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Ašaros ir faktai
Kasmet prisimename sibirinius trėmimus, kurie taip skaudžiai 

palietė visas tris baltiečių tautas. Masiniai trėmimai prasidėjo 1941 
m. birželio viduryje, o mažesniais kiekiais truko bene ištisą de
šimtmetį. Palengvėjimas atėjo tiktai 1953 m. mirus Stalinui. Ko
kios ten buvo gyvenimo sąlygos, atskleidė išlikę reti liudininkai
— lietuviai ir nelietuviai. Skaitant liudijimus Rūkienės, Marčen- 
ko, Solženicino ir kitų, šiurpas nukrečia. Stebiesi žmogus dviem 
dalykais: kaip žmonės pajėgė atlaikyti tokias moralines bei fizi
nes kančias ir kodėl niekas neprotestavo prieš tokį masinį tautų 
žudymą? Jieškodamas atsakymo į pirmąjį klausimą, randi, kad 
daugybė tremtinių tų kančių nepakėlė ir mirė Sibiro taigose. 
Ten jie buvo labai nykiai palaidoti ir dabar jų kapų nėra nė žy
mės. Taip šalia nežinomo kario kapo atsirado nežinomo tremtinio 
kapas, kuris tos garbės sulaukti galės tiktai laisvoje Lietuvoje. 
Sunkiau rasti atsakymą į antrąjį klausimą, būtent, kodėl niekas 
neprotestavo? Kur tuomet buvo tie visi “taikos” šalininkai, kurie 
dabar protestuoja miestų gatvėse prieš Amerikos ryžtą užtvenkti 
raudonąjį tvaną? Kodėl nematė sibirinių trėmimų nei tarptauti
nės institucijos, nei krikščioniškosios Bendrijos? Ta mįslė šiek 
tiek prasiskleidžia prisiminus, kad kiekvienas kovojantis imperia
lizmas yra nuožmus. Tai tarytum didis vežimas, kuris traiško vi
sus, patekusius ant jo kelio. Toks yra ir rusiškasis imperializmas. 
Be to, savo atramą jis turi ir tarptautiniame gyvenime. Dėlto jis 
ir galėjo ramiai siųsti tremtin baltiečius, nes “tylinčioji pasau
lio dauguma” ir tada tylėjo...

★ ★ ★
Nėra abejonės, kad sovietiniai rusai yra tikrieji sibirinių trė

mimų kaltininkai. To negali pridengti nė įmantriausia Maskvos 
propaganda. Išlikę dokumentai su Serovo ir kitų parašais yra 
nepaneigiami liudininkai. Jie gerokai praplėtė Lietuvos naikin
tojų ir kankintojų sąrašą, kuriame ligi tol pirmavo Muravjovas 
korikas. Bet ar vieni rusai kalti? Ar kartais nekrinta šešėlis ir 
ant vakariečių? Po beveik 30 metų jau galime ryškiau atsekti ir 
pastarųjų vaidmenį. Antai, Churchillis savo atsiminimuose rašo, 
esą užsienio reikalų ministeris Edenas 1941 m. lankėsi Maskvoje. 
“Rusams nepaprastai rūpėjo užsitikrinti bendros sąjungininkų 
sutarties rėmuose aiškų pripažinimą Baltijos valstybių okupaci
jos ir naujos sienos su Suomija”. Edenas atsisakęs betkokių įsi
pareigojimų šiuo klausimu, juoba, kad britai buvo pažadėję ame
rikiečiams nedaryti jokių slaptų teritorinių sutarčių. Jis tik pa
žadėjęs tą klausimą perduoti Britanijos ir JAV vyriausybėms. To
liau Churchillis rašo: “Kai lankiausi Vašingtone Amerikos Įsi
jungimo i karą išvakarėse ir kai Edenas pranešė anie sovietų 
vyriausybės norą absorbuoti Baltijbs valstybes, aš pasisakiau nei
giamai ... Bet dabar, praėjus trim mėnesiam ir spaudžiant įvy
kiams, nebejaučiau, kad ši moralinė pozicija gali būti fiziškai 
išlaikyta. Mirtinėje kovoje nėra teisinga užsidėti daugiau naštų 
nei kovojantieii už didį reikalą gali pakelti. Mano nuomonė dėl 
Baltijos valstybių buvo ir tebėra nepasikeitusi, bet jaučiau, kad 
šiuo metu nebegaliu jos remti.” Panaši buvo .ir Roosevelto lai
kysena — pradžioje griežtai pasipriešino rusu kėslams, bet vė
liau suminkštėjo, ir Jaltoje Stalinas išėjo laimėtoju. Tai aiški 
vakariečių silnnybė, kuri šiandieną yra išaugusi į gėdingą šešėli, 
dengiantį ir Baltijos valstybių aukso atsargas Britanijos banke.

★ ★ ★
Kaip matėm, didieji prisipažįsta (Churchillis), kad Baltijos 

valstybių atidavimas rusams buvo moralinės pareigos pažeidi
mas. Deja, niekas iki šiol ta pažeidimo nebandė atitaisyti. Atsi
rado daug didesnio masto problemų, kurios užtemdo mažesniąsias. 
Dėlto Pabaltijo klausimas vis paliekamas šešėlyje. Ir ne tik dėlto
— jis primena moralinę dėmę vakariečių sąžinėje. Tokios proble
mos niekas nenori prisiminti. Lietuvių kilmės žurnalistė Patricia 
Young, Vankuveryje, rašė “Tž” redakcijai, esą labai sunku pa
tekti su rašiniais apie baltiečius ir komunizmą į didžiąją spaudą, 
nes naujosios kairės “balandžiai” tam nėra palankūs. Tai tiesa, 
kurią pastebime jau daugel metų. Visdėlto ir didžiojoj spau
doj atsiranda straipsnių apie baltiečius ir jų bylą. Pvz. Toronto 
dienraštis “The Telegram” birželio 13 d. laidoje išspausdino P. 
Worthingtono ilgoką rašinį. Tokių atveju yra ir daugiau. Visa tai 
neatsiranda savaime— reikia atitinkamų pastangų. Ir iš viso bal- 
tiečiams reikėtų pasukti daugiau į faktų rinkimą bei jų skelbimą. 
Ašaros, kad ir labai graudžios, nei kanadiečių, nei amerikiečių 
nejaudina. Pvz. būtų pravartu turėti leidinį anglų kalba apie sibi
rinius trėmimus. Vienos kitos brošiūros neužtenka. Be to, brošiū
ros laikomos propagandine medžiaga, nepatenka į bibliotekas, 
neturi patikimumo. Reikia dokumentinio leidinio, dėstančio sibi
rinių trėmimų bylą. Paskirų duomenų, išblaškytu įvairiuose lei
diniuose, yra, bet nesuteikti ir neapdoroti istoriškai. Pvz. negir
dėti, kad būtų sudarytas Sibiro lietuviu tremtinių sąrašas, bent 
dalinis. Latvių Raudonasis Kryžius yra tai atlikęs. Istorinis leidi
nys, patekęs į bibliotekas ir universitetus, bus patikimas ir ilgų 
metų liudininkas.

KANADOS ĮVYKIAI

Pasaulio įvykiai
KELETĄ DIENŲ TRUKĘS GINKLUOTAS SUSIKIRTIMAS TARP 

Jordanijos kariuomenės ir palestiniečių partizanų užbaigtas kara
liaus Husseino reikšminga nuolaida — dėdės ir pusbrolio atleidi
mu iš kariuomenės vadovybės. Jo dėdė gen. mjr. Sharif Nasser 
bin-Jamil ėjo Jordanijos kariuomenės vado pareigas, o pusbrolis 
gen. mjr. Zaid bin-Shaker vadovavo III šarvuočių divizijai. Kariuo
menės vado pareigas dabar perėmė pats karalius Husseinas, sėk
mingai išvengęs jau aštunto pasikėsinimo prieš jo gyvybę. Nuo par
tizanų kulkų žuvo Husseino šoferis ir pora asmeninės apsaugos 
vyrų. Pirmuoju smuiku šiame pilietiniame kare grojo marksistinė 
palestiniečių partizanų organizacija Populiarusis Palestinos Išlais
vinimo Frontas, reikalavusi didesnės paramos partizaninėse ko

VASAROS DARBAI STUDENTAMS
Otava nutarė parūpinti 36.000 

vasaros darbų studentams ir 
gimnazijų abiturientams, šios 
pasta n'g o s pareikalaus apie 
$27,9 milijono papildomų išlai
dų iš valstybės iždo. Valdinės 
įstaigos duos darbo 17.200 stu
dentų, krašto apsaugos ministe
rija — 10.800. Pastaroji apie 
5.000 studentų nori įtraukti į 
milicijos ir kadetų eiles, 4.000 
surasti laikinį darbą karinėse 
bazėse. Ministerio A. Mac- 
Eachen pranešimu, studentams 
skirtos darbo jėgos paskirstymo 
įstaigos Kanadoje bus padidin
tos iki bendro 77 įstaigų skai
čiaus. Šiuo metu jų yra 40. Da
lį studentų numatoma panaudoti 
YMCOS ir Raudonojo Kryžiaus 
projektuose, remiamuose fede
racinės vyriausybės. Kiti galės 
lankyti anglų ar prancūzų kalbų 
vasaros kursus ir gauti nemo^ 
karną pragyvenimą.

Finansų ministerių konferen
cijoje Winnipege federacinė vy
riausybė pasiūlė sekančių 12 
mėnesių laikotarpyje riboti al
gų ir valandinio atlyginimo pa
didinimą 6%. Išimtis numatyta 
tiems darbininkams, kurių va
landinis atlyginimas nesiekia 
$2. šis pasiūlymas apkarpytų 
infliaciją ir galbūt sumažintų di

dėjančias bedarbių eiles. Pramo
nininkai ir prekybininkai jau 
yra pasižadėję nekelti gaminių 
ir prekių kainų. Deja, Kanados 
Darbo Kongresas ir kitos didžio
sios unijos nė negalvoja sutikti 
su vyriausybės pasiūlymu. Jos ir 
toliau žada kovoti už savo narių 
atlyginimo didinimą, kaltę dėl 
infliacijos suversdamos darbda
viu pelnui, nors iš tikrųjų kaltė 
dažniausiai tenka abiem gru
pėm. Nukenčia ne unijų atsto
vaujami didžiųjų įmonių darbi
ninkai, bet mažieji, kuriais ne
sidomi jokia unija. Jie pirmie
ji praranda darbus ir atsiduria 
bedarbių eilėse. Unijų atsisaky
mas laikytis 6% darbo užmokes
čio padidinimo gali būti sustab
dytas tik įstatymo keliu, bet 
premjeras P. E. Trudeau nesi
ryžta įvesti nriverstinės kainų 
ir atlyginimų kontrolės. Finansų 
ministerių konferencijoje taip
gi buvo nutarta mažinti kasmet 
didėjančias ligoninių, sveikatos 
draudos ir augštesniujų mokyk
lų išlaidas, šios srities šieme
tinės federacinės ir provinciniu 
vyriausybių išlaidos siekia $4.6 
bilijono, o sekančiais biudžeti
niais metais jos pakiltų iki $5.3 
bilijono, šios sumos metinį au
gimą planuojama sumažinti

Taip žygiavo Prancūzijos gatvėmis tautinių šokių grupė "Gyvataras". Dabar jis rengiasi žygiuoti 
Vakarų Kanados miestų gatvėmis. Nuo š. m. birželio 26 iki liepos 4 d. "Gyvataras" koncertuos 
Vakarų Kanados lietuvių kolonijoms. Kdikuriose vietose prisijungs ir žymusis solistas iš Čikagos 
St. Baras. Žiūr. skelbimą 4 psl.

Lietuviai persekiojami sovietinėj Gudijoj
Ten gyvena apie 50.000 lietuvių • Neleidžia steigti nei lietuviškų mokyklų, nei kolchozų ° 
Varžo lietuviškos spaudos persiuntimą ° Bibliotekos nepriima lietuviškų knygų

Sovietinės Gudijos (Baltarusi
jos) teritorijos vakarinėse srity
se po II pasaulinio karo liko 
apie 50.000 lietuvių (vien Gervė
čių ir Pelesos apylinkėse liko 
apie 29.000). Gervėčių, Pelesos 
(Rodūnės rajonas), Laz'dūnų, Vy- 
džių, Apsos ir kitose apylinkėse 
jie sudaro arba kompaktišką lie
tuvišką masę, arba gyventojų 
daugumą. Tai senieji tos terito
rijos gyventojai, kurių tėvai ir 
protėviai ten gyveno ir kalbėjo 
lietuviškai.

Prieškarinėje Lenkijoje tas 
kraštas buvo labai lenkinamas, 
tačiau veikė lietuviškos mokyk
los, vaikų darželiai, klubai ir 
skaityklos, draugijos.

Dabar lietuvių padėtis ten yra 
blogesnė, negu prieškarinėje 
Lenkijoje. Lietuviškų pradinių, 
septynmečių ir vidurinių mo
kyklų visai nėra. Veikia tiktai 
rusiškos (net ne gudiškos!) mo
kyklos. Tuo tarpu sovietinėje 
Lietuvoje yra daug lenkiškų ir 
ypač daug rusiškų mokyklų. 
Nuo 1963—1964 mėtų, atsižvel
giant į vietinių gyventojų nuola
tinius prašymus ir skundus, 
įvesta po 2—3 lietuvių kalbos 
pamokas savaitėje nuo III iki X 
klasės. Tačiau mokytojai, dės
tantieji lietuvių kalbą, turi dirb
ti sunkiose sąlygose, t. y. keliose 
mokyklose, vaikščioti po kelis 
kaimus. Užklasiniam darbui

Sovietiniame tautu kalėjime neramu
Sibirinių trėmimų sukakties 

proga VLIKas paskelbė atsišau
kimą, kuriame sakoma:

Žmonija išgyveno daugybę 
tarptautinių pakitimų, bet Lie
tuva vis dar tebėra pavergta, o 
lietuvių tauta naikinama ir ru
sinama* Tačiau sovietiniam tau
tų kalėjime jau darosi neramu. 
Paskutinės kolonijinės imperi
jos vadus baugina sovietinių in
telektualų reikalavimas daugiau 
laisvės, masių nepasitenkinimas 
ekonominiu bolševikinės siste
mos neveiksmingumu, nerusiš- 
kųjų tautų nenuslopinamas ver
žimasis į nepriklausomybę ir ki
ti komunistinės, žmogaus pri
gimčiai priešingos, sistemos ne
išvengiami trūkumai.

Ištvėrusi 30 priespaudos me
tų, lietuvių tauta ryžtingu dina
mizmu ir rezistencine dvasia įro-
$250 milijonų.

Kvebeko XXIX provincinio 
parlamento atidaryme tradicinį 
žodį tarė gubernatorius H. La
pointe ir naujasis premjeras R. 
Bourassa. Iš karalienės atstovo 
ir premjero kalbų išryškėjo R. 
Bourassos tvirtas pasiryžimas 
visose Kvebeko darbovietėse 
įvesti prancūzų kalbą, rūpintis 
prancūziškos kultūros puoselėji
mu, kovoti už didesnes prancūzų 
kilmės kanadiečiu teises ir siek
ti naujos konstitucijos. Tačiau 

(Nukelta į 6-tą psl.)

(pavyzdžiui, veikti lietuvių kal
bos būreliui) ir lietuviškai savi
veiklai nėra jokių sąlygų, neduo
da patalpų ir kitokiais būdais 
trukdo. Lietuviai veikėjai buvo 
persekiojami ir liko priversti 
persikelti į sovietinę Lietuvą. 
Dėl tokių sąlygų sunku gauti 
mokytoją, kuris dėstytų lietuvių 
kalbą. Todėl atsitinka, kad arba 
niekas nedėsto lietuvių kalbos, 
arba parenkami nevykę, nepa
ruošti tam darbui mokytojai. 
Mokyklų bibliotekos nepriima 
lietuviškų knygų, dangstantis 
patalpų stoka. Buvo atsitikimų, 
kad siųstos iš Lietuvos knygos 
buvo nuslėptos ir sunaikintos.

Baigę rusiškas mokyklas mo
kiniai sunkiai gali įstoti į Lietu
vos augštąsias mokyklas, nes ne
moka lietuvių literatūrinės kal
bos. Jie priversti stoti į rusų 
grupes Lietuvos aukštosiose mo
kyklose arba pasirinkti augštą
sias mokyklas Gudijoje. Dėl to
kių sąlygų jaunimas veržiasi 
mokytis į lietuviškas vidurines 
mokyklas Lietuvoje. Bet ir čia 
susiduriama su kliūtimis. Tė
vams, kurių vaikai mokosi Lie
tuvoje, apsunkinamos kolchoze 
darbo sąlygos (pavyzdžiui, neiš
mokamas pilnas atlyginimas). 
Mokiniams, kurie nori vykti mo
kytis į Lietuvą, neišduodami pa
žymėjimai; kolchozas neišduoda 
pažymėjimo apie tėvų uždarbį, o 

dė savo tvirtą tikėjimą nauja ne
priklausomybės aušra.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, primindamas tra
giškuosius mūsų tautos birželio 
įvykius, kreipiasi į visus lietu
vius ir kviečia idėjomis, darbais 
ir žygiais jungtis į bendrą visos 
tautos pastangų grandinę, kad 
paspartintų Lietuvai laisvės su
grąžinimą.' šia proga norime 
ypač pabrėžti reikšmingą faktą, 
kad nuo š.m. liepos 1 d. per Ma- 
nilos, Filipinuose, naują ir galin
gą radijo stotį kasdien sklis lie
tuviškas žodis, kuris pasieks to
limame Sibire išblaškytus lietu
vius. Mes tikime, kad šis laisvų
jų lietuvių ryšys su ištremtai
siais broliais stiprins jų dvasią 
ir lengvins sunkią jų tremties 
dalią.

Šių svarbių radijo transliacijų 
pradžia yra akivaizdus Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pastangų ir laimėjimų įro
dymas. Laisvame pasaulyje gy
venančius lietuvius kviečiame 
remti šiuos ir kitus mūsų dar
bus ir vieningai bei ryžtingai da
lyvauti visose Lietuvos laisvini
mo pastangose.

Tragiškojo birželio proga lais
vės kovose žuvusiųjų prisimini
mas broliškais ryšiais tesuiun- 
gia Sibiro tremtį kenčiančius, 
pavergtoj tėvynėj laisvės aušros 
laukiančius ir po platų pasaulį 
išblaškytus lietuvius.

jo neturint, Lietuvos mokyklose 
— internatuose imamas augš- 
čiausias mokestis. Siųsti moky
tis į Lietuvą vaikus nevisi tėvai 
gali', nes dauguma jų gyvena la
bai skurdžiai. Dėl tos priežas
ties daug vaikų, baigę pradines 
arba septynmetes rusiškas mo
kyklas, toliau nesimoko.

Po II pasaulinio karo to kraš
to išsilavinę žmonės lietuviai li
ko savo tėviškėse dirbti, kaip ir 
anksčiau dirbo. Vietiniai val
džios žmonės juo spaudė bei su
darė tokias sąlygas, kad jie buvo 
priversti pasitraukti į Lietuvą, 
neatsižvelgiant net į tai, kad jų 
tarpe buvo ir tokių, kurie buvo 
nusipelnę sovietinei valdžiai 
kaip pogrindiniai veikėjai

Rusifikacija vykdoma ne tik 
švietimo srityje. Lietuvių inteli- 
ligentijai įsikurti ir dirbti minė
tose lietuviškose vietovėse nėra 
jokių sąlygą. Ten nerasime nė 
vieno lietuvio gydytojo, agrono
mo, zootechniko, kolchozo pirmi
ninko, kurie dirbtų savo gimta
jame krašte. Lietuviai nepriima
mi dirbti vietiniuose valdžios or
ganuose. Jiems nebuvo leista su
daryti savo kolchozus. Lietuviai 
liko išskirstyti į kelis kolchozus, 
kad juose vyrautų nelietuviškas 
elementas. Taip, pavyzdžiui, Ro- 
dūnės rajone, Dubinių apylinkė
je, 1949 m. buvo sudarytas lie
tuvių kolchozas ir išrinktas lie
tuvis pirmininkas, bet greit po 
to kolchozas buvo pertvarkytas, 
lietuvis pirmininkas pašalintas.

Sudaromos įvairios kliūtys už
sakyti lietuvišką spaudą iš Lie
tuvos. Vietos paštai nepriima už
sakymų; užsakyti spaudą reikia 
važiuoti į Lietuvą. Užsakyti lie
tuviški laikraščiai ateina labai 
pavėluotai. Klubuose ir skaityk
lose nerasime nė vieno lietuviš
ko laikraščio ar knygos.

Vykdant visuotinį gyventojų 
surašymą 1959 metais buvo duo
tas iš rajonų neoficialus įsaky
mas lietuvių' tautybės nerašyti. 
Lietuviai, nežiūrint jų protestų, 
buvo užrašomi gudais (bieloni- 
sais) arba lenkais. Dėlto 1959 
metų Gudijos gyventojų surašy
mo duomenyse nerandame nė 
vieno lietuvio.

Esant tokioms sąlygoms, lie
tuvių nutautinimas vakariniuose 
Gudijos rajonuose vyksta labai 
sparčiai Vietinių gyventojų lie
tuvių skundai (jų daug buvo pa
siųsta į Maskvą!) nieko nepade
da'. Lietuvių nutautėjimas vyks
ta labai sparčiai dar ir dėlto, 
kad vietinių gyventojų prašymai 
bei skundai Maskvon per Gudi
jos vyriausybę yra grąžinami 
vietinei rajoninei valdžiai. Skun
dai perduodami tiems, kurie yra 
lietuvybės persekiotojai. Tai su
kelia vietiniuose lietuviuose bai
mę. Vietinių valdžios organų sa
vivaliavimas persekiojant lietu
vius, matyt, vyksta ne be pritari

mo iš viršaus. A. B.

vose prieš Izraelį ir visiško Jor
danijos kariuomenės nesikišimo 
į partizanų veiksmus. Dviejuose 
sostinės Ammano viešbučiuose 
partizanai buvo uždarę 56 užsie
niečius įkaitus. Jie grasino su
sprogdinti minėtus viešbučius 
su jų gyventojais, jeigu Jorda
nijos kariuomenė nesustabdys 
partizanų stovyklų apšaudymo. 
Karaliaus Husseino nuolaidos iš
gelbėjo užsieniečius. Husseinas 
yra vienintelis arabų vadas, su 
kuriuo Izraelio vyriausybė galė
tų pasirašyti taikos sutartį. Jo 
pašalinimas būtų skaudus smū
gis Izraeliui, nes šis kraštas ta
da atsidurtų didžiausių Izraelio 
priešų palestiniečių partizanų 
rankose. Izraelio krašto apsau
gos ministeris gen. M. Dayan 
jau pareiškė per televiziją, jog 
Izraelis negalės būti abejingas 
dėl įvykių Jordanijoje. Šios kri
zės metu' Egiptas paskelbė iki 
$1.320.000.000 padidintą karinį 
biudžetą. Kaire jaučiamas didė
jantis optimizmas. Sovietų avia
cijai ir priešlėktuvinėms rake
toms sustabdžius Izraelio avia
cijos vykdytus karinių taikinių 
bombardavimus visame Egipte, 
gerokai pakilo egiptiečių karin
gumas Suezo kanalo pakrantėje.

PADIDINO PARAMĄ
Sovietų Sąjunga ir Š. Vietna

mas pasirašė naują sutartį, kuri 
Maskvą įpareigoja sustiprinti 
karinės paramos teikimą Hano
jui. Sutarties detalės neskelbia
mos. Lig šiol Kremliaus vadai 
nėra pripažinę princo N. Siha- 
nuko išeivijoje sudarytos Kam
bodžos vyriausybės, kurią re
mia komunistinė Kinija. Pavė
luotai suteiktas pripažinimas ga
lėtų pakenkti Kremliaus pres
tižui š. Vietnamo sostinėje Ha
nojuje. Atrodo, sovietams yra 
naudingesnis diplomatinis žaidi
mas, pažadai didinti karinę pa
ramą ir siekti Kambodijos neut
ralumo atstatymo. Tuo tarpu Ki
nija nori karo veiksmų išplėtimo 
visoje Indokinijoje ir galutinės 
Š. Vietnamo pergalės. Į Kam
bodijos sostinę Phnom Penh jau 
atvyko Tailandijos karo aviaci
jos ryšininkai. Amerikiečiams 
sugrįžus į P. Vietnamą, paramą 
Kambodijos kariuomenei teiks 
Tailandijos aviacija, turinti apie 
250 lėktuvų, kurių didžioji da
lis yra senieji amerikiečių ga
mybos “Sabre” naikintuvai, pasi
žymėję Korėjos kare. P. Vietna
mo viceprez. N. C. Ky praneši
mu, Kambodijos vyriausybė su
tiko leisti Saigonui tęsti karinius 
veiksmus šio krašto teritorijoje. 
P. Vietnamas taipgi paruoš ko
vai Kambodijos kariuomenės da
linius ir juos apginkluos iš ko
munistų atimtais ginklais.

MIRĖ A. KERENSKIS
Šv. Luko ligoninėje Niujorke 

mirė 89 metų amžiaus sulaukęs 
Aleksandras Kerenskis, 1917 m. 
pusketvirto mėnesio buvęs carą 
nu vertusios Rusijos premjeru. 
Jo socialistinę vyriausybę iš val
džios pašalino bolševikų “troj- 
ka” — Leninas, Stalinas ir Troc
kis. Demokratiją pakeitė vadina
moji proletariato diktatūra, ku
ri ir šiandien smaugia laisvę So
vietų Sąjungoje. Išeivijoje A. 
Kerenskis parašė keletą knygų 
— “Katastrofa: rusų revoliucija 
paties Kerenskio akimis”, “Lais
vės nukryžiavimas”, “Romanovų 
nužudymas”, “Rusijos ir istori
jos naujasis posūkis”. Iki pat 
mirties A. Kerenskis buvo ašt
rus komunizmo kritikas, nors 
pastaruoju metu yra konstata
vęs didėjančią laisvę Sovietu Są
jungoje, kuri, deja, nėra pakan
kama. Savo kalbose jis buvo pra
sitaręs, jog numirti norėtu Rusi
joje, bet nesusilaukė kvietimo 
grįžti.

BENDRI PINIGAI
Venecijoj posėdžiavę Europos 

Bendrosios Rinkos kraštų finan
sų ministerial nutarė siekti pil
nos ekonominės sąjungos ir 
bendro piniginio vieneto, kuris 

taps atsvara JAV doleriui. Pla
nus tikimasi įgyvendinti per 9 
metus.

