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Gydytojai ir inžinieriai
Garsi Čikaga lietuvių kongresais, suvažiavimais, parodomis, 

sporto, tautinių šokių, dainų šventėmis ir t. t. Natūralu, nes tai 
lietuvių išeivijos sostinė. Bet nepaskutinėje eilėje stovi ir Toron
tas, kuris pasižymi gana dideliu visuomeniniu judrumu. Lyginant 
su Čikaga, tik dešimtadalis lietuvių čia gyvena, tačiau Kana
doje jie sudaro didžiausią tautiečių telkinį. Toronte buvo sureng
tas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas, ateitininkų kongre
sas, jaunimo kongresas, religinis kongresas, neskaitant įvairių 
mažesnio masto suvažiavimų. Praėjusiais metais įvyko laisvojo 
pasaulio lietuvių gydytojų suvažiavimas, o šiemet — architektų ir 
inžinierių. Ateinantį rudenį, t.y. rugsėjo 1-6 dienomis pirmą kartą 
Kanadoje įvyks L. K. Mokslo Akademijos suvažiavimas. Tai rodo 
Toronto lietuvių kolonijos judrumą bei domėjimąsi įvairiais tau
tiečių sąjūdžiais. Dalis torontiečių tokiuose suvažiavimuose daly
vauja kaip stebėtojai arba talkininkai. Stebinčiam tokius suva
žiavimus darosi įmanoma pasverti įvairių sąjūdžių pajėgumą, šiuo 
atveju tebūnie leista pažvelgti į du suvažiavimus — pernykštį 
gydytojų ir šiemetį inžinierių bei architektų. Ir viename, ir kita
me atsispindėjo laisvojo pasaulio profesinių sambūrių dvasia, rū
pesčiai, nuotaikos. Nors gana skirtingose profesijose, ir vieni, ir 
kiti reiškėsi kaip lietuviai, tebejaučią savos tautos pulsą. Abiejuose 
suvažiavimuose vyravo profesinės bei mokslinės paskaitos, tačiau 
lietuviškos nuotaikos juose nestigo.

* * *
Šalia abiem suvažiavimam bendros lietuviškos nuotaikos, ša

lia pabrėžiamos gydytojų ir inžinierių patriotinės tradicijos, vis- 
dėlto buvo ryškiai jaučiamas stiprus profesinis akcentas. Aiškiai 
buvo matyti, kad tos profesijos Š. Amerikoje turi savo lygį, kurį 
reikia pasiekti. Vieni jį pasiekė ir tenkinasi minimumu, kiti gi 
veržiasi augščiau. Tokių buvo ir gydytojų, ir inžinierių bei archi
tektų suvažiavimuose. Tai džiuginantis reiškinys, pastebimas ypač 
jaunesnio amžiaus asmenyse. Tokių žvaigždžių buvimas teikia svo
rio ne tik profesinėms organizacijoms, bet ir* visai išeivijai, netgi 
visai tautai. Džiugu ypač tai, kad jaunieji nesišalina nuo lietuvių 
profesinių organizacijų. Gydytojų suvažiavime tai nebuvo pabrėž
ta, bet inžinieriai su architektais tuo didžiavosi. Jie netgi tvirtino, 
kad kartų skirtumai šioje srityje neprasikiša. Jei taip yra, tenka 
sveikinti mūsų profesijonalus, bet kartu ir pastebėti, kad laurai 
veikia migdančiai. Inžinierių ir gydytojų sambūriai turėtų at- 

■ kreipti savo akis į lietuvius, dar tebestudijuojančius universite
tuose, kviesti juos į savo sueigas, užmegzti kontaktą, teikti pagal
bą, jei reikia. Jei taip kažkur daro kanadiečių ir amerikiečių or
ganizacijos, juo labiau dera pasukti šia linkme lietuvių profesi
nėms organizacijoms. Kas jaunas patenka į lietuvių sambūrį, jame 
ir pasilieka, jei randa bent šiokią tokią atramą. Sulaukę vyresnio 
amžiaus ir prasimušę savo jėgomis, sunkiai beateina į lietuvių 
gretas arba ir visai neateina, motyvuodami atsakymu: “Man lietu
viai nieko nedavė.” Taigi, profesinės mūsų organizacijos turi būti 
židiniu, sugebančiu telkti jaunuosius.

★ ★ ★
Lietuviškumo rūpestis ypač buvo ryškus inžinierių bei archi

tektų suvažiavime. Pirmiausia tai atsispindėjo rengėjų užsimoji
me nesitraukti nuo lietuvių visuomenės. Dėlto jie pasirinko To
ronto Prisikėlimo parapijos patalpas, kur sueina daugiausia tau
tiečių ir kurias planavo lietuviai architektai. Daug kas turėjo 
progos aplankyti profesinę parodą ir pamatyti inžinierių bei ar
chitektų darbus. Antra, pačioje suvažiavimo programoje buvo su
rengtas simpoziumas, kuris turėjo išryškinti inžinieriaus bei archi
tekto vaidmenį lietuviškoje visuomenėje. Nors tas užmojis nevis- 
pusiškai pavyko, visdėlto atskleidė mūsų profesijonalų autentinį 
patriotiškumą, ši rengėjų kryptis parodė, kad inžinieriai bei archi
tektai, kurių išeivijoje esamą apie 1000, tebėra mūsų tautos dalis, 
nors ir dirbanti kitiems kraštams, kaip ir visi išeiviai. Profesinis 
darbas, ypač tas, kuris iškyla į mokslines augštumas, daro garbę 
ne tik tam lietuviui autoriui, bet ir visiem jo tautiečiam. Tokių 
yra nemažas būrys visų profesijonalų tarpe, bet jie, deja, perma- 
žai žinomi ar visai nežinomi lietuvių visuomenei. Pvz. “Technikos 
žodžio” 1970 m. 3 nr. yra sužymėti net 23 JAV patentuoti lietu
vių išradimai nuo 1969 m. birželio 3 d. O tokių yra jau šimtai. 
Sudėjus jų darbus į atskirą leidinį, išspausdinus lietuvių ir anglų 
kalbomis, būtų aiškiai matyti mūsų profesijonalų įnašas mokslui, 
technologijai ir kitoms sritims. Pridėjus tiesioginį visuomeninį jų 
darbą lietuviu išeivijai, išryškėtu pilnas mūsų profesijonalų 
vaidmuo.

K4NAD0S /VYKM/

AMERIKOS DEZERTYRAI

Pasaulio įvykiai
PERU IŠTIKĘS ŽEMĖS DREBĖJIMAS MIESTŲ IR MIESTELIŲ 

griuvėsiuose palaidojo apie 50.000 gyventojų. Daugiausia nuken
tėjo Andų kalnų Huaylas slėnio miestai Huaras, Yungay, Ranra- 
hirca, Caraz. žemės drebėjimo sugriautos užtvankos vanduo nu
šlavė 20.000 gyventojų turėjusį Yungay miestą. Iš dumblo ir akme
nų krūvos kyšo dangun rankas ištiesusio Kristaus statula kalnų 
pašlaitės kapinėse, kur nuo mirties išsigelbėjo apie 2.500 čia prie
globsčio jieškojusių Yungay gyventojų. Gelbėjimo darbus sunkina 
malūnsparnių trūkumas, nes tik jais įmanoma pasiekti minėtąjį 
Andų kalnų slėnį. Amerikiečiai pagalbon jau pasiuntė “Guam” 
lėktuvnešį, turintį 24 didelius malūnsparnius. Iš Kanados į Peru

Otavoje posėdžiavę Kanados 
Legijono, karo veteranų organi
zacijos, 1.800 atstovų priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią pakeis
ti imigracijos įstatymą, kad bū
tų sustabdytas JAV karinės 
prievolės vengėjų ir kariuome
nės dezertyrų antplūdis Kana- 
don. Legijono duomenimis, šiuo 
metu Kanadoje jau yra apie 
60.000 tokių amerikiečių, ku
riems yra būdinga raudona spal
va, pradedant komunistų su
kurstytais bailiais, baigiant troc- 
kininkais ir Mao šalininkais. 
Daugelis legijonierių šiuos ame
rikiečius pavadino “bomais”, ne
turinčiais drąsos ginti savo 
kraštą. Apie 300.000 narių tu
rinčios veteranų organizacijos 
atstovai reikalavo padidinti pen
sijas ir paslaugas sveikatos ne
tekusiems veteranams, tačiau jų 
reikalus tvarkąs federacinis mi- 
nisteris J. E. Dube šį klausimą 
atidėjo sekantiems metams. Su
važiavimo dalyviai pakeitė savo 
organizacijos įstatus, kad i ją 
galėtų įsijungti veteranų sūnūs 
ir dukros.

Kanados indėnų delegacija 
įteikė federacinei ‘ vyriausybei 
“Raudonąją knygą”, paruoštą 
Albertos indėnų vadų ir patvir
tintą visos Kanados Indėnų Tau
tinės Brolybės organizacijos, ku
ri jungia apie 250.000 Kanado
je gyvenančių indėnų. “Raudo
noji knyga” yra atsakymas į 
“Baltąją knygą”, pernai pa
skelbtą federacinio ministerio 
indėnų reikalams J. Chretien. 
Vyriausybė tada pasiūlė panai
kinti senąjį indėnų įstatymą, su

stiprinti švietimą rezervatuose, 
trumpalaikę finansinę paramą, 
atiduoti rezervatų žemes indė
nams ir juos sulyginti su kitais 
Kanados piliečiais. “Raudonoji 
knyga” prašo palikti indėnų įs
tatymą, garantuojantį jiem spe
cialias privilegijas, medžioklę ir 
žūklę betkuriuo metų laiku, ne
mokamą švietimą ir medicininę 
pagalbą. “Raudonosios knygos” 
autoriai taipgi nenori, kad rezer
vatų žemė būtų išdalinta paski
riem indėnam, nes tokiu atveju 
anksčiau ar vėliau ji patektų į 
baltųjų spekuliantų rankas. 
Skurdui rezervatuose pašalinti 
indėnų vadai prašo vyriausybę 
mokesčių palengvinimais nu
kreipti pramonės imones i re
zervatus, kad vietiniai indėnai 
galėtų gauti darbo. Kapitalą tu
rėtų parūpinti federacinė ir pro
vincinės vyriausybės, o imonių 
steigimu rūpintųsi dvi pelno ne
siekiančios korporacijos — vie
tinių indėnų ir baltųjų nramo- 
nės vadu. Apie 150 indėnu at
stovų priėmęs premjeras P. E. 
Trudeau juos užtikrino, kad jo 
vyriausybė nesiruošia jiems pri
mesti priverstinio sprendimo. 
“Raudonoji knvga” būsianti 
kruopščiai išstudijuota.

Kanados žemės išteklių mi
nisterio J. J. Greene aštri JAV 
kritika įžiebė sentimentinio tau
tiškumo liepsnas kaikurių kana
diečių širdyse. Ministeriui nepa
tiko prez. R. Niksono vyriausy
bės 30% sumažintas kanadiškos 
naftos importas, kuris daugiau 
ar mažiau yra diplomatinis 
spaudimas Otavai pasirašyti

Ukrainiečių jaunimas protesto demonstracijoj prie Toronto rotušės. Jo atstovai neša vainiką su už
rašu ant kaspino: Lenino "humanizmo" aukoms— Kanados ukrainiečiai Nuotr. S. Dabkaus

PRANEŠIMAS IŠ STOCKHOLMO

Svedi|a sovietinėje orbitoje
Švedijos premjero kelionės į 

JAV-bes išvakarėse šio krašto 
spauda ir visuomenė gana gyvai 
svarsto, kokie bus jos vaisiai. 
Pagerės ar dar labiau pablogės 
jau ir taip įtempti abiejų kraš
tų santykiai? Juk dabartinis 
švedų socialdemokratų partijos 
vadas ir vyriausybės galva yra 
tas pats Olof Palme, kuris prieš 
dvejus metus, tada dar ministe- 
ris, viešai demonstravo vienoje 
gretoje su šiaurės Vietnamo 
ambasadorium prieš JAV-bių 
karą Indokinijoje. Jis pasielgė 
taip gal ne tiek iš savo įsitiki
nimo, kiek iš reikalo, nes popu
liarumo jieškančiam politikui 
labai svarbu laimėti viešosios 
nuomonės palankumą. Tuo tar
pu jau kuris metas čia vyrauja 
tokios nuotaikos, kurios ameri
kiečių intervenciją Vietname 
besąlygiškai smerkia. “JAV, lauk 
iš Vietnamo!” — tas šūkis šian
dien girdimas ir matomas kone 
kiekviename žingsnyje. Tai, aiš
ku, negali būti negausių ekstre
mistinių grupių balsas.

Niekina amerikietį
Nelengva pasakyti, kokiu bū

du susidarė tokia padėtis, bet ji 
nė kiek nepagerėjo po to, kai 
Amerikoje Johnsoną pakeitė 
Niksonas, o Švedijoje — Erlan- 
derį Palme. Daugiau nei metus 
JAV - bių ambasadoriaus vieta 
Stockholme buvo tuščia. Kai šį 
pavasarį buvo paskirtas naujas 
ambasadorius, spalvotasis, prieš 
jį nukreiptos demonstracijos pa
siekė skandalingų proporcijų. 
Vos išlipusį iš lėktuvo jį pasvei
kino ne užsienio reikalų minis
terijos protokolo šefas, bet pro 
policijos užtvaras prasiveržęs 
demonstrantas šūkiu: “žudike, 
važiuok namo!” Tiek pačiame 
Stockholme, tiek provincijos 
miestuose, visur, kur ambasado
rius lankėsi, apsuptas gausaus 
policininkų būrio, jis buvo as
meniškai užgauliojamas, apmė
tytas kiaušiniais ir pan. Ameri
kos Kultūros Centre padaryta 
stambių medžiaginių nuostolių.

Kraštutinės grupės
Nėra nė mažiausios abejonės, 

kad ekstremistinės grupės sąmo
ningai smurto veiksmus nukrei
pė į JAV ambasadoriaus asme
nį, siekdamos išprovokuoti vie
nokį ar kitokį santykių nutrau
kimą. Lygiai nėra abejonės, kad 
nei vyriausybė, nei plačioji vi
suomenė tokiai provokacijai ne- 
nritaria. Visdėlto tai Paliko kar
čių nuosėdų abiejų kraštų san
tykiuose. juo labiau, kad nuomo
nių skirtumai Pietrvčiu 
politikos atžvilgiu yra gilūs ir 
rimti. Premjeras Palme išvadi
no storžieviais kiaušiniu mėtv- 
tojus ir pasmerkė prieš amba
sadoriaus asmenį nukreiptus 
veiksmus dėlto, kad jie kenkia, 
kaip jis išsireiškė, pačiam rei
kalui, už kurį kovoja visi Viet- 
energiios išteklių abipusę sutar
ti, liečiančią daugiausia Kana
dos vandens atsargas ir bendro
mis ienomis numatvtas įrengti 
elektros jėgaines. Tautininkai 
sutartį laiko visišku Kanados at-

(Nukelta j 9-tą psl.) 

namo karo priešininkai. Ar to
kia argumentacija gali sulaukti 
palankaus supratimo amerikie
čių visuomenėje, palieku spręs
ti tiems, kas ją gėriau pažįsta.

Kas liečia neigiamą poziciją 
Amerikos vedamam karui Viet
name premjeras Palme turi ne 
tik savo partijos, bet ir opozici
jos, vienu žodžiu, viso krašto 
paramą. Pastaruoju metu savo 
kalbose jis stengėsi pabrėžti, 
kad švedų nusistatymas prieš 
karą Vietname ynėra aklo ir ne
racionalaus aat(amerikinio jaus
mo prasiveržimas, bet išreiškia 
idealų siekimą palenkti tarptau
tinę politiką žmoniškumo ir mo
ralės normoms. Šiais didžių
jų galybių savivalės laikais Šve
dija kelianti savo balsą už visų 
mažųjų pasaulio tautų teisę lais
vai, be išorinio įsikišimo, spręsti 
ir tvarkyti savo reikalus. Esmė
je šiandieninė švedų kritika 
Vietnamo klausimu nė kiek ne
siskiria nuo tos, kuri savo metu 
pačioje Amerikoje kilo prieš 
prez. Johnsono politiką, o da
bar reiškiasi prieš prez. Nikso- 
ną. Būtų visai 'natūralu, jeigu 
ir premjeras Palme šiuose ooo- 
ziciniuose sluogsniuose būtų šil

Lietuvių programa Azijoj
VLIKas, plėsdamas lietuviškų 

radijo programų tinklą, skirtą 
okupuotai Lietuvai, susirūpino 
Sibiro plotuose ir kitur gyvenan
čiais lietuviais. Po ilgesnių pasi
tarimų gautas Azijos katalikų 
trumpų bangų radijo stoties 
“Veritas” sutikimas naudotis jos 
paslaugomis. VLIKo pirm. dr. J. 
K. Valiūnas, lankydamasis š. ną. 
gegužės mėnesį Filipinuose ga
lutinai aptarė lietuviškas trans
liacijas. Naujoji programa lietu
vių kalba bus perduodama iš 
juostelių kasdien 1.30 v. p. p., 
kartojama 8 v.v. VLIKo pirmi
ninkas buvo užtikrintas, kad ši 
programa bus ilgalaikė — bent 
penkerių metų. Tai pažadėjo 
kardinolas Rufino Santos ir 
“Veritas” radijo stoties dir. 
Guillermo.

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Spaustuvė ragina mus surink

tą medžiagą tuoj atiduoti spaus
dinti. Todėl visi, kurie dar no
rėtų įdėti skelbimus į Lietuvių 
Dienos 1970 m. leidinį ar jį pa
remti lietuviškumo vardan, pra
šomi numatytą sumą ir sureda
guotą skelbimą tuoj įteikti vie
tos rinkėjams arba siusti betar
piškai į Londoną Daniliūnui, 15 
Elmwood Ave. E., London 16, 
Ont., tel. 438-7694 arba J. But
kui, 687 Brant St., London, Ont.; 
tel. 439-6889. Toronte skelbi
mus renka St. Banelis, 17 Lime
rick Ave., Weston, Ont.; tel. 241- 
9632; Hamiltone — St. Bakšys, 
38 Stanley St.. Hamilton, Ont.; 
tel. 5294462; Rodnėje — V. Ig- 
naitis. Skelbimų kainos: % pus
lapio $20. ¥2. psl. — $30, visas 
puslapis $50.

Numatantieji atvykti i Lietu
viu Dieną Londone spalio 9, 10 
ir 11 d.d. prieš mėnesį buvo pra

tai sutiktas, kaip bendramintis 
ir talkininkas.

Pridengta veidmainystė
Bet tokiu atveju jis vargiai 

gali tikėtis sulaukti kokio nors 
akivaizdaus palankumo vyriau
sybiniuose sluogsniuose. Dar la
biau nemalonus išgyvenimas 
švedų socialdemokratų vadui ga
li būti Amerikos darbininkų 
protestai, kuriuos čia spauda ir 
radijas paniekinančiai vadina 
“konservatoriškaiis”. "

Kokie bus premjero Palme 
vizito Amerikoje rezultatai, ga
na smalsiai stebi pavergtųjų Eu
ropos tautų išeiviai. Tai bene 
patys didžiausi skeptikai, ku
riuos sunku įtikinti, kad dabar
tinis švedų užsiangažavimas 
tarptautinėje politikoje turi ką 
nors bendro su moralės princi
pais. Mes įtikėsime tuo tik tada, 
— sako jie, — kai sovietų amba
sadorius Stockholme bus lygiai 
taip švedų demonstrantų gainio- 
niojamas, kaip jo amerikietis 
kolega, o šūkiai “Rusai, lauk iš 
Baltikumo, iš Čekoslovakijos, iš 
Vengrijosį” ir pan. bus skelbia
mi su tokia pat energija, kaip 
“USA go home”.

“Veritas” radijo siųstuvas yra 
900 iki 1100 kilovatų pajėgumo. 
Programos perduodamos dviem 
bangom:^11.830 ir. 17.885 Mhz. 
Stotis tiek galinga, jog kartais 
ji girdima Suomijoje, Norvegi
joje ir Švedijoje. Jos įrengimai, 
vokiečių atlikti, yra patys mo
derniausi. Stotis baigta praėju
sių metų pabaigoje. Siųstuvo an
tenos nukreiptos į Sibirą, taigi, 
programos lietuvių kalba galės 
lengvai pasiekti Sibiro lietuvius,

VLIKo radijo valandėlė vei
kia Madrido valstybiniame ra
diofone. Be to, VLIKo informa
cijos tarnyba teikia medžiagą 
lietuvių kalba radijo valandė
lėms per Romos ir Vatikano ra
dijus. Lietuviškas transliacijas 
perduoda ir “Amerikos Balso” 
radijo siųstuvas Vašingtone. E.

šyti užsisakyti nakvynes ligi bir
želio 1 d. Tada buvo pateikta ir 
smulki informacija. Deja, ligi 
Šiol atsiliepė gana nedaug lietu
vių, o kambarių skaičius viešbu
čiuose kasdien mažėja, kadangi 
tą pat savaitgalį Londone įvyks
ta ir pora kanadiečių konvenci
jų. Kambario kaina porai $11 — 
$15. Mokėti nereiks, jei dėl rim
tos priežasties neatvyksite. Pra
šoma tuoj užsisakyti, nurodant 
pavardę, adresą, telefoną ir kur 
norima gauti kambarį: viešbuty
je ar motelyje? Rašyti ar skam
binti šiuo adresu: Mrs. A. Ei
mantas, 48 Hawkesbury St., 
London 32, Ont.; tel. 453-3557. 
šis gal yra paskutinis paragini
mas. Atrodo, lietuviai yra numa
tę rizikuoti ir laukti paskutinės 
dienos, kai kambarių gavimo ga
limybė bus jau labai proble
matiška.

LD-Kor-DE

buvo išsiųsti penki dvimotoriai 
naudoti trumpais pakilimo ir 
nusileidimo takais. Gresiantis 
epidemijų pavojus privertė Pe
ru kariuomenės dalinius degin
ti miestų, miestelių bei kaimų 
griuvėsius ir žuvusiųjų palaikus^ 
Tokio masto gamtos nelaimės 
Peru respublikai lig šiol nebu
vo tekę patirti. Paskutinis žemės 
drebėjimas 1966 m. spalio 17 d. 
pareikalavo tik 175 gyvybių ir 
sugriovė 3.000 gyventojų pasto
gės. Jungtinėms Tautoms pra
neštas dabartiniame žemės dre
bėjime žuvusiųjų 50.000 peru- 
viečių skaičius gali gerokai pa
didėti, kai bus atstatyta tvarka 
ir surinkti galutiniai duomenys.

BADAS BRAZILIJOJE
Panaši gamtos nelaimė yra iš

tikusi ir penkias valstijas šiau
rės-rytų Brazilijoj, kur sausra 
sunaikino ūkininkų pasėlius. 
Apie 200.000 badaujančių ūki
ninkų pradėjo plėšti kaimyninių 
miestų krautuves. Su maistu pa
siųsti traukiniai buvo sulaikyti 
ir ištuštinti pusiaukelyje, nepa
siekę badaujančių vietovių cent
rų. Prez. E. G. Medici badaujan
čių ūkininkų pagalbai paskyrė 
S42 milijonų vertės kruzeirų su
mą. Maisto tiekimu rūpinasi ka
riuomenės daliniai. Maistą ve
žančius traukinius ir sunkveži
mius dabar saugo kariai.

PARAMA KAMBODIJAI
Prez. R. Niksonas per televi

ziją tartu žodžiu dar kartą pa
brėžė kariuomenės dalinių ati
traukimą iš Kambodijos į Pietų 
Vietnamą iki liepos 1 d. Tada 
'taip pat bus nutrauktas ameri
kiečių vykdomas tiekimas P. 
Vietnamo daliniams Kambodi- 
joje ir aviacijos parama. Iki š. 
m. spalio 15 d. jis žadėjo grą
žinti iš P. Vietnamo į JAV 50.- 
000 amerikiečių karių. Tailan- 
dijos premjeras T. Kittikachorn 
ruošiasi pasiųsti Kambodijon 
amerikiečių apginkluotus savo 
kariuomenės savanorius, kurių 
pagrindiniu uždaviniu bus Kam
bodijos sostinės Phnom Penh 
apsauga. Sostinę saugojusieji 
Kambodijos kariai tada bus at
palaiduoti kautynėms su š. Viet
namo kariuomenės daliniais ir 
komunistų partizanais kitose 
Kambodijos vietovėse. Apie ki
niečių savanorių galimą panau
dojimą komunistų pusėje pra
šneko Paryžiuje viešėjęs princo 
N. Sihanuko tremties vyriausy
bės specialus ministeris Ch. 
Seng. Jo teigimu, Kinija nieka
da nesutiks su didesnio masto 
pralaimėjimu ir imsis atitinka
mų priemonių jam išvengti. Į P. 
Vietnamo pusę perėjęs š. Viet
namo pik. Itn. N. V. Nang pa
reiškė, kad jau 1968 m. ofenzy
voje prieš P. Vietnamo miestus 
jam yra tekę matyti kiniečių pa
tarėjus komunistų štabuose. 
Apie planuojamus didžiųjų bom
bonešių “B-52” skrydžius ir jų 
taikinius komunistai patirdavo 
iš sekamų pasikalbėjimų radijo 
bangomis. Gegužės mėnesiui bu
vo planuojamas naujas P. Viet
namo miestų puolimas, bet jį 
sutrukdė JAV ir P. Vietnamo 
kariuomenės įsiveržimas į Kam- 
bodiją. Anie šią invaziją komu
nistai sužinojo penketą dienu 
prieš jos pradžią ir todėl snėjo 
atitraukti savo vyriausiąjį štabą 
su pagrindiniais kariuomenės 
daliniais.

“SOJUZ IX” IR “APOLLO XI”

Po ilgokos pertraukos sovietai 
vėl pradėjo skrydžius į erdves. 
“Sojuz IX” erdvėlaiviu aplink 
žemės rutulį skrieja veteranas 
kosmonautas A. Nikolajevas, ve
dęs vienintele kosmonaute V. 
Tereškovą, ir inž. V. Sevastiano- 
vas. Oficialiuose pranešimuose 
kalbama apie navigacinės siste
mos bandymus, bet sovietams 
greičiausiai rūpi kosmonautų iš
silaikymo erdvėse amerikiečiu 
F. Bormano ir J. Lovellio 1965 
m. pasiektas 13 dienų, 18 valan
dų ir 35 minučių rekordas. 
Tarptautinėje erdvių tyrimo ko-

“Caribou” lėktuvai, galintys pasi-

miteto konferencijoje Leningra
de dalyvavęs amerikietis N. 
Armstrongas, pirmasis žmogus 
mėnulyje, premjerui A. Kosygi
nui perdavė prez. R. Niksono 
dovanas — gabaliuką mėnulio 
uolos ir Sovietų Sąjungos vėlia
vėlę, kuri buvo nuvežta į mėnulį 
ir vėl parvežta žemėn. N. Arm
strongas specialia radiograma 
pasveikino sovietų kosmonautus 
erdvėse ir susilaukė jų padėkos.

SURADO KLAIDĄ
E. Cortright vadovaujamas 

komitetas jau nustatė “Apollo 
XIII” erdvėlaivio deguonies tan
ko sprogimo priežastis. Kaltė 
tenka technikams, kurie dvi sa
vaites prieš skrydį į mėnulį iš
tuštino deguonies tanką, panau
dodami ne 30, bet 65 voltų 
elektros srovę. Perstipri srovė 
pažeidė šildymo įrenginių du 
termostatinius jungtukus ir ap
degino laidų izoliaciją. Trumpo 
sujungimo sukelta kibirkštis 
skrydžio metu padegė tanke bu
vusį deguonį ir sukėlė sprogimą, 
kuris galėjo*baigtis pirmąja ast
ronautų tragedija erdvėse.

MASKVA IR PARYŽIUS
Sovietų užsienio reikalų mi

nisterio A. Gromyko viešnagė 
Prancūzijoje buvo užbaigta 
bendru Maskvos ir Paryžiaus 
pranešimu, smerkiančiu užsie
niečių kišimąsi į Indokiniją ir 
reikalaujančiu Izraelio pasitrau
kimo iš okupuotų arabų sričių. 
Indokinijos klausimą siūloma 
spręsti Ženevos konferencijoje 
priimtais nutarimais. Už Izrae
lio pasitraukimą iš arabų sričių 
žadama atsilyginti arabų kraštų 
diplomatiniu Izraelio pripažini
mu. Sekančiais metais Prancū
ziją aplankys sovietų “trojka” 
— kompartijos vadas L. Brež
nevas, premjeras A. Kosyginas 
ir prez. N. Podgornas. šį rudenį 
Maskvon užsuks Prancūzijos 
prez. G. Pompidou ir užsienio 
reikalų ministeris M. Schuman- 
nas, kurio vizito data tebėra ne
nustatyta. Žemesnio rango so
vietų ir prancūzų pareigūnai ap
tars galimas Prancūzijos inves— 
tacijas sovietinių sunkvežimių 
gamyboje ir vario kasyklose 
prie Baikalo ežero. Amerikiečių 
Fordo bendrovė buvo gavusi pa
siūlymą pastatyti didelę auto
mobilių gamyklą Sovietų Sąjun
goje. Jos savininkas atsisakė, 
kai paaiškėjo, kad sovietams rū
pi ne lengvieji automobiliai, bet 
didieji sunkvežimiai, kuriuos ga
lima panaudoti karo reikalams.

MOKSLININKŲ PROTESTAS
Sovietų pogrindžio praneši

mu, atomo mokslininkai akade
mikai A. Zacharovas ir M. Leo- 
novičius įteikė protesto raštą so
vietų vyriausybei, reikalaudami 
paleisti psichiatrinėje Čerija- 
chovko ligoninėje uždarytą gen. 
P. Grigorenką. Kitas panašus 
raštas, kurio autorių eilėse yra 
akademikas A. Zacharovas, 
mokslininkai P. Kapica, V. En- 
gelgardtas ir buvęs “Novy Mir” 
žurnalo red. A. Tvardovsky, rei
kalauja laisvės Kalugos psichiat
rinėje ligoninėje izoliuotam ge
netikos specialistui J. Medve
devui. Abu suimtieji yra pilno 
proto asmenys, psichiatrinėse li
goninėse atsidūrę dėl politinio 
pobūdžio protestų.

DRAMA ERDVĖSE
Dviem rankinėm granatom 

ginkluotas 28 metų amžiaus len
kas iš štetino į Dancigą skridu
si lėktuvą nukreipė į Danijos 
sostinę Kopenhagą, čia jis pa
siprašė politinės globos, nors už 
lėktuvo pagrobimą jam gresia 
nemaža bausmė. JAV erdvėse 
keleivinį lėktuvą pagrobęs duo
nos išvežiotojas A. Barkley, su
pykęs ant JAV valstybės iždo 
dėl $471 pajamų mokesčio, pa
reikalavo $100 milijonų. Tarp
tautiniame Dulles aerodrome 
keleiviams pabėgus iš lėktuvo, jį 
suėmė FBI, bet jis spėjo per
šauti lėktuvo kapitoną.
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Kaip^ kurstomi studentai kolegijose? KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI

G> REUGIAIIAME GYDIME
* Popiežius Paulius VI, kal

bėdamas savaitės audiencijos 
metu, pareiškė, kad posantary- 
binis laikotarpis reikalauja ne 
tik išviršinių struktūrinių Bend
rijos pasikeitimų, bet ir vidinio 
pasikeitimo kiekviename asme
nyje. Krikštu esame kiekvienas 
įpareigoti gyventi kaip Dievo 
vaikai, pagal dieviškuosius šven
tumo ir* tobulybės reikalavimus, 
kurie kyla iš to, kad jau dabar 
esame antgamtinėje plotmėje.

* V. Vokietijos protestantų 
Bendrijų vadovai yra susirūpi
nę savo tikinčiųjų mažėjimu. Di
džiausias nuošimtis atsisakan
čiųjų religijos yra miestiečių 
tarpe. Tai daugiausia profesijoj 
nalai bei intelektualai žemiau 
40 m. amžiaus. Praeitais metais 
tikybos atsisakančiųjų nuošimtis 
pasiekė 1930 m. rekordą, kai na
cių propaganda skatino žmones 
atsisakyti tikėjimo. Vien tik V. 
Berlyne iš 1,500,000 protestantų
1967 m. tikėjimo atsisakė 5,400,
1968 m. — 9,000, ir 1969 m. — 
16,100.

* JAV katalikų, pagal šių me
tų statistinius duomenis, pri- 
skaitoma 47,872,089, o praeitais 
metais buvo 47,873,238. Mažėja 
dvasininkų skaičius: per pasta
ruosius vienerius metus iš 37,- 
454 pasauliečių kunigų pasitrau
kė 182, iš 22,166 vienuolių ku
nigų — 246, iš 11,755 broliu
kų — 132, iš 167,167 seselių — 
6,236. Vyskupų pagausėjo nuo 
280 iki 285 ir buvo įsteigtos.nau- 
jos vyskupijos: Fort Worth, 
Phoenix, Birmingham bei rytų 
apeigų Parmos eparchatas. Iš vi- 
so JAV katalikų Bendrija turi 
31 arkivyskupiją ir 129 vysku
pijas.

* Rusų ortodoksų Bendrija 
Amerikoj po 1917 m. Rusijos re
voliucijos nebepriklausė Mask
vos patriarchatui, nors pastara- 
rasis ją visada laikė sau paval
džia dalimi. Dabar, mirus Mask
vos patriarchui Aleksiejui, jo 
pareigas laikinai einąs Pimen 
pasikeitė oficialiu raštu su Ame
rikos rusų ortodoksų arkiv. Ire- 
nėjumi ir oficialiai pripažino 
Amerikoje esančios rusų orto
doksų Bendrijos savarankišku
mą bei nepriklausomumą nuo 
Maskvos.

* Kun. Pedro Arrupe, S J, jė
zuitų generolas, pranešė, kad 
nuo. 1946 m. iki 1961 m. ispanų 
jėzuitų skaičius buvo paaugęs 
nuo 3,433 iki 4,410, tačiau per 
paskutini dešimtmetį nukrito iki 
3,749. Jis pastebėjo, kad vien 
per 1969 m. ispanai jėzuitai ne
teko 177 narių: 39 mirė, o 138 
išstojo. Pašaukimų skaičius į 
jėzuitus ispanų tarpe irgi suma- 
žėjo: 1961 m. įstojo 167 kandi
datai, o 1968 m. tik 30. Jo ma
nymu, kai dabartinės Bendrijos 
problemos pradės po truputį iš
silyginti, pašaukimai pagausės, 
nes jaunimas ir dabar esąs labai 
pasiaukojęs ir idealistiškas.

* Kardinolas Julius Doepfner, 
Vokietijos vyskupų konferenci
jos pirmininkas, paskelbė, kad 
šiomis dienomis išsiuntinėjamos

anketos V. Vokietijoje kiekvie
nam virš 16 m. amžiaus katali
kui. Iš viso numatoma išsiunti
nėti apie 21,000,000 anketų. Su
rinkti duomenys bus panaudoti 
Vokietijos vyskupijų sinode, ku
ris įvyks 1972 m. Pasak kardi
nolo, Šv. Sostas jau patvirtino 
busimojo sinodo statutą, pagal 
kurį bus suteikta teisė visiems 
rinktiems atstovams: pasaulie- 
liečiams, vienuoliams ir kuni
gams bendrai su vyskupais dary
ti vietinės Bendrijos sprendi
mus. Tokiu būdu Vokietijos si
nodas savo galia prašoksiąs ir 
neseniai įvykusį Olandijos si
nodą.

* Vysk Albert Ndongmo, val
dąs Nkongsamba vyskupiją Ka
merūne, kur dar klesti daugpa
tystė, pasisakė už kunigiškąjį 
celibatą, kadangi daug žmonų 
turintieji afrikiečiai pataria ka
talikų kunigams pasilikti neve
dusiais.

