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Nemarioji Lietuva
Su Mussolinio ir Hitlerio išvijimu iš Vakarų Europos politi

nės scenos pasibaigė diktatorių kultas, kuris buvo išsiplėtęs visoje 
eilėje didesnių ir mažesnių kraštų. Jis dar pasiliko sovietiniame 
bloke, apjuostame raudonojo carizmo. Čia miršta vienas diktato
rius, o jo sosto laukia visa eilė kandidatų. Nors visame bloke 
pabrėžiamas socialinis pobūdis, tačiau neoficialiai visur slypi ir 
tautinis pradas. Rusų nacionalistinis vyravimas toks ryškus, kad 
jo pridengti negali ne marksizmas. Kitos tautybės, ypač mažesnės, 
turi laviruoti, kad nepatektų į didžiuosius nasrus. Ir jos savo eg
zistenciją stengiasi dengti marksizmu-leninizmu. Kiekviena knyga 
pirmiausia turi pasmilkyti raudoniesiems dievams, nes kitaip ne
gali praeiti pro cenzūros vartus. Kas kita Vakarų pasaulyje. Čia, 
su mažomis išimtimis, kiekviena tauta gali laisvai reikštis, niekas 
neverčia dengtis kokiu nors izmu. Tiesa, ir Vakaruose dabar nie
kas nekelia tautos ant altoriaus, niekas jos nedievina, kaip tai 
buvo Hitlerio ir Mussolinio laikais, tačiau kiekvienas brangina 
savo tautybę. Europiečiai dar atsimena garsius šūkavimus apie 
“Ewiges Deutschland” — amžinąją Vokietiją, “Italia aeterna” — 
amžinąją Italiją ir t.t. Bet tai šūloai, kurie bandė sudievinti tai, 
kas nėra dieviška, suabsoliutinti tai, kas nėra absoliutu. Šiandieną 
tai yra aišku kaip dar niekados. Jei seniau ir filosofai, ir kaikurie 
teologai stengėsi tautą padaryti dieviška, tai dabar ta iliuzija yra 
visai išsklaidyta. Atsiranda net priešingų nuomonių, sakančių, kad 
tauta iš viso neturi ateities, kad ji pasmerkta išnykti evoliuci
niame universalizme.

★ ★ ★
Bet tai posūkis, vedąs iš vieno kraštutinumo Į kitą. Tauta, iš

sikristalizavusi amžių eigoje, nėra nei dieviška, nei sunykti pa
smerkta. Tai dvasinis, butinis, likiminis telkinys, kuris yra tiek 
amžinas, kiek ir pati žmonija. Tai iš beformės masės išniręs pavi
dalas, tai tarytum sutelktinis veidas, kuriame atsispindi ištisas vi
daus pasaulis su savo vertybėmis, sukurtomis šimtmečių kelyje. 
Toks dvasinio-kultūrinio pobūdžio pasaulis nėra vienos dienos 
švystelėjimas, o šimtmečių ir tūkstantmečių apraiška, šia prasme 
ir sakoma, kad tauta yra nemari. Kitaip tariant, tautoje glūdi dva
sinis pradas, kuris ir daro tautą reliatyviai nemarią. Jis nepadaro 
tautos dievybės emanacija, bet suteikia jai egzistencija, prakalan
čią individo trumpalaiki gyvenimą. Tai matome ne tik didžiųjų, 
bet ir mažųjų tautų gyvenime. Pvz. kad ir Lietuva. Milijonai lie
tuvių gimė ir mirė, bet milijonai, nors ir negausūs, tebegyvena, 
tęsdami tos pačios tautos egzistenciją. Lietuviai, kaip ir kitos tau
tos, šalia universalių pradų, turi savitą dvasini pasaulį, išreikštą 
tautosakoje, tautodailėje, mene, literatūroje, mintijime, papro
čiuose ir t.t. Visa tai yra dvasinės kūrybos apraiškos, turinčios ne
marumo pradų. Šia prasme ir galime sakyti, kad Lietuva yra 
nemari — “Lithuania aeterna”. Juk Lietuvos, kaip teritorijos ir 
tautos, gyvenimas buvo ir tebėra nepaprastai banguotas. Audrose 
žuvo daug jos žmonių, nuskendo daug turtu, sunyko daug pastan
gų, tačiau lietuvių tauta tebėra gyva. O ji gyva ne savo karin
guoju valstybingumu, o dvasiniu pajėgumu, kuris išliko per visas 
baudžiavas, okupacijas, deportacijas, vergijas ir terorą.

★ ★ ★
Kiekvienoje tautoje yra nesunaikinamų dalykų. Ir dabartinė 

raudonoji rusų okupacija aiškiai susiduria su tuo nemariuoju lie
tuviškumo pradu. Būdama iš esmės totalistinė, sovietinė sistema 
stengiasi okupuoti ne tiktai Lietuvos žemę, bet ir jos siela. Tai 
aiškiai matyti iš per 30 metų vestos politikos. Jeigu ne tas bran
duolinis lietuvių atsparumas^ dvasinis gajumas, rusai būtų juos 
pusiau suvirškinę. Dabargi galima konstatuoti, kad nežiūrint kalė- 
jimišku okupanto suvaržymų, marksistinio-leninistinio indoktrina- 
vimo, lietuvių kultūra galėjo atsilaikyti prieš ganą stiprų spaudi
mą. Sovietiniai propagandistai tai vadina lietuvių kultūros “su
klestėjimu”. Jei lietuviai sugebėjo atsispirti ir kurti vergijos sąly
gose, galima įsivaizduoti, kokio kultūrinio lygio būtu nasieke lais
vėje. Galimas dalykas, prof. K. Pakšto šūkis pasukti laikrodi 100 
metų pirmyn būtu tapęs tikrove. Bet ir šiandiena net oo sovieti
nės prooagandos bei marksizmo sluogsniu glūdi lietuviškoji kul
tūra, toji tautos gelmių apraiška, kuri žėri Ivg auksas pelenuose. 
Ji kalba nemariosios Lietuvos vardu. Tai kalba, kurioje Girdėti vi
su lietuviu, kur jie šiuo metu bebūtu, gyvoji dvasia. Tai tiltas, 
kuris nugali Atlanto nuotolį ir apjungia visus. Dėlto ir tie tautie
čiai, kurie atvyksta mūsų padangėn be klastos ir vvliaus. skleis
dami nemariosios Lietuvos dvasią, jos autentiška kultūrą, yra tau
tos šaukliai. Tiktai tie, kurie atvyksta pavergėjo uždaviniu vyk
dyti. yra ne pavergtos tautos balso aidai, o pavergėjo tarnai. Pr. G.

KANADOS /VYK/A/

PASIKEITĖ DOLERIO VERTĖ

Pasaulio įvykiai
NAUJO KARO GRĖSMĘ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE ATSKLEIDĖ 

amerikiečių ’’Newsweek” žurnale paskelbtas red. Arnaud de 
Borchgrave išsamus pranešimas iš Egipto. Izraelio aviacijos pra
dėtas karinių taikinių bombardavimas visame Egipte privertė 
sovietus atsiųsti tris eskadriles “MIG-21” tipo naikintuvų su 90 
lakūnų, šiandien sovietų aviacija Egipte savo žinioje jau turi 
penkis aerodromus. Oficialiai už krašto apsaugą yra atsakingi 
egiptiečiai, bet iš tikrųjų priešlėktuvinės apsaugos reikalus jau 
tvarko sovietų generolas, kurio vyriausia būstinė yra vakarų 
Kairo bazėje. Savo žinioje jis turi apie 15.000 sovietų technikų ir 
karių. Aleksandriją, Kairą, vakarų Kairą, Baltimą ir Asvano už
tvanką jau saugo 22 sovietų įrengtos ir aptarnaujamos “SAM-3” 
priešlėktuviniu raketų bazės. Iki •-------- --------------------------- -—

Finansų ministeris E. J. Ben
son paskelbė Kanados dolerio 
ligšiolinės vertės atšaukimą 
tarptautinėje finansinėje rinko
je. Nuo 1962 m. gegužės pra
džios Kanada buvo įsipareigo
jusi neleisti savo doleriui pa
kilti augščiau amerikietiškų 92.5 
centų. Tai ji galėjo padaryti 
pirkdama dideles sumas ameri
kietiškų dolerių ir tuo pačiu iš
leisdama užsienin pakankamą 
skaičių Kanados dolerių. Ši ope
racija pastaruoju metu' taip su
mažino Otavos balansą, kad vy
riausybė buvo priversta pasisko
linti kanadiškų 3250 milijonų. 
Tuo tarpu užsienio valiutos at
sargos Kanados ižde vien tik per 
šių metų pirmuosius 5 mėnesius 
padidėjo $1,2 bilijono. Tolimes
nis dolerio vertės išlaikvmas 
amerikietiškų 92,5 centų ribose 
būtų sukėlęs spekuliacija Kana
dos doleriais. Įtakos turėjo Ka
nados ir JAV automobilių bei jų 
dalių prekybos sutartis, ištisu 
bilijonu dolerių i metus pageri
nusi Otavos prekybini balansą. 
Amerikoje jau pasigirdo balsu, 
reikalaujančių suvaržyti šią su
tarti. E. J. Bensono teigimu. Ka
nados doleriui dabar bus leista 
susirasti savo tikrąją vertę fi
nansinėje rinkoje. Kanados do
lerio pabrangimas sumažins eks
portą ir padidins importą, prisi
dėdamas prie kovos su infliaci
ja. Doleriu vidaus rinkoje turės 
parūpinti iki 1% sumažintos Ka
nados valstybinio banko pasko
lų palūkanos. Jeigu dolerio ver

tė perdaug pakiltų, Otava vėl 
bus priversta ją apriboti užsie
nio valiutos pirkimu.

Osakos pasaulinėje parodoje 
didelės sėkmės susilaukė Kana
dos Diena Festivalio aikštėje, 
sutraukusi apie 13.000 japonų, 
kitų tautybių parodos lankytojų 
ir gausų būrį kanadiečių. Tai 
buvo rekordinis dalyviu skai
čius, pralenkęs kitų kraštų tau
tines dienas. Atrodo, “kaltė” 
tenka Kanados paviljonui, prie 
kurio būna ilgesnės lankytojų 
eilės, negu prie JAV ir Sovietų 
Sąjungos paviljonų. Kanados 
Dienos iškilmes pradėjo prem
jeras P. E. Trudeau, įžanginiu 
žodžiu atkreipęs dėmėsi į Toli
muosius Rytus. Jis siūlė atsisa
kyti šio termino ir vadinti Ja
poniją bei kitus Azijos kraštus 
Naujaisiais Vakarais, nes Japo
nijos ir Kanados krantus ska
lauja tas pats Ramusis vandeny
nas. Valandą trukusią programą, 
erdvių satelito perduota Kana
dos televizijos tinklui, atliko ka
nadiečiai menininkai. Daugiau
sia dėmesio susilaukė Toronto 
estaičių gimnasčių grupė ir 
RCMP muzikos taktan jodinė
ję raiteliai. Tokijo mieste prem
jeras buvo susitikęs su impera
toriumi Hirohito ir Japonijos 
premjeru E. Sako. Daug kas 
nuogąstavo, kad Kanados ir Ja
ponijos santykiams gali pakenk
ti P. E. Trudeau neatsargus ir 
nediplomatiškas išsireiškimas 
Singapūre įvykusioje konferen-

/Nukelta į 6-tą psl.>

Laisvojo pasaulio lietuvių architektų ir inžinierių suvažiavime š.m. gegužės 30-31 dienomis prof. 
St. Dirmantas įteikia II premiją archit. dr. A. Kulpai-Kulpavičiui už konkursinį vasarnamio pro
jektą (I premiją gavo archit. E. Arbas). Iš kairės: inž. dr. S. Matas, ALIAS pirm.; archit. A. 
Kerelis, pirmininkavęs atidaromajam posėdžiui; inž. J. V Danys, PLIAS pirm.; prof. St. Dirmantas, 
profesorių dr-jos pirm.; gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas; dr. S. Čepas, KLB pirm.; A. Rinkūnas, 
PLB švietimo tarybos pirm, (pastarųjų trijų garbės prezidiumo narių nuotraukoje nematyti)

Nuotr. St. Dabkaus

Architektu ir inžinierių suvažiavimas 
v

Kai kitos išeivijos organizacijos mažėja, inžinierių ir architektų
Laisvajame pasaulyje yra apie 

1000 lietuvių architektų ir in
žinierių. Didžioji jų dalis yra su
sibūrę į Pasaulio Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjungą 
ir Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungą. Visi na
riai yra gerokai išsisklaidę, bet 
į visuotinius suvažiavimus susi
renka nemažas jų būrys. Š. m. 
gegužės 30-31 dienomis Toronte 
įvyko dešimtasis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo apie 200 inži
nierių ir architektų iš JAV ir 
Kanados. Kitų kraštų inžinieriai 
atsiuntė sveikinimus ir kaikurie 
jų — savo darbus parodai.

Gyvieji ir mirusieji
Suvažiavimą Prisikėlimo par. 

naujose patalpose atidarė PLI 
AS Toronto skyriaus pirm. inž. 
B. Baranauskas ir pakvietė į 
garbės prezidiumą: inž. A. Kere
lį, prof. St. Dirmantą, gen. kons. 
dr. J. Žmuidziną, PLIAS pirm., 
inž. J. V. Danį, PLB švietimo 
tarybos pirm. A. Rinkūną, ALI 
AS pirm. inž. dr. S. Matą, kun. 
P. Barių, OFM, KLB pirm. dr. 
S. Čepą. Posėdžiui pirmininkavo 
inž. A. Kerelis. Perskaičius kun. 
P. Bariui invokaciją, sugiedotas 
Lietuvos himnas, išklausyti Ka
nados ir JAV himnai. Rimties 
nuotaikoje inž. H. Lapas per
skaitė mirusių narių pavardes. 
Grojant religinės giesmės pos
mą, visi mirusieji buvo pagerbti 
tylos minute.

Niekas neskaldo
Į sekretoriatą pakvietus inž. 

S. Naginionį ir A. Ciplijauską, 
sveikinimo žodį tarė PLIAS 
pirm. inž. J. V. Danys. Jis pa
brėžė, kad inžinierių sąjungos 
uždavinys — išlaikyti savo eilė
se ne tik vyresniąją ir vidurinią
ja kartą, bet ir jaunąją. Tų pa
stangų rezultatai esą geri.' Są
jungos veikla esanti tyli, bet 
reikalinga ir profesiniu, ir visuo
meniniu požiūriu. Jos neskaldo 
nei politika, nei kartų skirtu
mai. ALIAS pirm. inž. dr. S. 
Matas pastebėjo, kad lietuviai 
inžinieriai JAV-se pasižymi išra
dimais, kurių esą užpatentuo
ta šimtais. Jie palaiko glaudžius 
ryšius su lietuvių visuomene, 
yra įsteigę ūkinių studijų cent
rą, žurnalą “Technikos Žodis”, 
rūpinasi įsteigimu Pasaulio Lie
tuvių Mokslo Draugijos. Archi
tektų ir inžinierių sąjunga J. A. 
V-se ne mažėja, b didėja nariu 
skaičiumi, nes ateina ir jaunoji 
karta. Priešingos nuotaikos žo
dis buvo prof. St. Dirmanto, ku
ris sveikino Lietuvių Profesorių 
Dr-jos vardu. Esą pastaroji 
nyksta, nes jaunieji beveik ne
įsijungia; iš 200 narių belikę 80.

Svečiai
Suvažiavimą sveikino: gen. 

kons. dr. J. Žmuidzinas, primi
nęs inžinierių nuopelnus Lietu
vai atsistatant ir nepriklausomy
bės laikais: Bendruomenės par
eigūnai — PLB švietimo tarybos 
pirm. A. Rinkūnas PLB v’rdn 
ir KLB pirm. dr. S. Čepas. Raš
tu sveikino: Lietuvos atstovas 
Vašingtone J. Rajeckas, ALTos 
pirm. inž. Bartkus, Lietuvių Gy
dytojų Dr-jos pirm. dr. Paproc- 

kas, JAV LB centro valdybos 
pirm. inž. Br. Nainys ir visa 
eilė kitų.

Profesiniai darbai
Inž. J. Augustinavičius per

skaitė vasarnamių projektų kon
kurso vertintojų komisijos 
sprendimą. Pirmoji premija pa
skirta archit. s?. Arbui Los An
geles mieste, H — archit. dr. A. 
Kulpai-Kulpatffciui Toronte, III 
—■ archit. J. ^ffiuniui Bostone. 
Premijas įtėSČ prof. St. Dir
mantas: $200, $1GO ir $50. Ne
premijuoti, bet atžymėti buvo 
projektai architektų: E. Arbo, 
J. Nalio, R. Manomaičio. Kon
kursiniai projektai buvo iška
binti Parodų salėje, kur vyko 
ir pats suvažiavimas. Atskiruo
se kambariuose buvo surengta 
spaudinių, profesinių ir moks
lo darbų paroda. Imponuojan
čiai atrodė įvairūs projektai, pa
vaizduoti schemomis, nuotrauko
mis ir modeliais. Žiūrovas galėjo 
pastebėti visą eilę pavardžių 
prie išstatytų darbų: V. Klemo, 
A. Ketvirčio, J. V. Danio, V. 
Fidlerio, A. Nasvyčio (net 22 iš
radimų patentai), K. Devenio, R. 
A. Zakarevičiaus, S. A. Idikos, 
Mošinskio, G. P. Mitalo, A. Jur
kaus, S. Naginionio, I. Mališkos, 
V. Šipelio, A. Daugelavičiaus, A. 
Aneliūno, A. Damušio, J. Oku- 
nio, A. Kulpos ir kitų. Dalis dar
bu dėl sulėtinto pašto veikimo 
nebuvo gauti.

Paskaitos ir banketas
Dr. A. Damušiui vadovaujant, 

gegužės 30 d. mokslines paskai
tas skaitė dr. V. Klemas ir dr. 
V. Fidleris. Pirmasis kalbėjo 
apie maršą, laserius, leukemiją 
ir erdvių technologijos pritaiky
mą medicinai, antrasis — apie 
metalurgines problemas ir ato-

Antikomunistinė demonstracija Toronte protestuoja prie miesto 
rotušės prieš Lenino vadinimą "humanistu", prieš religijos per
sekiojimą Sov. Sąjungoje ir prieš tautų pavergimą. Gausiai daly
vavo ukrainiečiai. Buvo ir lietuvių grupė Nuotr. S. Dobkous

d id ė ja
minę energiją. Abu paskaitinin
kai yra jauni'mokslininkai, dir
bą praktinėse srityse. Jie at
skleidė naujų dalykų, kurie te
bėra tyrimo eigoje, visuomenės 
dar nepasiekia, bet netolimoje 
ateityje daug ką pakeis ir erdvių 
tyrinėjime, ir atominės energi
jos, ir eismo priemonių srityse. 
Abu paskaitininkai savo mintis 
dėstė naudodamiesi skaidrėmis 
ir gana gera lietuvių kalba. Vie
nintelis trūkumas — lietuviškų 
terminu stoka.

Vakare Royal York viešbutyje 
įvyko banketas su linksmąja 
dalimi. Buvo matyti ne tik su
važiavimo dalyviai su žmonomis, 
bet ir visa eilė svečių. Puikią 
humoristinę programą atliko ak
torius Vitalis Žukauskas.

Pranešimai
Gegužės 31 d. popietiniame 

posėdyje, kuriam vadovavo inž. 
A. Nasvytis, išklausyti įvairūs 
pranešimai. “Technikos žodžio” 
red. inž. G. J. Lazauskas pain
formavo apie žurnalo redakci
nį darbą, prašė sugestijų ir visų 
talkos. Inž. V. Vintartas, ALIAS 
Čikagos skyriaus spaudos sekci
jos vadovas, išdalintame prane
šime sakoma, kad “Th. ž.” spaus
dinama 621 egz., reguliarių pre
numeratų turima 541: JAV — 
400, Kanadoj — 54, Australijoj 
— 56, P. Amerikoj — 25, Euro
poj — 6. Apie “Metraštį” kal
bėjo inž. B. V. Galinis, pareikš
damas, kad stengiamasi jį tobu
linti, ypač rūpintis duomenų 
tikslumu. Ūkinių Studijų Centro 
nranešimą padarė inž. Mažeika. 
Šis centras veikia Vašingtone, 
telkia atitinkamą medžiagą apie 
dabartinę Lietuvą, turi 18 bend
radarbių. Apie Pasaulio Lietu-
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š.m. rugsėjo 1 d. planuojama 
įrengti 62 bazes su 480 raketų, 
kurių dalis bus netoli Suezo ka
nalo.' Dėl šių raketų Izraelio 
aviacija turėjo atsisakyti toli
mesnių Egipto taikinių bombar
davimų ir tenkintis Suezo pa
krančių puolimu. Tiesioginio Iz
raelio ir sovietų lakūnų susikir
timo padeda išvengti abiejų pu
sių respektuojamas 30 mylių 
pločio ruožas prie Suezo kanalo. 
Šį ruožą sovietai yra užleidę Iz
raelio lakūnams ir jo nebando 
ginti, o Izraelio aviacija nedrįsta 
mėginti tolimesnių skrydžių į 
Egiptą. Izraelio' aviazijos la
kūnai šiuo metu jau treniruo
jasi skristi nakties metu 200 pė
dų augštyje greičiau už garsą. 
Atrodo, jie ruošiasi pulti sovie
tų priešlėktuvines raketas. So
vietų bombonešiai dykumose 
šaudo raketas į žemės taikinius. 
Kadangi šių raketų veikimo 
spindulys yra 50 mylių, iššau
tos virš vakarinės Suezo' kanalo 
pakrantės, jos lengvai pasiektų 
keturias Izraelio aviacijos bazes 
okupuotame Sinajaus pusiasaly
je. Egipto aviacijos sovietiniai 
“MIG-17” naikintuvai aprūpina
mi papildomais kuro tankais. 
Vienas augštas sovietų pareigū
nas Egipte atvirai prasitarė 
amerikiečiui žurnalistui, kad at
eityje bombų gali susilaukti ir 
Izraelis, jeigu jo aviacija ban
dytų atnaujinti Egipto puoli
mus'. Lig šiol “MIG-17” naikin
tuvai dėl permažų kuro tankų 
neįstengdavo pasiekti Izraelio^ 
Sovietų perimta Egipto priešlėk-, 
tuvinė apsauga sujaukė Izraelio 
planus. Karo atveju šį kartą Iz
raeliui jau gali nepavykti žaibiš
ku smūgiu sunaikinti egiptiečių 
ir sovietų lėktuvus aerodromuo
se. Izraelio premjerė G. Meir 
sakosi esanti pasiruošusi įtampą 
sumažinti derybomis su arabų 
vadais, bet jos krašto apsaugos 
ministeris M. Dayanas kalba 
apie karą: “Mes nebūsime ant
rąja Čekoslovakija ... Mes bū
sim kovojančia Suomija!”

MINISTERIŲ POSĖDŽIAI
Romoje įvyko Atlanto Sąjun

gos užsienio reikalų ministerių 
pavasario konferencija, kurios 
dėmesio centre buvo sovietų 
siūloma Europos saugumo kon
ferencija ir didėjanti įtampa Ar
timuosiuose Rytuose. Iš esmės 
buvo pritarta konferencijai ar 
konferencijų serijai, kurioje da
lyvautų Atlanto Sąjungos ir 
Varšuvos Sąjungos nariai, o taip 
pat ir kitos Europos saugumu 
suinteresuotos valstybės. Pir
miausia Atlanto Sąjunga norėtų 
išsikovoti abipusį karinių jėgų 
sumažinimą šiapus ir anapus ge
ležinės uždangos, šiuos klausi
mus vėl svarstys Atlanto Sąjun
gos krašto apsaugos ministerių 
konferencija gruodžio mėnesi 
Briuselyje, kai paaiškės Sovietų 
Sąjungos ir jos satelitų reakcija.

DIPLOMATINIAI RYŠIAI
Iš Kambodijos sostinės Phnom 

Penh išvyko komunistinės Kini
jos, š. Korėjos, š. Vietnamo ir 
komunistų partizanų sudarytos 
provizorinės P. Vietnamo vy
riausybės 89 diplomatai. Taip 
oficialiai buvo įgyvendintas di
plomatinių ryšių nutraukimas, 
š. Vietnamas ir komunistinė Ki
nija pasirašė papildomą sutartį, 
kuri Hanojaus vyriausybei duos 
daugiau ginklų karui Indokini
joje. Nuverstas princas N. Ši- 
hanukas iš Pekingo atvyko i Ha
nojų, kur turbūt persikels jo 
provizorinė vyriausybė. P. Viet
namas ir Kambodija sutarė at
naujinti diplomatinius ryšius, 
kurie buvo nutraukti 1964 m. 
dėl pasienio incidentų.

GRĮŽO A. DUBCEKAS
Iš Ankaros į Prahą grįžo Če

koslovakijos ambasadorius Tur
kijai A. Dubčekas. Jo atšauki
mo priežastis tuo tarpu nėra ži
noma. Prosovietinis premjeras 
L. Strougal yra prasitaręs, kad 

iš diplomatinės tarnybos bus pa
šalinti visi pareigūnai, kurie yra 
pasisakę prieš sovietų invaziją į 
Čekoslovakiją. Maskvą garbinan
tys partiečiai reikalauja teisti A. 
Dubčeko buvusios administraci
jos liberalus. Tokiu atveju kal
tinamųjų suole atsidurtų ir pats 
A. Dubčekas.

RINKIMINIS VAJUS
Londone baigė darbą Britani

jos 44-tas parlamentas. Darbie- 
čiai ir konservatoriai pradėjo 
rinkiminį vajų, kurio rezultatai 
paaiškės birželio 18 d. Viešosios 
nuomonės tyrinėtojų duomeni
mis, darbiečių populiarumas yra 
3,2% didesnis už konservatorių. 
Tokiu atveju pirmą sykį Brita
nijos istorijoje darbiečių vadas 
H. Wilsonas taptų premjeru tris 
kartus iš eilės. Jis remiasi Bri
tanijos ekonominiu atkutimu, 
žada padidinti mokesčius turtuo
liams, kad jais būtų palengvinta 
neturtingųjų būklė. Konservato
rių vadas E.' Heath taip pat ne
vengia radikalių pažadų, kalbė
damas apie naujo stiliaus vy
riausybę, kuri remsis sveikomis 
ir garbingomis britų tradicijo
mis.

POTVYNIS RUMUNIJOJE
Dėl didelių liūčių išsiliejęs 

Dunojus ir kitos upės Rumunijai 
padarė apie bilijoną dolerių nuo
stolio. Vanduo užliejo 1.800.000 
akrų derlingos žemės, sunaikino 
daugiau kaip 28.000 galvijų, su
griovė 9.300 namų ir be pasto
gės paliko 265.000 rumunų. Žu
vusiųjų skaičius jau yra peržen
gęs 200. Tarptautinis Raudona
sis Kryžius jau yra surinkęs be
veik milijoną dolerių, kurių 
418.600 davė komunistinė Ki
nija ir 25.000 Kanada. Naują pa
vojų sudaro Karpatų kalnus už
klojusi 3 pėdų storio sniego 
danga. Tirpstantis sniegas vėl 
pakels upių vandens lygį. Po
tvynis taipgi palietė rytinę 
Vengriją' ir šiaurinę Ukrainą.

POSŪKIS Į KAIRĘ
Parlamento rinkimus Ceilone 

didžiule persvara laimėjo 1960- 
65 m. buvusios premjerės S. 
Bandaranaike Laisvės Partija, 
sudariusi koaliciją su dviem ko
munistų grupėm — trockinin- 
kais ir Maskvos garbintojais. Iš 
90 jos atstovų parlamente 25 yra 
komunistai. S. Bandaranaike 
rinkiminiame vajuje žadėjo nu
traukti diplomatinius ryšius su 
Izraeliu, suteikti diplomatinį pri
pažinimą Š. Korėjai, š. Vietna
mu! ir komunistų partizanų pro
vizorinei P. Vietnamo vyriausy
bei. Jau 1960-65 m. valdymo lai
kotarpyje suvalstybinusi mokyk
las, gyvybės draudos bendroves 
ir naftos gaminių paskirstymą, 
dabar ji planuoia valdžios ži
nion perimti 8 užsienio bankus, 
importo ir eksporto bendroves. 
Jos kabinete trockininkų vadas 
gavo finansų ministeriją, kom
partijos sekretorius — statybos. 
Kabinete yra 4 komunistai.

IŠDAVĖ MERGINAS
Iš pasaulinės parodos Osakoje 

sovietų keleiviniu laivu Į Sibiro 
Nachodkos uostą buvo išvežtos 
šešios Čekoslovakijos paviljono 
merginos, kurias kanadietėms 
sakėsi norinčios gauti politinę 
globą Kanadoje. Jas išdavė Ja
ponijos imigracijos ministerija, 
į kurią kreipėsi viena čekoslova- 
kių atstovė ir viena kanadietė. 
Japonija yra pažadėjusi Sovie
tų Sąjungai parodos metu ne-' 
pripažinti jokių politinių pabė
gėlių. Kanados generalinis ko
misaras parodoje P. Reid sakosi 
nieko negirdėjęs apie čekoslo- 
vakių planus. Jis jas būtų nu
kreipęs į Kanados ambasadą, 
nors šiuo mėtų ir pats ambasa
dorius nežino, kain tektų elg
tis tokiu atveju. JAV diploma
tams valstybės departamentas 
yra įsakęs bendradarbiauti su ja
ponų pareigūnais. Taigi, pabėgė
liai JAV ambasadoje taip pat 
nesusilauktų pagalbos.
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Pastangos kurti ir įsikurti
Vokietijos ateitininkai moksleiviai, studentai ir sendraugiai bando telkti savo jėgas 

apskritai, o vėliau apie specifi
nius ateitininkijos uždavinius. 
Pasisakė daug dalyvių, k senų ir 
jaunų.

