais drabužiais, sienos išklotos lino 
gražių raštų audiniais, atrinktos gra
žiausios juostos, gintaras, taut, dra
bužiai ir kt. Taip pat turim šiais me
tais ir labai gražią, didelę spaudos, 
liaudies dirbinių, gintaro ir įvairių 
audiniu parodą. Eksponatai yra su
rinkti iŠ vietos lietuvių, šį didelį tau
tinės propagandos darbą atliko apy
linkės valdybos narys A. šetikas, tal
kinamas V. Alonderienės.

VIETOS KOMUNISTAI, nelietu
viai, išsinuomojo salę ir iš anksto 
pradėjo garsinti Lenino jubilėjų. Jų 
programoje buvo numatyta paskai
tos, Lenino raštų paroda, filmai ir 
pan. Budri etninių grupių akis ir 
stipri akcija komunistėlių planus su
griovė, nes salė jiems buvo atsaky
ta. Jie dar bandė keliose vietose 
gauti patalpas, bet nepavyko. Net 
Kanados komunistų partijos bosai 
kreipėsi į miesto valdybą patalpos 
reikalu, bet ir čia jiems nepasisekė. 
Dar ir dabar nesiliauja raudonųjų

pakalikų verkšlenimai vietos spaudo
je, kad St Catharines miesto valdy
ba yra nedemokratiška ir pan. Kor.

VYKSTANT TAUTYBIŲ PASIRO
DYMAMS gegužės 14—23 d. d. uoliai 
darbavosi ir lietuviai. Gegužės 16 d. 
vietos dienraštyje “The Standard” 
buvo atspausdintas šešių tautybių 
vardu su jų atstovų parašais tvirtas 
atsakymas vietos komunistų organi
zacijos atstovams, kurie skelbia Le
niną buvus didžiausiu humanistu jo 
šimtmečio proga. Lietuvių vardu pa
reiškimą pasirašė KLB St. Cathari
nes apylinkės valdybos pirm. J. ša- 
rapnickas.

NIAGAROS PUSIASALIO RAMO- 
VĖNAI bando bingo lošimo meną. 
Pradžia sunki, o ateitis vis dar neaiš
ki. Jie nutarė surengti išvyką į R. R. 
1 Welland, Ont, p. p. Bieliūnų ūkį 
gegužės 31 d. nuo 12 v. p.p. Jeigu bū
tų lietingas oras, išvyka perkeliama į 
birželio 7, sekmadienį. Ir šį kartą 
bus užkandžiai, muzika, sportas, lo
terija. Gali dalyvauti visi su šeimo
mis. I

SKAUTŲ RĖMĖJAI INTENSY
VIAI ruošiasi Joninėms birželio 27 
d. St. Catharines mieste, 111 Church 
St., Canadian Legion salėje. V.

DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO
NAUJA VALDYBA. K. L. K. Mo- 

terų Dr-jos Delhi skyriui pradeda va
dovauti neseniai išrinkta valdyba: 
pirm. St. Steigvilienė, vice pirm. E. 
Vindašienė, sekr, O. šiurnienė, ižd. 
M. Rimkienė, parengimų vadovė J. 
Vitkauskienė. Energinga vadovybė, 
remiama narių ir prijaučiančių, suor
ganizavo Vėžio draugijai paremti py
ragų išpardavimą Tillsonburge kartu 
su kitų tautybių moterimis. Lietuvių 
stalas davė $107 pelno.

MOTINŲ PAGERBIMAS ir šešta
dieninės mokyklos mokslo metų už
baiga įvyko gegužės 10 d. savivaldy
bės salėje. Parengimą suorganizavo 
kat. moterų valdyba. Atsilankė daug 
svečių iš Rodnės, Londono ir vieti
nių. Salė buvo pilna žmonių, net pri
trūko vietų. Pobūvį atidarė vietos 
klebonas kun. dr. J. Gutauskas, pa
prašęs pagerbti mirusias motinas ty
los minute. Gražią, turiningą paskai
tą skaitė mokyt. Danutė Bliskienė iš 
Londono (ne Bleizgienė, kaip rašo V. 
G. “TŽ” 21 nr.). Taip pat ir Šokių 
instruktoriai yra p. p. Bliskiai, o ne

Bleizgiai). Apie šią iškilmę plačiau 
rašyta “TŽ” 21 nr.

V. IR ST. JAKUBICKAI, pardavę 
tabako ūkį prie Woodstocko, įsikūrė 
Delhi — nusipirko namą. Jų bičiuliai 
gegužės 9 d. surengė įkurtuves, pa
gerbdami veiklius Šios apylinkės vi
suomenininkus. Stepas Jakubickas 
vadovauja vietos šaulių būriui ir yra 
šios apylinkės Bendruomenės pirmi
ninkas. Ponia yra aktyvi šaulė. Lin
kėjo laimingo gyvenimo naujuose na
muose: Šv. Kazimiero par. komiteto 
pirm. J. Strodomckis, kun. dr. J. Gu
tauskas ir kiti kalbėtojai. Padovano
ta gražios, meniškos lempos.

SUMAŽINO TABAKO SODINIMO 
plotą 42%, nes praeitais metais taba
ko priaugo perdaug ir jo kaina krito.

K. IR J. JAUNEIKOS gegužės 2 d. 
atšventė 25 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jų gausūs draugai suorgani
zavo staigmeną Courtlando salėje, 
įteikdami gražių dovanų., Sukaktuvi
ninkai yra nuoširdūs Šv. Kazimiero 
parapijos nariai, turi du tabako 
ūkius. Kor.

manda, kuri supliekė “Wislos” rezer
vą. Tą pačią dieną “Lituanikos” jau
niai pralaimėjo “Wings” 0:3, o jau
nučiai įveikė “Spojnią” 3:1.