POLITINĖ KRIZĖ
Peronistų grupė pagrobė bu

vusį Argentinos preziaentą P. E. 
Aramburu, valdžiusį kraštą pus
trečių metų po diktatoriaus J. 
Perono nuvertimo. Jų praneši
muose skelbiama, jog Pedro E. 
Aramburu buvo sušaudytas bir
želio 1 d. Jo kapo vieta bus pa
skelbta tada, kai .peronistams 
bus atskleista Jievos Peronie- 
nės kapavietė. Kadangi jos ka
pas buvo tapęs inspiracijos šal
tiniu peronistams, anuometinė 
Argentinos vyriausybė jos palai
kus perkėlė į nežinomą vietą. 
Spėjama, jog tikrieji Argentinos 
dabartiniai valdovai — laivyno 
vadas admirolas P. Gnavi, ka
riuomenės vadas gen. itn. A. La- 
nusse ir aviacijos vadas brigados 
gen. C. Rey ruošėsi P. E. Aram
buru pakeisti ligšiolinį preziden
tą gen. Itn. J. Ongania, perdaug 
valdžios paėmusį į savo rankas. 
Planus sutrukdė P. E. Arambu
ru pagrobimas ir mirtis. Gink
luotųjų pajėgų vadai pašalino 
gen. Itn. J. Ongania iš preziden
to pareigų. Argentiniečiams bu
vo pranešta, jog karinė diktatū
ra valdžią nori perduoti civi
liams politikams rinkimų keliu. 
Prezidentu paskirtas brigados 
gen. R. Levingston, karinis at
stovas Vašingtone. Rinkimų da
ta betgi nutylima, nes rinkimus 
greičiausiai laimėtų Ispanijon 
pabėgusio diktatoriaus J. Pero
no šalininkai. Karinis triumvira
tas nenori jo grįžimo.

PRADĖS DERYBAS
V. Vokietijos sostinėje Bon- 

noje viešėjo Lenkijos užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojas 
J. Winiewicz. Tai buvo jau ket
virtas Lenkijos ir V. Vokietijos 
pareigūnų susitikimas santykių 
sunormalinimo galimybėms tir
ti. Po šio susitikimo buvo pa
skelbta, jog tikrąsias derybas 
numatoma pradėti Varšuvoje 
liepos pabaigoje. Atrodo, pradi
niuose pasitarimuose pavyko pa
šalinti didžiausią kliūtį —’Ode
rio ir Neissės dabartinės, sienos 
pripažinimą. Ši klausimą turės 
išspręsti lig šiol nepasirašyta 
taikos sutartimi karą laimėju
sios valstybės — JAV, Britanija, 
Prancūzija ir Sovietų Sąjunga. 
Varšuvon grįžęs J. Winiewicz 
prasitarė, jog bus laikomasi W. 
Gomulkos 1969 m. gegužės, 17 
d. kalboje nurodyto kelio. Toj 
kalboj jis siūlė V. Vokietijai 
prašyti keturis karą laimėjusius 
sąjungininkus leidimo pripažin
ti Oderio ir Neissės sieną be tai
kos sutarties pasirašymo.

VIETINĖ VALDŽIA
Italijos centralizuotą valdžios 

aparatą pakeis 15 regijoninių 
vyriausybių, kurios rūpinsis vie
tiniais gyventojų administraci
niais reikalais, bet neturės įsta
tymų leidimo teisės. Regijoni- 
nės valdžios rinkimuose 58,2% 
balsų gavo dabartinio premjero 
M. Rumoro koalicinė grupė, 
antroje vietoje palikusi su 31,- 
1% komunistus ir jų sąjunginin
kus proletarinius socialistus. 
Komunistai paėmė tik vieno re- 
gijono Emilia-Romagna valdžią 
į savo rankas. Tuscany-Florence 
ir Umbria regijonuose jie laimė
jo nepakankamą daugumą ir tu
rės jieškoti koalicijos su kito
mis partijomis.
DUBČEKAS — “OPORTUNISTAS” 

čekoslovakų kompartijos spe
cialus komitetas buvusį sekr. A. 
Dubčeką pripažino dešiniojo 
sparno oportunistu, šis terminas 
jam beveik užtikrina pašalinimą 
iš kompartijos. Nutarimas grei
čiausiai bus paskelbtas centrinio 
komiteto posėdyje birželio pa
baigoj. Spėjama, jog A. Dubče- 
kas bus paliktas Čekoslovakijos 
ambasadorium Turkijai. Mask
vos garbintojam jis yra mažiau 
pavojingas užsienyje.
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PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Reikalauja Rytai, reikalauja Vakarai
J. KAIRYS

Laiškas iš Paryžiaus
BRONIUS VYTIS-VRUBLEVICIUS

Maskva reikalauja, kad Bonna 
pripažintų R. Vokietiją tarptau
tine prasme, atsisakytų nuo Vo
kietijos sujungimo pačios tautos 
apsisprendimu, laikytų V. Ber
lyną savistoviu politiniu viene
tu, pripažintų Lenkijai Vokieti
jos turėtas žemes — Oderio-Nei- 
ssės ruožą, paskelbtų negaliojan
čiu Miuncheno susitarimą, išsto
tų iš vakariečių jungirpų. šis ka
talogas dabar praplėstas taip to
li, kad jis apima ir klausimus, 
liečiančius net V. Vokietijos vi
daus reikalus. Be to, Maskva ne
atsisako intervencijos teisės, 
įgalinčios ją tam tikrais atvejais 
įžygiuoti į V. Vokietiją.

R. Berlynas kartoja minėtą 
Maskvos reikalavimą — pripa
žinti R. Vokietiją suverenia vals
tybe, reikalauja, kad Bonna 
sumokėtų jai milijonines sumas, 
panaikintų daugybę įstatymų 
bei potvarkių, neva kompromi
tuojančių R. Vokietiją, pasisaky
tų už priėmimą R. Vokietijos Į 
tarptautines organizacijas ir 1.1. 
Šitie reikalavimai buvo pakarto
ti Bonnai ir per susitikimą W. 
Brandto su R. Vokietijos minis- 
terių tarybos pirmininku Stophu 
Erfurte ir Kassely.

Varšuva reikalauja pripažini
mo Lenkijai minėtų sričių. Pra
ha reikalauja, kad Bonna anu
liuotų Miuncheno susitarimą, 
padarytą Hitlerio laikais, pagal 
kurį buvo išparceliuota Čekoslo
vakija.

Jaunieji socialistai, kurie yra 
socialdemokratų partijos auklė
tiniai ir jos busimieji įpėdiniai, 
per š. m. gegužės mėnesį įvykusį 
partijos suvažiavimą reikalavo, 
kad dabartinė vyriausybė įvestų 
tuojau V. Vokietijoje tikrą so
cializmą, pagrįstą markizmo bei 
leninizmo mokslu. Nors jie su
darė mažumą suvažiavime, bet 
savo tokiais reikalavimais 
Brandto padėtį sunkino, nes pa
starasis tebesilaiko dar tam tik
ro vidurio.

Vokiečiai tremtiniai ir pabė
gėliai pasisakė prieš Brandto 
pradėtą politiką komunistinių 
kraštų atžvilgiu. Tai padarė jie 
per savo suvažiavimus, įvyku
sius per Sekmines. Jie tvirtino, 
kad vyriausybė veikia prieš se
niau Bonnos padarytus susitari
mus su vakariečiais, prieš apsi
sprendimo teisės principą ir 
žmogaus teises. Be to, pagal 
juos, susitarimu su R. Vokietija 
būtų tenykščiams vokiečiams at
imta viltis susivienyti laisvėje, 
būtų patvirtintos brutalia jėga 
sudarytos sienos ir kt. Jie pasi
sakė taip pat už susitaikinimą su 
Rytais, bet pabrėžė teises į savo 
gimtines. Tai pakartojo ir per š. 
m. gegužės 30 d. Bonnoje su
rengtas demonstracijas.

Komu nistai demonstrantai 
reikalavo, kad būtų patenkinti 
R. Berlyno reikalavimai. Nacio
nalistai demonstrantai pasisakė 
prieš jų reikalavimą. Visi-jie de
monstravo per Brandto susitiki

Kas nori, nors trumpam, pabėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, tas nepravažiuos pro
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mą su R. Vokietijos ministerių 
tarybos pirmininku Stophu š. m', 
gegužės 21 d. Kassely.

Opozicija yra už tai, kad vy
riausybė nutrauktų pasitarimus 
su R. Vokietija, jei*nesimato pa
lengvėjimo tenykščiams vokie
čiams. Ji yra prieš pripažinimą 
R. Vokietijos tarptautine pras
me bei prieš politiką, kuri vestų 
prie tolao pripažinimo. Ji pasisa
ko prieš vyriausybės veiksmus, 
kurie padidintų kliūtis pačiai vo
kiečių tautai apsispręsti. Tokia 
politika esą įtvirtintų Vokietijos 
suskaldymą, Maskvos jėga suda
rytą padėtį Europoje, kliudytų 
Europos sujungimą, sužlugdytų 
Šiaurės Atlanto Sąjungą, atida
rytų Maskvai kelią įsiviešpatauti 
Europoje. Pagal ją, Brandto kal
bos, liečiančios palengvinimą 
vokiečiams R. Vokietijoje, yra 
laikytinos tuščiu dalyku, nes ko
munistams tie dalykai niekad 
nerūpėjo ir nerūpi. Pvz. R. Ber
lynas tebešaudo ir toliau į vokie
čius, bėgančius į V. Vokietiją, 
nors pasitarimai eina net su pa
čia Maskva.

Brandtas nemano atsisakyti 
savo pradėtos politikos, kurią 
diktuojanti esama padėtis. Euro
pos taikos labui susitaikinimas 
su Rytais esąs lygiai reikalingas, 
kaip ir susitaikinimas su Vaka
rais. Esą net JAV j ieško susitari
mo ne tik su Maskva, bet ir su 
Kinija.

Kanclerio Brandto pusėje yra 
ir vakariečiai, ir vokiečių daugu
ma. Vakariečiams galvos ne
skauda nei dėl pripažinimo Ode
rio — Neissės sričių Lenkijai, 
nei dėl abiejų Vokietijų susita
rimo. Jiems dar geriau, jei prob
lema savaime išsispręstų. Vokie
čiai pirmoj eilėj žiūri asmeninės 
gerovės, o ne augštosios politi
kos. žodžiu, V. Vokietijoj auga 
netikrumas bei nepastovumas. 
Tai nauja politinė mįslė.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

ias, bet apie Paryžiaus pavasari 
menininkai sako, kad jis yra 
įspūdingiausias, nes čia ne tik 
gamta ir numazgotieji namai, 
bet ir žmonių nuotaika susijun
gia į vieną harmoningą visumą. 
Sunku įsivaizduoti pavasarėjan
tį Paryžių be margaspalvių dai
lininkų, kurie Montmartre bul
varuose stengiasi atkreipti pra
eivių dėmesį, arba be meškerio
tojų, kurie beveik visą parą yra 
apgulę Seine upės krantus, nors 
tik labai retas kokią “apsvaigu
sią” žuvelę sužvejoja. Apie dai
nuojančius studentus ar apie be
sišypsančias “mademoiselles”— 
paryžietes, manau, nė kalbėti 
nereikia, nes tai šio miesto bū
tinybė.

Reikia kvepalų...
Tokius Paryžiaus pavasarius 

aš pažįstu iš ten praleistų metų, 
bet šį kartą dar lėktuve' žavin
gos “stewardesses” įspėjo aero
drome nusipirkti stipriu kvepa
lų, nes šiuo laiku Paryžius esą 
kvepia ne jazminais, o šiukšlių 
puvėsiais ... Pasirodo, streikuo
ja Paryžiaus higienos bei šiukš
lių darbininkai ir gatvės atrodo 
blogiau, negu Toronte. O tų 
streikų Prancūzijoje, atrodoj 
yra daugiau, negu š. Amerikoje. 
Kai čia buvau 1969 m. lapkričio 
pradžioje, streikavo transporto 
darbininkai, vėliau — eilė pri
vačių įmonių, dabar — šiukšli
ninkai.

Anarchiniai studentai
Miesto “buržujai” ir kaimų 

ūkininkai į šias negeroves žiū
ri skeptiškai ir rodo į kaimyni
nę Italiją, kur streikų dar dau
giau, bet komunistai išnaudoja 
kiekvieną progą kelti sąmyšiui 
ir net kruviniem susidūrimam. 
Jiems padeda “naujosios kai
rės” anarchistiškieji studentai, 
daugiausia iš neseniai įkurtos 
Nanterre kolegijos. 1968 m. jie 
buvo Paryžių privedę prie gat
vių kautynių, kaip Murato seno
sios “komunos” laikais. Nors da
bar visas Nanterre yra policijos 
kontroliuojamas, tačiau gaulisti- 
nė prez. Pompidou vyriausybė 
yra lyg apgulos stovyje, nes ko
munistų partija, po Italijos di
džiausia V. Europoje, kontro
liuoja darbininkų unijas ir vilio-
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Motinos patarimas
Kai svečiai išsiskirstė, moti

na papasakojo, kad po to, kai aš 
išvykau į karo laivyną, kaimo 
gyventojai pradėjo rodyti mano 
artimiesiems daugiau nuoširdu
mo. Kai buvau Kinijoje, dides
nę dalį savo pinigų persiųsda- 
vau į namus. Aš negėriau svai
ginamųjų gėrimų ir vengiau 
pramogų su mergaitėmis. Tie 
dalykai buvo nepageidaujami 
naikintojų lakūnams. “Saburo”, 
kartą pasakė motina. “Mes esa
me labai dėkingi, kad daug pi
nigų atsiuntei mums iš savo al
gos.' Bet daugiau nesiųsk. Tau
pyk pinigus sau. Juk kada nors 
vesi.” Aš pasisakiau prieš mo
tinos nuomonę, šiek tiek taupau 
ir sau, bet apie greitas vedybas 
negalvojau. Staiga prisiminiau 
Fudžiką, su kuria dažnai susira- 
šinėdavau. Bet ji yra profeso
riaus duktė, o aš tik paprastas 
lakūnas puskarininkis. Gal jos 
tėvai leidžia jai tik kalbėtis — 
susirašinėti su manim.

Grįžau į Omurą. Bazės virši
ninkas grąžino mane į rikiuotę. 
Pradėjau treniravimosi skraidy
mus. 1940 m. sausio mėnesio 
viduryje su keletu kitų lakūnų 
buvau paskirtas skristi į Osaką 
karo aviacijos pasirodymams 
Tautos šventės proga — vasario 
11 d.

Parašiau laiška Fudžikai apie 
mūsų numatytą išvyką į Osaką. 
Greitai gavau jos atsakymą. Ji 
teiravosi, kur mes apsistosime
— jos tėvai ir ji nori aplankyti 
mane Osakoje. Apsilankyti visai 
šeimai! Tai perdidelė garbė 
man. Juk tai ištisos paros kelio
nė jūra iš Tokušimos i Osaką.

Numatyta dieną paskirtieji la
kūnai išskridome į Osaką. Japo
nija iš oro atrodė gražiai. Kai 
skridome virš vienos mokyklos, 
kieme pastebėjau didelį užrašą
— “Bonzai”. Popietėje nusilei
dome Osakos aerodrome ir nu
vykome į mums skirtą viešbutį. 
Vos spėjau nusiskusti ir baigiau 
rengtis savo nauja uniforma, iš
girdau draugo balsą: “Sakai, ta
vo simpatija laukia!” Kiti drau
gai juokėsi, kai aš paraudusiais 
skruostais skubėjau laiptais že
myn.

Viešbučio laukiamajame pa
mačiau Fudžiką, apsirengusią 
gražiu kimonu. Aš stabtelėjau 
ant laiptų be kvapo. Salia buvo 
jos tėvai. Aš beveik negalėjau 
kalbėti ir negalėjau atitraukti 
akių nuo jos. Priėjau prie jų, pa
sisveikinau ir oficialiai susipa
žinau. Iki šiol buvome pažįstami

i

ja socialistus į naują “liaudies 
frontą”, kaip buvo Leono Bliu
mo laikais.

Raudonos vėliavos
Aš nesu politikas ir negaliu 

pramatyti Prancūzijos liKimo, 
bet šią savaitę prie senosios Bas
tilijos man vėl teko proga ste
bėti Gegužės 1-sios demonstraci
jas. Turiu prisipažinti, kad tie 
šimtai raudonų vėliavų ir tūks
tančiai fanatiškų, rūsčių veidų 
mane pribloškė... Š. Ameriko
je mes jau užmiršome Gegužės 
1-ją, nes čia darbo žmonės šven
čia savo išvykose “Labor Day” 
ir raudonų vėliavų niekas nepa
sigenda. tačiau Europoje toji 
“revoliucinio” solidarumo die
na yra labai grėsminga. Socialis
tai dabar valdo Vokietiją, Brita
niją, Švediją, Austriją ir iš da
lies kitus kraštus, jau nekalbant 
apie Rytų Europos socializmą.

Patriotinė demonstracija
Ši demonstracijų tema man 

yra labai jautri, nes tik dieną 
prieš Gegužės 1-ąją man teko 
dalyvauti kitos rūšies — Pran
cūzijos patriotinėje demonstra
cijoje. Kaip daugelis “Tž” skai
tytojų žino, esu Svetimšalių Le- 
gijono buvęs seržantas. Todėl 
dar Toronte būdamas aš gavau 
iš legijono veteranų pakvietimą 
dalyvauti tradicinėje legijono 
“Cameron” šventėje balandžio 
30 d. Į Paryžių atskridau kaip 
tik laiku ir joks nuovargis ne
būtų sulaikęs nuo tos didingos 
eisenos, kuri nors ir nebuvo to
kia gausi, kaip raudonųjų para
das sekančią dieną, tačiau užde
gė visų paryžiečių širdis.

Kitas įspūdingas paradas įvy
ko gegužės 8 d. Tai II D. karo 
pergalės diena, į kurią atsilankė 
apie milijonas paryžiečių bei tu
ristų. žygiavome iškilmingai pro 
Arc-de-Triomph ir “Champs 
d’Elysee” orkestrui grojant ka
rinius maršus. Paradą priėmė 
pats Prancūzijos prezidentas 
Pompidou ir svetimų valstybių 
ambasadoriai. (Man tai buvo pir
mas tokio pobūdžio paradas). 
Vakare įvyko priėmimas vetera
nams miesto rotušės rūmuose. 
Susirinko apie 1000 asmenų su 
premjeru Chaban Delmas'prie
šaky. Pastarasis pasveikino vi
sus, o rengėjai pavaišino Sam

PARUOŠĖ J. VAIČELIŪNAS

tik per laiškus. Jos tėvai pakvie
tė mane į geriausią Osakos res
toraną pietų. Niekados nesu bu
vęs tokiame* restorane.

Fudžikos tėvai buvo nuošir
dūs. Jie stengėsi sudaryti sąly
gas, kad jausčiausi laisvai, pato
giai. Pastebėjau, kad jie į mane 
žiūrėjo kaip galimą savo dukters 
išrinktąjį. Jų šeima kilusi iš Ja
ponijoje pasižymėjusios Niori 
giminės, iš samurajų kastos. Per 
pietus ponas Niori pripylė ir 
mano stiklą ryžių vyno “sake”. 
Aš atsisakiau. Kai vėliau jis ir 
vėl man pasiūlė išgerti vyno, aš 
paaiškinau, kad kaip lakūnas 
naikintojas aš alkoholinių gėri
mų nevartoju. Mano pasiaiškini
mas jiems visiems patiko. Lai
kas prabėgo greitai. Grįžome į 
viešbutį ir nuoširdžiai atsisveiki
nome.

Iš Osakos grįžome į Omurą. 
Dienas daugiausia praleisdavau 
aerodrome, lavindamasis skrai
dymo technikoje. Dažnai keisda- 
vaus laiškais su Fudžiką. Dėl to 
turėjau visokių vilčių, sapnų.

Formozoj
Laikas bėgo. Gavau laiškų iš 

savo kovos draugų, kurie veikė 
Kinijoje. Jie didžiavosi savo lai
mėjimais oro kovose. Kaikurie 
jų jau buvo pasižymėjusių lakū
nų eilėse. Netrukus atėjo ir man 
geros naujienos: esu perkelia
mas į Kaohsiung oro bazę For- 
mozoje.

Prieš išvykdamas į Formozą, 
nusipirkau “Leica” foto aparatą, 
už kurį sumokėjau beveik savo 
trijų mėnesių algą. Jis man bu
vo labai naudingas. Mat, mūsų 
naikintuvai neturėjo automati
nių foto aparatų, kuriais buvo 
aprūpinti amerikiečiai, šis apa
ratas buvo labai patogus vartoti 
lakūno - piloto kabinoje.

Formozoj e, vietoje pasenusių 
96 “Claudes” naikintuvų, radau 
tos pat Mitsubiši firmos paga
mintus naujus naikintuvus “Ze
ro”. Jie turėjo galingesnį moto
rą, uždarą lakūno kabiną, įtrau
kiamą važiuoklę, du kulkosvai
džius, dvi 20 mm. kalibro pa- 
trankėles ir galėjo paimti 180 
galionų (720 litrų) degalų. Pa
prastame skridime “Zero” per 
valandą suvartodavo 18 galionų 
degalų ir galėjo išsilaikyti orė 
apie 10 valandų. Be to, “Zero” 
turėjo dvigubai didesnį greiti — 
320 mylių arba 512 km į valan
dą.

“Zero” naikintuvai pirmiau
sia buvo panaudoti Azijoje, kai 
Japonija okupavo Prancūzijos

panu.
Lietuvos Vytis

Prancūzija turėjo daug švie
sių ir tamsių dienų. Laisvės, ly
gybės, brolybės šūkis iš čia pa
sklido po visą pasaulį. Lietuvių- 
lenkų sukilėliai čia rado globą 
ir supratimą. Dar ir dabar vie
nos Paryžiaus bažnytėlės fasadą 
puošia Lietuvos Vytis ir Lenki
jos erelis (St. Jaques gatvėje) 
Dėlto ir prancūzams yra malo
nu, kai jų garbės ir laisvės šūkį . 
atjaučia kitų tautų žmonės — 
legijonieriai.* Lietuvių skaičius 
Svetimšalių Legijone niekad ne
buvo gausus, tad ir šiame para
de pro Triumfo Arką jų nedaug 
pražygiavo. Bet malonu pažymė
ti, kad tarp mūsiškių buvo vyr. 
viršila I. T-s, vienintelis lietu
vis, einąs Fontenebleau inten
dantūros leitenanto pareigas. 
Nors legijonas jau atgyveno sa> 
vo 139 metų “karaliavimo die
nas”, bet Korsikoje, Čade dar 
tebėra ir tebemokomi nauji da
liniai, kurie padeda tvarkytis 
Čado respublikai Afrikoje.

Paryžiaus lietuviai
Laiškas iš Paryžiaus nebūtų 

pilnas, jeigu nepaminėčiau lie
tuvių kolonijos. Lietuvių čia 
esama apie 100 šeimų. Milžiniš
kame mieste jie nepastebimai 
“ištirptų”, jeigu jų necementuo
tų energingasis Paryžiaus Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas ir dvasios vadas kun. J. Pet
rošius. Jis atstovauja Bendruo
menei visokiose įstaigose. Jis ir 
klebonas, ir biuletenio redakto
rius, ir pagrindinis veikėjas. Pa
galiau jis yra draugiškas vado
vas daugeliui lietuvių turistų, 
kurių vis daugiau atvyksta iš 
JAV,' Kanados, Vokietijos ir kt. 
Tokie svečiai jį visados gali 
rasti: J. Petrošius, 178 Rue de 
Belleville, Paris — 20. Tel. PYR 
33-24. Daug atvyksta, ypač lietu
vių studentų, į garsųjį Sorbonos 
universitetą. Kun. J. Petrošius 
juos “suvilioja” į lietuvių veik
lą bei tautinių šokių grupę, ku
ri jau yra gražiai užsirekomen
davusi pas prancūzus. Tai tikri 
ambasadoriai.

Po devynių metų “dezertyra
vimo” štai man vėl tenka dai
nuoti profesiniame chore pas 
prof. muz. T. Popesco.

Indokiniją. Tais naikintuvais bu
vo remiama mūsų armija jos pa
grindiniuose puolamuose veiks
muose.

1941 m. gegužės mėnesį vėl 
buvau perkeltas į Kiniją, į Han- 
kovo aviacijos grupę. Tik dabar 
naikintuvai stovėjo ne Hankove, 
bet Ičang aerodrome, nes ta 
vietovė jau buvo japonų užimta. 
O ir čia aerodrome stovėjo ne 
“Claudes”, bet “Zero” naikintu
vai.

Puolame aerodromą
1941 m. rugpjūčio 11 d. puo

lėme Cengtu aerodromą. Mes ly- 
dėjome 7 bombonešius, kurie 
turėjo tą aerodromą bombar
duoti, nors pirmiau jį puolėme 
mes — naikintojai. Puolėme 
anksti rytą, auštant. Rusų nai
kintojai, kurie buvo tame aero
drome, pajutę pavojų, skubėjo į 
kilimo takus, bet negalėjo pakil
ti į orą. Vieną tų naikintuvų — 
“E 16” pagavau žemu skridi
mu. Puikus taikinys. Trumpa 
patrankėlių salvė, ir tas lėktuvas 
paskendo liepsnose. Puolėme ir 
priešlėktuvinę gynybą, kuri jau 
veikė visu pajėgumu. Išėjęs iš 
vieno smigimo, vėl pagavau ae
rodromu riedantį rusų naikinto
ją. Po kelių sekundžių ir jis 
liepsnojo. Kai mes savo uždavinį 
atlikome, mūsų bombonešiai 
bombardavo angarus, dirbtuves 
bei kitus aerodromo pastatus.

Mirtinė kova
Kai pasukome skristi atgal į 

savo aerodromą, staiga trys “Ze
ro” atsiskyrė ir pradėjo smigti. 
Apačioje matėsi priešo dvispar
nis naikintojas. Prasidėjo nelygi 
oro kova. Priešas savo manevru 
stengėsi išvengti mūsų “Zerų” 
ugnies. Lėktuvą valdė įgudęs la
kūnas. Kai pamačiau, kad mūsų 
trys lėktuvai nepajėgia numušti 
vieno priešo lėktuvo, įsijungiau 
į tą kovą. Bet ir man nesisekė jį 
pagauti. Į tą kovą įsijungė dar 
vienas “Zero”. Penkiese puolė
me manevruojantį priešo lėktu
vą. Vienu momentu jo lėktuvo 
apačia pasirodė prieš mane. Pa
leidau šūvių senją. Jo lėktuvas 
apsivertė, pradėjo kristi ir atsi
mušė į žemę. Tai buvo mano 
antras laimikis ore ir pirmas su 
“Zero” naikintuvu.