Vokietijoj yra šiek tiek ir lietuvių ninkijos ateities prasmę ir per- 
akademikų, tad ateitininkų veikla ir- spektyvas. Pokalbiui vadovavo 

dr. J. Norkaitis. Pirmiausia kal
bėjo visų trijų sąjungų nariai: 
R. Palavinskas — moksleivių, 
V. Bartusevičius — studentų ir 
kun. A. Rubikas — sendraugių. 
R. Palavinskas atkreipė dėmesį 
į pagrindines katalikų klaidas x--------

gi bent kartas nuo karto krustelėja.
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BESIBLAŠKANTIS ŽMOGUS
ST. MAZLAITIS

Teko ilgiau stebėti Londono 
mieste Heyde parko kalbėtojus 
ir ten visą laiką vykstančias lais
vo žodžio diskusijas. Jų kalbos 
atrodė piktos, kurstančios, kriti
kuojančios ir pilnos visokio ne
pasitenkinimo. Tai vaizdas mūsų 
žmonijos, kunkuliuojančios sa
vo nerimastyje.

Viename pakraštyje pasistatė 
savo laiptelį ir katalikų misija. 
Kilnaus veido senyvas vyras, ku
ris man atrodė kunigas pasaulie
tiškuose drabužiuose, bandė kal
bėti apie Dievą ir žmogaus gyve
nimo prasmę. Greitai jis buvo 
nukreiptas atsakinėti į susirin
kusiųjų klausimus, kurie buvo 
labiau priekaištai, negu noras 
sužinoti. Jie kėlė piktus klausi
mus apie popiežių, išpažintį, ku
nigų celibatą ir panašiai. Už po
ros valandų atėjo kitas gero vei
do vyras to kalbančio pavaduoti.

Klausydamas anų diskusijų, 
prisiminiau neseniai girdėtas 
Billy Graham didelėms žmonių 
minioms pasakytas mintis ir jo 
labai įtikinančiai išvardintus 
pranašautus ženklus apie antrą
jį Kristaus atėjimą. Net ir toji 
sąlyga, kad Evangeliją bus jau 
girdėjęs visas pasaulis, pasak jo, 
jau yra įvykusi mūsų amžiaus 
taip modernaus susižinojimo dė
ka.

Aną dieną mane įmonėje lan
kančių pramonės atstovų tarpe 
sutikau vieną labai nuoširdų ir 
įdomų asmenį. Pasirodė, jis yra 
anglikonų iškunigis. Mūsų po
kalbis užtruko kelias valandas. 
Jis nuoširdžiai prisipažino, kad 
jo tikėjimas apsilpo ir pradėjo 
bodėtis kunigišku darbu bei do
mėtis kitais dalykais. Čia ir yra 
atsakymas į daugelį mūsų dienų 
reiškinių, plačiai paplitusių ku
niguose ir pasauliečiuose.

Mūsų dienų gyvenimas yra 
pakreipęs žmones į lenktynes 
dėl didesnių patogumų, dėl ma
lonumų, dėl žaismingo laiko pra
leidimo. žmogus vis labiau da
rosi savanaudis, reikalaujantis 
tik sau ir nelinkęs pakęsti jo pa
ties gėriui ar bendram labui rei
kalaujamo pasiaukojimo bei sa
vitvardos. Tokiose aplinkybėse 
žmogus vis mažiau randa progos 
susitelkimui ir artimesniam san
tykiui su Dievu.

Kaip karo įvykiai, rodomi per 
televiziją, parenkant ypatingus 
momentus, pradėjo žmones jau
dinti kaip niekuomet prieš tai, 
taip ir iš kitų sričių gundančiai 
surežisuotas pasaulis daro gilios 
įtakos į paskiro žmogaus jaus
mus, į jo galvojimą ir jo valią.

Žmogus vis labiau yra masina
mas nerealaus ar net žalingo gy
venimo vaizdais.

Moterys, pavyzdžiui, parenka
mos ir taip paruošiamos, kad bū
tų labiausiai žavinčios ir pa
trauklios savo išore. Nepamatysi 
tokių, apie kurias kalbėjo anas 
pieno išvežiotojas. Esą jis nega
lįs nė pagalvoti apie vedybas, 
nes sutinka tiek daug jų nesi- 
praususių, susivėlusių ir tingių. 
Neišgirsi nė tų gilių minčių, ku
rias žymusis filosofas Šopen
haueris yra pasakęs apie mote
ris. Plačiau nėra žinomos nei 
tos naujosios psichologų studi
jos apie moters savitumą ir prie
žastis, kodėl vedusiųjų tarpe 
taip retai pasitaiko pastovios 
draugystės ryšys.

Kaip nevedusieji, taip ir ve
dusieji turi potraukius prie kitų. 
Tik protas, valia ir prisiimtieji 
doros dėsniai gali išlaikyti tvar
ką. Gyvulių pasaulyje tie daly
kai yra tvarkomi instinkto — 
griežtai laikosi natūralios tvar
kos ir jos nepiktnaudžiauja, 
žmogui ta sritis palikta jo pro
to, valios, doros dėsnių kontro
lėje. Deja, šią sritį jis labai daž
nai piktnaudžiauja, o šiuo metu 
pasiduoda iliuzijai, kad tai yra 
skirta jo malonumui. Besivaiky
damas malonumų, žmogus daž
nai pasidaro vergas blogųjų 
įpročių, kurių yra tiek daug ir 
vis įvairesnių yra pasiūloma. Jie 
jį žlugdo, iškreipia ir atitinka
mai nuteikia šio pasaulio reika
luose ir amžinybes atžvilgiu.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia
V

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 nemorojų susi
traukimas.

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

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

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

rio 16 gimnazijoje, Vysk. Motiejaus 
Valančiaus kuopos rėmuose. Jų skai
čius ir aktyvumas banguotas — kar
tais jų daugiau ir veikia gyviau, 
kartais apmiršta, vėl prižadinami, 
šiuo metu gimnazijoje yra 14 moks
leivių ateitininką, kuriuos globoja 
mokyt Vincas Bartusevičius ir dva
sios vadas kun. Hermanas J. Šulcas. 
Su studentija einasi taip pat pana
šiai. Ją veiklą nepaprastai sunkina 
išsiblaškymas — tenka gyventi ten, 
kur yra universitetai. Pastaraisiais 
metais ateitininkų studentų gyvybę 
liudijo jų leidinėlis “Ateitin”, galįs 
pasididžiuoti ne savo dažnu pasiro
dymu, bet turiniu. Sendraugių yra 
bene daugiausia — sąrašuose virš 40 
pavardžių. Kasmet susirenkama kon
ferencijai, išsirenkama vadovybė 
(dabartinė valdyba: dr. J. Grinius 
— pirm., Irena Natkevičienė — ižd., 
kun. Br. Liubinas — sekr.). Iš sen
draugių iniciatyvos kilo ir šiemet per 
Sekmines įvykęs Vokietijos ateitinin- priemonės. Tikslas — Visa at- 
ką suvažiavimas Bad Woerishofene.

Ateitininkijos sukaktis
Sekminių išvakarėse į kun. 

Antano Bungos kleboniją susi
rinko virš 40 ateitininkiškosios 
idėjos žmonių. Visiį trijų sąjun
gų valdybos buvo išrinkusios su
važiavimo šeimininku kun. Bro
nių Liubiną. Jis tad ir tarė ati
daromąjį žodį, pakviesdamas su
giedoti ateitininkų himną; prisi
minti žuvusius bei mirusius 
idėjos brolius ir seses. Buvo pa
sveikintas Europos lietuvių ga
nytojas vysk. Antanas L. Deks
nys, ateitininkas iš gimnazijos 
laikų, ir dr. Petras Karvelis, 
priklausąs organizacijai 60 me
tų. Sekė bendras visų trijų są
jungų darbo posėdis, kuriam 
pirmininkavo Vysk. M. Valan
čiaus kuopos pirm. Ričardas Pa
lavinskas, sekretoriavo dipt 
teis. Justinas Lukošius. Svarsty
tas vienintelis klausimas — da
lyvavimas VIII ateitininkijos 
kongrese Čikagoje. Konstatuota, 
kad moksleivių ir studentų są
jungos nepakviestos jame daly
vauti, o sendraugiai pakviesti, 
bet taip, kad jokiu būdu neįma
noma išlaikyti nurodytų termi
nų išrinkti atstovams. Nepai
sant tos teisinės painiavos, at
stovais išrinkti dr. Jonas Nor
kaitis ir kun. Hermanas J. Šul
cas. Moksleivių ir studentų at
stovavimo klausimas paliktas at
viras.

Buvęs ateitininkų federacijos 
tarybos narys prof. Z. Ivinskis 
apie pusantros valandos užtru
kusioje paskaitoje peržvelgė at
eitininkijos istoriją 60 metų lai
kotarpyje. Būtų perdrąsu čia 
duoti santrauką, nes visa pa
skaita jau buvo sutrauktinio po
būdžio. Istorikas, baigdamas pa
skaitą, metė žvilgsnį į ateitį.

Ateities perspektyvos
Beveik ištisą I Sekminių die

ną užėmė pokalbis apie ateiti-
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praeityje — jų prisirišimą prie 
sustingusių tradicijų, nelei
džiant išsivystyti kitoms pažiū
roms. Uždaviniai ateičiai: a. at
sisakyti nuo dėsnio, kad visada 
yra tik dvi nuomonės, būtent, 
manoji ir klaidingoji; b. palikti 
išorinius formalumus ir jieško- 
ti kelių atitaisyti praeities klai
doms, c. tautiniu atžvilgiu, ne
atsisakant lietuviškumo, įsijung
ti į Europą ir duoti savo įnašą 
visuotinėje plotmėje. V. Bartu
sevičius gvildeno išorinę veiklą, 
žmogaus vidinį formavimą ir 
nustatė, kad studentų ateitinin
kų sąjunga patekusi į krizę ir 
tai ne nuo šiandien. Ateities 
perspektyvose skirtini tikslai ir

Moterys liturgijoj
I Sekminių dieną vysk. Anta

nas L. Deksnys šv. Mišias atna
šavo kartu su kunigais V. Dami
jonaičiu, B. Liubinu, S. Šileika 
ir H. Šulcu. Ganytojas savo la
bai turiningame pamoksle vedė 
paralelę tarp Sekminių dieną 
Šv. Dvasią gavusių apaštalų ir 
pirmųjų ateitininkų, užsidegu
sių ta pačia dvasią. II Sekminių 
dieną, koncelebruojant tiems 
patiems kunigams be vyskupo, 
pamokslą sakė kun. Vingaudas 
J. Damijonaitis, giliai žvelgda
mas į K. Bendrijos problemas ir 
parodydamas, kad ateities bijoti 
nėra pagrindo. Abi dienas litur
ginius tekstus skaitė visa eilė 
pasauliečių vyrų ir merginų, gie
dojo Vasario 16 gimnazistės ir 
visi dalyviai.

Rimtai ir linksmai
Du vakarus susirinkusieji gro

žėjosi Vasario 16 gimnazijos 
moksleivių ateitininkų, sustip
rintų pora svečių, meniškais pa
sirodymais. šeštadienio kryptis 
buvo humoristinė. Mergaitės iš
raiškingai ir su judesiu sudaina
vo 5 dainas, kaip “Prirodino 
seni žmonės”, “Atnešė diedas 
kukulių viedrą” ir kt. Kitoks 
buvo berniuku įnašas, kur mė
ginta juokinti kietesniais bū
dais. Sekmadienio vakarą pradė
jo berniukai pokalbiu tarp gyvo 
ir mirusio, paįvairindami jį gra
žiais šviesos paveikslais. Tada 
sekė mergaičių programa, susi
dedanti iš lyriškų dainų, tauti
nių bei baletinių šokių ir dekla
macijų. Ypač pažymėtini šokiai 
“Nemunėlis” ir “Lėlytės” — 
kūrinys mergaičių programą pa- 
ruošusios mokyt. Elizos Tamo
šaitienės. Į šio vakaro programą 
buvo taip pat įterptas ELI re
portažas apie šį suvažiavimą, 
kur kone visi dalyviai buvo 
įjungti į “Čičinsko” rimus. Au
torius — kun. Br. Liubinas. Ša
lia nuolatinių suvažiavimo daly-

naujinti Kristuje yra pastovus 
ir jo viršūnė yra tapti šventu. 
Priemonės keičiasi pagal laiką. 
Šiuo metu labai svarbu patį tiks
lą tinkamai pristatyti dabarti
niam jaunam žmogui. Ateitinin
kijos ateitis priklauso nuo Ka
talikų Bendrijos ir Lietuvos bei 
lietuvių tautos ateities. Grupi
nės veiklos metodas daug kur 
beveik neįmanomas, tad ir stu
dentų veikla panešėją į sendrau- 
ginę, kur centran statoma pri
vati iniciatyva. Bendri pasireiš
kimai galimi tik retkarčiais.

Bendrijos eilėse
Kun. A. Rubikas metė gilų 

žvilgsnį į ateitininkijos uždavi
nius K.' Bendrijoje. Ypač pabrė
žė dvigubą Bendrijos pobūdį — 
dievišką ir žmogišką. Joje nėra 
dogmų krizės, o tik struktūros, 
vidinės sudėties ir autoritetų. 
Stilius ir formos keičiasi. Pa
liekant vieną pakopą kultūroje, 
turėtų būti paliktos ir jos for
mos. Bendrija savo laiku labai 
tobulai buvo prisitaikiusi prie 
stiliaus ir formų viduramžiuose. . , ,v
šiandien jau reikia kitu. Tada V1M’ bu\° atsilankęs gražus bu- , .J.. * • *V V»Alir' TT1AT1MAC TTAlrinmil ttioiiayaainformacija ėjo tik is viršaus, o 
dabar informuoti visi iš dauge
lio šaltinių. Visi neša atsakomy
bę, iš monologo pereinama į dia
logą visų su visais. Bendrijos 
atsinaujinimo prdtese ateitinin
kai turėtų žygiuoti pirmosiose 
eilėse. 'Lietuviškąja prasme atei
tininkams krizę atnešė tremtis. 
Daugeliu atvejų ryžtas kurti vir
to pastangomis įsikurti. Lietu
viuose ir Bendrijoje sunkiai at
sisakoma nuo monologinio sti
liaus, tačiau tik klausydamiesi 
vienas kito ir rimtai imdami jo 
nuomonę, galime išgirsti šv. 
Dvasios balsą. Anot vysk. Deks- 
nio, ateitininkų darbas nesibai
gė Lietuvoje, nes Bendrijos dar
bas niekada neužsibaigia. Mums 
reikia žmonių, kurie užsidegusia 
dvasia rodytų kelią į ateitį. To
limesnėse diskusijose buvo kal
bama apie K. Bendrijos padėtį

relis vietinės vokiečių visuome
nės ir lietuvių iš Miuncheno.

Pabaiga
Suvažiavimas užsklęstas prie 

pietų stalo II Sekminių dieną. 
Kalbėjo namų šeimininkas kun. 
A. Bunga, pasididžiuodams, kad 
ateitininkijos jubilėjus paminė
tas jo klebonijoje; kvietė ir atei
tyje rinktis pas jį. Kun. Br. Liu- 
binas dėkojo visiems įgalinu
siems. suvažiuoti, pirmoj eilėj 
kun. Bungai, jo šeimininkėms 
ir programos dalyviams. Atsi
sveikinimo žodį tarė vysk. A. 
Deksnys. Sugiedojus Tautos 
himną ir gavus vyskupo ganyto
jišką palaiminimą, išsiskirstyta 
kasdienybėm

Suvažiavimą sveikino Ateiti
ninkų Federacijos vadas prof, 
dr. Justinas Pikūnas, dvasios va
das prof. kun. Stasys Yla ir Ka
nados ateitininkai. B. L. ELI

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

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

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 
sąlygas, apie kurias kiekvienas didmiesčio žmogus per 
ilgus metus svajoja. DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE:

V. Tomkus, 700 Ocean Dr. Juno Beach, North Palm, Florida 
33403, U. S. A. arba skambinti telefonu (305) 844-3388.

MOHAWK |
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS

Nemokamas į namas pristatymas.
KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė- — Tel. 537 -1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — TeL OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai J
kritau tarp dviejų vandentiekio 
bokštų. Kritau laiku. Ginklų san
dėlis išlėkė į orą. Bombardavi
mo pragaras tęsėsi.

Kai bombų sprogimas nutilo, 
pakėliau galvą. Aplinkui gais
rai, dūmai, dulkės, sužeistųjų 
šauksmas. Aš prišliaužiau prie 
artimiausio lakūno, bet pajutau 
skausmą. Per mano drabužius 
sunkėsi kraujas. Aš buvau su
žeistas į dvi vietas, bet nepavo
jingai.

Dabar aš pamečiau galvą. Pa
šokau ir nubėgau į aerodromą. 
Virš aerodromo 20.000 pėdų 
augštyje 12 bombonešių suko 
didelį ratą — skrido atgal į sa
vo bazę po atlikto mūsų aero
dromo puolimo. Tai buvo rusų 
SB dvimotoriai bombonešiai — 
pagrindiniai Kinijos aviacijoje.

Iš 200 laivyno ir armijos avia
cijos lėktuvų, išrikiuotų aerod
rome, dauguma buvo daugiau ar 
mažiau sužaloti. Degančių lėktu
vų liepsnos persimetė į kitus 
lėktuvus, nes iš daugumos jų 
sunkėsi benzinas. Aš bėgau pro 
degančius lėktuvus, norėdamas 
rasti dar tinkamą naikintuvą. 
Laimė — keli naikintuvai, kurie 
stovėjo atokiau, nebuvo paliesti 
bombų, šokau į vieną, paleidau 
motorą, jo nešildęs pasukau į ki
limo taką ir — į orą.

Pasiveju užpuolikus
Priešo bombonešiai skrido to

lyn, iš lengvo žemėdami. Aš gi 
kilau jų link vis greičiau. Po 20 
minučių jau buvau rikiuotėje 
skrendančių bombonešių apačio
je ir galėjau paleisti ugnį. Esu 
vienas naikintojas prieš 12 bom
bonešių. Apačioje Ichango mies
tas ir Jangtsės upė. Tai jau 
priešo teritorija. Jei pašautas ir 
išvengčiau mirties, tai žūčiau 
nuo priešo karių. Bet nebuvo 
laiko galvoti. Juk esu išauklėtas 
samurajų dvasioje. Tam ir paki
lau, kad išlyginčiau sąskaitas su

(Tęsinys iš praėjusio nr.) PARUOŠĖ J. VAIČELIŪNAS

PADĖKA
Kiekvieną žmogų gyvenime sutinka ir palydi įvairūs netikėtumai. 

Vieni jų būna skaudžiai liūdni, kiti malonūs, linksmi. Mus šį kartą pa
sitiko maloni staigmena. Gausus bičiulių būrys vieną gegužės Šešta
dienio vakarą susirinko mūsų pagerbti 20 metų vedybinės sukakties 
proga. Esame nuoširdžiai dėkingi už bendrą dovaną, atsilankymą, 
sveikinimus, linkėjimus, specialias sekmadienio Mišias: klebonui mons. 
dr. J. Tadarauskui, p. p. Asmenavičiams, D. P. Rabinams, R. K. But
kevičiams. VI. V. BeniuŠiams, J. A. Budnikams, VI. Bikiniams, D. M. 
Baltuliams (Delhi, Ont.), P. Brasui, J. Ž. Didžbaliams, J. T. Falkaus- 
kams, J. R. Gedrimams, S. Z. Gašlūnams, I. P. Girniams, D. M. Joni
kams, R. J. Jurgučiams, G. S. Karalėnams, J. Karalėnui, ž. D. Kazlaus
kams (Toronto), A. J. Kšivickiams, A. V. Kėžinaičiams, O. VI. Keziams, 
E. Vi. Kybartams, E. A. Kybartams, L. J. Kriaučiūnams (Vinona, 
Ont.), A. Liaukams, M. V. Leparskams, A. J. Mačiuliams, L. Košt. 
Meškauskams, V. L. Meškauskams, A. J. Mikšiams, E. Br. Milašiams, 
M. L. Milieriams (Edinboro, Pa.), L. Milieriūtei, E. Kęst. Norkams, Z. 
Z. B. Orvidams, A. Z. Pulinauskams, A. A. Pilipavičiams, J. L. Pliu- 
rams, S. S. Rakščiams (Vinona, Ont.), S. Pr. Ročiams, V. Stanaitienei, 
L. Skripkutei, E. V. Sakavičiams, J. G. Skaisčiams, E. K. Simaičiams, 
Br. J. Staniams, J. J. Stanaičiams, M. A. Tumaičiams, Z. A. Vainaus
kams, B. B. Venslovams (Stoney Creek, Ont).

Nuoširdus ačiū už atskiras dovanas: S. Skripkienei, Mikalonių 
šeimai Čikagoje, Milierių šeimai Edinboro, Pa, J. J. Budnikams. Esa
me dėkingi A. A. Pilipavičiams, už sveikinimus A. Ruzgiui, už malonų 
tartą žodį A. Vainauskui, už pobūvio pravedimą ir tartą žodį J. Plei- 
niui, už nuvežimą — J. Mačiuliu!. Malonus ačiū už rožes krikšto sū
nui Jonui Karalėnui, Jurgučių šeimai Čikagoje, A. J. Asmenavičiams 
už nematytų žiedų puokštę, L. Kriaučiūnienei ir S. Rakštienei už gra
žius pavasario obelų žiedus. Ypatinga padėka D. M. Jonikams už lei
dimą pasinaudoti gražiomis patalpomis, mielosioms rengėjoms A. 
Babinienei ir J. Gedrimienei, suruošusioms tokį gražų pobūvį. Ačiū 
ir tiem, kurie negalėjo dalyvauti ir nebuvo įtraukti į sąrašą, bet mūsų 
nepamiršo. Šis pagerbimas liks atmintinas ir mūsų vaikams •— Ri
mantui su Margarita.

Sniegas, žiedai, muzikos garsai greitai pranyksta, bet anas gegu
žės vakaras mums liks neužmirštamas.

Jūsų Eugenija ir Leonas Klevai

ANTANUI BALNIUI mirus, 

jo žmonai TERESEI, dukterims BRONEI ir GENEI, 
sūnui ALFONSUI bei jų šeimoms ir visiems gimi
nėms reiškiame gilių užuojautų —

G. R. PaulioniaiJ. A. Rinktinai

ANTANUI BALNIUI mirus, 
žmonai, sūnui, dukterims ir jų šeimoms reiškiame gi
lią užuojauta — 

Vlada ir Jokūbas Sližiai 
Aldona ir Aleksandras Kacenai

Mielų ONĄ JONAITIENĘ, jos Mamytei

URŠULEI PAUTIENIENEI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

O. J. Dementavičiai

B. H. Steponaičiai

M. J. Žekai

Pastebėjome, kad mums ten
ka kautis ne tik su kiniečiais, 
skrendančiais rusų lėktuvais, 
bet ir su rusų, amerikiečių, ang
lų ir net vokiečių lakūnais. Jie 
sudarė svetimšalių legijoną Ki
nijos aviacijoje.

Nors karas buvo vadinamas 
tik Kinijos — Japonijos inciden
tu, bet ištikrųjų buvo tikras ka
ras. Japonijos užimtoje Kinijos 
dalyje buvo sudaryta marijone- 
tinė vyriausybė su Wang-Ching- 
wei priešakyje, kai jis atsiskyrė 
nuo Kinijos vado čiangkaišeko. 
Gal nuostabiausia, kad prieš Ki
niją kovojo ir raudonieji kinie
čiai, kurie buvo lyg ir japonų tal
kininkai, nors turėjo kitus tiks
lus.

Kinija turėjo didesnę armiją 
už Japonijos ir jai padėjo kitos 
valstybės, bet kiniečiai negalėjo 
atsilaikyti prieš gerai apmoky
tus ir gerai ginkluotus mūsų ka
rius. Mums ir Kinijoje teko ka
pituliuoti tik 1945 m. rugpjūčio 
mėnesį, kai Japonija pralaimėjo 
karą prieš sąjungininkus.

Malonūs laiškai
Mūsų armijos daliniai veržėsi 

gilyn į Kiniją. Po 16 mėnesių 
nuo mano atvykimo į šį frontą 
buvo užimtas Hankow miestas 
su buvusia kiniečių aviacijos ba
ze. Dabar tame aerodrome apsi
stojo mūsų aviacijos grupė.

Žinia apie mano pirmą laimė
jimą oro kovoje nuskambėjo Ja
ponijos laikraščiuos. Greitai ga
vau laišką iš motinos. Jos pasi
didžiavimo žodžiai mano laimė
jimu man buvo tarsi balzamas. 
Gavau laišką ir iš Hatsuyo Hiro
kawa, savo dėdės dukters, kuri 
jau buvo 16 metų panelė. Ji ra
šė: “Mano tėvelis buvo paskir
tas pašto viršininku Tukuši- 
ma mieste, šikoku saloje, todėl

dabar ir aš čia gyvenu bei lan
kau mergaičių gimnaziją, čia 
gyvenimas yra kitoks, negu To
kijo mieste. Jūsų laiškas sužavė
jo mane. Apie jūsų laimėjimą ži
no visa mūsų klase. Mes kasdien 
peržiūrime laikraščius ir jieško- 
me žinių apie jus. Šia proga, Sa- 
buro, aš noriu tave supažindinti 
su savo geriausia drauge Mikiko 
Niori. Ji yra gražiausia ir pro
tingiausia mergaitė mūsų klasė
je. Jos tėvas yra profesorius Ko
bės kolegijoje. Iš visų mūsų kla
sės mergaičių, kurioms paro
džiau jūsų laišką, ji daugiausia 
pergyveno ir prašė su tavim su
pažindinti nors ir per laišką.”

Laiške buvo jų abiejų nuo
trauka ir Mikiko laiškelis^ Laiš
kelis mergaitės, kurios aš niekad 
nesutikau. Ji buvo tikrai graži. 
Malonu buvo skaityti ir jos laiš
ką, kuriame ji aprašė savo mies
tą ir šeimą. Gauti laiškai pakėlė 
mano nuotaiką. Aš ėjau į tarny
bą dainuodamas.

Netikėtas puolimas
1939 m. spalio 3 d., baigęs 

skaityti laiškus, nuėjau prie sa
vo lėktuvo patikrinti kulkosvai
džių. Aerodromo tarnautojų 
dauguma ilsėjosi. Kas gali tokiu 
momentu atsitikti? Mes nugalė
jome kiniečius ir jų tarptauti
nius lakūnus visose oro kovo
se... Staiga tylą pertraukė iš
gąstingas mūsų žvalgų šauks
mas iš stebėjimo bokštų ir tuo 
pačiu metu žemę sudrebino eilė 
sprogimų. Supratome — tai už- 
Duolimas iš oro. Nebuvo laiko 
bėgti į slėptuvę. Krintančių 
bombų švilpimas ir sprogstančių 
trenksmas kurtino mūsų ausis. 
Dūmai ir dulkės kilo į viršų. Aš 
su keliais kitais lakūnais ir me
chanikais iŠ darbo patalpos no
rėjau bėgti į slėptuvę, bet tuoj

M. B. Norkai

J. Lekutis

Pr. Lekutis,
Muskegon

RAIMUNDUI LAURINAVIČIUI tragiškai mirus, 
jo tėvus M. ir Z. LAURINAVIČIUS, brolį VIKTO

RĄ, tetų ir dėdę Z. ir A4. PUTRIMUS bei kitus ar

timuosius nuoširdžiai užjaučia — 
Dervaičių šeima

A. D. Kochankos
M. Ig. Kušlikiai 
iš Grand Rapids

LEONUI KOCIUI mirus, 
jo žmonai GRAŽINAI reiškiame gilių užuojautų 
ir kartu liūdime —

Stanių šeima

tytojai kviečiami kreiptis raitu į “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba

368-
6813

fOAUSKfTE
PATARSfMMDESfM

Pirkom naują spalvotos televizijos priimtuvą, bet esame nusivy
lę, nes blogai veikia — negalime pagauti šeštojo kanalo, o kiti kana
lai veikia taip silpnai, kad vos galima girdėti. Kreipėmės į parduotu
vės mechaniką, bet jis, atrodo, nemoka sutaisyti mūsą priimtuvo. Ką 
turime daryti?