Keturi lietuviai šachmatininkai 
rungėsi dėl Wamsley taurės gegužės 
15-17 d. Meisteris Tautvaišas nepra
laimėjo nė vienų rungtynių, bet su
žaidė dvi lygiąsias prieš du kitus 
meisterių klasės žaidėjus — Werber 
ir De Fottis, iš 5 galimų surinkda
mas 4 taškus. Pirmieji keturi žaidė
jai iškovojo 4% taško. VI. Karpuška, 
K. Rainas ir A. Jasaitis išsikovojo po 
3 taškus. Ypatingai pažymėtina VI. 
Karpuškos pergalė prieš buvusį vie
ną stipriausių Čikagos šachmatinin
kų — latvį J. Turns.
• • •

DU DIDIEJI AMERIKOS foto žur
nalai “Modern Photography” ir “Po
pular Photography” plačiai atžymėjo 
sovietinę foto parodą, kuri neseniai 
iš Čikagos buvo perkelta Į San Fran
cisco. šių žurnalų birželio mėnesio 
numeriuose įdėta ir nemažai nuo
traukų iš parodoje matytų darbų. 
Pirmasis žurnalas įdėjo ir dvi lietu
vių fotografų nuotraukas per visą 
puslapį. Tai Antano Sutkaus if Anta
no Mežansko darbai. Jie žurnale pri
statomi kaip “Lithuanians”. Antra
me žurnale įdėta Vytauto Ylevičiaus 
nuotrauka, nurodant, kad jis yra iš 
Vilniaus, Lietuvos.
• • •

LIETUVIŲ SĄMONINGUMUI UG
DYTI DRAUGIJA prieš sol. V. Dau
noro koncertą siuntinėjo tautiečiams 
laiškus ir juos dalino prie kaikurių 
lietuvių parapijų bažnyčių. Ar šios 
draugijos pasireiškimas bus vienkar
tinis, ar ji ir ateityje bandys ugdyti 
lietuvių sąmoningumą, dar nežinia. 
Kas jos vadovybėje, laiškuose ne
skelbiama, taip pat nenurodomas nė 
draugijos adresas. Išdalintuose laiš
kuose lietuviai buvo raginami neiti 
klausytis sol. Daunoro koncerto. Ra
šoma: “Pirmieji solistų koncertai pa
sėjo nesutarimų ir nesantaikos sėklą 
jautriai reaguojančioje mūsų visuo
menėje. Iš atminties neišdilę lietuvių 
tautos Golgotos vaizdai, ryškūs oku
panto siekimai lietuvių tautos atžvil
giu nebuvo uždengti sentimentalios, 
nors lietuvio solisto dainuojamos, 
dainos”. Laiško pabaigoje sakoma: 
“Supraskite, kad iš okupuotos Lietu
vos atsiųstų menininkų pasireiškimas 
nėra joks kultūrinis bendradarbiavi
mas su pavergta ir kenčiančia tauta, 
bet okupanto siekiamų tikslų vykdy
mas. Todėl netapkite talkininkais 
okupantui koncertus ar panašius pa
sireiškimus rengdami ar atsilankymu 
juos remdami!?
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS Irenos 
Valeckytės baleto studijos mokinių 
metinis pasirodymas įvyko gegužės 
16 d. Jaunimo Centro salėje. — Vi
da Krakauskaitė, Vilniaus Čiurlionio 
mokyklos dailės ir muzikos mokyto
ja, jau 4 mėnesiais vieši pas tėvą 
Čikagos Bridgeporto kolonijoje. Ji 
lanko ir vietos lietuvių kultūrinius 
parengimus. — Šaunų banketą su
rengė Lietuvių Prekybos Rūmai ge
gužės 17 d. “Ambasador” viešbuty
je, kur susirinko apie 300 lietuvių 
kilmės “grietinėlės”.

Kas saugo Berlyną?
Vakarų Berlyne atsilankę tu

ristai pasakoja, kad autobuso va
dovas, kai nuveža parodyti vie
ną miesto įžymybių — sovietų 
pastatytą paminklą, taip aiški
na: “Matote tą paminklą? Kad 
paminklas neestetiškas, karei
vis pasibaisėtinai atkištu pilvu, 
tai kitas dalyks, aš politika ne
užsiimu. Kad tam paminklui kas. 
nors negero neatsitiktų, jį sau
goja pora sovietų kareivių. Kad 
kareiviams kas neatsitiktų, juos 
saugoja sąjungininkų kariai, gi 
šiuos pastaruosius — vokiečių 
policija.

Moderniais laikais
Ketverių metų berniukas, nu

švitus saulei pro langą, tarė sa
vo močiutei:

— Turbūt mane dabar Die
vulis fotografavo.

Mokykla ir skalbykla
Šiandien siųsti vaikus į kole

giją yra tas pats, kaip nesti dra
bužius į skalbyklą — gauni tą 
patį drabužį, tik nebegali atpa
žinti.

—

Teorija ir praktika
Lenkijos mokytojas sako mo

kiniui:
— Metras 'malkų kainuoja 

1000 zlotų. Kiek metrų malkų 
pristatys, jei tavo tėvas užsakys 
malkų už 3000 zlotų?

— Pustrečio metro, — atsa
ko mokinys.

— Klaidingai, — pastebi mo
kytojas.

— žinoma, kad klaidingai, — 
pritaria mokiniukas, — bet kad 
visada taip būna...

Laive
Plaukiant laivu per Atlantą 

škotas; apsirgęs jūros liga, klau
sia prancūzą jūrininką:

— Ką daryti, kad nevemčiau?
— Įsidėk tarp lūpų pensą! 

Mokslas ir darbas
Į krautuvę priimtam naujam 

tarnautojui vedėjas sako:
— Prašau dabar iššluoti krau

tuvę.
— Bet juk aš esu baigęs ko

legiją, — atsako jaunuolis.
— O, tai nieko, aš parodysiu 

kaip šluoti. Parinko Pr. Alš.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

3828 Bloor St. W., Islington, Ontario 
231-2661 :231-6226

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

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

1613 Dundas St. W. P Sav. R. Stasiulis

IDU^FERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
tempos ir bątiurejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

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

VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIS AUTOMAŠINŲ TAISYMAS, kvalifi
kuoti mechanikai, sąžiningas ir greitas patarnavimas lietuviams. 