* Šveicarijos vyskupų konfe
rencija savo posėdyje, kuriam 
pirmininkavo Chur vyskupas J. 
Vonderach, išreiškė pilną prita
rimą dabar esantiems Bendrijos 
nuostatams, reikalaujantiems 
nevedusių kunigų.

* Tėvo Pijaus, 1968 m. rugs. 
23 d. mirusio stigmatizuotojo 
kapucino, kanonizacijos byla jau 
pradėta Italijoje, Manfredonia 
vyskupijoje, kurioje šis vienuo
lis išgyveno 50 metų. Jo bylos 
postulatoriumi Š. Amerikoie yra 
paskirtas kun. Armand Desse- 
ville, OFM Cap.

* Pogrindžio baptistų Bendri
ja Sov. Sąjungoje šiuo metu iš
gyvena žiaurią persekiojimo 
bangą. Iki šiol Sov. Sąjungoje 
veikė dvi baptistų Bendrijos: 
oficialiai valdžios pripažinta, ku
ri bendradarbiavo su komunis
tais, o kita slapta, komunistams 
nežinoma. Oficialioji Bendrija 
po kiek laiko bandė užmegzti ry
šius su slaptąja Bendrija. 1969 
m. gruodžio 16 d. Tūlos mieste 
įvyko bendras suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 120 slaptosios 
Bendrijos narių iš vidurio Rusi
jos, Uralo, Sibiro, šiaurės Kau
kazo, Ukrainos, Gudijos, Balti
jos kraštų, Kazakstano, viduri
nės Azijos, Azerbaidžano, Gru
zijos ir kitur. Susirinkusiems 
slaptosios Bendrijos nariams 
buvo duota suprasti, kad komu
nistinė valdžia žino apie šį susi
rinkimą, bet palieka juos ramy
bėje, nes nori juos oficialiai pri
pažinti kaip antrą baptistų 
Bendriją Rusijoje. Tuo patikėję, 
jie atskleidė visų savo vadų pa
vardes viešosios baptistų Bend
rijos atstovams ir pakliuvo į ko
munistų spąstus. Tuojau po šio 
suvažiavimo prasidėjo masiniai 
pogrindinės jų Bendrijos vadų 
bei narių suiminėjimai. Tai at
sitiko naivumo dėka, panašiai 
kaip 1956 m. Rumunijoje su 
slaptai veikiančia Išganymo Ar
mija, kurią komunistai buvo pa
žadėję legalizuoti, bet kai gavo 
vadovaujančių asmenų sąrašą, 
visus suėmė. Kun. J. Stš.

jaunimo gaivališkumą ir gene
racijos sukilimą”, riaušės JAV 
kolegijose ir universitetuose nė
ra spontaniškos. Jos yra atsar
gaus planavimo ir organizavimo 
išdava. Tai yra tikra minių ma
nipuliacija.

Manding, mūsiškiai geriau su
pras riaušių dinamiką ir planin
gumą, jei susipažins su sistemin
gai nustatyta ir vykdoma takti
ka. Susipažinus su ta tąktika, ne
kils neaiškumų apie televizijoje 
ir laikraščiuose vaizduojamas 
riaušes. Studentų minių kursty
mas į riaušes vykdomas šešiais 
etapais.

1. Agitatoriai infiltruoja gru
pes, kurios portestuoja tam tik
ras negeroves; įsiskverbia į stra
tegines vietas, kur gali rasti tik
rą ar pramanytą blogybę ir su
daryti naują protesto grupę.

2. Mitingai organizuojami, ko
legijoje ar kitur, diskutuoti rei- 
.kalą ir kas darytina. Mažos pini
ginės aukos renkamos padėti ak
cijai. Dėmesys atkreipiamas į 
“pogrindžio studentų laikraš
čio” straipsnius, kurie “aptaria 
keliamą bylą”. Savanoriai stu
dentai telkiami dalinti lapeliams 
ir plakatams.

3. Organizuojami didesni, vie
ši mitingai, sąskrydžiai ir foru
mai, kurie atkreipia didesnį dė
mesį į blogybę. Keliamos ir ki
tos “blogybes” kaip “išnaudoji
mo ir engimo pasekmės”. Užsi
menama apie “laisvę”, “taiką”, 
“piliečių teises” ir svarbiausia— 
apie studentų teises”. Tikslas — 
sukelti simpatiją, sugriauti pasi
tikėjimą visuomenės tradicijo
mis ir tvarka, apeliuoti į nepa
tenkintuosius ir neramius jau
nuolius, kurie yra linkę įsijung
ti į betkokį sąjūdį prieš autori
tetą. Dažnai tas studentiškas 
maištingumas tėra pastangos iš
blaškyti nuobodulį.

Jei šitokiai agitacijai pavyks

ALGIRDAS BUDRECKIS

ta, atsiranda daugiau šalininkų 
ir galima sudaryti kadrus. Pa
grindinis šio etapo siekis — su
kurstyti nepasitenkinimą, su
telkti simpatikus įspūdingai de
monstracijai. šiame etape svar
bu laimėti liberalių dėstytojų 
talką. Populiarus ir iškalbus 
profesorius gali padėti bylai ir 
teikti tam tikrą orumą sąjūdžiui.

4. Reikalai dabar forsuojami. 
Nariai ir rėmėjai priima bendrą 
skundų ir reikalavimų sąrašą, 
kuris bus įteiktas universiteto 
vadovybei. Reikalavimai gali ap
imti tokius punktus, kaip kole
gijos taisyklių pakeitimą, geres
nį maistą, daugiau imatrikulian- 
tų ir pan. Punktų esmė nesvar
bi. Svarbu įsigyti visų nepaten
kintų grupių paramą* prieš va
dovybę.- Jei pastaroji pasiduoda 
organizatorių-agitatorių reikala
vimams, tada iškeliami nauji. 
Strategija tokia: reikalauk tol, 
kol vadovybei nebus įmanoma 
nusileisti.

5. Sudraminti bylai šaukiamas 
masinis mitingas ar demonstra
cija ir kreipiamasi į kitas grupes 
paramos. Kurstytojas užšoka ant 
statinės ir šaukia: “Gevalt, rei
kia ginti mūsų teisėtas laisves ir 
mušti storžievius engėjus, kurie 
atima teises.” Statinė užleidžia
mą kitiems, kurie remia pagrin
dinį šauklį. Jie įneša platesnių 
motyvų, kaip pvz. “piliečių lais
vę”. Jų tikslas — pabrėžti, kad 
yra bendra negerovė. Universi
teto vadovybė peikiama 
kaip “santvarkos pataikūnė”, 
“karinio-pramoninio komplekso 
pakalike”, tiesos ir teisingumo 
“priešas”. Kas kalba prieš tuos 
bačkininkus, tas ir suplakamas 
su vadovybe. Emocinis įniršimas 
kurstomas piktais žodžiais ir šū
kiais: “laisvė dabar”, “mes nu
galėsime”, “parodykime jiems”, 
“žygiuokim”. Šūkių pakartoji-

mas ir plakatai varomi iki hip
nozės stadijos.

6. Tiesioginė konfrontacija. 
Keliamas smurtas prieš tvarką 
ir įstatymus, kurstoma reakcija. 
Simpatikai, kurie nepritaria 
smurtui, nurėkiami ir išjuokia
mi. Streikai ir itališki streikai 
pereina į tiesioginį pastatų už
ėmimą. Vadovybė lieka privers
ta pasiduoti “studentų jėgai” ar
ba kviesti policiją. Riaušininkai 
pageidauja policijos pasirody
mo, nes visiems atrodo, jog tai 
didžiausias nusikaltimas prieš 
universiteto autonomiją. Tai su
kelia pasipiktinimą prieš auto
ritetą ir laimi studentų simpati
ją. Mat, studentai nemėgsta, kai 
tramdo policija. “Policijos žiau
rumas” — tai šūkis, kuris pasi
girsta, kai studentų koliojimų iš
provokuoti policininkai pradeda 
vartoti lazdas.

Riaušininkai sveikina televizi
jos kameras, ypač tas, kurios pa
gauna policininkus (pastaruoju 
metu ir valstybinės gvardijos 
šaulius) prie sukruvintų studen
tų. Tai gera propaganda, kuri 
nieko nekainuoja agitatoriams. 
Televizijos kameros, tarsi vilkai, 
atsiranda prie kruvinų scenų.

Įvairaus plauko agitpropai 
(SDS, juodosios panteros, juo
dieji militantai bei kiti) nebūti
nai veikia kaip riaušių manipu
liatoriai. Jie gali iš tolo diriguo
ti veiksmus sutartiniais ženklais, 
■pasiuntiniais ir radijo aparatė
liais (walkie-talkies).

Šią riaušių taktiką ir jos eta
pus galima atsekti spaudoje ar
ba televizijos pranešimuose. Vi
sa eiga būna aiški tam, kuris tu
ri galvoje tuos šešis etapus. 
Keisčiausia, kad mokyklų vado
vybės naiviai, be jokio apdairu
mo, seka įvykius iš paskos, nesi
stengia jų užgniaužti. Rezulta
tas: kruvinos riaušės, neigiama 
propaganda ir visuotinė maiša
tis.

KRAŠTO VALDYBOS vicepirmi
ninkui a. a. St. Kairiui mirus, vice
pirmininko pareigom pakviestas Ba
lys Sakalas, kuris šalia naujų pareigų 
pasilieka ir toliau politinio komiteto 
pirmininku. Antrasis krašto valdybos 
vicepirmininkas yra J. R. Simanavi
čius, kuris šiuo metu yra Baltiečių 
Federacijos pirmininku.

“GYVATARAS” išvyksta iš Hamil
tono su koncertais aplankyti vidurio 
ir vakarų Kanados apylinkių š. m. 
birželio 26 d. Apylinkės prašomos į 
Šiuos koncertus pakviesti kiek galint 
daugiau svetimtaučių, nes šis mūsų 
reprezentacinis vienetas tikrai ne
apvils nė vieno; iš šių jų pasirodymų 
visi išsineš gražiausius atsiminimus 
bei nuomonę apie mūsų tautinius šo
kius. Ta pačia proga “Gyvataras” ap-. 
lankys ir Red Deer, Alberta mieste
lį, kuriame tuo laiku vyks mugė. Ten 
pasirodys didelei šios mugės miniai. 
Visai "Gyvataro” grupei linkime sėk
mės, o jums, vidurio ir vakarų Kana
dos apylinkių lietuviai, džiaugsmo ir 
pasididžiavimo gražiais lietuviškais 
tautiniais šokiais.

KRAŠTO VALDYBA NUPIRKO ir 
išsiuntinėjo visoms apylinkių valdy
boms po vieną knygą anglų kalba 
“Tautų kapinynas Sibiro taigose”. 
Knyga tinka įteikti betkokia proga 
vietiniams kanadiečiams susipažinti 
su tremtinių pergyvenimais Sibire 
bei enkavedistų žiaurumais. Apylin
kės, norinčios daugiau šių knygų už
sisakyti, prašomos kreiptis Į J. No- 
vogrodskį, 87 Windermere Ave., To
ronto 159, Ontario. Vieno knygos 
egz. kaina $1.75.

OTAVOS APYLINKEI SUTIKUS 
priimti ir globoti, krašto tarybos se
sija nutarta sušaukti š. m. spalio 24 
—25 <L d. Otavoje valstybinės biblio-

tekos patalpose. Ta proga Otavos 
apylinkės vaidyba numato suruošti 
meno parodą, o krašto valdybos kul
tūros' komisija įteiks Lietuvių Encik
lopediją ir kitas surinktas lietuvių ir 
anglų kalba lietuvių rašytojų knygas 
bei žurnalų komplektus Kanados 
valstybinei bibliotekai. Taip pat bus 
surengtas meninis pasirodymas-kon- 
certas vietiniams kanadiečiams ir 
Otavos bei į suvažiavimą atvyku
sioms lietuviams. Prašome visas apy
linkes bei visus krąšto tarybos na
rius šią datą iš anksto rezervuoti su
važiavimui.

KRAŠTO VALDYBA PATVIRTI- 
NO Baltiečių Moterų Tarybos statu
tą, kuriuo taryba vadovausis savo 
veikloje. Jeigu kitos apylinkės turi 
ar norėtų Įsteigti Baltiečių Moterų 
Tarybas, prašome kreiptis į krašto 
valdybą, kuri atsiųs šio statuto nuo
rašus.

VLIKAS YRA PARUOŠĘS ir 
krašto valdybai prisiuntęs rezoliuci
ją, kuri tiktų Įteikti krašto vyriausy
bei Lietuvos steigiamojo seimo 50 
metų sukakties proga. Apylinkės, ku
rios numato tokius minėjimus reng
ti ir kurios norėtų tokią rezoliuciją 
Kanados vyriausybei įteikti, prašo
mos iš anksto kreiptis į krašto valdy
ba., kuri atsiųs šios rezoliucijos nuo
rašus.

LONDONO APYLINKĖS VALDY
BA daro viską, kad 16-ji Kanados 
Lietuvių Diena būtų sėkminga savo 
programa ir nuotaika. Data — Padė
kos Dienos savaitgalis, t. y. spalio 10 
—11—12 d. d. Visus prašome daly
vauti ir savo dalyvavimu paremti ne
didelę Londono apylinkę, kuri nepa
būgo sunkaus darbo ir pasiryžo pir
ma karta šia dieną surengti Londone.

’ KLB KRAŠTO VALDYBA

PADĖKA

J LAIMINGO LAKŪNO KOVOS

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 KĖDĖS IR SOFAS

Nemokamas į namus pristatymas. 
KRAUTUVES:

Vakaruose — 137 RONCESVALLES Ave- — 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
laiškus. Juos skaitydavau po ke
letą kartų.

Tėviškėje
1939 m", spalio mėnesį, kai jau 

buvau visai pasveikęs, gavau 
trumpas atostogas aplankyti mo
tinai ir artimiesiems. Man į tė
viškę buvo tik valanda kelio 
traukiniu. Netrukus pastarasis 
nešė mane tėviškės link. Nors 
ryžių derliaus sezonas buvo 
baigtas, bet tai mažai pakeitė 
mano gražios tėvynės vaizdą. Po 
nuobodžių vaizdų Kinijoje mano 
tėviškės provincija atrodė ištisi 
sodai, miškai, kalnai, upeliai.

Iš geležinkelio stoties pėsčias 
ėjau į savo kaimą. Daug kur sto
vėjo grupelės žmonių ir links
mais veidais sveikino mane. 
Prie mūsų trobelės taip pat bu
vo susirinkę daug žmonių, šalia 
mano motinos stovėjo kaimo se
niūnas. Jis pirmas mane ir pa
sveikino: “Sveikiname sugrįžusį, 
Saburo, mūsų kuklaus kaimo 
didvyrį”. Aš lyg susigėdau. Ne
maniau, kad tokie dalykai gali 
atsitikti. Bandžiau seniūnui sa
kyti, kad aš nesu joks didvyris, 
o tik paprastas puskarininkis, 
numušęs tik vieną rusų lėktuvą. 
Bet jis mane pertraukė:

Neneikite, Saburo. Mes žinome, 
kad Jūs ir aviacijos mokyklą baigėte 
su pagyrimu ir laimėjote imperato
riaus dovaną — sidabrinį laikrodi. 
Tai rodo, kad jūs esate vienas išrink
tųjų lakūnų.

Viskas pasikeitė
Ką. aš galėjau daugiau pasa

kyti? Prieš penkerius metus, kai 
grįžau iš Tokijo ir ėjau tuo pa
čiu keliu, net mano jaunystės 
draugai nuo manęs nusisukda
vo. Dabar viskas pasikeitė — 
esu laikomas didvyriu. Ar žino
jo tie žmonės, kaip aš beviltiš
kai grabaliojausi lakūno kabino
je pirmos oro kovos metu? Ar 
jie žinojo, kad gavau pylos nuo 
kapitono? Bet dabar visa tai yra 
praeityje.

‘ Greitai prasidėjo balius mūsų 
' kiemelyje. Kepti viščiukai ir ry

žių vynas buvo sudėlioti ant 
Į stalų. Aš gi negalėjau atsikvo

šėti dėl tokio sutikimo. Motina 
pasišaukė mane į šalį ir tarė: 
“Kaimo gyventojai buvo tokie 
nuoširdūs, kad jie suruošė šį ba
lių tavo atvykimo proga. Nebūk 
išdidus. Parodyk ir jiems nuo
širdumo.”

Aš jiems turėjau papasakoti 
savo laimėjimą prieš rusų nai
kintoją ir puolimą rusų 12-kos 
bombonešių. Visi dėl* mano 
veiksmų stebėjosi, bet labiausiai 
džiūgavo mano motina, kuri di
džiavosi savo sūnumi. Mano trys 
broliai ir seserys buvo gerai ap
sirengę. Jie taip pat linksmais 
veidais sekė vakaro įvykius. Ba
lius užtruko iki vidurnakčio.

<Bus daupian)

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Liūdna žinia
Kai grįžau į aerodromą ir išli

pau iš lėktuvo, aš pasijutau blo
gai ir sugriuvau. Tai buvo nuo
vargis ne tiek nuo skridimo, 
kiek nuo žaizdų, gautų bombar
davimo metu. Mums buvo pada
ryta daug nuostolių medžiago
mis ir žmonėmis. Bazės komen
dantas neteko kairės rankos. 
Keli karininkai ir keliolika tar
nybos vyrų žuvo, daug buvo su
žeistų.

Mano žaizdos palengva gijo. 
Po savaitės, kai dar buvau ligo
ninėje, gavau laišką iš Hatsuyo. 
Tas laiškas mane paveikė nema
žiau kaip priešo puolimas. Ji ra
šė: “Aš labai apgailestauju, kad 
turiu rašyti laišką, kuris jums 
bus skausmingas. Mano mieliau
sia draugė Mikiko spalio 3 d. žu
vo susisiekimo nelaimėje. Aš ir 
dabar negaliu susigyventi su jos 
mirtimi. Pykstu ant Dievo, 
kodėl jis leido mirti tokiam 
brangiam asmeniui kaip Mikiko. 
Ta 16 metų- amžiaus mergaitė 
žuvo ne dėl savo kaltės. Man la
bai nemalonu, kad tą žinią aš tu
riu perduoti lakūnui, kuris yra 
kovos lauke. Bet kas daugiau 
apie tai jus parašys ... ? ”

Motinos laiškas
Prie Hatsuyo laiško atskira

me voke buvo Mikiko motinos 
laiškelis. Ji rašė: “Vargšė Miki
ko kasdien kalbėdavo apie jus 
su Hatsuyo ir mūsų šeima. Ji 
labai norėjo iš jūsų gauti atsa
kymą į laišką, kurį ji jums pa
siuntė su Hatsuyo laišku. Bet 
prieš mirtį ji laiško nesulaukė. 
Jūsų laiškas atėjo jos laidotuvių 
dieną. O, kaip aš būčiau laimin
ga, matydama ją skaitant jūsų 
laišką! Ji buvo nuostabi duktė, 
gero būdo, tiesiog angelas. Gal 
dėlto ją Augščiausias pasiėmė 
taip anksti. Aš verkiau ištisas 
dienas, žinau, jūs norėjote, kad 
į jos karstą būtų įdėtas Jūsų 
laiškas, kuris ją lydės į dangų. 
Priimkite mano ir mano vyro 
nuoširdžią padėką už laišką jai. 
Mes prašome Dievą, kad Miki- 
kos dvasia apsaugotų Jus nuo 
priešo kulkų.”

Naujas paskyrimas
Abu laiškai mane tiesiog pri

bloškė. Kelias valandas gulėjau 
ant nugaros ir žiūrėjau į lubas. 
Pagaliau parašiau Mikikos moti
nai ilgą laišką, reikšdamas nuo
širdžiausią užuojautą dėl Miki
kos žuvimo, o taip pat pridėjau 
pinigų, kad ir jie būtų panaudo
ti Mikikos paminklo statybai.

Keletą dienų jaučiausi kaip 
nesavas. Labai norėjosi pamaty
ti savo motiną, brolius, seseris. 
Laimei, netrukus gavau įsaky
mą persikelti į Omura aviacijos 
grupę, į oro bazę, kuri buvo ne
toli mano tėviškės. Mano išvyki
mas buvo džiaugsmingas. Kapi
tonas mane įspėjo: “Saugumo 
sumetimais Japonijoje jūs nie
kam neo >ie nuosto-

PARUOŠĖ J. VAICELIŪNAS
Supratot?” “Taip”, atsakiau ir 
pakartojau jo žodžius. Tada at- 
saliutavau ir sėdau į lėktuvą, 
kuris neš mane tėvynes ir tėviš
kės link. t

Tragiškai žuvus mūsų mylimam sūnui RAIMUNDUI, 
dėkojame visiems artimiesiems ir bičiuliams, prisiminu
siems bei padėjusiems tokioje sunkioje valandoje. Nuošir
dus ačiū Šv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui, 
kun. P. Totoraičiui iš New Jersey, Windsoro klebonui kun. 
D. Lengvinui ir kun. J. Staškevičiui už laidotuvių pamaldas; 
A. Rinkūnui ir Juliui Puodžiukui už tartą žodį prie kapo; 
visiems atsilankiusiems laidotuvių namuose, užprašiusiems 
Mišias, papuošusiems karstą gėlėmis, išreiškusiems užuo
jautas ir palydėjusiems mūsų sūnaus palaikus į poilsio 
vietą — lietuviškas kapines.

Mogelona ir Zigmas Laurinavičiai

fl-
Į Omurą atvykau blogai nu

siteikęs. Draugu, žuvimas Han- 
kowo aerodrome, Mikikos mirtis 
ir mano dar nevisai užgijusios 
žaizdos stūmė mane į nusimini
mą. Nors buvau netoli savo tė
viškės, negalėjau važiuoti pas 
savuosius, kol visai nepasveik- 
siu.

Komendantas
Savotiškas buvo mano susiti

kimas su Omura bazės komen
dantu. Kai čia gyvenau anks
čiau, jis buvo išdidus, į kitus 
žiūrįs su panieka. Šį kartą, kai 
aš stovėjau prie jo* tarnybinio 
stalo, jis šyptelėjo, pažvelgė į 
mane, stebėdamas mano unifor
mą, veidą, akis. Jis pasakė, kad 
kol kas aš neturėsiu jokių parei
gų, kad galėčiau pailsėti. Aš nu
stebau dėl tokio įvertinimo. Val
gykloje pastebėjau, kad mano 
skridimai Kinijoje su vienu lai
mėjimu ir mano įvykdytu puoli
mu prieš 12 rusų bombonešių 
mane padarė mažu didvyriu. La
kūnai, kurie čia atlikinėjo skrai
dymų praktiką, dažnai susirink
davo apie mane ir 
papasakoti apie oro 
joje.

Laiškai mergaitei
Visą savaitę aš 

vaikštinėjau bei žiūrinėjau fbe- 
sitreniruojančius lakūnus. Vie: 
na dieną gavau laišką iš mergai
tės, kurios pavardė man buvo 
girdėta. Tai buvo Fudžika Niori, 
žuvusios Mikiko sesuo. Ji rašė: 

Aš esu Mikikos sesuo.
Jums nuoširdžiai padėkoti už laišką 
mano motinai; taip pat už malonius 
žodžius ir dėmesį mano jaunesniajai 
seseriai. Jūsų laiškas mūsų šeimai 
buvo tarsi saulės spinduliai, kai po 
Mikikos mirties visi buvome taip 
nusiminę. Aš nesigėdžiu pasakvti, 
kad mes visi verkėme, nes Mikiko 
žuvo tada, kai buvo labai laiminga. 
Aš turiu prisipažinti, kad iki Jūsų 
laiško gavimo maniau, kad visi 
lakūnai naikintojai yra suinteresuoti 
tik kovomis ir neturi jausmų. Tas 
Jūsų laiškas mano nuomonę pakei
tė. Jei nieko prieš, aš norėčiau būti 
Jūsų drauge, ypač dėl savo sesers 
atminimo. Aš būsiu tikrai laiminga, 
jeigu Jūs atsakysite į šį laišką.

Laiške buvo įdėta jos nuo
trauka. Aštuoniolikos metu am
žiaus Fudžika atrodė gražesnė 
už Mikiko. Aš jai atsakiau tuo
jau, primindamas apie sužeidi
mą Kinijoje ir kad dabar esu 
atsiųstas į Japoniją gydytis. Ma
nau, greitai vėl galėsiu skrai
dyti. Tikiuosi, kad ir Jus galėsiu 
greitai pamatyti. Netrukus vėl 
gavau Fudžiko laišką. Mėnesį 
laiko praleidau Omura aviacijos 
bazėje, daugiausia susirašinėda- 

mūsų aerodrome, mas su Fudžiko. Ji gražiai rašė

prašydavo 
karą Azi-

miegojau,

Norėčiau

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAIJ?

PADĖKA

At A JUOZU! ŠLIKUI mirus, 
nuoširdžiai dėkojame: už šv. Mišias, gėles, lankymą laido
tuvių namuose, karsto nešėjams ir palydėjusiems į amžino 
poilsio vietą.

Liūdesio valandoj Jūsų parodyta mums užuojauta pa
siliks nepamirštama —

Seserys: T. Astrauskienė ir 
A. Vasiukevičienė 
su šeimomis

mylimai mamytei - senelei URŠULEI PAUTIE- 

NIENEI Lietuvoje mirus, mūsų draugijos mieloms 

sesėms — garbės narei ONAI JONAITIENEI ir 

SIGITAI JONAITYTEI - AUŠROTIENEI su šeima 
reiškiame nuoširdžiausių užuojauta —

K.L.K. Moterų Dr-jos Šv. Jono Kr. parapijos skyrius

K

ANTANUI BALNIUI mirus,

jo žmonai TERESEI, dukroms BRONEI, GENEI, sū

nui ALFONSUI bei jų šeimoms reiškiame gilių 

užuojautų —

Jonas, Valė, Roma Bilkiai

MAMYTEI Lietuvoje mirus,

nuoširdžių užuojautų BRONIUI RAŠKAUSKUI

reiškia —

Daniels Co. vadovybė 
ir bendradarbiai

BIRUTEI CIVINSKAITEI - MIELIAUSKIENEI 

mirus Lietuvoje, jos seserį ELZBIETĄ SONDIENĘ 

ir jos šeimų nuoširdžiausiai užjaučiu. Taip pat 

reiškiu gilių užuojautų jos broliams ir seserims 

bei jų šeimoms —

Vincas - Justinas Kačergius
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Tamsta nekanadietis - dirbi nemokamai...
Netoli Niagaros krioklio, St. Catharines mieste, tautų 

savaitės proga lankėsi spaudos atstovai
V. MATULAITIS

š. m. gegužės 20 d. St. Catharines, 
Ontario, miesto vadovai sukvietė 
spaudos atstovus ir supažindino su 
šio miesto aplinka, kultūrinėmis ir 
sporto programomis. Spaudos atsto
vus, miesto vadovus bei kaikurių vie
tos įmonių atstovus pasitiko, vaišė
se patarnavo bei kelionėje lydėjo 
apie 30 įvairių tautybių jaunos mer
ginos, pasipuošusios tautiniais dra
bužiais. Lietuviams atstovavo Šeti- 
kaitė ir Kuraitytė, kurios savo gra
žia laikysena, puošniais lietuviškais 
drabužiais ir maloniu patarnavimu 
patraukė svečių dėmesį. Be to, už
kalbintos lietuviškai, visiškai laisvai 
atsakinėjo.

žinau, kad nedaug galiu parašyti 
vietos lietuviams apie jų miestą, bet, 
manau, toliau gyvenantiems bus įdo
mu susipažinti su šio Kanados kam
pelio aplinka.

Tautų savaitė
Važiuojant iš Toronto, tuoj už 

Hamiltono prasideda sodai ir 
tęsiasi iki Niagaros upės visu 
Ontario ežero slėniu. St. Catha
rines miestas yra beveik sodų 
centre ir vadinamas “sodų mies
tu (The Garden City). Vynuo
gynų, vyšnių, obelų, kriaušių, 
persikų ir kitų vaismedžių bei 
gėlių žiedai puošia ištisus plo
tus pačiame mieste bei apylin
kėse. Sodų augintojai kiekvie
nais metais (š.m. rugsėjo 19-27 
d d.) rengia vynuogių ir vyno 
savaitės festivalį su Įvairiais pa
radais, kasdieninėmis kultūrinė
mis programomis, įvairiais kon
kursais. Visa tai yra plačiai ir 
įdomiai pravedama.

Gegužės 16-24 d. įvyko tauti
nių grupių festivalis, kuriame 
dalyvavo apie 30 tautybių. Tau
tinių grupių klubuose lankyto
jai buvo vaišinami originaliais 
atitinkamų kraštų valgiais, gė
rimais, supažindinami su tauti
niais šokiais, muzika, daile. Sa
vaitės programose buvo pažymė
ti vokiečių, slovakų, italų, lenkų 
programiniai pasirodymai. Mies
to didesnių krautuvių languose 
surengtos tautinės parodėlės. 
Lietuviškos parodėlės buvo iš
statytos dviejose vietose: James 
gatvėje (miesto centre) ir Fair
view Mall. Kiekvieną tos savai
tės. dieną galima buvo klausytis 
įvairių tautinių grupių koncer
tų. Šeštadienį įvyko didysis tau
tinis paradas ir pasirodymai. 
Sekmadienį užbaigtas festivalis 
tautiniais šokiais ir chorų kon
certais. Programoje dalyvavo ir 
Hamiltono “Gyvataras”, apie 
kurį čia teko išgirsti gerų atsi
liepimų iš kanadiečių spaudos 
atstovų bei festivalio rengėjų.

Šiems tautų meno festiva
liams rengti yra įsteigta specia
li taryba, kuri koordinuoja orga
nizacinį festivalio darbą, apsau
go tautų kultūrinius laimėjimus 
kanadiečių tarpe, įgalina pasi
naudoti Kanadoje visų žmonių 
kultūriniais įnašais, skatina 
kiekvieną grupę likti Kanados 
kultūrinio gyvenimo mozaikoje 
su savitu veidu, šio miesto bur
mistras Mackenzie Chown ir 
miesto tarybos nariai labai ver
tina kiekvienos tautos žmonių 
kultūrinius pasirodymus ir ska
tina bei sudaro galimybes, kad 
ši kanadiška tautų mozaika gra
žiai spindėtų sodų mieste. Tau
tinių grupių savaitė jau yra ta
pusi metine tradicija. Praėju
siais metais panaši programa 
buvo suruošta Toronte -— tarp
tautinio karavano vardu (bus ir 
šiemet).

Vokiečiu klube
Miesto burmistras Mackenzie 

Chown ne tik atidarė spaudos 
atstovų suvažiavimą Heidelber
go klubo patalpose vaišių pro
ga, bet ir rado laiko kartu pra
leisti visą dieną su įvairiakal
biais spaudos atstovais. Taip ir 
pajunti, kad miesto “tėvai” nė
ra vien valdytojai ar stūmėjai, 
bet žmonių atstovai, savi tarp 
savų, nors ir ne tos pačios tau
tos žmonių. Vaišių metu gražiai 
pašoko jaunos airių mergaitės 
“keturlapį”, trys ukrainiečiai šo
kėjai — “op-op”, panašų į “ka
zoką”, ir lenkų šokėju mišri gru
pė — piršlybų šokį. Įdomu, kad 
lenkų merginos prie savo tauti
nių drabužių turėjo plačius gel
tonus. žalius, raudonus kaspi
nus. Po vaišių erdviose Heidel
bergo klubo patalpose ir įvairių 
oficialių sveikinimų - pranešimų 
išvykome pasižvalgyti po Įdo
mesnes miesto vietas.

Laivu kanalas
Pervažiavę per Homero tiltą, 

iš kito šono privažiavome prie 
Wellando laivų kanalo. Trečia
me šliuze teko stebėti įplaukian
ti 720 pėdų ilgumo laivą, kuris 
buvo Įgrimždęs 25 pėdas. Laivui 
Įplaukus į šliuzą, uždarė vartus, 
ir vanduo, pribėgęs i šliuzą per 
10 minučių, iškėlė laivą apie 40 
pėdu. Tada laivas išplaukė Čika
gos link, šis kanalas veikia nuo 
1829 m. ir buvo tris kartūs at
naujintas. Dabar kasamas kana
las naujoje vietoje ir beveik dvi
gubai platesnis. Geležinkeliai ir 

keliai bus išvesti naujo kanalo 
apačioj: Augštasis Homero til
tas, kainavęs keletą milijonų do
lerių prieš kelerius metus, bus 
nereikalingas. Naujasis kanalas 
turėtų būti baigtas ligi 1973 me
tų, bet atrodo, kad jo statyba 
užtruks ilgiau. Naujasis kanalas 
prie Ontario ežero bus apie tris 
mylias toliau Į rytus nuo dabar
tinio. Toliau jis Įsijungs į da
bartinį.

Miesto pakraščiuose ir centre 
vyksta naujų namų, Įmonių bei 
kelių statyba. Man teko truputi 
gyventi prieš penkerius metus 
šiame mieste, tad palyginimas 
aiškus — miestas auga, plečiasi 
ir geriau persitvarko. Mieste yra 
virš 100.000 gyventojų. Apie pu
sė dirbančiųjų tarnauja General 
Motors įmonėse, čia gana pla
čiai veikia ir popieriaus gamini
mo įmonės.

Kitos šventės
Liepos 1 diena bus minima 

Montebello Parke nuo 1 v. p.p. 
ligi saulėlydžio su įvairių tautų 
muzika ir tautiniais šokiais. Šia
me parke tą dieną būna apie 
penktadalis visų miesto gyven
tojų.

Š. m. liepos 28 — rugpjūčio 
1 d. čia bus didžiausia Kanados 
arklių paroda, kurioje dalyvaus 
Kanados ir JAV-ių arklių augin
tojai ir raiteliai. Parodoje bus 
650 įvairių arklių: maži, lengvi, 
sunkūs, jojami, medžiokliniai, 
paradiniai ir kt. Skiriama virš 
$17.000 dovanoms už geriau
sius arklius bei jojimus. Tokios 
arkliu parodos čia vyksta nuo 
1927 m.

Rugsėjo 1-6 d. čia įvyks tre
čiosios tarptautinės irkluotojų 
varžybos, kurios rengiamos kas 
ketveri metai. Pirmos varžybos 
Įvyko 1962 m. Lucerne, Šveica
rijoje, antros — 1966 m. Blede, 
Jugoslavijoje, ir trečiosios — St. 
Catharines mieste. Jau įsiregist
ravo apie 500 irkluotojų iš 45 
valstybių. Važiuodami aplink 
miestą, užsukome ir i Henley 
įlanką, kurioje vyks irklavimo 
tarptautinės varžybos. Jau dabar 
yra Įrengiami dviejų kilometrų 
ilgumo irklavimo takai ir žiūro
vams sėdimos vietos. Užsukome 
ir i “Old Boys” klubą Henley 
saloje, iš kur labai gerai mato
mas visas irklavimo kelias. Klu
bo bufete svečiai buvo pavaišin
ti Įvairių rūšių vynu ir sūriais. 
Truputi ilgiau užtrukus, teko iš
sikalbėti su irklavimo organiza
toriais. Jie dirba ištisais metais 
po savo tiesioginio darbo be at
lyginimo. Visose miesto gimna
zijose yra gerų kvalifikacijų irk
lavimo grupės. Jų žymiai mažiau 
yra Toronte ir beveik nėra King- 
stone. Ten trūksta vadovų, ku
rie galėtų dirbti su jaunimu be 
atlyginimo.

Dirba be atlyginimo
Kai vienas vadovas džiaugėsi 

pasiektais gimnazijose irkluoto
jų rezultatais ir paminėjo, kad 
visą laisvą laiką skiria tam dar
bui, aš pastebėjau, kad jis nėra 
kanadietis. Jis užginčijo, nes yra 
gimęs Kanadoje. Aš tvirtinau 
savo. Tada jis paklausė, kodėl 
jis nesąs kanadietis.

— Tamsta dirbi labai gerai 
ir daug, bet nemokamai! Kana
diečiai dirba tik už pinigus.

Tada visa grupė nusišypsojo 
ir sutiko su mano teigimu.