Mes taipgi nemokame ir negalime sutaisyti Jūsų televizijos. Krei
pėmės į televizijos priimtuvų gamintoją. Jo įstaiga pasiuntė kitą me
chaniką, kuris ir sutaisė Jūsų priimtuvą. Dabar galite girdėti ir šeš
tąjį kanalą.

priešu. Priartėjęs kiek galint ar
čiau, nusitaikiau ir paleidau ug
nį į pasirinktą bortibonešį. Užsi
liepsnojo jo kairysis motoras. 
Lėktuvas išsiskyrė iš rikiuotės 
ir ėmė žemėti. Maniau smigti

paskui pašautą bombonešį ir jį 
pribaigti, bet žvilgterėjau į ben
zino rodyklę. Benzino nedaug, o 
aš esu 150 mylių nuo savo aero
dromo. Teko pasukti lėktuvą sa
vo bazės link. (Bus daugiau)



TAIKOS IR KARO KRYŽKELĖSE
Atsiliepiant į Toronte įvykusį keturių profesorių simpoziumą 

J. KARPIS

Tokia tema buvo parinkta š. 
m. balandžio 18 dieną Toronto 
Akademikų Draugijos sureng
tam simpoziumui. Kaip sena 
žmonija, taip senas jos troški
mas taikos. Žmonės labiausiai 
bijo ir nenori karo. Visais lai
kais žmonės karščiausiai mel
dėsi ir tebesimeldžia už taiką, 
prašydami Dievą juos apsaugo
ti nuo karo ir jo pasekmių. Vis- 
dėlto karai vyko ir tebevyksta 
vis su didėjančiu siaubingumu. 
Tokių karų liepsnoms gęstant, 
siaubo šėlimui aprimstant, 
skriaudų ir kančių šauksmams 
aptilsiant tikimasi pastovios tai
kos. Deja, vietoj taikos žmonės 
sulaukia dar didesnės nesantai
kos. Nė vienai dienai niekur 
nebuvo atsisakyta to taip ne
žmoniško dėsnio: jei nori taikos, 
ruoškis karui. Dar ir šiandieną 
pasaulio veidas tebešlakstomas 
nelaimingų žmonių krauju. 
Augštų ir kilnių principų prie
dangoje ir šiais pažangos laikais 
karo šmėkla siaučia be pasigai
lėjimo. Ir taip pasaulis priar
tėjo prie savęs sunaikinimo 
grėsmės.
Tad nebenuostabu, kad kiek

vieną jautresnį žmogų ka
ro priminimas tuojau pastato 
prieš klausimą: kodėl žmonės 
kariauja? Nevienas atėjo į mi
nėtą simpoziumą, tikėdamasis 
daugiau patirti šiuo aktualiu 
klausimu. Pasirinkta tema davė 
pakankamai pagrindo to tikėtis. 
Deja, kas to tikėjosi, buvo ap
viltas. Iš keturių simpoziumo 
dalyvių nė vienas šiuo klausimu 
nepasisakė net ir tuo atveju, kai 
iš klausytojų tarpo buvo iškel
tos tikrai provokuojančios min
tys. Tiesa, pranešimas “Lietu
vos nepriklausomybė — mažos 
valstybes dilema” leido klausy
tojams šiek tiek pasidairyti ant 
taikos ir karo kryžkelių. Tiesos 
ir laisvės sampratų nagrinėji
mai vėl nuvedė taikos elemen
tų geresnio supratimo teoriniu 
keliu. Taip ir liko simpoziumo

Kanadietis pirko automobilį Maskvoje
Maskva. Viduryje sniegu už

pustyto lauko, prie geležinkelio 
stoties bėgių, toli nuo betkokio 
viešo susisiekimo, yra automobi
lių pardavimo vieta (showro
oms). Apie vieno akro žemės 
plotas, aptvertas augšta plieni
nio tinklo tvora, o viduryje — 
mažas namelis tarnautojams. 
Pirkėjai jo vidun neįleidžiami. 
Ten nėra jokio kito pastato, 
nors lauke 20 laipsnių žemiau 
nulio. Šiame mieste, kur gyvena 
apie 6 milijonus gyventojų, yra 
tik dvi automobilių pardavimo 
vietos. Aprašomoji vieta yra ar
timesnė iš miesto centro, į kurią 
buvome nukreipti pirkti nauja 
“Volgą”.

Aptvertas plotas yra padalin
tas į tris skyrius tokiomis pat 
tvoromis: motociklams, kurių 
priekabos dar įpakavimo dėžėse, 
mažiems “Moskvič” ir dides
niems “Volga” automobiliams. 
Pastarasis skyrius pažymėtas 
“tik diplomatams”. Tai buvome 
mes, — rašo Marų de Villiers iš 
Maskvos, Toronto “The Tele
gram” dienraščio koresponden
tas.

Pasirinkimas
Tvarka paprasta. Vaikščiojam 

aplink automobilius toje užtva
roje, praskleisdami brezentus, 
kuriais yra apdengti nauji auto
mobiliai, ir jieškome, kol randa
me neapgadintą. Tada kalbina
me tarnautoją. Vienas jų paduo
da raktus ir galima įeiti į auto
mobilio vidų. Patarnautojas kaž
kur dingsta. Pasukame motoro 
raktą, bet jokio atgarsio. Pažiū
rime'į motorą — nėra baterijos. 
Palaukiame. Ateina tas pats pa
tarnautojas su nauja baterija. 
Bateriją Įdeda ir priveržia. Tada 
pripila verdančio vandens į radi
atorių, nes Sovietų Sąjungoje 
nėra heužšalančio skysčio radia
toriams, todėl juos laiko visada 
tuščius. Vėliau pila truputį aly
vos ir labai mažai benzino.

Pirkimas
Tarnautojas paprašo, kad mes 

sutvarkytume dokumentus. 
Kur? Departamentinėje krautu
vėje už vienos mylios kelio. Ko
dėl ten? Jis tik patempė pečiais. 
Mes atvykome į tą krautuvę ir 
radome 4 stalų eilę, bet tarnau
tojai buvo tik prie vieno stalo. 
Prie to stalo laukė ilga rusų eilė. 
Geriau sakant, kaip ir visose ru
sų laukimo eilėse, buvo spau- 
džiamasi, judama, jieškoma kuo 
nors nusiskųsti, murmamą. Ten 
buvo ne tvarkinga eilė, bet geros 
prigimties masė. Mes atsistojo
me į eile. Vienam asmeniui te
ko sugaišti apie 20 minučių. Mes 
buvome 27 nr. eilėje', bet 
prie mūsų vis nauji atsistodavo. 
Tada mūsų vertėjas, būdamas 
gerų nervui pasakė, kad mes tu
rime skubėti i teatrą ir pasistū
mė į priekį. Mes neatsilikome. 
Eilė buvo draugiška. Teatras bu
vo pakankama pasiaiškinimo 
priežastis. Moteris prie stalo pa
ėmė mūsų pareiškimo lapą. Ji 
labai atidžiai išžiūrėjo mano pa
są, perrašė dokumentus du kar

vadovas skolingas nepilnu pasi
imtos temos išsėmimu. Gal žmo
nės ir nežino gerai visų teorinių 
taikos elementų, bet jie pilnai 
jaučia ir supranta jos vertin
gumą, naudingumą, reikalingu
mą. Jie dar geriau pažįsta karo 
baisumą. Nė kiek nemažiau jie 
žino, kad karai neišsprendžia 
ginčų bei nesusipratimų ir ne
atitaiso skriaudų bei neteisybės, 
o tiktai dar labiau pasunkina 
gyvenimo problemas, sukompli
kuoja žmonių santykiavimą. Bet 
kodėl kariaujama, neturi atsa
kymo. Neužtenka žinoti, kad 
laisvė priklauso visiems, kad 
tiesa reikalauja daiktus vadin
ti tikrais vardais. Yra svarbiau 
išsiaiškinti ir suprasti, kad žmo
gus, siekdamas dominavimo sa
vo doktrinomis, paliečia kito 
žmogaus laisvę. Nemažiau svar
bu išsiaiškinti, kodėl žmogus, 
gerai žinodamas daiktų vardus, 
jų nevadina tais vardais, sąmo
ningai skelbia netiesą tiesos var
du, priespaudą neša laisvės prie
dangoje. Juk tikrumoje dar nė 
vienas karas nebuvo pradėtas 
dėl laisvės ar tiesos.

Šitie ir kiti susikryžiavę gyve
nimo keliai kankina žmoniją ir 
todėl taip j ieškoma būdų paša
linti barikadas nuo taikos kelio. 
Tuo būdu karo ir taikos klausi
mo išsprendimas yra įgavęs ne
paprastai didelės reikšmės. Juo 
labiau mums išeiviams, karo ir 
taikos aukoms. Toronto Akade
mikų Draugija, pajudinusi šį 
klausimą, liko įsipareigojusi pri
eiti prie vienokio ar kitokio at
sakymo. Palikimas šio klausimo 
pusiaukelėje aštrina nuotaikas, 
kurių išsiliejimas spaudoje var
gu ar būtų naudingas. Skirtingų 
nuomonių suderinimas būtų 
naudingesnis simpoziumo ar 
diskusinės paskaitos keliu. Tik 
reikėtų pasistengti sukviesti 
daugiau jaunimo, nes šio klau
simo sprendimu labiausiai nesu
taria jaunimas su senimu. Nau
dingos būtų bendros- diskusijos.

tu, nes neturėjo kalkinio popie
riaus.

Išvykimas
Kai dokumentai buvo sutvar

kyti, sugrįžome atgal į automobi
lių užtvarą už vienos mylios ke
lio'. Ten buvo eilė žmonių, kurie 
laukė šaltyje. Tarnautojas patik
rino mūsų dokumentus ir pasa
kė, kad turime pasiimti iš čia au
tomobilį. Pastebėjome, kad 
prieš tą automobilį stovėjo dar 
trys užrakinti automobiliai. Tuo
jau jis pakvietė laukiančius eilė
je žmones išstumti tuos tris au
tomobilius. Mes visi nesunkiai 
juos išstūmėme ir galėjome išva
žiuoti nauju.

Visas šis pasakojimas atrodo 
juokingai ir naiviai. Mes ten taip 
ir jautėmės, bet tai nėra parodi
ja, nes turiu įrodymą — automo
bilį. Vėliau buvo paaiškinta, kad 
pirkimas mums buvo palengvin
tas — suprastintas, nes mes mo
kėjome doleriais, kurių Sovietų 
Sąjungai labai reikia. Rusams 
nėra taip lengva nusipirkti nau
ją automobilį.

Laukiančiųjų sąrašas
Ten oficialiai yra pažymėta 

kaina. Doleriai ir rubliai oficia
liai priimami beveik vienodu 
kursu. Mes užmokėjome §1400 
už 6000 rublių vertės automobi
lį. Rusai turi mokėti pilną kainą. 
Jie turi užsirašyti, įmokėti visus 
pinigus ir laukti mėnesiais. Kai 
jo eilė ateina, gauna pranešimą 
ir atvyksta prie automobilių, čia 
jau skirtinga tvarka: jam nelei
džia pasirinkti automobilio—jis 
turi imti iš eilės. Jei automobilis 
neveikia, ar yra kas nOrs netvar
koj, ar kitos rūšies (kas kartais 
atsitinka), jis turi teisę neimti ir 
vėl iš naujo užsirašyti i laukian
čiųjų eilę iš galo. Neatsižvel
giant į šiuos sunkumus, pareika
lavimas labai didelis. Kartais net 
nepriima į laukiančiųjų sąrašą. 
Dėlto vartoti automobiliai par
duodami labai augštomis kaino
mis. Rusams leidžiama parduoti, 
bet užsieniečiams — ne. 6000 
rublių “Volga” privačiai parduo
dama už 12.000—19.000 rubliu.

t

Atsarginės dalys
Mes mėginome nusipirkti žie

mines padangas, bet niekur ne
gavome. Tada suradome rusiš
kas žiemines padangas Suomijo
je, bet turėjome sumokėti im
porto muito 100% vertės. Auto
mobilis, kurį mes pirkome, buvo 
naujas, bet seno modelio, nes at
rodė kaip 1950 m. amerikietiš
kas automobilis. Kanados amba
sados mechanikas tvirtino, kad 
juo galima saugiai važinėti vie
nerius metus.

Nauji aristokratai
čia yra matomas naujas “Vol

gos” modelis, kuris primena bri
tų kompaktinį (vidutinio didu
mo) automobilį. Mes mėginome 
tokį pirkti, bet mums atsakė, 
kad jie dar nėra parduodami. 
Parodėme, kad toks vienas gatve 
važiuoja, bet tarnautojas tik pa
kartojo, kad jie dar nėra parda
vinėjami. Jų negalima gauti nė

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas (viduryje), lydimas R. G. Vildžiaus, pas Filipinų senatorių G. J. 
Puyat Maniloje

Kolegija, kurios nori ir rusai
Šv. Kazimiero kolegija Romoje rengiasi minėti 25 metų sukaktį ir su viltimi žvelgia į ateitį

Nors kolegijos steigimo min
tis siekia šio šimtmečio pradžią, 
nors konkretūs žygiai steigti Ro
moje kolegiją jau peržengė 35 
metus, turėjo praeiti dar keletas 
metų iki ši seniai svajota, labai 
laukta įstaiga pagaliau tapo is
torine realybe.

Pasibaigė antras pasaulinis 
karas. Vokietijoje atsirado ne
mažas skaičius lietuvių klierikų. 
Jie buvo priglausti Eichstaetto 
kunigų seminarijoje. Kadangi 
karo išvargintoje Vokietijoje gy
venimo sąlygos buvo sunkios, ki
lo mintis dalį klierikų pasiųsti i 
Romą, šiai minčiai šv. Sostas 
pritarė ir pažadėjo jos realizavi
mą remti.

Su belaisviais
Arkivyskupo J. Skvirecko, 

vysk. V. Brizgio ir vysk. V. Pa- 
dolskio rūpesčiu ir apaštališkojo 
nuncijaus Vokietijoje arkiv. Or- 
senigo pritarimu, 1945 m. rude
nį leidosi kelionėn į Romą 20 
klierikų ir tiek pat kunigų.

Kelionė buvo sunki. Teko 
vykti su italais belaisviais preki
niuose vagonuose. Iš Vokietijos 
iki Romos kelionė truko keletą 
dienų. Pirmoji grupė Amžinąjį 
Miestą pasiekė rugsėjo mėnesį.

Pradžioje teko prisiglausti pas 
Tėvus marijonus. Tuometinis 
marijonų generolas vysk. P. Bū- 
čys tėviškai rūpinosi visais ir 
kiek galėjo padėjo kiekvienam. 
Reikėjo rasti kolegiją, kurioje 
būtų galima bent laikinai prisi
glausti. Beveik visos kolegijos 
tuo metu buvo tuščios, bet nė 
viena jų nenorėjo mūsų priimti. 
Buvome juk nieko neturi pabė
gėliai. Kas tokių norės?! Tik Jo 
Eminencijos kard. J. Pizzardo 
pastangų dėka buvome pagaliau 
priimti Pietų Amerikos kolegi
joje. Joje apsigyvenome 1945 m. 
spalio 18 d. ši yra tikroji mūsų 
kolegijos gimimo data.

Vadovybės bejieškant
40 asmenų bendruomenė bu

vo reikalinga vadovybės. Apie 
vadovybę kaikas jau Vokieti
joje buvo galvojęs, todėl vos tik 
atvykus į Romą, kaikurie kuni
gai sušaukė steigiamąjį Kunigų 
Sąjungos susirinkimą, išrinko 
valdybą ir pasiūlė tuomet Romo-

PREL. L. TULABA
je esančiam arkiv. J. Skvireckui, 
kad steigiamai kolegijai vado
vautų išrinktoji Kunigų Sąjun
gos valdyba. Jo Ekscelencijai 
siūlymas atrodė priimtinas. Jis 
tuo reikalu ryžosi kalbėti Vati
kano valstybės sekretoriate. Bu
vo priimtas mons. D. Tardini, 
kuris vėliau tapo valstybės sek
retoriumi. Arkiv. J. Skvirec
ko siūlymui nepritarė ir pareiš
kė: “Vadovybes skiria Bažnyčia. 
Ekscelencijai turi būti žinoma, 
jog Bažnyčioje nėra praktikuo
jama, kad kunigai rinktųsi sau 
vadovybes”. Gavęs tokį atsaky
mą, arkiv. J. Skvireckas kreipėsi 
į jėzuitų vyresniuosius, kad im
tųsi vadovauti besiformuojan
čiai kolegijai. Prašymas priim
tas be entuziazmo. Buvo pažadė
ta laikinai pakviesti iš Paryžiaus 
Tėvą J. Kubilių ir jam pavesti 
globoti mūsų studentus, prisi
glaudusius jėzuitų vadovaujamo
je Pietų Amerikos kolegijoje. 
Ar ir kada Tėvas Kubilius at
vyks, nebuvo žinoma,, o vadovo 
mūsų gimstančiai kolegijai rei
kėjo jau dabar.

Bijojo suvalkiečio
Neliko nieko kito, kaip laiki

nai vadovo pareigas pavesti vie
nam iš mūsų. Ši našta buvo už
dėta ant šias eilutes rašančio pe
čių. Įvyko tai, ko kaikas iš kuni
gų bijojo, būtent suvalkiečio. O 
aš buvau suvalkietis. Visa tai 
man buvo žinoma, ir visa tai dar 
daugiau sunkino jau ir taip ne
lengvą man . uždėtos atsakomy
bės naštą. Kaikam gal tai atro
dys smulkmena. Kaikam gal ne
patiks. Visdėlto aš noriu istori
jai perduoti ir šią aplinkybę, ku
ri man nebuvo tik smulkmena, o

Į LIETUVĄ
Muitas ir išlaidos Įeina Į nusta
tyta kainą — gavėjui nereikia 
nieko primokėti.
SPECIAL 1 $38.50 JAV.

10 sv. taukų, 10 sv. kviet. miltų,
10 sv. ryžių, 10 sv. cukraus

10 SKARELIŲ S46.80 JAV 
5 vilnonės, didelėm ar mažom 
gėlėm, turkišku raštu, visų spal
vų; 5 šilkinės skarelės įvairių 
spalvų.

Jaunimo kongrese 1966 m. Či
kagoje vainikuota “Miss Lithua
nia" p-lė Orentaitė, Čiurlionio 
Ansamblio narė. Kam ji perduos 
savo vainiką sekančiame jauni
mo kongrese? Antrasis jaunimo 
kongresas įvyks 1972 metais

2 itališki nailono
lietpalčiai S39.30, JAV.
2 itališki nailono lietpalčiai vy
riški ar moteriški — visų dy
džių, tamsiai mėlynos, tamsiai 
žalios ir tamsiai rudos spalvos.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
DIRBTINIO KAILIO IMITACI
JA, pagaminta iš garsios Borga- 
na medžiagos (tamsiai ru
dos spalvos) arba persiško ėriu
ko (juodos spalvos).
Tokia pigia kaina niekur negau
site.
Pilna kaina su viskuo $99.-JAV.

Vasarnamiams 
sklypai

$1195 • $50.00 įmokėti

Georgian Bay -

UŽSAKYKITE DABAR 
TIK PER 

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

125 East 23-rd St, New York, 
N.Y. 10010, USA.

PRAŠYKITE NEMOKAMŲ 
KATALOGŲ

tik 89 mylios
% akru sklypai su gražiais 
medžiais ir smėlėta pakrante 
Dėl brošiūros skambinkite 

223-6222, Toronto

ČESNAKAS-

už dolerius — rezervuoti augš- 
tesnei biurokratų klasei. Tuoj 
pastebėjome, kad biurokratų lei
dimų numeriai prasideda su 
MOC. Jie visi turi privačius šo
ferius ir langų užuolaidas. 
Mums, važiuojantiems “Volga”, 
buvo didelis malonumas, kai ji 
užsikirto ir sustojo prie vieno to
kiu biurokratu automobilio.

V. Talis

česnakas (gorlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo neive- 
rumų, nuo puvimo bok te riją bei jas 
sunaikino. "ADAMS GARLIC PEAR LES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per istisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PfARLES" dėžutg vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogą tu
rėsi. iios česnako kapsulės neturi 
nei kvapo, nei skonio.

veikiau karti realybė. Pradžioje 
man talkino su visu nuoširdumu 
vadovavimo darbe kan. Z. Igna
tavičius, prisiimdamas prefekto 
pareigas. Tėvai jėzuitai, matyt, 
nematydami rimtų perspektyvų 
kolegijai, Tėvo Kubiliaus neat
siuntė ir vadovybės neperėmė. 
Tokiu būdu man teko ir toliau 
eiti vadovavimo pareigas.

Bado laikotarpis
1945-6 metai P. Amerikos ko

legijoje mums buvo didžioji ga
vėnia: kentėm badą ir visokerio
pą nepriteklių; buvome svetimi 
nesvetinguose namuose; jautėm 
nepasitenkinimą iš svetimųjų ir 
iš savųjų; tikėjom, meldėmės ir 
laukėm pakenčiamesnės atei
ties, bet tai buvo “speravimus 
contra spem” (vylėmės prieš vil
tį)-

Mus guodė ir drąsino lietuviai 
Tėvai jėzuitai ir Tėvai marijo
nai. Pirmoji vilties liepsnelė su
žibo 1946 m. Vasario 16 šventė
je. Tą dieną mus atlankė iš 
Amerikos atvykęs Stasys Pieža. 
Jis mums pranešė, kad jo klebo
nas kun. A. Briška galvojąs nu
pirkti kolegijai nuosavas patal
pas. Prasidėjo susirašinėjimai. 
Jie, deja, pradžioje nedaug ža
dėjo. Kardinolo P. Pizzardo pa
skatinti ir padrąsinti, po to kai 
jis pats pamatė, kokiose sąlygo
se mes gyvename, ėmėm jieškoti 
kolegijai tinkamų savų patalpų. 
Teko ilgai jieškoti. Pagaliau 
1946 m. vasarą, studentams atos
togaujant anglų kolegijos viloje 
Palazzollo, atsirado proga pirk
ti iš seselių klarisių namą Via 
Casalmonferrato 20. Po ilgų ir 
sunkių derybų, kardinolui J. 
Pizzardo patariant ir padedant, 
o Šv. Sostui finansuojant, namą 
nupirkome ir jame apsigyveno
me 1946 m. lapkričio 4 d.

Kun. A. Briškos doleriai
Nuo šios dienos kolegija buvo 

jau ne tik bendruomenė, bet jau 
ir teisinis asmuo, pilnai veikian
ti Įstaiga. Oficialus Šv. Sosto pri
pažinimas buvo suteiktas porai 
metų praslinkus -— 1948 m. ge
gužės 1 d. 1947 m. atvyko kun. 
A. Briška. Jis atmokėjo Šv. Sos
tui skolą, kurią buvo davęs na
mams pirkti, ir dar paliko pini
gų namams įrengti bei pritaiky
ti. Be to, su kun. A. Briška buvo 
sutarti ir pasirašyti atitinkami 
kolegijos steigimo ir jos veiki
mo dokumentai. Pagal šiuos do
kumentus, kolegija turi tarnau
ti lietuviams: joje turi teisę mo
kytis ir auklėtis lietuvių kilmės 
studentai iš kur jie beatvyktų.

Tokia yra kolegijos pradžia. Ji 
buvo sunki ir net skaudi. Bet ji 
buvo gera, Dievo valią atitinkan
ti ir davė gerų vaisių. Jais gali
me, švęsdami 25 metų sukaktį, 
džiaugtis ir didžiuotis.

(Bus daugiau)

Danutė ir Eugenijus Bliskiai, Londono, Ontario, universiteto studen
tai, ''Baltijos“ ansamblio dalyviai, skautu organizacijos nariai, Rod
ney apylinkės jaunimo dainų ir šokių mokytojai. Danutė yra moky
toja ir geografijos studentė, o Eugenijus — inžinerijos studentas, 
“Tauro'’ sportininkas, dainos bei muzikos mėgėjas. Vedę prieš dve
jus metus, bet nuo savo jaunimo neatskiriomi
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KEISTINA AUKŲ RINKIMO TVARKA?
AL. GIMANTAS

Kasmet vis labiau aktualėja 
aukų rinkimo problematika. 
Niekas nesako, kad nereikia au
koti bendrosioms Lietuvos lais
vinimo pastangoms, bet yra įvai
rių nuomonių, pageidavimų, 
kaip surenkami pinigai turėtų 
būti skirstomi.

Jungtinėse Valstybėse, bent 
iki šiol, surinktų pinigų suma 
paprastai eina ALTos iždan. Tos 
privilegijos, regis, nelabai no
rima atsisakyti. Bet pasigirsta 
vis dažnesnių balsų, esą ir Bend
ruomenės junginiai turi pilną 
teisę ruošti Vasario 16 minėji-
mus ir daryti rinkliavas. Kaikur 
ir LNF bando šventės proga gau
ti aukų saviesiems tikslams. Vi
si žinome, kad ALTa finansuo
ja VLIKo veiklą, tad ir jos biu
džetas turėtų būti didžiausias, 
tačiau negalima nuneigti, kad 
LB taipgi turi savo paskirtį 
bendrojoje veikloje, kuri, kar
tais teisiogiai, kartais netiesio
giai, rišasi su bendromis pastan
gomis padėti Lietuvai atsikraty
ti svetimos priespaudos.

Pastarųjų kelerių metų Vasa
rio 16 minėjimuose vis dažniau 
jaučiamas savotiškas bruzdėji
mas dėl surinktų aukų paskirs
tymo. Tie balsai darosi vis gar
sesni. Nesinorėtų tikėti, kad 
tuos reiškinius reikėtų laikyti 
skaldymo arba nevienybės reiš
kiniais. Nesinorėtų tikėti kieno 
nors bloga valia. Aišku visiems, 
kad surinktų lėšų minėjimų pro
gomis jokiu būdu neužtenka tik
rai efektyviai ir plačiai veiklai. 
Tuo tarpu priekaištų, kad toji 
veikla yra nepakankama ar net 
nieko nepasiekianti, vis dažniau 
išgirstame. Vieni pageidauja 
daugiau informacinės, propa
gandinės veiklos svetimųjų pa
saulyje, kiti norėtų plačiau pa
skleisti lietuviškuosius kultūri
nius laimėjimus, treti siūlo kiek 
galint veržliau brautis politinėn 
veiklon ir tose sferose bandyti 
laimėti Lietuvai ir jos reika
lams daugiau palankumo bei dė
mesio.

Visam tam reikia pinigų, pi
nigų ir dar kartą pinigų. Jų. 
deja, pakankamai neturime. Tad 
kas lieka daryti? Bandant atsa-

LIETUVIŲ FONDAS IR IŠEIVIJA
P. LELIS

Lietuvių Fondas, kaip sako jo 
statutas, yra Įsteigtas remti lie
tuvių kultūriniams ir labdaros 
poreikiams, o ne dalyvauti ki
toj veikloj, kuri leidžiama 
pagal gyvenamo krašto įstaty
mus. Kol kas turime tik Ame
rikos Lietuvių Fondą (Lithua
nian Foundation) ir Kanados Lie
tuvių Fondą (Lithuanian Cana
dian' Foundation). Prieš porą 
metų buvo numatytas steigti 
toks fondas ir Australijoj. LB 
pirm. S. Narušiui prašant, jam 
buvo pasiųstas Kanados Lietu
vių Fondo statutas. Praeitais 
metais a.a. Narušiui mirus, ne
žinia, kaip toliau to Fondo stei
gimas ten vyksta. Kitose didelė
se pasaulio lietuvių kolonijose - 
Argentinoj ir Brazilijoj — apie 
Lietuvių Fondo steigimą negir
dėti. Turėtų ir ten kas nors tuo 
reikalu susirūpinti.

1961 m. Įsteigtas Amerikos 
Lietuvių Fondas 1970 m. ko
vo 1 dieną turėjo 2550 narių ir 
$610.000 kapitalo, t.y. narių Įna
šo ir aukų. 1969 m. jis turėjo 
pajamų (nuošimčių nuo kapita
lo) — $43.000, išlaidų — $12.- 
000, pelno $31.000. Visas pelnas 
paskirtas kultūriniams lietuvių 
reikalams. Fondo kapitalo 64% 
laikomi bankų sąskaitose arba 
komercinėse obligacijose, o

kyti į tą klausimą, kyla nuomo
nė, kad gal būtų surinkta dau
giau lėšų, jei aukotojai minėji
mų proga turėtų pilną laisvę au
ką skirti tam veiksniui, kurio 
veiklai daugiausia simpatizuoja, 
pritaria. Jei vieniems atrodo, 
kad ALTos veikla yra nepakan
kama, ir su didesniu pasitikėji
mu žiūri į Bendruomenę, iš ku
rios tikisi veiksmingesnės akci
jos, galėtų jai skirti ir savąją 
auką. Yra tautiečių, kurie savą
ją auką norėtų skirti kitoms ins
titucijoms — tautinių organiza
cijų fondui, “Lituanus” žurna-
lui, BATUNui. Galimas dalykas, 
kad ALTos veikėjams tai ne
priimtina, tačiau, jei visuome
nės eilėse vis dažniau girdisi ne
pasitenkinimo balsų esama aukų 
rinkimo tvarka, būtų netikslu 
nesiskaityti su potencialių auko
tojų valia. Juk nuo eilinio au
kotojo ir priklauso — duos ar 
ne. Jo privilegija būtų savąjį pi
nigą skirti ten, kur jo įsitikini
mu ta auka bus geriausiai su
naudota.

Taigi, gal ir nederėtų piktin
tis tais balsais, kurie reiškia pa
geidavimą, kad Vasario 16 mi
nėjimų metu kiekvienas aukoto
jas galėtų nevaržomai pasirinkti, 
kuriam veiksniui ar institucijai 
jis savąją auką skiria. Kanados 
lietuvių tarpe, bent kaikuriose 
vietose, tai jau praktikuojama. 
Vienur auka atiduodama vokely
je, užrašius kam ji skirta, kitur 
salėse, prie atskirų stalų, gali
ma savąją auką nukreipti vie
nu ar kitu adresu. Bent iki šiol, 
regis, jokio nepasitenkinimo šia 
tvarka nebuvo girdėti. Gal tokią 
ar panašią tvarką būtų galima 
perkelti ir i Jungtinių Valsty
bių rengiamus minėjimus. Jei 
prisiminsime nelabai malonų 
faktą, kad dalyvių skaičius mi
nėjimuose turi tendencijos ma
žėti, gal ir būtų pravartu paten
kinti tų balsus, kurie norėtų sa
lėse savąją metinę duoklę nu
kreipti ten, kur, duodančiojo 
nuomone, tas pinigas bus sunau
dotas pačiu efektyviausiu būdu. 
Galbūt tai prisidėtu ir prie 
bendrųjų minėjimų dalyvių 
skaičiaus padidėjimo.

36% kapitalo investuota i kor
poracijų akcijas. Fondo tarybos 
pirmininku yra dr. G. Balukas, 
valdybos pirm. — dr. K. Ambro- 
zaitis, reikalų vedėju — A. Rėk
laitis.

Kanados Lietuvių Fondas 
įsteigtas 1962 m. Jis sudaro tik 
vieną dešimtadalį Amerikos Lie
tuvių Fondo, nes Kanadoje gy
vena tik apie 30.000 lietuvių, o 
Amerikoj — apie milijoną. Ak
tyvių lietuvių betgi ten yra ne
daugiau kaip 300.000. Tas san
tykis Kanados ir JAV lietuvių 
1:10 beveik visur išlaikytas, š" 
m. balandžio mėnesi KLF turėjo 
380 narių ir $61.000 kapitalo. 
1969 m. turėjo pajamų (nuošim
čių nuo kapitalo) — $3.860, iš
laidų $260, pelno $3.600. Ame
rikos L. Fondo administracinės 
išlaidos $12.000 per metus at
rodo perdidelės, o KLF — per- 
mažos. Matyt, ALF turi apmo
kamų tarnautojų, nes skelbia, 
kad raštinėje darbas vyksta 7 
dienas savaitėje. Suprantama, 
turint tokį dideli kapitalą rei
kalingi nuolatiniai tarnautojai. 
Kanados Liet. Fondas kol kas 
niekam jokio atlyginimo už dar
bą nėra mokėjęs ir greičiausiai 
nemokės, bent iki surinks 
$100.000.