(Bus daugiau)

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923*7194. Sov. A. Čeponis
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PADĖKA
Taip netikėtai Aukščiausiajam pašaukus mano bran

gų vyrą, reiškiu visiems nuoširdžią padėką: gerb. kun. P. 
Ažubaliui už Rožinį koplyčioje; kun. J. Staškevičiui už Ro
žinį, šv. Mišias, pamokslą ir palydėjimą į amžino poilsio 
vietą; sol. V. Verikaičiui už giedojimą Mišių metu; dr. Lin
gytei už rūpinimąsi manimi; J. Ignatavičiui už gražų atsi
sveikinimo žodį; visiems už lankymą koplyčioje, užprašiu
siems šv. Mišias ir atsiuntusiems gėles; palydėjusiems į 
kapus, nešusiems karstą ir visiems, betkuriuo būdu pri- 
sidėjusiems bei raminusiems mane sunkiose valandose. 
Atlygink, Viešpatie!

Nuliūdusi žmona Drabatienė ir giminės

RAMUSIS JAUNIMAS KELIA BALSĄ
AL. GIMANTAS

Ramusis mūsų jaunimas, apie 
kurį neperseniausiai šiose skil
tyse teko kalbėti, nevisada yra 
toks ramus. Pasitaiko problemų, 
kurios vyresniesiems jau beveik 
siaubu atrodo. Vis dažniau, įvai
rius bendrus klausimus svars
tant, vyresniųjų ir jaunesniųjų 
veikėjų nuomonės pradeda susi
kirsti. Kaikuriais atvejais mūsų 
vyresnieji net pradeda trauktis 
atgal. Tai dar nėra jokia kapi
tuliacija, bet tik “strateginis at
sitraukimas”, kartais norint lai
mėti daugiau laiko, kartais te
siekiant, kad mūsų jaunimas vi
sai nepasitrauktų...

Štai, ateina patys pirmieji bū
simo pasaulinio lietuviškojo jau
nimo kongreso paruošiamieji 
darbai. Jau iš pat pradžių kilo 
nuomonių skirtumai dėl kongre
so vardo. Vyresnieji siūlė pava
dinti laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresu. “Ne!” — at
sakė jaunimo atstovai. Yra Pa-' 
šaulio Lietuvių Bendruomenė, 
bet ne “laisvojo pasaulio”. Be 
to, pirmasis pasaulio lietuvių 
kongresas vadinosi tik taip, tad 
antrasis, lyg ir būdamas pirmo
jo tąsa, tesivadina tuo pačiu 
vardu. Vyresnieji nusprendė, 
kad gal ir neverta dėl to vardo 
ginčytis, nes esą jaunimas pa
galvos, kad su vyresniaisiais ne
įmanomas bendras darbas.

Jei įsiskaitysime į neperse
niausiai paskelbtas Vokietijos 
Liet. Bendruomenės priimtas

TAUTINIŲ GRUPIŲ SPAUDA
Kaip ją vertina Kanados dviejų kultūrų ir kalbų komisija 

NORMAN CAMPBELL
Parliamentary Press Gallery

Etninė Kanados spauda jau 
beveik pasiekė savo brandos po- 
augštį — sako dviejų kalbų ir 
kultūrų komisija. Jos studija 
“The Cultural Contribution of 
The Other Ethnic Groups” tei
kia nemažai dėmesio etninei 
spaudai, padarydama šia išvadą: 
“Pastaraisiais metais etninė 
spauda tapo jau pastovia insti
tucija. Tai didelis pasikeitimas, 
palyginus su palaida ir laikinio 
pobūdžio praeitimi, šis pasikei
timas įgalino etninę spaudą 
skleisti atitinkamą informaciją 
apie tai ar kitai kultūrinei gru
pei įdomius klausimus ir tuo bū
du padidino tos spaudos pajėgu
mą patenkinti savo skaitytojus. 
Be to, etninės spaudos pajėgu
mas būti įvairių kultūrinių gru
pių vieningu balsu per Kanados 
Etninės Spaudos Federaciją gali 
padėti įtikinti vyriausybę ir or
ganizacijas patenkinti reikalavi
mus. Tai gali taip pat padidinti 
etninės spaudos reikšmę.”

Komisijos pranešimas sako, 
kad etniniai laikraščiai atlieka 
dvejopą vaidmenį: jie išreiškia 
ir įtaigoja savo grupių nuomo
nes. Sakoma, kad ukrainiečių ir 

ATEITININKŲ KONGRESO PROGRAMA
Bus paminėta 60 metų viso sąjūdžio veiklos sukaktis 

PENKTADIENIS, RUGSĖJO 4
4.00 v. registracija ir informacija Jau

nimo Centre Čikagoje.
5.30 v. užkandžiai. -
6.30 v. religinės dailės parodos ati

darymas.
7.30 v. literatūros vakaras — rengia

“Šatrijos” korp.
9.00 v. susipažinimo vakaras ir šo

kiai; groja du orkestrai.
ŠEŠTADIENIS, RUGSĖJO 5 
8.00 v. registracijos tąsa.
9.00 v. kongreso atidarymas — dr. P. 

Kisielius; invokacija — kun. 
St. Yla; ateitininkų himnas; 
prezidiumo, mandatų, nutari
mų komisijų sudarymas.

9.30 v. Ateitininkų Federacijos vado
vybės pranešimai: AF reikalų 
vedėjo, AŠF, “Ateities” žurna
lo, sąjungų pirmininkų ir At
eitininkų Federacijos vado.

11.30 v. kongresinė paskaita.
1.00 v. pietų pertrauka.
2.30 v. simpoziumas; jo vadovas —

Vaclovas Kleiza; tema “Atei
tininkuos sąjūdžio prasmė ir 
kryptis”.

4.00 v. diskusijos; dr. K. Keblys, dr.
A. Liulevičius, A. Sabalis, dr. 
Sknipskelytė, J. Soliūnas, I. 
Vaišnienė, dr. V. Vardys, dr. 
V. Vygantas.

5.00 v. konstitucijos pakeitimo pro
jektų skaitymas, nutarimų siū
lymas ir svarstymas.

6.00 v. vakarienės pertrauka.
8.00 v. koncertas Orchestra Hali; a.

Čiurlionio “Jūra”, b. dvi
traukos iš siuitos "Miško šven-

iS-

rezoliucijas ryšių su sovietina- 
,ma Lietuva klausimu, nesunkiai 
pastebėsime, kad taip galėjo pa
sisakyti tik jaunesniosios kartos 
atstovai. Vyresnieji, matyt, nu
tarė dėl to netriukšmauti. Jei 
panašios rezoliucijos būtų pa
skelbtos, sakykime, Jungtinių 
Valstybių lietuvių, tuoj pat iš
girstume"pasmerkimus, primini
mus tautinės drausmės ir Lt. At
seit, anoje vandenyno pusėje, 
jaunimas pradeda garsiau kal
bėti.

Prisimintina, kad kaikurių 
mūsų jaunimo atstovų planuo
se dar nenumarinta idėja kvies
ti į kongresą jaunimo atstovus 
iš... sovietinamos Lietuvos. Tai 
visiškai bereikalingas bei aist
ras keliantis ginčas. Net ir la
biausiai mūsiškiams čia sten
giantis, iš tokio plano nieko ge
ro neišeis, nes okupacinė val
džia jokiu būdu panašios delega
cijos neišleis į kongresą, jų kal
ba tariant, “buržuazinių nacio
nalistinių organizacijų, priešin
gų tarybų valdžiai”. Tad ir kal
bos apie pavergtos Lietuvos jau
nimo atsikvietimą yra bergž
džios ir visai naivios. Juk pernai 
ir Vokietijos jaunimo ekskursi
ja Lietuvon buvo įsileista kaip 
turistinė grupė, bet ne kaip iš
eivių organizacijos atstovai. 
Nuolaidų nebuvo, nors mūsiš
kiai ir labai norėjo vykti Tėvy
nėn kaip organizuota, studenti
jai atstovaujanti grupė.

lenkų laikraščiai yra labiausiai 
politiški. Komisijos studija iš
reiškia nuomonę, kad tarp etni
nės grupės politinio domesio ir 
jos spaudos politiškumo yra tie
sioginis ar netiesioginis ryšys, 
rodąs grupės atstovavimą politi
nėse institucijose.

Televizija etninei spaudai ne
turi neigiamos reikšmės — tvir
tina komisijos pranešimas.

Niekas neabejoja, kad dauge
lis etninių laikraščių turi finan
sinių sunkumų. Pranešime tvir
tinama, kad jie gauna nemažą 
paramą, skelbdami federacinės, 
provincinės ir savivaldybinės 
valdžios pranešimus bei skelbi
mus. Pranešime sakoma: “Ne
priklausoma informacijos tarny
ba Canadian Scene atlieka reikš
mingą paslaugą, kuri nieko ne
kainuoja laikraščiams”.

Tiesioginė finansinė parama 
komisijos pranešime nesiūloma. 
Mat, tuo atveju kiltų didelių 
praktinių sunkumų nustatyti pa
ramos mastui ir turėtų neigia
mos įtakos ją gaunančių laikraš
čių nepriklausomybei. *

(Can. Scene)

tė” — Čikagos simfoninis or
kestras, dirig. prof. V. Marijo- 
šiaus; c. Beethoveno koncer
tas Nr. 1 in C Major, op. 15 
— pianistas Antanas Smetona: 
d. dvi ištraukos iš operos “Fi
delio”: “O dėkui Jums, gerieji 
žmonės” —D. Stankaitytė. St. 
Baras, J. Vaznelis; “Geros vil
ties trimitas” — D. Stankaity
tė, St. Baras, A. Brazis, J. 
Vaznelis.

SEKMADIENIS, RUGSĖJO 6
9.00 v. konstitucijos pakeitimų ir nu

tarimų priėmimas; ateitininkų 
tarybos rinkimai.

11.00 v. iškilmingas posėdis: a. gar
bės svečių pristatymas ir pre
zidiumo kvietimas, b. sveikini
mai žodžiu ir raštu, c. AF va
do prof. dr. J. Pikūno kalba, 
d. ateitininkų himnas.

1.00 v. pietų pertrauka.
2.00 v. renkamasi Maria High aikštė

je su sąjungų vėliavomis ir or
ganizuotai einama į Marquette 
Parko lietuvių parapijos baž-

doms; eisenai vadovauja Vla
das Soliūnas.

2.30 v. koncelebruotos Sv. Mišios.
7.30 v. banketas — vadovauja dr. V.

Vygantas; a. premijų įteiki-
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9.30 v. kongreso reikalam užbaigti po- 

sėdis, sąjungų atstovų pasita
rimai ir kiti posėdžiai.

Visi posėdžiai vyks Jaunimo Cent
re, Čikagoje.
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ESAME REIKALINGI TALKOS
Tėvai, visuomenė ir bendruomeninės organizacijos! Permažai 
skiriame dėmesio sportuojančiam jaunimui

SIGITAS KRASAUSKAS

Lietuvio pokalbis su rusu
J. LAISVUŽIS

Neviena lietuviška šeima yra 
jau paliesta šiandieninių gatvės 
nuotaikų. Didžiojoje spaudoje 
nuolatinis kalbėjimas apie viso
kios rūšies maištavimus pasida
rė lyg ir reklama viso šio blo
gio, kuris neigiamai veikia net 
ir pradžios mokyklų vaikus. Silp
nesnieji, užsikrėtę šiom nuotai
kom, tampa aktyviais triukšma
dariais, boikotuoja viską ir pa
sidaro apatiški betkuriam pozi
tyviam darbui, nebegali susi
kaupti ir atlikti pareigų mokyk
loje. Nebenori nusilenkti betko- 
kiems principams ir tradicijoms 
tėvų namuose. Nebeturi taip pat 
jokio noro betkuriam organizaci
niam veikimui. Ši triukšminga 
jaunimo dalis, be abejonės, ne
pajėgia pasiūlyti pakaito jų ne
priimamai tvarkai.

Kiekviena mada drabužių ar 
dainų srityje keičiasi. Madai pa
senus ir nusibodus, jieškoma ko 
nors naujo, neišbandyto. “Ma
da” tačiau, kuriai šiandien pri
klauso dalis nedrausmingo jau
nimo, gali, žinoma, tapti dar blo
gesne. Labai maža vilties, kad 
iš blogio taip greitai būtų perei
nama geron pusėn; šis jaunimas 
jau gali nebetikti jokiai “ma
dai”, nes perdaug nusigyvens ir 
nusidėvės. Mokesčių mokėtojam 
pasiliks tik kaip neišvengiama 
našta.

Kalbant apie lietuvių jauni
mą, auganti šiose sąlygose, norė
tųsi matyti daugiau visuomenės 
dėmesio jam. Tėvai, ideologinės 
organizacijos, šokių ansambliai, 
sporto sąjunga ir net Bendruo
menė turėtų koncentruoti savo 
dėmėsi jaunimui, kuris dar svei
kas ir kuri dar lengvai galima 
pakreipti teisinga kryptimi. Jei- 

' gu jaunuolis, sulaukęs. 16 ar 18 
metų amžiaus, nebuvo sudomin
tas gerom bendruomeninio ir so
cialinio gyvenimo apraiškom, la
bai daug prarasta. Reikalas 
smarkiai pavėluotas. Pats gyve
nimas tokius gal dar atves Į eili
nę gyvenimo tvarką, o gal jau ir 
ne. Lietuviškos organizacijos, 
dirbančios su jaunimu, ypatingai 
turėtų būti remiamos ir moraliai 
palaikomos visos lietuviškos vi

TĖVAI, NEBŪKITE APATIŠKI!
Įsijauskite į savo vaikų jau

nystę ir leiskite jiems pasi
džiaugti gamta, draugyste, jau
natve ir lietuviškumu. Stovyklos 
tam labiausiai tinka. Daug kas 
ruošia stovyklas. Visi gerai žino
me skautų ir ateitininkų rengia
mas stovyklas, tačiau kitos sto
vyklos lieka užmirštos. Tai mer
gaičių stovyklos ruošiamos Dai
navoje, Mičigane. Jos trunka dvi 
savaites. Neringoj, Vermonte, 
jos trunka visą mėnesį. Šiom 
stovyklom vadovauja seselės iš 
Putnamo kartu su kruopščiai pa
rinktu personalu.

Eilė metų patyrimo rodo, kad 
seselės yra pilnai pasiruošusios 
stovykloms vadovauti, progra
moms paruošti, mokyti ir per
duoti krikščionišką pasaulėžiū
rą lietuviškoj aplinkoj. Viską 
stengiamsi pritaikyti prie mo
dernaus pasaulio vaiko psicholo
gijos. Į šias mokyklas įdėta daug 
minties, planavimo, širdies ir 
energijos.

Mergaitės stovyklose būna už
imtos nuo pat ryto iki vakaro tu
rininga asmenybę ugdančia pro
grama. Stovykloje vyksta ne tik 

Pati jauniausia stovyklautoja Sigutė Lenkauskaitė iš Klevelando kviečia 
visas mergaites nuo 7 iki 16 metų atvažiuoti j Dainavos mergaičių stovyklų, 
kuri šiais metais vyksta nuo liepos 19 iki rugpjūčio 2 d. Ten mergaitės šo
ka tautinius šokius, dainuoja liaudies dainas, mokosi rankdarbių, užsiima 
menu, sportu, drama ir kitomis įvairiomis programomis. Daugiau informa
cijų teirautis: 57 Sylvan Ave, Toronto 4, Ont Tel. 534-5773, L. V. Namai

suomenės. Tokiu keliu einant, 
lengviau būtų tiems, kurie va
dovauja, kurie stengiasi sudo
minti ir užimti jaunimą. Be šios 
paramos organizavimas betko- 
kios veiklos, pagrįstas partizani
niu principu, niekad nebus 
veiksmingas.

Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto sąjunga, veikianti čia jau 
daugiau dvidešimt metų, dirbo 
ir tebedirba tik su lietuviškuoju 
jaunimu. Sporto klubai pradėjo 
savo veiklą labai sunkiose sąly
gose. Pradžioje turėta daugiau 
paramos ir visuomenės dėmesio. 
Šiandien jos jau beveik nebesi
mato. Metinėse sporto žaidynė
se, kur atvyksta geriausi sporto 
vienetai išbandyti jėgų, dviejų 
dienų varžybos sutraukiau žiūro
vų mažiau nei pačių sportinin
kų. Susidaro liūdnokas vaizdas. 
Kai atsidavę veteranai-vadovai, 
rūpindamiesi sportininkų pri
statymu į varžybas, kreipiasi į 
tautiečius finansinės paramos, 
dažniausiai būna neišklausomi. 
Pasitaiko net iš tėvų, kurių vai
kai aktyviai dalyvauja šioje 
veikloje, išsireiškimų: “tegul 
klubas rūpinasi, ką gi mes 
čia...” šitokia laikysena para
lyžuoja betkurią inciatyvą tų, 
kurie dar stengiasi pratęsti spor
tini veikimą.

Atvirai kalbant, juo daugiau 
jaunimą užimsime ir sudominsi
me, juo geresni jį išauginsime. 
Kiekvienas jaunuolis turi skir
tingus palinkimus energijai, po
lėkiams ir talentams išreikšti. 
Šokių ansambliai, jaunimo orga
nizacijos, jaunimo vasaros sto
vyklos yra geri dalykai, visur 
norima jaunimui padėti, bet ne
užmirškime, kad ir sporto klu
bai bei sporto sąjunga taipgi 
stengiasi ir siekia per sportą 
auklėti gerą jaunuolį. Taigi, dau
giau dėmesio. Sutelkę pastan
gas, galėsime geriau jaunimą su
dominti. Tai gal ir padės jį su
laikyti nuo gatvės įtakos, kuri 
nieko gero nesiūlo, priešingai, 
griauna net ir geriausius pagrin
dus. Remkime vispusiškai kiek
viena iniciatvva, kuri siekia jau- 
nimui gero.

įprastas sportas ir maudymasis, 
bet ir lietuviški pasikalbėjimai 
bei diskusijos, dainos ir tautiniai 
šokiai, rankdarbiai, menas, vai
dinimai, drama ir panašiai. Mer
gaitėms daug pasitikima ir daug 
iš jų laukiama. Jos mokosi sava
rankiškai elgtis bei su kitais su
gyventi. Seselės stengiasi atlikti 
šį religinį - tautinį jaunimo auk
lėjimo darbą kuo geriausiai. Tik 
kartais liūdna, kad susidomėji
mas toks mažas. Tėvai! Nestum- 
kite vaikų į darbus — jiems dar 
užteks laiko pinigų užsidirbti! 
Stovykla gali turėti'daug reikš
mės brendimo amžiuje. Todėl 
raginame ypač mergaites tarp 
tarp 13 ir 16 metų nepraleisti 
progos savo amžiaus draugių ra
telyje pabendrauti, dalintis ir 
daug išmokti.

Stovyklos bus Dainavoje nuo 
liepos 19 iki rugpjūčio 2 d., o 
Neringoj — nuo liepos 5 iki rug
pjūčio 2 d. Norintieji daugiau 
informacijų tesikreipia: Daina
va, Manchester, Michigan, 
48158, USA. Arba: Neringa, Box 
134C, West Brattleboro, Ver
mont, 05301, USA.

Iškili Hamiltono jaunių B klasės krepšinio komanda “Kovas“ — 1969 m. Š. Amerikos lietuvių 
meisteris. Š. m. žaidynėse Čikagoje laimėjo antrę vietq. Iš dešinės j kairę stovi Gediminas Breich- 
manas, komandos vadovas. Nuotr. Z. Degučio

Nebegrįžo mokytojas ir kovotojas
A. a. Pranas Pauliukams — mokytojas, istorikas, visuomenės veikėjas 

A. MAŽIULISDaugelį lietuvių vėl sukrėtė žinia, 
kai š.m. balandžio 29 d. rytą šv. Vin
cento ligoninėje Worcester, Mass., 
antro širdies smūgio ištiktas mirė 
istorikas Pranas Pauliukonis, kuris 
tą dieną turėjo jau sugrįžti Į namus 
pas savo šeimą ir vėl buvo pasiryžęs 
Įsijungti Į lietuviškojo darbo barus. 
Taip jis tikėjosi, buvo jau pakanka
mai, atsigavęs ir pasitaisęs po pirmos 
ir gana sunkokos negalios, bet... 
nebesugrįžo nei šeimai, nei lietu
viams tas šviesus ir tiesus žmogus, 
kurį teko šiek tiek artimiau pažinti 
ir kurio dabar dažnai pasigesime 
savo tarpe.

Gyvenimo keliu
Jis buvo rytų aukštaitis. Gi

mė 1904. XI. 16 Varžgalių k., 
Deltuvos (anksčiau Ukmergės) 
vis. ūkininkų šeimoje. Mokėsi 
Ukmergės gimn., 1922 stojo į 
Žemaičių kun. seminariją, bet, 
pajutęs stoką pašauk-imo kuni
go pareigoms, iš jos 1925 m. 
pasitraukė. 1926-1930 m. Lietu
vos universiteto teologijos-filo
sofijos fakultete studijavo isto
riją ir pedagogiką, o 1931 m. 
baigė istoriją ir gavo diplomą. 
Vokietijoje 1947-48 m. dar tęsė 
studijas Eichenstaete, klausyda
mas Bažnyčios ir meno istorijos.

Pradėjęs studijuoti istoriją, 
buvo paskirtas pr. mokyklos mo
kytoju Ukmergės apskr., iš kur 
važinėdavo ir paskaitoms į Kau
ną. Nutraukęs mokykloje darbą 
1930 m., kad galėtų parašyti di
plominį darbą, dėl eilės susidė
jusių politinių priežasčių tegrį- 
žo 1932 m. į Paežerius (Šėtos 
vis., Kėdainių apskr.) pr. mokyk
los vedėju, bet nebuvo skiria
mas į vid. mokyklą, nors tada 
baigusių istorijos mokslus mo
kytojų labai trūko. 1934-1941 m. 
Kybartų aukštesniosios komer
cijos mokyklos mokytojas, 1941. 
VIII paskirtas Zarasų gimn. di
rektoriumi. 1944. V. 22. pavaka
ryje, vos tik prieš kokį pusva
landį tesugrįžusį iš vid. mokyk
lų direktorių suvažiavimo Kau
ne, vokiečių žandarmerija su
ėmė ir kalino trumpai Zarasų, 
vėliau Panevėžio kalėjime. Jei 
vienas kitas zarasiškis dar pavy
ko šiaip taip iš Panevėžio kalė
jimo išpirkti, tai dėl a.a. Pauliu
konio vokiečiai nesileido į kal
bas, ir jis buvo išsiųstas į Vo
kietiją prievartos darbams. Iš 
Kybartų gelžkeliečių ir kitų 
patyrusi žmona, kad a.a. Pauliu
konis buvo pravežtas per Virba
lio glž. stotį (t.y. Kybartus), nuo 
atslenkančių rusų okupantų 
drauge su vaikais pasitraukė į 
Vokietiją, tikėdama kur nors ka
lėjime surasti ir vyrą.

1945. IX Ansbacho (Bavarijo
je) stovykloje a.a. Pauliukonis 
suorganizavo liet, progimnaziją 
ir buvo jos direktorium, 1947-48 
m. Eichstaeto liet. gimn. inspek
torium, 1948-1950 m. Schwae- 
bisch-Gmuendo liet. gimn. di
rektorium ir 1949-1950 m. švie
£
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LIETUVOS KANKINIŲ 
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
garsiausioje pasaulio vietoje, 

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

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

koplyčios dedikaciją.
Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS1 CHAPEL FUND, 

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

šio

V. Vokietijos ateitininkų suvažiavime. Iš kairės: dr. P. Karvelis, 
vysk. A. Deksnys, dr.J. Norkaitis, kun. Br.Liubinas, stud. P. Nevulis

timo vadybos (prie Liet. Bend
ruomenės) pirmininku.

Karo metu gerokai apgriauta 
velionies sveikata sudarė jam 
daug rūpesčio ir nelauktų sun
kumų išvykti į JAV. Todėl šį 
kraštą tepasiekė 1950 m., tik 
antruoju kartu, čia jis tuojau 
įsijungė į Worcesterio lituanis
tinės mokyklos mokytojus, kur 
išdirbo iki 1'956 m., buvo tos 
mokyklos 3 metus vedėju. 1956- 
59 m. N. Pradėtosios Marijos 
seserų (Putnam, Conn.) bendra
butyje dėstė Lietuvos istoriją 
studentėms.

Trumpai permetus jo gyveni
mo kelią, matyti, kad per 30 me
tų velionis skyrė jaunimo moky
mui ir auklėjimui, drauge dirb
damas dar su moksleiviais atei
tininkais ir skautais (1936-1940 
Kybartų vietininkas).

Visuomenės veikėjas
Nuo 1936 m. dažnai užtikda

vau a.a. Pr Pauliukonio vardą 
jaunimo, Vilniui Vaduoti S-gos, 
šaulių ir kitų organizacijų veik
loje. Po poros metų teko su juo 
susitikti Ateitininkų Namuose, 
kažkokiame susirinkime ar su
važiavime. Po. gana aštrios dr. 
A. Maceinos spęialiniais klausi
mais paskaitos, "po gana ramių 
visos eilės kalbėjusių pastabų 
pakilo ir labai gyvai kalbėjo vi
dutinio ūgio, polieknis vyras, pa
žiūrėjęs į tuos socialinius reiški
nius grynai iš praktiškos ir vie
tinės pusės. Tai ir buvo tas jau
nas mokytojas Pr. Pauliukonis 
iš Kybartų. Tuomet jį, rodos, 
buvau palaikęs “XX Amžiaus” 
vieno redaktorių a.a. Antano 
Pauliukonio giminaičiu. 1939 m. 
rudenį vėl su a.a. Pr. Pauliuko- 
niu teko susidurti slaptame 
krikščionių demokratų suvažia
vime Kaune, kur taip pat gyvai 
reiškėsi.