Bloor Autorite Garage frKc^eV>’
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

ČESNAKAS-
geras vaistas 
iosnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumu, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PE ARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės neturi 
nei kvapo, nei skonio.

DR. E. ZUBRIENE

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534 -3370
Priima paeientus iš anksto susitarus

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

i Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

SVEIKATA 
YRA TURTAS!
TIKRAS, NATŪRALUS, 

NEPASTERIZUOTAS 
MEDUS PARDUODAMAS 
30 Dewson St., Toronto 4, 
Ont. Telefonas 534-0563

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Bendradarbis V. S. MASTIS, IZJ>. 
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: namų* 279-7980 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečladie^ 
mus ir sekmadienius. Antradieniais 

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

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

(prie Geoffrey: Sit.)
TEL.' LE. 2 - 5493

Darbo valandose kasdien 10 v. ' 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
' 8. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921 - 3924

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd

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

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

East, Port Credit, Ont.
V BAČĖNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
e patarnauja atsikviečiant gimines

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

Skambinkite LE. 3-4912.

Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v. 

Dėl priėmimo skambinti telefonu

INSURANCE
DUDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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$v. Jono Kr. par. žinios
— šį sekmadienį — Kristaus Kū

no šventė; 3 v. p. įvyks tradicinis 
kapinių aplankymas.

— Nuo šio sekmadienio, gegužės 
31, Mišios par. bažnyčioje but tik 10 
ir 11 vai. Nuo birželio pradžios sek
madieniais pamaldos bus ir Spring- 
hurste, Gerojo Ganytojo stovyklavie
tėje.

— Nuoširdi užuojauta: a.a. Leono 
Kociaus žmonai bei artimiesiems čia 
ir Lietuvoje; velionės Mortos Rožai- 
tienės artimiesiems. »

— Gegužės 27 d. iš Mount Hope 
kapinių į lietuviškąsias perkeliami a. 
a. Augusto Manglico palaikai. Tą die
ną už velionį pamaldos šv. Jono Kr. 
bažnyčioje 9.30 v.r.

— Pamaldos šį šeštadienį: 7.30 v. 
už a.a. Marijoną Gudienę; 8.30 v. už 
Valadkų ir Stripinių šeimos miru
sius. Sekmadienį: 10 v. už a.a. In
tienę ir Ragauskienę, 11 v. už a.a. 
Tomą Trečioką.

— Šį šeštadienį 1 v. p.p. dr. R. 
Staškevičiaus ir Dalios Girčiūtės su
tuoktuvės.

— Susituokė: Kęstutis Poškus ir 
Rūta M. Gvildytė.

— Pakrikštyta: Adelė Marija Mar
gytė.

A. a. Leonas Kocius, 57 m., 
kilęs nuo Salantų, mirė gegužės 
19 d. Šv. Mykolo ligoninėje; pa
laidotas iš Šv. Jono Kr. bažny
čios liet, kapinėse. Velionis Lie
tuvoje baigė suaugusių gimnazi
ją, o vėliau amatų mokyklą; il
gesnį laiką mokytojavo Telšiuo
se. Gyvendamas Kanadoje, ne
akivaizdiniu būdu baigė meno 
mokyklą. Paliko Toronte žmoną 
ir gimines Lietuvoje.

Morta Rožaitienė, 69 m am
žiaus, mirė gegužės 21 d. Gimu
si Rėčiūnų k., Vištyčio valsčiu
je. Palaidota gegužės 23 d. iš 
evangelikų liuteronų Išganytojo 
bažnyčios Šv. Jono lietuvių kapi
nėse. Velionė paliko sūnus — 
Evaldą, Rolandą (Vokietijoj) Po
vilą, Herbertą (Toronte) dukterį 
Helgą (JAV) ir 12 anūkų. Buvo 
pašarvotą Turner a. Porter lai
dotuvių namuose. Apeigas atli
ko kun. A. Žilinskas.

A.a. Antanas Balnis, 78 m., 
mirė gegužės 25 d. Pašarvotas 
Turner and Porter laidotuvių 
namuose, Roncesvalles gt. Roži
nis vakarais 8 v. Laidotuvės — 
ketvirtadienį, gegužės 28 d., 10 
vai. ryto iš Prisikėlimo bažny
čios lietuvių kapinėse.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.

100 AKRŲ Sunnidale valsčiuje 1 
mylia nuo 26 kelio, 7 mylios į Wasa- 
gos paplūdimį, šaltinis ir tvenkinys. 
Gera vieta motorinėm rogėm pasiva
žinėti. Kaina $9.500. Skambinti Bar
rie 728-2130, Everett Lougheed, 94 
Wellington St. W., Barrie, Ont.

PARDUODAMAS 9 AKRŲ ŪKIS: 
6 akrai vynuogių, likusi dalis — 
kriaušės, čerešnės ir slyvos. Naujas 
namas su visais patogumais, tvartai 
ir sandėlis St. Catharines miesto 
ribose prie asfaltuoto kelio. Prašoma 
kaina $38.000. Skambinti telefonu 
685-0585, St. Catharines.

ŽUVAVIMO MĖGĖJAMS. Išnuo
mojami 2 nedideli vasarnamiai su 
patogumais ant Georgian Bay (Wau- 
baushene, Ont.) ežero kranto, labai 
privati vieta, 100 akrų miškas, 90 
mylių nuo Toronto. Nuoma — $500 
už abu visam sezonui iki spalių 15 d. 
Skambinti A. Garbeniui 536-2738.

IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS 
3 miegamųjų su visais miesto pato
gumais, geras maudymasis ir žuvavi- 
mas prie Otter ežero; šešios mylios 
prieš Perry Sound. Skambinti tel. 
277-8717.