Visas KLF kapitalas laikomas 
lietuvių kredito bankeliuose, ku
rie moka Fondui 7% % arba 
8%. Amerikoj tokių lietuvių 
kredito kooperatyvų nėra, išsky
rus vieną Los Angeles, kur jį 
Įsteigė ten nusikėlęs gyventi 
buvęs Toronto “Paramos” ve
dėjas A. Kiršonis. Tiek Ameri
kos, tiek Kanados Lietuvių Fon
dai gimė su tais pačiais nega
lavimais, t. y. atsipalaidavimo 
skausmais iš motinos — Lietu
vių Bendruomenės globos. Su
prantama, kad L. Bendruome
nės vadovybė, kaip vyriausias 
lietuvių išeivių organas, nenorė
jo išleisti iš savo globos nauja
gimio kūdikio — Lietuvių Fon
do. Nors Fondo steigėjai buvo 
tie patys Bendruomenės nariai 
ir veikėjai, bet jie manė, kad 
Fondas greičiau augs, jeigu jį 
valdys patys aukotojai. Laikas, 
Fondo nuoseklus augimas, viso 
pelno atidavimas lietuvių bend
ruomenės kultūriniams reika
lams tuos nesutarimus išlygina. 
Lietuvių Fondas S. Amerikoj 
stiprėja,' jo skiriama parama lie
tuvybės išlaikymui vis didėja.
“The National Council of Chur

ches”, JAV protestantiniu bend
rijų taryba, leidžia dvimėnesinį 
biuletenį “Religion in Commu
nist Dominated Areas”. 1970 m. 
kovo-balandžio nr. išspausdintas 
vedamasis apie religiją Lietuvo
je ir Lietuvos kat. kunigų raš
tas Kosyginui. Rašiniai atsirado 
Kanados LK Centro dėka.



® IWGTOIE TMffiE
BAIGUSIŲ IŠLEISTUVĖS
Lietuvos augštosios mokyklos šie

met gyveniman išleidžia apie 7.000 
specialistų, jų tarpe daugiau kaip 
600 medikų, 2.000 inžinierių ir 1.300 
pedagogų. Pirmąją išleistuvių šventę 
Vilniaus universiteto Sarbievijaus 
kiemelyje jau surengė istorijos ir fi- 
logijos fakultetai savo 189 baigusių 
būriui, kurių eilėse po penkerių me
tų vėl yra grupė žurnalistų. Progra
ma buvo pradėta poetės Janinos De
gutytės minorine gaida skambančiais 
posmais. Už gerą mokymąsi ir akty
vią veiklą studentų gretose univer
sitetas apdovanojo A. Žemaitytę, G. 
Steigvilą, M. Raitytę, L. Sabaliaus
kaitę bei kitus pirmūnus. Dėstyto
jams už jų pastangas dėkojo litua
nistų, bibliotekininkų, romanistų bei 
kitų specialybių atstovai. Liekan
tiems universitete studentams buvo 
perduotos humoru nuspalvintos gy
veniman išeinančių “relikvijos”. Ka
dangi didžiajai baigusių daliai teks 
atsisveikinti ne tik su senuoju uni
versitetu, bet ir pačiu Vilniumi, 
jiems buvo suorganizuota ekskursija 
autobusais aplink Vilniaus miestą. 
Pirmiausia autobusai juos nuvežė i 
naująjį universiteto miestelį, kur 
1967 m; buvo įkasta iš senųjų rūmų 
pamato išimta ir atvežta XVI šimt
mečio plyta ir kur rektorius prof, 
dr. J. Kubilius sudaužė tradicinę 
bonką šampano. Naujajame miestely
je tuo tarpu tėra du dideli pastatai, 
bet jau 1971 m. čia įsikurs universi
teto ekonomikos fakultetas. Baigusiu 
grupė taipgi stabtelėjo ir gėlėmis 
papuošė Vilniuje esančius K. Done
laičio, P. Cvirkos, A. Puškino, V. 
Kapsuko paminklus.

PAKIRPTI SPARNAI
Po studijas baigusiųjų išleistu

vių Vilniaus universitete užsukime 
pas viduriniųjų mokyklų abiturien
tus, kurių problemas mums atsklei
džia “Komjaunimo Tiesos” 97 nr. pa 
skelbtas R. Cemnolonskio rašinys 
“Kada griauti smėlio pilis?” Dauge
lį abiturientų sukrečia žinia, kad 
jiems nėra kelio į augštąsias mokyk
las. R* Cemnolonskis cituoja jų reak
ciją: “Vienuolika metų mokiausi, ir 
štai dabar...” Duokim žodį R. Cem- 
nolonskiui: “Taip, nuo amžių viduri
nė mokykla ruošė aukštajai. Taip bu
vo ir taip, atrodė, bus. Mūsų socialis
tinės visuomenės gamybos jėgos pa
siekė tokį lygį, kad sudėtingą žemės 
ūkio ir pramonės techniką galima 
patikėti tik mokytiems žmonėms. To
dėl pereiname prie visuotinio viduri
nio mokslo. Bet tradicinės, iš kartos 
Į kartą perduodamos pažiūros jauni
mo sąmonėje dar gajos. Absoliuti 
respublikos abiturientų dauguma 
svajoja stoti į aukštąsias mokyklas, o 
įstoja vos 27%. Į visa tai atsižvel
giant, planuojama, kad, pavyzdžiui, 
apie 38,3% šių metų laidos Vilniaus 
miesto abiturientų teks įdarbinti, o 
9,3% pasiųsti į profesines technikos 
mokyklas. Juk ir iš 1969 metų laidos 
tarpo 35,5% tapo gamybininkais, 
7,2% įstojo į įvairius technikumus, 
dar kiti nuėjo į profesines technikos 
mokyklas ir t. t Tačiau šie planai 
kartais kirste kertasi su pačių abitu
rientų svajonėmis: 70% dabartinių 
Vilniaus miesto abiturientų tikisi 
įstoti į aukštąsias mokyklas, tuo tar
pu mokytis technikumuose ruošiasi 
9,5%, profesinėse technikos mokyk
lose—vos 0,68%, įsidarbinti — 10%. 
Nors labai nesinorėtų pakirpti šių 
svajonių sparnus, iš anksto galima 
numanyti, kad dalies abiturientų sva
jonė jau šiemet mokytis ten, kur šir
dis geidžia, neišsipildys. Dar daugiau 
— įgyvendinant visuotinį vidurinį 
mokslą, ateityje vis gausės skaičius 
tų jaunų žmonių, kuriems, baigus vi
durinę mokyklą, teks dirbti pramonė
je ar žemės ūkyje. Taigi daugelio 
moksleivių ateityje laukia kvalifikuo
to darbininko darbas...” Iš tikrųjų 
27% abiturientų laidos įstojimas į 
augštąsias mokyklas yra labai men
kas. Kalta augštųjų mokyklų stoka. 
“TŽ” puslapiuose jau antrą kartą bu
vo keltas klausimas, kad Lietuvai ne
užtenka vieno Vilniaus universiteto, 
Kauno medicinos ir politechnikos 
institutų. Atrodo, atėjo laikas atgai
vinti Kauno universitetą, susirūpinti 
naujo universiteto steigimu Klaipė
doje ar galbūt Šiauliuose. Jeigu į 
augštąsias mokyklas patenka tik 27% 
abiturientų, yra didelė žala lietuvių 
tautai likusius 73% abiturientų pa
versti kvalifikuotais darbininkais, 
nes jų tarpe bus palaidotas nevienas 

Taip paruošiamas sviestas krautuvėms bei vartotojams A. Vis
kanto (viduryje) pieninėje Stouffville, Ontario.

Nuotr. M. Pranevičiaus

daug Lietuvai galėjęs duoti talentas.
“GINTARINĖ PORA — 70”
Tradicinėse “Gintarinės poros-70” 

tarptautinėse šokių varžybose Kauno 
sporto halėje šiemet dalyvavo 25 šo
kėjų poros iš Lietuvos, Sovietų Są
jungos, Austrijos, Čekoslovakijos, Ja
ponijos, Švedijos, Vengrijos ir abie
jų Vokietijų. Klasikinių ir P. Ameri
kos šokių grupėse pirmųjų trijų vie
tų laimėtojai išsirikiavo ta pačia 
tvarka: pirmieji buvo vokiečiai iš 
Hamburgo Jurgen ir Helga Bemhol- 
dai, antrieji — kauniečiai gydytojai 
Česlovas ir Jūratė Norvaišos, tretieji 
— japonai Haroski ir Kazuko Ivatos. 
Pagrindinis “Gintarinės poros” pri
zas teko J. H. Bemholdams, o č. J. 
Norvaišos turėjo pasitenkinti Kauno 
radijo gamyklos prizu. Šios dvi pa
grindinės poros prieš tai buvo susiti
kusios Miunchene įvykusiose pasauli
nėse šokių varžybose, kuriose J. H. 
Bernholdai išsikovojo II vietą klasi
kinių šokių grupėje, o č. J. Norvai
šos — XII vietą. “Gintarinės po- 
ros-70” varžybose šokėjams grojo 
Mindaugo Tamošiūno vadovaujamas 
estradinis orkestras “Oktava”, į šo
kių programą įjungęs ir lietuviškų 
melodijų, šių varžybų metu į pirmą
jį šešetuką abiejose grupėse pateko 
lietuviai P. Janulevičius su L. Balse
vičiūte, P. Amerikos šokių grupėje— 
L. V- šeniauskai. Varžybose nedaly
vavo antroji stipriausioji kauniečių 
pora — Vidas ir Dalia Kamaičiai.

SUKAKTYS IR SVEČIAI
“Gimtasis Kraštas” gegužės 14 d. 

paskelbė pasikalbėjimą su sovieti
nio “Inturisto” vilniškio skyriaus 
valdytoju Albinu Sutkum, ši mask- 
vinė įstaiga surenka norinčių tėvy
nėje viešėti išeivijos lietuvių kelion
pinigius užsienio valiuta Maskvai ir 
nustato viešnagės taisykles, kurių 
turi laikytis A. Sutkus ir jo bendra
darbiai. Pasikalbėjimo pradžioje jis 
džiaugiasi, kad turistai šią vasarą 
Lietuvą ras išgražėjusią, pasipuošu
sią: “Juk šie metai — Lenino jubi
liejaus metai, Tarybų Lietuvos tris
dešimtmetis ...” Taigi, dainų švente 
beC kitais renginiais bus atiduodama 
duoklė okupanto ideologui Leninui 
ir, žinoma, sovietinės okupacijos su
kakčiai. Busimuosius svečius A. Sut
kus ragina kreiptis į kelionių biurus, 
turinčius sutartį su sovietiniu fu
turistu”. Atvykti galima betkuriuo 
metu, tačiau A. Sutkus pataria įsidė
mėti kaikuriuos faktus ir pasidaryti 
atitinkamas išvadas: “Pavieniai tu
ristai Vilniuje vieši penkias dienas, 
čia jie susipažįsta su miesto kultū
riniu gyvenimu, muziejais, istorijos, 
architektūros paminklais. Organizuo
tos grupės (nemažiau 10-15 žmonių) 
Lietuvoje svečiuojasi dešimtį dienų. 
Kartu noriu priminti, kad kuo dides
nė grupė, tuo pigiau kainuoja kelio
nė. Pilna grupė — 30 žmonių, jai 
kelionė pati pigiausia. Organizuotos 
grupės penkias dienas susipažįsta su 
Vilniumi, tris ■— su Druskininkais, 
vieną — su Kaunu ir dar vieną die
ną — su Trakais...” Tokios yra pas
kutinės Maskvos instrukcijos sovieti
nio “Inturisto” skyriaus valdytojui 
A. Sutkui.

KĖDAINIŲ PREKYBININKAI
“Valstiečių Laikraštis” 52 nr. pa

skelbė iš A. Gaurilčikienės gautą laiš
ką: “Kėdainių rajono parduotuvėse 
ėmė trūkti indų. Retai kada pamaty
si prekių lentynose puodelių arbatai, 
lėkščių, lėkštučių. Tačiau rajono pre
kybinės organizacijos dėl to, matyt, 
nesijaudina, nes ne tik indų nerasi 
mūsų parduotuvėse, bet ir lininių au
dinių, kurių kituose miestuose kiek 
nori. Kad gyventojai būtų aprūpinti 
reikiamu kiekiu įvairių prekių, pa
prastai laikas nuo laiko tiriama pa
klausa. Būtų gerai, kad ir Kėdainių 
prekybininkai pabandytų tai pada
ryti”. V. Kst.

KANADOS ŠAULIAMS
Kanados šaulių metinė šventė- 

suvažiavimas ir Delhi šaulių 
kuopos dešimtmetis įvyks ne lie
pos 4 d., kaip buvo anksčiau pra
nešta, bet birželio 27-28 dieno
mis Delhi mieste, lenkų salėje. 
Visos šaulių kuopos ir svečiai, 
kurie yra gavę pranešimus ar 
kvietimus liepos 4 dienai, pra
šomi datą pakeisti į birželio 27 
dieną. Tad iki pasimatymo!

Stepas Jakubickas,
DLK Gedimino - Delhi šaulių 

kuopos pirmininkas

Tautinių šokių grupė "Gyvataras” 
festivalyje Prancūzijoje, pirmąatstovavusi Kanadai tarptautiniame liaudies šokių 

kartą aplankys su specialia lietuviška programa

VAKARŲ KANADOS LIETUVIŲ APYLINKES
SAULT STE. MARIE — BIRŽELIO 26, penktadieni (Eik Hali, 216 Bay St., 7 v. vakaro)

WINNIPEGE

• EDMONTONE

• KALGARY

— BIRŽELIO 27, šeštadienj (St. Mary’s Academy Concert Hall,
550 Wellington Cres., 7 valandą vakaro)

— BIRŽELIO 28, sekmad. (Northern Jubilee Auditorium, 2 v.p.p.)

— LIEPOS 1, trečiadienį (Beaverbrook Senior High School Audit.,
9019 Fairmount Dr., S.E., 8 valandą vakaro)

— LIEPOS 4, šeštadienį (Queen Elizabeth Playhouse, 3 v. p. p.)• VANKUVERYJE
9

Nepaprastai spalvingą tautinių šokių ir dainų programą “Gyvataras” atliks ne tik lietuviams, bet ir kita
taučiams pirmaeilėse teatrų salėse. Pranešimai bus daromi lietuvių ir anglų kalbomis. Visi lietuviai, 
seni ir jauni, kviečiami dalyvauti ir pasikviesti savo bičiulius kanadiečius.

LIETUVIŲ BENDRUOMENE VAKARŲ KANADOJE

LONDON, ONT.
A. A. MARIJA MAGDALENA 

STATKUVIENĖ (Katinskienė), 68 
m., staigiai mirė gegužės 23 d. Bū
dama sena ateivė, ji yra daug padė
jusi Londone besikuriantieiųs lietu
viams. Kalėdų eglučių metu ir kito
mis progomis ji skirdavo piniginę do
vaną Londono vaikučiams.

GIMNAZIJĄ BAIGIA trys “Balti
jos” amsamblio nariai: Lidija Ke- 
raitė, Remigija Bliskytė ir Jurgis 
Valaitis. Birželio 13 d. “Baltija” ren
gia savo tradicinį baigusių gimnazi
ją pagerbimą parapijos salėje.

KUN. VYTAUTO GORINO primi- 
cija bus birželio 14 d., 5 v.p.p., Lon
dono Šiluvos Marijos bažnyčioje. 
Naujasis kunigas keletą metų kartu 
studijavo su kun. B. Pacevičium, to
dėl ir pasirinko Londoną savo pir
mosioms Mišioms. Po Mišių bus ka
vutė parapijos salėje visiems daly
viams. Meninę programą atliks “Bal
tija”. Prie “Baltijos” choro gal pri
sidės ir apylinkių jaunimas.

“BALTIJOS” ANSAMBLIS ruošia
si išvykai į St. Catharines Joninių va
karą birželio 27 d.

LONDONO SKAUTŲ vyčių būre
lis pažadėjo atlikti gerą darbelį — 
nudažyti iš lauko mūsų bažnyčios 
medines dalis. B. K.

SUDBURY, ONT.
GRAŽIAI PASIRODĖ LIETUVAI- 

TĖS tautinių grupių festivalyje bib
liotekos salėje. Z. Griškonytė, D. Ku- 
sinskytė ir G. Staškutė padainavo 
trejetą lietuvių liaudies dainų paly
dint kanklėm. J. Staškus tarė įžangi
nį, žodį ir apibūdino kankles kana
diečių publikai.

ĮKURTUVĖS. B. ir J. Stankų rū
pesčiu staigmeniškai buvo suruoštos 
šaunios įkurtuvės St. ir E. Tolvaišų 
neseniai įsigytuose erdviuose namuo
se. Dalyvavo daugiau kaip 50 tautie
čių, 2 iš JAV, visa LB Sudburio val
dyba, nes šiemet Stasys yra mūsų 
Bendruomenės pirmininkas. Sveikini
mo kalbas pasakė kun. Ant. Sabas, 
J. Kručas, A. Jasiūnas ir J. Staškus. 
Sugiedota “Ilgiausių metų” ir įteikta 
vertingų dovanų. Džiugu, kad Tolvai-

A d v o k a t a s 
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šų šeimoje patriotizmas yra surištas 
su religingumu ir visuomeniškumu. 
Neploną kartą Stasys dirba Bend
ruomenės valdyboje. Jis su savo šei
ma yra visur ten, kur minėtos do
rybės yra puoselėjamos. Abudu su 
žmona dalyvauja lietuvių bažnytinia
me chore, o vaikučiai uoliai lanko 
šeštadieninę lietuvių mokyklą ir lie
tuviškas pamaldas.

V. O. STEPŠIAI nusipirko namus.
Sudburiškis

DELHI, ONT.
NUOŠIRDI PADĖKA

Mums, atsikėlusiems gyvenfi į 
Delhi, buvo suruoštas sutikimas bei 
įkurtuvės š.m. gegužės 9 d. Už tą po
būvį ir vertingas dovanas nuoširdžiai 
dėkojame: p. p. St. Augustinavi- 
čiams, Augaičiams, Bačiūnienei, Čei- 
kams, Gerčiams, Rimkams, Pečiu
liams, Žilvičiams, Lapieniams, Obe- 
lieniams, Lukošiams, B. Dirsėms, A. 
Rudokams, Pargauskams, Galeckams, 
Mačiuliams, Pociams, Veraičiams, 
Liubertams, P. Lileikiui, Miknevi- 
čiams, Tamašauskienei, Steigvilams, 
Razokams, Jauneikams, Starkui, Gar- 
neliams, J. Gudinskui, Alf. Kairiui, 
D. Mažeikams, Žebertavičiams, Nau
jokams, E. Langui, A. Langams, Br. 
Gudinskams, L. Vakarienei, Rata vi- 
čiams, Treigiams, Norkams, Albertui 
Augustinavičiams, Norvaišams, Bar- 
tuliams, Račiui, Strodomskiams, Ša
mams, Alb. Mažeikoms, Rugieniams, 
Ąžuolams, Beržiniams, St. Kairiams, 
Nemūrams, Vyšniauskams, Bikams,

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Si. Eost, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo valandos 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 1

9.30 — 5 v. p.p.
9.30—5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p»p.
9.30 — 5 v. p.p.

i.3O — 8 vai vak.
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

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

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

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

Limited

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

Dadurkoms, J. Vertelkai, K. Simutie
nei, Astrauskams, J. Rudokams, Šiur- 
noms, žiogams, Masiuliams, Skuodie
nei, V. Vaitkams, Gurkliams, Sku- 
dams, šalteniams, Trečiokienei, Ka- 
ziukoniui, šakiniui, Adomavičienei, 
Adomaičiams ir Mačioniams. Taip 
pat nuoširdus ačiū rengėjoms, įdėju- 
sioms daug darbo bei triūso rengiant 
šias įkurtuves: p. p. M. Rimkuvienei, 
D. Bartulienei ir M. Rudokienei. La
bai ačiū Juliui Strodomskiui ir kun. 
dr. Jonui Gutauskui už pasakytas 
kalbas. Visiems esame dėkingi —

Stepas ir Vanda Jakubickai

OTTAWA, ONT.
LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ gegužės 16 

d. sukūrė Danutė Vilčinskaitė ir 
Jonas Kiškis. Vestuvės praėjo gimi
nių ir jaunimo tarpe tikrai lietuviš
koje nuotaikoje. Abu jaunavedžiai 
studijuoja mediciną, kurią Jonas jau 
baigia — šiuo metu atlieka prakti
ką ligoninėse. Nekartą abudu daly
vavo lietuviškų parengimų programo
se, o Danutė buvo lietuvių studentų 
būrelio sekretorė. Otavos lietuviai 
džiaugiasi jų pasiryžimais, linki 
jiems sėkmės ir tikisi ir toliau juos 
turėti savo tarpe. Dalyvis.

KANADOS SOSTINĖJE gyvena 
gana daug lietuvių inžinierių, jų tar
pe ir PLIAS pirm. J. V. Danys. Ne
maža jų dalis dalyvavo inžinierių su
važiavime Toronte.

PROF. R. IR M. RAMŪNAI ruo
šiasi ilgesnei kelionei. Numato ap
lankyti keliolika Europos sostinių. K.

Mokame už:
depozitus ... ________ 2____ 5%
Šerus ir sutaupąs_______6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius 8%
Duodame: 
asmenines paskolas iš ____16%
nekiln. turto paskolas iš 9%
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© UETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVIŲ FONDO pavasario ba
liuje Niujorke, Waldorf Astoria vieš
butyje, vajaus komiteto pirm. dr. J. 
Kazickas pristatė į garbės narius pa
keltą stambiausią JAV LB macena- 
tą JONĄ KRUKONĮ iš Paterson, N. 
J. 1969 m. gruodžio 18 d. pasirašytu 
testamentu jis visą savo pomirtinį 
turtą paskyrė Lietuvių Fondui, ku
ris įpareigojamas kasmet Vasario 16 
proga duoti ALTai $100, seselių va
dovaujamai senelių prieglaudai Put- 
name — $1.000, JAV LB knygoms ir 
brošiūroms leisti — $10.000. Atitin
kama palikimo dalis numatyta ir ki
tiems religiniams bei labdaros rei
kalams. Visas likusis kapitalas, ku
ris testamento pasirašymo metu sie
kė apie milijoną* dolerių, skiriamas 
JAV LB administruojamom Jono 
Krukonio vardo stipendijom, kuriom 
galės pasinaudoti Patersono, New 
Jersey valstijos ir kitų JAV kolo
nijų lietuvių jaunimas. Jonas Kruko- 
nis, gimęs 1894 m. Merkinės vals
čiaus Kibyšių kaime, nemokėdamas 
nei rašyti, nei skaityti, 1913 m. at
vyko į JAV. Čia jis dirbo įvairius 
darbus, lankė vakarines mokyklas, 
kol išmoko skaityti ir rašyti abiem 
kalbom — anglų ir lietuvių. Turtą 
jis susikrovė spekuliacija akcijų bir
žoje. Nors jam teko keletą kartų 
bankrotuoti, bet šiuo metu yra tvir
tai atsistojęs ant kojų — turi dau
giau kaip trijų šimtų įvairių bend
rovių akcijų, kurių tikroji vertė pa
aiškės po jo mirties. Kruopščiai pa
ruoštame testamente taipgi numaty
ta atitinkama suma laidotuvėms, da
lyvių vaišėms, 1962 m. mirusios žmo
nos ir jo kapų priežiūrai, metinėms 
Mišioms vietinėje parapijoje, kol 
bus lietuviškai kalbančių kunigų.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ta
rybos rinkimai įvyks birželio 6-7 die
nomis. Matyti gana gyvas susidomė
jimas demokratiniais rinkimais. Ne
apsieinama ir be ginčų spaudoje. 
Painiavos įnešė centro valdybos pa
daryti pakeitimai rinkimų taisyklėse, 
garbės teismo iškvietimas, kaikurių 
veikėjų oficialūs raštai bei vieši pa
reiškimai. Kaikurios grupės suorga
nizavo rinkiminį vajų, siuntinėja spe
cialias sąlankas su kandidatų pavar
dėmis ir jų siūloma būsimos veik
los programa. Politinės grupės ta 
proga irgi rodo neviešą savo veiklą.

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪ
DŽIO studijų ir poilsio savaitė šie
met bus Dainavos stovyklavietėje 
birželio 13-21 d.d. Ją rengia ir pro
grama rūpinasi ASS komisija: pirm. 
L. Rygienė, nariai — Al. Astašaitis, 
D. Jankienė, J. Jurgutis, D. Jurgu- 
tienė, R. Petruševičienė, J. Pečiūrie
nė, A. Rugienius, J. šenbergas ir R. 
Zotovienė.

EDVARDAS KUKUTIS iš New 
London, Conn., buvo nuvykęs į Vil
nių aplankyti vėžiu sergančios moti
nos, bet ją rado jau mirusią. Su
krėstas velionės mirties, jis Maskvo
je iššoko ar iškrito iš viešbučio ket
virto augšto. ši žinia telefonu buvo 
pranešta jo žmonai New Londone. 
Velionies palaikai parvežti į JAV.

BALTIEČIŲ ORGANIZACIJOS 
B ATUNo metinėje konferencijoje 
paaiškėjo korespondenciniu būdu 
išrinkta naujoji valdyba. Ją sudarė: 
pirm. dr. Heino Ainso, vykdomasis 
pirm. Kęstutis Miklas, vicepirm. kun. 
Norbertas Trepša ir Nancy Umbra- 
zaitytė, ižd. Ints Rupners, sekr. Rein 
Virkmaa. Praeitais metais BATU- 
Nas parašė 35.451 laiškus ir spaudai 
paruošė 26 biuletenius. Pajamų tu
rėta $11.577, išlaidų — $13.763, sko
lų — $2.600. Šių metų veiklai nu
matytas $15.800 biudžetas. Tikimasi 
gauti 200 naujų narių ir 100 naujų 
biuletenio prenumeratorių, mokan
čių po $10 į metus. Aukas už Bal
tijos kraštų laisvę Jungtinėse Tauto
se kovojančiai organizacijai prašo
ma siųsti šiuo adresu: United Baltic 
Appeal, 2789 Schurz Ave., Bronx, 
N.Y. 10465, USA.

ASSOCIATED PRESS ŽINIŲ 
AGENTŪRA sudarė šešių jaunų žur
nalistų grupę, kurios pagrindiniu už
daviniu bus rašiniai 50-čiai milijonų 
18-34 metų amžiaus amerikiečių. Mi
nėtųjų žurnalistų tarpe yra ir lietu
vaite Jūratė Kazickaitė. Rašinių .te
mos lies tų 50 milijonų amerikie
čių išlaidas, vaikų auklėjimą, namų 
įsigiijmą, ilgus plaukus, marihuanos 
rūkymą, protesto demonstracijas ir 
modernią muziką.

DR. BALYS MATULIONIS, Rhode 
Island valstijos Wallum Lake ligo
ninės gydytojas, JAV LB Providen
ce apylinkės pirm., gegužės 21 d. 
atžymėjo amžiaus 75 metų sukaktį. 
Gimęs Utenos valsčiaus Antakalnio 
kaime, mokėsi vienoje Vilniaus gim
nazijoje, gydytojo diplomą įsigijo 
Petrapilio karo medicinos akademi
joje. Nepriklausomoje Lietuvoje il
gus metus dirbo Kauno karo ligoni
nėje, kur buvo įsteigęs fizioterapijos 
skyrių. Eidamas vyr. sveikatos val
dybos viršininko pareigas vokiečių 
okupacijos metais, neleido vokie
čiams išvežti į frontą lietuvių gydy
tojų ir medicinos seserų, bendradar
biavo su pogrindžiu, valdiniu auto 
mobiliu išvežė į Šiaulius Kaune Ge
stapo jieškomą VLIKo pirm. Stp. 
Kairį. Sukaktuvininkas yra valstie
tis liaudininkas, trijų JAV LB tary
bos kadencijų narys.

Italija
SAO PAULO, Brazilijoj, arkivys

kupas kardinolas Rossi lankėsi lie
tuvių saleziečių centre Vyteliuose, 

lydimas mons. V. Mincevičiaus. Kar
dinolas domėjosi galima saleziečių 
pastoracine pagalba Sao Paulo esan
tiems lietuviams.

KUN. ALFONSAS SAVICKIS per 
Sekmines su visa eile kitų klierikų 
(apie 280) popiežiaus Pauliaus VI 
įšventintas kunigu šv. Petro aikštėj.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KO
LEGIJA Romoje gedulingomis pa
maldomis atžymėjo Vilkaviškio vysk. 
Vincento Padolskio dešimtąsias mir
ties metines. Mišias atlaikė mons. 
Kazimieras Dobrovolskis, dalyvau
jant kolegijos vadovybei, auklėti
niams, Romoje gyvenantiems lietu
viams kunigams. Vysk. V. Padolskis 
mirė 1960 m. gegūžės 6 d. Prieš mir
tį jis paruošė Lietuvai skirtą žodį 
Motinos Dienos proga, kuris buvo 
perduotas per Vatikano radiją: “Esu 
giliai įsitikinęs, kad Lietuva ir vėl 
bus laisva ir kad viso pasaulio lie
tuviai pastatys Lietuvos Motinai pa
minklą, kaip padėkos ženklą už jos 
nepalaužiamą ištikimybę Tėvynei ir 
Dievui, už tautinį bei religinį savo 
vaikų auklėjimą ir tos dvasios nuo
latinį puoselėjimą savo šeimoje. Tas 
paminklas stovės šalia Vargo mokyk
los ir Knygnešio paminklų amžinam 
jos pasiaukojimui atminti ir ateinan
čių kartų įkvėpimui...”