šiame kontinente trūksta 
žmonių, kurie gyventų tautinei, 
kultūrinei, religinei ar sporti
nei idėjai iš Įsitikinimo, pasi
šventimo. dirbtų be atlyginimo 
ir sėtų idėjinę sėklą jaunajai 
kartai. Kur tokių idėjinių žmo
nių dar yra. matyti kultūrinis 
miesto kilimas, bendras žmonių 
darnesnis sugyvenimas, mažiau 
užklysta ilgaplaukiai. Jaunosios 
kartos energija nukreipiama 
naudinga ir sveika kryptimi. 
Malonu aplankyti miestą, kuria
me visi dalyvauja kūrybiniame 
tautų mozaikos darbe, nesijaus- 
dami pirmaisiais nei paskuti
niaisiais.

Kanados etninės spaudos išvykoje Į St. Catharines, Ont. Svečius pa
sitiko ne tik miesto tarybos atstovai, bet ir jo tautinių grupių atsto
vės. Jų tarpe buvo ir vietinių lietuvaičių. Iš kairės: Šetikaitė, Ku
raitytė ir ukrainiečių redaktorius Levicky Nuotr. V. Matulaičio

Čikagos Lietuvių Sporto Klubo "Neris” tinklinio komanda, šių metų Šiaurės Amerikos meisterė, 
įveikusi savo priešininkes balandžio 18-19 d.d. Nuotr. Z. Degučio

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

(TĘSINYS Iš PRAĖJUSIO NR.)

Svarbiausi įvykiai
Apie kolegijos gyvenimą, jos 

laimėjimus, džiaugsmus ir var- 
gus, išgyventus 25 metų laiko
tarpyje, šia proga nekalbėsime 
plačiau. Apie tai jau buvo kalbė
ta ir rašyta mūsų periodinėje 
spaudoje. Suminėsime tik svar
biausius Įvykius.

1949 m. Įsigijome vilą ir ūki 
Ponte Lucano-Tivoli. Įsigijome, 
gavę tam pinigų iš Kauno arki
vyskupijos turėtų fondų Šveica
rijoje. Vila ir ūkis teikia kolegi
jai nemažai patogumų ir yra ge
ras kapitalo investavimas.

1950 m. studijų kongregacija 
oficialiai patvirtino kolegijos 
statutą, pagal kuri iki šiolei tvar
komos ir veikiame. Noriu pami
nėti su dėkingumu, jog prie sta
tuto parengimo, be kolegijos va
dovybės. daug prisidėjo kun. dr. 
Juozas Navickas, kuris šiuo me
tu yra ligonis Heidelberge, Vo
kietijoje.

Nuo 1951 m. pradžios kolegi
jos vyriausią vadovybę perėmė 
vysk. V. Padolskis prezidento ti
tulu, kuriam talkino kaip pro
rektorius šias eilutes rašantysis. 
1959 m. nupirkome kitoje pusė
je gatvės esantį namą, kurį įren
gėme svečiams priimti ir pava
dinome “Villa Lituania”. Mintį 
turėti savo viešbutį, patalpas 
maldininkams priimti davė kole
gijos geradaris mons. A. Briška. 
Jis buvo norėjęs, kad tokį vieš
butį Įsigytume Palestinoje, Jeru
zalėje. šiam tikslui savo testa
mentu jis paliko nemažą pinigų 
sumą. Kadangi politinės sąlygos 
neleido ką nors panašaus kurti 
Jeruzalėje, tai ryžomės tai rea: 
lizuoti Romoje. Tuo šiandien vi
si džiaugiamės. 1960 m. mirė 
vysk. V. Padolskis. Tais pačiais 
metais kolegijos rektoriumi Šv. 
Tėvas studijų kongregacijos 
dekretu paskyrė prel. L. Tulabą. 
1963 m. pabaigoje Šv. Tėvas 
Paulius VI studijų kongregaci
jos rekomendavimu kolegijai su
teikė popiežiškos kolegijos titu
lą. Tai buvo naujas Įrodymas, 
kad Šv. Sostas vertina mūsų ko
legiją. laiko jau subrendusia, 
turinčia užtikrintą ateitį. 1967 
rn. “Villa Lituania” padidinome 
nauju pastatu, užtikrindami to
kiu būdu sėkmingesnį ir pelnin
gesnį jos funkcionavimą.

Taigi, kolegija jau nebėra ver
kiantis ir aimanuojantis kūdikis, 
bet išaugęs ir gražus jaunuolis, 
kuris atkreipia į save daugelio 
dėmesį.

Kūrėjai ir ugdytojai
Negalima tylomis praeiti pro 

tuos, kurie kolegiją kūrė, ugdė 
ir išaugino. Pirmoje eilėje mi
nėtini yra vyskupai: arkiv. J. 
Skvireckas, vysk. P. Būčys, 
vysk. V. Brizgys, vysk. V. Pa
dolskis. Jų vardai įamžinti kole
gijoje, kaip įamžintas yra kardi
nolo J. Pižzardo vardas. Juos 
Dievas davė ir per juos laimino 
kolegiją. Kolegijai vadovauti su
maniai ir su pasiaukojimu talki
no: vicerektoriaus pareigose —

PREL. L. TULABA
kan. Z. Ignatavičius, prel. J. 
Aviža ir mons. P. Jatulis; dva
sios tėvo pareigose — mons. V. 
Balčiūnas ir mons. S. Žilys; pre
fekto pareigose — kun. M. čy- 
vas, kun. M. Bitinas, kun. J. Jan
kauskas ir kun. V. Delininkaitis; 
ekonomo pareigose — kun. S. 
Valiušaitis, kun. P. Gedvilą ir 
mons. A. Jonušas; vilos ir ūkio 
administratorių pareigose — 
kun. V. Bitinas ir mons. K. Dob
rovolskis.

Kolegijai daug padėjo ir pa
deda šv. Kotrynos seserys, ku
rios nuo 1949 m. vadovauja na
mų darbams, o nuo 1960 m. ad
ministruoja “Villa Lituania”. 
Tik vienas Dievas gali atlyginti 
seselėms už tai, ką jos kolegijai 
yra padariusios ir daro.

Kolegijos istorijoje yra Įrašyti 
vardai ir didžiųjų geradarių. 
Tarp jų ypač minėtini: mons. A. 
Briška, kun. J. Jusevičius, prel. 
L. Mendelis, prel. J. Paskųs, 
prel.' P. Juras, kun. J. čepukai- 
tis, prel. J, Karalius, kun. St. 
Bartkus. Mrs. A. Herrman, prel. 
Albavičius, prel. Kelmelis, kun. 
P. Čėsna ir daugelis kitų, kurių 
vardus Dievas težino.

Maskvos apetitai
Išaugusi kolegija nūdien yra 

visiems lietuviams pasididžiavi
mas ir ateities viltis. Kaikam 
šiandien kolegija yra žadinanti 
apetitą — ją mielai norėtų paim
ti Į savo rankas. Jau kuris laikas 
skleidžiami gandai, kad kolegija 
esanti pavojuje, kad ji galinti 
būti perduota i mūsų tautos 
priešų rankas. Gandai turi šio
kio tokio pagrindo. Maskva jau 
kuris laikas aktyviai domisi ko
legija. Atsargiau progresyviai 
einama prie to, kad vieną dieną 
oficialiai galėtų pareikalauti 
perleisti kolegiją' i kitas, labiau 
Maskvai priimtinas rankas, 
o vėliau ją paimti Į savąsias. Pa
vojus yra, nors ir nebetarpiškas. 
Reikia visiems budėti. Budime 
mes čia ir budėsime su pasiryži
mu priešintis betkokiam kėsini
muisi Į kolegiją. Reikia tačiau, 
kad budėtų visi laisvo pasaulio 
lietuviai. Reikia, kad visi mums 
talkintų. Ypač šiuo metu reikia, 
kad užmirštume asmeniškumus, 
mestume tuščias ir bereikalin
gas kritikas, o imtumės pozity
vaus darbo taisyti tai, ką matom 
negero. Nėra kalbos, kad visur 
yra silpnybių ir klaidų. Jų pasi
taikė ir pasitaiko kolegijos gy
venime, kaip ir visur, kur tik 
reiškiasi žmogus. Tačiau kolegi- 
jos gyvenime kiekvienas galime 
matyti ne tik žmogaus, bet ir 
Dievo ranką. Ji juk išaugo žmo
giškai beveik neįmanomose są
lygose. O tai todėl, kad Dievas 
ją laimino, panaudodamas silp
nus žmones kaip Įrankius. Kole
gija yra Dievo dovana mums, 
mūsų tautai dėl pakeltų kančių 
ir išgyventų vargų. Todėl ją vi
si vieningai remkime ir bendro
mis jėgomis išlaikykime. Jei bū
sime vieningi ir budrūs, priešui 
nepavyks paimti i savo rankas 
už jokią kainą kolegijos. Kole
gija yra' lietuvių — laisvojo pa
saulio lietuvių turtas. Ji yra lie
tuviams: viso pasaulio lietu
viams. Ji veikia Lietuvai, laisvai 
Lietuvai.

145 studentai per
25 metus
Lietuviams ir laisvai Lietuvai, 

Bažnyčiai ir Dievui kolegija dir
bo ir per 25 metus padėjo išsi
mokslinti 145 studentams—109 
lietuviams ir 36 kitataučiams. 
Iš lietuvių 40 studentų buvo ku
nigai ir 69 klierikai. Iš klierikų 
kunigais įšventinta 46. šiuo me
tu kolegijoje yra 9 klierikai. 13 
klierikų išstojo arba buvo at
leisti. Dauguma kolegiją baigu
sių kunigų dirba lietuviškoje pa
storacijoje Įvairiuose kraštuose. 
Pašaukimų proporcingai dau
giausia davė Australijos ir Ka
nados lietuviai.

Kolegijos sukaktį iškilmingai 
švęsime spalio 3 — 4 dienomis 
1970 m. rudenį. Į iškilmes kvie

čiame visus buvusius auklėti
nius. Sukakties proga norime at
naujinti kolegijos patalpas, ypač 
klierikų kambarius, šiems dar
bams Įvykdyti prašome visus, 
ypač buvusius auklėtinius, pa
aukoti po $25. Tie, kurie vargo 
kolegijoje, teprisideda maža au
ka, kad kiti daugiau nevargtų, 
kad kolegija taptų vis jaukesniu 
lietuvišku židiniu Amžinajame 
Mieste. Tai vienas iš prašymų. 
Be to, prašome visus maldų, kad 
Dievo palaima būtų su kolegija, 
kad pastaroji bręstų, tobulėtų ir 
vis geriau atliktų savo paskirtį.

žvelgiant i ateiti, šviesesni re
gisi horizontai. Kolegija jau 
stovi tvirtai ant kojų. Visdėlto 
dar daug ką reikės taisyti, to
bulinti; dar daug rūpesčių lau
kia tų, kurie turės vadovauti ko
legijai per sekančius 25 metus. 
Visada bus rūpesčių, kaip kole
giją išlaikyti, kaip jos medžiagi
nę padėti gerinti. Bus rūpesčių 
dėl pašaukimų. Bus rūpesčių dėl 
auklėjimo. Tačiau, manau,' lie
tuviška visuomenė visokeriopai 
rems kolegiją, kaip iki šiol rė
mė, ir Įgalins ją eiti pirmyn stip
rėjant ir tobulėjant, iki išauš 
laisvės diena Lietuvai, kad jai 
atiduotų geriausius vaisius, gau
siausia derliu. V V

Saagumo tarnautojai - rusai, žydai, lietuviai
KGB darbuotojų statistikos 

srityje Lietuvoje alga —• 130 
rublių, operatyvinių darbuotojų 
— 110 rublių mėnesiui. Mėnesi
nis priedas už darbo slaptumą, 
kaip vieniems, taip ir kitiems — 
90 rublių. (Yra ir menkesnių 
KGB darbuotojų—seklių; jų al
gelė — 70 rublių mėnesiui). To
se pareigose dirba žmonės, bai
gę augštąjį mokslą. Neskaitant 
pirmenybių butui ir telefonui 
gauti, jų alga dvigubai didesnė 
už inžinieriaus algą. Tautybė tų 
darbuotojų Lietuvoje — rusai, 
žydai, lietuviai.
' Lietuviai KGB darbuotojai, 

užtinantieji vidutinę padėtį tarp 
minėtų gerai apmokamų darbuo
tojų statistikos ir operatyvinėje 
darbo srityje ir menkai apmoka
mų seklių, yra daugiausia buvę 
vaikų namų auklėtiniai, baigę 
progimnaziją ir KGB mokyklą. 
Jie pakliuvo į vaikų namus to
kiame amžiuje, kad nebeatsime
na arba neturėjo progos girdėti 
tėvų žodžių apie Lietuvos meilę 
arba rusiškąjį okupantą. Jie iš
auklėti vaikų namų auklėtojų, 
kurie laikė neprotingu ir be
prasmiu žaislu rizikuoti savo 
saugumu ir pasakyti tiems auk
lėtiniams bent vieną tiesos žodi 
apie Lietuvą.

Visų minėtų KGB darbuotojų 
kategorijų viršininkai — dau
giausia rusai ir žydai.

KGB darbo reorganizacija ir 
jos rezultatai

1965 — 1966 m. Sovietų Są
jungoje ir okupuotame Pabalti
jy buvo pravesta KGB darbo re
organizacija. Labai išpūstas 
KGB personalas sumažėjo, vie
šosios nuomonės ir žmonių seki
mo kaikurios funkcijos buvo 
perduotos komunistų partijos 
nariams, kurie tuo būdu labiau 
Įsijungė i KGB darbą.

Atleistus KGB darduotojus 
kompartija pasistengė Įtaisyti Į 
realiatyviai gerai apmokamų 
kvalifikuotų darbininkų vietas'. 
Neturėdami žinių naujos specia
lybės srityje, jis tapo pajuokos 
objektu kitų darbininkų, kurie 
bent pokštais stengiasi tiems 
niekšams atsilyginti už seniau 
padarytas skriaudas Lietuvos 
žmonėms.

Sumažinimas KGB darbuoto
jų ir seklių skaičiaus, sakoma, 
turėjo ir tą rezultatą, kad nuo 
1966 m. Lietuvos kunigai nebe
turi teisės sakyti pamokslo ka
pinėse, palydint mirusįjį. Mat, 
okupantas bijo betkurioš viešos 
kalbos, kai nėra galimybės pa
siųsti savo seklių.

Mikrofonai viešbutyje
Prieš porą metu Kaune, ei

nant nuo geležinkelio stoties

JAUNIMAS IR MIŠRIOS ŠEIMOS
Ar jau viskas prarasta nebesugrąžinamai?

AL. GIMANTAS

Be tikrai karštos santykių su pradėsime juos pulti, stumti nuo 
sovietinamos Lietuvos tautie
čiais temos, dar vienas klausi
mas neišeina iš tautiečių pokal
bių. Tai mišrių šeimų bei vedy
bų'problema. Apie tai vis daž
niau ir garsiau kalbama susirin
kimuose, simpoziumuose, atski
ruose rateliuose. Tai rodo, kad 
reikalas itin aktualus, gyvas ir 
opus kiekvienam išeivijoje begy
venančiam lietuviui.

Ir ši tema, panašiai kaip ir 
santykių su tėvyne, labai dažnai 
svarstoma karštokai, gal dau
giau jausmais. Vienoje ir kitoje 
pusėje dažniausiai reiškiasi tik 
kraštutinės nuomonės, nepalie- 
kančios mažiausios vietos bet
kokiam lankstumui, kuris, rasi, 
nevienu atveju yra neišvengia
mas.

Septynios poros
• štai vienoje vidutinio dydžio 
lietuvių gyvenamoje vietoje 
šios vasaros metu įvyks septyne
tas vestuvių. Visos jos bus miš
rios — nuotaka arba jaunikis 
bus nelietuvių tėvų vaikai. Be 
abejonės, tai skaudus reiškinys. 
Bet pažiūrėkime, kaip tai susi
klostė. Beveik visi tų būsimų 
santuokų dalyviai, lietuviškoji 
pusė, yra gana pažįstami šio ra
šinio autoriui. Pačiam teko ma
tyti ir stebėti jų brendimo am
žių ir visą lietuviškąją veiklą, 
kuri buvo be priekaištų. Daly
vauta ir jaunimo organizacijose, 
bendrojoje veikloje, tautinių šo
kių rateliuose, choruose, mokyk
lose. Visi pasižymėjo pozityviu 
lietuvybės supratimu ir nemažu 
darbu prisidėjo prie lietuviškų 
nuotaikų skleidimo. Tą patį ga
lima pasakyti ir apie jų tėvus. 
Jie stengėsi savo prieauglį auk
lėti kiek galint lietuviškoje nuo
taikoje ir aplinkybėse. Rezulta
tai visdėlto buvo netokie, kaip 
tėvai pageidavo, kaip lietuviško
ji visuomenė tikėjosi ir laukė.

Atstumti juos?
Bet ar jau viskas baigta, pra

rasta, nebesugrąžinama? Atsa
kymas, nemaža dalimi, priklauso 
ir nuo mūsų pačių, t. y. lietuviš
kosios visuomenės laikysenos. 
Šis autorius norėtų tikėti, kad 
minėti jaunuoliai-ės. vedę ar iš
tekėję, nenutols nuo lietuviško
sios veiklos ir lietuviškųjų aspi
racijų. Maža sąlyga čia, mažas 
“bet”'... Bet jei mes tuoj pat

Laisvės alėjos (Lenino prospek
tu) kryptim, buvo matyti pasta
tytas didžiulis viešbutis, kurio 
viena svarbiausių paskirčių atei
tyje bus užsienio turistų patal
pinimas. Lietuviui iš Vakarų pa
saulio, kuris šiemet aplankys 
Kauną, pravartu būtų turėti gal
voje, kad to viešbučio statybą 
ir Įrengimą užbaigus 1967 m., jis 
porai savaičių buvo perduotas 
KGB žiniai, kuri pravedė ten 
“papildomos radiofikacijos ir 
kitus būtinus darbus”. Tų dvie
jų savaičių laikotarpyje niekas, 
išskyrus KGB darbuotojus, ne
buvo įleidžiami viešbutin.

Viena iš rusifikacijos 
priemonių

Rusas karininkas, tarnavęs 
Lietuvoje, išėjęs i atsargą, oku
panto panaudojamas toj srity, 
kur jis uoliausiai gali pasitar
nauti okupanto reikalams. Tin
kamiausia tam reikalui jo pritai
kymo sritis—Įmonės kadrų sky
riaus viršininkas. (Kadrų sky
rius Lietuvoje rūpinasi žmonių 
priėmimu į darbą). Toks kadrų 
skyriaus viršininkas daro viską', 
kad pvz. rusas, lietuvių pastan-

1970 naujiena
GERIAUSIA DOVANA Į

LIETUVĄ -
SPECIALŪS RUBLIU

DIDŽIAUSIA VERTĖ 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

Jūsų giminės gali gauti viską 
SVETIMOS VALIUTOS KRAU
TUVĖSE už PUSĘ KAINOS 
AR DAR PIGIAU. Mes ką tik 
atspausdinome NAUJĄ katalo
gą su naujausiomis kainomis. 
Prašykite šio naujo katalogo — 
JIS DUODAMAS NEMOKA
MAI — ir patys galėsite įsiti
kinti. Tuomet sutiksite, kad 
SPECIALŪS RUBLIŲ PAŽY
MĖJIMAI YRA NEVARDI- 
NIAI. Jie gali būti panaudoti 
bet kurio žmogaus, bet kuriuo 
metu ir betkur. Prašykite MŪ
SŲ NEMOKAMŲ KATALOGŲ.

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

125 East 23rd. Street 
Second Floor

New York, N.Y. 10010, USA 
TeL 982-1530

PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ KATALOGŲ
DĖMESIO !

Priimame automobilių ir 
apartamentų užsakymus

savęs, nuo mūsų veiklos, neno
rėsime lygiomis teisėmis pas sa
ve priimti jų antrųjų pusių, ne
liks jiems nieko kito, kaip tik 
šalintis nuo savųjų, o ilgainiui ir 
visiškai nutolti. Juk jie neis ten, 
kur jausis nepageidaujami, ig
noruojami, nekviečiami. Paga
liau ir tų santuokų nelietuviško
sios pusės pradės žvelgti i lietu
vius kaip į netolerantus, šovinis
tus.

Džiaugtis mišriom santuokom 
nėra pagrindo, bet, antra ver
tus, tokių asmenų atstūmimu ir
gi nieko gero nelaimėsim. Kažin 
ar nederėtų Į tokią situaciją 
žvelgti kaip į neišvengiamą kas
dienybę? Gal reikėtų bandyti jo
je rasti tai, kas geriausia, ir gel
bėti tai, kas dar ir galima išgel
bėti. Šiuo atveju nereikėtų at
stumti, bet stengtis priimti į sa
vo tarpą, tikintis, kad ir jie pa
mils lietuvišką šilumą, pažins 
mūsų kultūrą, rasi, pasidarys 
mūsų tautos draugais. Tokių juk 
mums niekad nebuvo perdaug.

Turime visokių pavyzdžių. 
Kiekvienoje vietovėje yra atve
jų, kada mūsiškiai, sukūrę šei
mas. su kitatautėm, nuo pat pir
mos dienos žuvo lietuvybei. Bet 
turime ir atsitikimų, kur lietu
viškoji šeimos pusė atsvėrė ir 
patraukė į savo tautos pusę vyrą 
ar žmoną, kurie netrukdė ir vai
kus auklėti lietuviškoje dvasio
je, netrukdė jiems mokytis lie
tuviškai kalbėti ir veikloje reikš
tis.

Neišvengiamas reiškinys
Kai vyksta vadinamasis pora- 

vimasis studijų metais, darbo
vietėse, mūsasis jaunimas juk 
visą laiką bendrauja nelietuviš
koje aplinkoje. Saviesiems telie
ka maža dalis savaitgalio. Be to, 
kartais dalykai taip susiklosto, 
kad šeimos kūrimas išslysta iš 
lietuviškos aplinkos ribų be jo
kios blogos valios, be jokio iš
ankstinio priešingo nusistatymo. 
Gana dažnai lietuviai jaunuoliai 
labai gražiai tarpusavy bendrau
ja, draugauja, bet dėl vienų ar 
kitų priežasčių iki altoriaus toji 
draugystė nenueina. Kągi dary
si. jei du jauni žmonės neranda 
bendrų ryšių ir bendro širdies 
plakimo santuokai sudaryti, 
nors jie abu geri lietuviai. Tai 
gyvas ir tikras mūsų gyvenimo 
faktas.
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gomis už girtuokliavimą išvary
tas iš kitos įmonės, būtų priim
tas į darbą jo įmonėje. Tuo bū
du jis sudaro sąlygas okupanto 
kolonistam pasilikti Lietuvoj. L.

Šetikaitė St. Catharines, Ont., 
mieste, drauge su kitų tautinių 
grupių atstovėmis, patarnauja 
svečiams — etninės spaudos ats
tovams Nuotr. V. Matulaičio

St. Catharines burmistras Mac
kenzie Chown atsisveikina su 
etninės spaudos atstovais, ku
riems parodė savo miesto gyve
nimų.

Nuotr. V. Matulaičio

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIU” AD
MINISTRACIJA kviečia mielus - 
prenumeratorius nedelsti su at
silyginimu ir nuoširdžiai dėkoja 
tiems, kurie laiku atsilygina ir 
dar prideda savo auką spaudai 
paremti.



® MOTE TMBE
NEMUNAS LAIMĖJO
Daug protesto balsų pačioje Lie

tuvoje ir išeivijoje susilaukė Mask
vos nutarimas statyti Jurbarke naf
tos perdirbimo įmonę. Vamzdžiais 
Jurbarką pasiekusi pavolgio nafta, 
be abejonės, sumažintų naftos ga
minių kainas vidaus rinkoje, bet jos 
perdirbimo procesas sudarytų nuola
tinę grėsmę Nemunui ir Kuršių ma
rioms. Nepaisant geriausių vandens 
valymo įrenginių, iš įmonės nulei
džiamas vanduo į Nemuną įlietų di
desnį ar mažesni naftos kiekį. “Tie
soj” gegužės 23 <L paskelbtas prane
šimas, kad pagaliau gautas Maskvos 
sutikimas įmonę statyti ne Jurbarke, 
bet Mažeikiuose. Vamzdžiais Mažei
kius pasiekusios naftos perdirbimo 
procesui bus panaudotos požeminės 
vietinio vandens atsargos. Išvalytas, 
bet naftos priemaišų turintis van
duo, atlikęs savo paskirtį gamyboje, 

- iš įmonės specialiais vamzdžiais bus 
išleidžiamas Baltijos jūroje, toli nuo 
pakrančių. Įmonė turės specialų re
zervuarą, kuriame pramoninį vande
nį bus galima laikyti 34 mėnesius ir 
išleisti jūron nekurortinio sezono 
metu. Be to, naftos perdirbimui bus 
panaudotas naujausias “Lengipro- 
gaz” specialistų Leningrade išrastas 
procesas, gamybinio vandens kiekį 
sumažinąs 8 kartus. Naująjį projek- 
tą patvirtino Vilniuje ir Mažeikiuose 
lankęsis Sovietų Sąjungos naftos 
perdirbimo ir jos chemijos pramo
nės ministeris V. Fiodorovas. Čia, 
matyt, nemažos įtakos turėjo lietu
vių pareigūnų mintis, kad įmonės 
statybos išlaidas gerokai sumažins 
Naujosios Akmenės cemento gamyk
la, joje sekančiais metais darbus bai
giantis Akmenės statybos trestas, pa
kankamai pajėgi organizacija nauja
jam projektui įgyvendinti. “Tiesos” 
puslapiuose konstatuojama: “Nemu
no žemupys ir Kuršių marios — 
labai unikalus, žuvingas vandens ra
jonas. Visiems labai rūpėjo išsaugoti 
šį nepaliesta gamtos kampelį /.

SPORTO MOKYKLA
Panevėžyje jau penktus metus vei

kia vienintelė Lietuvoje sporto mo
kykla su bendrabučiu, kurioje su
telkti gabiausieji jaunieji sportinin
kai. Be normalaus gimnazijos kurso, 
Čia ypatingas dėmesys skiriamas tre
niruotėms ir varžyboms. Mokyklą jau 
yra baigę 70 mokinių, šiuo metu 200 
moksleivių tobulinasi lengvosios at
letikos grupėje, 90 — futbolo, 100 
— gimnastikos, 60 — plaukimo sky
riuose. Lietuvos jaunių ir suaugusių 
rinktinėms priklauso 42 mokyklos 
auklėtiniai: 25 lengvaatlečiai, 10 
plaukikų ir šuolininkų į vandenį, 4 
futbolininkai, 3 gimnastai.

REKTORLAUS PROTESTAS
Lietuvos veterinarijos akademijos 

rektorius docentas J. Šulskis “Tie
sos” 106 nr. pasisakė prieš spaudoje 
įsigaliojusį “veterinaro” terminą. Jis 
esąs netikslus, nes į šią sąvoką įeina 
ir veterinarijos gydytojas, ir felčeris, 
ir netgi paprastas sanitaras. Veteri
narijos akademija ruošia kvalifikuo
tus veterinarijos gydytojus, o techni
kumai — veterinarijos felčerius. Pa
gal šias kvalifikacijas jie ir gauna 
veterinarijos gydytojo ar felčerio pa
reigas. J. Šulskis redaktorius prašo 
laikytis teisingos terminologijos, ne
sodinti į tą patį vežimą gydytojų 
felčerių ir sanitarų.

♦ AR VERTA GRIAUTI?
Gamtos apsaugos komiteto pirm. 

Viktoras Bergas ir “Tiesos” kores
pondentas Antanas Stasiukaitis šio 
dienraščio 115 nr. paskelbė rašinį 
apie sunkiai beįtikėtiną komunisti

nių biurokratų siautėjimą Kurklių 
kolchozui priklausančiame Sližių kai
me, Virintos ir Šventosios upių san
takoje. “šio kaimo gyventojas Jonas 
Dragūnas pasitvarkė savo seną gyve
namąjį namą. Kai jo remontas ėjo 
prie galo, Anykščių rajono vykdoma
sis komitetas nurodė nugriauti namą 
ir keltis į gyvenvietę. Bet iš kur 
gauti lėšų? Paskola? J. Dragūno žmo
na mėnesius praleidžia prikaustyta 
prie ligos patalo, šeimoje du maži 
vaikai. Senojo namo nepajudinsi — 
bevežiojant aptrūniję rąstai visai su
byrės. Sližių kaimas elektrifikuotas, 
turi tokius pat privalumus, kaip ir 
Pakalnių gyvenvietė, kuri jau dabar 
ūkyje laikoma neperspektyvia. Iš Sli
žių susisiekimas su rajono centru 
netgi geresnis, o vaikams į Pavirin- 
čių pradinę mokyklą tiek pat kelio, 
kaip ir iš Pakalnių. J. Dragūnas kel
tis nesutiko, ir jo namą sugriovė prie
varta. Žmogus, neturėdamas kur dė
tis, įsikūrė tvarte. Sueina dabar so
diečiai po visų pamiltais šimtame
čiais klevais, pypkiuoja, žiūri į su
griautą namą ir negali patikėti, kad 
jų kaimynui čia gyventi uždrausta...” 
Tokį laišką redakcija buvo gavusi iš 
pensininkės I. Ratavičiūtės • Sližie- 
nės. Rašinio autoriai V. Bergas ir A. 
Stasiukaitis nepašykštėjo pylos su- 
rambėjusiems Anykščių komiteto 
biurokratams, neleidusiems remon
tuoti seno namo.

GYVENVIEČIŲ STATYBA
Liūdną dabartinio Lietuvos kaimo 

būklę atskleidžia tos pačios “Tiesos” 
119 nr. paskelbtas žemės ūkio mi
nisterijos vienkiemių perkėlimo į gy
venvietes valdybos viršininko J. Žu
kausko pranešimas: “Mūsų respubli
koje tebėra 265.000 vienkiemių. Dau
giau kaip devyni dešimtadaliai jų 
mediniai, statyti dar prieš 30-50 me
tų. (...) Iki 1967 m. kaimo gyven
vietėse buvo pastatyta daugiau kaip 
60.000 gyvenamųjų namų, bet per 
1950-67 metus kaime sumašėjo tik 
15.500 vienkiemių...” Suminėjęs 
valstybines paskolas persikeliantiems 
į gyvenvietes iš sausinamų ar jau 
nusausintų žemės plotų, J. Žukaus
kas konstatuoja: “štai kodėl per 
1967-69 metus kaimo darbo žmonės 
gyvenvietėse pasistatė jau 16.000 gy
venamųjų namų, iš kurių 11.800 per- 
sikeliantys iš vienkiemių. 1970 m. nu
matyta pastatyti 6.500 individualinių 
ir kooperatinių gyvenamųjų namų, iš 
kurių 4.200 besikeliantiems iš vien
kiemių ...” Pagal J. Žukausko buhal
teriją, iš vienkiemių į gyvenvietes iš- 
sikeliantiems gyvenamųjų namų pa
statyta iki 1967 m. 15.500, 1967-69 m. 
— 11.800, šiemet numatoma pasta
tyti 4.200. Bendras skaičius, pasiek
tas per 25 metus, yra 31.500, o meti
nis vidurkis — 1.260 namų. Jeigu 
statybos bus vykdomos tokiu tempu, 
likusiems 265.000 vienkiemių iškelti 
reikės daugiau kaip 210 metų. Per tą 
laiką neremontuojami senieji pasta
tai patys spės sugriūti. Jų tikriausiai 
nereikės traktoriumi nugriauti kaip 
Anykščių biurokratams J. Dragūno 
namą Sližiuose.

JĖGAINES DEŠIMTMETIS
Kauno hidroelektrinė jėgainė atžy

mėjo pirmąjį dešimtmetį. Per šį lai
kotarpį ji yra pagaminusi 3 bilijo
nus 273 milijonus kilovatvalandžių 
elektros energijos. Jos metinis pa
jėgumas dabar yra keturis kartus di
desnis, negu visų elektros stočių Lie
tuvoje 1940 m. Kauno hidroelektrinė 
betgi nė iš tolo negali lygintis su 
didžiuoju milžinu Elektrėnuose — 
šilumine jėgaine, kuri dabar yra pa
grindinis elektros srovės šaltinis Lie
tuvoje. V. Kst.

----------------------------------------- -------------- -- -------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

Tautinių šokių grupe "Gyvataras” 
atstovavusi Kanadai tarptautiniame liaudies šokių festivalyje Prancūzijoje, pirmų 
kartų aplankys su specialia lietuviška programa

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

• WINNIPEGE

• EDMONTONE

• KALGARY

• VANKUVERYJE

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

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

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

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

Nepaprastai spalvinga, 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

A. ir J. Mikšiai, ilgai dirbę šeštadieninėje mokykloje, buvo pagerbti visuomenės Nuotr. A. Juraičio

S HAMILTON
MOKYTOJŲ MIKŠIŲ PAGERBI

MAS. Visuomenė įspūdingai pagerbė 
savo du nusipelniusius lietuvybės 
darbuotojus. Tai buvo triguba šven
tė: 10 metų vedybinė sukaktis, 25 
m. abiejų pedagoginio darbo ir J. 
Mikšio 65 m. amžiaus. Jaunimo Cent
ro salė buvo pilna žmonių. Hamilto- 
niečiai parodė gražų įvertinimą ir 
pagarbą asmenims, kurie yra tikrai 
to nusipelnę. Į pagerbimo pobūvį 
buvo atvažiavę svečių iš Toronto ir 
JAV. Sveikinimai raštų buvo gauti 
iš vysk. V. Brizgio, Šv. Kazimiero 
kolegijos rektoriaus prel. L. Tula- 
bos, KLB krašto v-bos pirm. dr. S. 
Čepo, KLB švietimo komisijos pirm. 
L. Tamošausko, Toronto Maironio 
šeštad. mokyklos ved. J. Andrulio ir 
daugelio kitų. Šv. Tėvo prisiųstą šei

mos 10 m. vedybinio gyvenimo palai
minimą perskaitė mons. dr. J. Ta- 
darauskas. Apie sukaktuvininkus la
bai gražiai kalbėjo mokyt. Ant. Rin- 
kūnas, primindamas jų abiejų kaip 
auklėtojų, mokytojų ir organizacijų 
veikėjų darbus. Sukaktuvininkus 
sveikino AV par. vardu kleb. mons. 
dr. J. Tadarauskas, KLB Hamiltono 
apyl. vardu pirm. K. Mileris, mokyk
los tėvų komiteto — G. Jasevičius. 
Pasveikino juos ir jų .ąeštad. mokyk
los auklėtiniai, L. Vetbickaitė svei
kino kaip viena iš pirmosios laidos 
mokyklą baigusių. Ji dabar pati dir
ba mokytojos darbą ir yra įsijungusi 
į lietuviškąjį veikimą. Jauniausias 
sveikintojas buvo šeštad. mokyklos I 
skyriaus mokinys E. Labuckas, kuris 
gražiai padeklamavo sukaktuvinin

Šviežio mėsa — Dešros — Skanumynai

kams skirtą eilėraštį. Meninę dalį 
išpildė baliuje dalyvavę svečiai. AV 
par. choristai padainavo" trejetą dai
nų; viena iš jų buvo skirta vedybi
nei sukakčiai — O. Strausso “Tu ma
no draugas patikimiausias”. Solo pa
dainavo M. Paulionienė ir J. R. Sima
navičius, o p.p. Paulioniai, dainuoda
mi duetą, Įjungė ir visus svečius. 
Įteikta daug dovanų. Visų svečių var
du brangų indų komplektą sukaktu
vininkams įteikė A. šopienė ir J. 
Stankus. Bendruomenės v-bos lietu
viškų ornamentų odinį albumą įteikė 
vicepirm, J. Krištolaitis. Mokyklos 
tėvų komiteto skirtą marmoro raša
linę įteikė komiteto pirm. inž. J. 
Ksivickis. Sukaktuvininkų vardu kal
bėjo pats šeimos galva. Sujaudintas 
jis dėkojo visiems už tokį gražų 
jiems suruoštą pobūvį. Sakė, kad jie 
niekada negalės pamiršti to nuošir
dumo, kurį tą vakarą hamiltoniečiai 
jiems parodė. Jaukiai išpuoštoje ir 
Alg. Trumpicko specialiai dekoruoto
je salėje buvo beveik 300 svečių.