Vokietijoje jis dirbo vietos 
įvairiuose lietuvių komitetuose, 
dalyvavo Liet. Bendruomenės 
veikloje, todėl jį dažnai tekda
vo sutikti to meto suvažiavimuo
se. Visur jis reikšdavosi, gyvai 
svarstydavo reikalus, kartais gal 
ir perkarštai, ypač paliečiant po
litinius klausimus. Itin daug kai 
bėdavo, kai buvo paliečiami lie
tuvių švietimo klausimai, į ku
riuos jis pažvelgdavo gana rea
liu tremties švietėjo žvilgsniu. 
Labai gerai prisimenu jo dau
gelį pastabų per VLIKo sukvies
tą švietimo reikalais suvažiavi
mą 1950 m. vasarą Schwaebisch- 
Gmuende. Ten buvo visa gražiai 
suplanuota, t.y. gana platus mū
sų lietuviškasis švietimas užjū
riuose, kai mūsų tarpe buvo dar 
daug užsidegimo ir kai visai ne
pažinome svetimų kraštų darbo 
bei švietimo sąlygų. Tuomet jau 
a. a. Pr. Pauliukonis pareiškė ir 
eilę labai kritiškų pastabų dėl 
tų mokyklų steigimo, programų 
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ir atsitiktinio mokytojų apsigy
venimo naujose vietose; kėlė jis 
ir mokytojų prieauglio reikalus, 
paskaitė irbuv. mokytojų laiš
kų ištraukų iš Australijos," JAV 
ir Kanados. Nežiūrint didelio 
suvažiavusių ryžto, šalia prel. 
M. Krupavičiaus kietų ir gana 
neramiai įžvalgių pastabų a.a. 
Pauliukonis, tada* švietimo tary
bos pirmininkas, buvo gana niū
rokas, nors sakėsi tikįs nepri
klausomos Lietuvos išaugintu 
tėvu ir motina, jų rūpesčiu išlai
kyti lietuviškąją dvasią vaikuo
se, tikįs ir mokytoju. Visdėlto 
jis prileido, kad nemažą dalį tė
vų, ypač motinų, gero gyvenimo 
banga gali pasigauti ir nusineš
ti. Tėvai esą gali panorėti kuo 
greičiau įlieti savo vaikus į imi- 
grantinio krašto visuomenę ir 
nesirūpinti išlaikyti juose gim
tosios lietuvių kalbos. Tada jis 
manė, kad tuo keliu gali nueiti 
dalis darbininkijos, bet ne mūsų 
šviesuomenės, kuri sudarė trem
ties branduolį. Deja, pasirodė 
a.a. Pauliukonis pervertino mū
sų šviesuomenę, ypač šiame 
krašte prie geresnio uždarbio 
pritapusią, ir nepilnai įvertino 
mažiau išprususį lietuvį, kuris 
dažnai net atsparesnis pasirodė 
ir už augštuosius mokslus bai
gusį. Tuomet nutautėjimo gali
mybei buvo žymiai įžvalgesni 
prof. J. Brazaitis ir dr. J. Gri
nius.

Atvykęs į šį kraštą a.a. Pr. 
Pauliukonis, nors ir po sunkių 
fabrikinio darbo valandų, daly
vaudavo įvairiose lietuvių dr-jo- 
se. Jis buvo veiklus vietos 
Bendruomenės žmogus, Naujo
sios Anglijos mokytojų s-goje, 
labdaros, ateitininkų sendrau
gių ir kt. Jis buvo jų nevienoje 
valdyboje, daug darbo valandų 
skirdavo vietos ateitininkų veik
lai, skaitydavo paskaitų jauni
mo stovyklose ir t.t. Dalyvavo 
ir apylinkės krikščionių demo
kratų židinyje, N. Anglijos Liet. 
Katalikų Mokslo Akademijos ži
dinio susirinkimuose bei suva
žiavimuose, atvykdavo ir į Bos
tono LB Kultūros Klubo susirin
kimus, dažnai atsiveždamas sa
vo ir kitų jaunimo, žodžiu, lie
tuviškoje veikloje jį visur galė
jai rasti, visur prisišaukti. Už
tvenkti nutautėjimo bangą, kuri 
šiame krašte dažnai sutampa ir 
su jaunimo nusikaltimų vilni
mis, jis laikė neatšaukiama pa
reiga, išplaukiančia iš jo giliai 
suprastos krikščionybės.

(Bus daugiau)

ELTOS biuleteniai svetimo
mis kalbomis leidžiami nuo 1953 
m. Vakaruose. Biuletenį anglų 
kalba Niujorke pradžioje reda
gavo H. Blazas; biuletenio ispa
nų kalba Buenos Aires pirmuo
ju red. buvo K. Čibiras, dabar 
— prof. E. Paršelis; biuletenį 
prancūzų k. Paryžiuje red. B. 
Slepetytė-Venskuvienė. E.

Lietuvis laukia išvykstančio 
traukinio, sėdėdamas Gudijos 
stoties, Maskvoje, laukimo salė
je. Greta jo sėdintis rusas už
klausia lietuvį:

— Sprendžiant pagal išvaizdą, 
atrodo, esate iš Pabaltijo?

— Taip, aš lietuvis.
— Taip, taip, prieš porą me

tų, karininku būdamas, pabuvo
jau visose Pabaltijo respubliko
se. Be to, daug apie jūsų žmo
nes ir iš kitų girdėjau.

— Kokį įspūdį paliko Pabal- 
tijys?

— Kraštas puikus, krautuvėse 
daugiau galima nusipirkti, negu 
Rusijoje. Estijoje už 40 rublių 
krautuvėje nusipirkau tokį 
megztinį, kurį čia Maskvoje 
juodojoje rinkoje už 60 rublių 
sunku gauti. Maskvos krautuvė
se tokie megztiniai nepasirodo. 
O tokio turgaus, koks yra Rygo
je, ir sapne nesapnavau.

— Buvau ir jūsų Panevėžy, — 
tęsė rusas. — Kartą su dviem 
kitais karininkais nuėjau į resto
raną pietauti. Be sočių pietų, aiš
ku, užsisakėm ir degtinės. Nu- 
stebom, kai padavėja atnešė sąs
kaitą: už pietus su degtine tik 4 
rubliai 40 kapeikų! Kadangi aš 
pakviečiau draugus pietų, tai 
sąskaitą turėjau apmokėti aš. 
Maskvoje tos pačios klasės res
torane tokie pietūs su degtine 
kainuotų mažiausia 8 rublius. 
Be to, * padavėjas vieną rublį 
“prirašytų”, taip kad sąskaitoje 
būtų 9 rubliai. Jei duotum pada
vėjui tik 9 rb. be arbatpinigių, 
padarytų labai rūgščią veido iš
raišką ir, sekantį kartą užėjus į 
tą patį restoraną, jis arba jo 
draugas padavėjas priverstų pie
tų laukti ne pusę, bet pusantros 
valandos.

Aš, remdamasis savo patyri
mu, suvokiau, kad padavėja ap
siskaičiavo. Nenorėdamas drau
gams pasirodyti kiaule tame Pa
nevėžio restorane, pasakiau pa
davėjai, kad perskaičiuotų sąs
kaitą, nes joje yra klaida. Pa
davėja žvilgterėjo į sąskaitą ir 
atsakė, kad klaidos nėra. Aš pa
prašiau ją tiksliai perskaičiuoti. 
Ji nuėjo, ilgai skaičiavo ir sugrį
žusi pareiškė: “Atsiprašau, Jūsų 
pietūs kainavo ne 4 rubliai 40 
kapeikų, bet 4 rubliai 38 kapei
kos. Labai gailiuosi, kad pada
riau klaidą ir priverčiau jus 
laukti.

— Ką mums tada beliko dary
ti? — tęsė prisiminęs šį įvykį ru

ošas. — Tyliai ir susigėdę išėjo
me iš restorano. Kiti pietaujan
tieji, girdėję mūsų pokalbį su 
padavėja, tikriausiai pagalvojo, 
kad pradėjom kibti dėl 2 kapei
kų

— Taigi išeina, — daro išva
dą lietuvis, — kad Pabaltijys ir 
jo žmonės jums padarė gerą įs
pūdį.

— To aš nenorėjau pasakyti, 
— skubiai susigriebia rusas. — 
Aš tik norėjau pasakyti, kad vie

nas iš svarbiausių žmogui daly
kų, būtent, prekybos tinklas, 
viešojo maitinimo įstaigos ir 
turgai Pabaltijyje geriau organi
zuoti, negu Rusijoje.

— Kodėl taip yra? — teirauja
si lietuvis, kuriam parūpo ištirti 
ruso galvoseną.

— Aš manau, kad Pabaltijo 
žmonės anksčiau gyveno geriau, 
negu rusai. Todėl Sovietų Sąjun
gos partija ir vyriausybė, norė
dama jų perdaug nepykinti, 
skelbia tokius potvarkius, kad 
Pabaltijo žmonės būtų geriau 
aprūpinti.

Lietuvis, kuris pats buvo leng
vosios pramonės specialistas, ne
sutiko su tokia ruso nuomone:

— Aš manau, kad pvz. Lietu
voj geresnis aprūpinimas nei 
Rusijoje tik todėl, kad nevisada 
Maskvos tvirtagalviai sugeba įsi
kišti į kiekvieną mūsų reikalė
lį...

— Na, na, šnekėkit, bet nenu- 
šnekėkit..., — užsirūstino ru
sas, kuriam labai nepatiko, kad 
jo pašnekovas Maskvos didikus 
pavadino “tvirtagalviais”.

— Na, o ką pasakysit apie Pa
baltijo žmones? — nukreipė lie
tuvis pokalbį kiton pusėn.

— Pirmas Pabaltijo miestas, 
— pasakoja rusas, — kur aš pa
buvojau, buvo Talinas Du kar
tus klausiau kelio. Abu kartu 
pataikiau ant vietinių estų. Kaip 
vienas, taip ir antras nurodė 
man priešingą kryptį. Pagyve
nęs Taline visą savaitę, sutikau 
daug žmonių, kurie su rūgščia 
veido išraiška atsakydavo, kad 
nesupranta rusiškai. Kiek aš ži
nau, visi Pabaltijo žmonės iki 30 
metų amžiaus, be išimčių, yra 
lankę rusų kalbos pamokas ir 
puikiai supranta rusiškai.

Buvau Rygos pajūry, poilsio 
namuose. Poilsio namų adminis
tratorė pačią pirmą dieną mus 
įspėjo, kad saugumo sumetimais 
ji rekomenduoja mums nevaikš
čioti priemiestyje ir pajūryje vė
lyvą vakarų, girdi, vietiniai gy
ventojai čia neapkenčia rusų ir. 
išgirdę rusiškai kalbant vėlyvą 
vakarą, gali kailį išperti. Taigi* 
vėlai vakare, sutikdami praei
vius, mudu su draugu iš Lenin
grado, su kuriuo susipažinau po
ilsio namuos, nutildavome.

— Na, o kokie jūsų įspūdžiai 
iš Lietuvos? Panevėžys, rodos, 
jums patiko?

— Taip, išskyrus tai, kad ten 
mažai tėra rusų. Gi Klaipėdą ir 
Vilnių, mano nuomone, mes, ru
sai, pilnai įsisavinome, — pra
dėjo džiaugdamasis šypsotis ru
sas. — Vienoje Klaipėdos val
gykloje mačiau, kaip vaikinas 
lietuviškai pradėjo kalbėti su 
padavėja, norėjo užsisakyti pie
tus, bet padavėja išdidžiai jam 
atšovė lietuviškai nesuprantan
ti. Tas vargšelis vėliau su dide
liu sunkumu graibstėsi rusiškai. 
Matyt, buvo iš kaimo atvažiavęs, 
neturėjo progos kasdien žaisti 
su rusiukais, kaip Klaipėdos lie
tuvių vaikai, todėl ir nespėjo ge
rai išmokti rusiškai.

— Aplamai norėčiau pasaky
ti, kad labiausiai iš Pabaltijo 
tautų mūsų neapkenčia estai, 
antroje vietoje lietuviai. Latviai 
mums yra nuolaidžiausi. Mat, jie 
mato, kad iš priešinimosi ru
sams, bandymo sudaryti jiems 
neįmanomas gyvenimo sąlygas 
Latvijoje nieko neišeis — Lat
vija yra perdaug tirštai mūsiš
kių rusų apgyventa Kad aš tei
sybę sakau, įsitikinsite paklausę 
b e t k u r į Maskvos gyventoja.

Apie jūsų tautos priešiškumą 
mums žino visa Rusija. Seniau 
planavau, pabaigęs karo tarnybą 
ir išėjęs į atsargą, nusipirkti bu
tą ir apsigyventi Paernu kuror
te, Estijoje, bet mano draugas, 
tarnaujantis Taline, mane nuo 
tokio sumanymo atkalbėjo. Sa
ko, estai rusams, kurie viename 
name su jais gyvena, stengiasi 
sudaryti tokias gyvenimo sąly
gas, kad rusai patys pradėtų gal
voti apie išsikraustymą. Gi tuo
se namuose, kur rusų dauguma, 
estams nepavyksta musų žmonių 
nuotaikos sugadinti: Estiją, kaip 
Latviją ir Lietuvą, mes irgi pra
dedame įsisavinti...

— Jūs visą laiką minite, kad 
Pabaltijo žmonės rusų neapken
čia, — pertraukė jį lietuvis. — 
Sakykit, kokia, jūsų nuomone, 
tos neapykantos priežastis?

— Mmm ... Kartą, tarnauda
mas karininku, buvau pasiųstas 
porai mėnesių į marksizmo-le
ninizmo kursus. Ten mums aiš
kino, kad visuomeninė būklė są
lygoja visuomenės sąmonę. Jei 
taip, tai išeina, kad Pabaltijo 
žmonių neapykanta rusams turi 
būti sąlygojama objektyvių 
priežasčių .. Bet kokios čia ga
li būti objektyvios priežastys, — 
pakėlė balsą įsikarščiavęs rusas.
— Jūsų tautos 1940 m. paprašė 
mus priimti jas į Sovietų Sąjun
gos tautų šeimą. Mes jas išvada- 
vom iš hitlerinių okupantų. Ži
note, baltiečiai mūsų neapken
čia todėl, kad jie gimsta fašis
tais .,.

— Būtų įdomu tęsti šį pokal
bį,bet man laikas lipti į vagoną,
— atsisveikino lietuvisf.
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Kauno katedroje įšventino kunigais 
baigusius 8 diakonus.

3 — Kauno arki- 
ir 1 — 

vyskupijoms, 2 — Vil
niaus arkivyskupijai. Nė vieno naujo 
kunigo negavo Telšių ir Panevėžio 
vyskupijos, šventinimai bene pirmą 
kartą buvo atlikti lietuvių kalba.

MIRĖ A. BRUŽAS

Po sunkios ligos gegužės 28 d. 
Klaipėdoje mirė žurnalistas Antanas 
Bružas, sulaukęs 77 metų amžiaus. I 
D. karo metais velionis, pasitraukęs 
į Sibirą, dirbo tremtinių globos ko
mitete ir Lietuvių Biuro vedėju 
Tomske. Grįžęs nepriklausomon Lie
tuvon, 1920-24 m. ėjo Šaulių Sąjun
gos kultūrinės propagandos vedėjo 
pareigas, redagavo “Trimitą”, bet la
biausiai pasižymėjo kaip “Ūkininko 
Patarėjo” ir "Mūsų Rytojaus” stei
gėjas bei redaktorius, šie ūkinin
kams skirti savaitraščiai buvo pasie- 
kę rekordini prenumeratorių skaičių. 
Iš jo raštų minėtini du leidiniai — 
"Bolševikų valdžia ir tvarka” (1920) 
ir "Kodėl lietuviai su lenkais nesusi- 
taiko” (1922). Po pirmosios sovieti
nės okupacijos A. Bružas dirbo Stu
dijų Biuro vicederektorium ir yra 
prisidėjęs prie sovietų žiaurumus de
maskavusio "Lietuvių Archyvo” lei
dimo. Antrosios sovietinės okupaci
jos pradžioj buvo suimtas, kalintas 
Vilniaus kalėjime, ištremtas Sibiran. 
Grįžęs neatgavo kompartijos malonės 
ir net nebuvo įtrauktas į "Mažąją lie
tuviškąją tarybinę enciklopediją”.

MUZĖJUS IR AKMUO
Beveik tuo pačiu laiku komparti

ja paskelbė įsakus poeto Teofilio Til
vyčio ir Leono Joniko atminimui 
įamžinti. "Kuntaplio” buvęs redakto
rius, kandoas satyrikas T. Tilvytis 
susilauks antkapinio paminklo Vil
niaus Antakalnio kapinėse ir me
morialinės lentos prie namo Vilniu
je, Muzėjaus g-vė nr. 15, kur jam 
teko praleisti paskutiniuosius gyve
nimo metus. Teofilio Tilvyčio var
das suteikiamas Utenos pirmajai vi
durinei mokyklai ir jo gimtųjų Sir
vydžių kolchozui. Memorialinį T. Til
vyčio kambarį įsakyta įrengti Utenos 
rajono Tauragnų kultūros namuose. 
Maskvą JAV leidžiamoje "Vilnyje” 
garbinęs red. L. Jonikas turės ten
kintis Šilalės rajono Apvaršuvos kai
me pastatytu paminkliniu akmeniu, 
dviem jo vardu pavadintom gatvėm 
— Šilalėje ir Laukuvoje. Spaudos 
komitetas išleis pilną T. Tilvyčio 
raštų rinkinį ir atsiminimų knygą 
apie velionį poetą. Komitetas taipgi 
gavo įsakymą išleisti ir L. Joniko 
straipsnių rinkinį su “moksliniu įva
du” apie autorių. Atskira atsiminimų 
knyga jam nenumatyta.

LIŪDNA ŠVENTĖ
Platelių ežero vasaros sezono 

atidarymo šventė gegužės 23 d. bai
gėsi skaudžia nelaime. A. Jasaitis 
“Komjaunimo Tiesos” 102 nr. infor
muoja: “Ta pačia proga septynetas 
jaunuolių nutarė atšvęsti kažkieno 
gimimo dieną. Gausiai apsirūpinę gė
rimais, sėdo į valtį ir nuplaukė į 
pilies salą. Linksminosi iki sutemų. 
Kai viskas buvo išgerta, trys mergi
nos ir du vaikinai sugalvojo paplau
kioti valtele. Nusiyrus nuo kranto 
apie 200 metrų, valtis apsivertė. Vie
nas vaikinas ir mergina išplaukė į 
salą, o trejetą priglaudė ežero gel
mės ...” Nuskendo Plungės auto
transporto vairuotojas Stasys Stapon- 
kus, Klaipėdos profesinės technikos 
mokyklos nr. 18 dvi moksleivės — 
aštuoniolikmetė Birutė Bubelaitė ir 
septyniolikmetė Nina Kostrub.

“Tiesos” vyr. red. Genrikui Zima
nui šešiasdešimtojo gimtadienio pro
ga. Vilniškė kompartija, augščiausio- 
ji taryba paskelbė sveikinimo raštą, 
o maskvinis augščiausiasis sovietas 
paskyrė "Garbės ženklo” ordiną už 
"vaisingą darbą tarybinėje spaudo
je”. čia, matyt, turimas galvoje liūd
nai pagarsėjęs G. Zimano rašinys so
vietinėje “Pravdoje”, kuriuo jis puo
lė tautines apraiškas sovietų okup. 
Lietuvoje. Nuo 1945 m. G. Zimano 
redaguojama “Tiesa” lig šiol nėra 
padariusi jokios pažangos, jeigu ne
skaitysime iš Maskvos gauto leidimo 
patiems lietuviams paruošti komu
nistines pasaulio įvykių apžvalgas. 
Pagrindiniam dienraščiui tokia liūd
na reputacija garbės nedaro. Kad 
G. Zimanui, vyriausiam šio laikraš
čio politrukui, rūpi ne spaudos ly
gis, bet asmeninė karjera, liudija jo 
bandymas veržtis į mokslininkų gre
tas. Respublikinei premijai jau pa
siūlyta jo monografija “Per sukles
tėjimą į vienybę”, kuri, R. šarmaičio 
žodžiais “Valstiečių Laikraštyje”, yra 
skirta “socialistinių nacijų vystymosi 
ir jų santykių problemoms mūsų ša
lyje”. R. šarmaitis taipgi mini kitus 
G. Zimano “filosofijos” veikalus — 
“Lietuvių socialistinės nacijos susi
formavimo prielaidos ir sąlygos”, 
"Kultūrinis TSRS tautų bendradar
biavimas — svarbi jų tolesnio suar
tėjimo sąlyga”. Skaitai ir stebiesi, 
kaip buvęs lietuvių kalbos ir gamtos 
mokytojas G. Zimanas, universitete 
1932 m. įsigijęs biologo specialybę, 
galėjo pasidaryti filosofu. Atsakymą 
toje pačioje “Valstiečių Laikraščio” 
gegužės 14 d. laidoje mums duoda 
G. Zimaną garbinantis kompartijos 
"mokslininkas” R. šarmaitis: “1945- 
48 m. G. Zimanas antraeilėse parei
gose dirbo Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko universiteto marksizmo-le
ninizmo pagrindų katedros vedėju, o 
nuo 1948 metų — filosofijos kated
ros vyresniuoju dėstytoju. Sėk
mingai apgynęs disertaciją, G. Zi
manas 1955 metais gavo filoso
fijos mokslo kandidato laipsnį, o 
nuo 1956 metų jam buvo patvirtintas 
filosofijos katedros docento moksli
nis vardas. Nuo 1968 metų G. Zima
nas eina profesoriaus pareigas Vil
niaus Valstybinio pedagoginio insti
tuto filosofijos katedroje...” Taigi, 
G. Zimano kelias Į filosofiją buvo 
per marksizmo-leninizmo pagrindus, 
kurie jam ir jo darbdaviams Mask
voje yra augščiausioji gyvenimo iš
mintis.

NESĖKMINGA ŽŪKLĖ
Kaišiadorių rajono gamtos apsau

gos inspektoriaus K. Tarasevičiaus 
pranešimu spaudos puslapiuose, Pa
parčių kolchozininkus ištiko skaudi 
nelaimė. Mechanizatoriai Romas Pe- 
rednis ir Vytautas Kanevičius amo- 
niakiniu vandeniu tręšė dirvą Neries 
pakrantėje, talkinami Vytauto Dze- 
dulionio ir Edvardo Kulikausko. Va
kare baigę darbą, panūdo pažvejoti 
neleistinomis priemonėmis. Supylė 
Nerin kibirą amoniakinio vandens, 
vyrai pasiraitojo kelnes ir šoko į 
Neri gaudyti uždusintų žuvų. Amo
niakas užnuodijo ne tik žuvis, bet ir 
neatsargius žuvies naikintojus. Ro
mas Perednis mirė Neries pakrantė
je, o draugai atsidūrė ligoninėje, kur 
ir šiandien dar tebesigydo Vytautas 
Dzedulionis. Inspektorius K. Tara
sevičius skaitytojam primena ir kitą 
Paparčių nelaimingą žūklautoją, per
nai neršto metu bandžiusį žuvis už
mušinėti elektros srove. Tąsyk žūk
lė taip pat baigėsi kapinėmis — 
elektros srovė nutrenkė ir Į vandenį 
Įbridusi žūklautoją.

V. Kst.

atstovavusi Kanadai tarptautiniame liaudies šokių 
kartą aplankys su specialia lietuviška programa

festivalyje Prancūzijoje, pirmą
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VAKARŲ KANADOS LIETUVIŲ APYLINKES
SAULT STE. MARIE — BIRŽELIO 26, penktadienį (Eik Hali, 216 Bay St.z 7 v. vakaro) 

WINNIPEGE

EDMONTONE

KALGARY

VANKUVERYJE

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ BENDRUOMENE VAKARŲ KANADOJE .

I 1 M KANADOS SAULIŲ ŠVENTEJE! L-L-L-!
Š. m. birželio 27 d., 7 V. V., DELHI LENKŲ SALĖJE, 234 MAIN ST., 
įvyksta iškilminga Kanados šaulių šventė, kurioje dalyvaus Lietuvos gen. konsulas Kanadoj 
dr. J. Žmuidzinas, šaulių Sąjungos pirm. Vin:as Tamošiūnas, KLB krašto valdybos pirm. dr.. 
Čepas ir daugelis svečių iš JAV ir Kanados.
Meninę programą atliks Delhi ir Rodney jungtinis lietuvių jaunimo choras, vadovaujamas muz. kun. 
B. Pacevičiaus, ir tautinių šokių grupė, vadovaujama Danutės ir Eugenijaus Bliskių. • Bus gera muzika, 
linksmi šokiai, veiks bufetas, gausi loterija ir kita. Visi lietuviai prašomi nepraleisti gražios progos pa
bendrauti su mūsų jaunimu ir pasimatyti su atvykusiais svečiais.

DLK Gedimino - Delhi šaulių kuopos valdyba

VISŲ TAUTIEČIŲ LAUKIAME ATVYKSTANT Į

TRADICINĘ JONINIU ŠVENTĘ
ST. CATHARINES MIESTE BIRŽELIO 27, ŠEŠTADIENĮ, 
punktualiai 6.30 vai. V., CANADIAN LEGION HALL — 111 CHURCH ST.

• Londono lietuvių ansamblis "Baltija"
• Hamiltono Aušros Vartų par. choras
• Vienam Jonų burtų keliu teks laimės 

staliukas

PROGRAMOJE:

• Jonų pagerbimas
• Amerikos lietuvių stalas!
• Loterijos, turtingi bufetai, kitos įvairybės. • V. BABECKO lietuviškas orkestras.
Laukiame lietuvių iš visur į šį didelį, gražų jaunimo ir senimo sąskrydį?

SKAUTŲ RĖMĖJAI

ATEITININKŲ ŽINIOS. Gegužės 
2-3 d. įvyko ateitininkų tradicinė me
tinė šventė, šeštadienį po pietų 
moksleiviai ir studentai ateitininkai 
dalyvavo Mišiose, kurias atnašavo 
kun. G. Kijauskas, S J, iš Čikagos. 
Salėje įvyko susirinkimas, kuriame 
kalbėjo Rimas Petrauskas, studentas 
iš Toronto. Jo tema buvo “Asmeny
bės ugdymas”. Esą žmogus gali la
vintis klausdamas kitus ir žiūrėda
mas, kaip kiti elgiasi. Po to buvo 
diskusijos, kuriose visi gilinosi į šią 
temą.