Britanija
PAMINKLO B. K. BALUČIO ati- 

dengimo iškilmės gegužės 10 d. bu
vo pradėtos pamaldomis Londono lie
tuvių parapijos bažnyčioje. Pagal pa
ryžiečio skulptoriaus A. Mončio pro
jektą sukurtas paminklas yra pasta
tytas Šv. Patriko kapinių lietuvių sky
riuje, kur palaidotas Lietuvos minis- 
teris B. K. Balutis. Išsirikiavus skau
tų grandžiai, jį atidengė du velio
nies krikštasūniai, nuėmę Lietuvos 
trispalvę. Šventinimo apeigas atliko 
Londono lietuvių parapijos klebonas 
kun. J. Sakevičius, asistuojamas iš 
Australijos atvykusio Adelaidės lie
tuvių parapijos klebono kun. A. Kaz
lausko. žodį apie velionies nuveik
tus darbus, paminklo statymo eigą 
tarė Lietuves atstovas V. Balickas. 
Iškilmė baigta visų dalyvių sugiedo
tu Tautos himnu. Iš škotiško gra
nito pagamintas paminklas simboli
zuoja Laisvės varpą. Jo nišoje yra se
noviškas lietuviškas kryžius, prieki
nėje pusėje — užrašas auksinėmis 
raidėmis: “Bronius Kazys Balutis, 
Lietuvos Pasiuntinys ir Įgaliotas Mi- 
nisteris D. Britanijoje. Gimė 1879. 
12. 29 Seirijuose, mirė 1967. 12. 30 
Londone.” Po įrašu iškaltas Lietuvos 
Vytis. Kitą paminklo pusę puošia ve
lionies sukurtas šūkis Laisvės var
pui: “Oi skambink per amžius vai
kams Lietuvos, tas laisvės nevertas, 
kas negina jos.” Ant kapo auga krū
melis lietuviškų rūtų, prie kurių pri
siglaudė šventinimo dalyvių atneštos 
gėlių puokštės.

Vokietija
ELTA PASKELBĖ PRANEŠIMĄ 

apie bandymą padėti Lietuvoje krau
jo vėžiu sergančiai lietuvaitei. Vo
kietis radijo mėgėjas Wolfgang Gren- 
sing, gyvenąs Baden-Wuerttembergo 
krašto Ueberlingen apylinkėje, trum
pomis bangomis palaiko ryšį ir yra 
susibičiuliavęs su Lietuvoje gyve
nančiu Vytautu švedu. Pastarasis ba
landžio pabaigoje paprašė vokietį pa
rūpinti retų vaistų kraujo vėžiu ser
gančiai pusseserei. Kadangi minėtie
ji vaistai kainuoja apie 4.000 DM — 
daugiau kaip $1.000, W. Grensing pa
galbos šauksmą perdavė Suedwest- 
funk radijo siųstuvai Baden-Badene. 
Radiofonas susilaukė gausaus klau
sytojų atsiliepimo bei aukų pažadų, 
kurių didžiausioji buvo net 500 DM. 
Aukų teko atsisakyti, kai dvi vaistų 
gamyklos — Elli Lili Giesseno mies
te ir Pharm-Itąlia Freiburge pasisiū
lė be jokio atlyginimo parūpinti 
brangiuosius vaistus ir dargi pridėti 
papildomų gydymo priemonių nuo 
kraujo vėžio ligos. Vaistų persiunti
mas susidūrė su kliūtimis Sovietų 
Sąjungos ambasadoje Bonnoje. Siun
tėjams buvo patarta kreiptis į V. Vo
kietijos ambasadą Maskvoje. Kadangi 
be Maskvos leidimo vaistų neleidžia
ma įvežti į Sovietų Sąjungą, siunti
nį Frankfurto aerodrome atsisakė 
priimti Lenkijos orinio susisiekimo 
bendrovės keleivinio lėktuvo kapito
nas, nes iš Varšuvos greičiausiai ne
būtų įmanoma vaistų pasiųsti Vil
niun. šią paslaugą visdėlto sutiko at- 
likti Olandijos orinio susisiekimo 
bendrovė. Jos lėktuvu vaistai pasiekė
V. Vokietijos ambasadą Maskvoje ir 
vokiečių pareigūnų buvo perduoti so
vietų sveikatos ministerijai. Pastaro
ji sakosi vaistus pasiuntusi nuro
dytu adresu. Vokietis radijo mėgėjas
W. Grensing trumpomis bangomis 
neįstengė užmegzti ryšio su pagalbos 
prašiusiu Vytautu švedu. Paskambi
nus telefonu, lietuvis dėkojo vokie
čiams už jų pastangas parūpinti vais
tus ir padėti sergančiai pusseserei. 
Vasario 16 gimnazija pasiuntė padė
kos laiškus abiem vaistus parūpinu- 
siom įmonėm.

VANCOUVER, B.C.
LABAI APSIDŽIAUGIAU pama 

čiusi savo pavarde “Tėviškės žibu
riuose”. Niekad nebuvau taip gražiai 
aprašyta, kaip toje korespondencijo
je apie išvyką į Kalgari su Vankuve
rio “Atžalynu". Nuoširdžiai dėkoju p. 
Baronienei už triūsą. Ji tą išvyką tik
rai gražiai ir gyvai aprašė ir už tai 
verta padėkos. Jei kada reikės, mie
lai pagelbėsiu jai kuo galėdama.

Annie Matijošaitienė
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Dail. S. Krasauskas Nežinomo kareivio kapas

JONO KARIO "NUMIZMATIKA"
PRANYS ALSSNAS

m KWWJE VEIKIOJE

Ką tik išėjo iš spaudos Jono 
K. Kario naujas veikalas apie 
pinigus. Tai jau trečias iš eilės 
kruopštus darbas, užpildąs tos 
srities mūsiškėj literatūroj bu
vusią spragą. Pirmoji jo knyga 
“Nepriklausomos Lietuvos pini
gai” išleista 1953 m., antroji — 
“Senovės lietuvių pinigai” 1959 
m. (1961 m. gavusi “Aidų” 
mokslinės literatūros premiją), 
trečioji — “Numizmatika” 
1970 m. (Numizmatika — grai
kiškas žodis, įsipilietinęs pa
saulyje; tai istorijos pagal
binis mokslas apie piniginius 
ženklus, monetas bei kitus pa
našius objektus).

Apie autorių
Jonas K. Karys (anksčiau bu

vęs Kareckas), gimęs 1903 m. 
kovo 4 d. Skėrių km., Žaslių 
vlsč., Trakų apskr.; savanoris^ 
kūrėjas, dipl. ekonomistas (Vy
tauto Didžiojo universitete 1938 
m. baigęs teisių fakulteto eko
nomikos skyrių), žurnalistas ir 
numizmatikas-tyrinėtojas. Lietu
voj 1930 m. jis buvo paskirtas 
finansų ministerijos valstybės 
ženklų gaminimo įstaigos sek
retoriumi, o nuo 1935 m. — 
vedėju; nuo 1936 m. Kauno mo
netų kalyklos viršininku. Augš- 
tesniojoj prekybos mokykloj jis 
dėstė politinę ekonomiją ir pi
nigų teorijas. 1948 m. atvyko 
i JAV. Lietuvių žurnalistų Są
jungos narys, Lietuvių Enciklo
pedijos bendradarbis, o nuo IV 
tomo — numizmatikos skyriaus 
redaktorius, parašęs bei paskel
bęs tenai apie 150 straipsnių, 
Encyclopedia Lituanica bendra
darbis, Lietuvių Istorijos Dr-jos, 
American Numismatic Society ir 
American Numismatic Associa
tion narys.

Pirmoji dalis
Leidinys “Numizmatika” Su

skirstytas į dvi dalis: žodyną ir 
raštus. Pirmoji dalis apima 206 
puslapius. Tai lyg ir numizma
tikos žodžių, jų aiškinimų encik
lopedija. Šioje dalyje užtinka
mi objektai, kaip barzdaženk- 
liai XVII š. gale — 1725 nukal
dinti Rusijos variniai “tokenai”, 
išduodami barzdotiems vyrams, 
sumokėjusiems mokesčius už sa
vo nešiojamas barzdas (Petras 
Didysis ragino savo valdinius 
nuo tokio nereikalingo “bru- 
do” apsivalyti). Dalyje tų ženk
lų buvo primityviai nukaldinta 
žmogaus nosis, ūsai, barzda ir 
padėtas Įrašas “dengi vziaty” 
(mokestis paimtas). Kiti išėję 
tik su minėtu įrašu (psl. 18).

Tame pačiame žodyno pusla
pyje randame aprašymą ir apie 
kitą įdomybę — bedievišką flo- 
reną. Tai britų 1849 m. sidab
rinė moneta, kurioje įprastinia
me titule “Viktorija Dievo ma
lone Karalienė” žodžiai “Dievo 
malone” išleisti. Tai naujovei 
pasirodžius, sujudo krašte dide
lės žmonių nepasitenkinimo ir 
pasipiktinimo bangos. Netrukus 
Anglijoje pradėjo siausti chole
ra, kuri žmonių buvo priskirta 
užrūstintam tokia moneta pa
čiam Kūrėjui... Bedieviškas 
florenas buvo atšauktas, o mo
netų kalyklos viršininkas, katali
kas. atleistas iš tarnybos.

Kapšiukas “30 sidabriniu”, 
kuriais papirktas Kristaus išda
vikas Judas Iskarijotas, buvo 
pripildytas ne Judėjos, bet kitų 
kraštu monetomis, pagal rimtas 
tvrinėtoiu prielaidas — Tiro še
keliais, Rhodos ir Sirijos tetra- 
drachomis. Naujajame Testa
mente minimi “pinigas” bei “de
naras” neabejotinai buvo romė
nų (psl. 22-24).

Buvo pinigų net ir “blakėmis” 
vadinamų. Tai mažytės varinės, 
raudonos saksų XVIII a. mone- 
tėlės (psl. 24).‘

Charakteringas piniginis vie
netas yra Išganytojo taleris. Tai 
Švedijos Gustavo Adolfo 1622 
sidabrinis taleris su Kristaus fi
gūra antroje pusėje (psl. 61).

Šis įdomus ir labai kruopščiai 
paruoštas knygos skyrius bai
giamas keturių puslapių šaltinių 
ir literatūros sąrašu.

Antroji dalis
Antroje knygos dalyje — raš

tai. Tai skyrius, apimąs 134 pus
lapius. Jame remiamasi dauge
lio veikalų ir daugelio numiz
matikos specialistų mintims, nu
rodant šaltinius išnašose. Se- 
niausiaisiais lietuvių “pinigais” 
laikomas gintaras ir kailiai kaip 
mainų priemonės. Tam reikalui 
buvo naudojami kiaunių, bebrų, 
šermuonėlių, sabalų ir kitų gra
žių bei švelnių žvėrelių kailiu
kai. Įdomus poskyris “Nuo ka
pos ir grašio iki lito”. Jame mi
nima, jog iki mūsų laikų — nau
josios Lietuvos pinigams suka
ko 600 metų, šioje knygos daly
je sudėti paties knygos auto
riaus paruošti ir buvę atspaus
dinti lietuviškoj spaudoj raši
niai “Tautos praeity”, “Lietu
vių Dienose”, “Aiduose”, “Tė
viškės Žiburiuose”, “Dirvoje”, 
“Drauge” ir t.t.

Pačiame knygos gale įdėti du. 
sakyčiau, labai kontraversiniai 
rašiniai: “Dr. Račkaus Žinyno 
reikalu” ir “Atviras laiškas 
spaudai”. Kadangi šie rašiniai 
yra poleminio pobūdžio, nesi
ryžtu spręsti klausimo, ar jie iš 
viso tiko mokslinėn studijom

Knyga išleista labai gražiai, 
geram popieriuje, su 180 iliust
racijų. Maloniai stebina skaity
toją, berods, visiškas nebuvimas 
korektūros klaidų, šitame sku
bėjimo amžiuje tai nelengvai iš
vengiama. Knygą galima gauti 
pas autorių: 60 Sims St., Seaside 
Village, Bridgeport, Conn., USA.

Jonas K. Karys, NUMIZMATI
KA. Žodynas, raštai, 340 psl.. 
kietais viršeliais, kaina — $15. 
“Aukselio” leidinys, atspausta 
1970 m. Immaculata Press, Put
nam, Conn. USA.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO 
DARBAI VI. Redagavo A. Liuima, 
SJ. 496 puslapiai minkštuose virše
liuose. LKM Akademijos 1969 m. lei
dinys, Piazza della Pilotą 4, Roma 
204, Italy.
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LIETUVOS KANKINIU
KOPLYČIA

SV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
garsiausioje pasaulio vietoje, 

jau baigiama įrengti.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, BRANGINANČIAM SAVO 
TAUTOS KANKINIU ATMINIMĄ, DERA BOTI 
PAMINKLO KORĖJŲ TARPE.

ŠIO

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota. 
Savo auka atsiųskite prieš 

koplyčios dedikaciją.
Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND, I

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

Dainos Nemunu plaukia.
Iškiliojo Vilniaus operos boso Vacio Daunoro koncertas Toronte

Vilniaus operos solisto Vacio 

d. Toronto Brockton gimnazijos 
salėje susilaukė apie 500 daly
vių. Matyt, įtakos dalyvių gausai 
turėjo Montrealyje “Krivūlės” 
išleista plokštelė, pirmasis V. 
Daunoro pasirodymas Toronte 
1967 m. birželio 27 d. Grupinė
je programoje tada jam teko tik 
trys dainos, neatskleidusios pil
no dainininko pajėgumo. Jos 
skambėjo baritoniškai, leisda
mos suabejoti V. Daunoro teise 
į bosus. Jo dainavimą, tada pava
dinome upe su vienu krantu — 
antrajam išryškinti trūko boso 
arijų. Pasirodo, tos upės būta la
bai plačios, primenančios Nemu
no galingą srovę ir jo svajingą 
kuždesį su pakrančių akmenė
liais. Pas V. Daunorą dainos Ne
munu plaukia. Baritoninė pri
gimtis jam davė jėgą viršūnėse, 
platų balso vidurį, o studijos 
Vilniaus konservatorijoj ir to
bulinimasis Milano Scaloj — pa
kankamai stiprų žemutinį regist
rą. Baritono-boso pradiniame 
derinyje, kaip liudija jo atliktos 
operų arijos, laimėtoja tapo bo- 
siškoji V. Daunoro pusė. Operi
nio dainininko kelią pradėjęs G. 
Bizet “Carmen” toreodoru Esca- 
milio, V. Daunoras Vilniaus ope
ros teatre dabar dainuoja Mefis- 
tą Ch. Gounod “Fauste”, Pilypą 
G. Verdi operoje “Don Carlos”.

Koncerto programai V. Dau
noras buvo pasirinkęs lietuvių 
kompozitorių 13 liaudies dainų, 
L. Beethoveno “In questa tomba 
oscura”, italų klasikinėmis tapu
sių operų 4 arijas. Didžiąją dai
nų dalį sudarė viduriniosios kar
tos kompozitoriaus Liongino 
Abariaus kūriniai, kupini lyriz
mo, nuoširdaus paprastumo, ne
girdėti išeivijos lietuviams. L.

Tautiniu grupių folkloras muzėjuje
Valstybinis žmogaus muzėjus 

Otavoje (National Museum of 
Man) prieš 10 metų pradėjo tyri
nėti Kanados įvairių mažumų 
tautines tradicijas. Iki šiol mu
zėjaus folkloro skyrius savo me
lodijų ir rankdarbių rinkiniuose 
sutelkė beveik trisdešimties Ka
nados grupių medžiagą. Didelę 
šios medžiagos dalį sudaro liau
dies dainos, muzika, pasakos, už
rašytos magnetofono juoston pa
tyrusių muzėjaus tarnautojų. Ki
ta dalį sudaro įvairūs rankdar
biai — tautiniai drabužiai ir 
įrankiai, atvežti Kanados ateivių. 
Dauguma tų rankdarbių yra mu
zėjui padovanoti paskirų asme
nų ir etninių organizacijų, ku
rios supranta tų dalykų vertę ir 
rūpinasi, kad senojo pasaulio 
lobiai būtų išsaugoti valstybinia
me muzėjuje Otavoje. Tuo būdu 
busimosios kanadiečių kartos 
galės pamatyti, studijuoti ir 
branginti paliktus reprezentaci
nius lobius.

Valstybinis žmogaus muzė
jus planuoja įrengti pastovią pa-

Atsiųsta
Aloyzas Baronas, DIENA PRIE 

EŽERO. Piešiniai Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės. 38 didelio formato 
gausiai iliustruoti puslapiai kietuose 
viršeliuose. Kaina nepažymėta. Išlei
do “Terra”, 3237 W. 63rd St., Chi
cago, Ill. 60629, USA. Tiražas 1.000 
egz. 1969 m.

LITUANISTIKOS DARBAI II. Či
kagos Lituanistikos Instituto 1969 m. 
leidinys, redaguotas Jono Balio. 186 
psl. minkštuose viršeliuose. Kaina 
$2.50. Tiražas 700 egz. Gaunamas ins
tituto administracijoje: 9307 Chanu
te Dr., Bethesda, Maryland 20014, 
USA.

Lietuvių Dienos nr. 3, kovas. Iliust
ruotas mėnesinis žurnalas lietuvių ir 
anglų kalbomis, 4364 Sunset Blvd. 
Hollywood, Cal. 90029, USA.

Akiračiai nr. 2 ir nr. 3, vasaris ir 
kovas. Atviro žodžio mėnraštis. Ad
resas: Akiračiai, 6821 So. Maplewood 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

Ateitis nr. 4, balandis. MAS lei
džiamas lietuvių katalikiško jaunimo 
žurnalas. Administruoja J. Polikai- 
tis, 7235 So. Sacramento Ave., Chica
go, Ill. 60629, USA.

5
B
s
*

5 u 
ttr
* 
ar 
K 

Abarius, baigęs Vilniaus konser
vatorijos chorinio dirigavimo 
klasę, yra Vilniaus radijo ir te
levizijos choro vadovas. Klausy
tojų šiltai sutikta jo daina “Anoj 
pusėj Dunojėlio” savo pavadini
mu primena St. Šimkaus kompo
ziciją, bet iš tikrųjų turi visiškai 
skirtingą melodiją ir tekstą apie 
grėbėjėles, karan išjojantį “zol- 
nierėlį”, jo širdelę pervėrusią 
pirmą kulką, be raitelio likusį 
juodbėrėlį. Senajai kompozito
rių kartai atstovavo J. Tallat- 
Kelpšos daina “Žaliojoj lanke- 
lėj”, St. Šimkaus — “Tamsio
joj naktelėj”, “Ko vėjai pučia”, 
“Oi augin, augiu”,. “Mergužėle 
brangi”.

Pagyrimo žodžių V. Daunorui 
nepašykštėjo dienraščio “Chica
go Today” muzikinis kritikas 
Kenneth Sanson, pranašavęs 
meteorinį skrydį į žymiuosius 
operos teatrus pasaulyje. Mus, 
lietuvius, betgi nustebino neaiš
kus ir nesuprantamas priekaiš
tas V. Daunorui, kad jo atlieka
mų dainų užbaigai trūksta inten
syvumo. Tokį priekaištą tegalėjo 
padaryti amerikietis, nemokąs 
lietuvių kalbos, nežinąs mūsų 
liaudies dainų esminių bruožą 
Tai, ką jis laiko intensyvumo 
stoka, iš tikrųjų yra pagarbos 
vertas V. Daunoro talentas at
skleisti ne tik dainos melodiją, 
bet ir jos žodžių nuotaiką. Liau
dies dainose reikia dainuoti ir 
melodiją, ir žodžius. Priešingu 
atveju išeitų pasikartojančios 
melodijos monotoniška “kata- 
rinkos” muzika. V. Daunoro lais
vai visuose registruose plaukian
tis bosas kaip tik ir žavi klausy
toją žodžių padiktuotais tos pa
čios melodijos skirtingais atspal
viais, ritmo sulėtinimu, banguo
jančiais perėjimais iš forte Į pia- 

rodą Kanados etninių drabužių 
ir liaudies muzikos instrumentų 
iš visų pasaulio kraštų. Taip pat 
numatoma laikinio pobūdžio pa
skirų Kanados etninių grupių 
liaudinės kultūros parodų eilė, 
kuri bus pradėta lietuvių tradi
cinės tautodailės paroda.

Muzėjaus patalpos Otavoje 
šiuo metu yra pagrindinai at
naujinamos. Dėlto numatytos 
parodos galbūt turės palaukti iš
tisus metus. Tuo tarpu muzėjaus 
folkloro skyriaus darbuotojai 
uoliai įieško tautinių drabu
žių, muzikos instrumentų bei ki
tų dirbinių tų etninių grupių, 
kurios dar nėra atstovaujamos 
valstybinio žmogaus muzėjaus 
rinkiniuose. Asmenys ar etninės 
organizacijos Kanadoje, kurie 
norėtų talkinti muzėjui dovano
dami ar paskolindami tinkamus 
rodinius (eksponatus) parodoms, 
kviečiami kreiptis šiuo adresu: 
Chief of the Folklore Division, 
Dr. Carmen Roy, National Mu
seum of Man, Ottawa 4, Ontario.

(Can. Scene)

paminėti
Jonas Jaškauskas, LEMTINGOS 

DIENOS. Apysaka. 187 psl. minkš
tuose viršeliuose, sukurtuose P. Jur
kaus. Kaina $2.50. Brooklyn, N.Y., 
1970 m. Spaudė lietuvių pranciškonų 
spaustuvė, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11231, USA.

Stasys Yla, ŠILUVA ŽEMAIČIŲ 
ISTORIJOJE, I dalis, reformacija ir 
restauracija. “Krikščionis gyvenime” 
knygų serija nr. 4, 1970 m. Kalbą 
tikrino Vladas Kulbokas, įrašus pie
šė Telesforas Valius. 296 psl. kietuo
se viršeliuose. Kaina ir leidėjo ad
resas nepažymėti. Spaudė Lietuvių 
Enciklopedijos spaustuvė, 361 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 02127, 
USA.

Žemaičių Antanas, NUTOLUSIOS 
DIENOS. Viršelis — P. Jurkaus. 96 
psl. minkštuose viršeliuose. Kaina — 
$1. Išleista autoriaus lėšomis 1969 
m. Spaudė Tėvų pranciškonų spaus
tuvė, 910 Willoughby, Brooklyn, N.Y. 
11221, USA.

Muzikos Žinios nr. 1, balandis, 
ARLK Vargonininkų ir Lietuvių Mu
zikų Sąjungos žurnalas, gaunamas 
šiuo adresu: 209 Clark Place, Eliza
beth, N. J. 07206, USA.

Bronius Budriūnas. MIEGUŽĖLIO 
NORIU. Liaudies daina solo balsui 
su fortepijonu. Elenos Mikalauskai
tės ir Juozo Svetikų lėšomis išleido 
B. Budriūno kūriniams leisti fondas. 
Leidėjo adresas: 2620 Griffith Park 
Blvd., Los Angeles, Cal. 90039, USA.

Aidai nr. 3, kovas. Tėvų pranciš
konų leidžiamas mėnesinis kultūros 
žurnalas. Gaunamas pas adm. T. B. 
Ramanauską, OFM, 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221, USA.

Laiškai Lietuviams nr. 4, balandis. 
Tėvų jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros žurnalas. Administ
racijos adresas: 2345 W. 56th St., 
Chicago, Hl. 60636, USA.

Technikos žodis nr. 1-2, sausis-ba- 
landis. ALIAS Čikagos skyriaus tech
ninės spaudos sekcijos žurnalas. Ad
ministracijos adresas: A. Pargauskas, 
6643 So. Francisco Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA

Eglutė, 1970 m. balandis. N. Pr. 
Marijos seserų leidžiamas laikraštė
lis vaikams. Adresas: Immaculate 
Conception Convent, Putnam, Conn. 
06260, USA.

no ir pagaliau visišką pianissi
mo, paliečiantį jautriausias lie
tuviškos širdies stygas. Kad mū
sų dainos yra lyrinės, liūdnos, 
stokojančios linksmos užbaigos, 
kaltas ne V. Daunoras, bet jas 
varge sukūrusi ir dabartinėms 
kartoms išsaugojusi lietuvių tau-

Nepasitvirtino . ir antrasis 
amerikiečio K. Sanson cirku 
dvelkiantis teigimas apie V. 
Daunoro nerangų išėjimą sce- 
non, pastabos apie motociklą ir 
televizijos Batmano aprangą. Jo 
žingsniai, savaime suprantama, 
buvo daunoriški, bet jie nedaug 
tesiskiria nuo kitų dainininkų ir 
tikrai nėra verti pašaipos. Jeigu 
pirmąsias dvi L. Abariaus dai
nas klausytojai sutiko šiek tiek 
šaltokai, tai jau trečioji — “Išė
jau į girelę” susilaukė audringo 
plojimo. V. Daunorui trim dai
nom pavyko užmegzti ryšį su 
koncerto dalyviais ir jį išlaikyti 
iki programos užbaigos. Ypač 
šiltai buvo sutikta V. Daunoro 
atlikta Vytauto Blušiaus ariją 
primenanti daina “Auki, berže
li”. Pasibaigus pirmajai koncer
to daliai, įsiaudrinę klausytojai 
V. Daunorą net tris kartus iš
kvietė scenon nenutrūkstančiu 
plojimu.

Antrąją koncerto dalį V. Dau
noras pradėjo St. Šimkaus, J. 
Tallat-Kelpšos dainomis, bfet vi
sų dėmesio centre, be abejonės, 
buvo dainininko perėjimas į bo
so pasaulį, kuriam atstovavo L. 
Beethoveno “In questa tomba 
oscura”, keturios itališkos operų 
arijos — V. Bellini “La Sonnam- 
bulos”, G.'Verdi “Don Carlos”, 
“Simone Boccanegros”, G. Ros
sini “Sevilijos kirpėjo”. Visus 
žavėjo V. Daunoro laisvai plau
kiantis bosas, tamsesnės viršū
nės nei liaudies dainose, tvirtos 
žemutinės gaidos “La Šonnam- 
buloj” ir ypač užtęsta žemoji mi 
“Simone Boccanegros” Fiesco 
arijos baigmėje.. Labai įspūdin
gas buvo “Don Carlos” Pilypo 
arijos išpildymas, nepaprastai 
lygūs, meistriški perėjimai iš 
dramatizmo į lyrizmą, reikalau
jantys augštos dainavimo techni
kos, kurią V. Daunorui greičiau
siai yra davusi Milano La Sčala. 
Nejučiomis prisiminė jau minė
to amerikiečio muzikos kritiko 
K. Sanson patarimas įsidėmėti 
V. Daunoro vardą ir pavardę, jo 
pranašystė apie jaunojo lietuvio 
dainininko kelią į pasaulinio 
garso operos žvaigždes. Galimas 
dalykas, K. Sanson yra teisus, 
nors pvz. tenka suabejoti ameri
kiečio teigimu, kad V. Daunorui 
“Sevilijos kirpėjo” Don Basilio 
arijoje trūksta žaismingumo. To
ronte ši sunki, greito tempo ari
ja buvo pakankamai žaisminga. 
Žinoma, žaismingumo galėjo 
trūkti Čikagoje. Dainininkas yra 
žmogus — jo kūryba priklauso 
nuo nuotaikos, nevisada būna to 
paties lygio.

Gėlių puokštę svečiui iš Vil
niaus įteikė ir sveikinimo trum
pą žodį tarė buvusi Kauno ope
ros teatro solistė Pranė Radzevi
čiūtė. Koncerto dalyvių audrin
gas plojimas, nenoras skirstytis 
privertė V. Daunorą virš progra
mos rėmų padainuoti humoristi
nę L. Abariaus harmonizuotą 
liaudies dainelę “Saldus alus” ir 
rimtimi dvelkiančią G. Meler 
norvegų liaudies dainą “Gimti
nė”, kuri savo nuotaika buvo la
bai artima J. Naujalio dainai 
“Lietuva brangi”, St. Šimkaus— 
“Kur bakūžė samanota”. Svečiui 
akompanavo pianistas ir kompo
zitorius Stasys Gailevičius, daž
nas dainininkų palydovas To
ronte.

Koncerto galutinėje apžvalgo
je V. Daunorui galbūt reikėtų 
padaryti vieną priekaištą, ku
riam turbūt pritars .didžioj i kon
certo dalyvių dauguma. Kažin ar 
vertėjo programon įtraukti tiek 
daug savo stiliumi panašių lyri
nių liaudies dainų? V. Abariaus 
“Saldus alus” būtų labai tikęs 
pirmojoje programos dalyje. 
Reikia mantyti, turime ir dau
giau linksmesnių dainų, o taip 
pat ir lietuviškų operų arijų, ku
rių šiame koncerte nebuvo nė 
vienos. Pasigedome ir tarptauti
nės klasikos, galėjusios pratur
tinti programą. V. Kft

Dail. A. Tamošaitis Vašingtone 
savo ir A. Tamošaitienės dailės 
darbų parodos proga aiškina 
svečioms apie lietuvių meną

TRADICINĘ LIETUVIŲ DIENĄ 
Los Angeles šv. Kazimiero parapija 
šiemet rengia birželio 21. Programo
je — iškilmingas koncertas ir ketu
rių dailininkų darbų paroda. Kon
certe dalyvaus kompoz. Broniaus 
Budriūno vadovaujamas parapijos 
choras, jo solistai su nauja progra
ma ir iš Čikagos atvykęs bosas Jonas 
Vaznelis. Pranešėja pakviesta filmų 
aktorė Rūta Lee-Kilmonytė. Dailės 
parodos dalyviai — vietiniai daili
ninkai Dona Avižienytė-Peterienė, 
Pranas Gasparonis, svečias iš Čika
gos Antanas Petrikonis ir viešnia iš 
Montrealio Ona Šablauskięnė.