K. M.
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Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

GARSIOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖ “Gyvataras” iš Hamiltono 
Kalgaryje lankysis š. m. liepos 1, 
trečiadienį, ir atliks šokių bei dainų 
programą 8 v. vakaro Beaverbrook 
Senior High School Auditorium, 9019 
Fairmount Dr. S. E. šis lietuvių jau
nimo ansamblis atstovavo Kanadai 
tarptautiniame festivalyje Prancūzi
joje. Tai viena geriausių tautinių šo
kių grupių išeivijoj. Visi lietuviai ir 
kitataučiai kviečiami dalyvauti ir pa
sitikti svečius bei viešnias. Jų suti
kimu ir programa rūpinasi specialus 
komitetas. D.

VISUOTINIS KLB KALGARIO 
apylinkės susirinkimas balandžio 19 
d. neįstengė išrinkti naujos valdy
bos, bet priėmė nutarimą pasiųsti 
padėkos raštą Vankuverio, “Atžaly
nui” už aplankymą ir remti jį lėšo
mis ateityje. Susirinkime buvo svars
tyti “Baltic Story” reikalai ir nutar
ta atšaukti savo atstovą iš rengėjų 
komiteto ir jo tolimesnėje veikloje 
nedalyvauti.

NAUJA VALDYBA. Gegužės 10 d. 
įvykusiame susirinkime pavyko iš
rinkti naują KLB Kalgario apylinkės 
valdybą: pirm, ir sekr. A. P. Nevada, 

' 4520 Varsity Dr. N. W., Calgary 49, 
Alta; tel. 288-3342; ižd. K. Slavins- 
kas, 121—14 Ave S. E. Calgary, Al
ta; tel. 266-2374; parengimų vadovas 
P. Balsaitis, 8025—24 St. S. E. Cal
gary, Alta; tel. 279-3582; Brooks se
niūnijos atstovas J. Tomas, POB 82, 
Brooks, Alta. Revizijos komisija pa
tvirtinta ta pati: U Brūzga, J. Sinke
vičienė, M. Leščinskas. Priimti nu
tarimai: 1. paminėti Brooks mieste 
30 m. sukaktį pirmojo Vakarų Kana
dos lietuvių sąskrydžio; 2. įstoti na
riu į Calgary Citizenship Council; 3. 
pirkti anglų kalba knygų apie Lietu
vą, ypač “Encyclopedia Lituanica”, 
ir įteikti Kalgario viešajai bibliote
kai; 4. pirkti nailonines Lietuvos ir

CALGARY, ALTA
. s

Kanados vėliavas bei Vytį. Nutarta 
nesiųsti pinigų iš Bendruomenės iš- 
do K. L. Fondui ir palikti tai paski
riems tautiečiams. Svarstant “Gyva- 
taro” atsilankymo klausimą, rasta, 
kad išvykos rengėjų pasiūlytos sąly
gos nepalankios ir dėlto apylinkės 
valdyba įpareigota susilaikyti nuo iš
vykos rengimo. Susirinkimas baigtas 
Lietuvos himnu.

MIRUSIEJI. Rastas negyvas lovo
je Vladas Lauruška — mirė nuo šir
dies smūgio. Velionis buvo 71 m. 
amžiaus, gimęs Gelžių k., Panevėžio 
apskr. Kanadon atvyko 1928 m. Pa
laidotas be bažnytinių apeigų tiesiai 
iš laidotuvių namų krematoriume. 
Tai pirmas taip palaidotas lietuvis 
Kalgaryje. Velionis paliko žmoną An
taniną, dvi seseris Lietuvoje, posū
nį adv. Joną Sniečkų Kalgaryje, mar
čią Elzbietą ir du anūkus. Į kremato
riumą velionį palydėjo beveik visi 
Kalgario tautiečiai ir dauguma iš 
Brooks ir Lethbridge. Velionis buvo 
skirtingų pažiūrų, bet lietuviškoje 
veikloje dalyvavo.

JUOZAS IR ADELĖ KARPAI, gy
veną Coronation, Alta, pardavė sa
vo didžiulį viešbutį ir nuo birželio 22 
d. persikels į Kalgarį. čia numato 
pirkti namus. P. Karpai yra uolūs 
Bendruomenės rėmėjai.

BENDRUOMENĖS PARENGIMAI. 
Liepos 4 d. — 30 metų pirmojo 
V. Kanados lietuvių sąskrydžio su
kakties minėjimas Brooks mieste 
(įvyko 1949 m.); liepos pabaigoje ir 
rugpjūčio pradžioje — gegužinės; 
rugsėjo 5—7 dienomis penktasis V. 
Kanados lietuvių sąskrydis Kalgary
je (tariamasi su Vankuverio apyl. v- 
ba); rugsėjo 10 — šokių vakaras; 
lapkričio 21 — Lietuvos kariuome
nės šventė; 1971 m. vasario 13 — 
Lietuvos nepriklausomybės šventė; 
1971 m. balandžio 17 — šokių vaka
ras. Kor.

LECTROHOME
DRĖGMĖSIURBIAI (DEHUMIDIFIERS)

DAIL. LEONO URBONO tapybos 
paroda rengiama birželio 27 ir 28 
dienomis AV par. salėje. Pastaruoju 
metu dailininkas surengė savo dai
lės darbų parodas Australijoj, JAV- 
se, Kanadoj ir planuoja vykti Euro
pon. Hamiltoniečiai turės progos ne 
tik pamatyti originalių paveikslų pa
rodą, bet ir išgirsti patį dailininką. 
Jis parodos proga kalbės apie savo 
kūryba ir parodys spalvotų skaid
rių.

PADĖKA
Dukrelės Jūratės-Marijos gimimo 

pioga už suruoštą man staigmeną, 
sveikinimus ir dovanas nuoširdžiai 
dėkoju ponioms — E. Giedraitienei, 
R. Hummel, B. Juozapavičienei, E. 
Milašienei, A. Patamsienei, V. Sta
naitienei, L. Tolienei ir E. Weber. 
Ypatinga padėka priklauso iniciato
rei p. A. Patamsienei, nepagailėju
siai laiko ir triūso rengiant man 
šią staigmeną.

Jums dėkinga —
Helga Baronienė

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiu už 

man suruoštą netikėtą pobūvį kaipo 
išėjusiam į pensiją ir už gražią do
vaną. Didžiausią padėką reiškiu po
būvio rengėjoms: p.p. D. Kamaitie- 
nei ir P. Vitienei. V. Vitui už pa
talpą, J. Palmeriui už tartą žodį ir 
linkėjimus. Taip pat ačiū visiems da
lyvavusiems ir prisidėjusiems prie 
gražios ir brangios dovanos: p.p.
O. K. čeliauskams, A. B. Daugiliams, 
T. F. Enskaičiams, K. V. Gelžiniams, 
D. A. Kamaičiams, J. Saunorienei, S.
P. Styroms, V. Sauliui, A. Zubrickie- 
nei, E. J. Palmeriams, J. Merkevičiui, 
P. V. Vitams, P. Vizbarams, Z. A. 
Urbonams, P. J. Varnui. Dar kartą 
visiems sakau daug sykių ačiū už 
taip gražią dovaną, kuri man nuolat 
primins Jūsų visų nuoširdumą.

Vladas Jasinevičius

J. A. Valstybės
DETROITE SU PASKAITA viešė- 

judai Jungtinių Tautų visuotinių po
sėdžių pirmininkei Angie Elizabeth 
Brooks Rudolf, Liberijos atstovei, 
Detroito lietuviai įteikė specialią pe
ticiją, primenančią Lietuvai bei ki
tiem Baltijos kraštam sovietų daro
mas skriaudas ir prašančią iškelti 
Baltijos kraštų klausimą Jungtinėse 
Tautose. Lietuvių delegaciją sudarė 
Detroito lietuvių organizacijų cent
ro atstovai A. Kvietys, R. Bukauskas, 
B. Kvietytė, S. Šimoliūnas, St. šimo- 
liūnas, M. šnapštys ir M. Vizgirdaitė, 
vadovaujami B. Brizgio. Delegacijos 
susitikimą su JT pirmininke ir peti
cijos įteikimą atžymėjo dienraštis 
“The Detroit News”.

LIETUVIŲ DIENA Los Angeles 
— birželio 21. Dalyvių laukia lietu
viškos Mišios, įdomus koncertas, pen
kių dailininkų paroda ir kt.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
INSTITUTO posėdyje Čikagoje nu
tarta surengti šiame mieste tautinių 
šokių grupių vadovu suvažiavimą, ku
rio pagrindinis uždavinys bus aptarti 
tautinių šokių, drabužių, muzikos 
problemas bei organizacinius reika
lus. Suvažiavimą suorganizuoti ir glo
boti bus paprašyta JAV LB Čikagos 
apygardos valdyba.

TEODORAS BLINSTRUBAS, A. L. 
Tos vicepirm., JAV LB narys ir AL 
Tautinės Sąjungos pirm., darbovietė
je susižeidė du kairiosios rankos 
pirštus, demonstruodamas elektros 
mašiną naujam braižytojui, kai ne
apdairus kitas inžinierius įjungė 
elektros srovę. Ligoninėj jo laukia 
plastikinė pirštų operacija.

“WATERBURY REPUBLICAN” 
laikraščio pranešimu, šio miesto bur
mistro pareigas vieną dieną ėjo mies
to tarybos narė lietuvė Alvera Ba
landa (Elvira Balandienė), pavada
vusi išvykusį miesto burmistrą ir ta
rybos pirmininką. Paskelbęs “Mrs. 
Mayor” nuotrauką, laikraštis kons
tatuoja, kad ji pasirašė vieną atsišau
kimą, pasiuntė porą policininkų tar
nybos reikalais į Niujorką, atstovavo 
miestui viename oficialiame priėmi
me. E. Balandienė yra populiari 
miesto tarybos narė. Priklauso Šv. 
Juozapo parapijai ir su sūnum daly
vauja lietuviškose pamaldose. Ji yra 
anksti mirusio jauno lietuvio advo
kato našlė.

Argentina
LITUANIA GATVĖS iškilmingas 

pašventinimas Kordoboje — rugpjū
čio 15 d. Buenos Aires lietuviai or
ganizuoja specialią ekskursiją, kurią 
papildys ir “Rambyno” ansamblis, pa
kviestas dalyvauti iškilmės progra
moje.

INŽ. JONAS IR KATALINA ČE
KANAUSKAI iš Buenos Aires gegu
žės 27 d. išskrido į JAV, kur daly
vaus Rotary klubų suvažiavime At
lantos mieste, viešės Niujorke bei 
kitose vietovėse. Europoje jiedu lan
kysis Ispanijoje, Italijoje ir Vokieti
joje savo įmonės reikalais. J. K. Če
kanauskai su bičiuliais atsisveikino 
savo rezidencijoje surengtame pobū
vyje, kuriame dalyvavo Avellanedos 
burmistras C. Radrizzani su žmona, 
pik. A. Rodriguez su žmona N. Če
kanauskaitė, E. čekanauskienė, A. 
Virgailytė, J. Povilavičius su šeima, 
dr. M. Maminskaitė, klebonas kun. J. 
Petraitis, P. Gudelevičius, A. Kuni- 
giškytė, O. P. Ožinskai ir eilė kitų 
svečių.

KUN. VITAS ŠIMANSKIS iš Villa 
del Dique Kordobos provincijoje vie
šėjo Buenos Aires ir talkino Ave
llanedos lietuvių parapijos kunigams 
jų pastoraciniame darbe.

VYTAS LIMBĄ, žymusis dvirati
ninkas, atstovavo savo klubui Mar 
del Plata įvykusiose dviratininkų 
lenktynėse, kuriose jis šį kartą lai
mėjo antrą vietą ir sidabro medalį.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT- 
RO sporto aikštėje surengtas ręvan- 
šines futbolo rungtynes tarp ALC ir 
Nemuno komandų laimėjo centrie- 
čiai 6:3. Pernai šių komandų susi
tikimą Berisse buvo laimėję nemu- 
niečiai 6:0. Po rungtynių buvo su
rengtos vaišės AL Centre — ant jieš- 
mo kepto jaučio pietūs.

LIETUVIŲ SENELIŲ ŽIDINIO 
statybai paremti Buenos Aires komi
tetas surengė specialius pietus su lo
terija. Pelno turėta apie 30.000 pezu. 
E. S. Metrikiai, loterijoje laimėję J. 
Mičiūdienės tortą, senelių prieglau
dai paaukojo 150.000 pezų.

Kolumbija
KOLUMBIJOS LIETUVIAI nekant

raudami laukia Klevelando “Grandi
nėlės”. Į Kolumbiją “Grandinėlė” at
skris ir pirmąjį koncertą Medelline 
surengs birželio 14 d. Jos kelionės 
tvarkaraštyje yra numatyti 5 koncer

tai Kolumbijoje ir 2 Venecueloje. 
Klevelandan “Grandinėlė” grįš bir
želio 27 d. Išvykos programą numa
toma papildyti eile mažesnių pasiro
dymų ir dalyvavimu televizijos lai
dose. Dalyvių gretose yra 56 
“Grandinėlės” nariai su Aleksandra 
ir Liudu Sagiais, komiteto pirm. Rai
mondas ir Gražina Kudukiai.

Urugvajus
VYTAUTAS DORELIS lankėsi Ar

gentinos sostinėje Buenos Aires. “At
eities” ansamblio nariai ir kitos jau
nimo grupės pas ji užsisakė medžia
gos tautiniams drabužiams. V. Dore
lis turi audyklą Montevideo mieste.

MONTEVIDEO LIETUVIŲ CHO 
RAS “Aidas” devynioliktąjį veiklos 
sezoną pradėjo Lietuvių Kultūros 
Draugijos valdybos surengtomis vai
šėmis; Choro naująją valdybą suda
ro pirm. Vytautas Dorelis, Lyda Pet
rauskaitė, Vytautas Stendelis ir Gvi
das Mačanskas. Po vasaros atostogų 
pirmoji repeticija įvyko gegužės 29 
d. LK Draugijos namuose.

ANATOLIJŲ GRIŠONĄ, Lietuvos 
atstovą P. Amerikai, aplankė atsto
vybės patalpose JAV ambasadorius 
Montevideo mieste W. Adair. Drau
giškumo vizitas truko pusę valandos.

Australija
LIAUDIES DAINŲ VAKARĄ jau- 

nimui Melburno Lietuvių Namų jau
nimo kambaryje surengė “Rūtelių” 
kvartetas. Vakaro tikslas — populia
rinti lietuvių liaudies dainas. Vakaro 
dalyviai jų klausėsi susėdę ant kili
mo. Numatoma turėti ir daugiau to
kių vakarų, skiepijančių meilę lietu
viškai dainai.

TRIJOSE LIETUVIŲ KOLONIJO
SE viešėjęs VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnas pranešė, kad Filipinų radi
jas greit pradės dvi kasdienines lie
tuviškas laidas, kurios bus skiria
mos Sibiro lietuviams. Transliaci
joms parinkta stotis yra gerai girdi
ma Sibire.

SKULPTORĖ JIEVA POCIENĖ 
įsigijo namą Adelaidėje ir jame 
įrengė savo kūrinių galeriją. Ji yra 
veikli daugelio parodų dalyvė, pir
mųjų premijų laimėtoja.

Britanija
LSS ANGLIJOS RAJONO vado s. 

J. Maslausko pranešimų, XXI tradi
cinė lietuvių skautų stovykla šiemet 
rengiama liepos 25 — rugpjūčio 2 
d.d. Lietuvių Sodyboje. Dalyvaus 
Mančesterio, Bradford©, Nottingha- 
mo, Derbio bei kitų apylinkių skau
tai. Tikimasi taipgi susilaukti brolių 
ir sesių iš V. Vokietijos. Registracija 
jau pradėta.

MANČESTERYJE ir apylinkėse 
gyvena keletas šimtų lietuvių. Pamal
das jiems laiko kun. Kamaitis kartą 
į mėnesį vienuolių koplyčioje. Viena 
seniausių organizacijų yra Lietuvių 
Socialinis Klubas, įsteigtas senųjų at
eivių, sustiprintas naujųjų. Jame vei
kia baras, įrengta svetainė, svečių 
kambariai ir gyvenamieji kambariai. 
Klubas turi apie 260 narių. Be to, 
veikia Britanijos Lietuvių Sąjungos 
skyrius, jaunimo sekcija, ramovėnai. 
Mokykla veikia sekmadieniais Klubo 
patalpose. Vadovauja mokyt Dai- 
nauskas. Lietuviai čia gana gerai įsi
kūrę, darbų netrūksta, visi aprūpin
ti pensijomis. Daug mišrių šeimų, 
ypač gausu italių žmonų.

Vokietija
IS FRANKFURTE LEIDŽIAMO 

rusų išeivių žurnalo “Possev” ELTA 
gavo žinią apie sovietų koncentraci
jos stovykloj Potma kalinamus lietu
vius. Protestuodami prieš sunkias są
lygas, ten bado streiką neseniai buvo 
paskelbę dr. Balys Gajauskas, Petras 
Paltarokas ir Paugaitis. 1969 m. 
gruodžio 18 d. Potmoj pasikorė 19 
metų kalintas Juozas Lankauskas, 56 
metų amžiaus. Tais pačiais metais 
ten mirė Jonas Stankevičius, gimęs 
1902 m. Vladimiro stovykloje kali
nami trys lietuviai — Justas Gimbu
tas, Varanavičius ir Vaivada.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATŲ Europos tarybos konferen
cijoje gegužės 2-3 d.d. Baden-Badene 
paskaitą “Dabartinė padėtis Lietu
voje ir krikščionių pareigos bei lai
kysena” skaitė prel. L. Tulaba iš 
Romos. Konferencijoje dalyvavo: dr. 
Petras Karvelis ir dr. J. Norkaitis iš 
Vokietijos, inž. Adolfas ir Birute 
Venskai iš Prancūzijos, Algirdas 
žemaitis iš Italijos bei kitų Europos 
kraštų atstovai.

Domininkonų 
Respublika

EGLĖS KLIMAITĖS vyras Four- 
rier-Ruelle, Prancūzijos atstovas Do
mininkonų respublikai, mirė š.m. ge
gužės 28 d.

PASIRINKIMAS IŠ 4 MODELIŲ 
IŠPARDAVIMO KAINOS $99.00 

ifiiiriiT Radio & KNIblt I TELEVISION
SALES & SERVICE 

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

A d vokatas 

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

32 James St. So., 
Royal Bonk Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

HAMILTONO LIE

KOOPERATYV 
Į 21 Mafn St. East, k an

Darbo valandos: i
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.p.1 
antradieniais 9JO —5 v. p.p.

trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
penktadieniais 9 JO — 8 vaL vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 ▼. p.p.

Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta- 
dieniais "Talka* uždaryta._______

TUVIŲ KREDITO

FAS “TALKA”
ib. 203, tel. 528-0511 

Mokame už:
depozitus _ ______ _______5%
šėrus ir sutaupąs ______ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius_____________ _ 8%
Duodame:
asmenines paskolas iš  .10% 
nekito, turto paskolas B__ 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame "Ameriean Travelers* čekius. Užtik- 
rintas indėlių saugumas. Kapitalas virk >1450.000.
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jaunimo žiburiai
Kę mums davė tėvai?

Tėveliai, Jus vargstat, o mane paikinat! f Radikalai senovėje ir dabar |

Šiandien jaunimas garsiai šau
kia, kad pasaulis, kuriame ten
ka gyventi, yra baisus, nemielas. 
Jie paveldėjo šį pasaulį su ka
rais, neturtu, diskriminacija ir 
kitomis blogybėmis iš vyresnės 
kartos, iš savo tėvų.

Tiesa, šiandieninis pasaulis 
nėra idealus, tačiau jis nebuvo 
rojus, kai jį paveldėjo šiandie
niniai tėvai ir seneliai. Tai buvo 
karų nualintas pasaulis, skurdo 
ir medžiaginių sunkumų pasau
lis. Ir taip tęsėsi per visą isto
riją.
Ankstyvesnės kartos neišspren

dė pagrindinių pasaulio proble
mų, tačiau ankstyvesnės kartos 
daug padarė, kad pasaulis būtų 
malonesnė vieta gyventi. Kiek 
išradimų! Nebūtų malonu gy
venti be elektros arba be tele
vizijos.

Universiteto prezidentas
Iš tikrųjų dabartinė tėvų ir 

senelių karta, sakykim, visi virš 
40 metų, yra daug padarę, kad 
šis pasaulis būtų geresnis jų vai
kams — šiandieniniam jauni
mui. Pensilvanijos universiteto 
prezidentas Eric Walker, kalbė
damas savo universiteto studen
tams, priminė, kad per paskuti
nius 50 metų jų tėvai turėjo per
gyventi baisius karus, laimėjo 
juos, atstatė ne tik savo, bet 
ir kitus kraštus. Nugalėta džio
va ir begalės kitokių ligų, su
trumpinta darbo diena ir savai
tė. Štai jo žodžiai:

šie nuostabūs žmonės pergyveno 
pasaulyje didžiausią ekonominę kri
zę. Daugelis jų žino, ką reiškia būti 
neturtingu, alkanu ir sušalusiu. Visa 
tai jie darė, kad turėtumėte užtek
tinai pieno, vitaminų, šiltą pastogę, 
geresnes mokyklas ir begales gali
mybių išeiti i gyvenimą. Tik dėlto, 
kad jie atidavė viską, jūs esate svei
kiausia, geriausiai atrodanti ir net 
augščiausia savo ūgiu karta, kuri pa-* 
veldi ši pasauli. Ir tik dėlto, kad 
jūsų tėvai buvo materialistai, jums 
tenka dirbti mažiau valandų, turite 
daugiau galimybių mokytis, turite 
daugiau laisvo laiko, daugiau galimy
bių keliauti ir daugiau progų Įvyk
dyti savo troškimus.

Nusikaltimas ir bausmė
Rašinys, laimėjęs KLB švietimo komisijos I premiją

Kas yra nusikaltimas? Kada 
žmogus padaro ką nors blogo ki
tam, jis yra nusikaltęs. Mes šito
kį žmogų baudžiame. Pasaulyje 
nusikaltimas prasidėjo nuo pat 
pradžios su Adomu ir Jieva. Jie 
neklausė Dievo ir Dievas juos 
nubaudė. Jis atėmė tą, ką jis 
jiems buvo dovanojęs. Bet ar 
žmogus būtinai turi kitam pada
ryti blogo, kad jis būtų nusikal
tęs? Ne. Žmogus gali ir sau pa
sidaryti blogo. Kasdien jis tą ir 
daro.

Žmogaus technologija yra di
delė pagalba, nes ji lengvina 
darbą ir duoda žmogui daugiau 
laisvo laiko. Bet ką technologija 
padaro žmogaus protui? . Jinai 
naikina jį. Mašinos padaro be
veik visą žmogaus darbą. Žmo
gui tik reikia patraukti rankeną 
arba užsukti motorą. Ar čia gi 
yra naudojimas proto, kurį Die
vas jam davė? Ne. Ir aš vėl sa
kau ne. nes žmogus pats tampa 
mašina, žmogus turėtų brėžti 
kelią kitiems, o dabar kompiu
teriai jam brėžia kelią į ateitį. 
Kompiuteriai atima nuo žmo
gaus jo originalumą, žmogus pa
sidaro kaip koks daiktas, kuris 
yra daromas masyvinėj produk
cijoj. Čia yra jo bausmė — jis 
pameta savo originalumą ir tei
sę visados naudoti protą.

Šių dienų menas, ypač skulp
tūra. yra liudininkai šio nusikal
timo ir bausmės. Įeidami į mo
dernaus meno muzėjų, tuojau 
matome žmogų, kuris kariauja 
savyje. Dideli tarpai tarp žmo
gaus akių skulptūrose simboli
zuoja žmogaus nusikaltimą. Jis 
jaučiasi nepatenkintas savimi, 
nes jis mato kaip technologija 
naikina jo kūrybinį asmenį. Jis

Jaunimo atstovu nutarimai 4,
JAV ir Kanados lietuvių jaunimo 

atstovų suvažiavimas, sušauktas P. 
L. B. valdybos iniciatyva 1970 m. 
gegužės 16-17 dienomis Klevelande, 
Čiurlionio Ansamblio Namuose, ap
svarstė II-jo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso tikslus bei siekimus 
ir nutarė:

ryžtis II-ji Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą Įgyvendinti; kviesti 
prie šio didžiojo tautinio tikslo ak
tyviai dėtis visas lietuvių jaunimo or
ganizacijas. spaudą ir paskirus asme
nis; prašyti visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenes ir plačiąją lietuvių vi
suomenę kongresą moraliai bei mate
rialiai remti; rengti jaunimo kongre
sus paskiruose kraštuose ir j juos 
siųsti JAV ir Kanados jaunimo at
stovus; atsižvelgiant Į likiminius lie
tuvių tautos siekimus, rūpintis, kad 
jaunimo kongresas protestuotų prieš 
genocidinę Lietuvos okupaciją ir pa
sisakytų už Lietuvos laisvės atstaty
mą; kongreso metu pristatyti viso 
pasaulio lietuvių kultūrinio gyveni

Kaip su lietuviais?
Tie žodžiai tinka ir lietuviš

kam jaunimui. Ką paveldėjo ir 
per kokius sunkumus perėjo 
šiandieniniai tėvai? Reikėtų 
jaunimui pagalvoti. Ir šiandien 
vyresnioji karta viską daro tam, 
kad šiandieninis jaunimas, ne
patenkintas pasauliu, kuriame 
jiems buvo lemta gimti, turėtų 
geresnį gyvenimą.

Aišku, negalima būtų reika
lauti, kad jaunimas už tą viską 
būtų dėkingas. Ir šiandieninė 
vyresnioji karta nebuvo dėkinga 
savo tėvams. Tai natūralu. Ir 
jauni, ir seni yra panašūs į tą 
vaiką, kuris atrado net 97 do
vanas po Kalėdų eglute, atidarė 
visas ir nustebusiu veidu pa
klausė: “Ar tai viskas?”

Galbūt tėvai klysta, jei lau
kia dėkingumo iš savo vaikų. 
Šių dienų jaunuoliui nieko ne
reiškia, jeigu jo motina plovė 
įstaigos grindis vakarais, kad 
jam nupirktų užtektinai “pab- 
lum”, arba jeigu tėvas dirbo du 
ar tris darbus, kad galėtų išmo
kėti namą. Tai praeitis, šiandien 
jaunuolis gyvena tik dabartimi, 
kur viskas jam yra beveik už
tikrinta. Jis nori vis daugiau, 
prašo daugiau — ir dažniausiai 
gauna.

Iš kur pasimetimas?
Šiomis mintimis nenorima 

mokyti jaunimo, kad jis pasi
keistų ir tikrai bandytų įvertinti, 
ką vyresnioji karta yra padariu
siu. Tai beveik neįmanoma. Tik 
iškeliamas pats faktas. Tai isto
rija, besitęsianti iš kartos į kar
tą.

Jeigu jaunesnioji karta ne
įvertina medžiaginių gėrybių, 
kurias ji paveldi, tai neturėtų 
atmesti moralinių turtų, kurie 
buvo sukurti ankstyvesnių kar
tų. Kai pranyksta tęstinumas as
mens ugdymo srityje ir dvasinių 
vertybių paveldėjimas nutrūks
ta, atsiranda pasimetimas. Daž
nai naujų, visiškai naujų, ver
tybių jieškojimas yra skausmin
gas ir betikslis. Tai vyksta šian
dien.

R. J.

save baudžia. Jis neduoda sau 
ramybės. Ankstyvesnieji meni
ninkai. išreikšdavo grožybę savo 
paveiksluose. Jie vaizduodavo 
Dievą ir dangų. Modernieji me
nininkai vaizduoja pasaulio re
alizmą, pasaulinį pragarą, kurį 
technologija sukūrė. Žmonės, 
kurie jaučiasi nusikaltę, slepia
si nuo šitos neteisybės. Jie save 
baudžia, nes neranda taikos sa
vyje.

Vilija Malciūtė

VILIJA MALCIŪTĖ, gimusi 1954 m. 
birželio 6 d. Montrealyje. šešerių me
tų pradėjo mokytis Vinco Kudirkos 
mokykloje. Jau žemesniuose skyriuo
se pradėjo rašyti eilėraščius, kuriuos 
spausdindavo “Eglutė”, “Tėviškės 
Žiburiai”, “Ateitis” ir “Draugas”, 
šeštadieninę mokyklą šiemet baigė 
pirmąja. Mokėsi devintame skyriuje. 
Ne tik Montrealio, bet ir visos Ka
nados lituanistinių mokyklų konkur
se laimėjo pirmą vietą už rasini “Nu
sikaltimas ir bausmė”.

mo eksponatus — dailės ir foto pa
rodas, leidinius, koncertus, dramos 
veikalų pastatymus; įjungti anksty
vesnės imigracijos jaunimą į kongre
so darbą; kongreso tęstinumo išlaiky
mui paruošti konkrečią pokongresine 
programą; prašyti PLB valdybą dar 
šiais metais surengti jaunimo simpo
ziumą bendravimo su kraštu klausi
mu ir to simpoziumo dalyvius, klau
simą išstudijavus, savo pageidavimus 
ir sugestijas pateikti Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso komitetui; 
reikšti padėką dr. Antanui Butkui, 
Mildai Lenkauskienei, LB Ohio apy
gardos jaunimo sekcijai, I ir II Kle- 
velando LB apylinkių valdyboms ir 
visai PLB valdybai už įdėtas pastan
gas rengiant šį pasitarimą.

Nutarimų komisija;
/ AlDRONĖ KUBILICTĖ 

RAMŪNĖ KVIKLYTĖ 
ROMAS SAKADOLSKIS 
VACYS ŠAULYS 
JULIUS ŠERMUKŠNIS

Retkarčiais man tenka nuei
ti į biblioteką. Po ilgo dairy- 
mosi pagaliau pasiimu ir parsi
nešu namo knygą, kuri man at
rodo bus įdomi. Vakar taip pat 
ėjau į knygyną, bet po ilgo dai- 
rymosi neradau knygos, kuri 
mane sužavėtų, bent sudomintų. 
Prasta biblioteka, pagalvojau, 
neturi nė vienos įdomios kny
gos! Einant namo, kaip maišas, 
trenkė man į galvą mintis, kad 
kažkas čia netvarkoj. Skaudi tos 
minties realybė privertė mane 
prisipažinti, kad čia ne bibliote
kos kaltė, bet mano paties! 
Daug galvojau ir pagaliau sura
dau pasiteisinimą, kodėl man 
viskas taip neįdomu.

Nesu kūrybingas
Studentų ateitininkų žurnale 

“Gaudeamūs” kartą pastebėjau 
straipsnį, kuris man užkliuvo. 
Jame inž. Antanas Sabalis 
rašė: “Tu, jaunuoli, nesi kūry
bingas”. Vien pavadinimas ma
ne nugąsdino, ir aš to straips
nio neskaičiau. Kas jis per vie
nas, kad man gali pasakyti, jog 
aš nesu kūrybingas? Nesąmonė!

RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ (deklamuoja), laimėjusi I vietą dailiojo skai
tymo ir deklamavimo konkursuose, kuriuos organizavo KLB švietimo 
komisija. INA LUKOŠEVIČIŪTĖ (sėdi dešinėje), laimėjusi I vietą 
lietuviškos veiklos jaunųjų grupės konkurse ir II vietą — iškarpų kon
kurse

Gimiau 1956 m. birželio 6 d. Mont
realyje. Pradėjau eiti i mokyklą bū
dama 5 metų. Baigiau lietuvišką ir 
prancūzišką pradžios mokyklą ir da
bar esu antroje prancūziškos gimna
zijos klasėje. Priklausau ateitinin
kams, skautėms ir Montrealio “Gin
taro” ansambliui. Ansamblyje groju 
bosinėmis kanklėmis ir išpildau pro
gramos žodinę dali. Taip pat mokau
si skambinti pianinu ir bandau gro
ti akordeonu. Jau antri metai esu 
Montrealio lituanistinės mokyklos 
laikraštėlio “Liepsna” redaktorė.

Kodėl dalyvauju lietuviškose orga
nizacijose? Kodėl lankau Montrealio 
lituanistinę mokyklą — lituanistinius 
kursus? Kaip kiekvieno kanadiečio 
pareiga yra balsuoti už kokią nors 
partiją, taip ir mano pareiga yra iš
laikyti lietuvybę. Yra rašoma vieno
je. mano skaitytoje knygoje, kad pa
sirinkti nėra juokas. Aš dabar sutin
ku su tuo, kad man ir kitiem čia gi- 
musiem lietuviam buvo, yra ir bus 
sunku pasirinkti gyvenimo kelią. Ką 
darysime? Prie ko priklausysime? Su 
kuo draugausime? Ir tikrai tai nebus 
juokas. Bet šiuo metu mano geriau
siai mokama kalba yra lietuvių kalba.
Esu susirūpinusi ir noriu pažinti lie
tuviu literatūrą, meną ir šiaip lietu
vių gyvenimo aktualijas. Važiuoju į 
skautų, ateitininkų ir Putnamo mer
gaičių stovyklas. Dalyvauju konkur
suose, skaitau lietuviškas knygas ir 
jaunimo laikraščius. Mano geri ir di
deli draugai yra lietuvių šeimų na
riai.

Senovėje ir ypač dabar labai daug 
girdime apie žinomus asmenis, kurie 
jieško taikos ir mėgina ją pritaikyti 
prie kiekvieno krašto ir t.t. Bet gal 
ir mes galime save lyginti su šiais 
žmonėmis? Kiekvieną kartą, kai mes 
išeivijoj ką nors lietuvybei padarom,

Daug planetų,
Rašinys, laimėjęs KLB švietimo komisijos II premiją

Tyla. Tiktai žiogas švelniai 
čirškia tamsoje. Palengva 
žvaigždės išlenda iš dangaus. 
Mėnulis sidabru apšviečia mie
gantį pasaulį.

Kai sėdžiu čia, galvoju, kad 
yra labai ramu. Atsargiai stirna 
žengia į lauką. Ar yra gražių gy
vulėliu ant kitu planetų? Turėtu 
būti. ‘'

Yra tiek daug žvaigždžių. Mi
lijonų milijonai! Iš kur jos at
sirado? Žmonės sako, kad viskas 
turi pradžią, bet tos žvaigždės, 
atrodo, visa laiką ten buvo. Jie 
taip pat sako, kad viskas turi 
pradžią ir galą, tiktai visata ne
turi. Aš nesuprantu, kaip visata 
negali baigtis. Aš tikrai nesu
prantu.

Vėjelis papučia žolę. Dangus 
atrodo, lyg žmogus įmetė milijo
ną deimantų į vėją ir jie at
sirado danguje. Stirna staiga pa
kelia galvą ir nubėga į tamsų 
mišką. Turbūt pamatė mane, 
čia yra tikrai labai gražu, bet aš 
galvoju, kad man užteko gražu
mo vienam vakarui. Aš sugrįžau 
namo. Aš manau, kad yra labai 
daug gražių planetų, bet tiktai 
viena graži Lietuva.

Laima Jagėlaitė,
14 m., IX skyrius, Torontą

Jauno studento žvilgsnis į dabarties gyvenimą ir tėvų rūpesčius
Juk aš esu gana kūrybingas! Aš 
rašau eilėraščius apie meilę, tai
ką, ramybę ir kitus aktualius 
dalykus, kurie mane liečia! Vė
liau, tą reikalą gerai apgalvojęs, 
turėjau sutikti su ano straipsnio 
antrašte.