PRITYRĘS KIETMEDŽIO GRIN
DŲ specialistas atlieka grindų at
naujinimo darbus. Ant naujų grin
dų uždedu varnišą, kurio nereikia 
vaksuoti. Darbas atliekamas pigiai 
ir sąžiningai. Telefonas 653-3738.

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 

kambarius. Tel. 535-4724.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Ave, Toronto. Tel. LE 5-1258 j 

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu- 1 
kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt. I 
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas. I

i BARONESSA BEAUTY SALON 8
fi Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 ®

| 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 8

Įvairaus stiliaus sušukavimai,-pusmetiniai, dažymas, g 

p perukai ir t. t. Prieinamos kainos *

Prisikėlimo par. žinios
— Pasaulio ir Amerikos lietuvių 

inžinierių ir architektų sąjungos su
važiavimą nuoširdžiai sveikiname. 
Mišios už žuvusius ir mirusius kole
gas —- sekmadienį, 11.15 v.

— Mišios: penktad., 8 v. koncel. 
— už a.a. Pr. Valaitį, užpr. p. Blo- 
žienės; šeštad. 8 v. koncel. — už a.a.
J. Gilman, užpr. p. Gilman; 9 v. — 
už a.a. M. Jonušienę, užpr. E. A. Ab
romaičių; 9.30 v. — už a.a. J. Rač
kauską, užpr. p. Račkauskienės; sek- 
mad., 9 v. — už a.a. E. Indėnę, užpr. 
J. A. Kirvaičių; 10 v. — už ą.a. S. 
Kairį, užpr. p. Šapokienės ir p. Šipe- 
lių iš Montrealio; be to, Motinos Die
nos novenos Mišios aukojamos kas
dien, 8 v.r., o po jų — gegužinės pa
maldos.

—> Chorų repeticijos: sekanti ir 
paskutinė suaugusių — birželio 11 
d., 7.30 v.v.; studentų sekanti ir pas
kutinė — birželio 3 d., 7 v.v.

— Parapijos salių rezervacijos 
1971 m. sezonui saviesiems laikomos 
iki birželio pradžios.

— Keičiantis sezonams, madoms, 
skoniams ir ūgiams, prašom neišmes
ti vartotų drabužių. Rudenį jie bus 
.surinkti ir parduoti. Pelnas skiria
mas par. skoloms mažinti.

— T. Rafaelis yra išvykęs į Kehoe 
centrą dalyvauti kunigų konferenci
jose; grįš penktadienio vakarą. T. Be
nediktas šį savaitgalį išvyksta į Niu
jorką; grįš birželio 2 d.

— Pensininkų laisvavakaris — bir
želio 3, trečiadienį, 6.30 v. v.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Scarboro ir West Hill.

— Stovyklavietės naujai statomas 
štabo namas jau su grindimis, stogu 
ii* sienomis. Ačiū talkinusiems. Lau- 
giame pagalbos ir šį savaitgalį.

— Parapiją ir vienuolyną vizitavo 
Romos paskirtas gen. vizitatorius. Jis 
.taipgi aplankė Toronto arkivyskupą 
ir,ture jo pasikalbėjimą su mūsų par. 
taryba. Liet pranciškonų vadovybės 
ir atskirų namų personalo pasikei
timo laukiama antroje vasaros pusė
je;

— Jaunavedžius — Kęstutį Poškų 
ir Rūtą Gvildytę nuoširdžiai sveiki
namai

Telesforo Valiaus ir Romo 
Viesulo grafikos darbai išstaty- 
tyti Amerikos Spalvotos Grafi
kos Draugijos parodoje New 
Jersey muzėjuje. Valiaus pa
veikslas iš “Žemaitijos” ciklo 
atliktas nuodyto vario technika. 
Į šią, parodą buvo pakviesti dar 
dvylika kanadiečių. Taip pat at
stovaujami grafikai iš abiejų 
Amerikų. a.

SPRINGHURSTE išnuomojama ka
bina visam vasaros sezonui. Skam
binti tel. 762-0174.

PARDUODAMAS prie pat Barrie 
miestelio gražus medžiais apaugęs 
dvigubas sklypas 125 — 240 pėdų. 
Statybai leidimas gautas. Prieinama 
kaina. Skambinti darbo valandomis 
tiesiogine linija iš Toronto tel. 364- 
7916 extension 31; po darbo: 
728-8868.

50 AKRŲ KALVOTOS ŽEMĖS su 
labai gražia upe ir 15 pėdų kriokliu. 
Nuosavybė randasi Beaver Valley ra
jone prie Fleshertono miestelio. 
Apie % mylios upės ir kelio. Gali
ma padalinti Į kelius sklypus. Labai 
gražus miškas ir uolos. Prašo $35.000.

100 AKRŲ ŪKIS su gražia, žuvin
ga upe, gyvenamu namu ir tvartais. 
Kampinė nuosavybė, galima pada
lint į 4 sklypus. Savininkas labai 
nori parduoti ir prašo atvežti tur
tingą klientą iš Toronto. Prašoma 
kaina $37,000.

Turime ir daug kitų ūkių, žemės 
sklypų parduoti. Kainos yra kritu
sios ir dabar labai geras laikas pirk
ti. Kai kainos pradės kilti, bus per- 
vėlu pirkti. Norintieji pasiteirauti ar 
daugiau informacijų gauti teskambi
na ST. D AR GI UI, 231-6226 arba 
231-2661, Frank Barauskas, Realtor.

Vasarnamiams 
sklypai 

$1195 • $50.00 įmokėti 

Georgian Bay - 
tik 89 mylios

% akrų sklypai su gražiais 
medžiais ir smėlėta pakrante 
Dėl brošiūros skambinkite 

223-6222, Toronto

MS
“ v ■Pasaulio ir Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų 

dešimtojo suvažiavimo proga

š. m. gegužės 30 dieną, 7.30 valandą vakaro,
Royal York viešbučio Convention Ballroom rengiamas

Lietuvių visuomenė, visi inžinieriai ir architektai kviečiami dalyvauti. 
Dėl pakvietimų prašome kreiptis pas inž. P. Stauskų tel 763-1964 

(45 Thornhill Ave., Toronto 9, Ont.)
PLIAS ir ALIAS centro valdybos ir PLIAS Toronto skyriaus valdyba

BANKETAS

TORONTE

ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 6 D., 7 VALANDĄ VAKARO, 
dalyvaujant Danijos konsului, Prisikėlimo parapijos parodų salėje, 999 College St., 

įvyksta Danijoj gyvenusių lietuvių 

SUVAŽIAVIMAS
su gražia programa - šokiais ir vaišėmis.