DETROITO LIETUVIŲ JAUNI
MAS gegužės 16 d. nudžiugino vy
resniuosius dviejų veiksmų muziki
nės komedijos “Piršlybos šapna- 
giuos” premjera. Operetės tekstą pa
rašė kun. Viktoras Kaleckas, pagrin
diniu motyvu panaudojęs meilės te
mą lietuviškame kaime: tėvai nori 
dukrą išleisti už turtingo senbernio, 
o ji piršlio dėka pasirenka mylimą 
bernelį. Muzikine dalimi rūpinosi 
Stasys Sližys, operetėn įpynęs liau
dies dainų, lietuvių kompozitorių kū
rinių bei savų kompozicijų. Iš tikrų
jų “Piršlybos šapnagiuos” yra kolek
tyvinis veikalas, nes jame skam
bėjo kompozitorių E. Bal- 
sior A. Bražinsko. Br. Budriūno, K. 
Kavecko, J. Naujalio, St. Sližio ir J. 
Švedo kūriniai. Didžiausio dėmesio 
susilaukė Algio Bražinsko “Nemunė
li, Nemunėli”, Konrado Kavecko “Su
sitikt tave norėčiau”, Eduardo Bal
sio “Daina apie tiltą”, Stasio Sližio 
“Meilės duetas” ir “Nemuno merge
lė”. Pagrindinius vaidmenis sukūrė: 
Tėvo — Karolis Balys, Motinos — 
Elena Zubrickienė, Verutės — Aldo
na Tautkevičiūtė, Onutės — Aida 
Smalinskaitė, Jurgio — Antanas Pas
kųs, Anupro — Linas Mikulionis, Mo
tiejaus — Robertas Selenis, Jono — 
Kastytis Karvelis, Nastazijos — Bi
rutė Kutkutė, Piemenuko — Laimu
tė Tautkevičiūtė. Jiems talkino St. 
Sližio vadovaujamas jaunimo choras 
ir Galinos ’ Gobienės tautinių šokių 
grupė “Šilainė”. Spektaklį režisavo 
Justinas Pusdešris, paruošęs ir sceno
vaizdžių eskizus, įgyvendintus Myko
lo Abariaus. Operetės nuotaiką ge
rokai sustiprino astuonių jaunųjų 
instrumentalistų palyda. Tautiniais 
šokiais rūpinosi Galina Gobienė.

ONA GAILIŪTE - ZUBAVIČIENE, 
mezzo-sopranas, surengė dviejų dalių 
rečitalį Niujorko Hudson Hall salė
je. Pirmoji dalis buvo skirta vokie
čių, prancūzų ir austrų kompozito
riams, antroji — lietuvių kūriniams. 
Didžiausio pasisekimo susilaukė J. 
Haydno, R. Strausso, H. Wolfo lyri
nio pobūdžio dainos, VI. Jakubėno 
“Plaukia antelė”, A. Belazaro “Pie
nė”, V. Klovos operos “Duktė” arija 
“Lyg vakar”. Solistei akompanavo 
pianistas Fritz Kramer.

KAMERINIS TRIO — smuikinin
kai L Vasyliūnas, kun. V. Valkavi- 
čius ir pianistas V. Vasyliūnas Bos
tono Lietuvių Amerikos Piliečių klu
bo salėje įvykusiame koncerte pakar
tojo Hudsono miesto bibliotekoje at
liktą programą — A. Corelli “Sona
tą Da Chiesa”, Ch. Sinding “Serena
dą” ir Juliaus Gaidelio specialiai 
šiam vienetui sukurtą sonatą dviem 
smuikam ir fortepijonui. Apie šį kū
rinį E. Vasyliūnienė “Drauge” rašo: 
“Julius Gaidelis prakalbėjo šių die
nų kalba — pradžioje lyrine melodi
ja, o paskui šių dienų pamišusio žmo
gaus garsų kryžiavimusi, mašinos ra
tų urzgimu, maištingos sielos riksmu 
ir visu tuo, ką mes vadiname “mo
dernizmu”. .. Šių dienų nuotaikas 
puikiai perdavė du smuikai ir ypač 
fortepijonas, kuris yra pagrindinis 
vienetas šiame ansamblyje...”

NIUJORKO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPE, įsteigta ir lig šiol vadovau
jama Jadvygos Matulaitienės, veik
los dvidešimtmetį atžymėjo sukaktu
viniu koncertu Marion Manor salėje. 
Šokėjam talkino Gudauskų orkestras 
ir Liudo Stuko vadovaujamas “Ži
buoklių” sekstetas, daina palydėjęs 
kaikuriuos šokius ir programą papil
dęs lietuvių kompozitorių kūriniais. 
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos gene
ralinis konsulas A. Simutis. Kiekvie
nam tautinių šokių grupės dalyviui 
vadovė J. Matulaitienė įteikė po ro
žę, o ji pati buvo apdovanota gėlių 
puokštėmis, adresu ir A. Galdiko pa
veikslu. Sukakčiai atžymėti specialų 
leidinį redagavo Kęstutis čerkeliū- 
nas. Programa buvo užbaigta sukak
tuvinės šventės rengėjų komiteto 
pirm. dr. A. Skėrio žodžiu ir Tautos 
himnu.

SKULPTORE ELENA GAPUTY- 
TE, buvusi torontietė, šiuo metu gy
venanti ir kurianti Britanijoje, su
rengė sėkmingas savo darbų parodas 
Švedijoje. Vasaros pabaigoj jos kū
rinių paroda įvyks žymioje Londono 
galerijoje, o rudenį bus perkelta j 
Paryžių.

“BIRTHRIGHT OF MAN” — Unes- 
co leidinyje yra įdėta lietuvių daina 
“The Wolf (Lithuanian daino)”. Pa
aiškinamojoj pastaboj sakoma, kad 
lietuvių dainos siekia prieškrikščio
niškus laikus. Vertimas — Kazelen- 
bogen. Veikalas paruoštas Jeanne 
Hirsch ir jos talkininkų, išleistas 
1969 m. Leidėjo adresas: UNIPUB, 
Ine., 650 First Ave, New York, N. Y. 
10016, USA./

DR. JUOZO GIRNIAUS paruošta 
ateitininkijos įsteigėjo a. a. Prano 
Dovydaičio monografija bus išleista 
šių metų pabaigoje. Aukas leidimo iš
laidoms padengti prašoma siųsti Jo
nui Žadeikiui, 4162 So. Fairfield 
Ave., Chicago, Ill. 60632, USA,

OKUPUOTOJ UETUVOJ
ARCHEOLOGŲ IR ETNOGRAFŲ 

konferenciją Lietuvos Mokslų Aka
demijoje surengė istorijos institutas. 
Pagrindine pokalbių tema buvo 1968 
ir 1969 m. archeologinių bei etnogra
finių ekspedicijų darbo rezultatai, 
įvadinį žodį apie surinktas medžiagos 
reikšmę Lietuvos istorijai ir lietuvių 
kilmei išryškinti tarė prof. dr. J. Jur
ginis, apžvalginį pranešimą apie ar
cheologinius tyrinėjimus padarė is
torijos mokslų dr. R. Kulikauskienė. 
Pranešimus skaitė šioje konferenci
joje dalyvavę archeologai ir etnogra
fai: apie neolito skulptūrą — istori
jos mokslų kandidatė R. Rimantienė, 
apie Obelytės ir Kaukų piliakalnių 
tyrinėjimus — Vilniaus universiteto 
docentas, istorijos mokslų kandidatas 
P. Kulikauskas, apie Lietuvos pilia
kalnių pastatus — Paminklų Apsau
gos Draugijos darbuotojas V. Daugu- 
dis. Istorijos mokslų kandidatai E. 
Radzilovaitė, O. Kuncienė, M. Mi- 
chelbertas ir A. Tautavičius kalbėjo 
apie Kašučių kapinyno, Pamūšio ir 
Katkuškių pilkapių, Kybartiškės ir 
Riklikų pilkapių kasinėjimus bei juo
se surastą vertingą medžiagą.

SAULIAUS SONDECKIO vadovau
jamas Vilniaus filharmonijos kame
rinis orkestras pradėjo dvi savaites 
truksiančią koncertų seriją Kubos 
miestuose. Vilniečiai yra paruošę dvi 
programas. Pirmąją sudaro S. Pro- 
kopjevo, D. Sostakovičiaus, lietuvių 
B. Dvariono, R. Žygaičio, F. Bajoro, 
esto J. Riasto, armėno S. Asiamazia- 
no kamerinė muzika, antrąją — W. 
A. Mocarto, A. Vivaldi kūriniai ir A. 
Bražinsko “Kamerinė simfonija”, 
jaunųjų kompozitorių konkurse 
Maskvoje laimėjusi pirmą premiją.

TAPYTOJUS IR ARCHITEKTUS* 
su Los Angeles gyvenančio dail. Jo
no Rimšos kūryba supažindino Vil
niuje Dailininkų Sąjungos surengtas 
jo kūrinių spalvotų skaidrių vakaras.

IŠ GASTROLIŲ ČEKOSLOVAKI
JOJE grįžo P. Tamošaičio vadovauja
mas liaudies instrumentų kamerinis 
ansamblis “Sutartinė”, surengęs 23 
koncertus kartu su Vilniaus profsą
jungų kultūros rūmų “Vaivos” an
samblio šokėjais. Prahoje ir Bratisla
voje buvo užmegzti ryšiai su konser
vatorijų vadovais, dėstytojais ir stu
dentais. Ypatingo dėmesio susilaukė 
“Sutartinės” liaudies instrumentai ir 
jais atliekama lietuvių liaudies muzi
ka.

KAUNO DRAMOS TEATRAS Vil
niaus žiūrovams atvežė naują Kazio 
Sajos trijų veiksmų pjesę “Šventeže
ris”,' kurioje keliama melioratorių 
neatsakingo darbo problema. Spek
taklį pastatė šio teatro vyr. rež. J. 
Jurašas, pagrindinius vaidmenis su
kūrė aktoriai A. Raubaitė, A. Vošči- 
kas, D. Kazragytė, R. Varnaitė, D. 
Juronytė ir V. Tomkus.

KAUNO LITERATŪROS MUZE- 
JUJE įvykusiame pirmajame litera
tūriniame šeštadienyje apie Žemai
tės raštų leidimą bei jų istoriją kal
bėjo “Vagos” leidyklos vyr. red. A. 
Žirgulys, apie susitikimus su P. 
Cvirka ir V. Mykolaičiu-Putinu — A. 
Kniukšta, savo eilėraščius skaitė jau
na poetė D. Saukaitytė.

E L Z BI ETA MIKALAUSKAITĖ, 
Vilniaus pedagoginio instituto docen
tė ir lietuvių kalbos fonetikos specia
listė, mirė gegužės 9 d. Velionė buvo 
gimusi 1899 m. Kelmaičių kaime, 
baigusi Lazdijų gimnaziją, lietuvių 
kalbą ir literatūrą studijavusi Kauno 
universitete. 1937-39 m. tobulinosi 
Berlyno, Leipcigo, Hamburgo univer
sitetuose pas profesorius M. Fasme- 
rį, J. Gerulį ir kt. Vokietijoje ji at
liko eilę eksperimentinių lietuvių 
kalbos fonetikos tyrimų, paskelbė 
straipsnių apie lietuvių, latvių ir 
prūsų senųjų raštijos paminklų 
kalbą. Jos darbais domėjosi ir rėmėsi 
žymieji baltistai—akademikas J. En
dzelynas ir prof. E. Frenkelis. Poka
rio metais dirbdama Vilniaus peda
goginiame institute, rūpinosi lietuvių 
kalbos tarmių atlasu, akademiniu 
“Lietuvių kalbos žodynu”, “Lietuvių 
kalbos gramatika” bei kitais lituanis
tiniais leidiniais. Mokslų Akademijos 
serijiniame leidinyje “Lietuvių kal
botyros klausimai” 1957 m. buvo pa
skelbta dalis E. Mikalauskaitės atlik
tų pietvakarių dzūkų tarmės tyrinėji
mų, liečiančių kirčio ir priegaidės 
kaitą. K. Kuzavinis ir A. Pakerys ve
lionei skirtame nekrologe “Literatū
ros ir Meno” savaitraštyje ją laiko 
geriausia lietuvių kalbos fonetikos 
specialiste, sukūrusią teorinius šios 
kalbos mokslo šakos pagrindus.

MASKVOS M. GORKIO KINO 
STUDIJOS rež. E. Fridmanas kuria 
meninį filmą pagal rašytojo R. Ste- 
vensono klasikinę apysaką “Lobių sa
la”. Pagrindinius vaidmenis atliks 
Kauno dramos teatro aktoriai V. 
Tomkus, J. Urmanavičius ir Panevė
žio dramos teatro aktorius A. Ma
siulis. Filme taipgi dalyvauja ir eilė 
kitų baltiečių aktorių.

“EDITION GERIG” LEIDYKLA 
Koelno mieste, V. Vokietijoje, į tre
čią “Naujos tarybinės fortepijoninės 
muzikos” leidinį įtraukė dviejų vil
niečių kompoatorių kūrinius: Algio 
Bražinsko “Tris pjeses” ir Vytauto 
Montvilos “Kosmoso baladę”.

ŠIĄ VASARĄ PARYŽIUJE įvyks 
sovietų pramonės ir prekybos paro
da, kurios geologijos skyrių pakvies
ti įrengti lietuviai dailininkai ir ar
chitektai. Dail. G. Baginskienė jau 
yra sukūrusi išlietą iš aliuminio de
koratyvinį 8 kv. metrų Sovietų Są
jungos žemėlapį “žemės turtai”, pri
menantį senovines žemėlapių graviū
ras. V. Kst.



MANN MARTEL.
REALTOR

2320 Bloor St. W.
KINGSWAY, $12.000 įmokėti, 6 
kambarių 3-jų miegamųjų, atskiras, 
mūrinis, vienaaugštis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Viena 
atvira skola 10-čiai metų.
ROYAL YORK — BLOOR, 8 kam
bariai per du augštu, 4 miegamieji, 
atskiras, gražių plytų naams su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Moder
niai išbaigtas rūsys su atviru židi
niu, didelis kiemas. Viena skola. 
Už mėnesio galima užimti.
BLOOR — ISLINGTON, arti pože
minio traukinio ir krautuvių, 6 
kambarių namas, moderni virtuvė 
ir prausykla, pilnai įrengtas rūsys 
su patogumais. Dideli kambariai, 
kaikurie su kilimais. Didelis skly
pas su medžiais.
SWANSEA, $10.000 įmokėti, viena 
skola, 6 kambarių, atskiras mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu. Moderni virtuvė. Viena atvi
ra skola. ■
JANE — ANNETTE, $27.900 pra
šoma kaina už 6 kambarių, atskirą,

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

PJS. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

Kasos valandos:
.Pirmacį ........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
Nemokamas 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. turtų, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas.
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

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 8%%.
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

JIEŠKOTE 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) 
Yorkdole 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, mūrais 12 kambarių dvi- 
butis (dupleksas), 2 rūsiai, 2 mūriniai garažai, privatus 9 pėdų 
įvažiavimas. Kaina: $36.900.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Tel RO 2-8255
mūrinį namą su garažu ir privačiu 
įvažiavimu. Gražus kambariai, kai- 
kur iškloti kilimais, moderni virtu- 
vė. Arti krautuvės ir susisiekimas.
BABY POINT, $2.500 įmokėti, mū
rinis, 6 kambarių namukas su įva
žiavimu ir garažu. Didelė, moderni 
virtuvė. Tuojau galima užimti. Arti 
krautuvių ir susisiekimo.
BLOOR — JANE, modernus 10 
kambarių dvibutis (duplex) su pri
vačiu įvažiavimu ir dvigubu šildo
mu garažu. Vandeniu-alyva šildo
mas. 2 modernios prausyklos ir vir
tuvės. Gražus sklypas ir puikus 
vaizdas, ant upės kranto. Prašo 
$20.000 įmokėti; viena atvira skola 
10 metų. Reta proga.
BATHURST — LAWRENCE, 6 mo
dernūs butai su balkonais ir visais 
patogumais 4—6 kambarių didumo. 
Mėnesinė nuoma $1.135. Arti krau
tuvių ir susisiekimo. Viena skola iš 
6%. Prašo įmokėti bent $40.000.

Reikalingi namai pardavimui

MOKA:
už term, indėlius 3 metam 8% 
už term, indėlius 2 metam .. .73%% 
už term, indėlius 1 metam ...7% 
už depozitus-čekių s-tas.........
už šėrus 1969 m. išmokėta . . .6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 . 9% 
nekiln. turto — iki $30.000 81/2%

KANADOS /VYKIAI
Atkelta iš 1-mo psL 

cijoje. Kalbėdamas apie Azijos 
politines problemas, jis tada pa
sisakė už Amerikos vyravimą 
šiame kontinente. Premjero P. 
E. Trudeau nuomone, amerikie
čiams pasitraukus, čia įsigalėtų 
komunistinė Kinija arba Japoni
ja, o Azija dar nėra užmiršusi 
japonų okupacijos II D. karo 
metais. Šią pastabą japonų spau
da praleido negirdomis, apie ją 
neužsiminė ir demokratiniais 
pagrindais sudaryta dabartinė 
Japonijos vyriausybė

Toronto akcijų biržos sureng
toje konferencijoje ekonominio 
augimo klausimais dalyvavo bu
vęs V. Vokietijos kancleris 
Ludwig Erhart, daugelio laiko
mas iŠ griuvėsių prisikėlusios V. 
Vokietijos ekonominio atkutimo 
tėvu. Savo pranešime jis sakėsi 
šiuo metu dar nematąs depresi
jos pavojaus pasauliui, bet in
fliacija galinti privesti prie ko
lektyvinės sistemos, kuri palai
dotų laisvą iniciatyvą. L. Erhard 
pilnai pritaria Kanados premje
ro P. E. Trudeau kovai su in
fliacija panaudotoms priemo
nėms, nors jos yra padidinusios 
bedarbių skaičių. Pasak jo, Ka
nados vyriausybė negali būti 
abejinga, kai krašto gamyba ir 
paslaugos per metus paauga 
9%, o infliacija ši prieaugi su
mažina iki 4%. Jeigu V. Vokie
tijoje būtų panaši būklė, L. Er- 
hardas nesidrovėtų imtis prem
jero P. E. Trudeau šiuo metu 
naudojamo metodo, nors jis 
skaudus vietiniams gyventojams 
ir susilaukia nemažos ooozicijos.

Dvikalbio švietimo klausimais 
Otavoje tarėsi valstybės sekr. G. 
Pelletier su provinciniais švie
timo ministeriais. Posėdžiuose 
nedalyvavo Britų Kolumbijos ir 
Newfoundlando atstovai. Pasita
rimai lietė Otavos numatytą $50 
milijonų metini papildą dvikal

©b S P O ETAS
SPORTAS VISUR
Pasaulines krepšinio pirmenybes 

Jugoslavijoje laimėjo jugoslavai. Į 
’baigminę grupę pateko jugoslavai, 
rusai, amerikiečiai, čekai, brazilai, 
urugvajiečiai ir italai. Jugoslavai šių 
rinktinių kovose tepralaimėję ru
sams 87:72 pirmą kartą tapo pasau
lio meisteriu. Antroje vietoje liko 
brazilai su 4 laimėjimais ir 2 pralai
mėjimas. Trečią vietą su 3:3 per
galių santykiu dali jose JAV, Sov. Są
junga ir Italija. Kanada paguodos ra
te įveikė Egiptą 106:80 ir laimėjo 
X v. P. Korėją nugalėjo Australija 
92:79.

Automobilių lenktynes Londonas 
— Mexico City laimėjo suomis H. 
Mikkola, pasiekęs baigmę viena va
landa ir 18 min. anksčiau nei II v. 
laimėtojas anglas Brian Culcheth. 
III v. atiteko suomiui R. Aaltonen.
I ir III v. laimėtojai keliavo Fordo 
automobiliais, II — Triumph. Moterų 
lenktynėse I v. laimėjo anglė R. 
Smith, kuri bendrose lenktynėse lai
mėjo X v. Lenktynes pradėjo 97 
automobiliai ir tik 26 pasiekė tikslą. 
Iš viso nukeliauta 16.000 mylių ir 
aplankyta 22 valstybės. Daug automo
bilių apsivertė ir turėjo pasitraukti 
iš lenktynių. Vienoje katastrofoje už
simušė prancūzas Ido Marang. Salva
dore rusų automobiliai buvo apmėtyti 
akmenimis ir turėjo tęsti lenktynes 
išdaužytais langais.

MEKSIKA — SOV. SĄJUNGA fut
bolo rungtynėmis pradėtas vienas 
svarbiausių sportinių įvykių. Jam 
ruošėsi 16 rinktinių. Dalyviai suskirs
tyti į 4 grupes po 4 dalyvius, kurių 
du pirmieji pateks į baigminę gru
pę. I grupėje žaidžia Sov. Sąjunga, 
Meksika, Belgija ir Salvadoras; II — 
Urugvajus, Italija, Švedija, Izraelis:
II — Anglija, Brazilija, Čekoslovaki
ja; IV — V. Vokietija, Peru, Bulga
rija, Marokas. Birželio 21 d. Actekų 
stadijone po 31 rungtynių susitiks 
du varžovai, kurių vienas taps pa
saulio meisteriu. Meksika ir Sov. Są
junga pirmąsias pasaulio futbolo pir
menybių rungtynes sužaidė lygiomis 
0:0.

SPORTAS LIETUVOJE
Pabaltijo taurės jaunių tinklinio 

varžybos įvyko Minske. Dalyvavo lie
tuvių, latvių estų ir gudų tinklinin- 
kai. Lietuvaitės laimėjo I v., jauniai 

bio švietimo reikalams. Didžio
ji dalis teks Ontario ir Kvebeko 
provincijoms. Ontario vyriausy
bė gaus $10*12 milijonų prancū
zų kalbos dėstymui angliškose 
mokyklose, o Kvebeku! bus duo
ta apie $25 milijonus angliškai 
kalbantiem kvebekiečiam moky
ti prancūzų kalbos. Sekr. G. Pe
lletier taipgi pabrėžė, kad dvi
kalbis švietimas turi ilgalaikį 
planą. Dabar yra.sunku numaty
ti jo tikrąsias išlaidas, nes nėra 
žinomas mokinių ir studentų 
skaičius, bet Otava sekantiems 
ketveriem metam jau yra nu
mačiusi $200-300 milijonų su
mą. Galimas dalykas, ją teks pa
didinti.

Speciali komisija Halifakse ti
ria Kanados pakrantes nafta už
nuodijusio tanklaivio “Arrow” 
nelaimės priežastis. Jo kapito
nas G. Anatsobolos kaltę dėl už
plaukimo ant uolos suvertė ra
daro gedimui, per du mėnesius 
nesutaisytam gilumos matuok
liui ir blogam kompasui. Šis lai
vas yra graikų multimilijonie
riaus A. Onassio nuosavybė. To
ronto dienraštis “Star” šia pro
ga vedamajame apskaičiuoja, 
kad nuo 1968 m. A. Onassis sa
vo žmonai Jackie, buvusiai Ken- 
nedienei, kas savaitę yra išleidęs 
po $384.645. Vien tik brangak
meniai jam kainavo $5 milijo
nus, nauja vila — $1.600.000, 
butai viešbučiuose ir penkių na
mų išlaikymas — $2 milijonus, 
minėtųjų pastatų perdekoravi- 
mui — $1 milijoną. Vedamąjį 
laikraštis baigia kandžia pasta
ba: “Mums nesinorėtų kišti no
sies i pono Onassio arabiškas 
naktis, bet dėl Kanados pakran
čių gerovės turime jam primin
ti, kad būtu geriau, jeigu jis 
truputį mažiau pinigų išleistų 
žmonos sąskaiton ir daugiau 
skirtu savo laivų remontui bei 
jų priežiūrai.”

— m.
Pabaltijo jaunių krepšinio varžy

bos įvyko Klaipėdoje. Dalyvavo Pa
baltijo respublikų ir Leningrado at
stovai. Lietuviai geriausiai pasirodė 
15-16 m. ir 17-18 m. grupėse. 15-16 
m. grupėje mergaitės laimėjo I v., 
berniukai — II. 17-18 m. grupėje lie
tuviai laimėjo abi Iv.

Stambus Europos jaunių bokso 
turnyras įvyko Magdeburge. Dalyva
vo Rumunijos, Bulgarijos, Vokietijos 
ir Lietuvos boksininkai. Geriausiais 
pasirodė J. Juocevičius savo svory
je laimėjęs I v.

VYČIO ŽINIOS
Dr. R. Staškevičiui, Vyčio krepši

ninkui, ir D. Girčiūtei sutuoktuvių 
proga linkime geriausios sėkmės.

Golfininkams Vyčio klubo uždaros 
pirmenybės birželio 14 d., 12 v., 
Hornby Towers aikštyne. Kviečiami 
dalyvauti ir svečiai. Pirmenybės vy- 
tiečiams bus A, B ir jaunių klasėse. 
Visi praeitų metų laimėtojai prašo
mi atsinešti laimėtas taures. Vyčio 
atviros pirmenybės, kurios bus įskai
tytos į tarpklubines varžybas, įvyks 
liepos 5 d., 12 v., Georgetown aikš
tyne. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Uždaros golfo varžybos įvyko gegu

žės 31 d. Homby Towers aikštyne. 
Su svečiais dalyvavo 26 žaidėjai. I v. 
laimėjo 81 smūgiu VI. Ubeika ir ga
vo antrus metus iš eilės Kondroto 
pereinamąją taurę. II v. pasidalino 
A. Simanavičius ir St. Kėkštas, turė
ję po 91 smūgį. III v. teko kun. Au
gustinui su 92 smūgiais. Su išlygina
maisiais smūgiais I v. laimėjo St. 
Kėkštas 71, II — Al. Simanavičius 
72, III — Al. Kuolas ir A. Zalagėnas 
po 78. Iš svečių geriausia sužaidė: S. 
Podsedeckis 81, V. Siminkevičius 85, 
M. Ignatavičius 91.

TAURO KLUBO VEIKLA
Jau 6 metai nuo 500 akrų ūkio įsi

gijimo. Per tą laiką pravestas 1¥4 
mylios kelias ir pastatyta būstinė 
ant Debow’s ežero kranto, šią žiemą 
pradėta kirsti miško linija elektros 
stulpams statyti. Kirtimo darbai po 
6 išvykų artėja prie galo. Linijai už
baigti organizuojama išvyka birželio 
6 ir 7 d. Tikimasi ta proga ir pažve
joti. Gegužės 1 d. suorganizuotas 
stintų balius. Parengimų vadovas J. 
Juodikis parodė filmą iš klubo veik
los. Gegužės 9 d. įvyko medelių so
dinimas ir nuosavybės tvarkymo 
darbai, dalyvaujant 16 narių. Paso
dinta 2000 pušaičių, iškirsta 1000 pė
dų linijos ir išlygintas kelias. Ge
gužės 5 d. vadovybė pasiuntė laiškus 
Ontario premjerui J. Robarts, On
tario vyriausiam prokurorui A. Wi
shart ir Etobicoke apylinkės parla
mento nariui L. Braithwaite reikš
dama protestą prieš pasiūlymą su
varžyti ginklų gamybą, prekybą ir 
vartojimą. Į šiuos laiškus gauti atsa
kymai, esą šis pasiūlymas nėra On
tario valdžios ir dėlto abejotina ar 
jis taps įstatymu. Birželio 27-28 d. 
ūkyje įvyks žvejybos ir šaudymo var
žybos. Kor.

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

Studentų žinios
Sudaryta nauja valdyba: pirai. Eu

genijus Sičiūnas, vicepinn. žibutė 
Gvildytė, ižd. Eimis Ramas, sekr. Rū
ta Liuimaitė, parengimų vadovė Bi
rutė Dilkutė, fotografas Ant. Zadurs- 
kis.

Finis semestri — mokslo metų už
baigimas įvyks birželio 5, penktadie
nį, 7.30 v.v., Sv. Jono Kr. par. salėje, 
941 Dundas St W., Toronto 3, Ont. 
šiame linksmame pobūvyje kviečia
mi dalyvauti visi studentai. Pagerb
sime šiais metais baigusius augštąsias 
mokyklas-universitetus, kolegijas ir 
t. t Bus vaišės, plokštelių muzika, 
šokiai, smagi nuotaika. Čia rasite 
daug naujų draugų ir draugių. Ta 
proga bus aptarti įvairūs studentų 
reikalai. Ateikite visi k

Anglų spaudoje jau skelbiami sąra- 
rašai baigusių augštąsias mokyklas. 
Juose yra ir lietuvių pavardžių.

Ateitininkų žinios
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 

centro valdybos rinkimai įvyks Dai
navoje vyr. moksleivių stovyklos me
tu. Viena stovyklos diena bus skirta 
suvažiavimui. Dabartinę valdybą su
darė Toronto studentai. Naujojon 
valdybon pasiryžusios kandidatuoti 
dvi grupės: viena Niujorke, kita — 
Toronte. Torontiškių grupę sudaro: 
Eug. Girdauskas, V. Kuprevičiūtė, 
Al. Kuolas, Alg. Čepas ir R. Puteris. 
Atrodo, kad bus įdomūs rinkimai.

Keturi Toronto studentai ateitinin
kai šiais metais baigė universitetą: 
Reg. Kryžanauskaitė, R. Petrauskas, 
Alg. Stankus ir Alg. Puteris.

Studentų ateitininkų ideologiniuo
se kursuose Dainavoje praėjusį sa
vaitgalį iš Toronto dalyvavo 10 stu
dentų.

Nepamirškime, kad artėja stovyk
los ir jau laikas registruotis. Vyr. 
moksleivių stovykla Dainavoje pra
sidės birželio 21 d., Wasagoje — lie
pos 26 d.

Lietuviškos knygos Otavos biblio
tekai renkamos ateinantį sekmadienį 
abiejose parapijose po visų pamaldų. 
Kas turi ir gali paaukoti įvairių lie
tuviškų knygų, prašomi atnešti.

Padėkime studentams, j ieškantiems 
darbo. Šią vasarą yra ypač sunku 
gauti darbus. Visų pareiga turėtų 
būti padėti lietuviams studentams. 
Du studentai, turi praktikos namų 
dažyme, jieško darbo. Prašoma skam
binti 533-0342.