Niekas neįdomu
Klausimas: kodėl aš nesu kū

rybingas? Kodėl aš neturiu kur 
savo laiko gerai sunaudoti? Ko
dėl man niekas neįdomu? Juk 
sąlygos negalėtų būti geresnės. 
Aš turiu visa, ko tik mano šir
delė geidžia. Tėvai man duoda 
viską, mane myli, manim rūpi
nasi. Aš turiu daug laiko būti 
kūrybingu. Ačiū, tėveliai, kad 
Jūs buvot tokie kūrybingi, kad 
atvažiavote į šį kraštą nieko ne
turėdami. Ačiū, kad taip sun
kiai dirbote, kad visą laiką tu
rėjote mano ateitį savo mintyse. 
Ačiū, kad pralenkėte šio krašto 
piliečius savo turtu. Ačiū, Jūs 
sunkiai dirbote, kad man nerei
kėtų taip vargti. Dabar aš turiu 
visa, ką Jūs man davėte, ir ga
liu gauti dar daugiau, jei noriu. 
Bet kažkaip aš niekad nieko ne-

ką nors pasiekiam, mums yra dide
lis džiaugsmas. Jis pasidaro dar di
desnis, kai pagalvojam, kad šie dar
bai padeda mūsų pavergtai tėvynei 
Lietuvai ir net visam pasauliui ir jo 
žinomam žodžiui “peace”.

Esu žmogus, kaip ir visi, kuris 
jieško vis augštesnio taško. Vis no
riu pasiekti kalno augščiausia vir
šūnę ir todėl priklausau visom mi- 
nėtom organizacijom, domiuosi lie
tuvių kalba. I

RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ, 14 m., 
Montrealio lituanistinė mokykla 

jfc aje
Esu gimusi 1961 m. sausio 12 d. 

Pradėjau lankyti lietuvišką mokyklą 
ketverių su puse metu. Dabar esu 
ketvirtame skyriuje. Tame pačiame 
skyriuje esu ir prancūziškoje mokyk
loje. Kai buvau maža ir dar nėjau 
i mokyklą, mamytė ir tėvelis man 
dažnai skaitydavo lietuviškas knygu
tes ir pasakėles. Kai išmokau skaity
ti, skaitom pasikeisdami — vieną 
puslapį aš, kitą tėtė ar mama. Da
bar jau skaitau pati viena “Eglutę” 
ir knygas. Labiausiais man patiko 
“Danutė stovyklauja”. Aš priklausau 
skautėms, ateitininkėms ir “Ginta
ro” ansambliui. Su skautėm stovyklau
ju jau nuo trejų su puse metų am
žiaus. Pernai pirmą kartą stovykla
vau Putname. šiais metais ir vėl va
žiuosiu. “Gintare” skambinu kank
lėm. Būna smagu reepticijose ir iš
važiuoti pasirodyti kitur. Su “Gin
taru buvome nuvažiavę į Otavą, Va
šingtoną, Hamiltoną, Torontą ir ki
tur.

Man patinka dainuoti ir žaisti, 
sportas ir plaukimas. Aš taip pat mo*. 
kausi skambinti pianinu. Ar matot 
dabar, kas esu?

INA LUKOŠEVIČIŪTĖ, 
9 metų, Montrealis

viena Lietuva 

Laima jagėlaitė, laimėjusi n 
vietą KLB švietimo komisijos raši
nių konkurse. Gimė 1955 m. lapkri
čio 20 d. Toronte. Mokėsi Warren 
Park ir Humber Crest pradžios mo
kyklose. Dabar mokosi Runnymede 
C. IX skyriuje. ŠĮ pavasarį baigė To
ronto Maironio šeštadieninės mokyk
los IX skyrių. “Šatrijos” tunto narė.

prašau, nes viską jau tūriu, o 
jeigu neturiu, man taip lengva 
gauti. Kam man dirbti, jeigu 
Jūs už mane dirbate? Kam man 
kurti, jeigu Jūs man sukuriat 
tokias sąlygas, kurios Jums at
rodo yra geriausios?

Mano jaunatviška dvasia yra 
nuslopinta Jūsų perdidelio rū
pesčio. Mano nuotykių jieškan- 
tis, iššaukimų laukiantis ryžtas 
yra miręs. Viską turiu, viską ga
liu gauti, viską galiu daryti. Ma
no gyvenimas lengvas — nerei
kia nei vargti, nei skursti. Vis
ką Jūs man davėte. Atvi
rai turiu pasakyti — Jūs man 
buvote perdaug geri! Ar Jūs ma
nimi tiek nepasitikite, kad nega
lite leisti pavargti, paskursti 
taip, kaip Jūs vargote? Ar Jūs 
negalite leisti man pasidžiaugti 
gyvenimu, vargu, pajusti, ką ge
ras gyvenimas reiškia pamačius 
vargą? Kodėl Jūs mano iššauki
mų laukiančią jauną dvasią ma
rinate?

Man viskas užtikrinta
Mokykla neįdomi, bet nėra 

kuo jos pakeisti. Bet kas gali 
būti geriau? Ten per dieną galiu 
sėdėti ir klausytis ponų moky
tojų. Gali jų žodžiai įeiti per 
vieną ausį ir išeiti per kitą. Mo
kykla kūrybingumo nereikalau
ja. Jei tik aš atšaunu tai, kas 
man per vieną ausį įeina ir per 
kitą išeina, mokytojai patenkin
ti. Kai pareinu namo — valgis 
ant stalo, lova minkšta. Kam 
man priešintis, kam man pro- 
testuot? Juk ar gali būti geriau? 
Ir štai aš einu į mokslus. Da
bartis užtikrinta, ateitis — taip 
pat. Nereikės dirbti mokslus iš
ėjus, tik plauksiu turtuose. Bus 
dar geriau, negu dabar. Kam 
man persistengti ir būti kūry
bingu?
Esu kaip avis — jieškau vadų

Nors ta mano jauna dvasia 
yra migdoma, vistiek prabyla. 
Kadangi aš viską turiu ir man 
niekas neįdomu, aš susirandu 
draugus, kuriems kas nors yra 
įdomu ir man tada pasidaro tas 
dalykas įdomus. Daug dalykų 
pasidaro svarbūs. Mums svarbu 
kas darosi Biafroj ir kaip tie 
begėdžiai žudo vaikus. Mes ci
niškai žiūrime į pasaulio skur
dą ir į gobšius žmones, kuriems 
niekas nesvarbu. Yra tik vienas 
rūpestis. Pamėgink atimti iš ma
nęs tai, ką aš turiu, kad kitas ne
skurstų. Pamėgink siųsti mane į 
karą, kur mano gyvybė bus pa
vojuje, kur nėra patogumų, kur 
žmonės skursta. Pamėgink pa
liesti mano šiltą gūžtą! Čia ir 
baigiasi mano idealizmas. Kai 
mano gūžta yra pavojuje, mano 
interesai greitai susiaurėja.

Nekūrybingas? Vadink mane 
kaip nori. Teisybę pasakius, aš 
sutinku šiek tiek. Bet kam per
sidirbti, kam vargti? Pats žodis 
“kurti” jungiamas šu žodžiu 
“dirbti”, o man tas ne prie šir
dies.

Nesigailėkit perdaug, tėveliai. 
Taip išėjo. O ką gali padaryti? 
Dabar jau per vėlu. Tik pamė
ginkit atimti tai, ką esate man 
davę! Aš sukilsiu ...

Jūsų Juozas
C

Ąžuolas
— Labas, ąžuole! Tai aš. Aš 

atėjau.
Ąžuolas tyli. Drūtas, tvirtas 

žiūri Į mane ir tyli.
Kadaise jis buvo liaunas me

delis. Tai buvo seniai. Tada jis 
net Eglės sūnumi dar nebuvo. 
Ąžuolui ir tada kalbėjo mergai
tė. Gal ji jam guodėsi, gal daina
vo? O gal ji norėjo man ką nors 
pasakyti?

— Ąžuole, ar tu nieko man 
neturi pasakyti?

Tyla...
— Ąžuole, perduok mano lin

kėjimus ateities mergaitei.

Laisvė ir Lietuva
Rašinys, laimėjęs III premiją KLB švietimo komisijos konkurse

Lietuva buvo laisva. Tai bu
vo prieš 30 metų. Graži jinai 
buvo su savo kalvomis, miškais 
ir upėmis. Miške tarp medžių au
go įvairios gėlės, o per mišką te
kėjo maža negili upė. Ant upe
lio kranto augo žemuogės. Eida
ma per mišką, šitas uogas galė
jai ir valgyti. Lietuva turėjo 
daug medžių ir paukščių. Kai
mai buvo gražiai aptvarkyti, su 
dideliais gražiais ūkiais. Taip 
pat miestai Lietuvoje buvo šva
rūs ir įdomūs. Lietuviai ėjo į 
bažnyčias, kurios ir dabar tebe
stovi. Tada žmonės nfeturėjo ko 
bijoti, nes visi lietuviai buvo 
draugai. Vaikai ėjo į mokyklas, 
daug jaunuolių stodavo į ku
nigų seminarijas. Todėl Lietuva 
turėjo daug kunigų ir vyskupų. 
Tai buvo katalikiškas kraštas.

Viena iš gražiausių vasarvie
čių Lietuvoje buvo Palanga, ku
rioje daugumas lietuvių praleis
davo atostogas, čia smėlis bu
vo baltas, o vanduo toks mėly
nas, kad buvo galima matyti 
dugną. Į Kuršių marias įteka 
Lietuvos didžiausia upė Nemu
nas, kuris teka per Kauną.

Šiais laikais Lietuva, mūsų tė
vynė, yra pakeista. Ją pakeitė 
mūsų priešai rusai, kurie Lietu

Senovės istorijos knygose skai
tom, kad jau tada buvo radikalų, 
kurie priešindavus egzistuojan
čiai sistemai. Ypač jų užtinkame 
paskutinių poros šimtmečių lai
kotarpyje. Šie radikalai atsiras
davo bangomis, kurios sutapda
vo su liberalaus galvojimo lai
kotarpiais. 1890—1900 metais 
suknelės sutrumpėjo, laisvesnis 
galvojimas paplito, radika
lai pradėjo protestuoti, įvyko su
mišimų, bet viskas pasibaigė grį
žimu į labai konservatyvų gyve
nimą. Suknelės vėl pailgėjo, 
protestai apsiramino. 1920-1930 
metais vėl panašūs įvykiai buvo 
pastebėti. “Gengės” paplito, ir 
tokiose vietose, kaip Čikaga, bu- 

"vo pavojinga vakarais vienam 
išeiti iš namų. Po to vėl banga 
pasirodė antrojo pasaulinio ka
ro metu. Nuo 1950 m. iki maž
daug prieš porą metų buvo at
ėjęs konservatyvaus galvojimo 
laikotarpis. Dabar mes vėl atsi
dūrėm radikalaus galvojimo,^ 
grupinių protestų, senosios sis-' 
temos griovimo bangoje. Skirtu
mas dabar yra toks, kad per 
technologinę pažangą mes visas 
riaušes, protestus matom iš kar
to ir galim dalykus nagrinėt jau 
tą pačią minutę. Šis nežmoniš
kas tempas yra toks greitas, 
kad mūsų sistema pati nebesu
spėja kartu eiti. Todėl protestai 
toliau plečiasi, ypač tarp studen
tų, kurie reikalauja, kad siste
ma būtų pritaikyta prie pagrei- 
tėjusio tempo. Deja, dažnai yra 
išeinama į kraštutinumus. Kai- 
kurie radikalai nori visą siste
mą iš pagrindų išgriaut ir pra
dėt visai naują, nors planų šiai 
naujai sistemai ir neturi. Toks 
galvojimas automatiškai susilau
kia pasipriešinimo iš tų, kurie 
nori be jokių pakeitimu pasilik
ti prie esančios tvarkos, šie 
kraštutinumai pagaliau turės 
arba fiziškai susigrumti arba 
rasti kompromisą, kuriame se
noji sistema būtų pagrinde ta 
pati, bet išorėje pakeista.

Ne kaip tu nori...
Šių laikų žmogus dažnai ne

gali gyventi, kaip jis nori ir 
dirbti pagal savo pajėgumą ir 
greitį. Jis yra priverstas dary
ti, kaip ir visi aplink jį daro 
ir kaip yra priimta. Pavyzdžiui, 
mokykloje dalis mokinių nesido
mi kaikuriom pamokom, nes ži
no, kad jiems ateity to nereikės. 
Jie turi sėdėti klasėj visus me
tus ir gaišinti laiką. Tuo tarpu 
jie galėtų mokytis dalyko, kurį 
geriau mėgsta. Mėgstamą dalyką 
jie daug lengviau išmoktų. To
dėl mokykloje turėtų būti dau
giau dalykų leista pasirinkti.

Tas pats yra kadieniniame gy
venime. Žmogus turi gyventi su 
draugais ir kaimynais. Jo auto
mobilis, namas, baldai turi būti 
neblogesni kaip kaimynų ir 
draugų, nors jo pajamos nevi- 
suomet tai leidžia. Dažnai nusi
pirkus kokį drabužį ar daiktą 
truputį pigiau, yra lyg sarmata 
pasakyti tikrą kainą. Taip yra 
šiandien.

Ina Maziliauskaitė

Slinks metai. Daug kartų sau
lė nusileis. Mūsų atminimą lai
ko bėgsmas išblukins. Tik ąžuo
las dar labiau išsikeros, dar tvir
čiau žemę apkabins. Tada jam 
vėl kalbės mergaitė.

Ar jis jai atsakys?
Ar perduos jai mano linkėji

mus?
O! Kad galėtu ąžuolas prabil

ti!
Palmira Čibiraitė, Palangos vi
durinė mokykla, VIII b klasė 
(Iš jaunųjų kūrybos Lietuvos 
spaudoje)

vą užėmė 1940 metais. Jie 
mums visą laisvę atėmė ir išva
rė mus į pasaulį. Daugelis tų. 
kurie pasiliko? buvo nubausti 
arba išsiųsti i Sibirą. Daug lie
tuvių mirė už savo tėvynę. Daug 
bažnyčių uždarė, žmonės negali 
laisvai eiti į Mišias. Rusai taip 
pat užėmė lietuviškas mokyklas 
ir uždraudė giedoti Lietuvos 
himną. Esu girdėjus, kad dabar 
Lietuvoje miestai atrodo kaip 
Kanadoje. Jie turi didelius pa
status. Palangoje yra daug va
sarnamių, kuriuose gyvena ru
sai.

Dabar mes, lietuviai, turime 
pareigą padėti savo tėvynei Lie
tuvai. Daug kas eina į lietuviš
ką mokyklą ir išmoksta apie 
Lietuvą. Tai gerai, bet reikia ir 
daugiau padėti. Galime skaityti 
lietuviškas knygas ir laikraščius, 
priklausyti prie lietuviškų orga
nizacijų, kalbėti namuose lietu
viškai ir, jeigu būtų galima, lais
vai aplankyti Lietuvą. Mums, 
lietuviams, reikia atsiminti, kad 
nuo mūsų daug priklauso, ar 
Lietuva kada nors bus laisva, 
ar ne.

Jūratė Jurgutytė,
X skyrius, Hamiltonas

Praktiškas pavyzdys tai butų 
partijų rinkimai provincinėje 
arba federacinėje plotmėje. 
Esančios politinės partijos galė
tų pasilikt, bet žmonės, užuot 
balsavę kortelėmis už vienos ar 
kitos partijos atstovą, galėtų la
bai lengvai skaitytuvu (kompiu
teriu) tiesiog balsuoti už pasi
rinktą partiją arba jos vadą. Ta
da nebūtų tokių atsitikimų, kaip 
per praėjusius Kvebeko provin
cijos rinkimus, kur separatis
tai gavo 24% baisų, bet tik sep
tynias vietas parlamente. Libe
ralai, surinkę mažiau nei 50% 
balsų, gavo virš 70 vietų. Taip 
pat tokią tiesioginę demokrati
ją galima būtų įvesti visuose es
miniuose reikaluose. Užuot mė
nesiais trunkančių diskusijų 
parlamente vienų ar kitu klausi
mu, galima būtų klausimą pa
teikti tiesiog žmonėms, kurie, 
turėdami mygtuką, Čia pat pa
balsuotų. Centrinis skaitytuvas 
per porą minučių suskaitytų vi
sus balsus ir problema būtų iš
spręsta.

Mes turim žengti pirmyn, 
siekti naujų tikslų, metodų, bet 
atsargiai, kad nenueitume į di
delius kraštutinumus ir nesu
griautume to, kas yra gera.

Almis Kuolas

ALFREDAS KELIAČIUS, laimėjęs I 
premiją už laikraščių iškarpų rinki
ni. Gimė 1954 m. rugsėjo 30 d. Ha
miltone. Anglišką ir lietuvišką mo
kyklą lankyti pradėjo 1960 m. rude
ni. Apie savo darbus jis rašo: “Pir
mieji žingsniai kūryboje prasidėjo IX 
skyriuje. Mokytojo K. Milerio moko
mi, rašėme aprašymus, eilėraščius. 
Taip ir prasidėjo mano kūryba. Para
šiau: Atostogos, Kelionė j mėnulį, 
Lietuves krašto kūrimasis. Šie mano 
rašiniai buvo patikrinti mokytojo Mi
lerio ir pasiųsti “žiburėliams” ir 
“Eglutei”. Vėliau pradėjau kurti ei
lėraščius. Pradžia buvo sunki, bet, 
mokytojui padedant, buvo išspaus
dinti: Pavasaris, Tėvynė, Pažymėji
mas, Partizano motina. Kūrybą tęsiau 
ir X skyriuje, čia patikrino moky
toja Kvedarienė ir ragino rašyti to- . 
liau. Už iškarpų rinkini šiais metais 
laimėjau I premiją Hamiltone ir To
ronte.

DANGUOLĖ JUOZAPAVIČIŪTĖ, 
laimėjusi lietuvių laikraščių iškarpų 
konkurse II vieta, rašo: “Aš esu gi
musi Hamiltone 1956 metais. Lankau 
“Holy Name of Jesus” mokyklą. Esu 
VIII skyriaję. Kitais metais lankysiu 
“Bishop Ryan” gimnaziją ir manau, 
kad labai patiks. Dabar kol kas man 
patiktų mokytis ekologiją (žemės ap
linką), bet vėliau gal norai pasikeis.”

ANDRIUS GAPUTIS, 15 m. amžiaus, 
Toronto Maironio šeštadieninės mo
kyklos IX skyriaus mokinys, laimė
jęs KLB švietimo komisijos dailiojo 
skaitymo konkurse n vietą
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Mano sapnas
Rašinys, laimėjęs I KLB švietimo komisijos premiją

įaunųjų
Vieną kartą vakare aš žiūrė

jau televiziją iki pirmos valan
dos. Mano tėvų nebuvo namuo
se. Jie išėjo į balių. Apie pirmą 
valandą aš užmigau. Kai atsikė
liau, aš išgirdau šunį lauke lo
jant. Nuėjau prie lango. Lauke 
pamačiau mažytį, visai mažytį 
šuniuką. Aš atidariau duris, ir 
šuniukas į mane žiūrėjo. Kai pa
kėliau šuniuką, jis mano veidą 
laižė. Bet didelis šuo, keturių 
pėdų augštumo artėjo į mane' 
Greitai uždariau duris ir bėgau 
į virtuvę su šuniuku. Padėjau 
šuniuką ant stalo, daviau jam 
pieno ir duonos.

Viduje buvo labai tvanku, tai 
aš išėjau į lauką5 Buvo labai 
tamsu. Išgirdau lėktuvą, bet kai 
pažiūrėjau, pamačiau malūn
sparnį. Tas malūnsparnis nulėkė 
ir numetė dėžę. Ant viršaus bu
vo užrašyta: “Neatidarinėkite”. 
Bet aš vistiek atidariau. Ir jūs 
niekad neatspėsit, kas buvo dė
žėje! Buvo toks pat šuniukas, ko
kį aš suradau. Aš nunešiau jį 
pas šuniuką, kuris buvo virtuvė
je. Kai jis pamatė kitą šunį, tuo
jau iššoko iš mano rankų ir ...

— Atsikelk, tinginy!
Aš išgirdau mamos balsą. Aš 

žinojau, kad buvo rytas, bet nie- 
' kad neatspėsiu kas atsitiko su 

tais dviem šuniukais.
Laima Lukavičiūtė,

11 m., VI skyr., Hamiltonas

LAIMUTĖ LUKAVIČIŪTĖ iš Ha
miltono, laimėjusi I vietą KLB švie
timo komisijos rašinių konkurse jau
nųjų grupėje, štai ką ji rašo apie 
save: “Gimiau Hamiltone 1958 m. 
Lankau “Adelaide Hoodless” kana
diečių mokyklą. Esu VII skyriuje. 
Taip pat lankau lietuvių Vysk. Va
lančiaus šeštadieninę mokyklą, čia 
esu VI skyriuje. Man patinka kar
tais rašyti rašinėlius. Kai būsiu 18 
metų, mano tėvelis žada mane su se
sute nuvežti Į Lietuvą. Kai baigsiu 
gimnaziją, būsiu gyvulių gydytoja. 
Tada ir pati galėsiu dažniau nuva
žiuoti i Lietuvą.” Laimutė taipgi da
lyvauja lietuviškoje veikloje.

RENATA BUBELYTĖ, laimėjusi I 
vietą jaunųjų grupės deklamavimo 
konkurse. Gimė 1961 m. rugsėjo 9 d. 
Toronte. Maironio šeštadieninėje mo
kykloje baigė II skyrių. Mėgsta skai
tyti “Eglutę”. Angliškoje mokykloje 
mokosi III-IV skyriuje, kur einamas 
dviejų skyrių kursas. Yra ateitinin
kų jaunučių kuopos narė.

Keliauju į mėnulį
Rašinys, laimėjęs II KLB švietimo komisijos premija 

jaunųjų grupėje
Paruošiau erdvėlaivi kelionei, 

pati išsiruošiau, ir išskridau. 
Keliavau į mėnulį, norėdama te
nai apsigyventi. Erdvėlaivyje tu
rėjau daug maisto, baldų ir kitų 
reikmenų. Visą laiką erdvėlaivy 
buvo šviesa uždegta, nes kitaip 
būtų tamsu, nors pagal mano 
laikrodį buvo trečia valanda po 
pietų. Kai pasižiūrėjau laukan 
pro erdvėlaivio langą, mačiau 
tamsą ir daug žvaigždžių.

Jau priskridau visai arti mė
nulio ir pasiruošiau leistis, erd
vėlaivio kojas išleidau ir suma
žinau greitį. Nusileidau laimin
gai, bet jau jaučiaus išalkusi. 
Ir kai žvilgterėjau į laikrodį, pa
mačiau, kad buvo vakarienės lai
kas. Nuėjau į erdvėlaivio virtu
vę ir pasigaminau valgį. Kai pa
valgiau, išlipau ant mėnulio pa
sižiūrėti kur aš nusileidau. Kai 
išlipau, prieš save mačiau milži
nišką kraterį. Dar vienas daly
kas, kurį aš pastebėjau, kad mė
nulis nebuvo padarytas iš sūrio, 
kaip žmonės žemėje manė, bet 
iš minkšto akmens. Apžiūrėjus 
šią vietovę, vėl įlipau į erdvėlai
vį nakčiai. Buvau- pavargus po

kelionės, todėl anksti nuėjau 
gulti.

Po poros savaičių atskrido 
daugiau žmonių gyventi mėnu
lyje. Taip aš~ nebuvau vieniša ir 
man patiko gyventi mėnulyje.

Vida Stripinytė

VIDA STRIPINYTĖ, 11 m. amžiaus, 
Toronto mokyklos VIII skyriaus mo
kinė, laimėjusi KLB švietimo komisi
jos rašinių konkurse jaunųjų grupė
je II vietą ___

BERNADETA ABROMAITYTĖ, 6 
m., lanko Šv. Cecilijos mokykloj vai
kų darželi. Toronto Maironio šešta
dieninėj mokykloj baigė I skyrių 
penketukais. Pradėjo skaityti būda
ma 4 metų. Domisi pasakų knygutėm, 
o taip pat “Eglute”, “Geniu” ir “Ži
burėliais”. Dailiojo skaitymo konkur
se skaitė pasaką “Pupa”, šeštadieni
nės mokyklos jaunųjų grupės dailio
jo skaitymo konkurse laimėjo I vie
tą, o Kanados mastu — III.

Kuo norėčiau
Rašinys, laimėjęs KLB švietimo 

jaunųjų
Kai aš užaugsiu, tai aš būsiu 

ūkininkas. Man patinka dirbti 
prie mašinų, traktorių ir kito
kius ūkininko darbus.

Kai buvau kaime, susidrauga
vau su tokiu ūkininku. Aš trejus 
metus dirbau su juo, padėjau žo
lę pjauti, grėbti šieną ir pre
suoti tą sugrėbtą šieną. Man dar 
patinka ūkio gyvuliai, kaip kar
vė, arklys, kiaulės, vištos, avys 
ir triušiai. Aš jau esu matęs viš
tą, kiaulę ir net karvę užmuštą. 
Buvo labai, labai baisu. Jau esu 
dirbęs ant traktoriaus ir ant 
platformos, kur deda supresuo
tą šieną. Mano brolis nori būti 
astronautu, bet aš nesidomiu to
kiais dalykais.

Kai ateis žiema, žaisiu ledo ri
tulį su Montrealiu arba su Bos
tonu.

Aš noriu turėti ūkį. Tame 
ūkyje aš turėsiu kukurūzų, bul
vių/kviečių, pomidorų ir rugių. 
Tuos kukurūzus, bulves, kvie
čius. pomidorus ir rugius par- 
< uosiu už penkis šimtus doleriu. 
Kui turėsiu kokius penkis tūks
tančius dolerių, aš nusipirkai

būti užaugęs?
komisijos konkurse III premija 
grupėje

komisijos rašinių konkurse jaunųjų 
grupėje, štai ką jis rašo apie save 
“žiburėlių” redakcijai:

Esu laimėjęs rašinėlių konkursą. 
Rašinėlio temą pasirinkau tokią: 
“Kuo norėčiau būti, kai užaugsiu.”

Gimiau 1958 m. lapkričio 23 d. 
Mamytė papasakojo, kad po trejų 
dienų mano gyvybė buvo pavojuje. 
Mano visas kūnas ėmė gelsti. Turė
jo pakeisti mano kraują. Tada pari
jau, buvau ir esu sveikas.

Turiu vyresni broli Juozą ir jau
nesni Paulių. Mus globoja, moko tė
tuko mamytė — bobutė. Abu tėveliai 
dirba. Jau ketverius metus turėda
mas mokėjau skaityti, kaip ir mano 
broliai, ir tada pradėjau lankyti li
tuanistinę mokyklą. Labai daug kny
gų esu perskaitęs, kaip ir mano bro
lis Juozas. Dvikalbėje mokykloje 
mokslas gerai sekasi. Labai man pa
tinka sportas. Mėgstu žiūrėti ir pat
sai žaisti. Taip pat labai man patin
ka ir žuvauti. Atostogų metu žuvau
ju. Vieną kartą net 10 žuvų paga
vau per dvi valandas.

ANTANAS GEČIU5

TADAS VALICKIS, 10 m. amžiaus, 
Toronto Maironio VI skyriaus moki
nys, laimėjęs KLB švietimo komisi
jos laikraščių iškarpų konkurse jau
nųjų grupėj III vietą

Pieva oris Nemuno »
Tu pievele, tu žalioji,
Tu pavasarį nešioji — 
Saulė elosto gėlytes, 
Bitės dūzgia aplink jas.
Medumi taip kvepia žiedas! 
Margomis spalvomis rėdos, 
Tyliai kuždasi su vėju, 
Kurs į slėnį atskubėjo...
Tu pievele, tu margoji, 
Mano džiaugsmą tu nešioji — 
Jis nuplaukia lankomis, 
Išdainuotas dainomis!

J. NARŪNE
du automobilius, dvi televizija5 
ir penkis radijo aparatus. Dar 
jeigu liks pinigų, tai gal nusi
pirksiu gražų dviratį. Tai matot, 
kaip man patinka būti ūkininku.

Antanas Gečius, 10 m., 
VI skyrius, Montrealis

Skrendu pas savo draugą mėnulį
Pasiilgau mėnulio! Taip ilgai 

jo neaplankiau. Jis tikriausiai 
jau seniai manęs laukia. Man 
būtinai reikia jį aplankyti ry
toj...

Skrendu, skrendu tūkstančius 
mylių nesustodama, štai, sutin
ku savo draugę kometą. “Labas! 
kaip einasi?” — ji klausia ma
ne, o aš labai skubėdama jai 
atsakiau: “Gerai einasi, bet atsi
prašau, aš turiu skubėti. Mano 
draugas mėnulis bus tikrai per
pykęs belaukdamas manęs.” Tai 
pasakiusi, aš nušvilpiau tolyn. 
Dabar skrendu greičiau. Staiga 
sustojau. “Kas atsitiko?” — 
klausiu ir pastebiu, kad mano 
senas draugas meteoritas stovi 
prie manęs. “Kur leki?” — jis 
klausia mane. Aš tuoj pat jamANTANAS GEČIUS iš Montrealio, 

laimėjęs m premiją KLB Švietimo atrėžiu: “Kodėl mane sustabdei?

Argi nematai, kad aš skubinuo
si? Aš būtinai turiu šiandieną 
aplankyti mėnuii. Prašau mane 
praleist!” “Gerai, praleisiu. Su
diev!” — tarė meteoritas, ir aš 
nudūmiau tolyn. Dabar tai jau 
tikrai turiu pasiekti mėnulį. Le
kiu kuo greičiausiai ir sutinku 
savo draugę planetą. “Labas” 
— ji sako man. “Kur eini?” Aš 
jai paaiškinau, kad skrendu mė
nulio aplankyti ir kad labai vė- 
linuosi. Suprasdama mane, ji 
nieko neklausė ir greit tarė: 
“Sudiev, geros kelionės!” Paga
liau aš pamačiau geriausią savo 
draugą mėnulį. O kaip gera jį 
vėl pamatyti! Skrendu greitai, 
kad galėčiau su juo pasikalbėti.

Dana Blauzdžiūnaitė, 
IX skyrius, Montrealis

OTTAWA,
TULPIŲ ŽYDĖJIMO LAIKAS jau 

baigiasi. Kasmet sostinės turizmo 
reikalų taryba rengia tulpių festiva
lį. Vienas iš festivalio parengimų — 
koncertas įvyko gegužės 30 d. Kon
certo programą paruošė The Ottawa 
Folk Arts Council, kurio pirmininke 
šiais metais yra dr. M. Ramūnienė. 
Koncertas įvyko technikos mokyklos 
auditorijoj. Atidaromąjį žodį tarė 
pirmininkė, pasipuošusi tautiniais 
drabužiais. Programą atliko 9 etni
nės grupės, kurių tarpe, deja, nebu
vo taitiečių. Geriausiai pasirodė uk
rainiečiai ir portugalai. Žiūrovų buvo 
neperdaugiausia.

SUSITUOKĖ Danutė Vilčinskaitė 
ir Jonas Kiškis. Bendruomenės var
du jaunavedžius telegrama sveikino 
apyl. pirm. A. Paškevičius.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA, pir
mą kartą pilnai dirbusi ištisus moks
lo metus, išdavė pažymėjimus. Ta 
proga buvo suruoštas mokslo metų 
užbaigimo aktas. I iškilmes buvo pa
kviesti tėvai, B-nės vadovybė, buvę 
mokytojai. Mokyklą lankė 15 vaiku
čių; pamokos vyko Ottawa Teachers 
College patalpose. Iškilmes pradėjo 
mokyklos vedėja A. Paškevičienė 
peržvelgdama jos veiklą ir atkreip
dama dėmesį į 3 ryškesnes datas: 
mokyklos įsteigimas 1951 m. (B-nės 
pirm. Paškevičius), pirmasis mokyk
los atgaivinimas 1960 m. (B-nės 
pirm. J. Danys),' antrasis jos atkūri
mas (B-nės pirm. Priščepionka). 
Taip pat. tarė žodį ir vyresniųjų sky
riaus mokytoja P. Ancevičienė, pa
keitusi buv. mokytoją V. Balsevičių. 
Mokiniai padainavo/ padeklama
vo, paskaitė savo kūrybos. Pažymė
jimams įteikti pakviestas B-nės dva
sios vadovas kun. dr. V. Skilandžiū-

nas. Parengiamąjį skyrių baigė V. 
Balsevičiūtė, R. Jurkutė, J. Mitalai- 
tė, J. Radžius, L. Radzevičiūtė ir J. 
Valiulis. Jiems išduoti mokyklos pa
gaminti, įrėminti pažymėjimai. 
Dviems tą skyrių lankiusioms moki
nėms — R. Radžiūtei ir V. Valiuly
tei dėl jauno amžiaus prisiminti 
tiems mokslo metams įteiktas spal
votas, įrėmintas Vytis. Perkelti į II 
sk.: E. Pavilonis ir E. Šimanskis; III 
— P. Mitalas ir A. Radzevičius; į 
IV — P. Plečkaitis, R. Pavilonis, L. 
Radzevičiūtė. Jiems išduoti JAV 
švietimo tarybos vartojami pažymėji
mai. J. Balsevičiui ir R. Jurkutei, 
gerai pasirodžiusiems Motinos Die
nos minėjimo programoje, įteiktos 
spalvotų pieštukų dėžutės. E. Pavi- 
loniui pirmajai Komunijai prisiminti 
kun. dr. V. Skilandžiūnas įteikė įrė
mintą gražų lietuvišką Vytį. Tėvų ko
miteto vardu tarė žodį V. Radžius. 
Padėkojęs mokytojoms už nuoširdų 
darbą, įteikė po dovanėlę. Dar kalbė
jo kapelionas, dr. M. Ramūnienė — 
pirmoji šios mokyklos /vedėja, mo
kyt. Priščepionka, buvęs apyl. pirm., 
ir inž. A. Paškevičius, dabartinis 
pirm. Buv. mokyklos vedėjui V. Bal
sevičiui mokyklos vardu įteikta lietu: 
viška knyga. Iškilmėms pasibaigus 
sukalbėta malda ir sugiedotas Lietu
vos himnas. Mokytojos pavaišino vi
sus dalyvius kava ir pyragaičiais.

BENDRUOMENĖS R E N G LAMA 
IŠKYLA pas p. Leverius į Camp
bell’s Bay įvyks birželio 28 d. Ren
kamasi tuojau po pietų.

STASIO ŠIMUČIO
A. a. Stasys šimutis gimė 1900 m. 

spalio 13 d. Tauragės apskrityje, Ši
lalės valsčiuje. Į Kanadą atvažiavo 
1928 m., norėdamas užsidirbti pini
gų ir vėl grįžti į savo tėviškę, gra
žią ir mielą Žemaitiją.

Lietuvai atgavus savo valstybinę 
nepriklausomybę ir skubiai atstatant 
karo audrų sugriautą ūkį, užklupo 
pasaulinė ūkinė krizė. Dėl jos nema
žai lietuviško jaunimo išvyko į Pietų 
ir Šiaurės Ameriką jieškoti geresnių 
gyvenimo sąlygų. Vienas iš tų ir bu
vo Stasys Šimutis. Atvykęs į Kanadą, 
rado dar blogesnes pragyvenimo są
lygas, negu karo audrų nuvargintoj, 
jaunoje Lietuvos valstybėje. Todėl 
Stasiui teko daug pavargti, nekartą 
pusbadžiam ant prekinių traukinių 
platformų važinėti iš provincijos į 
provinciją, iš vieno miesto į kitą 
jieškant darbo. Jis dirbo ūkiuose, 
kasyklose dažnais atvejais tik už 
maistą. Tik po daugelio vargingų me
tų, pagerėjus Kanados ūkinei padė
čiai, iš savo kruopštaus darbo san-

PER K. LIETUVIŲ FONDO įga
liotinį Otavai A. Paškevičių gauta iš 
Fondo $100 pašalpa šeštadieninei
mokyklai. Albinas Vilniškis

ST. CATHARINES, ONTARIO
A. a. Stasys Šimutis

MIRTIES METINĖS 
taupų Stasys šimutis nusipirko ne
didelį ūkelį.