šeštadienį vakarą Jaunimo Centre 
įvyko sendraugių at-kų paruoštas 
kartūnų balius, kur pasirodė Hamil
tono mergaičių choras, sol. studentas 
J. Vaškevičius. Po koncerto buvo šo
kiai, loterija ir kartūnų suknelių 
įvertinimas.

Sekmadienį 11 vai. Mišiose orga
nizuotai dalyvavo jaunučiai, mokslei
viai ir studentai ateitininkai iš Ha
miltono, Toronto ir Ročesterio. Sa-

PALYGINKITE IR APSISPRĘSITE PIRKTI
WESTINGHOUSE ORO VĖSINTUVUS

Pasirinkimas iš 12 modelių-nuo 5,000 BTU iki 24,000 BTU
Kainos nuo $179.00

Įėję buvo bendri pusryčiai, paruošti 
tėvų komiteto. Per pusryčius buvo 
sveikinimai iš kitų kuopų. Po to 
įvyko svarbiausia šventės dalis, ku
rios metu nauji ateitininkai davė įžo
dį, pasiryždami veikti, vadovautis at- 
eitiniškais principais jaunučių, moks
leivių ir studentų gretose. Pagrindi
nę kalbą pasakė dr. M. Ramūnienė 
iš Otavos. Meninę programą atliko 
jaunimas: buvo tautiniai šokiai, ei
lėraščiai, dainos. Taip pat buvo ir 
moksleivių labai juokingai paruoštas 
“teismas”. Sugiedoję at-kų himną, 
visi atsisveikinome ligi sekančių dar
bo metų. Saulius Balsys

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO “Giedraitis” valdyba visų 
narių vardu nuoširdžiai dėkoja p. p. 
Alinai ir Kaziui žilvičiams už pui
kias patalpas, kuriose įvyko metinis 
klubo narių susirinkimas- ir kavutė. 
Valdybon išrinkti: pirm. A. Kuras, 
sekr.-ižd. A. Povilauskas, šaudymo va
dovais V. Sasnauskas, A. Prielgaus- 
kas ir A. Buinys, medž. skyr. vado
vu A. Pintulis ir žūki. skyr. vadovu 
A. Gudelis. Revizijos komisijon — J. 
Stankus, J. Krištolaitis ir P. Sakalas. 
Naujoji valdyba rūpinasi klubo pa
stato ir šaudyklos pagražinimu, šis 
darbas buvo neišvengiamai reikalin
gas. Nors ir apkrauta einamaisiais 
darbais, valdyba vis dar randa laiko 
išvykoms surengti.

Tokia klubo išvyka bus birželio 21, 
sekmadienį, 2 v. p. p., puikioje klubo 
šaudyklos aplinkoje su premijuotais 

yu šaudymais bei žaidimais. Kviečiame 
p visus atsilankyti ir išbandyti taiklią 
?! ranką! Vaikams vaisvandeniai ir 
hl karšti “šuneliai” — nemokamai. A. P.

LAIDOTUVĖS, š. m. birželio pra-

džioj staiga mirė darbovietėje seno
sios imigracijos lietuvis Petras Lu
kas. Birželio 8 d., 7 v. v., mons. dr. 
J. Tadarauskas su dalyviais atkalbėjo 
Rožinį.

Iš laidotuvių namų buvo išlydėtas 
birželio 9 d., 9.30 v. r., mažo būrelio 
lietuvių į Aušros Vartų šventovę. At
sisveikinti su a. a. Petru Luku pir
mieji atsilankė į laidotuvių namus 
gerokai prieš 9 v. velionies artimiau
sieji draugai. Vienas jų, pasiremda
mas lazda, prisiartino prie a.a. Petro 
Luko karsto ir kelis kartus garsiai 
šūktelėjo: “Petrai, kelkis, sakau Tau 
kelkis, negulėk, čia Tau nevieta, va
žiuokime į Montrealį, ten mūsų lau
kia artimieji ir draugai”. Prie manes 
sėdėjęs jo pažįstamas riktelėjo: “Ei, 
liaukis ten lazda bakstinėti į grindis, 
duok mirusiam ramybę, nes visiems 
reikės mirti”. Gi tas prisikėlimo skel
bėjas atsakė: “Ar tu pavydi jam kel
tis?” Kratydamas rankoje lazdą, išėjo 
pro duris.

Gal ši pastaba neverta dėmesio, 
bet būtų daug maloniau, jei tai nesi- 
kartotų ateityje. Mačiusiems ir gir- 
dėjusiems tai paliko nejaukų įspūdį.

Br. M.

A d vokalas 
EUGENIJUS KRONAS, 

B. Sc., B. C. L.
32 James St. So., 

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

Šviežia mėsa -— Dešros — Skanumynai

I f x. <=>LJennincjer Limited

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

CANADA

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE
168 Locke St S., Hamilton, Ont. Tel. 522-5028 arba 522-5652
Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS Darbo vai. 9-6; ketv. ir penkt 9-9

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais .... 
penktadieniais 9.30 — 8 vai vak.

9.30 — 5 v. p.p.
9 JO —5 v. p.p.
9 JO —5 v. P-P. 
9J0 — 5 v. p-p.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

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

Mokame už: 

depozitus _ 5%
šėrus ir sutaupąs______ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius 8%

šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p. Juodame:
Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta-* sSmenines paskolas iš ____ 10%
dieniais "Talka* uždaryta.nekHn. turto paskolas iš 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame -American Travelers* čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas —• viri IL850.000.

LA. Valstybės
STOVYKLOS DAINAVOJE. Moks- 

leivių Ateitininkų Sąjunga, organi
zuodama jaunimo stovyklas, siekia 
sudaryti sąlygas jaunimui susipažin
ti, pabendrauti, sveikai paatostogau
ti ir ugdyti organizacinį sąmoningu
mą. Programoje — sportas, iškylos 
į apylinkės gamtą, vakarais laužai, 
pasirodymai, vaidinimai ir šokiai... 
Organizacinis lavinimas, pašnekesiai, 
būrelių diskusijos taip pat sudaro 
svarbią programos dalį. MAS labai 
ragina tėvus, ypač šiais jubilėjiniais 
ateitininkijos metais, savo vaikus 
leisti gausiai dalyvauti ateitininkų 
jaunimo stovyklose: moksleivių — 
birželio 21 iki liepos 5 d., jaunu
čių — liepos 5 iki liepos 19 d. Re
gistracija — per vietos globėjus. Kai
na dviem savaitėm: $55 ir $5 registra
cijai vienam iš šeimos; $90 ir po $5 
dviem; $125 ir po $5 trim iš šeimos; 
vienai savaitei: $30 ir $5 vienam 
iš šeimos; $50 ir po $5 dviem iš 
šeimos; $60 ir po $5 trim iš šeimos. 
Svečiams nakvynės neparūpinamos ir 
reikalaujama, kad iš stovyklos išvyk
tų vakaro programai pasibaigus. Už 
maistą $1 už valgį: pusryčiai $1, pie
tūs $1 ir Lt. Pageidaujama, kad va
žiuojantys į stovyklą moksleiviai ir 
jaunučiai atsivežtų savo uniformas: 
mergaitės — baltas bliuzes ir tam
siai mėlynus sijonukus su emblema, 
(moksL juosteles), berniukai — bal
tus marškinius ir tamsias ilgas kel
nes — su ženkliukais, juostelėm. 
MAS CV.

N. PR. MARIJOS SESELIŲ nau
joje Neringos stovyklavietėje Mal- 
bore, Vermonto valstijoje, jau pra
dėti statybos darbai. Stovyklos šven
tinimas ir rėmėjų seimas Neringoje 
Įvyks birželio 21 d. Stovyklauti už
siregistravo daugiau kaip 60 mergai
čių. Jos galės stovyklauti dvi arba 
keturias savaites nuo liepos 5 d. iki 
rugpjūčio 1 d. Registruojamasi pas 
seselę Dalią M. Keblinskaitę, Imma
culate Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260, USA. Tel. (802) 254-8090. 
Stovyklauti priimamos lietuviškai 
kalbančios 7-16 metų amžiaus mer
gaitės

BUVĘS LIETUVOS KARIUOME
NĖS vadas gen. Stasys Raštikis, gy
venąs Montery, Kalifornijoje, lankė
si Los Angeles mieste, kurin planuo
ja persikelti šį rudeni.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE po
sėdžiavusi pirm. V. Tamošiūno vado
vaujama Lietuvių šaulių Sąjungos 
naujoji centro valdyba Įteikė buvu
siam generolui K. Musteikiui $250 
premiją už jo knygą “Prisiminimų 
fragmentai”, bet autorius čeki grą
žino valdybai. Dabar ši suma, kurios 
$200 parūpino šaulių Sąjunga ir $50 
šaulys Kazys Žilėnas, bus panaudota 
kitai premijai. Ja bus pagerbtas ku
ris nors kitas rašto, dailės ar mokslo 
srityje pasižymėjęs šaulys.

LIETUVIŲ FONDO vajaus komite
to pirmininku Los Angeles mieste 
išrinktas architektas Edmundas Ar- 
bas. Jis pakeitė dvejus metus ko
mitetui vadovavusi poetą Bernardą 
BrazdžionĮ.

TARPTAUTINIAME FESTIVALY
JE Akrone, Ohio valstijoje, lietu
viams atstovavo Jolitos Kavaliaus
kaitės ir Mindaugo Leknicko vado
vaujama Klevelando Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos tautinių šokių 
grupė “šoktinis”. žiūrovai entuzias
tiškai sutiko jos Subatėlę, Kepurinę, 
Mikitienę, Grandinėlę ir AštuonytĮ, 
J. P Vaičaičio vadovaujama Birutės 
Studijų Draugija festivalyje Įrengė 
lietuvišką paviljonėlį, kuriame buvo 
išstatyta gintaro dirbinių, medžio dro
žinių, lėlių su tautiniais drabužiais, 
lietuvių autorių knygų anglų kalba, 
lietuviškų kepinių. Parodėle rūpinosi 
specialus komitetas su pirm. P. Kaz
lauskiene priešakyje. Festivalių ren
gėja T. Colegie Klevelando “šokti- 
ni” pakvietė dalyvauti panašaus po
būdžio renginiuose Youngstown, Co
lumbus bei kitose vietovėse ir paža
dėjo apmokėti kelionės išlaidas.

Vokietija
LIETUVIŲ KUNIGŲ STUDIJŲ 

DIENAS Braunshardte prie Darm- 
stadto gegužės 27-31 d.d. atidarė ir 
joms vadovavo vysk. A. L. Deksnys, 
pirmininkavo kun. dr. V. Kazlauskas 
iš Romos ir kun. J. Petrošius iš Pa
ryžiaus, sekretoriavo kun. dr. P. Ce- 
liešius, kun. dr. J. Petraitis ir kun. 
dr. Kl. žalalis. Po Mišių ir pamoks
lo kiekvieną dieną buvo trys prane
šimai, užbaigiami diskusijomis. Sve
timšalių sielovados reikalams buvo 
skirta pirmoji prel. L. Tulabos pa
skaita “Mūsų pastoracijos prasmė ir 
uždaviniai “Pastoralis Migratorum 
Cura” teorijoj ir praktikoj”. Supa
žindinęs dalyvius su pagrindinėmis 
svetimšalių sielovados institucijomis, 
jis taipgi padarė apžvalgą ir lietuvių 
sielovados įvairiuose pasaulio kraš
tuose. Pranešimą apie Katalikų 
Bendrijos būklę sovietų okupuotoje 
Lietuvoje skaitė kun. dr. J. Vaišno
ra. Apie Vatikano radijo lietuvišką 
programą žodį tarė kun. dr. V. Kaz
lauskas. Kasdien Lietuvai skiriama 
15 minučių religinio ir tauti
nio pobūdžio laida, o sekmadienio 
rytą transliuojama papildoma pus
valandžio programa. Kun. J. Pet
rošiaus iš Paryžiaus paskaitos tema 
buvo “Liturgija ir jos vaidmuo mūsų 
pastoracijoje”. Kun. H. J. Šulcas me
tė žvilgsnį { jaunimo auklėjimo klau
simus. T. A. Bernatonis, OFM, kal
bėjo apie lietuvių kunigų pastoraci
jos darbus ir jų labdaros veik

lą. Paskutinioji diena buvo pra
dėta dr. J. Norkaičio referatu “Pa
sauliečiai mūsų pastoracijoje”. Asme
ninės pastoracijos klausimus nušvie
tė kun. A. Senkus, Vasario 16 gimna
zijos problemas — jos direktorius 
N. Natkevičius. Be suminėtų paskaiti
ninkų bei pranešėjų, pokalbiuose da
lyvavo ir kaip koreferentai papildė 
mintis: kun. B. Liubinas iš Kaisers- 
lauterno, kun. V. Šarka iš Hambur
go, kun. V. J. Damijonaitis iš Buch- 
schlago, kun. A. Rubikas iš Osten- 
hofeno. Priimtomis rezoliucijomis pa
sveikintas popiežius Paulius VI auk
sinės kunigystės sukakties proga, Va
tikano pareigūnai, Vokietijos vysku
pai bei augštieji dvasininkai. Lietu
vos vyskupams, kunigams ir tikin
tiesiems skirtas sveikinimas buvo 
perduotas per Vatikano radiją, ku
rio vadovybė painformuota apie re
ligijos persekiojimą ir dabartinę ti
kinčiųjų būklę Lietuvoje. Studijų da
lyviai nutarė paruošti ir išleisti vo
kiečių bei prancūzu kalbomis specia
lų leidinį, panaudodama paskutiniuo
sius Lietuvos kunigų laiškas sovietų 
premjerui A. Kosyginai.

Urugvajus
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 

gegužės 26 d. Lietuvių Kultūros 
Draugijos salėje surengė Alfredo 
Stanevičiaus vadovaujamas jaunimo 
tautinių šokių ansamblis "Ąžuoly
nas”. Minėjimas buvo pradėtas Rozos 
Pretkutės vadovaujamų mažųjų “Rin- 
tukų” tautiniais šokiais ir deklamaci
jomis. Po to programon Įsijungė jau
nimo “Ąžuolynas” ir veteranų “Gin
taras”. šokėjus akordeonu palydėjo 
Vytautas Vajauskas. Programoje 
taipgi dalyvavo vokiečių Ir austrų 
tautinių šokių grupė, kuries akom
paniatorium buvo akordeonistas Juo
zas Petruškevičius. Minėjimas baig
tas bendrais visų dalyvių šokiais, 
kurių metu grojo net du orkestrai. 
“Ąžuolyno” ansamblio nariai savo 
paslaugomis telkė aukas numatytai 
išvykai Į Braziliją. Jie jau yra pra
dėję mokytis eilę naujų šokių išvy
kos programoms.

Australija
LIETUVIŲ SUSISKALDYMĄ 

praneša nuolatinis Klevelando “Dir
vos” bendradarbis Vladas Radzevi
čius. Įvykiai prasidėjo gegužės 2 d. 
Sidnėjuje, kur posėdžiavo ALB kraš
to valdyba. Posėdin atėjo penki sid- 
nėjiškiai — V. Bernotas, J. Kapo
čius, J. K. Kedys, J. Veteikis ir 
“Minties” spaustuvės savininkas P. 
Nagys su specialiu raštu rankose, 
turinčiu 95 parašus ir reikalaujan
čiu atleisti iš pareigų ALB krašto 
valdybos leidžiamo savaitraščio “Mū
sų Pastogė” redaktorių V. Kazoką. 
Rašte minimas jo nukrypimas į po
litinius klystkelius, atitrūkimas nuo 
tautinės krikščioniškos linijos. Raš
to autoriai reiškia nepasitenkinimą 
V. Kazoko vedamaisiais, feljetonais 
ir netgi jo viešom kalbom. V. Kazo
kas yra ne tik savaitraščio redakto
rius, bet ir ALB krašto valdybos na
rys. Pirmininkui M. Zakarui buvo 
pareikšta, jog P. Nagio “Minties” 
spaustuvė, kurioje spausdinama "Mū
sų Pastogė”, pereinamam keturių sa
vaičių laikotarpiui rezervuojasi tei
sę nepriimti tokių straipsnių, kurie 
nesiderina su minėto rašto reikala
vimais. VI. Radzevičius cituoja šią 
rašto ištrauką: ". .. Per nurodytą ke
turių savaičių laikotarpį straipsniai 
ir žinios^ nepriimtini “Minties” 
spaustuvei, nebus spausdinami nesu
sitarus su ALB krašto valdybos pir
mininku p. M. Zakaru ir jam juos 
patvirtinus...” ŠĮ raštą ALB krašto 
valdyba norėjo paskelbti “Mūsų Pa
stogėje”, bet “Minties” šeimininkas 
P. Nagys nesutiko. Tada teko kreip
tis Į kitą spaustuvę ir lapelio forma 
painformuoti ALB leidžiamo laikraš
čio skaitytojus. Jame pridėta ALB 
pastaba: “Minties” spaustuvė prisi
skiria sau teisę kontroliuoti **Mūsų 
Pastogę”, net eidama prieš ALB 
krašto valdybos nutarimus.”

ADELAIDĖS LIETUVIAI STUDEN
TAI melbumiečiams suvaidino Va
sario* 16 proga Adelaidėje pastaty
ta Anatolijaus Kairio “Palikimą”. Iš
vykos programa buvo papildyta hu
moristine dalimi — “Memorabilia”.

Winnipeg, Manitoba
GRANDIOZINIS K O N C ERTAS. 

Birželio 27 d., 7 v. v., St. Mary’s Aca
demy koncertų salėje įvyks Kanados 
reprezentacinės grupės “Gyvataras” 
iš Hamiltono, Ont, ir solisto St. Ba
ro iš Čikagos koncertas. Tai retas 
įvykis mažoje lietuvių kolonijoje. Ti
kime, kad visi tautiečiai atsilankys, 
atsives savo atžalyną ir svečius. Tik
rai bus ko pasižiūrėti ir pasiklausyti. 
Įėjimas: suaugusiems $1.50, jaunimui 

.81.00. Vieta labai graži,' automobilių 
pastatymas patogus — autoaikštė, 
taip pat galima statyti parke kelių 
pakraščiuose. Važiuoti patogiausia 
Stafford ir prieš pat Academy Rd. 
sukti į dešinę į St Mary’s Academy 
parką. Pirmas pastatas iš Stafford pu
sės ir bus koncertų salė. Bilietai gau
nami: Eaton, Bay ir klebonijoje. 
Prieš koncertą — prie įėjimo.

SUSITUOKĖ: gegužės 16 d. — Ire
na Virginija Rutkauskaitė su Brian 
Robert Preston. Birželio 5 d. Gied
rutė Gustytė su Rene Joseph Jean 
Marie Lahaie.

MANITOBOS UNIVERSITETO ar
chitektūros fakultetas susidomėjo lie
tuvių bažnyčios vitražais, kurių pro
jektus paruošė ir darbą prižiūrėjo N. 
ir A. Kulpavičiai. Kor. X. •
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"PIRŠLYBOS ŠAPNAGIUOS"
Operetė, kuri sutelkė 85 vaidintojus ir 800 žiūrovų Detroite 

V. MINGĖLA

W KULTMEJE VEIKIOJE
Prieš keletą meti} muzikas 

Stasys Sližys sugalvojo pastatyti 
muzikinį veikalą “Piršlybos šap- 
nagiuos”. Kodėl taip ilgai jis su 
ta mintimi gyveno? Kodėl taip 
ilgai nudelsta? Pirmiausia todėl, 
kad tokiam veikalui pastatyti 
reikėjo choro, savo orkestro ir 
atskiros šokių grupės. O svar
biausia reikėjo sugebėti taip va
dinamos “jaunimo krizės” me
tais sutraukti gausų jaunimo bū
rį, išmokyti dainuoti, orkestrą 
groti, o kitus šokti ir vaidinti.

Pastangų vainikas
1970 m. gegužės 16 d. Dear

born Crestwood (Detroito prie
miestis) valstybinės gimnazijos 
salėj įvyko lyg ir stebuklas. 
“Piršlybos šapnagiuos” išvydo 
scenos šviesą.

Detroite turime tris iškilius 
menininkus: muziką St. Sližį, 
tautinių šokių mokytoją Galiną 
Gobienę ir dramos režisorių bei 
aktorių Justiną Pusdešri. Kai ši 
trijulė savo parengimus ruošė 
atskirai, nesugebėjo pasiekti di
desnio meninio efekto. Kaikada 
net šimtinę žiūrovų sukviesti ne
buvo lengva. Bet kai jie sujungė 
savo talentus, pasiryžo siekti 
stambesnio tikslo, jis buvo pa
siektas. čia aprašomas laisvos 
Lietuvos kaimo buities (komiško 
pobūdžio) muzikinis veikalas su
traukė 800 žmonių — lietuvių ir 
nelietuvių.

Trijų vienetų junginys
Muzikas Stasys Sližys jau visa 

eilė metų dirba su mokyklos 
jaunimu; ypač jam sekėsi orga
nizuoti, mokyti ir koncertuoti 
su mergaičių chorais. Ir šiuo at- 

- veju St. Sližio paruoštas choras, 
duetai, trio, kvartetai ir t.t. pa
rodė, kad jauni solistai ir choris
tai buvo gerai paruošti. Juo la
biau iškėlimas jo darbas, kad 
tie menininkai tėra 15 —18 me
tų amžiaus mokiniai. Nepapras
tai sunku dideliame mieste gy
venanti jaunimą suburti repeti
cijom (labai daug padėjo tėvai). 
Dekoracijos — J. Pusdešrio; 
dekoracijų techniški darbai — 
M. Abariaus; šviesų efektai — 
A. Plečkaičio.

Choras dainavo trim balsais. 
Daugiausia buvo sopranų — 31, 
altų — 16, baritonų — 1*4. Cho
ras* gyvas, dinamiškas, nebuvo 
verkšlenančio vilkinimo. Iš vi
so — 61 choristas.

Dirigentas sugebėjo sudaryti 
ir įvairių muzikos instrumen
tų orkestrą. Paminėtini daly
viai: pianistė ir akompaniatorė 
Regina Sližytė, jaunimo choro 
pranešėja Karolė Veselkaitė, 
akordeonistas Rimas Kasputis, 
gitariste Aldona Petrauskaitė, 
kanklininkė Jonytė Beržansky- 
tė, čelistė Suzana Deltuvaitė, I 
smuikininkė Margarita Deltu
vaitė, II smuikininkė Judita Del
tuvaitė. Tad prie 61 pridėję 8 
orkestrantus, turime 69 asmenų 
jaunimo būrį.

ROMAS VAŠTOKAS - DAKTARAS
Š.m. kovo 13 d. Kolumbijos 

universitete Niujorke prof. Ro
mas Vaštokas apgynė savo diser
taciją “Šiaurės Amerikos prois- 
torinių indėnų tautelių vario iš
dirbiniai” (Aboriginal Use of 
Copper in The Great Lakes 
Area) ir gavo filosofijos dakta
ro laipsni. ŠĮ įvyki jis kukliai at
žymėjo savo giminių bei arti
mųjų tarpe, sujungdamas tą 
šventę su namo įkurtuvėmis.

Jis gyvena Peterborough, On
tario, mieste su žmona Joana 
(buvusi Belickaitė) ir abu pro
fesoriauja Trento universite
te. Romas yra Trento univer
siteto archeologinės mokyklos 
direktorius, o nuo praėjusių 
mokslo metų vidurio paskirtas 
ir to paties universiteto antro
pologijos katedros vedėju.

Prof. R. Vaštokas yra gimęs 
1935 m. spalio 2 d. Tauragėje. 
Taigi, tikras žemaitis, atkaklus 
moksle, bet labai nuoširdus su

Prof. Romas Vaštokas, šį pava
sarį užbaigęs disertaciją ir ga
vęs filosofijos daktaro laipsnį. 
Profesoriauti Trento universite
te pradėjo prieš 5 metus. Šiuo 
metu jis yra antropologijos ka
tedros vedėjas. L K. Mokslo 
Akademijos suvažiavime š. m. 
rugsėjo 1 — 6 dienomis skaitys 
paskaitų sociologijos sekcijoj te
ma "Lietuvių charakteristika 
antropologiniu požiūriu".

Negalime pamiršti ir tautinių 
šokių “šilainės” šokėjų. Jie šio
je operetėje sudarė šokantį kai
mo jaunimą. Tautinių šokių gru
pės “Šilainė” mokytoja ir vado
vė G. Gobienė daugiau kaip 20 
metų moko Detroito lietuvių 
jaunimą tautinių šokių. Prie 
bendros jaunų m'eninkų grupės 
pridėjus 16 “šilainės” šokėjų ir 
šokiams grojantį akordeonistą 
Andrių čerškų, susidarė 85 as
menų meno kolektyvas.

Šios operetės autorius — kun. 
Vikt. Kaleckis. Pats veikalas ne
buvo literatūriniu požiūriu ge
ras — reikėjo daug ką perdirbti 
ir papildyti. Čia jau nuopelnas 
rež. Justino Pusdešrio ir muz. 

.St. Sližio. Ir nepriekabus groži
nės bei draminės kūrybos ir lie
tuviško kaimo žinovas galėti} 
daug ko pasigesti. Bet... rež. 
Just. Pusdešris ir muz. St. Sli
žys užsirūstinę tartų: “Duokite 
brandesni muzikinį veikalą! Pa
keisime!”

Operetės turinys
Tėvui įtiko nevykęs, bet tur

tingų tėvų sūnus Anupras, tad 
ryžosi vienintelę savo dukrą Ve
rutę išleisti už jo. Verutė gi my
lėjo Jurgį. Jau pirmame veiks
me užsimezgė intriga. Tėvas pa
sikvietė pagalbon skerdžių Mo
tiejų, kad supirštų jo dukrą Ve
rutę su Anupru. Pirmajame 
veiksme vyksta dialogai. Visi po
kalbiai, kaip ir dera operetėj, 
melodingų dainų atauduose. 
Dainuojami duetai, trio, kvarte
tai... Vis ruošiamasi subatva- 
kariui, kai sodyboje susirinks 
|aunimas, gros muzika, prasidės 
šokiai. Verutė vengia Anupro ir 
nežino, kad šeštadienio vaka
ruškose jos tėvas su piršlio Mo
tiejaus pagalba bandys supiršti 
ją Su Anupru. Tačiau lyg ir pa
pirktas piršlys pasigailėjo Veru
tės ir vietoj tėvo geidaujamo 
Anupro superša su Verutės my
limuoju Jurgiu, žodžiu, linksma 
ir laiminga pabaiga.