Skautu veikla«_
• Gegužės 24 d. “Šatrijos” tunto 

vyr. skautės ir gintarės kandidatės 
kartu su skautais vyčiais kandidatais 
iškylavo dail. J. Bakio ūkyje prie 
Boltono. Malonūs šeimininkai pavai
šino skautus-tes ir aprodė dirbtuvę. 
Dail. J. Bakis paaiškino kaikuriuos 
kūrinius. Skautai-tės už viską jiems 
dėkoja. Iškylai vadovavo s. M. Vasi
liauskienė, talkinama vadovų-vių.

• Gegužės 30-31 d. skautų vyčių 
Įžodį davė šie “Rambyno” tunto skau
tai: L. Baltakys, G. Kalinauskas, D. 
Marijošius, R. Marijošius, L. Saplys, 
A. Simonavičius ir A. Valiūnas. Tė
vūnais buvo ps. dr. A. Dailydė, sk. v. 
Kasperavičius, sk. v. P. Kudreikis, s. 
v. v. si. M. Gvildys, s. v. v. si. M. 
Rusinas, ps. P. Regina ir sk. v. A. 
Kobelskis. Sveikinimai į vyčių eiles 
atėjusiems broliams. Įžodį pravedė v. 
s. Č. Senkevičius ir s. L. Kalinauskas.

• Gegužės 31 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinių dešimtmečio sukakties iškil
mingose pamaldose dalyvavo “Šatri
jos” tunto kanklininkės — paskam
bino “Marija, Marija” ir “Lietuva 
brangi”. Pamoksle kun. kleb. P. Ažu
balis kanklininkes pristatė kaip a.a. 
Stepo Kairio testamento vykdytojas.

• Birželio 6-7 d. Romuvos komite
tas kviečia išvykon į Romuvą visus 
ir visas stovyklavietės atidarymo pro
ga. Važiuojantieji prašomi paskam- 
binti A. Vasiliauskui tel. CL 1-5126 
arba K. Batūrai, tel. 233-9917.

• Romuvai dar trūksta šeiminin
kių. Stovykla prasidės liepos 18 d. 
Registracija vienetuose jau vykdoma. 
Registracijos lapai su registracijos 
mokesčiu persiunčiami s. M. Stanio- 
nienei, 19 Glen Belle Cres., tel. RU 
1-7861 iki liepos 1 d. č. S.
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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. H U 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A B A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKM/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

516% 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 vaL 30 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

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

DUNDAS — DUPONT, $4.000 įmokėti, 6 dideli ir šviesūs kambariai, 
2 modernios virtuvės, moderni krosnis, rūsys — tinkamas ekstra kam
bariams ar poilsio kambariui; 8 metam skola; prašoma $22.900.
$15.000 ĮMOKĖTI, 4 šeimų atskiras apartamentinis namas, plytinis, 
vandeniu šildomas, apie 18 metų senumo; viena skola; 2 poilsio kam
bariai gali būti perdirbti į ekstra butą. Savininkas turi parduoti, nes 
statosi sau kitą namą.
COLLEGE — DUFFERIN, $10.000 Įmokėti, plytinis atskiras namas, 
vandeniu šildomas, 3 virtuvės, 2 prausyklos, 10 kambarių, garažas, vie
na skola.
YONGE — LAWRENCE, $8.000 įmokėti, atskiras plytinis 6 kambarių 
namas, tinka dviem šeimoms, 2 virtuvės, 2 prausyklos, vandeniu šildo
mas, poilsio kambarys, šoninis įvažiavimas, garažas.
MIMICO, $4.000 įmokėti, plytinis vienaaugštis (bungalow), vandeniu 
šildomas, viena skola; prašoma $17.900.

1082 BLOOR St W., Toronto 4, 
Tel. LE 4-84S9

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. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

O FRANK B1RHSKU
REAL ESTATE BROKER 
3828 BLOOR ST W. ISLINGTON

S39.500 PILNA KAINA
už 4-rių miegamųjų beveik naują 
namą. Priekis — vienaaugštis, ga
las — 2 augštu. Gražiai užbaigtas 
didelis poilsio kambarys ir vaikų 
žaidimo kambarys. Savininkai iš
važiuoja iš Toronto, šiaurės vaka
ruose. Ypatingai geras pirkinys.

NAUJAS DVIBUTIS
vos 5-kių metų senumo. Labai di
deli du butai po 4 miegamuosius, 
didelis salonas, valgomasis, dido
ka virtuvė. Du garažai. Didelis 
kiemas. Siaurės vakarų Toronte, 
prie autobusų linijos, vedančios 
į Islington požeminį traukini. 
Lengvas finansavimas.

PRIVATUMAS IR RAMYBE
Turime gerą pasirinkimą sklypų 
ir mažų ūkių Albion kalnuose 
prie Boltono arba prie Orangevil- 
lės. Dabar yra pats geriausias lai
kas įsigyti užmiesčio nuosavybę, 
kurios vertė visados didės.

IEŠKOME NAMŲ
Kaip ir augščiau minėti pavyz
džiai rodo, visuomet turime gerų 
pirkinių. Tačiau mūsų gausiai kli- 
jentūraa reikalingas nuolatinis 
naujų nuosavybių pasirinkimas.

Skambinti Pr. Barauskui
231-2661; 231-6226

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

U2 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
SIX POINT CAR WASH LTD. 

(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas) 
83 SIX POINT RD. (į pietus nuo Bloor IS Islington gatvės)
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BALIO MASKELIŪNO ZjtfjjfcX
DRAUDOS (STAIGA X^L^/

Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR VAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETU VIŠKŲ 
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave^
TeL 531-6165

Dirbtuvė

W
W

W

{VAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobUiams motorai, skalbiamosios už kuriuos gavėjas gali nusi-

™ P-k!, „ maisto 
šaldytuvai ir t.t dolerinėje krautuvėje.

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

iki 13% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių,
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

• 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 IŠTAIGA
vai. p. p«

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

Savininkai A. ir S. KALI

ONT.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

UŽSAKYKITE TIK PER 
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
St. Prakapas
767-9088

C. (Chuck) ROE 
Sales Manager

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

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 gouSfte tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių rr kitų dalykų, 

parcels TO EUROPE kurluo1 giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
w w < w* w-Sf w 1 o »"v w w w te1 w
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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 t. t.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-660L DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

KOVA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ATLIEKA VISUS STATYBOS DARBUS.

'i

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai 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 4-1001

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL

Stato naujus namus, įmones, 
garažus pagal sutartis. 
Remontuoja senus namus.
ĮRENGIA: virtuves, prausyklas, 
šeimos ir žaidimų kambarius, 
židinius ir t.t
Skambinti: Andrius Tamošaitis, 

telefonas 278-1972

BALTIC MOVERS*
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

SKAITYTOJAI FASISA KO
BIRŽELIO TRYLIKTOJI

Ir labai skausminga kūne Žaizda 
užgyja ir esti lengvai pamirštama. 
Bet miręs žmogus pasilikusiųjų yra 
vis prisimenamas, o jo mirties meti
nių proga kapas puošiamas gėlėmis, 
susikaupiama maldos namuose ir 
pan. Ar mes galime lengva širdimi 
pamiršti tuos tūkstančius nekaltų lie
tuvių, kurie buvo ištremti į šaltą Si
birą lėtai mirčiai? Kas ir kada pa
sodins ant jų kapo amžinai žaliuojan
čios rūtos Šakelę? Nei mes, nei tė
vynėje pavergtas lietuvis negali pa
siekti jų kapo. Bet mes turime laisvę 
šaukti visam pasauliui, kad dar ir 
šiandieną tas pats raudonasis slibi
nas siekia savo užsibrėžto tikslo įvai
riomis priemonėmis. Jis siekia žmo
gų suniekinti dvasiškai, paskiau ir 
fiziškai. Kur bebūtume ir kiek mūsų 
bebūtų, eikime su savo skundu į gat
ves, eikime per kitataučių maldos na
mus ir skelbkime kovą žmonijos ir 
religijos pavergėjui. Prisimindami 
tragiškus birželio įvykius, negalime 
pasitenkinti vien tik trafaretine pa
skaitėle. Mums niekas čia nedraudžia 
viešai demonstruoti, kabinti gedulo 
vėliavas prie miesto rotušių ir pan. 
Tad drauge su kitomis tautinėmis 
grupėmis skelbkime kovą mūsų kraš
to pavergėjui. O. Z.

ŠVIETIMO ISTORIJA
“Lietuvių švietimas Vokietijoje 

1940—1950”, paruoštas istoriko V. 
Liulevičiaus, atrodo, turėtų apimti vi
sas to laiko lietuviškas mokyklas. De
ja, kaikurios mokyklos Vokietijoje 
yra plačiau paminėtos Lietuvių En
ciklopedijoje, bet visiškai išleistos 
šioje knygoje, pvz. Neumuensterio, 
nors mokyklos žinios buvo pasiųstos 
Pasaulio lietuvių Archyvui, kuriam 
vadovauja tas pats asmuo, o taip pat 
ir vienai mokytojai, kuri anksčiau 
rinko medžiagą apie tremties mokyk
las. Kiti pasigedo Uchtes pradžios 
mokyklos aprašymo. Matyt, kad lei
dinys yra nepilnas, o turėtų būti su
rinkta medžiaga iš buvusių mokyklų 
inspektorių ar kitų šaltinių, jei nori
ma aprašyti pilna švietimo tinklą.

V. Matis
AR NEBŪTŲ PRASMINGIAU?
Š. m. balandžio pradžioje “Drau

gas” paskelbė kelių klevelandiečių 
sumanymą pastatyti Ed. Turauskui, 
prieš trejus metus mirusiam Pary

<

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

AMERIKOJE GIMUSI ir čia jau 
30 metų plačiai besireiškianti muzi
kė Alice Stephens-Steponavičienė bu
bo pagerbta “Margučio” surengtame 
pobūvyje gegužės 23 dieną Jaunimo 
Centre. Susirinko apie 250 žmonių. 
Be vakarienės, buvo akademinė ir 
meninė dalis. Invokaciją skaitė mu
zikas kun. Bruno Markaitis, SJ, o 
sveikinimo žodį tarė gen. konsulas 
dr. P. Daužvardis. Lietuviškai sukak
tuvininkės darbus apibūdino ilga
metė Stephens ansamblio narė Jonė 
Bobinienė, o angliškai — Josephine 
Mileriūtė. Taip pat buvo pademonst
ruota “Margučio” sukaktuvininkei 
pagerbti išleista plokštelė. Vienoje 
pusėje yra Alice Stephens ansamb
lio Įdainuotos dainos, o kitoje — su
kaktuvininkės gyvenimo apybraiža su 
atsiliepimais apie muzikės veiklą. 
Staigmeną padarė buvusios Alice 
Stephens ansamblio narės, kurios 
kartu su jaunosiomis “Aidulėmis” ir 
lenkų “Lyros” choro narėmis (šiems 
vienetams dabar p. Steponavičienė 
vadovauja) lietuviškai atliko 4 dai
nas.

A. Stephens yra gimusi South 
Marcesteryje, Conn., lietuvių tėvų 
šeimoje, kurie jauni būdami atvyko 
į Ameriką. Ji jaunystėje pasireiškė 
kaip gabi deklamuotoja, bet vėliau 
palinko į muziką. 1920 m. ji įstojo į 
Hartfordo konservatoriją, o persikė
lusi Čikagon mokėsi muzikos mo
kykloj ir gavo bakalauro laipsnį. 
Trumpą laiką mokytojavo toje pa
čioje mokykloje, paskui įsteigė savo 
muzikos studiją Archer gatvėje, ku
rią 1937 m. perkėlė į Čikagos vidur- 
miešti. Ji taip pat pasižymėjo ir kaip 
dainininkė, kurį laiką dainuodama 
“Amateur Opera” spektakliuose ir 
koncertuose įvairiuose miestuose. Jos 
svarbiausia veiklos dalis buvo mote
rų ansamblis, kuris atsirado gana ne
tikėtai. Tai įvyko 1940 m., kai iš jos 
studijos mokinių sudarytas choras 
laimėjo dienraščio “Tribune” choru 
varžybose I vietą. Sis laimėjimas va
dovę paskatino turėti nuolatinį cho
rą, nesitenkinant tik vieną kartą me
tuose pasirodančiu studijiniu chore
liu. 1944 m. ansamblis turėjo net 33 
pasirodymus. 1947 m. buvo išdrįsta 
duoti koncertą “Orchestra Hali” sa
lėje kartu su žinomąja soliste Anna 
Kaskas.• • •

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS, 
kuris kovo 14 d. parodė pirmojo lie
tuviško filmo “Penktoji tautinė sto
vykla” premjerą, dabar rengia kitus 

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimas planuojantiems keliones • parūpina bilietas keliaujantiems autobnaala,
• sutvarko rezervaciją, nakvynių ir kitos reikalas traukiniais, laivais, lėktavais

be atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviettant gimines 

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

žiuje, paminklą. Jis buvo vienas iš 
keliolikos buvusių URM pareigūnų 
atsakingose pareigos mūsų buvusioj 
diplomatijoj. Iki šio mpto Europoje, 
abiejose Amęrikose ir Sibire mirė 
šie asmenys: J. Aukštuolis, B. K. 
Balutis, J. Baltrušaitis, K. Bizauskas, 
Void. Čarneckis, Vyt. Gylys, K. Grau
žinis, P. Klimas, O. V. LubiČ-Milašius, 
L. Natkevičius, J. Savickis, Ign. šei
nius, Jurgis šaulys ir Povilas Žadei- 
kis. K. Bizauskas, P. Klimas, Jurgis 
Šaulys buvo Nepriklausomybės akto 
signatarai. J. Aukštuolis, K. Bizaus
kas, V. černeckis ir P. Klimas ar
ba tiesiog nuo bolševikų rankos žu
vo (K. Bizauskas), arba mirė iškan
kinti bei netekę sveikatos (P. Kli
mas). Apie kitus duomenų neturima; 
spėjama — žuvo Sibiro tremtyje. 
Manding, išskirtini Nepriklausomy
bės akto signatarai ir tremtiniai, 
tiesiogiai žuvę už Tėvynę. Didesnė 
dalis, kaip E. Turauskas, mirė Euro
poj amžiaus ar ligų pakirsti. Čika
gos (Beverly Shores) keliolikos lie
tuvių iniciatyva miesto parke “Li
tuanika” statomas Nepriklausomybės 
50-čiui atminti paminklas. Tai puikus 
ir kitiems pavyzdys! Atrodo, kad ir 
klevelandiečiai prasmingiau, gražiau 
padarytų pastatydindami ne vienam 
asmeniui, bet vieną visiem buvusiem 
Lietuvos atstovams bendrą pamink
lą. Iš viso nedaug beliko jų: tik du 
ar trys. Jeigu visuomenės lėšomis 
(renkant aukas) norima statyti pa
minklą, tai derėtų pastatyti prime
nantį ir kitataučiams, kad lietuviai 
moka ir sugeba pagerbti savo tau
tai dirbusius asmenis, skelbdami tuo 
pačiu ir savo krašto vardą.

Dr. P. Mačiulis
TROJOS ARKLYS

1969 m. lapkričio pradžioj suėjo 
30 metų, kai į Lietuvą buvo įvestas 
Trojos arklys — rusų kariuomenės 
įgulos. Labai teisingai tuo laiku dai
navo Pupų Dėdė “Vilnius mūsų, o 
mes — rusų”.

Lapkričio 1 d. rusų šarvuočių pir
mieji daliniai įžygiavo į Gaižiūnų 
poligoną. Juos teko stebėti visai iš 
arti. Rusų kareiviai buvo apreng
ti šiltai, bet atrodė labai išvargę, ne- 
siskutę ir išblyškę. Jų šarvuočiai ne
buvo dideli, bet judėjo lėtai ir labai 
tarškėdami. Rusai užėmė jiems už
leistus mūsų poligono štabo trobe

du lietuviškus dokumentinius filmus
— “Dvylika” ir “Jaunimo Centras 
šiandien ir rytoj”. Pirmasis jų vaiz
duoja 12 žymiųjų išeivijos lietuvių 
visuomenininkų bei kultūrininkų (jo 
premjera bus rugsėjo 20 d.), o ant
rasis — Čikagos Jaunimo Centrą. Lie
tuvių Foto Archyvas, išsiuntinėtuose 
laiškuose savo rėmėjams rašo: “Lie
tuvių Foto Archyvas yra užsimojęs 
atlikti plačios apimties darbus, į do
kumentinius filmus suglaudžiant pa
čius svarbiausius lietuvių kultūrinio, 
visuomeninio, politinio gyvenimo 
įvykius bei tose srityse nusipelniu
sius asmenis... Tam reikalui reikė
jo įsigyti filmavimo, garso ir reda
gavimo aparatus. Išlaidos siekia arti 
15,000 dol. Dalį priemonių turime, 
kitų dar reikia. Tad, mielas lietuvi, 
nuoširdžiai įvertink Lietuvių Foto 
Archyvo pastangas kultūrinio darbo 
srityje ir savo kuklia auka tuos dar
bus paremk”.

IŠ SPAUDOS IŠĖJO “Švietimo 
Gčiirių” naujas numeris. Tai jau 
antrasis šio spaustuvėje pradėto 
spausdinti žurnalo (pirmieji 4 nu
meriai buvo rotatoriniai) numeris. 
Sis JAV LB švietimo tarybos leidžia
mas leidinys yra vadinamas lietuviš
kojo ugdymo žurnalu”. Redaguoja 
Petras Maldeikis, red. pavaduotojas
— Antanas Rinkūnas. šiame nr. rašo: 
J. Kavaliūnas, P. Maldeikis, S. Vaiš
vilienė, J. čeponkutė, J. Masilionis, 
dr. Z. Ašoklis, D. Petrulytė, L. 
Dambriūnas, J. Plačas, A. Rinkūnas, 
P. Turūta ir kt. Tai puikus savo tu
riniu ir išvaizda žurnalas, kuris tu
rėtų susilaukti visų lietuvių para
mos.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Augšt. 
lit. mokykla išleido vienuoliktąjį 
metraštį — stambią knygą “Mėnesie
nos keliu”. Jo pristatymas įvyko ge
gužės 23 d. Jaunimo Centre. — Ge
gužės 24 d. Jaunimo Centre buvo 
muz. Dariaus Lapinsko muzikos stu
dijos pasirodymas, skirtas Claude De
bussy kūrybai. — Tautžudystės pa
roda, kurią rengia ALTa, bus atida
ryta birželio 13 d. Seraton viešbuty
je ir truks iki birželio 20 d. — Či
kagos “Lituanikos” pirmoji futbolo 
komanda šeštose pirmenybių rungty
nėse gegužės 24 d. Calumet parke 
pralaimėjo jugoslavų “Adrijai” 2:4. 
Lietuviu naudai įvarčius įmušė: M. 
Mikalauskas ir H. Jenigas. Dabar “Li
tuanika” turi 3 laimėjimus, 2 pra
laimėjimus ir 1 lygiąsias; įvarčių 
santykis — 17:13.

sius, pirmos stovyklos arklides, ka
reivines, ligoninės pastatus, o taip 
pat ir jiems nenumatytus privačius 
namus su vietos mokykla. Rusų įgu
la kuri laiką gyveno užsidariusi ir 
niekas iš lietuvių su jais neturėjo 
nieko bendro. Jokių karinių prati
mų po privačius laukus rusai neda
rė. Už trijų km., t y. dešiniajame 
Šventosios upės krante, yra du se
nųjų rusų kolonistų apgyvendinti 
kaimai — Kuniškiai ir Baltramiškiai. 
Iš ten pradėjo tuojau lankytis vyrai 
ir moterys rusų dalinių įgulos šta? 
be. Taip pat nuo Kaišiadorių pusės, 
iš Medininkų k. ir Užusalių bei kitų 
vietovių įvairūs raudonųjų agentai 
rado draugystę su rusų įgulos ka
riais. 1940 m. gegužės pirmosios 
proga plačioje apylinkėje jau buvo 
iškabinėti raudoni skudurai ant me
džių viršūnių, telefono stulpų ir pan. 
Mūsų policija jau mažai kreipė dė
mesio į tai. Prasidėjus birželio mė
nesį Lietuvos okupacijai, Gaižūnų 
poligono rusiška įgula buvo pirma
sis avangardas, pajudėjęs Kauno 
link. Tų pat metų rugpjūčio pabai
goje beveik visi Lietuvos kariuome
nės daliniai jau buvo nustumti į ry
tus: Rokiškis — Švenčionėliai — 
Lentvaris — Vilnius. Lietuvos,, tiks
liau pasakius tuo laiku “liaudies ka
riuomenė”, sudarė taip vadinamą 
Pabaltijo korpusą ir buvo padalinta 
į dvi divizijas. 1941 m. prieš pat 
vokiečių — rusų karą, lietuvių divi
zijos buvo išsiųstos — viena į Pa
bradės — Pažeimenės, kita į Valki
ninkų stovyklas, o visoje Lietuvoje 
jau viešpatavo rusų kariuomenė. 
Mums jau buvo aišku, jog Lietuvos 
kariuomenės daliniai daugiau negrįš 
į savo nuolatines vietas. Tik prasi
dėjęs karas viską pakeitė. A. L.

AUKOTOJAI
Paskutiniu metu spaudoje pra

dėta matuoti, kiek ir kur kam auko
jama. Skelbiama, kiek aukojo ūkinin
kai, inžinieriai, daktarai, bet nemini
mi darbininkai, kurie aukojo vienam 
ar kitam tikslui, šimtinė Tautos Fon
dui, Lietuvių Fondui, parapijai nie
kuomet neprašoka aukų, duodamų ki
tiems tikslams, bet neskelbiamų. Juk 
mūsų žmonės daug aukojo savo tau
tiečiams Lietuvoje ir šiaipjau lietu
vybės išlaikymui, bet tos aukos lieka 
nežinomos. V. B.

Architektų ir 
inžinierių 

suvažiavimas
(Atkelta iš 1 psl.)

vių Mokslo Draugijos ruošiamą 
projektą referavo inž. dr. R. Ka
šubą. Projektas paruoštas gana 
gausios komisijos. Iš pateiktos 
informacijos susidarė Įspūdis, 
kad ir lietuviškasis pavadinimas, 
ir struktūra labai primena vi
suomeninio pobūdžio telkinį, ne
pakankamai pabrėžia mokslinės 
institucijos pobūdį. Vieni pasi
sakė palankiai, kiti kritiškai. Re
zoliucijos priimtos be diskusijų, 
išskyrus neaiškiai suformuluotą
ją apie bendravimą su okupuota 
Lietuva.

Simpoziumas
Tema: “Inžinieriaus ir archi

tekto vaidmuo lietuvių visuome
nėje”. Vadovas — inž. J. P. 
Nasvytis, nariai: Br. Nainys, H. 
Bankaitis, A. Rinkūnas, J. V. 
Danys. Simpoziumas vyko klau
simų-atsakymų forma. Vadovas 
ja naudojosi labai sklandžiai, 
tik, deja, perplačiai užsimojo ir 
pasuko į bendrines išeivijos te
mas, keliamas visuomeniniuose 
ir politiniuose suvažiavimuose. 
Specifinis inžinieriaus ir archi
tekto vaidmuo lietuvių visuome
nėje nebuvo pakankamai išryš
kintas. Pabrėžta betgi tai, kad 
lietuviams inžinieriams bei ar
chitektams rūpi ir bendrieji išei
vijos reikalai, kad kiekvienas 
tautietis turėtų skirti lietuvybei 
bent 2 valandas Į savaitę, kad 
inžinieriai privalėtų rūpintis 
nuolatiniu jaunųjų profesijona- 
lų Įtraukimu lietuvių veiklon, 
kad mūsų spauda būtų atsargi 
okupuotos Lietuvos atžvilgiu ir 
pan.

Baigiamosios paskaitos
Artėjant suvažiavimui Į pabai

gą, dalyviai, kad ir mažiau gau
sūs, išklausė trijų paskaitų: M. 
Pakščio apie ateities perspekty
vas vandenų inžinerijoj, J. Oku- 
nio — apie architektūros pro
blemas, S. Bačkaičio — apie au
tomobilio saugumą. Paskaitoms 
vadovavo prof. dr. R. Kašuba.

Užbaigę programą, suvažiavi
mo dalyviai susirinko vakarie
nei, kurią suvažiavimo patalpo
se paruošė PLIAS Toronto sky
riaus ponios, čia baigiamąjį žo
dį tarė PLIAS pirm. inž. J. V. 
Danys. Jis padėkojo suvažiavimo 
rengėjams už triūsą, paskaiti
ninkams, visiems bei visoms tal
kininkėms ir palinkėjo geriau
sios sėkmės. Ds.

ŠYPSENOS
Vašingtone ir Maskvoje

Prezidento Eisenhowerio ir 
Chruščiovo valdymo metu vie
nas Vašingtono bedarbis, vargo 
spaudžiamas, nuėjo prie Baltų
jų Rūmų, atsisėdo, pasidėjo 
gniūžtę šiaudų ir kramto juos. 
Išeina prez. Eisenhoweris ir nu
stebęs klausia:

— Ko tamsta čia sėdi? Ką gi 
valgai?

— Esu bedarbis, benamis, 
vargšas, ką turiu, tą valgau.

Prezidentas išima iš kišenės 
pluoštą dolerių, paduoda ir sa
ko:

— Štai, tavo gyvenimo pra
džiai. Kol tuos išleisi, gal susi
rasi darbo ir galėsi gyventi.

Žmogus, gavęs pinigų, nuei
na į smuklę pavalgyti ir, žino
ma, išgerti. Ten kaip tik tuo 
metu agitatorius iš Sovietu Są
jungos agituoja žmones važiuoti 
į jo kraštą, tvirtina, kad pasta
rasis greit pereis iš socializmo 
į komunizmą ir tada visiems vis
ko užteks; reikės tik mygtuką 
paspausti.

žmogelis pagalvojo: kol jis 
nuvažiuos, Sov. Sąjunga tikriau
siai bus perėjusi į komunizmą. 
Nutarė važiuoti.

' Nuvažiavęs į Maskvą, vaikš
čiojo kelias dienas — niekas 
nieko neduoda, niekur nepri

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

3828 Bloor St. W., Islington, Ontario

i

231-2661

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. Sav. R. Svasiolis

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

■ • —------- Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

SALES AND SERVICE
Taisomi televidjos, HI-FI ir radijo aparatai Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs'speeialistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbal)»

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

Bloor Autorite Garage 2 ‘r“®''
Sav. F R A N K P E T I T Tel. 531-1305

DR. E. ZUBRIENR

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 pacientus iš anksto susitarus

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

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 {VAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

769-4612
2231 Bloor Street W,

ima, net viešbuty vietos nėra, 
jokio mygtuko neranda, kurj ga
lėtų paspausti ir visko gauti, vi
sur didžiulės eilės. Atsivežti pi
nigai baigiasi. Kas daryti? Var
gais negalais susiranda gniūžtę 
šiaudų, nueina prie Kremliaus 
vartų ir atsisėdęs kramto juos.

Išeina pro vartus Chruščiovas 
ir sustoja:

— Ko čia sėdi, ką veiki?
— Neturiu nei darbo, nei kur 

gyventi, ką turiu, tą valgau.
— Kvailas esi, — sako Chruš

čiovas, — nemoki gyventi, užtat 
ir vargšas. Juk dabar yra žolės! 
Tad valgyk žolę, o šiaudus žie
mai pasilik.

Klausimo kaina
Škotas restorane užsisako vie

ną kiaušinį. Pardavėjas klausia, 
kaip tą kiaušinį paruošti.

— Ar paruošimas atsiliepia į 
kainą? — klausia škotas.

— Ne.
— Tai prašau paruošti kiauši

nį ant pyrago riekės su kum
piu.

Žemė tikrai apskrita
Sovietų tyrinėtojai rado nebe- 

nuginčijamą įrodymą, kad žemė 
tikrai apskrita, nes visi šmeižtai 
ir kaltinimai, kuriuos sovietai 
per metų metus svaidė į Vaka
rus, dabar jiems patiems grįž
ta iš Rytų... Parinko Pr. Alš.

231-6226

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Bendradarbis V. S. MASTIS, LLJ). 
Namų, ūkių ir betkurio versl> pif- 
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: ^S08 
namų' 279-7980

Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais 

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.

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

OKULISTAS
8. BROGOWSKI, O.D.

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 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

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

470 College St Toronto

TeL 921 • 3924
Darbo valandos 9JO vx—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu
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Šv. Jono Kr. par. žinios
— Nuo šio sekmadienio, birželio 

7, pradedamos pamaldos Springhurs- 
to Gerojo Ganytojo stovyklavietėje 
11 vai. Prašoma įsijungti visus į at
sakus ir tradicinių giesmių giedoji
mą. ■ ,

— Parapijos bažnyčioje vasaros 
metu pamaldos 10 ir 11 vai.

— Šį penktadienį, pirmąjį birže
lio mėnesio, pamaldos 7.30 v. ir 8 
v. ryto, 7.30 v. vakaro.

— Mirus a.a. Antanui Balniui, ve- 
- lionies žmonai Teresei Balnienei ir 

visiems šeimos artimiesiems nuošir
di užuojauta.

— šį šeštadienį, 9 v.r., pamaldos 
už a.a. Veroniką Steponaitienę, ve
lionės vienerių metų mirties sukak
tį prisimenant.

— Šį sekmadienį 10 v. Mišios už 
a.a. Bonifacą Barškėti, 11 v. — už 
Juozą Siminkevičių. Springhurste 11 
vai. Mišios už a.a. Mariją Aušrotienę.

— Susituokė: dr. Romas Staškevi
čius ir Dalia Girčiūtė.

— Pakrikštyta: Vanda Ona Choj- 
nacka.