Laikui bėgant ir ūkio kainoms ky
lant, Stasys pardavė savo ūkį ir pir
ko didesnį tabako ūkį, kurį per eilę 
metų išmokėjo ir senatvėje tikėjosi 
sulaukti lengvesnių dienų. Po dau
gelio vargingų metų tikėjosi pradė
ti geresnį gyvenimą, bet staigi mir
tis pakirto — mirė 1969 m. vasario 
25 d., šeimos, giminių ir artimųjų 
vietos lietuvių buvo palydėtas ir pa
laidotas Tillsonburgo kapinėse.

A.a. Stasys Šimutis buvo gero bū
do, visad linksmas, su visais drau
giškas, o užklaustas kaip sekasi, at
sakydavo juokais: “stumiuosi kartu 
su dypukais”. Jis buvo tikras brolis 
buvusio “Draugo” redaktoriaus ir vi
suomenininko Leonardo Šimučio. Pa
liko našlę žmoną Konstanciją, duk
terį Prancišką ir brolius Leonardą 
ir Petrą.

Velionės našlė Konstancija šimu- 
tienė metinių proga Delhi lietuvių 
bažnyčioje užprašė šv. Mišias, ku
riose dalyvavo vietos lietuviai ir 
Stasio brolis Petras. Po pamaldų p. 
Simutienės visi dalyviai buvo pa
kviesti pietums.

Stasys šimutis visuomet labai pa
garbiai švęsdavo savo vardo dieną, 
todėl pirmųjų metinių — vardo die
nos proga gegužės 7 d., našlės Kons
tancijos Simutienės rūpesčiu, su pa
maldomis bažnyčioje ir kapuose pa
šventintas Stasio šimučio paminklas 
Tillsonburgo kapinėse, šventinimo 
apeigas, dalyvaujant velionies našlei 
Konstancijai, giminėms ir artimie
siems, atliko kun. dr. J. Gutauskas. 
Po šventinimo apeigų dalyvavę baž
nyčioje ir kapuose p. K, Simutienės 
buvo pakviesti i Delhi pietums, ku
rių metu susirinkusieji prisiminė 
jiems artimą Stasį.

SIB1RINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJU 
MAS — birželio 14 d., tuoj po pa
maldų parapijos salėje. Bus paskai
ta ir vainiko padėjimo iškilmės vie
nuolyno sodelyje. Prašome visus tau
tiečius dalyvauti Apylinkės valdyba 

KELI KITATAUČIAI komunistai 
gavo Community Centre salę Lenino 
100 metų sukakčiai. Nustebo vi
sas miestas, kai protestuojančių prieš 
minėjimą gegužės 31 d. susirinko su 
plakatais virš 500 žmonių. Vienas bu
vo nugabentas į nuovadą, bet greit 
paleistas. Triukšmo buvo nemažai, 
nors policija pareiškė pasitenkinimą 
tvarkinga protesto demonstracija. 
Lietuviai dalyvavo labai aktyviai. 
Vietos spauda gana platoką demonst
racijos aprašymą užbaigė vieno ka
nadiečio pareiškimu, esą nelengva 
jam buvo suprasti kas darėsi. Ne
nuostabu: plakatai nepakankamai 
ryškiai pasisakė prieš esminį reika

lą — Sovietų Rusijos imperializmą. 
Kanadiečiams seniai mirusio Lenino 
barimas nesudarė įspūdžio, žiūrovas 

JONINIŲ PROGRAMA. Sužinota, 
kad atvyks visas Londono lietuvių 
ansamblis “Baltija” — dainos ir tau
tiniai šokiai. Taip pat dalyvaus Ha
miltono Aušros Vartų par. choras. 
Jonams pagerbti numatomi įvairu
mai, įdomūs ne tik jaunimui, bet ir 
senimui. V. Babecko lietuviško šo
kių repertuaro orkestras irgi yra di
delis Joninių priedas. Programa ir 
kiti dalykai bus pravesti sklandžiai 
— kaip televizijoj ir neužtruks il
giau, kaip 2 vai. Turi likti laiko pa
sisvečiuoti, ypač kai laukiama sve
čių ir iš tolimiausių vietovių. Ka
dangi vis gaunami laiškai su paklau
simais dėl laiko ir vietos, dar sykį 
primename: birželio 27 d., 6.30 v.v.. 
Ill Church St. Nuo Q. E. Way 1 my
lia. Geriausia važiuoti Geneva St., pa-

sukti Wellando gatve ir įvažiuoti į 
pirmą pasitaikiusią Shopping Plazą. 
Ten didelis plotas automobiliams pa
sistatyti. Iš čia tik keli žingsniai iki 
Canadian Legion salės. Rengėjai

TAUTYBIŲ FESTIVALIS turėjo 
būti labai plačiai ir gerai organizuo
tas. bet išėjo gana vidutiniškas. Prisi
dėjo ir lietingas oras parado metu. 
Programa buvo užtęsta, net virš 5 
valandų, žmonės pavargo, ėmė skirs
tytis ir paskutiniesiems programoje 
pritrūko žiūrovai. Tautybės pasirodė 
visos labai gerai, nors dėl nepalan
kių sąlygų didesnio įspūdžio negalėjo 
padaryti. Lenkų operos solistė gerai 
dainavo, bet dėl ūžesio arenoje nie
ko nesigirdėjo. Tas pats buvo ir su 
anglų choru. Klausimas tad, ar tokie 
dalykai išviso tinka scenai?

Lietuvių dalyvavimas šiame festi

STEPAS JAKUBICKAS

valyje buvo visais atžvilgiais geras. 
Jų parodėlė mieste, vitrinoje, ir ga
na didelė paroda prekybos plazoje 
pralenkė visų kitų tautybių parodas 
tiek eksponatų, tiek išstatymo at
žvilgiu. Tik klausimas, ar apsimokė
jo tos didelės pastangos beveik vie
no žmogaus — nepailstamo Adolfo 
Šetiko? Skriauda ir Hamiltono trims 
tautinių šokių puikiai pasiruošusioms 
grupėms pasirodyti tokiose sąlygose, 
kokios buvo šį kartą. Lietuvos var
das dar sykį buvo iškeltas gana pla
čiai, nes viskas buvo perduota dar 
ir per televiziją, bet tautybių festiva
lio menka organizacija visą vertę ir 
pastangas gerokai sumenkino ir kelia 
rimtų abejojimų, ar verta kitais me
tais tiek aukotis, kiek šiemet.

Dalyvis
(Nukelta į 9-tą psl.)

Jūsų vaikai gaus ne tą išsilavinimą 
kuri įūs gavote

Švietimas Ontario provincijoj pa
sikeitė, nes ir gyvenimo. būdas pa
sikeitė. Vaikai dabar mokosi mate
matikos tyrinėdami, kaip skaičiai el
giasi ir ką jie reiškia. Jie nesimoko 
gramatikos dėl gramatikos; nepri
ima istorijos neištyrę visų jos as
pektų. O ir gamtos mokslai, kurių 
jie mokomi, yra 1970 metų moks
lai. ’ -

Dalykai, kurių Jūsų vaikas moko
si šiandieną, paruoš jį rytojaus gy
venimo stiliui. Jei mes to nedarytu
me, nepakeistume nei jaunimo, nei 
mūsų provincijos.

Šiandieną provincijoj yra 16 uni
versitetų. Vien per pastaruosius 
ketverius metus studentų skaičius 
padvigubėjo, o Ontario vyriausybės 
skiriamos sumos studentų atžymė-

jimams, premijoms ir stipendijoms 
padidėjo nuo 5 milijonų dolerių iki 
30 milijonų.

Kitos augštesniojo švietimo insti
tucijos taip pat sparčiai auga. Pa
vyzdžiui, pritaikomojo meno bei 
technologijos kolegijos - naujo sti
liaus Ontario švietimo institucijos 
klesti nuo Sarnijos iki Thunder 
Bay. šios bendruomenės kolegijos 
yra Įsteigusios diplominius kursus, 
apimančius viską nuo biochemijos 
iki laivų statybos ir nuo lėktuvų su
sisiekimo kontrolės iki modernios 
elektronikos. Ontario provincija 
1967 m. šioje srityje dar nieko ne
turėjo, o dabar jau turi 20 bendruo
menės kolegijų 61 vietovėje, 38.000 
tikrųjų studentų ir 34.000 dalinių 
studentų.

Jei netikite, kad mums tikrai rei
kia pažangaus švietimo, kuris pa
ruoštų pažangiam dabarties gyveni
mui, nurodysime jums savanaudiš
ką motyvą. Tai jūsų ateitis. Onta
rio ekonomija iš $14.7 bilijono 
(1960 metais) paaugo iki $31.5 bili
jono 1969 metais. Mūsų pajamos 
per tą dešimtmeti padvigubėjo. Mū
sų eksportas padidėjo tiek, kad už
imą antrą vietą pasaulyje. Išlaiky
ti šiai pažangai reikia gerai pa
ruoštų žmonių.

Mūsų investavimas švietimo srityje 
padeda kurti geresnę ateitį. Bet ant
ra vertus, reikia stiprios ekonomijos 
paremti geriems užmojams. Jūs gali
te padėti štai kokiu būdu: kai prekės 
kaina ir kokybė yra lygi, pirkite Ka
nados gaminius.

Ontario mokslinė pažanga nenu
trūksta, kai saulė nusileidžia — su
augusieji atlieka didžiąją studijų 
dalį. Vien Toronte yra šimtai kur
sų. Juose mokosi tūkstančiai suau
gusiųjų Įvairiu dalykų — nuo daili
dės amato iki piliečių teisių moks
lo, nuo keramikos iki poezijos.

Ontario universitetai dabar turi 
apie 104,000 tikrų studentų ir 
69,000 dalinių studentų, šiame 
vaizde matyti vienas naujausių On
tario universitetų pastatų — Tren
to universitetas Peterborough.

Ontario darbo jėga, kuri praėjusiais 
metais pirmą kartą peržengė 3 mili
jonų ribą, vis daugiau specializuo
jasi ir darosi vis labiau pajėgi kon
kuruoti su kitomis pramonės šali
mis. Mūsų metinis investavimas į 
darbo jėgos švietimą siekia laipsniš
kai gerinti specialybes, Įvedant On
tario programą, atremtą Į paruoši
mą pačiose įmonėse.

Rytojaus Kanados gyvenimo stilius stato daug reikalavimų, bet Ontario stilius yra pasiruošti šiems reikalavimams dabar
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Tauta kaip žmogiškoji tikrovė
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dienomis Toronte. Pagrindinė suvažiavimo tema: "Tauta kaip žmogiškoji tikrovė"
Sociologija ir istorija

Socialinių mokslų sekcijai va
dovauja prof. dr. A. Musteikis. 
Jis pats kalbės apie akademinę 
ambasadorystę, prof. dr. R. Vaš- 
tokas tema: “Lietuvių charakte
ristika antropologiniu atžvil
giu”, universiteto dėstytoja ma
gistrė I. Lukoševičienė: “Lietu- 

’vių jaunimo įsijungimas socia- 
linėn veiklon”. '

Istorijos sekcijos vadovas dr. 
J. Jakštas gvildens temą “Auš
ros” laikotarpio istoriografija”, 
kun. prof. St. Yla — “Svetimy
bių antplūdis Lietuvoje XVIII 
šimtmetyje”, R. J. Misiūnas — 
“Algirdo tikėjimas”.

Abi šios sekcijos pasirinko la
bai konkrečias ir-lietuviškas te
mas, apimančias Lietuvą ir išei
viją.

Literatūra bei menas
Lietuvių kalbos bei literatū

ros sekcija rūpinasi prof. dr. A. 
Klimas. Jau žinoma, kad sekci
jos darbuose dalyvaus, šalia va
dovo prof. A. Klimo, prof. B. 
Ciplijauskaitė, A. Vaičiulaitis, 
prof. R. Šilbajoris, profesorius 
Schmalstieg ir prof. A. Sennas. 
Galimas dalykas ši sekcija išsi- . 
plės į dvi. Paskaitų temos dar 
nežinomos.

Numatyta ir architektūros bei 
meno sekciją, kurios vadovu pa
kviestas archit. dr. A. Kulpa- 
Kulpavičius. šioj sekcijoj dail. 
T. Valius skaitys paskaitą apie 
dar mažai žinomą išeivijos dai
lininką Domšaitį ir jo kūry
bą, dr. A. Kulpa' pateiks origi
nalius savo studijos rezultatus 
apie proporciją liet, bažnyčių 
statyboje, archit. A. Kerelis 
gvildens lietuvių architektūrą 
išeivijoj, dail. Leonas Urbonas 
kalbės apie psichologines gel
mes moderniojoj mūsų tapyboj. 
Jo paskaita bus iliustruota origi
naliais paveikslais ir skaidrėmis. 
Ir kitos šios sekcijos paskaitos 
bus jungiamos su skaidrėmis.

Teisė, politika, ekonomika
Šios sekcijos vadovas — prof, 

dr. Vyt. Vardys. Jis gvildens 
politinių mokslų temą (dar ne 
žinoma),' dr. D. Krivickas “Tarp
tautinė Lietuvos padėtis ir atei
ties perspektyvos”, dr. J. Nor- 
kaitis — “Autonominiai ir hete- 
ronominiai dėsniai ekonominia
me procese”. Šios sekcijos pa-
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a mMlEJE VEIKIOJE
Kai kiti lietuvių išeivijos 

moksliniai vienetai tik bando or
ganizuotis, L. K. Mokslo Aka
demija šaukia jau aštuntąjį su
važiavimą. Kiekvieną lydi stam
bus ^Suvažiavimo darbui” to
mas, kuriuose būna išspausdin
tos suvažiavimo paskaitos, dis
kusijos ir kiti darbai. Anksty
vesniuose suvažiavimuose buvo 
gvildenamos įvairios temos, dau
giau ar mažiau susietos su gyve
namąja tikrove. Šį kartą bus 
žvelgta daugiau į' lietuviškąją 
tikrovę. Gyvenant likiminį tau
tos laikotarpį, dera pažvelgti į 
to pobūdžio problemas akademi- 

- nėmis akimis. Tam yra skirta 
dr. J. Girniaus pagrindinė pa
skaita “Tauta kaip žmogiškoji 
tikrovė”. Prie jos įvairiais požiū
riais derinsis humanistinių 
mokslų sekcijos. Sunkiau yra 
prisiderinti gamtos mokslų sek
cijoms, bet ir jos vienu ar kitu 
aspektu gvildens tą pačią tik
rovę.

Teologija ir filosofija
Suvažiavime bus 11 sekcijų, 

’ kurioms vadovauti centrinė 
Akademijos vadovybė pakvietė 
atitinkamus asmenis. Teologijos 
sekcija rūpintis pakviestas kun. 
dr. Pr. Gaida, “TŽ” redaktorius. 
Paskaitas skaitys: kun. dr. A. 
Baltinis tema “Parapija kaip 
tautinės individualybės puose
lėtoja”; kun. dr. F. Jucevičius
— “Tauta krikščioniškoj vizi
joj”. Numatytas ir simpoziumas, 
kurio tema “Krikščionis tarp 
kolektyvizmo ir individualiz
mo”. Simpoziumo nariai: kun. 
dr. V. Cukuras, prof. dr. A. Ra
mūnas ir kun. dr. Pr. Gaida.

Filosofijos sekcijos vadovas
— prof. dr. J. Navickas. Jo pa
skaitos tema: “Sąmonės brendi
mo vyksmas Hėgelio fenomeno
logijoj”. Prof. dr. V. Mantautas 
kalbės tema “Žmogaus ir idėjos 
problemos Pūtvio filosofijoj”; 
dr. V. Vyčinas — “Heideggerio 
etikos klausimu”; prof. dr. K. 
Skrupskelis—“Pagrindinės Roy- 
ce’o antropologijos sąvokos”.

Pedagogika ir psichologija
Pedagogikos sekcijai vado

vauti pakviestas Otavos univer
siteto pedagoginių mokslų fa
kulteto profesorius bei vicede- 
kanas ir palyginamosios pedago
gikos centro direktorius prof, 
dr. A. Ramūnas-Paplauskas. Jis 
kalbės apie lietuvių pedagogi
ką kryžkelėse, kun. dr. J. Gu
tauskas — apie šeimos ir mo
kyklos vaidmenį lietuvybės ug
dyme, prof. J. Račkauskas — 
apie lietuvių įnašą Europos pe- 
dagogikon, prof. dr. G. Procuta
— apie lietuvį mokytoją sovieti
nėje Lietuvoje.

Psichologijos sekcijos vado
vė prof. dr. A Šidlauskaitė savo 
paskaitoje gvildens temą: “Neu
ropsichologija ir asmenybės ug
dymas”. Antrasis šios sekcijos 
paskaitininkas — kun. prof. dr. 
A. Paskųs savo temos dar ne
pranešė suvažiavimo rengėjams.
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LIETUVOS KANKINIŲ 
KOPLYČIA

SV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
garsiausioje pasaulio vietoje, 

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

Šių metų liepos 7 diena 
koplyčia bus dedikuota. 
Savo auką atsiųskite prieš 

koplyčios dedikaciją.
Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND 

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

šio

Margis Drugstore 
JOHN V. MARGIS, PtunJB.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBE EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLES, ZUBRA20TĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEU LE. 5-1944
Toks skanus gabaliukas... aš jo nepaleisiu! Nuotr. A. Miežansko

Atsiųsta paminėti
Dr. Viktoras Gidžiūnas, OFM, 

PRANCIŠKONAI OBSERVANTAI 
XV IR XVI A.” 500 metų jubilėjaus 
proga. 32 psl. Atspaudas iš “Aidų” 
žurnalo 1970 m. 2-3 nr. Spaudė Tėvų 
pranciškonų spaustuvė, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221, USA

Lux Christi nr. 1, balandis. ALRK 
Kunigų Vienybės žurnalas, administ
ruojamas kun. dr. Z. Smilgos, 155 
Washington St., Middletown, Conn. 
06457, USA.

Šaltinis. Tikybinės ir tautinės min
ties žurnalas. 1970 m. 2 nr. Red. S. 
Matulis, MIC, red. narys V. šlaitas. 
Leidėjas — šv. Kazimiero Sąjunga.
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A. Bačkis. Jo paskaitos tema bus 
pranešta vėliau.

Gamtos mokslai ir medicina
Gamtos bei fizinių mokslų 

sekcijai vadovauja dr. Br. Povi
laitis. Jo paskaitos tema — 
“Mutacijos moderniojoj biolo
gijoj”, dr. V. Fidlerio — “Ato
minės energijos vaidmuo pasau
lio energijos šaltinių tarpe”, dr. 
P. Kaladės — “Žmonijos gausė
jimas ir nauji maisto ištekliai”, 
inž. A. Ketvirčio — “Psichofi
ziologiniai matomumo aspektai 
eisme”. Šios paskaitos bus iliust
ruojamos skaidrėmis.

Medicinos mokslų sekcijos va
dovas prof. dr. V. Pavilanis, Pa
sižymėjęs virusų tyrimo srity
je, gvildens temą' “Mėgintuvėlio 
(test tube) gyvybės problemos”, 
dr. Z. Danilevičius — “Biologi
nių mokslų pažanga pastaraja
me penkmetyje”, dr. D. Jasaitis 
— “Gimdymo kontrolė ir abor
tai kataliko gydytojo akimis.”

Kiti parengimai
Šalia mokslinių paskaitų, dis

kusijų, simpoziumų, bus pakan
kamai laiko laisviems pokal
biams bei susitikimams. Be to, 
rengiamas literatūroj vakaras- 
koncertas, kurio programoje da
lyvauti jau sutiko: kun. L. And- 
riekus, OFM, poetas J. Aistis, A. 
Vaičiulaitis. Koncertinę dalį at
liks žymusis pianistas A. Kupre
vičius. Numatytas ir tradicinis 
Akademijos suvažiavimo daly
vių banketas. Suvažiavimo už
baigai skirtas paminėjimas rašy
tojo J. Tumo-Vaižganto. Jame 
pagrindinį žodį tars J. Aistis.

Lietuva didžiosiose enciklopedijose
Lietuva ir lietuviai randa vie

tos didžiosiose anglų kalba lei
džiamose enciklopedijose, kurių 
bent dali čia suminėsime.

Bene daugiausia vietos apie 
Lietuvą, lietuvius bei jų veiklą 
skiria “The New Catholic En
cyclopedia”, paruošta Amerikos 
katalikų universiteto Vašingto
ne redakcinės kolegijos. Šioje 
1967 m. išleistoje enciklopedijo
je yra 3 straipsniai: bendrasis 
apie Lietuvą (autorius P. Rabi
kauskas), lietuvių literatūrą (A. 
Salys ir A. Vaičiulaitis), apie lie
tuvius JAV (A. Kučas). Ypač iš
samus ir gerai paruoštas raši
nys apie lietuvių literatūrą, ku
ris pailiustruotas M. Valančiaus, 
žemaitės, Vydūno ir F. Kiršos 
nuotraukomis. Taip pat įdėtas 
Lietuvos žemėlapis ir vieno pa
kelės kryžiaus piešinys. Visi sky
riai turi plačius bibliografinius 
duomenis. Atskiruose enciklope
dijos tomuose rašoma apie Vil
nių, Kauną bei kitas Lietuvos 
vietoves bei asmenis.

“Catholic Encyclopedia For 
School and Home”, išleista 1965 
m. McGraw-Hill Book Company, 
Įsidėjo Walter C. Jaskievicz, S. 
j.,straipsnį “Lithuanians in the 
United States”, čia duodama is
torinių žinių apie Amerikos lie
tuvius, supažindinama su lietu
viais katalikais, jų institucijo
mis, kultūrine veikla. Minima, 

EDV. ŠULAITIS
kais, lietuvių - lenkų ginču, so
vietine okupacija, ekonominiu 
gyvenimu. Atskiri straipsniai 
šioje enciklopedijoje apžvelgia 
lietuvių kalbą bei literatūrą. 
Lietuvių literatų eilėse suminė
ta nemažai vardų, bet tik 3 jau
nesnės kartos kūrėjai: A. Nyka- 
Niliūnas, J. Mekas ir M. Katiliš
kis. Įdėta ir viena nuotrauka — 
Vilniaus vaizdas (šioje enciklo
pedijoje Vilniaus pavadinimas 
rašomas tiksliai, tuo tarpu kito
se — jis rašomas įvairiai). Bet 
ir čia klaidų neišvengta; pvz.. 
dabartinis Lietuvoj vardas rašo
mas “Lietuvas Taryn Socialis
tinė Respublika”.

“Encyclopedia International”, 
leidžiamoje Grolier, Ine. leidyk
los Niujorke, yra vienas Alfred 
Erich Senno straipsnis apie Lie
tuvą. Įdėtas ir Lietuvos žemėla
pis su miestų rodykle, gyventojų 
skaičiumi (Vilnius čia žymimas 
su 235.000 gyventojų). Daugu
mas miestų rašomi gražiai lietu
viškai, kiti kiek keistai; pvz. 
Shyencheuis (turi būti Švenčio
nys), Zarasay. Taip pat yra ir 3 
nuotraukos: Vilniaus Komjauni
mo gatvės vaizdas, kolūkio pjo
vėjai ir statybininkai Vilniuje 
(jų autoriais nurodoma Sovfoto 
agentūra).

To paties Senno straipsnis 
kad leidžiami 2 lietuviški dien-, apie Lietuvą, tik kiek ilgesnis ir vv. . „ ... , ... . iggajnggHjs yra išspausdintas ki

toje gana svarbioje enciklopedi
joje — “Encyclopedia America
na”. čia gerai aprašyta ir sovie
tinė Lietuvos okupacija. Mini
mas Lietuvos atskyrimas nuo 
Vakarų pasaulio, nors rašoma, 
kad 1955—1956 m. kaikurios už
tvaros buvo pakeltos. Rūpestin
gai atrinktos delegacijos iš užsie
nio pirmą kartą Lietuvon buvo 

lai- įsileistos 1955 m., o turistai —

rašč’ai (kiti du dėl jų orientaci
jos vadinami rusiškais), 58 savai
tiniai ar mėnesiniai leidiniai; 
yra 22 lietuvių radijo progra
mos. Rašoma, kad 1953 m. Bos
tone pradėta leisti “Lietuviškoji 
Enciklopedija” (turėtų būti 
“Lietuvių Enciklopedija”, E. š.)

Pasaulinio garso “Encyclope
dia Britanica” plačiai ir išsamiai 
supažindina su Lietuvos pra
eitimi,

, ' ^WSSi

Paminklas a. a. Izabelei Matusevičiūtei lietuvių kapinėse Port 
Credit, Ont. Projektas — archit. dr. A. Kulpos. Prie paminklo 
— velionės sesuo Teresė Simonaitienė’

1959 m. Įdėta šokančių lietuvai
čių nuotrauka (autorius V. Au
gustinas from Darbininkas, du 
dabartinės Lietuvos vaizdai).

Taip pat Lietuva gana plačiai 
aprašoma “The American Peop
les Encyclopedia” puslapiuose, 
čia ilgoko straipsnio autoriumi 
nurodytas K. Kalnins (turbūt 
latvis). Net visas puslapis paskir
tas Lietuvą vaizduojančioms še
šioms nuotraukoms. Beveik vi
sos iš nepriklausomos Lietuvos 
laikų. Jų šaltiniai nurodyti Con
sulate of Lithuania, Black Star, 
Ewing Galloway ir Sovfoto. Šios 
enciklopedijos leidėjas — Gro- 
lier, Ine., Niujorke.

Gana trumpai Lietuva yra mi
nima Anglijoje leidžiamoje 
“Chambers’” enciklopedijoj (tik 
15 tomų). Straipsnio apie Lietu
vą autoriai yra John Peter Cole, 
Alexander Bruce Boswell, Jo 
cob Miller.

Amerikoje populiarioje ir ne
brangioje — “The World Book” 
enciklopedijoje apie Lietuvą ra
šo Francis J. Bowman, kuri iške
lia svarbesniuosius krašto istori
jos ir kultūrinės veiklos momen
tus. Minimas Lietuvos prijungi
mas prie Sov. Sąjungos, bet pa
brėžiamas faktas, kad jo nepri
pažįsta JAV ir daugelis kitų 
valstybių. Nurodoma, kad Lietu
vos diplomatai ir konsulai dar 
funkcionuoja senosios Lietuvos 
vyriausybės vardu visojfe eilėje 
kraštų. Įdėta charakteringa nuo
trauka, Vaizduojanti lietuvę mo
terį prie ratelio.

“The New Caxton” enciklope
dijoj yra rašinys apie Lietuvą, 
nors jam trūksta išsamumo, 
ypač apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį. Ši enciklopedija įdomi tuo, 
kad joje beveik visos nuotrau
kos yra spalvotos. Ir Lietuvos 
žemėlapis bei du vaizdai yra 
spalvoti.

Lietuva ir lietuviai plačiau ar 
siauriau yra atžymimi ir kitose 
anglų kalba leidžiamose enciklo
pedijose. Tai yra geriausias ži
nių šaltinis kitataučiams, ku
riems Pabaltijo valstybės dažnai 
yra mažai žinomos.

O. B. AUDRONĖ

TYLU
Tylu.
Klausykimės 
Kaip groja sienos 
Traukine muzika 
Tą pačią. 
Per visą naktį 
Juodąją — 
Neaugančia
Rytu.

Klausykimės, 
Kaip groja sienos.

Ir akys, 
Buvę mėlynos — 
Rugiagėlės — 
Taip degančios 
Nuo nemigo, 
Nuo valandų kandžių 
Merkiasi
Palietus Vitšpačiui 
Piritu.
Girdžiu — 
Tyla užmigo 
Poilsiui šventam.

METINI KONCERTĄ Franklin K. 
Lane mokyklos salėje surengė 
Vytauto Strolios vadovaujamas Niu
jorko lietuvių vyrų choras, talkon pa
sikvietęs lig šiol beveik negirdėtą so
listę F. Railaitę-Riley, sopraną. Paly
dima pianistės A. Anderson, ji pa
grindinį dėmesį skyrė vokiečių kom
pozitoriams — W. A. Mocartui, X 
Brahmsui, G. Mahleriui, o lietuviams 
atstovavo tik dvi jos atliktos dainos
— St. Šimkaus “Lopšinė” ir J. Gruo
džio “Aš anyta”. Vyrų choro didžią
ją programos dalį sudarė lietuvių 
kompozitorių kūriniai, jų tarpe ir J. 
Švedo “Dziedukas”, padainuotas su 
solistais — sopranu F. Railaite-Riley 
ir bosu V. Savukynu. Antroji koncer
to dalis buvo skirta rečiau girdi
miems kūriniams — R. Wagnerio 
operų “Tanhaeuser”, “Skrajojantis 
olandas” maldininkų ir jūrininkų 
chorams, E. Griego “Tėvynės atradi
mui” iš operos “Olav Trygvason”, F. 
W. Berner dainai “Labas rytas”.

SUSITIKIMĄ SU KAZIMIERU 
BARĖNU Britanijos sostinėje Lon
done surengė inž. R. Baublio vado
vaujamas Lietuvių Kultūros Klubas. 
Su rašytojo kūryba ir nueitu gyveni
mo keliu dalyvius supažindino Ro
mualdas E. Maziliauskas. Vakaro 
programą atliko jaunimas: “Tūboto 
gaidžio metų” ištraukas skaitė Jani- 

. na Tallat-Kelpšaitė-Kinkienė ir Ro
mas Kinka, dalį novelės “Medis” iš 
knygos “Giedra visad grįžta” — ke
ramikė ir dailininkė Gailutė Gasiū- 
nienė, buvusi Australijos lietuvaitė. 
Koncertinėje dalyje skambėjo M. K. 
Čiurlionio mazurka ir preliudai, at
likti pianisto N. B. Irving. Vakaras 
baigtas pasikalbėjimu su K. Barėnu, 
atsakiusiu į eilę dalyvių klausimų, 
susijusių su jo raštais ir aplamai li
teratūra.

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪ- 
DŽIO savaitė Dainavoje bus užbaigta 
birželio 20 d. literatūros vakaru, ku
rio programoje dalyvaus poetai Liū
ne Sutema, dr. Henrikas Nagys ir ra
šytojas Marius Katiliškis. Tą pačią 
dieną bus ir dr. H. Nagio paskaita 

-apie lietuvių poeziją Lietuvoje bei 
išeivijoje.

BOSTONO LB KULTŪROS KLU
BAS šio sezono kultūrinius renginius 
užbaigė rašytojo Kazio Almeno pa
skaita “Istorijos mėgėjo žvilgsnis į 
1720—1770 metų laikotarpį Lietuvos 
—Lenkijos valstybėje”. Paskaitinin
kas yra atominės fizikos mokslinin
kas, dirbąs Maryland universitete, li
teratas, dviejų dalių romano “Upė į 
rytus, upė į šiaurę”, novelių rinki
nių “Bėgiai” ir “Gyvenimas yra ke
kė vyšnių” autorius. Minėtąjį Lietu
vos ir Lenkijos istorijos laikotarpi 
yra išsamiai išstudijavęs, rinkdamas 
medžiagą naujam romanui. Po pa
skaitos klubo pirm. inž. č. Mickūnas 
dalyviu^ supažindino su naujuoju 
p^iimnku inž. Viktoru Kubilium, 
kuriam teks rūpintis klubo kultūrine 
veikla sekantį sezoną.

APIE LIETUVĄ platokai rašoma 
“The Illustrated Columbia Encyclo
pedia” 12 tome. 1969 m. laidoje prie 
rašinio “Lithuania” įdėti trys vaizdai
— Vilniaus, Pažaislio ir verpiančios 
lietuvaitės. Ryškiom raidėm pažymė
ta: “View of Vilna, capital of Lithua
nia”. Gana teisingai informuojama 
apie dabartinę būklę, Lietuvos pra
eitį, remiantis A. E. Senn “The 
Emergence of Modern Lithuania”, 
1959. Vietomis krinta į akis netiksli 
Lietuvos praeities interpretacija. 
Pvz. apie Liublino uniją sakoma: 
“Lithuania fully merged with Po
land ... The Lithuanian aristocracy 
and burghers became thoroughly Po- 
lonized, while the peasantry lingered 
in ignorance and servitude. By the 
three successive partitions of Po
land .. . Lithuania passed to Russia”. 
Toks suliejimas su Lenkija nėra tei
singas. Lenkija daug kur užgožė Lie
tuvą, bet tai nereiškia, kad Lietuva 
dingo kaip valstybinis vienetas.

IGNAS MALCIUS, Čikagos kon
servatorijos akademinio kurso stu
dentas. studijiniam darbui pasirinko 
tris kompozitorius — italą G. Verdi, 
vokietį A. Brucknerį ir lietuvį VI. Ja- 
kubėną. Išsamioje studijoje jis pa
teikia VI. Jakubėno biografiją, kūry
binę raidą, pedagoginę ir žurnalisti
nę veiklą. Pagrindinis dėmesys ski
riamas VI. Jakubėno kūriniams — 
plačiai simfoninių veikalų analizei, 
jo kūrinių rūšims, formai ir stiliui.
I. Malciaus studiją perskaitęs Čika
gos konservatorijos vadovas Fran
cois d’Albert, smuiko virtuozas, pa
reiškė pageidavimą plačiau susipa
žinti su VI. Jakubėno ir kitų lietuvių 
kompozitorių kūryba. Angliškai pa
rašyta I. Malciaus studija “Vladas 
Jakubėnas” būtų naudingas papildas 
amerikiečių . ir kanadiečių bibliote
koms. Autorius turi ribotą skaičių 
mašinėle rašyto originalo kopijų. 
Jeigu mūsiškiai muzikos specialistai 
studiją pripažintų vertinga, ją reikė
tų išleisti atskiru leidinėliu, kuris 
nepareikalautų didelių finansinių iš
teklių, nes originalas turi tik 11 ma
šinėle rašytų puslapių.

J. K. KARIO “NUMIZMATIKA”
— paskutinė iš trijų mūsų šios sri
ties žinovo parašytoji knyga jau gau
nama. Joje yra enciklopedinis nu
mizmatikos žodynas ir rinktinės au
toriaus studijos, liečiančios Lietuvos 
ir kitų šalių pinigus. Veikalas gau
siai iliustruotas. Platintojams už tris 
parduotuosius egzempliorius duoda
mas ketvirtasis nemokamai. Adresas:
J. K. Karys, 60 Sims St, Bridgeport, 
Conn.06604. U.S.A.

OKUPUOTOJ UETUVOJ
KOMPOZ. JULIUS JUZELIŪNAS 

išvyko į Paryžių dalyvauti UNESCO 
rengiamoj tarptautinėj konferenci
joj, kurios dėmesio centre bus Afri
kos tautų muzikinė kultūra.

KINO FILMŲ IV visasąjunginia
me festivalyje Minske Vilniaus stu
dijai atstovavo rež. A. Žebriūno me
ninis filmas “Gražuolė”, rež. R. Šili
nio trumpametražinė juosta “Vienos 
dienos bejieškant” ir rež. A. Tumo 
mokslo populiarinimo filmas “Nuo 
asilo iki mąstytojo, arba šis tas apie 
informaciją”. Lietuviams filmų kūrė
jams šis festivalis nebuvo sėkmingas
— Vilniun jie parsivežė tik dvi pre
mijas ir vieną specialų diplomą. Ge
riausio operatoriaus premija teko 
Algimantui Mockui už rež. Arūno 
Žebriūno “Gražuolės” ir estės rež. 
Leidos Lajus “Miško legendos” fil
mavimą. Premijos susilaukė ir rež. 
Rimtauto šilinio trumpametražinė 
juosta “Vienos dienos bejieškant”. 
Specialiu festivalio, diplomu buvo at
žymėta mažoji aktorė Inga Mickytė, 
sukūrusi pagrindinį vaidmenį rež. A. 
Žebriūno “Gražuolėje”. Ji yra Kauno 
V vidurinės mokyklos Hla klasės 
mokinė, debiutavusi rež. A. Žebriūno 
televizijos filme “Mirtis ir vyšnios 
medis”. Mažosios aktorės dienyne — 
vien tik penketai ir mokytojos pa
staba: “Ingutė labai gera, drausmin
ga mergaitė, draugiška su visais mo
kiniais.” Paklausta, kuo norėtų būti, 
Inga atsako: “Noriu būti, kaip ma
mutė, — gydytoja. Gydysiu vaikus. 
Arba mokytoja.”