Antrasis veiksmas sudarė vi
są vaidinimo įdomumą. Dainuo
ja choras, sukasi šokėjai, groja 
orkestras, grupuojasi masinės 
scenos. Mergaitės žydi nuosta
baus spalvingumo tautiniuose 
drabužiuose. Atrodė, tartum 
tautodailės parodoj būtume at
sidūrę. Masės jaunimo. Daug di
namikos.

Muz. St. Sližys abiem veiks
mam pritaikė ir suharmonizavo 
25 atskiras dainas, kurių daugu
mą atliko choras, palydimas or
kestro. Kita jų dalis buvo dai
nuojama solo, duetų, trio, kvar
tetų.

Publika buvo tikrai entuzias
tingai nusiteikusi. Plojimam ir 
galo nebuvo. Tai buvo tikra jau
nimo šventė. Buvo atvažiavusių 
net ir iš kitų miestų. Jau dau
gelį metų detroitiečiai neturė
jo tokio masto muzikinio veikalo 
scenoje.

savo draugais. Karo metu, kaip 
ir daugelis, Romas su savo tė
veliais ir broliu Stasiu pasitrau
kė iš Lietuvos į Vokietiją, o po 
karo išvyko į Angliją. 1951 m. 
jie imigravo į Kanadą ir apsigy
veno Toronte. Čia jis 1955 m. 
baigė Parkdale gimnaziją ir įsto
jo į Toronto universitetą, kuria
me studijavo anglų kalbą bei li
teratūrą. Gavęs bakalauro laips
nį, pradėjo domėtis 'antropolo
gija ir tęsė savo studijas Toron
to universitete, kuriame gavo 
magistro laipsnį, šios srities stu
dijas jisai gilino Kolumbijos 
universitete Niujorke. Dar ne
baigęs disertacijos pradėjo pro
fesoriauti Peterborough mieste. 
Dėlto disertacijos užbaigimas 
nusitęsė.

Nuo pat moksleivių ateitinin
kų kuopos įsisteigimo 1951 m. 
Toronte Romas buvo veiklus 
jos narys ir vienu metu — pir
mininkas. Jis taipgi dalyvavo 
kun. B. Pacevičiaus vaidybos 
būrelyje “Sietyne”, kuriam vė
liau, baigęs dramos kursą, va
dovavo.

Prieš keletą metų drauge su 
archit. Vytautu Petruliu paga
mino filmą “Five-foot square” 
apie archeologinius indėnų kul
tūros liekanų kasinėjimus, ku
riems tuo metu pats vadovavo. 
Tas filmas buvo net du kartus 
įvertintas: Kanados šimtmečio 
varžybose 1967 m. pripažintas 
geriausiu Kanados istoriniu fil
mu, o 1968 m. — geriausiu tų 
metų “Society of Canadian Cine 
Amateurs” filmu.

šią vasarą prof. R. Vaštokas 
vėl vadovaus Trento universite
to archeologinės mokyklos kasi
nėjimams prie Midlando, Ont. 
Jis kviečia visus Wasagos apy
linkėse stovyklaujančius lietu
viukus rengti ekskursijas ir ap
lankyti kasinėjamą vietovę.

Džiaugiantis prof. R. Vaštoko 
atsiektu laimėjimu, belieka jam 
palinkėti ir toliau tęsti savo 
mokslinį darbą su tokiu pat uo
lumu bei pasišventimu, kokį pa
rodė iki šiol.

Operetė "Piršlybos Šapnagiuos", antroji scena Nuotr. K. Sragausko

Ar reikalingos privačios galerijos?
Niujorke, Manhattan© saloje, 

neseniai susitarė dešimt meni
ninkų ir surengė parodas. Jos 
skyrėsi savo charakteriu nuo 
šimtų parodų, kurios čia nuola
tos vyksta: buvo atdaros tiktai 
vieną savaitgalį, surengtos ne 
galerijose, bet dailininkų studi
jose, t. y. didesnių ar mažesnių 
namų pastogių kambariuose. To
kių pastogės studijų Manhattane 
negalima vadinti mada. Tai lo
giška išeitis, kur trūksta patal
pų.

Savaitgalio parodos tapo gyva 
naujiena. Iškelti jas padėjo te
levizija ir spauda. Jos sutraukė 
žiūrovus, meno mėgėjus, aptuš
tino privačias miesto galerijas. 
Nemažai paveikslų buvo par
duota.

Nerimo ir rūpestėlio banga 
supurtė, galerijų direktorius. 
Rūpinosi net 57-tos gatvės ir 
Madison Ave. pasauliniai meno 
prekybos centrai.

Nepastovi publika aplenkė ga
lerijas ir eilėmis lankė studijas! 
Meno kūriniai keitė rankas be 
liūto kąsnio, o liūtai klausė: “Me
nininkų streikas?” To iki šiol ne
buvo. Kas būtų, jei menininkai 
susiorganizuotų, boikotuotų ga
lerijas? Be naujų kūrinių virstų 
jos senienų krautuvėm — muzė- 
jais.

Galingas ir didelis Niujorkas. 
Jo didelė širdis, nors ir be mei
lės, yra jautri, baili. Niujorko 
nervai visada įtempti. Rasių ko
vos. Studentų riaušės. Protestai, 
demonstracijos dėl Vietnamo, 
Kambodijos. Plius — meninin
kų streikas.

Tai ne naujiena
Studijų savaitgalio parodos 

nebėra naujiena. Prieš keletą 
metų surengėm ją ir Sydnėjaus 
mieste, Australijoj. Susitariau 
su kolega austru Flugelmanu ir 
atidarėm parodą savaitgaliui jo 
didelėj studijoj. Žmonės ėjo, 
lankė nuo pat ryto iki vėlyvos 
nakties. Pirko ir išpirko išstaty
tus paveikslus bei skulptūras. 
Kiti smalsuoliai vartė eskizų 
krūvas, rinkosi parodai nenuma
tytus darbus ir prašė parduoti. 
Susidomėjimas buvo gyvas.

Žinios greitai pasklido. Se
kanti pirmadienį Sydnėjaus di
dieji laikraščiai skambino man į 
namus ir klausė, kokia šio pasi
sekimo paslaptis? Kokie mūs to
limesni planai? O gal opoziciją 
privačiom miesto galerijom or
ganizuojam?

Dieną vėliau į mano studijos 
duris pasibeldė galerijos A di
rektorius ir siūlė patrauklią su
tarti. Siūlėsi būti vieninteliu 
mano atstovu ir rodyti mano pa
veikslus Melburne, Sydnėjuje ir 
Kanberoj jo valdomose galeri
jose. “No deal” — jam atsakiau. 
Sudėti visą savo kūrybą Į vieną 
krepšį? Tai manęs neviliojo ir 
nebuvo reikalo. Dvi studijų pa
rodos per metus, ir mums pri
vačių galerijų nereikia. Be to, 
yra nemažai progų rodyti pa
veikslus grupinėse parodose, i 
kurias meno kritikai atsilanko.

Sprogimas studijoj
Baisus sprogimas vieną naktį 

manęs vos iš lovos neišmetė. 
Virš augštų eukalipto medžių, vi
sai netoli kelio, liepsnos ir ki
birkštys į brėkštanti rytmečio 
orą. “Ugnis ir sprogimas visiš
kai sunaikino menininko studiją 
Oyster Bay priemiestyje.” Taip 
pranešė radijo žinios. Tai buvo 
ta pati Flugelmano studija, kur 
mes prieš savaitę vynu ir alum 
aplaistėm antrą pasisekusią pa
rodą.

Elektros laidų susijungimas 
— buvo spėliojama. Įkaitusios 
acetelino ir deguonies, bonkos 
sudraskė studiją ir išbarstė kai
mynų langus. Galima tikėti, kad 
čia piktos valios nebuvo.

Tuo metu ir mano keletas ta
pybos darbų dūmų pavidale į 
augštybes pakilo. Gaila buvo ir 
to didelio portreto, kurį kurda
mas kolega mane dvi savaites po 
keletą valandų kasdien ant kie
tos kėdės išlaikė. Kiek tuo me
tu pridiskutuota, prišnekėta, te
orijų sukurta ir sugriauta, susi
pykta ir susitaikyta. Už tas “kan
čias” po portretų parodos vals
tybinėj meno galerijoj Flugel- 
manas man tą portretą padova
nojo. To delsimo atsiimti dovaną 
ir šiandien negaliu sau atleisti.

Sekančiais metais Oyster Bay 
priemiesty studijos parodų ne-

LEONAS URBONAS
buvo.’ Kiek vėliau aš išvažiavau 
į š. Ameriką ir pradėjau savo 
pirmąją parodų kelionę.

Pavojus galerijoms?
Dviejų dailininkų privačios 

parodos studijoj, tolokai nuo tri
jų milijonų gyventojų miesto 
centro, privačių galerijų į bank
rotą nevedė. Direktoriai nerima
vo, kad mūsų pavyzdys gali ir ki
tus paskatinti pačiame mieste be 
galerijų išsiversti. Kol kas ta 
baimė be reikalo. Menininkas 
yra individualistas. Organizuoti 
nemėgsta. Jis žino gerai, kad or
ganizacija yra vienetas, jėga. Jis 
žino irgi, kad organizacijoj rei
kia ir disciplinos, kuri laisvę ap
riboja.

Sumanumu, išradingumu, idė
jų gausumu menininkas visada 
prašoks verslininką. Ištvermė, 
kantrybė, nuoseklumas versli
ninkui atneša sezono derlių.

Kūrėjas ir prekybininkas yra 
kontrastas. Kuris kuriam dau
giau reikalingas, neturėtų ir 
abejonės būti.

Pirkėjas ir galerija
Ar mano kūrinius perkančiai 

publikai privačios gelerijos yra 
reikalingos? Tai jau kitas klau
simas. Paveikslai vietoj nestovi: 
jie perkami ir parduodami, kei
čia rankas, kaip vertybiniai lakš
tai arba akcijos. Mirusių meis
terių darbai išpūstom iki milijo
no dolerių kainom tapo prestižo 
simboliais. Skurdusių, badavu
sių meisterių biografijos skai
tomos be jausmo, šiandie irgi 
bręsta naujos biografijos. Jas 
vėliau žmonės skaitys, šaltai pa
minės, įspūdingas vietas išpūs, 
padidins, Į filmus perkels. Pa
veikslų kainos kils geometrine 
progresija, o meno prekybinin
kai lankstys ilgų skaičių čekius.

Asmeninė patirtis
Prisimena man paskutinė stu

dijos paroda, kurią surengiau sa
vo name Australijoj. Vienam 
savaitgaliui šių metų pradžioje 
savo gyvenamą namą ir studiją 
paverčiau laikine galerija. No
rėjau dar kartą pasitikrinti, kiek 
man Australijoj privačios geleri
jos reikalingos.

šios parodos metu patyriau la
bai daug. Šis patyrimas galės 
būti naudingas ateityje, ypač po 
šios parodų kelionės, kai reikės 
apsispręsti,* ar pasilikti Š. Ame
rikoj, kurtis Europoj ar grįžti į 
Australiją.

Parodos finansinis pasiseki
mas iš dalies įgalino leistis į šią 
rizikingą parodų kelionę. Nuos

VYTAUTAS ČĖSNA

GYVENIMAS
Gyvenimas — tai nuotaka, 
Kuri rytoj padės vestuvių rūbus
Ir verks skausmų dienų angoj sukniubus, 
Neradusi, ką jai žadėjo tuokiantis . ..
Ir niekas nepakels purve suminto lapo,
Ir pumpuro nulaužto neužgydys...
O žemė mūs dainuoja, klesti žydi
Ir žieduose žaizdas ir mirtį slepia.
Vilkaviškis, 1942. XI. 2

Atsiųsta paminėti
Lietuvių švietimas Vokietijoje. Vai

kų darželių, pradžios mokyklų, pro
gimnazijų, gimnazijų, specialių mo
kyklų ir kursų, veikusių 1944-1950 m. 
apžvalgos su žemėlapiu bei 252 nuo
traukom. Priede — lietuvių švieti
mas Austrijoje su 10 nuotraukų. Re
dagavo Vincentas Liulevičius. Chica
go, 1969 m., 639 psl. Išleido Kultū
rai Remti Draugija, 7026 S. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

VLIKo 1969 M. SEIMAS. V. Alsei
kos redaguotas ELTOS leidinys, 
spausdintas rotatorium. 48 psl. Niu
jorkas, 1970 m.

Pasaulio Lietuvis. Leidžia Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės valdyba. 
Nr. 10-46,1970, kovas-gegužė.

švietimo Gairės. Lietuviškojo ug
dymo žurnalas. Nr. 2(6). Leidžia 
JAV LB švietimo taryba. Čikaga, 
1970 m.

Lietuviai Amerikos Vakaruose. 
1970 m. 4 nr. Leidėjas — A. Skirtus. 
Redaguoja — red. kolegija.

Lietuvių Dienos 1970 m. 4 nr. Re
daktorius — Bern. Brazdžionis, leidė
jas — A. Skirtus.

tabu ir įdomu, kad studijoj me
no mėgėjas pasirenka sau pa
veikslą greičiau ir su tam tikru 
įsitikinimu, lyg ir savim pastikė- 
jimu. Jis tarsi obuolį nuo obels 
pats nuskina, o ne iš krepšio 
krautuvėj išsirenka. Jis tartum 
vaiką iš pačių tėvų adoptuoja, o 
ne iš našlaičių prieglaudos. Ap
žiūrėjęs studiją, parodą, net ir 

■ neužbaigtus darbus, jis išsiren
ka “patį geriausią”, naujausią 
ar ankstyviausią darbą. Galeri
joj pirkėjas norėti} matyti, ką 
menininkas studijoj sau pasilai
ko. Tas jo noras lieka nepaten
kintas.

Darbo šentovė
Meno studija yra darbo šven

tovė, į kurią žiūrovas būna pa
kviestas asmeniškai Tam vizi
tui atsiminti jis išsineša suveny
rą — dalį studijos. Už šį suve
nyrą jis turės mokėti darbo va
landom ir energija savo srityje. 
Tačiau jis žino, kad šiose daly
bose nėra to trečio žmogaus, 
laukiančio su žirklėm trečdalio 
ar pusės čekio.

Per tą savaitgalį du trečdaliai 
parodos buvo išpirkta. Daug 
naujų pažinčių užmegzta.

Vaikai žaidė sode, kiršino žu
veles tvenkinyje, o tėvai nefor
maliai apsirengę, lengvoj nuo
taikoj studijavo paveikslus kė
dėj ar sofoj atsisėdę, vynu, alum 
ar vaisių sultim užsigerdami. 
Vakare prie laužo sode kepdami 
mėsą tęsėm diskusijas — nebū
tinai apie meną; galbūt apie ke
lionę mėnulin, studentų riaušes 
Japonijoj.

Ar daug privačių galerijų 
mieste galėtu savo lankytojams 
ką nors panašaus pasiūlyti?

Jaunieji dailininkai
Aš čia nepamirštu jaunų dai

lininkų, kurie dar sau vardo ne
įsigijo. Be spaudos ir kitų ryšio 
priemonių esi nežinomas. Gale
rijas lanko meno kritikai ir žur
nalistai, su kuriais direktoriai 
bando palaikyti ryšį.

Galerijos daug rizikuoti neno
ri ir negali. Jaunas menininkas 
dažniausiai turi parodos išlaidas 
pats padengti, jeigu nėra parda
vimų. Tuos pinigus jis turi kur 
nors* kitur, kitu būdu uždirbti. 
Kaina — laikas ir energija.

Manhattan© “dešimtuko” no
ras išsivaduoti iš galerijų glo
bos gali būti naujos eros ženk
las arba priminimas galerijom, 
kad ir jų galios yra ribotos.

Jaunimas neramus, sumanus. 
Kur pasuks meno kūryba, jo 
verslas, parodys rytojus. Šis ry
tojaus netikrumas nervina pri
vačias galerijas.

Inž. B. Baranauskas, PLIAS To
ronto skyriaus pirm., daug pasi
darbavęs rengiant architektų ir 
inžinierių suvažiavimą Toronte, 
kalba suvažiavimo dalyviams

Nuotr. S. Dabkaus

LIETUVIŲ KALBOS KURSĄ Či
kagos universitete dėstys E. Brada- 
naitė, kalbotyrą — prof. dr. P. Joni
kas. Lituanistinių studijų iniciatoriai 
šiame universitete organizuoja sti
pendijų fondą, kuriuo galės pasinau
doti rimti ir gabūs studentai, norin
tys tapti kalbininkais. Stipendijų rei
kalams yra atidaryta speciali sąskai
ta nr. 57960-9 Chicago Savings įstai
goje. Aukas galima nukreipti į šią 
sąskaitą arba kreiptis telefonu į K. 
A. Girdvainį dienos metu 778-2858, 
vakarais — 778-7936.

DR. JONAS ŽMUIDZINAS, jr., ga
vo specialų atžymėjimą, pasirašytą 
NASA administratoriaus J. Paine, už 
mokslinį įnašą “Apollo” projektui, 
kurio dėka buvo pasiektas mėnulis. 
Štai atžymėjimo originalinis tekstas: 
“The National Aeronauties and Spa
ce Administration presents the Apol
lo Achievement Award to Dr. Jonas 
Zmuidzinas in appreciation of dedi
cated service to the nation as a mem
ber of the team which has advanced 
the nations capabilities in aeronau
tics and space and demonstrated 
them in many outstanding accomp
lishments culminating in Apollo Il’s 
successful achievement of man’s first 
landing on the moon, July 20, 1969. 
Signed at Washington, D.C. J. Paine, 
Administrator, NASA.

PROF. DR. JOANA VAŠTOKIE- 
NĖ gavo Canada Council stipendiją 
trejiem metam (po $6000 į metus) 
tirti š. Amerikos vakarų indėnų me
nui bei architektūrai, šiais metais 
ji atliks tyrinėjimus Niujorko, Va
šingtono, Aliaskos ir Britų Kolum
bijos muzėjuose; 1971 m. — N. Ang
lijos bei kituose svarbesniuose š. 
Amerikos muzėjuose; 1972 m. — Le
ningrado muzėjuje, kuriame yra 
daug šiai studijai naudingos medžia
gos. šiuo metu prof. J. Vaštokienė 
persikėlė iš Toronto universiteto į 
Trent universitetą Peterboro mieste, 
kur antropologijos katedros vedėju 
yra jos vyras prof. dr. Romas Vašto
kas.

DAIL. ROMAS VIESULAS, dėstąs 
grafiką amerikiečių Temple univer
siteto dailės mokykloje Romoje, su 
trim amerikiečiais dailininkais da
lyvavo JAV ambasados patalpose su
rengtoje grupinėje dailės parodoje. 
Lietuviui kūrėjui atstovavo jo grafi
kos darbai.

PROF. VYTAUTO MARIJOŠIAUS 
iniciatyvos dėka Čikagos Lietuvių 
Opera 1972 m. sezonui susilauks ke
turių naujų vienveiksmių lietuvišku 
operų. JAV LB centro valdyba suti
ko kompozitoriams skirti po $1.000, 
libretistams — po $300. Išlaidoms 
bus panaudota dalis III dainų šven
tės pelno. Naujųjų operų spektakliu 
bus atžymėtas pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas. Kompozitorius pa
kviesti ir su jais sutartis pasirašyti 
JAV LB centro valdyba įgaliojo prof.
V. Marijošių. Bostone jis jau tarėsi 
su kompozitoriais Juliu Gaideliu, Je
ronimu Kačinsku. Spaudoje minimi 
kiti du kandidatai — kompozitoriai
VI. Jakubėnas ir J. Švedas. Naujųjų 
operų reikalais rūpinsis JAV LB 
centro valdybos kultūros reikalų ve
dėjo Anatolijaus Kairio sudaromas 
komitetas, kurin bus pakviestas prof. 
V. Marijošius, Čikagos Lietuvių Ope
ros atstovas ir eilė kitų asmenų. 1971 
m. sezoną Čikagos Lietuvių Opera nu
mato atžymėti . Gian-Carlo Menotti 
“Senmergės ir vagies” spektakliais. 
Šią operą išversti į lietuvių kalbą yra 
pakviestas Stasys Santvaras.

LOS ANGELES LIETUVIŲ JAU
NIMAS — “Vakarų aidų” ansamblis 
ir tautinių šokių grupės “Ateitis” šo
kėjai nudžiugino lietuvius insceni
zuotu muz. O. Metrikienės muzikiniu 
spektakliu “Kartą gintaro pakran
tėj”. Muziką šiam spektakliui sukūrė 
Lietuvos nemačiusi trečios kartos lie
tuvė O. Metrikienė, tekstą — jos vy
ras A. Metrikis, panaudojęs poetų 
prof. dr.’E. Tumienės, B. Brazdžionio, 
V. Mykolaičio-Putino ir A. Prižgintai- 
tės eilėraščius. Režisavo A. Žemaitis, 
spektaklį pradėjęs K. Bradūno eilė
raščiu ir su V. Jatuliene deklamavęs 
Maironio “Jūratę ir Kastytį”. Pirmoji 
inscenizacijos dalis žiūrovus nukėlė 
į vaidilučių laikus, antroji — į lietu
viškas Jonines. Pastatyme dalyvavo 
vietiniai solistai — B. Dabšienė, A. 
Pavasaris, R. Aukštikalnytė, R. Dab- 
šys, J. čekanauskienė, A. Polikaitis, 
J. Petronis, O. Deveikienė ir J. Rad- 
venienė, talkinami “Vakarų aidų” ir 
“Ateities”, kurios šokėjai pašoko 
keletą tautinių šokių Joninių dalyje.

JAUNASIS PIANISTAS MINDAU
GAS MAČIULIS, 18 metų amžiaus, 
Čikagos augštesniojoj lituanistinėj 
mokykloj surengtam rečitaliui buvo 
pasirinkęs nelengvus Scarlatti, 
Schumanno, Debussy ir Beethoveno 
kūrinius. Recenzentai pabrėžia šio 
jauno pianisto gerą techniką bei įsi
jautimą į atliekamą kūrinį. Po kon
certo M. Mačiulis išvyko į Northwes
tern universiteto muzikinių kursų va
saros stovyklą, šiemet jis baigė gim
naziją ir muziką lig šiol studijavo pas 
De Paul universiteto profesorius. Ru
denį muzikos studijas tęs Roosevelto 
universitete, kur jam stipendiją pa
rūpino talentingi pasirodymai varžy
bose, koncertuose ir televizijos prog
ramose.

INŽ. JONAS ŠEPETYS parašė ir 
išleisdino anglų kalba filosofinio po
būdžio 66 puslapių knygą “A Criti
que of Relativity”. Leidėjas — Philo
sophical Library Niujorke. Tai Ein
šteino filosofijos kritiškas gvildeni
mas, remiantis kitų mokslininkų ban
dymais. Autorius pateikia ir savo 
samprotavimų.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. DR. TADAS IVANAUS

KAS, žymusis zoologas, mirė Kaune 
birželio 1 d., sulaukęs 87 metų am
žiaus. Velionis, baigęs studijas Pa
ryžiaus Sorbonos universitete 1910 
m., Lietuvos nepriklausomo gyveni
mo pradžioje įsteigė gamtos tyrimo 
stotį, priklausė Kauno augštųjų kur
sų steigėjų gretoms. Iš jų išsivysčius 
Kauno universitetui, prof. dr. T. Iva
nauskas ilgus metus vadovavo zoolo
gijos ir lyginamosios anatomijos ka
tedrai, dalyvavo eilėje gamtinių eks
pedicijų. Jo pastangomis buvo pa
skelbtas Žuvinto draustinis, suorga
nizuotas Kauno zoologijos sodas. Po
kario metais velionis buvo Lietuvos 
Mokslų Akademijos nariu, Vilniaus 
universiteto zoologijos katedros pro
fesorium. 1949-54 m. dirbo akademi
nį darbą Lietuvos žemės ūkio akade
mijos miškininkystės katedroje, nuo 
1954 m. — Kauno medicinos institu
to katedros vedėju. Per savo ilgą 
gyvenimą yra išleidęs 2 vadovėlius, 
15 knygų, paskelbęs apie 500 moksli
nių straipsnių. Kelių laidų ir res
publikinės premijos susilaukė jo tri
jų tomų monografija “Lietuvos 
paukščiai”. Nepriklausomoje Lietu
voje prof. dr. T. Ivanauskas buvo 
veiklus šaulys, pirmosios centro val
dybos narys, Medžioklės Draugijos 
steigėjas, vadovas, “Medžiotojo” re
daktorius.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
studentų styginis kvartetas, kurį su
daro R. Šiugždinis, S. Kiškis, A. Gri
žas ir S. Lipčius, dalyvavo Maskvoje 
įvykusiame kvartetų konkurse, kurio 
pagrindiniu prizu buvo teisė vykti į 
tarptautinį konkursą Miunchene, V. 
Vokietijoje. Vilniaus konservatorijos 
profesoriaus pareigas einančio E. 
Paulausko paruošti, vilniečiai pate
ko į baigminę trijų styginių kvarte
tų grupę, bet pralaimėjo Maskvos 
konservatorijos aspirantų kvartetui. 
Jauniesiems vilniečiams buvo pasiū
lyta dalyvauti tarptautiniame jaunų
jų kvartetistų seminare Vengrijoje.

KOMJAUNIMO 1969 METŲ PRE- 
MIJOS Vilniuje paskirtos: V. Bub
niui už apysaką “Arberonas”, P. Šir
viui už eilėraščių rinkinį “Ir nusi
nešė saulę miškai”, fotografui R. Ra
kauskui už menines nuotraukas 
^Rankos”, “Tėvas”, “Rytas”, “Švel
numas”, “Autostrada”, “Darbininko 
portretas”. Premijomis taipgi atžy
mėta kompoz. A. Bražinsko muzikinė 
kūryba, dail. L Piekuro triptikas 
“Taikos dekretas”, aktoriaus A. Ro- 
seno literatūriniai rečitaliai, rež. A. 
žebriūno filmai “Paskutinis šūvis”, 
“Paskutinė atostogų diena”, “Gra
žuolė”.