Lietuvių kapinių įsisteigimo 
dešimtmetis paminėtas gegužės 
31 d. Kapinėse atlaikytos konce- 
lebracinės Mišios (kun. P. Ažu
balis, kun. P. Barius, OFM, kun. 
J. Staškevičius). Pamoksle kun. 
P. Ažubalis kreipėsi į gerada
rius, kviesdamas padovanoti ka
pinių koplyčiai varpą, grotinius 
vartus, prašė nedaryti metalinių 
ar akmeninių rėmų apie kapus, 
nes labai apsunkina kapinių 
tvarkymą. Giedojo jungtinis 
“Varpo” ir Šv. Jono Kr. par. 
choras, vad. S. Gailevičiaus. 
“Šatrijos” tunto kanklininkės at
liko dvi giesmes. J. Matulionis 
tarė iškilmių užbaigos, žodį, o 
2000 susirinkusių sugiedojo Lie
tuvos himną. Su vėliavomis da
lyvavo abiejų parapijų kat. mo
terų skyriai, ateitininkai ir skau
tai. Lietuvos kankinių garbei 
prie altoriaus organizacijos pa
dėjo gėlių. Rinkliavą Laisvės 
paminklui užbaigti padarė KLB 
Toronto apyl. valdyba. Tvarka 
rūpinosi šaulių kuopos atstovai, 
vad. S. Jokūbaičio. Iškilmėse da
lyvavo keletas tautiečių iš Ha
miltono, Otavos, Montrealio, Či
kagos ir kt.

Laisvės paminklas lietuvių ka
pinėse dar neužbaigtas. Dail. R. 
Astrauskas gamina pagrindinio 
lango vitražą ir išorinės sienos 
skulptūrą. Grotinių vartų pro
jektą, paruoštą dail. T. Valiaus, 
vykdo dail. J. Bakio studija.

Domą ir Janina Kaunaitės su 
motina grįžo iš Floridos, kur 
kasmet praleidžia žiemą savo na
muose saulėtoje Floridoje. Vasa
rą jos gyvena savo vasarnamyje 
Springhurste. ,

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.

WASAGOJ (Springhurste) išnuo
mojamas kambarys. Tel. 769-3050; 
skambinti po 5 v. p. p.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir 
virtuvė II augšte. Skambinti betku- 
riuo laiku 532-9212.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė arba vienas kambarys ir virtu
vė. Kreiptis po 6 v. v. tel. 533-7623.

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 S9.500. Skambinti Bar
rie 728-2130, Everett Lougheed, 94 
Wellington St. W., Barrie, Ont.

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.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Antanui Balniui, ve- 

lionies šeimą ir artimuosius giliai už
jaučiame; velionis palaidotas gegu
žės 28 d. Taip pat nuoširdžiai užjau
čiame p. Sondienę, Lietuvoje mirus 
jos sesutei a.a. Birutei Mieliauskie- 
nei.

— Mišios: ketvirtad., 8 v. — už 
a.a. JT. Grikinį, užpr. p. Grikinienės; 
šeštad., 3 v. — už a.a. B. Barškėti, 
užpr. p. Vadauskų; šį sekmad., 9 v.
— tretininkų int., 10 v. — už a.a. 
vysk. V. Padolskį, užpr. p. Smolskių; 
11.15 v. — už a.a. Vyt. Pilėną, užpr. 
p. Jokūbaičių; 12.15 v. — už a.a. A. 
K. Alsėkus, užpr. p. Zulonienės.

— Birželinės pamaldos — kasdien 
po 8 vai. Mišių, sekmadieniais — 
po Sumos.

— Šis penktadienis — mėnesio pir
masis; Mišios, išpažintis ir Komunija
— 8 ir 8.30 v. ryto ir 7.30 v. vak. 
Ligoniai ligoninėse ir namuose aprū
pinami sakramentais iš anksto susi
tarus.

— Mėnesinė rinkliava parapijos 
skoloms mažinti — šį sekmadienį.

— Tretininkų susirinkimas — šį 
sekmadienį po 12.15 v. Mišių.

— Pensininkų laisvavakaris — šį 
trečiadienį, birželio 3 d., 6.30 v.v. 
parodų salėje. Įprastą programą fil
mais paįvairins p. Jagėla.

— Studentų choro paskutinė repe
ticija — trečiadienį; birž. 3 d., 7 v.v., 
suaugusių — birželio 11 d., 7.30 v.v.

— Lankomos šeimos anksčiau 
skelbtose gatvėse ir vietovėse.

JAV ir Kanados lietuvių mo
kytojų studijų savaitės stovyk
los vadovybė gegužės 29 d. To
ronte aptarė stovyklos reikalus. 
Stovykla įvyks rugpjūčio 16-23 
d. Dainavoje. Paskaitas skaitys: 
prof. dr. A. Salys, dr. I. Gražytė, 
mokytojai — P. Balčiūnas, J. 
Čeporikutė, D. Orentaitė, O. Mi
kulskienė ir muz. F. Strolia. Nu
matyti simpoziumai: “Lietuviška 
mokykla ir jaunimo organizaci
jos” ir “šeštadieninių mokyk
lų išlaikymas”. Čikagos Litua
nistinio Instituto studentai pra
ves simpoziumą lituanistinio 
švietimo klausimais. Stovykloje 
dalyvaus mokytojai, jų šeimos, 
busimieji mokytojai ir studen
tai, kurie nori gauti daugiau li
tuanistinių žinių, šiems prof. A. 
Salys, St. Barzdukas ir L. Damb- 
riūnas ruošia specialią progra
mą. Mokyklinio amžiaus jauni
mu rūpinsis mokyt. J. Orentie- 
nė. Dienos programa bus neper
krauta — liks daug laiko poil
siui ir privatiems pasikalbėji
mams. Mokestis pirmam šeimos 
nariui 335 į savaitę, o kitiem su- 
augusiem po $20; vaikam iki 2 
metų — nieko, 2-5 metų — $10, 
vyresniem — $15. Stovyklauto
jai užsiregistruoja iki rugpjūčio 
1 d. pas H. Bankaitį, 4320 W. 
211, Fairview Park, Ohio 44126, 
USA. Stovyklos vadovybė: kun. 
T. Degutis, OFM, Pr. Joga, H. 
Bankaitis, Alg. Vaičiūnas, J. 
Andrulis.

Šiauliečių klubas Toronte ge
gužės 23 d.'šv. Jono Kr. parapi
jos salėje suruošė linksmą pobū
vį. Salėje buvo pilna šokėjų ir 
visų nuotaika buvo puiki. Šokių 
vakarui sumaniai vadovavo P. 
Adomaitis, šiauliečių klubo val
dybos narys. Dėmesio vertą lo
teriją sėkmingai pravedė P. 
Rukšienė, irgi klubo narė, šo
kiams pasibaigus, P. Adomaitis 
klubo vardu visiems padėkojo 
už apsilankymą ir palinkėjo sau
giai grįžti į namus. Vakaras pra
ėjo lietuviško nuoširdumo nuo
taikoje. Buvo suorganizuotas 
malonus aptarnavimas ir graži 
lietuviška muzika. Dalyvis

City Driving Schoo!
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST.

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 64331

maldose prisimename darbščią 
Kanados Lietuvių Katalikių Mo
terų Dr-jos Sv. Jono Kr. parapi
jos skyriaus buvusią narę

Ji mums paliko gražų pavyzdj, 
kaip pareiginga narė, gera ka
talikė, užsitarnavusi net Drau
gijos garbės narės vardą. Sek
damos jos pavyzdžiu, tęsime ir 
toliau tą misiją Dievo, tėvynės 
ir artimo meilės tarnyboje. Būtų 
džiugu matyti draugijos eilėse 
daugiau tokių narių, kaip mūsų 
mylima Veronika, kurios dar la
bai ilgai pasigesime savo para
pijoje.

Metinių proga už jos vėlę bus šv. Mišios birželio 6, šešta
dienį, 9 vai. ryto Šv. Jono Kr. bažnyčioje.

KLK Moterų Draugijos Toronto
Šv. Jono Kr. parapijos skyrius

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, dukterį ONĄ

JONAITIENĘ, anūkę SIGITĄ AUŠROTIENĘ bei

visų jos šeimų skausmo valandose nuoširdžiai

užjaučia —

R. P. Bražukai

A. VI. Ramanauskai

S. J. Andruliai

S. A. Petraičiai

J. K. Kaknevičiai

AtĄ ANTANUI BALNIUI mirus, 

jo žmonai TERESEI, sūnui ALFONSUI, dukterims, 

jų šeimoms ir giminėms reiškia gilių užuojautų —

Vytautas ir Genovaitė Balčiūnai

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

kambarius. Tel. 535-4724.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA 2-7981, 261-0537

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE mIrket
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

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

I BARONESSA BEAUTY SALON ! 
į Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 |

! 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių B

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, & 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Lietuvių organizacijų atstovai 
kviečiami dalyvauti specialiame 
posėdyje, kuriame bus svarsto
mas antilenininės parodos rengi
mas miesto rotušės bibliotekoje, 
kur anksčiau buvo surengta Le
ninui pagerbti paroda. Posėdin 
kviečia miesto tarybos narys 
Wm. Boytchuk. Posėdis įvyks 
birželio 4, ketvirtadienį, 8 v. v., 
ukrainiečių salėje -83 Christie 
St. Tuo reikalu Wm. Boytchuk 
lankėsi “TŽ” redakcijoje ir pra
nešė, kad leidimas planuojamai 
parodai iš bibliotekos tarybos 
jau gautas.

“Tėvynės prisiminimų” radijo 
programa nuo šio šeštadienio, 
birželio 6, bus ir šeštadieniais 
3 — 3.30 vai. p. p. iš tos pačios 
stoties CHIN 101 FM Toronto, 
iš kurios dabar girdima liet, pro
grama kiekvieną dieną nuo pir
madienio iki penktadienio 4—5 
v.p.p., trečiadienio vakarais 7.30 
— 9 v.v. Radijo profanių vedė
jas — J. R. Simanavičius.

Išganytojo evangelikų parapi
jos susirinkimas šaukiamas bir
želio 7, sekmadienį, 10 v.r. Jame 
bus svarstomas naujo kunigo 
kvietimas angliškajai parapijos 
daliai. Kadangi tai liečia ir lie
tuvius, parapijos pirm. G. M. 
šernas kviečia jame dalyvauti. 
Lietuvių pamaldos bus 9 v.r., 
anglų — 11.15 v.r. Susirinkime 
ir visose pamaldose dalyvaus si
nodo pirm. kun. dr. A. W. Lotz.

Sibirinių deportacijų paminė
jimas Toronte įvyks birželio 15, 
pirmadienį, 8 v.v., Šv. Pauliaus 
anglikonų bažnyčioje (Bloor ir 
Church, kur ir praeitais metais! 
Visų trijų Baltijos kraštų dvasi
ninkai atlaikys ekumenines pa
maldas už išvežtuosius, mirusius 
ir nukankintus. Pagrindinis kal
bėtojas bus senatorius A. 
Thompson. Giedos estų, latvių ir 
lietuvių meninės pajėgos. Lietu
viams atstovaus choras “Var
pas”, diriguojamas muz. St. Gai
levičiaus. Baltiečių Federacija, 
kuriai šiais metais vadovauja lie
tuviai, kviečia visus Toronto ir 
apylinkių lietuvius gausiai da
lyvauti šiose pamaldose — minė
jime.

PADĖKA
Buvau giliai sujaudinta Jūsų do

vanos ir jaukaus bei nuoširdaus atsi
sveikinimo vakaro. Išvykdama iš Ka
nados, išsivežu tik gražius prisimini
mus, kurie paliks visam mano gyve
nimui. Nuoširdus ačiū to parengimo 
iniciatorėms: p. p. K. Priščepionkie- 
nei ir R. Ulbienei; Tėvui Placidui už 
religinę dovanėlę; visiems dalyvavu
siems ir prisidėjusiems prie dovanos: 
p. p. Bigauskams, Butkevičiams, Če- 
paičiams, Chvedukams, Dalindoms, 
Dobrovolskiams, Empakeriams, R. 
Geležiūnams, J. Geležiūnams, Glo- 
venko, Gustainiams, Jasui, Koly- 
čiams, Kovelienei, Kovalek. Kvietie- 
nei, Kuzmarskiams, Kulikauskienei, 
Pilipavičiams, Pranckevičiui, PriŠ- 
čepionkoms, V. Priščepionkoms, 
Priščiams, Pranaičiams, Pakamoms, 
Rušams, Rūkams, Reginoms, Senfe- 
riams, Stankaičiams, Streitui, Šve
dams, Stravinskams, Sadauskienei, 
Sriubiškiams, Savičiui, Sčepanavi- 
čiams. Treigiams, Teišerskiams. Ul
boms, Vilčiauskaitei, žemaičiams.

Visiems nuoširdžiai dėkinga —
V. Mardnėnienė

L. K. Mokslo Akademijos su
važiavimas įvyks š.m. rugsėjo 1- 
6 dienomis Toronto Prisikėlimo 
patalpose. Mokslinė programa 
jau paruošta, suorganizuotos be
veik visos sekcijos. Jau pasiža
dėjo dalyvauti apie 40 paskaiti
ninkų. Tai bus tikra studijų sa
vaitė, kuri apims beveik visas 
pagrindines mokslo šakas. Aka
demijos pirmininku yra kun. dr. 
prof. A. Liuima, SJ, o suvažia
vimo — studijų savaitės rengė
jas yra Akademijos Toronto ži
dinys, kuriam pirmininkauja 
dr. J. Sungaila.

Mokytojų studijų savaitėj, ku
ri šiemet rengiama Dainavoj 
rugpjūčio 16-23 d. JAV LB švie
timo tarybos ir KLB švietimo 
komisijos bendromis jėgomis, 
paskaitas skaitys trys Kanados 
mokytojai: P. Balčiūnas tema 
“Kokį mokinį gauna lituanisti
nė mokykla is vietinės mokyk
los”, dr. L Gražytė — “Dabar
tiniai lietuvių rašytojai, kurių 
veikalus turėtų skaityti mūsų 
moksleiviai”, J. čeponkutė — 
“Skaityba ar skaitymas”. Lau
kiama, kad ir Kanados lietuviai 
mokytojai gausiai dalyvautų šio
je mokytojų studijų savaitėje.

Dail. Leonas Urbonas, suren
gęs savo dailės darbų parodą Či
kagoje Čiurlionio galerijoj, ku
riam laikui apsistojo Toronte 
pas savo bičiulius. Birželio 27- 
28 d. numatyta jo darbų paroda 
ir kartu informacinė paskaita su 
skaidrėmis Hamiltone.

Kim. Alg. Žilinskas, Išgany
tojo evangelikų par. klebonas, 
yra pakviestas vadovauti grupei 
Toronto evangelikų parapijų, 
kurios sutarė sudaryti vieną 
bendruomenę. Jos priešakyje 
bus bendra taryba ir koordina
torius kun. A. Žilinskas. Angliš
kai tai bus vadinama “Lutheran 
Cooperative Ministry”. Tai pir
mas toks bandymas Kanadoje. 
Ryšium su juo kun. A. ž. atsisa
kė nuo klebono pareigų Išgany
tojo parapijoj (angliškosios da
lies), bet pasiliks ir toliau lietu
vių evangelikų klebonu. Naujos 
pareigos verčia jį pertvarkyti 
savo darbą ir gyvenvietę.

Dalia Girčiūtė ir dr. Romas 
Staškevičius susituokė gegužės 
30 d. Šv. Jono Kr. bažnyčioje. 
Apeigas atliko jaunojo brolis 
kun. J. Staškevičius, konceleb- 
ruojant kun. P. Ažubaliui ir 
kun. A. Prakapui, OFM. Pa
mokslą pasakė kun. P. Ažubalis, 
giedojo sol. S. žiemelytė, vargo
nais akompanavo J. Govėdas. 
Vestuvinis pokylis įvyko Prisikė
limo salėje. Oficialiajai daliai 
vadovavo prof. dr. R. Vaštokas 
ir jaunojo brolis Vytas. Jaunave
džius sveikino abiejų parapijų 
kunigai, gydytojų dr-jos pirm, 
dr. A. Pacevičius, jaunojo dėdė 
iš Montrealio Br. Staškevičius, 
kun. J. Staškevičius ir kt. Padė
kos žodį jaunavedžių vardu tarė 
jaunavedys ir pagaliau jaunosios 
tėvas Br. Gircius. Sutuoktuvių 
proga buvo gautas popiežiaus 
palaiminimas, eilė telegramų iš 
Lietuvos, iš pažįstamų bei gimi
nių Kanadoje ir JAV. Abu jau
navedžiai yra baigę universitetą: 
Dalia — psichologiją, o Romas 
— mediciną.

cija, organizuota Antibolševiki- 
nio Fronto, įvyko gegužės 31 d. 
Dalyvavo 2000-3000 asmenų, 
daugiausia ukrainiečių. Eisena 
prasidėjo nuo Bellwood’s parko 
ir žygiavo su orkestru, vėliavo
mis bei plakatais iki rotušės, čia 
išklausyta kalbų. Po to vieni iš
siskirstė, o kiti pasiliko laukti 
prokomunistinės demonstraci
jos, kurią suorganizavo Vietna
mo Mobilizacijos komitetas. Jie 
prisidėjo prie E. Burke Dr .jos, 
narių, kurių 200 laukė ateinant 
prokomunistų. Pastarųjų taipgi 
apie 2000 atžygiavo su plakatais 
ir raudonom vėliavom. Burkie- 
čiai bandė jiems kliudyti, bet 
tie turėjo stiprią savo vyrų ap
saugą — apsupo pakylą, kur sto
vėjo mikrofonas ir neprileido 
burkiečių. Abi demonstracijos 
praėjo be susikirtimų, nors po
licijos buvo daug.

Lietuvių dalyvavimas anti
komunistinėje demonstracijoje 
buvo šį kartą negausus — daly
vavo tik keletas asmenų. Daly
vavusieji nusiskundė lietuvių or- 

’ ganizacijų nesidomėjimu taip 
svarbiais bendrais reikalais. Esą 
latviai, estai, rumunai ir kt. pa
rodo žymiai daugiau domesio.

Pažymėtina ir tai, kad Toron
to dienraščiai ir šį kartą parodė 
žymiai daugiau domesio proko
munistinei demonstracijai. Skai
tytojai turėtų protestuoti bent 
laiškais redakcijoms.

Toronto universiteto ketverių 
metų kursą baigė šie lietuviai: 
D. J" Jasunas — anglų k. ir li- 

[ teratūrą; G. L. Argiris, E. A.
Baltutis — komercinius mokslus 
bakalauro laipsniu. Bendrąjį 
trejų metų humanitarinį ir gam
tos mokslų kursą baigė: Z. K. 
Gvildys — h. mokslus bakalauro 
laipsniu, D. T. Kudirka, R. J. 
Bilkis — g. mokslus bakalauro 
laipsniu. Sheridan pritaikomojo 
meno ir technologijos kolegiją 
baigė Rasa Elena Puniškaitė. Iki 
šiol tiek tėra pastebėta. Vėliau 
bus skelbiami kiti sąrašai. Juose 
kartais sunku atpažintijietuvius 
dėl iškraipytų pavardžių. Taip
gi neįmanoma'atskirti moteriškų
pavardžių nuo vyriškų. Patys 
baigusieji prašomi daugiau in
formuoti “TŽ” apie mokslo bai
gimą ir atsiųsti nuotraukas.

A. a. Iz. Matusevičiūtei pa
minklas jau užbaigtas ir gegužės 
31 d. pašventintas. Ta proga 
statytojų komiteto vardu žodį 
tarė S. Banelis. Jis priminė ve
lionės nuopelnus lietuvių visuo
menei ir padėkojo archit. dr. A. 
Kulpavičiui už paminklo projek
tą ir jo vykdymo priežiūrą.

M. F. Yokubynienė išvyko ato
stogų pas savo bičiulius į Pro
vidence, R. I. Ta proga aplankė 
įvairias JAV vietoves, jų tarpe ir 
sostinę Vašingtoną. Čia ji ypač 
gėrėjosi lietuvių koplyčia N. 
Pradėtosios Marijos šventovėje. 
Atspausdintos atvirutės paaiški
nime pabrėžti koplyčios įrašo žo
džiai: “Marija, guoski vaikus' ša
lies, aplaistytos krauju ir ašaro
mis.”

J. Dubickas iš Mančesterio 
Britanijoje atvyko pas savo sū
nų, gyvenantį Burlingtone, čia 
svečias ketina paviešėti iki ru
dens. Mančesteryje jis dalyvau
ja lietuvių veikloje, ypač Lietu
vių Socialiniame Klube, kuris 
turi savo namus su svetaine, gy
venamaisiais kambariais ir res
toranu. J. Dubickas kurį laiko 
buvo to klubo sekretorium. Jis 
yra “TŽ” skaitytojas. Atsilankęs 
“TŽ” užsakė laikraštį ir savo 
bičiuliui.

Women’s generalinėje ligoni
nėje serga B. Prakapienė, šv. 
Juozapo ligoninėje — L. šeš
kus, S. Kymantas ir p. Naujo- 
kaitienė.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
S20: šaulių S-gos Detroito skyrius; 

$15: A. Šeputis; S10; B. D.; S8: A. 
Kantvydas; $5: H. Jasinskas, J. Ja
nuška, B. Dobrovolskis; S4.50: S. 
Kneitas; rėmėjo pren. po $10: A. 
Bernotaitis, A. Grybauskas, B. Gal- 
buogis, V. Keturakis, P. Leilionis, 
J. Gėlas, A. Brakas, V. D. Jankaitis, 
J. Kazragis, S. Kuzmickas, J. Jake- 
laitis, Kuzmas Conctruction Co. Ltd., 
dr. J. Vingilis, R. Kymantas, V. Ka- 
čergius, E. Račkauskienė, dr. P. A. 
Dailydė, S. Gureckas, J. Lasys, J. Ber- 
žinskas, J. Kšivickis, M. Martinkienė; 
$3: P. Rožaitis, VI. Levickas, Pr. Kri- 
lavičius, J. Krištolaitis, H. Butkevi
čius, J. Belickas, A. Kantautas, J. 
Arštikaitis, A. Sodonis, V. Miškinis; 
$2: kun. L. Kemėšis, J. Gelažius, Pr. 
Linkevičius, V. Jasiulionis, J. Jo
nušas, L. Daunienė, J. Kavolėlis, P. 
Kareckas, A. Melvydas; $1.50: V. 
Kutkevičius; $1: S. Kalytis, K. Glin
da, M. Drevininkas, kun. P. Garmus, 
P. Balsas, J. Beliūnas, V. Deveikis, 
E. Dulkis, J. Lukšys, A. Kairys, J. 
Kviecinskas.

C. M. NEIMAN, B.A., 
advokatas ir notaras, 

praneša, kad išsikėlė į nau
ją vietą ir toliau dirbs 

FRASER a. McLOUGHLIN 
teisės firmoje,

77 Burnhamthorpe Road West 
(prie 10 kelio) 

Mississauga, Ontario.
Telefonas 279-5563.
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Šv. Kazimiero par. žinios
— Gegužės 23 d. parapijos svetai

nėje buvo suruoštas pobūvis M. ir 
J. Kleizų 25 vedybinei sukakčiai pa
minėti. Kengėjos buvo p.p. Kleizų 
dukterys June, Linda ir p. Kleizienės 
sesuo J. Gargasienė. Dalyvavo apie 
300 asmenų. Sveikinimo kalbas pa
sakė dukra June, brolis Albertas 
Kleiza, Sv. Onos dr-jos pirm. M. 
Gručkūnienė, Sv, Elzbietos dr-jos 
pirm. O. Kreivienė ir sukaktuvinin
kų busimasis žentas J. Sodo. Vaišė
se dalyvavo klebonas kun. dr. F. 
Jucevičius ir visa eilė giminių iš 
kitų vietovių. Sukaktuvininkams 
įteikta vertingų dovanų ir $100 pini
gais.

— Parapijos komitetas gegužės 10 
d. aptarė būsimą rudens loteriją. Ka
dangi bazaras nebus rengiamas, bus 
stengiamasi išplatinti daugiau bilie
tų. Vietoje buvusių 10 laimėjimų nu
matoma 50. Parapijiečiai prašomi pa
rūpinti laimikių loterijai iš įvairių 
firmų. Joms rekomendacinius laiš
kus galima gauti pas kleboną. P. 
Lazauskienė jau paaukojo 3 vertin
gas dovanas.

— Lapkričio 11-12-13 d. vakarais 
bus bingo par. svetainėje. Lapkričio 
14 d. bus vakarienė ir loterija.

— Liepos 12 d. par. komitetas ren
gia gegužinę-išvyką į Vekterio vasar
vietę prie Mascouche miestelio.

— Mirė Stasys Kuzaitis, 50 m. 
amžiaus, palaidotas gegužės 30 d.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $140. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Gegužės 26 d. mirė Petras Za

biela. Palaidotas gegužės 30 d.
— Į Šv. Onos Draugijos rengiamą 

šventkelionę i Lachute, P.Q., keleivių 
užsirašė pilnas autobusas.

— Birželio 13 d. Įvyks jubilėjinis 
sol. Elzbietos Kardelienės mokinių 
koncertas, šia proga bus taip pat pri
statyta solistės išleista dainų plokš
telė.

— Birželio 5 d. yra Švenčiausios 
Jėzaus širdies šventė ir kartu pir
masis mėnesio penktadienis. Turėsi
me šventąją valandą vakare 6.30 ir 
vakarines Mišias 7.30 v.

— Abiejose užpraėjusio sekmadie
nio rinkliavose suaukota $273.76.

— Parapijos remontu vajui aukojo 
po S20: J. Rugienius ir M. Zavadskas; 
po $10: A. S. Ališauskai, V. Drešeris, 
E. Kličienė, M. J. Pakuliai, P. Ru- 
dinskas ir žurkevičių šeima.

— Sveikiname Wendy-Lou Hannah 
Ūsienę, pilnai Įsijungusią i Katali
kų Bendriją.

Jungtinis baltiečių deporta
cijų į Sibirą minėjimas: birželio 
11, ketvirtadienį, 7.30 v.v., bend
ras koncertas Montreal West sa
lėje, 50 Westminster South. Pro
gramoje: 7.30 v.v. vainiko padė
jimas prie Nežinomo kario pa
minklo Montreal West City 
Hall; 7.45 — koncertas; įžangi
nis žodis — estų pirm. Moldri,

trumpa paskaita — prof. dr. M. 
Puhavel. Lietuvių meninę dalį 
atliks “Gintaro” ansamblis, vad. 
Z. Lapino, estų — jaunimo cho
ras, vad. O. Avarmaa, latvių — 
vyrų choras “Junda”, vad. D. Vi
tolds. Baigiamąsis žodis — lat
vių pirm. G. Sukse; birželio 14, 
sekmadienį — 11 v. pamaldos 
Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero 
par. bažnyčiose; birželio 15, pir
madienį, 9 v.v., radijo pusvalan
dis per CKVI-FM radijo stotį 
banga 96.9. Visi kviečiami atsi
lankyti į koncertą. Daug vietos 
automobiliams. Privažiavimas 
Sherbrooke West, Maisoneuve 
Blvd., Upper Lachine Rd. ir No. 
2 Highway. Kadangi praeityje 
minėjimų ruošimas savaitgaliais 
neturėjo pasisekimo, tai šiais 
metais bandoma šiokiomis die
nomis.

“Lito” jaunųjų narių ekskur
sija įvyks į Granby Zoologijos 
sodą. Amžius 6 - 16 metų. Užsi
registruoti iki birželio 10 d. Iš
vykstama autobusais nuo abiejų 
“Lito” skyrių 9.15 v. r., grįžta
ma Į tas pačias vietas 3 v. p.p. 
Vykti gali ir naujai įstoję jau
nieji nariai. Pr. R.

KLB Montrealio seimelio pre
zidiumas kreipiasi į tautiečius, 
piašydamas sumokėti solidaru
mo įnašą — $2 į metus. Tos lė
šos yra būtinos šakotai Bendruo
menės veiklai. Prezidiumas iš
siuntinėjo biuletenį ir solidaru
mo įnašo pareiškimą. Prašoma 
juos atitinkamai užpildyti ir pa
siųsti nurodytu adresu “Litui”. 
Tie, kurie nėra bankelio “Litas” 
nariai, prašomi kreiptis į prezi
diumo ižd. J. šiaučiulį, 6897 Ma
zarin St., Montreal 205. Tel. 
767-2781. Iki šiol atsiliepė jau 
92 asmenys ir sumokėjo savo 
įnašus. Laukiama ir kitų. Juk 
lietuviškos veiklos rėmimas yra 
visų tautiečių reikalas. Visi turė
tų lygiai prisidėti. Dabar pats 
laikas tai padaryti.

“Gintaro” ansamblis užbaigė 
šių metų veiklą paskutine repe
ticija AV salėje su vaišėmis ir 
šokiais.

Inžinierių suvažiavime Toron
te dalyvavo: J. Ladyga, Iz. Ma- 
liška, V. Šipelis. A. Aneliūnas 
buvo atsiuntęs savo darbus.

“Vyčio” ženklelių automobi
liams galima įsigyti Aušros Var
tų spaudos kioske ir “Lite”. Kai
na 50 et.

Yra visa eilė lietuvių, šį pava
sarį baigusių gimnazijas, univer
sitetus bei kitas aukštąsias mo
kyklas. Deja, lietuvių visuomenė 
apie juos mažai žino, nes neskel
biami lietuviškoj spaudoj.

Genovaitė Vaitiekūnaitė-Bijū- 
nienė gavo magistrės laipsnį ir 
diplomą Montrealio universi
tete.

Mūsų kredito unijos nariui
A t A

PETRUI ZABIELAI mirus,
jo žmonai JULEI, sūnui JONUI KĘSTUČIUI, gimi
nėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos
“Litas" valdyba

A PSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose 
3907A ROSEMONT BLVD. >

Tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355 I
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986 I

S-tos "Lite" nr. 752D Į

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

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

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

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758

------------- ------------------- - - ---------- |
441 I T A č U ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET

L I I H U MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
(Įskaitant nario gyvybės apdrau- 
dą iki $10,000 paskolos sumos) 
Asmenines, čekių kredito ir 
nekiln. turto (reridenc. 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.

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 5,0%
Serus (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.

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12 JO v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vaL kasdien, išskiriant šeštadienius; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount BlvdL, tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai ir vakarais — pinnad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.