“GINTARINES TRIŪBOS” tradici
niame estradinės muzikos konkurse 
Kaune jau šeštą kartą susitiko ge
riausi Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Gudijos kolektyvai. Konkurso didįjį 
prizą laimėjo K. Ignatavičiaus vado
vaujami Kauno Ziberto šilko kombi
nato gitaristai, o šio ansamblio dai
nininkai S. Bagdonaitė ir R. Paukš
tys išsikovojo geriausiųjų vardą. Or
kestru grupės laimėtoju buvo pripa
žintas M. Tamošiūno vadovaujamas 
Kauno dirbtinio pluošto gamyklos or
kestras “Oktava”, ansamblių grupės
— Vilniaus statybininkų rūmų estra
dinis kolektyvas, kurio vadovas yra 
J. Cijūnėlis. Vilniaus profsąjungų 
kultūros rūmų ansamblis gavo prizą 
už lietuvių liaudies dainos “Ko liū
di, berželi?” instrumentaciją. Lietu
viai estradinėje muzikoje yra pra
lenkę latvius, estus ir gu^us.

TIKIMYBIŲ TEORIJOS PROBLE
MAS nagrinėja vasaros mokykla pa
vadintas matematikų simpoziumas 
Druskininkuose. Dalyvių tarpe mask- 
Ifečiai akademikai J. Prochorovas, 
A. Borovkovas, tikimybių teorijos 
specialistai prof. A. Skorochodas, 
prof. L. Bolševas,matematikai iš JAV 
ir Prancūzijos. Lietuvai atstovauja 
30 matematikų. Stambiausius moksli
nius pranešimus paruošė -Lietuvos 
Mokslų Akademijos fizikos-matemati
kos instituto vadovas prof. V. Statu- 
levičius, fizikos-matematikos mokslų 
dr. B. Grigelionis, fizikos-matemati
kos mokslų kandidatas A. Bikelis, 
Vilniaus universiteto dėstytojas.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
buvo surengtas paskutinis šį sezoną 
ciklo “Lietuvių kompozitorių kameri
nė muzika” koncertas, kuriame 
skambėjo A. Bražinsko naujas voka
linis kūrinys “Keturios raudos ir au
kojimas” (žodžiai M. Martinaičio), 
atliktas Vilniaus operos mezzo-sopra
no N. Ambrozaitytės. V. Jurgučio ba
lades Justino Marcinkevičiaus tekstu 
“šešiolikmečiai”, “Prie lentos” dai
navo Vilniaus operos bosas V. Kup
rys. Valstybinis kvartetas — E. Pau
lauskas, K. Kalinauskaitė, J. Fle- 
džinskas ir R. Kulikauskas išpildė J. 
Juzeliūno “Kvartetą nr. 3”, violonče
listas A. Sivickis — V. Bagdono im
provizaciją violončelei solo ir V. Pal
tanavičiaus “Rapsodiją”. Akompana
vo pianistas G. Trinkūnas.

KAUNO MOKSLINIŲ INSTITU
TŲ ir muzėjų kraštotyrininkų vaka
ronėje buvo aptarti pasiruošimo dar
bai ekspedicijai, kurios dalyviai tirs 
Kauno marių apylinkes.

NAUJŲ DAINŲ KONKURSĄ kas
met rengia Kauno radijo gamyklos 
choras “Banga”. Vertintojų komisi
jos pirm, kompoz. V. Kairiūkščio 
pranešimu, šiemet konkursui buvo 
pristatyta daugiau kaip 30 dainų. 
Pirmą premiją laimėjo T. Makačino 
daina moterų ansambliui, parašyta 
St. žlibino tekstu “Ko pavasariai 
skuba”, antrą — J. Šidlauskas, sukū
ręs savo tekstu dainą mišriam chorui 
“Ežere”. Dvi III premijas gavo A. 
Raudonikio daina moterų ansamb
liui “Vakaras šile”, kurios teksto 
autorius yra L. Gargasas, ir V. Bud- 
revičiauš chorui skirtas “Nakties 
preliudas”, sukurtas K. Lukeno žo
džiais.

KAUNIEČIAI ATŽYMĖJO prof. 
T. Ivanausko įsteigto zoologijos mu- 
zėjaus penkiasdešimtmetį. Muzėjaus 
mokslinės tarybos posėdyje žodį ta
rė Gamtos Apsaugos Draugijos ko
miteto pirm. V. Bergas. Apie muzė
jaus nuveiktus darbus ir ateities pla
nus kalbėjo jo vadovas V. Skuodis. 
Pranešimus skaitė Kauno medicinos 
instituto biologijos katedros prof. T. 
Ivanauskas ir Vilniaus universiteto 
gamtos mokslų fakulteto dekanas 
prof. S. Jankauskas. Zoologijos mu- 
zėjus dabar turi sutelkęs apie 60.000 
eksponatų. Paukščių migracijos tarp
tautinę stebėjimo programą muzėjus 
vykdo Ventės rage, Neringos ornito
loginėse stotyse ir Žuvinto drausti
nyje. V. KsL
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Ateitininkų žinios

2320 Bloor St. W
KINGSWAY, $12.000 įmokėti, 6 

kambarių, 3 miegamųjų, atskiras, 
mūrinis, vienaaugštis su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Viena atvira 
skola 10-čiai metų.

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, mūri
nis namas su garažu ir privačiu įva
žiavimu. Moderni virtuvė. Viena at
vira skola.

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 pakrantės. 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

B. SAKALAS
r

Darbo telef. RO. 2-8255 , Namą telef. 766-8479
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

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

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

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

M
UŽ 
už 
už 
už

term, indėlius 3 metam 8% 
term, indėlius 2 metam. .734% 
term, indėlius 1 metam .7% 
depozitus-čekių s-tas......... 5P£%
serus 1969 m. išmokėta 6%

asmenines — iki $10.000 9% 
nekiln. turto— iki $30.000 81/2%

TORONTE
UgoiHjiė _ Central Hospital Studentų mokslo metų užbai

ga — “finis semestri” buvo su
rengta šv. Jono Kr. salėje bir
želio 5 d. Dalyvavo gana gau
sus būrys lietuvių studentų. Pir
miausia prisistatė naujoji valdy
ba su Eug. Sičiūnu priešakyje. 
Žodį tarė KLB apyl. pirm. V. 
Skrinskas, vicepirm. kun. P. t 
Ažubalis, Akademikų Draugijos 
pirm. L. Balsys. Buvo pristatyti 
šiemet baigę universitetą: A. 
Puteris, Kr. Krūminaitė, L. Mi- 
kelėnienė, Ž. Gvildytė. Visi su
sirinkusieji, p'avaišinti vynu ir 
sūriu, smagiai pasišoko.

“The Globe a. Mail” dienraš
tis birželio 8 d. laidoje išspausdi
no antikomunistinio tautų bloko 
~ ABN (Kanados skyriaus) pir
mininko dr.’ J. Kaškelio laišką 
redakcijai. Jame autorius skun
džiasi tendencingu dienraščio 
aprašymu antikomunistinės de
monstracijos ir davimu pirmeny
bės antiamerikinei demonstraci
jai. Esą antikomunistinėje de- 
m'onstracijoje dalyvavo 6000 as
menų; protestavo prieš sovietinį 
Europos tautų pavergimą, Leni
no pavadinimą humanistu; E. 
Burke Draugija buvo kviesta da
lyvauti. Laiškas užbaigiamas žo
džiais: “Gaila, kad Kanadoje ne
turime Spiro Agnew parodyti vi
suomenei spaudos vienašališku- 
kumo. Mes manome, kad Jūsų 
atsiprašymas būtų vietoje ir pra
šome atitaisyti padarytą netei
sybę. “The GI. a. M.” redakcija 
pridėjo prierašą, kuriame aiški
na, kad reporteris dalyvavo de
monstracijoj ir kad ukrainiečiai 
kitaip informavo. To paties laiš
ko dalį išspausdino ir “The Te
legram” birželio 8 d. laidoje.

Ant a.a. Alfonso Dausos kapo 
lietuvių kapinėse pašventintas 
paminklas, kuriuo rūpinosi ve- 
lionies žmona Halina.

Atitaisymas. “TŽ” 23 nr. žinu
tėje apie dr. R. Staškevičiaus su
tuoktuvės įsibrovė klaida pavar- 
dėse. Turėjo būti: Dalia Girčytė, 
Br. Girčys. Kitoje žinutėje turė
jo būti — J. Naujokienė, o ne 
Naujokaitienė.

naujose patalpose oficialiai ati
daryta birželio 3 d. Ontario 
premjero kalba. Jis pabrėžė spe
cialų šios ligoninės pobūdį — 
įsteigta vengrų gydytojų brolių 
Pauliaus ir Jono Rekai, aptar
nauja 60% ligonių nekanadie- 
čių kilmės, turi 32 tautybių tar
nautojus. Įsteigėjai esą gali di
džiuotis, nes kukli jų ligoninės 
pradžia išsivystė į modernią vie
šą instituciją. Šios ligoninės pa
slaugomis yra pasinaudojęs jau 
nevienas lietuvis. Jos rentgeno 
skyriaus vedėju yra dr. J. Son
gaila.

Ligoniai. Šv. Mykolo ligoninė
je serga: St. Bajorinas; Wo
men’s Ingoninėje — p. Elijošie- 
nė; Grace ligoninėje padaryta 
operacija p. Byrienei; šv. Juoza
po ligoninėje operuoti — sav. 
kūrėjas St. Paciūnas, VI. Rama
nauskas; ten taip pat gydosi Jz. 
Stančikas, S. Kymantas, J. Nau- 
jokienė, J. Bernotavičius, L. 
šeškus; ligonių slaugymo na7 
muose (122 Tyridal Avė.) — Pr. 
Penikas. O. Juodikienė, susižei
dusi Springhurste, gydoma Col- 
lingwoodo ligoninėje.

Profesorių ir kitų profesijų 
atlyginimų vidurkį apskelbė 
The Canadian Association of 
University Teachers Bulletin. 
Kanados universitetų profeso
riai gauna į metus: įvairių ka
tegoriją — $13-14,000 (vidur
kis), ekstraordinariniai (associa
ted) — $14-15,000, ordinariniai 
— $18-19,000, skyrių (katedrų) 
vedėjai — $21.000. Kitų profe
sijų atlyginimai 1967 m.: dan
tistų — $17,200 (vidurkis), advo
katų — $19.600, buhalterių — 
$13.100. gydytojų — $23,000, 
inžinierių (consulting) — $19.- 
000. Duomenys paimti iš paja
mų ministerijos. Laisvųjų pro
fesijų atlyginimai per 1960-67 
m. laikotarpį pakilo: dantistų — 
50%, advokatų — 44%, gydyto
jų — 60%, o profesorių — 
33%. Tuo parodoma, kad profe
sorių atlyginimai yra mažesni už 
laisvųjų profesijų.Nemokomos visų norių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 

ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujos. 
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS SPORTAS

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. S34-92S6
GRIMSBY — NIAGAROS PUS., netoli miesto, parduodamas 10 akru 
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 rūgš
tūs. 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.

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 
SPECIALIUS PIRKIMUS!

krautuvėse

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniuje įvyko tarpmiestinės leng

vosios atletikos rungtynės. Dalyvavo 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai. 
Panevėžys ir kaimo jaunimo klubas 
Nemunas. Šiose rungtynėse kaikurie 
lengvaatlečiai pasiekė gerų pasek
mių. Vilnietis Kęstutis šapka page
rino Lietuvos šuolio Į augštį rekordą, 
peršokdamas 2.11 m. Vilnietė B. Bag- 
navičiūtė nustūmė rutulį 16 m. Tai 
irgi naujas Lietuvos rekordas. Jau
nas A. Vitkevičius nustūmė rutulį 
18.33 m. ir pasiekė naują jaunių re
kordą. Tarpmiestines rungtynes lai
mėjo Vilnius, dviem taškais Įveikęs 
Kauną.

Po pasaulio krepšinio pirmenybių 
sudaryta pasaulio rinktinė. I ją nu
matytas, be kitko, vienas rusas ir M. 
Paulauskas.

Vilniuje viešėjo Čekoslovakijos 
jaunių krepšinio rinktinė ir žaidė 
draugiškas rungtynes su Vilniaus 
Statyba. Rungtynės laimėjo vilnie
čiai 89:82. Ta pati Čekoslovakijos 
rinktinė žaidė Kaune su jaunių rink
tine. Rungtynes vėl laimėjo lietuviai 
77:75.

SPORTAS VISUR
Čikagos Bears profesijonalų futbo

lo komanda pasirašė ilgametę sutartį 
su All Star žaidėju D. Butkum. Su
tarties suma ir laikotarpis neskel
biami.

J. 
000 
sek. 
irgi
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1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį) 
Yorkdale Shopping Centre ir nuo rugpjūčio mėn. — 

Fairview Mall (Don Mills ir Sheppard)

Drayton pagerino Kanados 10- 
m. bėgimo rekordą — 28:38.0 
Šuolio į augštį šokikė D. Brill 
pasiekė naują rekordą, peršok

dama 6-1 ¥4 pėdų. Tai naujas Kana
dos ir JAV rekordas. Iki šiol šešias 
pėdas pasaulyje yra peršokusios tik 
5 lengvaatletės.

Pasaulio futbolo pirmenybių po
grupiuose jau sužaista po keletą 
rungtynių. Pirmoje grupėje po lai
mėjimo prieš Salvador 4:0 pirmauja

Meksika. Po jos seka Sov. Sąjunga, 
kuri nugalėjo Belgiją 4:1. Antroje 
grupėje aiškiai pirmauja Urugvajus 
ir Italija, kurie tarpusavy sužaidė 
lygiąsias 0:0. Paskutinėse rungtynėse 
šioje grupėje Izraelio mėgėjų rink
tinė atsilaikė prie£ Švediją 1:1. Tre
čioje grupėje į pirmaujančią vietą 
iškopė Brazilija, kuri labai svarbio
se rungtynėse įveikė dabartinį pasau
lio meisterį Britaniją 1:0. Šioje gru
pėje gali patekti į baigminę grupę 
ir Rumunija. Ketvirtoje grupėje abu 
pirmaujantys atstovai labai aiškūs — 
tai V. Vokietija ir Peru. Paskutinėse 
rungtynėse Peru įveikė Maroką 3:0 
ir V. Vokietija Bulgariją — 5:2. Bul
garija ir Maroko kol kas dar neturi 
laimėjimų ir j baigminę grupę ne
pateks.

VYČIO ŽINIOS
Golfo uždaros varžybos įvyks šį 

sekmadienį, 12 v., Hornby Towers 
aikštyne. Visi Vyčio golfininkai pri
valo dalyvauti. Taip pat kviečiami 
dalyvauti ir svečiąi. Prie anksčiau 
skelbtos programos pridedamos ir C 
klasės varžybos. Tikimės, kad jose 
dalyvaus gausus būrys jaunių klasės 
golfininkų.

šaudymo sekcija ruošiasi etninėms 
šaudymo varžyboms, kurios įvyks ne
tolimoje ateityje. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Rūta Petronytė Ontario mokyklų 

lengvosios atletikos pirmenybėse šuo
lyje į augštį pasiekė naują mokyk
lų rekordą — iššoko 5,2. Plačiai bu
vo aprašyta “Telegram” ir ‘‘Globe a. 
Mail” dienraščiuose. įdėta' didelė 
nuotrauka.

Atvirame Ontario šachmatų turny
re Aušros klubo žaidėjai S. Rama
nauskas ir S. Navickas surinko po 3 
taškus iš 6 galimų. Turnyre dalyvavo 
144 žaidėjai.

sas buvo Toronte, o Šiais metais — 
Čikagoje, šiemet sueina 60 metų nuo 
ateitininkų įsikūrimo. Federacijos 
valdyba paskelbė šiuos metus jubilė- 
jiniais.

Torontas kandidatuoja į naują 
MAS centro valdybą. Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos suvažiavime, 
kuris įvyks Dainavoje liepos mėnesio 
pirmą savaitgalį, bus renkama nau
ja sąjungos centro valdyba ir svars
tomi sąjungą liečiantys klausimai. 
Dabartinės centro valdybos kadenci
ja baigiasi šia vasarą. Iš Toronto nau- 
jon centro valdybon kandidatuoja: 
Eugenijus Girdauskas, Almis Kuolas, 
Vaida Kuprevičiūtė, Romas Puteris 
ir Algis Čepas. Darbas yra sunkus ir 
daug pasiaukojimo reikalaujantis, 
bet asmeniniai, dvasiniai laimėjimai 
yra dideli. Su užsidegimu ir pasiry
žimu jie laukia rinkimų. Jeigu bus 
išrinkti, ištiesę rankas pasitiks dar
bą, žinodami kad Torontas jiems pa
dės ištesėti. E. A. V. R. A.

Prašome paskubėti registruotis va
saros stovykloms. Vyr. moksleivių 
stovykla Dainavoje prasidės birželio 
21 d. Jaun. ir vyr. moksleivių sto
vykla Wasagoje prasidės liepos 26 d. 
Priimami stovyklautojai nuo 7 m. 
amžiaus. Registracijos blankai gau
nami Prisikėlimo par. raštinėje arba 
pas V. Kolyčių. Stovyklos mokesti: 1 
stovyklautojui už 2 sav. — $40, už 1 
sav. — $25; dviem iš tos pačios šei
mos už 2 sav. — $75, už 1 sav. — 
$40; trims iš tos pačios šeimos — 
$100. Stovyklos metu, liepos 29 d., 
bus ekskursija į Stratfordo festivalį 
— komediją “School for Scandals”. 
Kaina, įskaitant įėjimą, $6.

žygis “Ateičiai” įvyks antrąją sto
vyklos savaitę. Visi jau dabar pra
šomi rinkti globėjus, kurie prižadėtų 
tam tikrą sumą už kiekvieną nueitą 
mylią. Globėjams rinkti blankai gau
nami Prisikėlimo par. raštinėje. Pra
ėjusios stovyklos metu Wasagoje bu
vo surinkta “Ateities” žurnalui virš 
$400. Daugiausia surinko, R. Stra- 
vinskaitė — $35.44. Kiti surinkę virš 
$10 buvo: R. Čepaitytė — $27.60, D. 
Ramanauskaitė — $21.40, R. Kamins
kaitė — $21.17, D. Juozapavičiūtė — 
$10.40. R. Kuprevičiūtė — S12.00, C. 
Alksnytė — $20.45, R. Budininkas — 
$11.64, R. Girdauskaitė — $17.22, Z. 
Stravinskienė (šeimininkė) — $17.- 
42. šiais metais daugiausia surinku
siam bus skiriama premija.

Dar trūksta stovyklai šeimininkių. 
Kas galėtų padėti, prašom skambin
ti Z. Girdauskui tel. 133-0342.

Ateitininkų kongresas Čikagoje ar
tėja. Jo programa jau sudaryta ir iš
siuntinėta laikraščiams. Tuo rūpina
si spaudos referentė Joana Kuraitė.

Skautu veikla
4^

© “Šatrijos” tunto jaun. skaučių 
“Rūtos” dr-vė birželio 6 d. iškylavo 
Port Credit, Ont. Smagūs žaidimai, 
pačių gaminami užkandžiai ir mau
dymasis baseine iškylautojoms pali
ko malonių prisiminimų. Iškylai va
dovavo draugininke s. M. Stanionie- 
nė, kuri visų vardu dėkoja J. ir B. 
Mažeikoms, leidusiems pasinaudoti 
jų namų erdviu sodu.

© Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
varžybos pasibaigė. Pirmą vietą lai
mėjo V. Stulginskaitė, II — V. Janu
laitytė, III — R. Jankaitytė. Sveiki
name darbščias sesutes. Pasaulinį 
ženklą ir Darbštumo ženklą įsigijo: 
R. Jankaitytė, J. Melnikaitė. D. Drau- 
gelytė, V. Stulginskaitė. Draugovė, 
baigusi žiemos meto veiklą, ruošiasi 
stovyklauti Romuvoje. Draugovės 
draugininke — s. M. Stanionienė, ad
jutante psl. A. Senkevičiūtė.

© Stovykla Romuvoje prasidės lie
pos 18 d. Kanados rajono vyr. dva
sios vadas s. T. S. Kulbis, SJ, šiuo 
metu keliauja Europoje. Atsiųsda
mas įvairių kraštų atvirukų, vis tei-. 
raujasi apie Romuvą, kurioje jis vėl 
stovyklaus visas tris savaites. Taipgi 
laukiama gausių svečių iš Detroito.

• Skautai vyčiai dėkoja A. ir E. 
Augustinavičiams už leidimą pasi
naudoti jų mišku įžodžio iškylos 
metu. č. S.

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

i

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
demiškos 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, neaugsta 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.

AI. Garbenis, arba Pr. Kerberis,
namų tel. H U 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visą pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- H A R A JUI A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE -------------------- --------------

MOKA IMA

5]6% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
7^į% už 2 m. term. dep.

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame :ki $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 S5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 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

1 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 4-8459

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

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE M161
SWANSEA, $20.000 įmokėti, atskiras mūrinis 2-jų butų, 6 metų se
numo, modemus 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 Šv. Juozapo ligoninės, $8—10.000 įmokėti, 
mūrinis, atskiras, 7 kambariai per 2 augštus. moderni virtuvė, gara
žas, šoninis įvažiavimas; prašoma kaina $25.900.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 įmokėti, mumis 12 kambarių dvi
butis (dupleksas), 2 rūsiai, 2 mūriniai garažai, privatus 9 pėdų 
įvažiavimas. Kaina: $36.900.

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO

> • MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
JIB vaistai patentuoti Šveicarijoje nr. 458628, registruoti JAV, Kana
doje ir Europoje. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų spalvą mo
terims ir vyrams. 100 procentų garantuota. Vartodamas JIB 8 unci
jas 16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas.

Užsakymus su $6.00 perlaida siųsti: JIB Lab. atstovybės adresu: 
2498 Dougall Ave, Windsor 12, Ont, Canada

H MAUK BARAUSKAS
1T REAL ESTATE BROKER 

3828 BLOOR STW. ISLINGTON

S39.500 PILNA KAINA
už 4-rių miegamųjų beveik nauja 
namą. Priekis — vienaaugštis, ga
las — 2 augštų. Gražiai užbaigtas 
didelis poilsio kambarys ir vaikų 
žaidimo kambarys. Savininkai iš
važiuoja iš Toronto. Siaurės 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 traukinį. 
Lengvas finansavimas.

PRIVATUMAS IR RAMYBĖ
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-

Toronto Real Estate Boards narys 

LE 1-1161, namų 783-2105

naujų nuosavybių pasirinkimas.
Skambinti Pr. Barauskai 

231-2661; 231-6226

.... .................. — i.. M.i.i.. ■■ ||

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

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

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



I BALIO MASKELIŪNO 
D RAUDOS įSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ei2IKAs ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave., 

TeL 531-6165 

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai 

Ket ir penkt. 9—9 vaL

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir Htfi 
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.

532 - 7733
1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasi alls

IWIIIUI I Į llfflfi Į irirą> ą,|

DUF^FERIN RADIO and TV
sAjLES AND SERVICE

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

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

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

KOVA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

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

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Skambinti: Andrius Tamošaitis, 
telefonas 278-1972

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 

439 BATHURST ST. 
TeL WA 14221 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS

BALDAI IR KT.
Vežamas tartas pilnai apdraustas 

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

& SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVA, KARDINOLAI IR 

ŠVENTIEJI
Lietuva — kankinių kraštas, šim

tus metų kryžiuočiai žudė lietuvius, 
paskui lenkai, rusai, carai, naciai, 
komunistai. Dabartinis Kremliaus ko
munizmas su šaknimis nori išrauti 
iš lietuvių širdžių krikščionybę. Visa 
tauta pereina į katakombas, eina Si
biran. Argi laisvojo pasaulio krikš
čionys su Roma priešakyje to viso 
nemato? Tiesa, dažnai Roma daug 
simpatijų reiškia ir pagelbsti Lietu
vai, bet reikia dar stipresnės para
mos.

Dėl kunigų skaičiaus Lietuvoje pa
didinimo, sąlygų pagerinimo ne tik 
lietuviai turi kovoti, bet ir Roma bei 
visas krikščioniškasis pasaulis. Juk 
esame visi broliai ir sesės Kristuje. 
Jei kas šiandieną kankina brolį Lie
tuvoj, tai rytoj tą patį darys kitur. 
Tenesijaučia saugūs tie, kurie keliais
šimtais mylių toliau gyvena ir Krem-

Afrikos ir Azijos krikščionys, ne
seniai atsižadėję pagonybės, gauna 
vis naujų vyskupų, kardinolų. Kodėl 
lietuviams — kankinių tautai, kuri 
yra pirmose kovos linijose už krikš
čionybės išlaikymą, gailimą to, kas 
jai seniai priklauso? Tokius žymius 
krikščionis, kaip vysk. J. Matulaitį, 
vysk. T. Matulionį (jį pažinojau ir 
laikau šventuoju), vysk. K. Paltaro
ką, vysk. Reinį ir kt., reikia skelbti 
šventaisiais. Bažnytiniai autoritetai 
lengvintų pavergtos tautos išsivada
vimą bei esamą vergiją.

J. Stumbrys

“IR VĖL SKAMBĖS DAINOS”
Taip sako Vilniuje leidžiamas 

“Gimtasis Kraštas" 13 nr. S.m. lie
pos mėnesį Vilniuje įvyks dainų
šventė. Nieko nuostabaus, dainų 
šventės buvo rengiamos ir laisvoje 
Lietuvoje. Bet ši dainų šventė ypa
tingai yra garsinama, nes ji rengia-

liaus letenos dar nejaučia. ma žmonių naikinimo pradininkui

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

ILGASIS GEGUŽĖS paskutinis sa
vaitgalis, į kurį įėjo ir Mirusiųjų 
šventė, Čikagos ir apylinkių lietu
viams davė progą pailsėti bei pasi
grožėti daugeliu lietuviškų pobūvių.

Tris dienas užtrukusias iškilmes 
surengė Joniškio gimnazijos 50 m. 
sukakties minėjimo komitetas. Jos 
buvo pradėtos penktadienio vakare 
iš Joniškio kilusių dailininkų paro
da, kurioje su savo kūriniais dalyva
vo: prof. A. Varnas, E. Gaputytė 
(iš Londono), O. Stankaitytė- 
Baužienė ir VI. Vaitiekūnas. Sekantį 
vakarą Jaunimo Centre buvo balius- 
koncertas. Dainavo solistės D. Stan
kaitytė, G. Butkutė-čapkauskienė iš - 
Kanados. Sekmadienį įvyko 18 metų 
amžiaus pianisto M. Mačiulio piano 
rečitalis, kuriame šis jaunas muzi
kas parodė nemažus savo sugebėji
mus. M. Mačiulis yra sūnus joniškie
čio muz. J. Mačiulio, kuris vargonin- 
kauja vienoje parapijoje ir dėsto mu
ziką Čikagos augšt. lit. mokykloje.

Gegužės 30 d. abiejose lietuvių ka
pinėse buvo atitinkamos iškilmės. 
Ypač daug žmonių suvažiavo į Šv. 
Kazimiero kapines, dėl kurių jau ke
li metai jautriai kovoja didelis būrys 
mūsų tautiečių, čia Mišias laikė 
vysk. V. Brizgys, o jų metu giedojo 
Marquette Parko parapijos choras, 
vad. muz. V. Baltrušaičio. Po pamal
dų buvo pašventinta vėliavų alėja, 
dalyvaujant lietuvių karo veteranų 
— Dariaus-Girėno ir Don Varno pos
tu atstovams, čia kalbėjo gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis, kun. E. Ab
romaitis, dr. S. Biežis ir kt. Daugu
mas plevėsavusių vėliavų buvo gau
tos iš šeimų, kurių žuvusių kare na
rių karstai buvo jomis uždengti.

Tą pačią dieną po pietų Bučo so
dyboje buvo LB Čikagos apygardos 
lit. mokyklų pavasario šventė. Joje 
susirinko 10 mokyklų vaikai — daini
ninkai, taut, šokių šokėjai. Gaila, 
kad pati vieta šeimininkų buvo ne
paruošta: gili žolė tik rytą nupjauta, 
bet nesugrėbstyta. Taip pat nuo pra
ėjusio rudens čia rasta visokių šiukš
lių ir atmatų. Prie šio nepasisekimo 
dar prisidėjo lietus, kuris prapliupo 
mokiniams nužygiavus į estradą ir 
sugiedojus JAV ir Lietuvos himnus. 
Kelis kartus programą teko per
traukti ir bėgti slėptis į pastogę. 
Chorui pasikeisdami dirigavo J. Krei
vėnas, V. Lapenas ir V. Bilitavičius. 
Jauniesiems dainininkams ir taut, šo
kių šokėjams, kurie išėjo į šlapią 
aikštę po dainų programos, akordeo
nu pritarė V. Gutauskas, E. ir R. šil- 
kaičiai. Programos pranešėja buvo 
Čikagos augšt. lit. mokyklos mokinė 
Vitalija Kerelytė. Reikia tikėtis, jog

rengėjai sekančiais metais ras žymiai 
geresnę vietą panašiai programai, 
nes ši sodyba, kokią žmonės matė ge
gužės 30 d., netinka jaunimui.

Cicero lietuviai gegužės 31 d. su
rengė dviejų lit. mokyklų mokslo 
metų užbaigimo iškilmes. Į parapijos 
salę suėjo apie 200 tautiečių, kurie 
pradžioje matė Cicero aukšt. mokyk
los abiturientų išleistuves, šią mo
kyklą šiemet baigė: A. Baltrušaitis, 
R. Balutytė, R. Bartkutė, N. Ber- 
nardzik, A. Gečaitė, D. Henelytė, P. 
Laniauskas (geriausias mokinys), V. 
Viliūnas, R. Novickas, E. Skopaitė, 
V. Stakytė, R. Šulaitytė, V. Vaitkevi
čius ir V. žygas. Jie gavo baigimo 
atestatus. Kalbėjo mokyklos dir. kun. 
dr. A. Juška, išleidžiamosios klasės 
auklėtoja A. Kliorienė, abiturientas 
P. Laniauskas, JAV LB švietimo ta
rybos pirm. J. Kavaliūnas ir kiti. 
Mokyt. J. Kreivėnas, pradinės mo
kyklos lit. klasės vedėjas, pristatė 
VIII sk. mokinius, kurie baigė šioš 
mokyklos kursą, ir išdalino jiems pa
žymėjimus. Mokiniai jam įteikė do
vaną. Taip pat buvo apdovanota vi
sos mokyklos vedėja sesuo Marione- 
ta. Kalbėjo ir par. klebonas kun. J. 
Stankevičius. Prograami vadovavo 
akt. Julius Balutis. Meninėj dalyje 
pasirodė J. Kreivėno vad. mokinių 
choras ir mokyt. Radvilienės išmo
kyti taut, šokių šokėjai.

Nevisiems tautiečiams tas ilgasis 
savaitgalis buvo laimingas. Edvardas 
Veinšneideris, 36 m. amžiaus Čikagos 
priemiesčio gyventojas, kartu su 6 m. 
amžiaus dukrele Lena buvo užmušti 
vietoje, kai jų automobilis atsitrenkė 
į tilto stulpą. Kartu Važiavusi žuvu
siojo žmona Aldona ir kita duktė 
Linda, 10 m. amžiaus, sunkokai su
žeistos buvo nuvežtos į ligoninę. Ma
čiusieji tvirtina, kad Veinšneiderio 
automobilis važiavęs nepaprastai di
deliu greičiu, žuvusieji palaidoti Lie
tuvių Tautinėse kapinėse. 
• • •

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. “Litua
nikos” futbolo pirmoji vienuolikė ge
gužės 31 d. žaidė prieš “Slovaks” 
komandą, kurią įveikė 5:2. — VI. 
Rask-Rasčiausko vadovaujama 32 
žmonių grupė, daugiausia naujieji 
ateiviai, gegužės 28 d. iš Čikagos iš
skrido paviešėti į Lietuvą. Rasčiaus- 
kas šią vasarą organizuoja dar dvi 
ekskursijas tėvynėn. — Marquette 
Parko LB apyl. narys sporto reika
lams Z. žiupsnys rengia moksleivių 
sporto varžybas birželio 13 d. Jos 
prasidės 10 v. r. Marquette Parko 
aikštėje. Laimėtojams rengėjai žada 
dovanų.

LONDON, ONT.
PALAIDOTA VARGŠŲ MOTINA. 

Nebuvo ji visuomenės veikėja, ne
buvo milijonierė, bet ją žinojo visi 
Londono lietuviai ir daug daug kita
taučių. Būdama jauna ji buvo žino
mosios Labatt šeimos viena iš virė
jų, o vėliau didelės Kingsmill krau
tuvės savininko viena iš šeimininkių. 
Tai Magdalena čiudinaitė-Katinskie- 
nė-Statkienė, mirusi gegužės 23 d. ir 
palaidota Sv. Petro kapinėse Londo
ne. Ji buvo gimusi 1902 m. Jestrakių 
kaime, Šilavoto valsč., Marijampolės 
apskr. Kanadon atvyko 1929 m. Ji 
buvo pirmoji, ištiesusi pagalbos ran
ką beveik kiekvienam senam ir jau
nam ateiviui: “O ar turi kur nakvo
ti? Ateik — aš duosiu kambarį ir ga
lėsi gyventi, kol praturtėsi.. Sumo
kėsi, kai turėsi.” Nevienam yra pa
sakiusi: “Tegul jau paliks už dėkui, 
kur mano neprapuola”. Arba: “O 
pats turbūt alkanas. Eikš, užkąsi — 
mokėti nereiks.” Sunku pasakyti, 
kiek sutarčių ji yra sudariusi ir kiek 
asmenų sušelpusi. Ji buvo pirmoji ir 
bene vienintelė iš senųjų ateivių ofi
cialiai įstojusi į naujųjų ateivių or
ganizaciją, tada čia veikusią KLB

apylinkę. Tai buvo 1949 m. lapkr. 13 
d. Ji buvo viena stropiausių lietuviš
kų parengimų lankytojų, juos pralei
dusi gal tik ligos atveju. Gegužės 23 
d. ją ištiko širdies smūgis apylinkės 
valdybos parengime parapijos salėje. 
Sakoma, kad ji yra pasiuntusi į Su
valkų trikampį virš 600 siuntinių. 
Tiesa, tie siuntiniai nebuvo didelės 
vertės — daugiausia dėvėti drabu
žiai, bet nevienas gavėjas džiaugėsi 
jos duosnumu. Ji stengdavosi padėti 
ir kitų tautybių vargšams, bet lie
tuviams pirmoje eilėje. Ir jos turto 
didelė dalis paskirstyta bažnyčioms, 
seselių senelių namams ir panašioms 
institucijoms.

LIGONIAI. Vos žmonai iš ligoni
nės po operacijos sugrįžus, Antanas 
Kisielis buvo išvežtas į Šv. Juozapo 
ligoninę su širdies negalavimais ir 
ten dar tebesigydo. Ten pat sėkmin
gai padarytos nepavojingos operaci
jos p.p. Genčienei ir Daniliūnui, sr. 
Pirmoji dar tebėra ligoninėje, o pas
tarasis grįžo namo. Atlikęs reikiamus 
tyrimus grįžo namo ir Antanas Šiau
čiūnas. Visiems linkime sustiprėti.

D. E.

M

Leninui. šventė būsianti pradėta R. 
Žigaičio kantata “Leninui, Tėvynei 
— širdies dąina”. Daugumai daini
ninkų ši “širdies daina” išspaus gai
lią ašarą, kai prisimins, kad Leni
nas sukūrė vergų imperiją, jų tėvai 
žuvo Sibire, o brolis, sesutė — ne
lygioj partizaninėj kovoj. Tenka la
bai apgailestauti, kad lietuvis priva
lo dainuoti savo krašto okupanto 
garbei. A. L.