VILNIAUS UNIVERSITETE tech
ninės kibernetikos specialistams ir 
studentams skaitė paskaitą Kalifor
nijos universiteto prof. Algirdas Avi
žienis, pasižymėjęs elektroniniii skai
čiavimo sistemų kūrimų JAV erdvė
laiviams bei dirbtiniams žemės pa
lydovams. Iš Vilniaus jis išvyko į 
Londoną dalyvauti tarptautiniame 
kongrese, kurio dalyviai nagrinės 
skaičiavimo technikos panaudojimo 
perspektyvas erdvių užvaldyme. 
Amerikiečių vykdomiem erdvių tyri
mam buvo skirta antroji paskaita, 
kurią vilniečiams skaitė kitas svečias 
iš JAV — dr. A. Kliorė, vienas ame
rikiečių “Mariner” programos vado
vų.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUN
GOS V suvažiavime Vilniuje išrink
ta nauja valdyba: pirm. A. Bieliaus
kas, pavaduotoju A. Maldonis, sek
retoriais — A. Pocius ir J. Požėra. 
Poetas Eduardas Mieželaitis sąjun
gos vadovybę perdavė rašytojui Al
fonsui Bieliauskui.

“POEZIJOS PAVASARIS — 1970” 
buvo pradėtas tradiciniu literatūros 
vakaru Kauno marių pakrantėje. 
Lakštingalų slėnyje. Poetų grupės iš 
Kauno išvežė poetinį žodį į kitus 
Lietuvos miestus. S. Nėries namely
je buvo atidaryta nauja paroda, nu
šviečianti poetės kūrybą bei jos gy
venimo kelią. Dalyvių tarpe buvo jos 
vyras skulptorius B. Bučas ir sūnus 
Balandis. Poetai literatūriniuose va
karuose šiemet didelį dėmėsi 
skiria Žemaitės 125 metų gimimo su
kakčiai. V. Reimerio vadovaujama 
poetų grupė aplankė jos kapą Mari
jampolėje. žodį tarė Vilniaus uni
versiteto docentas A. Sprindis ir V. 
Reimeris. žemaitės kūrinių montažą 
atliko vietiniai moksleiviai, keletą 
dainų padainavo J. Vanago vadovau
jamas vilniečių vyrų choras “Aidas”. 
Vėliau ši programa buvo pakartota ir 
papildyta kultūros namuose, poetų 
susitikimuose su J. Jablonskio ir V. 
Mykolaičio-Putino vidurinių mokyklų 
moksleiviais.

VILNIAUS FILHARMONIJA sim
foninių koncertų sezoną užbaigė W. 
A. Mocarto koncertu smuikui ir or
kestrui D-dur ir D. Šostakovičiaus 
VII simfonija. Koncerto dirigentu 
buvo J. Aleksa, soliste — smuikinin
kė B. Vainiūnaitė.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS 
sezono užbaigoje G. Puccini “Toscos” 
atlikėjų gretas papildė trim daininin
kais. Pirmą kartą Kavaradosį daina
vo prieš trejus metus konservatoriją 
baigęs lyrinis-draminis tenoras E. 
Eidukaitis, turintis stiprų, malonaus 
tembro balsą. “Toscoj” debiutavo ir 
du operos teatro veteranai: lyrinis 
sopranas E. Saulevičiūtė, sukūrusi 
pagrindinį Toscos vaidmenį ir Skar- 
piją vaidinęs lyrinio atspalvio bari
tonas Kostas Šilgalis. Dainininkus 
naujiems vaidmenims paruošė ir 
spektaklį dirigavo V. Virionis.



REALTOR
2320 Bloor St. W.

KINGSWAY, $12,000 įmokėti, 6 
kambarių, 3 miegamųjų, atskiras, 
mūrinis, vienaaugštis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Viena 
atvira skola 10-čiai metų.
ROYAL YORK — BLOOR, 8 kam
bariai per du augštus, 4 miegamie
ji, atskiras gražių plytų namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniai išbaigtas rūsys su atviru ži
diniu, didelis kiemas. Viena skola. 
Už mėnesio galima užimti.
BLOOR — ISLINGTON, arti pože
minio traukinio ir krautuvių. 6 
kambarių namas, moderni virtuvė 
ir prausykla, pilnai įrengtas rūsys 
su patogumais. Dideli kambariai, 
kaikurie su kilimais. Didelis skly
pas su medžiais.
SWANSEA, $10.000 įmokėti, viena 
skola. 6 kambarių, atskiras, mūri
nis namas su garažu ir privačiu įva
žiavimu. Moderni virtuvė. Viena at
vira skola.
JANE — ANNETTE, $27.900 pra
šoma kaina už 6 kambarių, atskirą,

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

P.S. Jeigu kartais nerastamėte 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

Kosos valandos: MOKA:
Pirmad...........10-3 už term. indėlius 3 metam ...8%
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

už term, indėlius 2 metam...7%% 
už term, indėlius 1 metam . . .7% 
už depozitus-čekių s-tas..........514%
už šėrus 1969 m. išmokėta . 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 . 9% 
nekiln. turto — iki $30.000 ...8 Yi %

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
2.372 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
GRIMSBY — NIAGAROS PUS., netoli miesto, parduodamas 10 akru 
žemės sklypas. Gera investacija, prašoma kaina tik S8.900.
BLOOR — DUNDAS, tik $4.000 įmokėti, mūrinis, 6 kambariai, 2 
prausyklos, garažas. Skola iš 7^%.
SWANSEA — JANE, atskiras, gražių plytų, 6 šviesūs kambariai, van- 
deniu-alyva šildomas. Arti susisiekimo ir krautuvių. Garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Įmokėti $8.000, lengvos išmokėjimo sąlygos.
BLOOR — RUNNYMEDE, 7 dideli ir gražūs kambariai, moderniai 
įrengtas ir skoningai išdekoruotas. Didelis kiemas, platus šoninis 
įvažiavimas, garažas. įmokėti $10-12.000, skola iš 8^%.
JANE — BABY POINT, $10.000 įmokėti, 7 kambariai^ per du augš- 
tus. Vandeniu-alyva šildomas, šoninis įvažiavimas, garažas. Graži vie
ta. arti krautuvių ir susisiekimo.
MIMICO — PRIMROSE AVĖ., mūrinis, 11 kambarių dvibutis (du
plex), įrengtas rūsys su atskira vonia ir prausykla. Privatus įvažia
vimas. Dvigubas garažas. Įmokėti $12.000, prašo tik $37.500. Vertas 
dėmesio pirkinys.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

visa tai rasite tik 

tip-top meats
SEKITE SAVAITGALIŲ krautuvėse 
SPECIALIUS PIRKIMUS!

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

Fairview Mall (Don Mills ir Sheppard)

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

. ______________________________________________________________ f

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

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

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Tel. RO 2-8255 
mūrinį namą su garažu ir įvažiavi
mu (privačiu). Gražūs kambariai, 
kaikur iškloti kilimais, moderni 
virtuvė. Arti krautuvės ir susisieki
mas.
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, modemus 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 visaip 
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

KANADOS /VYK/A/

Atkelta iš 1-mo 
šie siekiai bus įgyvendinami tie
sioginėmis derybomis su federa
cine vyriausybe. Programa turi 
aiškų tautinį atspalvį, bet ji yra 
būtina, nes tik jos įgyvendinimu 
gali būti sustabdyta separatistų 
griaunamoji veikla. Nemažą 
problemą parlamento atidary
mui sudarė šešių separatistinės 
kvebekiečių partijos atstovų at
sisakymas duoti tradicinę prie
saiką karalienei. Jie sakosi nori 
prisiekti Kvebeko provincijai 
bei jos valdžios institucijoms. 
Dabartiniame priesaikos tekste 
nėra nė žodžio ne tik apie Kve
beką, bet ir pačią Kanadą: “Pri
siekiu būti ištikimu ir lojaliu 
garbingajai karalienei Elzbietai 
II.” Vienas kvebekiečių partijos 
atstovas priesaiką pasirašė, bet 
vėliau pakeitė nuomonę ir prisi
jungė prie protestuojančių ko
legų. Premjeras R. Bourassa 
pariamentan neįsileido visų 7 
kvebekiečių partijos atstovų. Jie 
turėjo tenkintis žiūrovų teisė
mis galerijoje. Kadangi priesai
kos tekstas yra nustatytas 1867 
m. pasirašytu Š. Amerikos Bri
tų aktu, jos atsisakiusių atsto
vų pripažinimas visą Kvebeko 
provincinio parlamento darbą 
galėtų padaryti nelegaliu. Prem
jeras R. Bourassa sutinka, kad 
priesaika tėra praeities atgyve
na, bet ji turi būti pakeista įsta
tymo keliu. Kvebekiečių parti
jos atstovai planuoja kreiptis i 
savo rinkėjus masiniame mi
tinge.

SPORT4S LIETUVOJE
Į Vilnių atvyksta Prancūzijos fut

bolininkai, kurie išmėgins jėgas su 
vietos Žalgirio komanda. Tai pirmas 
prancūzų pokario atsilankymas Lie
tuvoje. Prieš karą prancūzų futbo
lininkai Lietuvoje lankėsi keletą kar
tų. 1930 m. Paryžiaus C. F. koman
da lankėsi Kaune ir žaidė su Lietu
vos klubų rinktine. Rungtynės baigė
si 2:2. 1931 m. ta pati komanda 
Kaune sužaidė trejas rungtynes. Kau
no Makabi tada pralaimėjo svečiams 
1:4, tačiau Lietuvos rinktinė nuga
lėjo svečius 5:2. Kauno rinktinė su
žaidė 2:2. 1938 m. Lietuvoje lankėsi 
Prancūzijos augščiausios lygos atsto
vas štrasburgo Racing klubas. Viena 
stipriausių to meto Lietuvos koman
dų Kovas pralaimėjo svečiams 0:4. 
Sekančią dieną svečius įveikė Lietu 
vos rinktinė 3:0. Lietuvos rinktinę 
tuomet sudarė: S. Skalskis, J. Gude
lis, P. Ilgūnas, R. Marcinkus, A. Pau
lauskas, V. Geležiūnas, Č. Šopys, B. 
Galvičius, V. Dzindziliauskas, A. Si
pavičius ir V. Jaškevičius, kuris tuo
met rinktinei iškovojo visus 3 įvar
čius.

SPORTAS VISUR
Pasaulio futbolo pirmenybėse Mek

sikoje išaiškinti pogrupių nugalėtojai 
ir sužaistos ketvirtbaigmės rungty
nės. Pirmame pogrupyje Rusija ir 
Meksika surinko vienodai taškų ir 
tik burtai Rusijai nulėmė I vietą. 
Meksika lemiamose rungtynėse įvei
kė Belgiją 1:0. Antros grupės nuga
lėtoju tapo Italija, II vietoje liko 
Urugvajus ir III — su tiek pat taš
kų Švedija. Italijai laimėti užteko 
Įmušti tik vieną įvartį: vienas rung
tynes laimėjo 1:0 ir dvejas sužaidė 
0:0. Ketvirtos vietos laimėtojas — 
Izraelis, kurio rinktinę sudaro tik

H?! FRANK BARAUSKAS
>l/?£4£ ESTATE BROKER
^3828 BLOOR ST.W. ISLINGTON

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

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

Skambinti Pr. Barauskui
f 231-2661; 231-6226

Mome Owners

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

• įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentas, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės

. • Atliekam visus statybos darbas Ir ramentas

Iš Čekoslovakijos 1968 m. pa
bėgusiems dantų gydytojams lig 
šiol nepavyko gauti teisių Kana
doje. Nė vienas jų neišlaikė spe
cialių egzaminų, nors kaikurie 
dantų gydytojo praktika Če
koslovakijoje vertėsi apie 20 me
tų. Kaltė teko skirtingai tech
nikai ir anglų kalbos nemokė
jimui. Vėliau 16-kąi jų pagalbon 
atėjo imigracijos, darbo jėgos ir 
krašto apsaugos ministerijos, 
kurių bendrų pastangų dėka bu
vo surengtas'specialus* 10 mėne
sių tobulinimosi kursas Vakari
nio Ontario universitete. Kadan
gi universiteto dantų gydymo 
institutas jau buvo perpildytas, 
dėstytojų pareigas ėjo kariuo
menėje tarnaujantys dantų gy
dytoj ai. Vyriausio dėstytojo mjr. 
A. G. Taylor pranešimu, 4 pasi
traukė iš specialaus kurso, bet 
12 čekoslovakų dantų gydytojų 
jį sėkmingai baigs birželio 22 d. 
Jie yra pasirašę specialią sutar
tį dirbti trejus metus šiaurinio 
Ontario vietovėse, kurias jiems 
paskirs Ontario sveikatos minis
terija, o po to galės versti lais
va dantų gydytojo praktika. Jie 
buvo supažindinti ne tik su nau
ja dantų gydymo technika, bet 
ir turėjo išeiti sustiprintą anglų 
kalbos kursą.

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

SPORTAS
mėgėjai. Izraelis pasiekė dvejas ly
giąsias ir tik vienerias pralaimėjo. 
Trečios grupės nugalėtoju tapo Bra
zilija, kuri lemiamose rungtynėse 1:0 
nugalėjo dabartini pasaulio meisterį 
Angliją. Šioje grupėje dar gerai žai
dė III v. laimėtojas — Rumunija. 
Šiek tiek nusivilta Čekoslovakijos 
žaidimu. Ketvirtos vietos laimėtoju 
tapo praeitų pirmenybių baigminin- 
kė V. Vokietija, kuri pogrupių žaidi
muose pasiekė daugiausia įvarčių 
10:4. Antrą vietą laimėjo Peru, te- 
pralaimėjusi V. Vokietijai. Birželio 
14 d. sužaistos ketvirtbaigmės rung
tynės. P. Amerikos atstovas Urug
vajus pratęsime 1:0 įveikė Sov. Są
jungą. Italija pagaliau surado kelią 
įvarčiams ir nugalėjo , pirmenybių 
rengėją Meksiką 4:1. V. Vokietija, 
atsilygindama už pralaimėjimą pra
eitų pirmenybių baigmėje, pratęsime 
nugalėjo praeitų pirmenybių laimė
toją Angliją 3:2. Ketvirtose ketvirt
baigmės rungtynėse Brazilija nugalė
jo Peru 4:2. Visos pusbaigminės 
rungtynės buvo sužaistos pasigėrėti
nai ir gausios įvaržiais. Pusbaigminė- 
se rungtynėse V. Vokietija žais su 
Italija ir Brazilija su Urugvajum. 
Baigmėje Europos atstovas žais prieš 
P. Ameriką.

VYČIO ŽINIOS
METINĖS GOLFO PIRMENYBĖS 

įvyko birželio 14 d. Hornby Towers 
aikštyne. Dalyvavo 36 golfininkai. A 
klasės nugalėtoju antrus metus iš 
eilės tapo jaunasis A. Sergautis su 
82 smūgiais. Toliau sekė P. Staus
kas 84, V. Siminkevičius 84, A. Kli
mas 85 ir S. Podsadeckis 89. Su iš
lyginamaisiais smūgiais pirmuoju bu
vo P. Stauskas — 71. B klasės nuga
lėtoju tapo žymiausias Toronto lietu
vių golfininkas Juozas Balsys, kuris 
pagaliau pasiekė pirmą savo laimėji
mą 82 (44-38). Kitos išskirtinos šios 
klasės pasekmės: A. Banelis 87, H. 
Stepaitis 88 ir M. Ignatavičius 90. Su 
išlyginamaisiais smūgiais sėkmin
giausias buvo A. Banelis 63. C klasės 
pirmenybes laimėjo Vyt. Baliūnas 
106, toliau sekė B. Sergautis 117 ir 
A. Klimas 119. Su išlyginamaisiais 
smūgiais pirmenybes laimėjo A. Kli
mas 83. Jaunių klasėje I v. laimėjo 
P. Lorencas 87 (41-46). Kiti jauniai: 
A. Siminkevičius 85, V. Dementavi- 
čius 116. Išlyginamaisiais smūgiais 
I v. laimėjo V. Sergautis 80. Specia
lias premijas laimėjo arčiausiai prie 
skylės primesdami sviedinukus;— M. 
Ignatavičius vienu smūgiu ir V. Ba
liūnas — dviem smūgiais. Iš svečių 
geriausiai žaidė T. Augustinas 84 ir 
S. Kėkštas 87. Pirmenybes tvarkingai 
organizavo J. Žukas. A. S.

Vidurvasario golfo turnyras įvyks 
birelio 27 d. Richbrooke (Utopia) 
aikštyne. Tikslus laikas bus paskelb
tas vėliau. Bus varžomasi dėl A. Ba- 
nelio pereinamosios taurės. Si turny
rą rengia sporto apygarda.

AUŠROS ŽINIOS
Lengvosios atletikos treniruotės 

prasideda birželio 16 d., 7 v.v., Park- 
dale Collegiate mokyklos stadijone 
prie Close Ave. ir Queen St Suin
teresuoti šia sporto šaka susirenka 
nurodytoj vietoj. Smulkesnių infor
macijų ir tolimesnių treniruočių rei
kalu teirautis pas lengvosios atleti
kos trenerį Algį Malinauską 531- 
6817.

.'L' . : |

Studentų žinios
Toronto universitete 1969-70 moks

lo metais studijavo 137 lietuviai stu
dentai: humanitarinių mokslų — 90, 
muzikos — 3, socialinių mokslų — 1, 
pedagogikos — 3, inžinerijos — 19, 
architektūros — 1, odontologijos — 
3, medicinos — 3, farmacijos — 5, 
fizinio auklėjimo — 4, fizioterapijos 
— 3, verslų administravimo — 2. 
Vienuolika jų siekia augštesnių laips
nių — magistro arba doktorato. Kiek 
lietuvių studijuoja Yorko universi
tete, tuo tarpu nėra žinių.

Mokslo metų užbaigime birželio 5 
d. Sv. Jono parapijos salėje dalyva
vo gausus būrys studentų ir akade
mikų — apie 75. Visi draugiškai be- 
sivaišindanii dalinosi įspūdžiais, pasi
šoko ir pabendravo. Eugenijui Sičiū- 
nui vadovaujant, buvo pristatyti šiais 
metais baigę augštąjį mokslą: Žibutė 
Gvildytė, Kristina Krūminaitė, Regi
na Kryžanauskaitė, Violeta Mikelė- 
nienė, Algis Puteris. Gaila, kad nega 
Įėjo dalyvauti kiti baigusieji: Vidas 
Augaitis, Dalia Kudirkaitė, Gailius 
Skrinskas. Baigusiuosius sveikino 
kun. P. Ažubalis, Lietuvių Bendruo
menės Toronto apylinkės valdybos 
vardu V. Skrinskas ir Akademikų 
Draugijos pirm. inž. L. Balsys, kuris 
supažindino plačiau su akademikų 
draugijos veikla. Tikimės, kad šiuo 
susibūrimu studentai, gražiai atnau
jinę savo veiklą, tęs ją ir toliau. Šių 
metų birželio 27 d. visi studentai 
kviečiami savaitgalio išvykon Spring- 
hurste — Šv. Jono parapijos stovyk
lavietėje. Nuoširdus ačiū klebonui 
kun. P. Ažubaliui už patalpas ir p. 
Viskontams už paaukotus lietuviškus 
sūrius.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų stovykla Dainavoje 

prasideda šį sekmadienį, birželio 21. 
Iš Toronto važiuoja keletas vyresnių
jų moksleivių. Turi sunkumų su nu
važiavimu arba norį gauti kitokių in
formacijų, prašomi kreiptis į Algį 
Puterį tel. 762-6787.

Šios vasaros stovyklų pagrindinė 
tema — Ateitininkijos misija. Kadan
gi siais metais sueina 60 metų nuo 
ateitininkų įsįsteigimo, bus peržiūrėti 
ir išnagrinėti svarbiausieji ateitinin
kų sąjūdžio įvykiai praeityje ir kar
tu suderinti su dabartimi.

“Vėl Toronte!” — tokiu šūkiu 
kandidatuoja būrys jaunų Toronto 
studentų į naują MAS centro valdy
bą. Linkime sėkmės Kita kandida
tuojanti grupė yra Niujorke. Rinki
mai įvyks liepos 4 d. Dainavoje.

Wasagos stovyklai registracija jau 
pradėta. Daug kas vyresnio amžiaus 
stovyklautojų mano, kad jie yra per- 
seni stovyklauti. Tai klaidinga nuo
monė. Visi 16-17 m. moksleiviai tu
rės atskirą grupę ir kartu tokio am
žiaus stovyklautojais gali pasiruošti 
būti vadovais ateities stovyklose. 
Kiekvienam vadovui reikalinga ilga 
stovyklinė praktika ir geras pasiruo
šimas. Gerų vadovų trūkumas yra 
jaučiamas kiekvieną vasarą. Užtat 
yra raginami stovyklauti ir tie, ku
rie jau mano esą “perseni”.

Nepamirškite rinkti globėjus žy
giui “Ateities” žurnalui. Daugiausia 
surinkusiam bus skiriama premija.

Dar trūksta 2 šeimininkių Wasa
gos stovyklai. Skambinti Z. Girdaus- 
kui tel. 533-D342.

Hamiltoniškiai Wasagos stovyklon 
gali registruotis pas A. Gudinskien- 
nę. Iš Hamiltono kiekvienais metais 
stovyklauja 30-40 jaunuolių.

Kitų vietovių stovyklautojai yra 
prašomi laišku kreiptis į V. Kolyčių, 
86 Glenholme Avė., Toronto 170, 
Ont. Jiems bus pasiųsti registracijos 
blankai.

Skautų veikla
• Šį šeštadieni, birželio 20 d., 7 

v.r., jūrų skautai vyksta dviejų dienų 
iškylai į Romuvą.

• Jungtinis LSS biuletenis — 
Skautija, Gabija, Krivūlė ir Skauty- 
bė — pasiekė vadovus-ves. šiame 20 
psl. leidinyje randama visa oficia
lioji informacija, liečianti seserijos 
ir brolijos vadovus-ves.

• LSS ir LSB vadovų-vių lavini
mo skyriai ruošia specialią vado- 
vams-vėms stovyklą š.m. rugpjūčio 1- 
8 d. “Baltijoj”, Lac Sylvere, St. Do
nat, Que. Skautės, vadovaujančios ar 
turinčios gabumų vadovauti, priima
mos nuo 15 m. amžiaus ir registruo
jasi per tuntininkes; skautai tunti- 
ninkų pristatymu priimami nuo 17m. 
amžiaus ir registruojasi pas LSB VS 
pav. s. C. Kiliulį, 51 Torrey St., Dor
chester, Mass. 02124, USA. Mokestis 
— $3 dienai.

• Birželio 14 d. iškylavo Mindau
go dr-vės jaunesnieji, kuriems meš
keriojimas, šaudymas ir valgio paga
minimas buvo naudingi patyrimo da
lykai. Iškyloje dalyvavo ir kelios 
skautų šeimos.

• Baltiečių federacijos suruošta
me trėmimų minėjime birž. 15 d. Šv. 
Pauliaus anglikonų bažnyčioje “Šat
rijos” tunto kanklininkės atliko lie
tuviškąją programos dalį. C. S.

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jom 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo neiva- 
rumą, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina."ADAM$ GARLIC PE ARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė- 
eždOMKo Ail m— ■—ijo gyaomaja oei srtpnframo jo 

1UMX lAlneisi t* UVI! WTiprwS Ir
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutf voistmėje. Joirsles 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu- 
r/-* *--- - -------Rf - - —t■ >fO> v*>nOKQ KOpSOVCS nCtilrl
nei kvapo, nei skonio.
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■ GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

HIGH PARK AVE — BLOOR, dėmesio prof esi jonalai! Puikus, di
džiulis 11 kambarių atskiras namas, buvęs gydytojo kabinetas, ne
pamainoma vieta, aplinkui didžiuliai apartamentai, požeminis trau
kinys, apie $15.000 įmokėti ir viena skola.
JANE — ANNETTE, apie $4-5.000 įmokėti, atskiras mūrinis vienos 
šeimos namas, privatus įvažiavimas, prašoma kaina tik $24.900.
QUEBEC AVE — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras namas, vandeniu - alyva šildomas, kvadratinis planas, modernios 
virtuvės, gražus kiemas su plačiu įvažiavimu, skubus pardavimas.
KENNEDY PARK RD. — BLOOR, apie $15.000 įmokėti, puikus 8 
didelių kambarių per du augštus atskiras namas, didžiulis balkonas, 
garažas su privačiu įvažiavimu, puiki vieta, tuojau galima užimti.
JANE — ANNETTE, atskiras, mūrinis, 5 kambarių vienaaugštis, 
didelis kiemas, garažas, prašoma kaina $27.900, arti susisiekimo bei 
krautuvių.
PALIKIMAS — DVIBUTIS (dupleksas), pilna kaina tik $24.000, 
modernios virtuvės ir prausyklos, garažas.
ORIGINALUS TRIBUTIS (tripleksas), prašoma kaina $36.000 su 
maždaug $10.000 įmokėjimo, atskiras, vos keliolikos metų senumo. 
SWANSEA, gražus didžiulis 7 kambarių vienaaugštis (split level). 
Puikiai užbaigtas rūsys, maždaug 4 metų senumo, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu.

Al. Garbenis
namų tel. HU 9-1543

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

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

MOKA

ARBA Pr. Kerberis
namų tel. LE 5-1584

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

puse milijonų dolerių

5^% už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
7% už 1 m. term. dep.
13A% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau S2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki S5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį 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

A. J. MORRIS
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 ivažiavimas, 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. MORKIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

UŽ 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
S/X POINT CAR WASH LTD. 

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



Ko mums reikia-parkų 
ar aikščių automobiliams?

.c^kas ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR VAISOM 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 vaL 

Ket ir penkt. 9—9 vaL

Ontario provincijoj dar galime pasi
rinkti. Neplaningas plėtimasis mū
sų provincijoj gali sudaryti nemalo
nias gyvenimo sąlygas. Mūsų didie
ji miestai gali tapti grasūs dėl už
teršto oro, automobilių aikščių ir 
dėl permažo skaičiaus parkų vai
kams žaisti. Dar mažai paliestos On
tario sritys gali būti išvystytos klai
dinga linkme.

Ontario provincijai tokia ateitis 
toli gražu nėra priimtina. Dėlto mes 
jau dabar ruošiame sritines progra
mas ir rūpinamės gamtos apsauga.

Gamtos apsauga
1969 metais provincija investavo 

daugiau kaip $7 milijonus 38-se 
gamtos apsaugos institucijose, kad 
jūsų vaikai galėtų atskirti medį nuo 
telefono stulpo. Be to, plėsdamos 
gamtos apsaugą, tos institucijos įsi
gijo bei globojo beveik 82,000 akrų 
miško ir pagelbėjo pasodinti dau
giau kaip milijoną jaunų medelių.