Visi buvę Danijos lietuviai su savo draugais kviečiami dalyvauti.
INFORMACIJAI: S. Jokūbaitis, 23 Alhambra Ave., Toronto 3, Ontario. Tel. 537-2869.

RENGĖJŲ KOMITETAS

u
Argentinoje mirus

VLADUI DEVEIKIUI,
likusiems nuliūdime — žmonai ir vaikams reiš
kiame gilių' užuojautų ir kartu liūdime —

M. J. S. Kiziai

Kapinių lankymas. Šį sekma
dienį, gegužės 31 d., 3 v. p.p., 
Kankinių koplyčioje kapinėse 
įvyksta tradicinės pamaldos: 
koncelebracinės Mišios, pamoks
las, padėjimas vainiko laisvės 
aikštelėje prie Laisvės pamink
lo. Pamaldų metu giedos jungti
nis choras: “Varpo” ir Šv. Jono 
Kr.parapijos, diriguojamas muz. 
S. Gailevičiaus. Organizacijų at
stovai kviečiami dalyvauti su vė
liavomis. Šios kapinių iškilmės 
yra jungiamos su 10 metų kapi
nių isisteigimo sukaktimi. Tvar
kos .palaikymui yra pakviesti 
Toronto šauliai. Užbaigimui 
Laisvės paminklo KLB Toronto 
apyl. valdyba daro rinkliavą. Po 
oficialiųjų iškilmių bus pašven
tinta apie 20 naujų paminklų. 
Iki šiol kapinėse palaidoti 387 
asmenys. Pageidaujama talka 
paruošti kapines iškilmėms. Pra
šoma automobilių vairuotojus 
laikytis tvarkos, ypač neužstaty- 
ti gatvelėse privačių įvažiavimų.

Pasaulio ir JAV lietuvių in
žinierių bei architektų dešimta
sis suvažiavimas ir pirmasis Ka
nadoje įvyks šį savaitgalį, gegu
žės 30-31 d. Laukiama gausių 
dalyvių iš visos Š. Amtrikos. Su
važiavimas rengiamas Prisikėli
mo par. salėse, kad lengviau bū
tų prieinamas lietuvių visuome
nei. Suvažiavimo proga bus iš
statyti konkursiniai projektai, 
surengta paroda, simpoziumas 
ir banketas (Royal York viešbu
tyje). Taipgi ir paskaitų dalis 
bus prieinama visuomenei. Sim
poziumas gvildens inžinierių 
bei architektų dalyvavimą lietu
vių visuomeniniame gyvenime. 
Suvažiavimo programa paskelb
ta “TŽ” 19 ir 21 nr.

ANTIKOMUNISTINĖ DE
MONSTRACIJA — ŠĮ SEKMA
DIENĮ, GEGUŽĖS 31. Ryšium 
su Lenino šimtuoju gimtadieniu 
komunistinės organizacijos To
ronte rengia įvairias iškilmes ir 
skleidžia pragaištingas idėjas, 
nuo kurių jau nukentėjo milijo
nai žmonių. Kaip atkirtį tokiai 
iniciatyvai ABN (tarpt, antibol- 
ševikinis blokas), ukrainiečių ir 
kitų bendruomenės rengia dide
lę demonstraciją gegužės 31, 
sekmadienį. Ji prasidės tuoj po 
pamaldų 12 v. nuo Bellwoods 
parko (Queen St. W. — Gore 
Vale kampo). Čia visi renkasi su 
vėliavomis ir plakatais. Bus ei
nama Queen gatve iki rotušės 
prie nežinomo kario paminklo, 
kur bus padėti vainikai, sako
mos prakalbos, priimamos rezo
liucijos.- Po to — išsiškirstoma. 
Rengėjų komitete dalyvauja ir 
lietuvių atstovai. Komiteto var
du jie kviečia lietuvius gausiai 
dalyvauti: “Visi lietuviai pasi
stenkime savo masiniu dalyvavi
mu parodyti, kad netoleruojami 
komunizmo, siekiame Lįetuvai 
laisvės ir ją branginame”: Smul
kesnių informacijų teirautis pas 
ABN lietuvių skyriaus vadovus 
telefonu 536-9433 nuo 6 v.v. iki 
9 v.v.

Medžiotojų ir meškeriotojų 
klubas “Tauras” birželio 6-7 d. 
organizuoja talką savo ūkyje 
baigti iškirsti miško liniiai. Bir
želio 27-28 d. ten įvyks žvejybos 
ir šaudymo varžybos.

KANADOS VALSTYBINĖJE 
BIBLIOTEKOJE Otavoje stei
giamas lietuvių skyrius. Tam 
reikalui KLB kultūros komisija 
organizuoja lietuvišku knygų 
rinkimo vajų. Knygos bus ren
kamos talkinant ateitininkams 
ir skautams, gegužės 31, sekma
dienį, ir biržtlio 7, sekmadieni, 
Šv. Jono Kr., Prisikėlimo ir 
evangelikų parapijų salėse po 
10 ir 11 vai. pamaldų. Prašome 
aukoti senus ir naujus lietuviš
kus leidinius: knygas, žurnalų 
komplektus, gaidas, maldakny
ges, žemėlapius, dokumentus ir 
kitus spaudinius. Taip pat yra 
pageidaujamos ‘knygos svetimo
mis kalbomis: apie Lietuvą, lie
tuvių autorių kūrinių vertimai, 
moksliniai darbai. Smulkesnių 
informacijų teirautis telefonu 
pas KLB kultūros komisijos na
res: E. Docienę 247-3174, N. 
Kulpavičienę 767-5278, N. Lia- 
čienę 483-5351. Visus tautiečius 
prašome prisidėti prie šio svar-< 
baus kultūrinio darbo. Lietu
viško skyriaus įsteigimas Kana
dos valstybinėje bibliotekoje, jo 
dydis ir lygis priklausys nuo 
mūsų supratimo ir duosnumo.