JUOKINGA PRIVJLEGIJA
“Gimtasis Kraštas” 10 nr rašo: 

“.. .atsižvelgiant į turistų tautiečių 
pageidavimus, pakeista turistinių 
maršrutų Lietuvoje tvarka ir turis
tai galės Lietuvoje pabūti ne pen
kias, o mažiausia dešimt dienų. Jų 
turistiniai keliai nusities autostrada 
iki Kauno, pasieks Trakus, Pirčiupį 
ir Druskininkus. Tad daugelio turis
tų laukia nauji, turtingesni įspūdžiai, 
daug gražių ir brangių gimtojo kraš
to vietų.” Tiesa, turistai visą laiką 
troško pamatyti jiems brangias vie
tas Lietuvoje, t.y. savo gimtinę, tė
vų kapus, buvusius kaimynus ir pan. 
Bet ir šį kartą, net ir Lenino jubi-
lėjaus proga, turistai Lietuvoje ma
žai ką daugiau pamatys. Kaunas, Tra
kai ir Druskininkai nėra kiekvieno 
turisto gimtinė ar tėvų kapai. Azi
joje, Afrikoje lietuviai turistai gali 
išbūti net po kelis mėnesius, o savo 
gimtinėje Lietuvoje vos tik 10 die
nų. Bet ir ši privilegija, greičiau
siai, taikoma tik šiems metams. Tu
ristų vadovai įspėjami griežtai laiky
tis nustatytų taisyklių, t.y. kad turis
tas nenukryptų nuo nustatyto plano.

A. L.
ŠV. ANTANO GRANDINĖLĖ

Gaunu jau nepirmą laišką su gra
sinimais. Jame rašoma: jei neišpildy- 
siu maldos į šv. Antaną per 13 die
nų, būsiu nubaustas, o jei išpildysiu, 
laimėsiu pinigų, kaip juos laimėjo 
kažkoks klebonas. Man rodos, kad su 
šventaisiais mes negalime sudarinėti 
loterijos. Priedas — gauto laiško 
tekstas.

K. činčius
Red. pastaba. Atsiųstame tekste 

yra gana prasminga malda, prašanti 
šventojo Antano užtarimo įvairiuose 
reikaluose. Viskas būtų tvarkoje, jei
gu ne tas naivus reikalavimas padau
ginti laišką per 13 dienų ir išsiųsti 
13-kai asmenų, kartu grasinant baus
mėmis už neišpildymą ir žadant viso
kius laimėjimus už išpildymą. Tai 
galbūt pamaldžių žmonių noras tokiu 
būdu skleisti maldingumą. Deja, jis 
nėra garbingas, nes remiasi grasini
mais ir naiviais pažadais. Tai nėra 
tikro, nuoširdaus tikėjimo apraiška, 
o su prietaringumu susimaišęs pa
maldumas.

DELHI, ONTARIO
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju: lankiusiem 
mane ligoninėje, įteikusiem gėles ir 
dovanas — žmonai, sūnui, marčiai, 
anūkams; kun. dr. J. Gutauskui, šv. 
Kazimiero par. klebonui; dukteriai, 
žentui ir anūkui iš Kalifornijos; K. 
L. K. Moterų Draugijos Delhi sky
riaus pirmininkei ir narėms; p. p. 
Balaišiams, Mikėnams, Dambraus
kams, St. Augustinams, žilvičiams, 
Šiurnoms, Ratavičiams, Stradoms- 
kiams, Galdikams, Skodienei, Bartu- 
liams, V. B. McFarlane, Gendrėnams, 
Gurkliams, Augaitienei, Miceikienei, 
Liutkui, Rakščiui, Garnelienei, Vitui 
ir kitiems. Atleiskite, jei ką užmir
šau paminėti. Visiems nuoširdžiai dė
kingas —

Jonas Onaitis, 
Straffordville, Ont.

St. Catharines, Ont.
(Atkelta iš 6-to psl.)

E. IR A. KURAIČIAI paminėjo 20 
m. vedybinę sukaktį. Gausūs svečiai 
su sveikinimais įteikė vertingų dova
nų. Pobūviui vadovavo J. Šarūnas. 
Sukaktuvininkai savo darbštumu bei 
sumanumu gražiai įsikūrė ir akty
viai dalyvauja lietuviškoje veikloje. 
Jų sūnus Viktoras jau baigia gimna
ziją ir yra pasiryžęs siekti augštesnio
mokslo. Gerai mokosi ir dukros — 
Rūta su Kristina. Geriausi linkėji
mai visiems. Dalyvis

Blynas
Mokytojas: “Petruk, ar gali 

man pasakyti, kas yra vaflis?”
Petrukas: “Taip pone mokyto

jau. Tai yra blynas panašus i 
automobilio žieminę padangą.”

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

-
— r-.,— , ■■■

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusata,
• sutvarko rezervaciją, nakvynių Ir kitus reikalus traukiniais, laivais, lėktuvais

be atskiro atlyrfnimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros iMuoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikvleėiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais
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ŠYPSENOS
Gudragalvis

Mokytojas: “Jonuk, pasakyk 
man, kaip vadinasi augsciausias 
kalnas pasaulyje?”

Jonukas: “Taip, ponas moky
tojau, kuris kalnas?”

Pažadai ir rinkimai
JAV kongreso nariai nori bū

ti perrenkami antrą kartą todėl, 
kad nenori gyventi pagal tuos 
Įstatymus, kuriuos jie, būdami 
kongrese, pravedė ...

Pasipiktino
Laidojant vieną žymų politi

ką, apeigos tiek užsitęsė, kad vi
siems nusibodo belaukiant, kol 
numirėlis pagaliau atsidūrė po 
velėna. Pesipiktinęs poetas tarė:

— Daugiau savo gyvenime ne
dalyvausiu jokiose laidotuvėse, 
išskiriant paties savo, ir tai la
bai nenorėdamas... 4

Sąmata
Ponia pasakoja savo draugei:
— Pajamų ir išlaidų sąmatą 

mudu su vyru, grįžę iš darbo, 
kasdien sudarome drauge. Tai 
mums padeda taupyti.

— Kokiu būdu? — nesuprato 
draugė.

— Matai, kol sąmatą baigia
me sudaryti, visos krautuvės 
jau būna uždarytos.

Prie sergančio
Prie sergančio milijonieriaus 

lovos susirinko giminės, laukda
mi palikimo.

— Pone daktarė, — nebeiš
tvėręs paklausė vienas tų lau
kiančiųjų, — ar dar yra kiek 
nors vilties?

— Jokios, — atsakė gydyto
jas, — nes jis serga tik lengvos 
formos gripu. Parinko Pr. Alš.

KANADOS /VYKM/

(Atkelta iš 1 psl.) 
eities pardavimu Amerikai. Su
simąstyti betgi verčia Venecue- 
los prez. R. Calderos vizitas 
prez. R. Niksonui ir jo pateikti 
reikalavimai atšaukti naftos im
porte Kanadai taikomas privile
gijas. Venecuela nori turėti naf
tos eksporto reikaluose lygias 
teises su Kanada. Baltieji Rū
mai buvo priversti pažadėti 
prez. R. Calderai padidinti naf
tos importą iš Venecuelos. Ota
va jaučiasi nuskriausta, kai Va
šingtonas sumažina kanadiškos 
naftos importą iš Albertos, o Ve
necuela ją kaltina specialiomis 
privilegijomis. Iš tikrųjų Ame
rika už naftą Kanadai moka žy
miai didesnes kainas, negu Ve- 
necuelai. Už gautus pinigus Ka
nada naftos valykloms Montrea-

lyje ir kituose vakarinių provin
cijų centruose importuoja gero
kai pigesnę Veneciielos naftą;

Kanadiečių įsiskolinimas krau
tuvėms, finansinėms instituci
joms ir bankams kasdieninių 
reikmenų sąskaiton per metus 
laiko padidėjo $500.000.000 ir 
yra pasiekęs dėmesio vertą 
$8.500.000.000 bendrą sumą. Ją 
išdalinus visiem Kanados gyven
tojams, kiekvienas būtų skolin
gas po $387. Daug šeimų jau ne
žino kaip išlipti iš skolos. Kal
tė tenka didžiųjų krautuvių^ fi
nansinių bendrovių gundančiai 
reklamai ir, žinoma* patiems ka
nadiečiams, pamėgusiems įvai
rių gaminių pirkimą išsimokė
tinai. Bandymas gyventi ne pa
gal savo kišenės išteklius yra sa
votiška liga.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED 

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

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

BloorAutoriteGarage y'J °?Kc„lvgee;
Sav. FRANK PETIT TeL 531-1305

DR. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas'

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
18 4 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 iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

DŪDA

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

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

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: 537-1708
namų' 279-7980

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

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How* 
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 19 
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.

OKULISTAS

LLUNSKY,R.O.

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

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v j.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

A N C E
7694612

2231 Bloor Street W.
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Birželio 15, pirmadienį, 8 v.v., Šv. Pauliaus anglikonų bažnyčioje(bloor ir jarvis, kur ir praeitais metais) įvyks

BIRŽELIO SIBIRINIŲ TRĖMIMU Q MONTREAL

PAMINĖJIMAS - EKUMENINĖS PAMALDOS
PAMALDAS ATLAIKYS VISŲ TRIJŲ BALTIJOS KRAŠTŲ DVASININKAI. • PAGRINDINIS KALBĖTOJAS

Muzikinę dalį atliks: estų vargonų virtuoze ir solistė, latvių vyrų choras "Kalvis", lietuvių "Š atrijos" tunto skaučių kanklininkių grupė

Visi dalyvaukime ir susirinkime punktualiai 8 valandų vakaro. KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA

SENATORIUS A. THOMPSON.

9 TORO N T O
Šv. Jono Kr. par. žinios
— šį sekmadienį pamaldų metu 

prisimenama Lietuvos 30 metų oku
pacijos sukaktis, meldžiant Viešpatį 
laisvės tėvynei Lietuvai.

— Springhurste, Gerojo Ganytojo 
stovyklavietės salėje, pamaldos sek
madienį 11 vai. Nuo birželio 21 d. 
įvedamos ir 10 vai. Mišios.

— Kapinių lankymo dieną, gegu
žės 31, visiems prisidėjusiems prie 
iškilmių nuoširdi padėka, ypač cho
rams — “Varpo” ir Šv. Jono Kr. 
parapijos, muz. S. Gailevičiui, “Šat
rijos” skaučių tunto kanklininkėms, 
J. Matulioniui ir Toronto šaulių kuo
pos vyrams.

— Pamaldos sekmadienį, 10 v. r., 
už a.a. Raimundą Laurinavičių, už
prašytos p. Krakauskų; Springhurste 
sekmadienį 11 v.r. — už a.a. Teklę ir 
Nikodemą Taškūnus.

Tautinės grupės rengia Leni
no puolimą — tokia antrašte 
“The Telegram” birželio 4 d. 
laidoje paskelbė rašinį, paruoštą 
reporterio Grant Maxwell. Tai, 
matyt, papildymas antikomunis
tinės demonstracijos aprašymo, 
kuriame pirmenybė buvo duota 
prokomunistinei demonstracijai 
ir jai skirta žymiai daugiau vie
tos. “The Telegram” redakcija 
dėlto susilaukė protestų. Repor
teris teisinosi skambinusiems 
jam telefonu, kad jo reportažas 
buvo redakcijos apkarpytas. Pa
pildomajame reportaže M. Max
well pabrėžia, kad antikomunis
tinėje demonstracijoje dalyvavo 
ukrainiečiai, lietuviai, latviai, 
estai, vengrai ir kt. Cituojama 
ukrainiečio Juri Šymko, Kana
diečių Lygos Ukrainai Išlaisvin
ti pirmininko, kalba, kurioje jis 
protestavo prieš Lenino pavadi
nimą humanistu. Esą jo imperi
ja buvo įsteigta ant 6,5 milijo
no žmonių lavonų. Jeigu Leni
nas buvo “humanistas”, tai Hit
leris su Stalinu esą pakankamai 
nužudė žmonių, kad galėtų bū
ti kandidatais į “didžiuosius hu
manistus”.

Mokytojai Aldonai Bušinskai- 
tei, besiruošiančiai sutuoktu
vėms su S. J. Rogowsky, birželio 
8 d. Prisikėlimo salėje buvo su
rengtas priešvestuvinis pobūvis. 
Be to, rengiasi sutuoktuvėms: 
Regina Dimskytė su G. Warbur
ton; Giedrė J. Mitalaitė su Kaz. 
Žukausku.

VIENINTELĖ 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.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir 
virtuvė II augšte. Skambinti betku- 
riuo laiku 532-9312.

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: ketvirtad., 8.30 v. 

už a.a. Balnį, užpr. p. Sapijonių; 
penktad., 7.30 v. — už a.a. J. Rač
kauską, užpr. p. Arūnų; 8 v., koncel., 
vienos iš jų — klubo nariams pra
šant sveikatos, užpr.. pensininkų klu
bo; 9 v. — už a.a. A. Balnį, užpr. p. 
Milių kaip užuojauta artimiesiems; 
šeštad., 9 v., koncel., vienos iš jų — 
už a.a. J. Reginą, užpr. p. M. D. Re
ginos; ateinantį sekmad., 10 v. — už 
a.a. S. Kairį, užpr. “Birbynės” an
samblio; 12.15 v. — už a.a. M. Bor- 
kertienę, užpr. p. Stundžių.

— Lietuvoje mirus mamytei, O. Jo
naitienę ir visus artimuosius giliai 
užjaučiame.

— Vėlyvosios Mišios 12.15 v. per 
vasarą nutraukiamos; šį sekmadienį 
jos bus paskutinį kartą.

— Šeimų sistemingas lankymas ■ 
šią savaitę užbaigiamas; jis vėl bus 
tęsiamas rudenį.

— Sibirinių trėmimų paminėjimas 
bažnyčioje — šį sekmadienį.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. Chorui padė
koti ir pagerbti vakarienė — šį šeš
tadienį, birželio 13 d., .7 v.v., paro
dų salėje. Visi choristai su antrosio
mis pusėmis maloniai kviečiami daly
vauti.

— Birželinės pamaldos — kasdien 
po 8 v. r. Mišių; sekmadienį — po 
Sumos.

Paskutinis prieš vasarą Kat. 
Mot. Dr-jos Prisikėlimo parapi
jos skyriaus narių susirinkimas 
įvyko gegužės 24, sekmadienį, 
parodų salėje. Pasivaišinta ka
vute ir pyragais, kurių šį kartą 
buvo itin gausu. Atvykusi Tup
perware plastikinių indų fabr. 
atstovė p. Holland kalbėjo apie 
jų naudingumą ir praktiškumą 
maisto gaminime ar jo apsaugo
jime. Suinteresuotos narės ga
lėjo indus čia pat ar vėliau už
sisakyti. Nuo pardavimo sumos, 
kaip ir kitais metais, skyrius gau
na tam tikrą procentą pelno. Su
sirinkimo metu pravesta loteri
ja. Už fantus, o taip pat iškep
tus pyragus, narėms nuoširdus 
ačiū. Išsiskirstyta palinkėjus 
malonių vasaros atostogų. B. D.

Antileninės parodos rengimą 
aptarė keliolikos tautybių atsto
vai, susirinkę Ukrainiečių Kul
tūros Centre birželio 4 d. Posė
dį atidarė iniciatorius W. Boyt- 
chuk. Į prezidiumą išrinkti — 
ukrainiečių prof. J. Darewicz, 
Ed. Negdridge ir lietuviu — J. 
R. Simanavičius. Be to, iš lietu
vių posėdyje dalyvavo: KLB 
apylinkės valdybos pirm. V. 
Skrinskas, inž. R. Stirbys, G. 
Urbonas. Sudarytas organizaci
nis komitetas, kurio laikiniu pir
mininku išrinktas latvis T. Kron- 
bergs. Lietuviams komitete at-, 
stovauja G. Urbonas.
ATLIEKU GRINDŲ

3

■

VAŽIUOJANTIS 3—4 dienoms Į Los 
Angeles, Calif., liepos 10—12 d. d., 
jieško bendrakeleivių, galinčių pa
keisti vairuotoją. Suinteresuoti pra
šomi skambinti teL 535-5732 iki pie; 
tų.

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.

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

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

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

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

kambarius. Tel. 535-4724.

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

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

(vairios 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.

Taip šviečia "Stalino saulė 
metu.

SIBIRINIŲ BIRŽELIO TRĖ
MIMŲ minėjimą rengia estai, 
latviai ir lietuviai kartu birželio 
15, pirmadienį, 8 v. vakaro, ang
likonų Šv. Pauliaus bažnyčioje 
(Bloor ir Jarvis, kur ir praėju
siais metais). Bus visų tikybų 
dvasininkų bendros pamaldos, 
dalyvaujant latvių liuteronų ar
kivyskupui Lūšiui. Atitinkamą 
kalbą pasakys senatorius A. 
Thompson. Dalyvaus lietuvių 
kunigų atstovai. Skaučių kank^ 
lininkių grupė atliks dvi gies
mes. “Varpo” choras negalės da
lyvauti. Numatyti ir visų trijų 
tautų himnai. Svarbu, kad lietu
viai gausiai dalyvautų minėjime, 
ypač savo himno giedojime. 
Rengėjas — Baltiečių Federaci
ja tikisi, kad ši svarbi sukaktis 
bus visų prisiminta, nes sibiri- 
niai trėmimai nuvarė į kapus 
daug mūsų artimųjų, brolių bei 
seserų.

Apie Vilniaus arkivyskupijos 
kunigų raštą Sov. Sąjungos 

- premjerui A. Kosyginui rašė ne 
tik angliškoji, bet ir tautinių 
grupių spauda. Anksčiau minė
jome lenkų laikraščius, o dabar 
pastebime, kad ir ukrainiečių 
spauda rašė. Pvz. “Chomin Uk^ 
rainy” š.m. gegužės 23 d. laido
je atpasakojo rašto turinį ir pa
brėžė religijos persekiojimą. 
Tas informacijas laikraštis ga
vo iš Kanados Lietuvių Katali
kų Centro.

Tautų skyrius muzėjuje. Vals
tybinio muzėjaus direktorė Ota
voje dr. Carmen Roy atsiuntė 
“Tž” redakcijai šį laišką: “Ger
biamieji, Labai ačiū už jūsų 
laikraščio egzempliorių, kurį 
man atsiuntėt (ten buvo straips
nis apie valstybinį Kanados mu- 
zėjų, Red.). Mūsų folkloro sky
rius, kuris 1970 m. buvo pava
dintas “Canadian Centre for 
Folk Culture”, yra labai susi
domėjęs jūsų tautine kultūra, 
kaip jau žinote. Visai neseniai 
jis pateikė išleisti knygą apie 
jūsų liaudies dainas. Visi, kurie 
sutiktų atsakvti i mūsų klausi
mus, liečiančius jūsų turtingą 
kultūrą, prašomi pranešti man 
savo pavardes bei adresus, kad 
galėtume i juos kreiptis. Lietu
viai, kurie turi liaudies meno 
dirbinių (artifacts), tinkamu mū
sų Valstvbiniam žmogaus Muzė- 
jui, prašomi kreiptis i mane.” 
Adresas: Carmen Roy, Chief, 
Canadian Centre for Folk Cul
ture Studies. National Museum 
of Man, Ottawa, Ont.

L. K. Mokslo Akademijos To
ronto židinys posėdžiaus šį ket
virtadienį, birželio 11, Prisikė
limo posėdžių kambaryje. Bus 
aptarti Akademijos suvažiavimo 
praktiniai reikalai. Mokslinė 
programa jau paruošta (žiūr. 7 
psl.). Kanadoje veikia Akademi
jos židiniai — Toronte, Mont- 
realyje ir Otavoje (įsteigtas vi
sai neseniai). Akademijos suva
žiavimas įvyks š.m. rugsėjo 1-6 
dienomis Prisikėlimo par. patal
pose.

Archit. Vytautas Petrulis už 
savo filmą “On the Expo Sce
ne” tarptautinėse filmų varžy
bose šiais metais laimėjo “ho
nourable mention“ kaip už ge
riausią darbą fotografinėje ka
tegorijoje. Jo naujas filmas 
“The House Mass Built” bus ro
domas birželio 19 d. Toronto te
levizijoj. Tikslus laikas ir stotis 
dar nežinoma. Jau ir anksčiau 
V. Petrulio filmai buvo rodomi 
televizijoj.

Gailius Skrinskas baigė To
ronto universiteto medicinos fa
kultetą. Praktiką atliks Šv. My
kolo ligoninėje, čia praktiką at
liko dr. R. Staškevičius. Netru
kus jis pereis dirbti į dr. A. 
Valadkos kabinetą.

Lietuvos kankinių koplyčios 
šventinimo iškilmės Romoje — 
liepos 7-9 dienomis. Be oficialios 
iškilmių dalies, numatytas ir Ro
mos miesto bei apylinkių lanky
mas. Tuo rūpinasi dr. A. J. Že
maitis, Via del Giordano 34, 
00144 Roma, Italy. Tel. 591- • 
2943. Visų lankymų kaina auto
busais bus $7. Važiuojantieji 
Romon paskirai, ne grupėmis, 
nakvynių reikalu taip pat gali 
iš anksto* kreiptis į A. J. Žemai
tį. Jis galės parūpinti nakvynes 
su maistu už 5-6 dol. dienai. Lie
pos mėnesį Romoje būna labai 
daug turistų, dėlto patariama 
kreiptis iš anksto.

Lietuviškos knygos valstybi
nei Kanados bibliotekai jau pra
dėtos rinkti. Jos bus įteiktos 
steigiamam lietuvių skyriui mi
nėtoje bibliotekoje. Iki šiol gau
ta mažokai knygų. KLB kultūros 
komisija, kuri rūpinasi knygų 
rinkimu, prašo torontiečius tu
rimas vertingas knygas lietuvių 
kalba arba anglų kalba apie Lie
tuvą atgabenti į bankelius ir ten 
palikti. Knygų rinkėjai atsiims. 
Kadangi tai reikšmingas daly
kas, prašoma šio kreipimosi ne
užmiršti.

Prisikėlimo par. vyrų katalikų 
dr-jos pirmininku išrinktas Juo
zas Šarūnas. Susirinkimas — 
antradieni, birželio 9, 7.30 v.v., 
Parodų salėje.

PADĖKOS ŽODIS
Tariame ačiū visiems ir visoms 

rengėjoms už mums suruoštas tokias 
dideles ir iškilmingas išleistuves. 
Gaila, kad nevisi galėjo dalyvauti. 
Mes niekad Jūsų nepamiršim — 
tiek daug rūpesčio parodėte mums. 
Ačiū visoms ir visiems draugams bei 
draugėms už taip puikiai paruoštas 
vaišes, už tokią brangią dovaną, kuri 
mums pasiliks neužmirštama. Nuo
širdžiai dėkingi visiems iš Windsoro, 
Rodney ir Hamiltono, ypač draugams 
Bikams.

daug vertingų laimikių suaukojo: O. 
Budrevičienė, Buzų šeima, P. Gir
džius, M. Grinkienė, L. Gureckas, M. 
Jasutienė, E. Kardelienė, M. Kaspe
ravičienė, G. Kušleikienė, N. P. Ma
rijos seserys, O. Mickienė, O. Motu
zienė, Ptašinskai, Vaičekauskienė, A. 
Vaupšas, E. Žibaitė, Žukauskas ir kt.

— Parapijos remontų vajui auko
jo $50: A. Vaupšas; po $20: P. Gir
džius, J. ir B. Lukoševičiai; po $10: 
L. Balaišis, A. Bendžius, V. Givis, 
A. ir O. Mylės, J. Petrauskas, Pieši
nes, M. Staniulienė.

— Užpraėjusį sekmadienį bažny
čioje surinkta $183.22.

Buvusio “Nepriklausomos Lie
tuvos” redaktoriaus Jono Kar
delio atsiminimų pluoštas iš
spausdintas “Sėjoj”. Jų dalį per
sispausdino “Tėvynė”,* SLA or
ganas. Atsiminimai liečia vai
kystės laikotarpį. Juose labai 

. ryškiai prisimenama senelė — 
Marcelė Mikštienė. Ji buvusi di
delė dainininkė, mokėjusi dau
gybę senovės dainų. Apie 100 
jų išmokęs J. Kardelis, vėliau 
užrašęs ir įteikęs tautosakos rin
kimo komisijai per muziką Sla- 

, veną. Štai viena ištrauka iliust
racijai:

Žiemos vakarais senelė paprastai 
verpdavo “kuodelį” ir verpdama dai
nuodavo ar giedodavo. Turėjo gražų, 
skambų ir malonaus tembro sopraną. 
Dainuodavo pasaulines dainas, giedo
davo sutartines ir šventas giesmes, 
ypač gavėnios metu. Su ja kartu gie
dodavau ir aš. Ji mokė mane giedoti 
ir norėdavo, kad gerai išmokčiau. Ji 

• ne tik giedodavo, bet ir pasakodavo 
kaip senovėje tos giesmės būdavo gie
damos. Pvz., sutartinės giedamos, 
skudučiuojamos ir lumzdeliais lumz- 
džiuojamos. Sutartines giesmes su ja 
kartu giedodavau, choraliniu, kontra- 
punktiniu būdu, kiekvienam iš gie-. 
dotojų vedant atskirą meliodiją. Tre- 
jinėms mūsų sutartinei trūkdavo tre
čiojo asmens, bet mudu ir dviese 
giedodavome.

BARONESSA BEAUTY SALON
I Say. Alė Kerberienė TeL 762-4252

2265 BLOOR St W., kampas Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

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

praneša, kad išsikėlė į nau* 
ją v i e t ą ir toliau dirbs 

FRASER a. McLOUGHLIN 
teisės firmoje,

77 Burnhamthorpe Road West 
(prie 10 kelio) 

Mississauga, Ontario.
Telefonas 279-5563.

Ed. Keiss
Tautinių grupių savaitė To

ronte įvyks birželio 24 — liepos
1 d. Ji pavadinta “karavanu”, 
nes lankytojams teks keliauti iš 
vieno paviljono į kitą ilgokus 
nuotolius. Paviljonai bus įrengti 
tautinių grupių salėse, kur bus 
įvairių valgių, tautodailės dirbi
nių, meninių programų, šokių ir 
pan. Tikimasi, kad šiemet “ka
ravaną” aplankys 250.000 asme
nų. Didžioji spauda jau dabar 
gana plačiai garsina įvairių tau
tinių grupių būsimus paviljo
nus. Deja, lietuviai šiemet neda
lyvauja. Pernykštė KLB valdyba 
buvo įrengusi Vilniaus paviljo
ną Prisikėlimo salėje, šiemet 
naujoji apylinkės valdyba nesi
ryžo dalyvauti tautų savaitėje.

,Gerojo Ganytojo stovykla 
Springhurste prasidės liepos 4 
d. ir truks 3 savaites iki liepos 
25 d. Jai vadovaus prof. dr. Ro
mas Mitalas iš Londono, Ont. 
Stovyklon priimami visi lietu
viai vaikai nuo 7 iki 15 m. am
žiaus. Stovyklos mokestis už 1 
vaiką: $20 — 1 savaitei, $35 —
2 sav,, $50 — 3 sav.; už 2 vai
kus: $35 — už 1 sav., S60 — 2 
sav., $85 — 3 sav., už 3 vaikus: 
$40 — 1 sav., $75 — 2 sav., 
§105 — 3 sav. Prašoma jau da
bar registruotis šv. Jono Kr. 
klebonijoje tel. EM 4-7646, nes 
reikia žinoti apytikrį stovyklau
tojų skaičių.

Latvių dainų šventė įvyks bir
želio 27"— liepos 5 d. Toronto 
Maple Leaf Gardens arenoje. 
Dalyvaus chorai ir tautinių šo
kių grupės iš visos š. Amerikos 
ir net iš Europos — 54 chorai 
su 1600 choristų, 800 šokėjų. 
Taipgi dalyvaus teatriniai viene
tai, paskiri menininkai, orkest
ras. Numatytos parodos: tapy
bos, keramikos, papuošalų, kili
mų, skulptūros, pašto ženklų. 
Taip pat organizuojamas litera
tūros vakaras, jaunimo simpo
ziumas. Parengimai vyks Latvių 
Namuose, Royal York viešbuty: 
je, Ryersono Instituto salėje ir 
kt. Iš programos matyti, kad tai 
bus plataus masto latvių kultū
ros savaitė.

Prof. Romas Vaštokas savo 
artimųjų tarpe birželio 6 d. at
žymėjo daktaro laipsnio gavimą 
Columbia universitete ir įkur
tuves savo namuose Peterboro 
mieste, kur jis profesoriauja 
Trento un-te jau penkeri metai. 
Nuo ateinančio rudens tame pa
čiame universitete antropologi
jos skyriuje dėstys ir prof. R. 
Vaštoko žmona Joana, kuri ligi 
šiol dėstė meno istoriją Toron
to un-te. Antropologijos skyriui 
Trento un-te vadovauja prof. R. 
Vaštokas. Gausiems savo sve
čiams iš Toronto jis aprodė la
bai modernias un-to patalpas. 
Vasaros tnetu prof. R. Vaštokas lydė, J. Gustainis, O. Indrelienė, dr. 
Midlando srityje vadovaus ar- J. Yčas, s. Kėkštas, dr. J. Kaškelis,

p. Klimai, A. V. Lukai, dr. S. Pacevi-

G. A. Stroliai, 
Toronto, Ont.

Midlando srityje vadovaus ar
cheologiniams kasinėjimams, o 
prof. Joana Vaštokienė tyrinės 
indėnų meną įvairiuose mažė
juose. Tam reikalui ji gavo spe
cialių stipendiją.

Aušros Vartų par. žinios
— Šv. Onos Draugijos susirinki

mas — sekmadienį, birželio 14 d., 
po 11 v. pamaldų.

— Moterystės sakramentui ruošia
si Saulius Vincentas Gumauskas su 
Adele Irena Burbaite.

— Birželio 4 d. Cote-des-Neiges 
kapinėse palaidota Ona Balčiūnienė. 
Velionės giminėms ir artimiesiems 
gili užuojauta.

— Į skelbtą vaikų piešinių konkur
są atsiliepė tik viena Vida Morkū- 
naitė. Jos paveikslas pasiųstas į Ter
re des Hommes parodą.

— Birželio 13 d. įvyks Lietuvos 
Operos solistės Elzbietos Kardelienės 
mokinių koncertas mūsų parapijos 
salėje. Ta pačia proga bus pristatyta 
solistės dainų plokštelė. Visi kviečia
mi dalyvauti.

— Montrealio šaulių kuopa įrengė 
pakyla (platformą), tinkamą šo
kiams, P. Skruibio nuosavybėje. Ati
darymas — birželio 27 d.

— Parapijos gegužinė bus liepos 
5 d. P. Skruibio nuosavybėje. Šaulių 
vadovybė pažadėjo leisti naudotis šo
kių pakyla nemokamai.

— Pirmadieniais 7 v.r. Mišios yra 
laikomos N. Pr. Marijos seserų kop
lytėlėje. Dalyvauti gali visi.

— Visi pastebėjote prie mūsų baž
nyčios naują stilingą iškabą. Projek
tą padarė ir padirbdino Jonas Lady- 
ga. Labai dėkojame.

— Užbaigtas cemento darbas, at
naujinant pagrindini įėjimą į bažny
čią. Viskas daryta ūkišku būdu. J. 
Ladyga organizavo visą eigą, sujieš- 
kojo medžiagą ir pats aukojo savo 
kelių dienų darbą. Cemento išliejimą 
prižiūrėjo J. Lingaitis. Nuoširdi pa
dėka. Dar liko. neužbaigtas sujungi
mas su šaligatviu. Taip pat yra pra
matyti laiptų turėklai.

— Montrealio ateitininkai ir šiais 
metais organizuoja stovyklą jauni
mui. Kreiptis į seselę Margaritą tel. 
766-9397.

— Parapijos vakarienės loterijai

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ NUTARIMAI 
PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ — PLIAS IR 
AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ — ALIAS SĄJUN
GOS SUVAŽIAVIMO, ĮVYKUSIO TORONTE 1970 M. GEGUŽĖS 30-31 D.D., 

REZOLIUCIJOS
toliau konkursų bei kitokios veiklos 
lietuviškos architektūros kūrybai 
skatinti.

6. Suvažiavimas pritaria parengia
miesiems Pasaulio Lietuvių Mokslo 
Akademijos steigimo darbams ir 
skatina steigimą pagreitinti bendra
darbiaujant su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba.

7. Suvažiavimas., reiškia padėką 
Lietuvių Enciklopedijos leidyklai, 
vadovaujamai J. Kapočiaus, už atlik
tą darbą ir už anglų kalba leidžia
mą “Encyclopedia L^tuamca,,; siūlo 
kolegoms ją užsiprenumeruoti ir pla
tinti amerikiečių, ypač lietuvių kil
mės, tarpe.

8. Suvažiavimas reiškia gilią padė
ką nenuilstamai Čikagos kolegų gru
pei už redagavimą ir administravimą 
“Technikos žodžio”.

PLIAS:
INŽ. EUG. ČUPLINSKAS, 
INŽ. M. MEILIŪNAS.

ALIAS:
DR. A. NASVYTIS, 
INŽ. LAZAUSKAS, 
INŽ. VIDUGIRIS.

1. Suvažiavimas sveikina visame 
pasaulyje išsisklaidžiusius ir tėvy
nėje likusius lietuvius inžinierius, ar
chitektus, gamtos mokslo atstovus ir 
linki visiems, kur sąlygos leidžia, 
dirbti Lietuvos valstybės atstatymui.

2. PLIAS ir ALIAS nariai kviečia
mi aktyviai dalyvauti lietuviškos išei
vijos organizacijose, remti mūsų 
bendrinių organizacijų veiklą konk
rečiu darbu bei materialine parama 
ir nenuilstamai vesti aktyvią visuoti
nę kovą už Lietuvos laisvę bei ne
priklausomybę.

3. Suvažiavimas reiškia padėką da
bartinei PLIAS centro valdybai ir 
jos pirm. kol. J. V. Daniui ir buvu
siai ALIAS centro valdybai bei jos 
pirm. kol. J. Našvyčiui ir dr. Stepui 
Matui už jų atliktą darbą.

4. Suvažiavimas su pasitenkinimu 
pažymi gausią bei aktyvią jaunųjų 
kolegų veiklą mūsų organizacijoj ir 
skatina naują ALIAS valdybą jieško- 
ti priemonių visuotiniam jaunų ko
legų Įtraukimui Į organizaciją.

5. Suvažiavimas dėkoja centro val
dyboms už lietuviško vasarnamio 
konkurso surengimą, pageidauja ir

a

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. 
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P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker ,
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3907A ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355
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Toronto Lietuvių Choras “Varpas” 
taria nuoširdų ačiū visiems aukoto- . 
jams, kurie parėmė chorą pavasari
nio koncerto proga. Didelis ačiū ir 
mūsų rėmėjų būrelio nariams, kurie 
pašventė daug laiko platindami gar
bės bilietus ir rinkdami aukas: p. p. 
O. Indrelienei, P. Radzevičiūtei-Kli- 
mienei, Z. Pacevičienei, E. Stepaitie- 
nei, A Sčepavičienei, dr. A. Dailydei, 
J. Strazdui.

Aukojo $100: Kredito Kooperaty
vas “Parama”; po $50: CEB Ltd., Ti
me Press Litho,Ltd., Turner-Porter 
Ltd., Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvas, Kanados Lietuvių Gy
dytojų Draugija, G. S. Kuzmai, dr. J. 
Sungaila, J. Strazdas, J. Tumosa; po 
$30: P. Dronseika, V. Kvedaras, dr. 
A Saikus; po $25: G. Ben, Baumeist- 
ras, P. Dunderas, A. J. Kaziliai, dr. 
A Pacevičius, A. Skrebūnas; po $20: 
Ryan Odette Funeral Home, dr. A. 
Dailydė, dr. V. Kvedaras, V. Liuima, 
J. Tamulionis, J. Sližys, dr. P. Vytė; 
po $15: O. Delkus, A H. Stepaičiai; 
po $10: PAugustinavičius, K. Apera- 
vičius, V. Balsys, J. Bleizgys, V. Dai-

Ščepavičiai, dr. A Valadka, T. A. Va-

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
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