KLB kultūros komisija
Kanados Lietuvių Gydytojų 

Draugijos valdyba balandžio 29 
d. posėdyje paskirstė 1969-70 
m. sukauptas lėšas: Vasario 16 
gimnazijai $324, K. L. Fondui 
$250 (įnešta $1350, tikslas — 
$2000), Toronto Maironio šeš. 
tad. mokyklai $200, mokslo ir 
kūrybos simpoziumui Čikagoje 
$75, “Varpo” chorui $50,/‘Bir
bynei” $50, N. Pr. Marijos sese
rų vad. L. Vaikų Namams $50; 
iš viso $999. Metinis Draugijos 
susirinkimas-vakarienė įvyks 
dr. A. Saikaus rezidencijoj bir
želio 5, penktadienį. Narių da
lyvavimas būtinas. Valdyba

Vincas Kačergius iš Montrea
lio lydimas p. Sondų, aplankė 
savo pažįtsamus, “TŽ” redakci
ją ir spaustuvę.

Toronto Lietuvių Akademikų 
Draugija užbaigė savo veiklos 
metus susirinkimu gegužės 13 d." 
pirmininko archit. V. Liačo na
muose. Buvo surengtos 6 pa
skaitos ir 1 simpoziumas. Vi
suomenės susidomėjimas pa
skaitomis buvo gana didelis, bet 
Dr-jos narių skaičius nėra gau
sus. Valdyba, užbaigdama 1969- 
70 veiklos metus, dėkoja visiem 
paskaitininkam, Prisikėlimo pa
rapijos vadovybei ir N. Pr. Ma
rijos seserims už patalpas, “TŽ” 
už pranešimus, Pr. Alšėnui už 
apžvalgas, svečiams už domėji
mąsi paskaitomis. Į 1970-71 m. 
valdybą išrinkti: pirm. inž. L. 
Balsys, ižd. R. Stirbys, narių 
telkimo ir pan. reikalams — V. 
Šukienė, sekr. S. Butkevičienė.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro jaunimo religinio auk
lėjimo sekcija paruošė specia
lią anketą jaunimo auklėjimo 
klausimais ir išsiuntinėjo visų 
lietuviškų parapijų klebonams, 
jaunimo organizacijų vadovy
bėms ir lituanistinių mokyklų 
vedėjams. Pagal gautus anketos 
duomenis bus paruoštas jauni
mo religinio auklėjimo planas. 
Laukiama ne tik atsakymų į 
klausimus, bet ir įvairių pasiū
lymų.

TORONTE

,ZTŽZ/ SKAITYTOJAMS
Pakartotinai pranešame, kad 

pakilus pašto kainoms “TŽ” 
skaitytojams už atsiųstus prenu
meratos pinigus kvitai nėra 
siunčiami. Norintieji gauti kvi
tus prašomi tai pažymėti ir pri
dėti 6 et. pašto ženklą. Dėkoja
me atsilyginusiems už prenume
ratą, ypač duosniems aukoto
jams, ir laukiame atsiliepiant 
tu, kurie dar neprisiruošė atsi
lyginti. ADMINISTRACIJA

PLB valdybos ir švietimo ta
rybos pirm. A. Rinkūnas daly
vavo gegužės 23 d. PLB posėdy
je Klevelande. Priimtas PLB at
sišaukimas Lietuvos steigiamojo 
seimo sukakties proga ir aptarti 
jaunimo kongreso bei kiti reika
lai.

Studentai, pabuskime! Mokslo 
metų užbaigimo proga rengia
mas studentų pobūvis — finis 
semestri birželio 5, penktadienį, 
7.30 v.v., Šv. Jono Kr. par. sa
lėje. Pagerbsime studentus, ku
rie šiais metais baigė augštąsias 
mokyklas universitetą, OCA, 
mokytojų kolegiją ir pan. Bus 
vaišės, plokštelių muzika šo
kiams, įdomi draugystė. Ta pro
ga aptarsime vasaros programą 
ir kitus reikalus — suvažiavi
mus, laužus, stovyklas ir t. t. 
Jei norite atgaivinti studentišką 
veiklą, ateikite ir kitus atsives
kite. Iniciatoriai >

Vilniaus operos solisto Vacio 
Daunoro koncertas įvyko gegu
žės 22 d. Brockton mokyklos sa
lėje. Dalyvavo apie 400-500 as
menų. Solistas pasirodė kaip iš
kilus," stiprus, bosas ir pasigėrė
tinai atliko programą, pridurda
mas porą dalykų priedo publi
kai prašant. Viešėdamas Toron
te, solistas turėjo progos daly
vauti įvairiuose privačiuose pri
ėmimuose. Iš Otavos į sol. V. 
Daunoro koncertą buvo atvykęs 
A. Čekuolis, maskvinės “Novos- 
ti” spaudos agentūros atstovas. 
Paskutinis solisto koncertas, 
prieš grįžtant į pavergtą Lietu
vą, bus Montrealy gegužės 30 d. 
Koncertą Toronte rengė Br. Ma
ri j ošius.

Universitetus baigusių šį pa
vasarį yra visa eilė. “TŽ” skai
tytojai norėtų pamatyti jų vei
dus. Jie yra prašomi atsiųsti 
“TŽ” redakcijai savo nuotrau
kas (juoda-balta) ir trumpą bio
grafiją.

Paminklas Iz. Matusevičiūtei 
lietuvių kapinėse specialaus ko- 
mit°to it* velionės giminiu rū
pesčiu jau pastatytas: -ant ap
valaus koplytstulpio bronzinė 
koplytėlė su šv. Kazimiero 
skulptūra. Projektą paruošė ar
chit. dr. A. Kulpavičius. Pa
minklas šventinamas šį sekma
dienį, gegužės 31, kapinių lan
kymo proga.

H. Rožaitis, buvusio Toronto 
lietuvių vyrų kvarteto narys, va
dovauja vienos kanadiečių evan
gelikų parapijos chorui ir kas 
sekmadienį gieda solo pamaldų 
metu.

Derybos tarp pašto tarnautojų 
ir vyriausybės tebeina. Rašant 
šias eilutes, dar nėra aišku, ar 
pavyks susitarti Jei nepavyks, 
paštininkų streikas bus neišven
giamas. Jis gali prasidėti šią sa
vaitę. Paštininkai reikalauja pa
kelti atlyginimą 60 et. į valan
dą dvejų metų laikotarpyje, ga
rantuoti darbą mechanizacijos 
atveju, pagerinti darbo sąlygas, 
Įvesti sveikatos drauda ir pan. 
Vyriausybė siūlo 41 et. pakėli
mą pustrečių metų laikotarpyje. 
Dabar paštininkai gauna nuo 
$2.57 iki $3.23 į valandą.

B MONTREAb”
Aušros Vartų par. žinios
— Šv. Onos Draugija organizuoja 

šventkelionę į Lachute, P. Q., gegu
žės 31 d. Autobusas išvyks 9 v. ryto. 
Kaina $3.

— Gegužinės pamaldos mūsų baž
nyčioje vyksta trečiadieniais ir penk
tadieniais 7.30 v.v., sekmadieniais — 
tuoj po 11 vai. Mišių. Kad ir labai 
Užimti darbais, pasistenkite dalyvau
ti gegužinėse pamaldose.

— Gavome naujus Mišių tekstus. 
Brošiūrėlėse galima rasti visas mal
das, išskyrus kanoną, taip pat ir kin
tamąsias dalis. Gegužės mėn. tekstai 
mūsų nepasiekė. Dabar gavome bir
želio mėnesio. Nuo pirmojo birželio 
sekmadienio pradėsime juos varto
ti. Pasistenkite juos įsigyti sau ir sa
vo pažįstamiems. Brošiūrėlės kaina 
15 et

— Sutvarkyta gyvatvorė aplink 
mūsų bažnyčią. Pasidarbavo: A. Če
pulis, P. Drešeris, V. Drešeris, M. 
Girdžiuvienė, J. Šeidys ir R. šeidys. 
Talką suorganizavo komiteto pirm. 
P. Girdžius. Naujus krūmelius pado
vanojo N. P. Marijos seserys.

— Po eilės metų lietuviškasis mū
sų šventoriaus kryžius jau buvo pa
sviręs. Jį ištiesino A. Čepulis ir J. 
Šeidys.

—- Savo 50 vedybinio gyvenimo 
sukaktį atšventė Jonas ir Marija 
Leknickai. Nuoširdūs sveikinimai.

— Parapijos vakarienėje buvo ma
žai žmonių, vargu ar sudarė šimtinę. 
Vieni buvo sutrukdyti “karalienės 
savaitgalio”, kiti — blogo oro, treti 
tuo pat metu vykstančių kitų paren
gimų.

— Dėkojame sol. A. Paškevičie- 
nei, išpildžiusiai meninę programą 
parapijos vakarienės metu, parapi
jos komitetui, organizavusiam vaka
rienę, programos pravedėjui ir ypač 
šeimininkėms bei patarnautojoms, 
taip kruopščiai attikusioms savo dar 
bus. Speciali padėka K. Lukui, pa
dovanojusiam parapijos vakarienei 
net dešimtį kalakutų.

— Parapijos vajui aukojo po $20:
K. Gatautis, J. Kinderis, J. Mališka; 
po $10: Z. ir M. Burkšaičiai; B. 
Bagdžiūnas, W. Forest, J. Gudas, R. 
A. Jurkus, A Keršulis, J. Ladyga, 
V. Stankevičius, B. Staškevičius, E. 
Urbonaitė, J. Ūsienė ir K. Vaiče
kauskas. $25: J. Šveikauskas; $20: 
Br. Buzas, T. ir J. Mačiuliai ir J. 
Mališka; $15: M. ir A. Joneliai, V. 
Piečaitis, P. ir B. Vitai; $10: P. Bal
tu onis, K. Buzaitė, J. Gražys, P. Ja
nuška, Kasperavičienė, P. Montvila, 
R. ir S. Pocauskai, J. ir O. šeidžiai, 
J. Zabielienė, V. ir A Zubai; $5: 
A. Mitchell ir A. Zubrickaitė.

— Ilgojo savaitgalio rinkliava — 
$173.13.

“The Globe a. Mail” dienraštį iš 
Toronto gaunu į antrą dieną, o “T. 
žiburių” praėjusios savaitės dar ir 
šiandien nėra pas mane. Nenuosta 
bu, “N. L.” taip pat išsiunčiama ant
radienio vakare, tačiau žmonės Ro- 
semonte, čia pat Montrealyje, daž
niausiai gauna tik ateinantį pirma
dienį! Aš gaunu — trečiadienį, mat, 
iš to paties pašto. Laikraščių prista
tymas Montrealyje taip pablogėjo 
nuo to laiko, kai šeštadienio laiškų 
išnešiojimas buvo sustabdytas. Jei 
reikalai nepagerės, etninių grupių 
laikraščiai ne tik nustos apmokamų 
pranešimų, bet ir prenumeratorių. 
Jau buvo Montrealyje atsitikimų, kai 
viename ar kitame laikraštyje skai- 
tėm skelbimus po įvykio. Gi skaityti 
praeitos savaitės laikraštį daug kam 
jau netaip įdomu. Ar negelbėtų, jei 
visi etniniai laikraščiai darytų tuo 
reikalu žygių? Pašte skųstis — 
— bergdžias darbas, aš pats daug 
kartų bandžiau. Skt.

Red. pastaba. Dienraščiams paštas 
yra spartesnis. Be to, galimas da
lykas, Kanados dienraščiai pajėgia 
naudotis pirmąja klase. “Draugo” 
pristatymas labai šlubuoja. Kanados 
Etninės Spaudos Federacija ir pa
skiri laikraščiai kreipėsi su skun
dais pas min. E. Kierans, bet iki šiol 
nieko nelaimėjo. Reikia tikėtis, skai
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“UTAS”
DUODA PASKOLAS:

(įskaitant nario gyvybės apdrau
dą iki $10,000 paskolos sumos) 
Asmenines, čekiu kredito ir 
nekiln. turto (rezidenc. nuo- 
sav.) iš____________ _____9%
Investacines, pagal jų rūšį, 
nuo_ _________ 9.5% iki 12%
Terminui suėjus, paskolos at
naujinamos iš tuo metu galio
jančio palūkanų procento. 

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vaL kasdien, išskiriant šeštadienius; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vaL 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.

tytojai supranta, kad tai ne laikraš
čių, o pašto kaltė. Pašto klausimas 
judinamas ir parlamente — galbūt 
su laiku sunormalės.

Stefanija Zuperkaitė - Dudak, 
psichologijos daktarė, dirbusi 
nervų ligoninėje, pakviesta dės
tyti prancūziškajame universi
tete. Dalyvavo Britanijoj įvyku
siame psichologų suvažiavime.

Tarptautinė filatelijos paro
da, didžiausia Kanadoje, “To- 
pex 70” rengiama birželio 19- 
21 Montrealio Paul Sauve spor
to centre. Tuo pačiu metu bus 
JAV filatelistų sąjungos Ameri
can Topical Association suvažia
vimas. Jį ir parodą globos Union 
Philatelique de Montreal. Pašto 
ženklų parodą atidarys pašto mi- 
nisteris Eric Kierans. Minėta 
American Topical Association 
yra auklėjimo draugija, įsteig
ta 1949 m.; turi 10.000 narių 
87-se pasaulio kraštuose. Joje, 
rodos, dalyvauja ir lietuviai. 
Reikia tikėtis, kad ir jų rinki
niai bus išstatyti parodoje.

Pasaulinės parodos tąsa bus 
atidaryta birželio 12 d. Joje 
veiks ir krikščionių paviljonas, 
bus išstatyti vaikų darbai. Kon
kurso sąlygos: 1. gali dalyvauti 
sekmadieninių mokyklų moki
niai (mūsų šeštadieninė įeina į 
šią sąvoką); 2. dalyvauja dviejų 
kategorijų vaikai: pirmoji — 
iki 9 m. amžiaus; antroji — nuo 
9 iki 13 m.; kiekvienas vaikas 
gali pristatyti vieną paveikslą 
ant 9”xl2” popieriaus; paveiks
las gali būti pieštas juodais ar
ba spalvotais pieštukais, angli
mi ar vandeniniais dažais (alieji
niais negalima); paveikslo tema: 
Kristus šiandieniniame pasauly
je. Paveikslus reikia pristatyti į 
A V parapijos salę iki gegužės 
31 d. Menininkai išrinks du siųs- 
tinus į parodą.

Dominion Dienos savaitgaly
je Montrealio lietuvių žvejoto- 
jų-medžiotojų klubas “Nida” su
ruošė išvyką į Baskatongo eže
rą. Dalyvavo virš 20 asmenų. 
Lietingam orui ir dar peraugė
tam vandeniui esant, ryškesnių 
rezultatų nepasiekta. J. Š.

Naujas “Baltijos” komitetas. 
Gegužės 5 d. “Lito” patalpose 
įvykusiame organizacijų atstovų 
susirinkime dvejų metų laiko
tarpiui išrinktas naujas KLB 
Montrealio apylinkės “Baltijos” 
stovyklavietės komitetas: pirm. 
Br. Niedvaras, vicepirm. Aušros 
Vartų par. klebonas kun. L. Za
remba, SJ, ižd. ir informacijai 
J. Šiaučiulis, protokolų sekr. J. 
Kęsgailienė, administratoriumi 
V. Piečaitis; Pr. Rudinskas 
įjungtas kaip “Baltijos” stovyk
lavietės steigėjas, stovyklos gar
bės narys su teise dalyvauti ko
miteto posėdžiuose. Susirinki
mas priėmė praeitų metų iždi
ninko paruoštas apyskaitas. Ap
tarti stovyklavietės darbai ir lė
šų telkimo vajaus eiga. J. Š.

“Baltija” gavo paramos pini
gais arba pasižadėjimais: $100 
Šv. Kazimiero par., A. V. Šile
liai; $50: E. K.; $25: moksleiviai 
ateitininkai, “Geležinio Vilko” 
skautų tuntas, “Neringos” skau
čių tuntas; $20: P. E. Vileniš- 
kiai; $10: B. W. Lapenat, T. J. 
Mačiuliai; $5: A. M. Vapsvos. 
Anksčiau buvo gauta $2.535, da
bar — $370. Ligi šiol vajus pa
siekė $2.905. Visiems “Baltijos” 
bičiuliams labai dėkojame. Taip 
pat kviečiame prisidėti ir tuos, 
kurie ligi šiol dar nespėjote įsi
jungti į “Baltijos” rėmėjų eiles. 
“Baltija” dar turi $4.150 staty
binių skolų. Šiuo metu planuoja
ma stovyklos žemę perimti nuo- 
nuosavybėn. Taip pat yra užpla
nuota eilė būtinų stovyklavietės 
pagerinimų. J. Šiaučiulis, 

“Baltijos” iždininkas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas_______ 5,0%
Šerus (numatyta) ______ 6,0%
Taupomąsias s-tas_______ 6.5%
Term. ind. 1 metams___ 7.25%
Term. ind. 2 metams___ 7.75%
Term. ind. 3 metams____ 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.
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