Regijoninė valdžia
Studijuojama nauja regijoninės 

valdžios sistema ir įgyvendinama 
daugelyje Ontario sričių. Pagal šią 
naują sistemą, gali būti derinamos

miestų ir kaimų sritys ir tuo būdu 
skatinamas lygus augimas bei plėti
masis visoje provincijoje. Sujungę 
talentus ir lėšas į bendrą darbą, 
skirtą mūsų ateičiai, sudarysime ga
limai geriausią aplinką visiems mū
sų gyventojams.

Regijoninė valdžia ir planavimas 
gali padėti mums paruošti geresnę 
ateitį. Bet tam pasiekti reikia stiprios 
ekonomijos, kuri galėtų paremti gerus 
mūsų užmojus. Jūs galite prisidėti 
bent šiuo būdu: kai kaina.ir kokybė 
yra vienodos, pirkite Kanados gami
nius.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia .

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

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

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Svasiulis

780 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994 p^otost'J0'0

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

>ALK8 AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

taupos ir batarejos. Prityręs'specialistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 . Sav. P. Uzbai)'

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 1.1.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

KOVA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ATLIEKA VISUS STATYBOS DARBUS.

Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

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

telefonas 278-1972

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST. 
TeL WA 1-3226 arba WA 4-1001 

, / - a**

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Pioneer Village, netoli Toronto, yra 
vienas iš 150 Ontario gamtos apsau
gos sričių. Iki šiol provincijos vy
riausybė ir savivaldybės gamtos ap
saugai išleido beveik $150 milijonų. 
Dėlto daugiau kaip 35,000 akrų ne
paliestos žemės liko išsaugota mūsų 
vaikams.

ŠYPSENOS
Kardinolai ir pragaras

Dali. Mykolas Angelas, kur
damas paveikslus Vatikane, su
sipyko su dviem kardinolais ir 
nupiešė paveikslą, vaizduojantį 
tuos kardinolus pragare. Tiedu 
nuėjo pas popiežių su skundu. 
Popiežius gi atsakė:

— Jei būtumėt skaistykloje, 
galėčiau dar padėti, bet praga
re — ne...

Kai žmona nemiega
— Na, šiąnakt nė nejutai, kad 

aš ramiai, lyg pelytė, grįžau na
mo, — giriasi vyras žmonai, sės
damas pusryčių.

— Tu tikrai buvai ramus, tik 
tie trys vyrai, kurie tave įnešė, 
kėlė triukšmą, — atsakė žmo
na...

Kalbėjimas ir tylėjimas
Viešnia: “Ar jūsų vaikas jau 

išmoko kalbėti?”
šeimininkė: “O taip. Dabar 

mes jį mokome tylėti.”
Mokytojas ir mokinys

Mokytojas: “Kaip tu gali pa
daryti tiek kiaulysčių per die
ną?”

Mokinys: “O, aš atsikeliu la
bai anksti...”

Kalėjime
Į Mokatowo kalėjimą Varšu

voje, kur laikomi tik politiniai 
kaliniai, įvedė naują “gyvento
ją”. Senieji kaliniai naują atei
vį sveikina, o vienas klausia:

— Tai kiek gavai?
— Dešimtį metų, — atsakė 

naujasis ateivis.
— Už ką?
— Už nieką, — atsakė ateivis.
— Meluoji, — sušuko visi se

nieji “gyventojai”. — Už nieką 
daugiau nepriteisia kaip 5 me
tus.

Parinko Pr. Alš.

Naujų regi joninių švietimo vady
bą pajėgumas įgalins duoti jūsų vai
kui galimai geriausią auklėjimą, ne
žiūrint jūsų gyvenvietės dydžio. Tai 
aiški regi joninių planų nauda.

Veiksminga, neišlaidi ir suderinta 
eismo sistema yra vienas tų veiks
nių, kuris yra svarstomas ateities 
planavime. Taip pat studijuojami ir 
kiti veiksniai, kurie įgalintų kiekvie
ną gyventoją atitinkamai dalyvauti 
Ontario ateities kūrime, pradedant 
mokesčiais, baigiant kanalizacijos 
sistemomis.

Kanados rytojaus stilius stato daug reikalavimų, bet Ontario stilius yra pasiruošti tiem reikalavimam dabar

© Government of Ontario
Department of Trade and Development

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULATHS

KUN. VYTAUTAS GORINAS, 53 
m. amžiaus mūsų tautietis, laikė pir
mąsias Mišias birželio 7 d. Čikagos 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčioje. Jo Įdo
mi gyvenimo praeitis sukėlė didelį 
susidomėjimą kitataučių tarpe ir 
apie jį plačius aprašymus su nuotrau
komis Įsidėjo didieji Čikagos dien
raščiai. Gimęs Tūloje, Rusijoje, tuoj 
po karo Gorinąs sugrįžo Lietuvon ir 
apsigyveno Tauragėje. Jaunystėje no^ 
rėjo būti kunigu ir Įstojo semina- 
rijon, bet vėliau nusprendė “pama
tyti pasaulį”. Jis pateko kariuome
nėn, vėliau vedė ir augino tris vai
kus: Mildą, Lydiją ir Vytautą. Karo 
metu buvo nublokštas Vokietijon, iš 
kur 1948 m. atvyko Amerikon. Jo 
šeima liko Vokietijoje, bet vėliau 
atvyko pas jį Čikagon. Pradžioje jis 
studijavo muzikos konservatorijoje, 
bet kai po sunkios ligos 1955 m. mi
rė jo žmona, pradėjo dirbti resto
rane, kad galėtų išlaikyti vaikus. V. 
Gorinui darbas sekėsi ir netrukus 
Įkopė i augštas pozicijas geresniuo- 
se Čikagos restoranuose. Pagaliau 
pergalvojo savo gyvenimo prasmę ir, 
jo žodžiais tariant, “Įvyko stebuk
las” — nusprendė tapti kunigu. Apsi
spręsti padėjo kun. O’Neil (dabar 
Rockfordo vyskupas), kuris patarė 
stoti kunigų seminarijon Milwaukee 
mieste. Ir štai, birželio 6 d. tas pats 
dvasiškis, kuris jam patarė stoti ku
nigų seminarijon, Gorinui suteikė 
kunigo šventimus. Dabar jis yra pa
skirtas į St Patrick parapiją St. 
Charles miestelyje netoli Čikagos. 
Pažymėtina, jog kun. Gorino pirmo
siose Mišiose dalyvavo jo trys vai
kai: 24 m. amžiaus dvynukės dukros 
Lydija Gurevičienė, Milda Gorinai- 
tė ir 22 m. amžiaus sūnus Vytautas, 
kuris šiuo metu tarnauja JAV avia
cijoje ir netrukus turės važiuoti Į 
Vietnamą. 
• • •

PRIE DARIAUS • GIRĖNO PA- 
MINKLO susirinkusi apie 3000 lie- 
vių minia paminėjo 100 metų su
kaktį nuo pirmųjų lietuvių apsigy

venimo Čikagoje, o taip pat stebėjo 
iškilmes, kurios atžymėjo “Lithua
nian Plaza” iškabų išrūpinimą. Jau 
prieš 10 metų buvo priimtas miesto 
tarybos nutarimas pavadinti Mar
quette Parko dalį, kurioje yra daug 
lietuvių įstaigų, “Lithuanian Plaza”, 
tačiau tik birželio 7 d. oficialiai bu
vo iškabintos lentelės prie gatvių, 
žyminčios šios srities lietuviškumą. 
Iškilmių metu ilgoką kalbą pasakė 
Lietuvos gen. konsulas Čikagoje dr. 
P. Daužvardis, JAV LB pirm. Br. 
Nainys, LB Čikagos apyg. pirm. J. 
Jasaitis ir kt. Taip pat kalbėjo ir ke
letas amerikiečių, turinčių smulkes
nes pareigas miesto ar apskrities ad
ministracijoje. Turėjo dalyvauti ir 
miesto burmistras R. Daley, bet jam 
šiuo metu balsų dar nereikia, atsiun
tė nežymų pareigūną — Michael 
Madigan, kuris pasveikino burmist
ro vardu. Oficialiai daliai vadovavo 
Illinois lietuvių kilmės senatorius 
Frank Savickas. Iš amerikiečių kalbų 
ir Įvairių pristatymų atrodė, jog 
vyksta rinkiminis mitingas, bet ne 
iškilmės. Taip pat buvo ir meninė 
dalis, kurioje parko pievelėje Jau
nimo Centro šokėjai sušoko du tau
tinius Šokius, o Lietuvių Operos vy
rų choras, diriguojamas Stasio Ge
čo, padainavo 3 skambias dainas. 
Programos vyriausiuoju vedėju buvo 
archit. Albertas Kerelis. Himnus su
giedojo sol. A. Brazis, o invokaciją 
skaitė kun. A. Trakis. Iškilmių pa
baigai maldą skaitė kun. A. Naudžiū
nas.

Po šios programos nemažai jos 
dalyvių ėjo Į kitą parko dalį, kurio
je pramogą turėjo Alvudo organiza
cija, kuri, dr. J. Adomavičiaus vado
vaujama, rūpinasi senelių namų sta
tymu. Akt. Alfa Brinką pravedė žai
dimus vaikams, o vyresnieji klausė
si muzikos ir P. Dirkio paskaitos 
apie Pavergtųjų Tautų savaitę. Su
temus visi stebėjo filmus. Kas no
rėjo, galėjo vaišintis Įvairiais val
giais ir alvudiška gira.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE bir
želio 6-7 d. Įvykę rinkimai į Lietuviu 
Bendruomenės tarybą buvo gana 
triukšmingi ir gausūs balsuotojais.

• Kai žuvys nebylios, labai 
iškalbingos jų pardavėjos

(G. K. Lichtenberg)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Rašant šias eilutes, laimėtojai dar 
nebuvo žinomi. Čikagos dienraščiuo
se tilpo visa eilė apmokamų skelbi
mų, raginančių balsuoti už Įvairius 
kandidatų sąrašus. Taip pat ir laiš
kais buvo siuntinėjamos Įvairios su
gestijos, už kuriuos sąrašus reikėtų 
balsuoti. Per “Margučio” radiją net 
ir pavieniai asmenys kvietė už juos 
balsuoti. Kaikurie net pateikė kon
krečią programą — ką jie darys, jei
gu bus išrinkti. Taigi rinkiminis va
jus vyko pagal amerikietišką papro
tį. To nebuvo per ankstesnius rin
kimus. šalia sveikos konkurencijos, 
kaikuri spauda skelbė įvairius pra
simanymus.
• • •

JAUNIMO CENTRE birželio mėn. 
6-7 d.d. VLIKas surengė politinį se
minarą jaunimui, tačiau klausytojų 
daugumą sudarė senimas. Atidarė 
VLIKo narys iš Niujorko R. Kezys, 
o po to trumpą žodį tarė VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūnas. Dr. J. Pu
zinas kalbėjo apie padėtį okup. Lie
tuvoje. Kalbėtojas pateikė nemaža 
statistikos duomenų, rodančių, kaip 
rusai stengiasi kontroliuoti kraštą ir 
jį rusinti.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Augštes- 
nioji lit. mokykla devynioliktąją abi
turientų laidą išleido ir 20 metų gy
vavimo sukaktį paminėjo birželio 7 
d. Jaunimo Centre. — Jaunučio Puo
džiūno baleto studijos tradicinis pa
sirodymas įvyko birželio 6 d. Jauni
mo Centro salėje. — Naują Lietuvių 
Fondo valdybą sudaro: pirm. dr. K. 
Ambrozaitis, dr. V. Šimaitis, A. Rėk
laitis, H. Daras ir J. Kučėnas.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio draudą. 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

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems antobn—k,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus traukiniais, laivais, lėktuvais

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

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

DR. E. ZUBRIENfi

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas) 

Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 

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

SVEIKATA 
YRA TURTAS!
TIKRAS, NATŪRALUS, 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

NOTARAS
A. LIŪD2IUS, 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: ^tai^os 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. r$o iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

OKULISTAS 
L.LUNSKY.R.O.

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

TeL 921 • 3924
Darbo valandos 940 vx^-6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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<8 TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sį sekmadienį, Springhurste, 

Gerojo Ganytojo stovyklavietėje, pa
maldos lietuviams bus 10 ir 11 v. r.

— Gerojo Ganytojo stovykla pra
sidės liepos 5 d. ir truks tris savai
tes. Registracija — klebonijoj. Pasi
baigus Šiai stovyklai, Toronto “Vy
čio” klubas pradės 5 savaičių sporti
ninkų stovyklą.

— Praėjusį sekmadienį pamaldose 
prisiminta 30 m. Lietuvos okupacijos 
sukaktis ir sibiriniai trėmimai. Pa
maldos užbaigtas Lietuvos himnu.

— šį šeštadienį, 8 vj., pamaldos 
už a.a. Juozą Zenkevičių; sekmadie
nį, 10 v. r. — už Krakauskų šeimos 
mirusius, 11 v. — už a.a. Otoną ir 
Pelagiją Černikus. Springhurste 11 v. 
pamaldose prisimenama a.a. Uršulė 
Pautienienė, O. Jonaitienės neseniai 
Lietuvoje mirusi motina.

Kun. Jonas Pilkauskas, iki 
šiol vikaravęs Toronto Šv. Onos 
parapijoj, perkeltas į Whitby Šv. 
Jono parapiją.

Prof. J. Piktinas, Ateitininkų 
Federacijos vadas, su savo šei
ma atostogauja Springhurste.

Aušros sporto klubas šiais me
tais atskiros krepšinio stovyklos 
nerengs, bet stovyklos metu bus 
specialūs krepšinio kursai, ku
rių instruktorium bus A. Minio
ta iš Pittsburgo, Pa. Taip pat ir 
stalo teniso kursai, kuriems va
dovaus J. Klevinas. Bus ir gol
fo pamokos; jei atsiras norin
čių. Bus taipgi visa eilė kitų 
sporto šakų, kaip lengvoji atle
tika, plaukimas, lauko tenisas ir 
t.t. Vadovaus prityrę sportinin
kai. Registracija į stovyklą jau 
pradėta.

Viktoras Bulzgis, nuvykęs į 
okupuotą Lietuvą, mirė nuo šir
dies smūgio Druskininkuose bir
želio 11 d. Jo šeima, gyvenanti 
Westone, gavo telegramą 12 d. 
Jos patvarkymu, velionies kū
nas sudegintas, o pelenai bus at
gabenti Kanadon. Velionis gimė 
Lietuvoje 1902 m. lapkričio 7 d.; 
Kanadon atvyko 1939 m. Paliko 
žmoną Emiliją, dukrą Aldoną, 
sūnus — Andy ir Eddie.

Edmund Burke Society, ku
rioj dalyvauja ir vienas kitas lie
tuvis, susilaukė plataus repor
tažo “The Telegram” dienraš
tyje birželio 13 d. Ten atpasa
kota burkiečių antikomunistinė 
veikla. Iš lietuvių minimas Gil 
Urbonas.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 

' būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, Įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.

PARDUODAMAS 13 metų senumo 
3 miegamųjų namas Jane ir Annette 
distrikte. Prašoma kaina — $25.900. 
Geras mortgičius. Teirautis telefonu 
767-3897.

SPRINGHURSTE IŠNUOMOJA- 
MAS vasarnamis su šiltu-šaltu vande
niu ir kitais patogumais. Skambinti 
iš ryto betkuriuo laiku. Tel. 534-8154.

GINTARINIUS LIETUVIŠKUS KA- 
ROLIUS norėtų pirkti nelietuvių tau
tybės moteris. Kreiptis Į “Tž” ad
ministraciją.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.
IŠNUOMOJAMI du kambariai ir 

virtuvė II augšte. Skambinti betku
riuo laiku 532-9212.

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 pię; 
tų.

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

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

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

kambarius. TeL 535-4724.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Avez Toronto. Tel. LE 5-1258

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

BARONESSA BEAUTY SALON
Sov. Alė Kerberienė Tel. 762-4252

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Prisikėlimo par. žinios
— Lietuvoje mirus jų mamytei, 

Bronių, Juozą ir Justiną Raškauskus 
bei jų šeimas giliai užjaučiame.

— Mišios: trečiad., 7.30 v. — už 
a.a. U. Pautienienę, užpr. p. Aušro
tų; ketvirtad., 8 v. — už a.a. A Aukš
takalnį, užpr. p. Petkūnienės; penk- 
tad., 7.30 v. — už a.a. A. Aukštakal
nį, užpr. p. Aukštakalniu; šeštad., 9 
v. koncel. už a.a. J. Bušą, užpr. S. 
Laurušaitienės ir už a.a. A. Balnį, 
užpr. Antano, Vytauto ir Elenos štui- 
kių vietoj gėlių ir kaip užuojauta ve
lionies artimiesiems; 9.30 v. — už a.a. 
K. Januškevičienę, užpr. A. Genčiu- 
.vienės; ateinantį sekmad., 8 v. — už 
a. a. M. Niaurą, užpr. A. Slapšienės; 
9 v. — už a.a. Algirdo vėlę, užpr. A. 
Slapšienės; 10 v. — už a.a. A. Blažai- 
tienę, užpr. p. Bubelių; 11.15 v. — 
už a.a. E. Bubelį, užpr. S. Bubelienės.

— Vėlyvosios Mišios sekmadienio 
12.15 y. iki rudens nebus laikomos.

— Birželinės pamaldos kasdien — 
rytą po 8 v. Mišių, sekmadienį — po 
Sumos.

— Parapijos biblioteka ir spaudos 
kioskas šį sekmadienį veikia pasku
tinį kartą prieš vasaros atostogas.

— Sistemingas parapijiečių lanky
mas užbaigtas. Nelankytus anksčiau 
skelbtose gatvėse ir vietovėse pagal 
galimybes parapijos kunigai dar 
stengsis aplankyti.

— Linkime laimingo gyvenimo 
jaunavedžiams Simui Vaškiui ir Car- 
melai Spizziri.

— Pakrikštyta Kazio ir Adelės 
Laurinavičių dukrelė Kristina Jo- 
Ann. Tėvelius nuoširdžiai sveikina
me, o dukrelę pavedame Dievo glo
bai.

Dienraštis “The Telegram” 
birželio 13 d. laidoje išspausdi
no ilgoką žymaus žurnalisto P. 
Worthingtono straipsnį “Balts 
recall the terrible June days of 
29 years ago”. Jo autorius yra 
gyvenęs kurį laiką Maskvoje 
kaip korespondentas ir sukriti
kavęs A. Laurinčiuko knygą 
“Trečioji dolerio pusė” (rusų kal
ba). Minėtame rašinyje autorius 
primena, kad prieš 29 metus 
NKVD per vieną savaitę išvežė 
Sibiran apie 100.000 baltiečių. 
ŠĮ įvykį 60.000 Kanados baltie
čių esą mini birželio 15 d. Šv. 
Pauliaus anglikonų katedroje. 
P. Worthington cituoja J. Gun- 
therį, sakiusi, kad sovietinis 
Baltijos kraštų užgrobimas esan
ti viena tamsiausių tragedijų 
moderniaisiais laikais. Ta proga 
autorius pateikia ir daugiau ži
nių apie Baltijos -kraštus, rem
damasis dr. B. V. Mačiuikos ir 
kun. dr. F. Jucevičiaus duomeni
mis. Straipsnį autorius baigia 
žodžiais: “Ypatinga baltiečių tra
gedija yra ta, kad trys jų ša
lys buvo atgavusios laisvę bei 
nepriklausomybę po šimtmečių 
priespaudos.” Toji laisvė buvo 
atimta. Tai jau nepirmas šio 
autoriaus rašinys apie baltie- 
čius.

“Metro International Cara
van” — tautinių grupių savaitė, 
kuri įvyks birželio 24 — liepos 
1 d., šiais metais susilaukė daug 
dėmesio didžiojoj spaudoj. Dien
raštis “The Telegram” birželio 
13 d. laidos pirmajame puslapy
je Įdėjo ta tema spalvotą nuo
trauką, o penktosios sekcijos 
pirmąjį puslapį paskyrė “kara
vanui”. Prie ilgo teksto pride
rinti piešiniai, primeną įvairius 
kraštus bei miestus. Skelbiama, 
kad įsigiję pasą už S3 visur ga
lės Įeiti. Garsinama daugiausia 
medžiaginė pusė — valgiai ir gė
rimai. Iš baltiečių tautinių gru
pių savaitėje dalyvauja tiktai 
estai. Lietuviai, kurie pernai ga
na gražiai buvo įrengę Vilniaus 
paviljoną Prisikėlimo patalpose, 
šiemet nedalyvauja. Latviai tuo 
metu rengia savo dainų šventę.

Raudonosios Armijos choras, 
kuris koncertavo Toronto Maple 
Leaf Gardens, susilaukė protes
to balsų. Prie Įėjimo buvo da
linami lapeliai, 'neva programa, 
kurioje su aštria ironija sura
šyti Raud. Armijos “žygdarbiai” 
— Baltijos kraštų okupacija ir 
daugelio kitų pavergimas. Tai 
buvo gera proga priminti kana
diečiams, kas yra Raud. Armija. 
Meno vadovai mano, kad koncer
tai didina žmonių simpatijas 
Sov. Sąjungai ir jos armijai, bet 
jų norus niekais paverčia tikra 
informacija, lydinti raudonar
miečių koncertus. Lapelių dali
nime dalyvavo ir keletas lietu
vių.

Torontietės ponios talkina N. Pr. Marijos seserims įvairiuose darbuose. Nuo
traukoje matyti talkininkės Velykų bobutės karnavale, kuris buvo suruoš
tas vaikams. Spaudoje skelbtoje padėkoje dėl techniško neapsižiūrėjimo 
liko praleistos šios rėmėjų pavardės: p. p. Karasiejienės, Puterienės, Kak- 
nevičienės, Jurėnienės. Pakartotinai visoms dėkojame ir apgailestaujame 
Įvykusią klaidą.

KANADOS ŠAULIAMS
Kanados Šaulių šventė - suva

žiavimas įvyks birželio 27—28 
d. Delhi, Ont. Programa: birže
lio 27, šeštadienį, nuo 1 v. p. p., 
šaulių ir svečių registracija lie
tuvių parapijos'salė j e, 37 Talbot 
St.; 2 v. tarnybinis posėdis, daly
vaujant Šaulių Sąjungos pirm. 
V. Tamošiūnui. 7 v. v. iškilmin
goji ir meninė dalis. Po to — šo
kiai, vakarienė, bufetas, loterija 
ir kita. Birželio 28, sekmadienį, 
11 v. r., iškilmingos pamaldos 
lietuvių bažnyčioje. Šauliai daly
vauja organizuotai su savo kuo
pos vėliavomis.

DLK Gedimino šaulių kuopos 
valdyba

Kanados šaulių rinktinės tarp- 
kuopinės šaudymo varžybos dėl 
pereinamosios taurės ir indivi
dualinės dėl ženklo “geram šau
liui” Įvyks š.m. birželio 21, sek
madieni, 10 v. r., Hamiltono me
džiotojų klubo “Giedraitis” šau
dykloje. Kviečiami dalyvauti 
šaudyme svečiai ir jaunimas. 
Jaunimui nuo 12-25 m. regist
racija ir šoviniai nemokami. Ge
riausiai šaudžiusiam svečiui ir 
jaunuoliui skiriamos dovanos. 
Šaudymo komisiją sudaro: pirm. 
P. Gulbinskas, nariai — J. Pu- 
teris ir č. Bunčkus: šaudymo va
dovas — V. Keturakis. Valdyba

Toronto šaulių VI. Pūtvio kuo
pa organizuotai dalyvauja šaulių 
rinktinės šventėje Delhi, kurią 
rengia ir globoja D. L. K. Gedi
mino Delhi šaulių kuopa bir
želio 27-28 d. (ne liepos 5-6 d., 
kaip buvo skelbta anksčiau). No
rintieji nakvynių šauliai turi pa
skambinti kuopos pirm. St. Jo
kūbaičiui tel. 537-2869 iki birže
lio 21 d. Kuopos valdyba

< Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą ;
Pagrindinė Įstaiga: 670 Queen St. W., Taranto 3, Ont. Tel. EM 4-5036. <

________Hamiltone skyrius: <
’ 293 Ottawa St. N.. Hamilton, Ont. Tel. 549-200S

< ®ou**e gaminiu* pigiausiomis kainomis; '
< did*1'* pasirinkimas skareliu, megztiniu Ir kitą dalyką,
' ©ARCRsro rut-OPt kuriuosgavf giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. , 

VISŲ RUSIU MECHANINIS AUTOMAŠINŲ TAISYMAS, kvalifi
kuoti mechanikai, sąžiningas ir greitas patarnavimas lietuviam*.

Bloor Autorite Garage
Sov. FRANK PETIT Tel. 531430S

N. PR. MARIJOS SESERYS

Sibirinių trėmimų paminėji
mas buvo surengtas birželio 15 
d. anglikonų šv. Pauliaus šven
tovėje Baltiečių Federacijos ini
ciatyva. Dalyvavo apie 1000 es
tų, latvių ir lietuvių. Estų kun. 
B. Ederma paskaitė įvadinę mal
dą, latvių vyrų choras “Kalvis” 
sugiedojo keletą giesmių, kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, pa
skaitė Šv. Rašto ištrauką, “Šat
rijos” kanklininkės paskambino 
“Marija, Marija” ir “Lietuva 
brangi”. Estų, latvių ir lietuvių 
atstovai - kunigai perskaitė pa
reiškimus, po kurių sekė dalyvių 
sugiedoti tautiniai himnai. Estų 
solistė H. Betlem pagiedojo dvi 
religines giesmes, latvių liute
ronų arkivyskupas A. Lūsis at
liko palaiminimą. Pagrindinis 
žodis šį kartą teko senatoriui A. 
E. Thompsonui. Jis glaustai ap
žvelgė Baltijos kraštų praeities 
Įvykius, iškėlė jų tragiškumą, 
Sov. Sąjungos imperializmą bei 
agresyvumą ir pabrėžė Baltijos 
kraštų laimėjimus įvairiose sri
tyse, jų vadų ryžtą kovoje už ne
priklausomybę ir linkėjo, kad ji 
vėl būtų atgauta. Minėjimas 
baigtas estų vargonų virtuozės 
Leida Pilt atliktu J, S. Bacho 
kūriniu ir visų dalyvių sugiedo
ta giesme “Tvirčiausia apsaugos 
pilis”. Iš lietuvių kunigų pamal
dose aktyviai dalyvavo: kun. P. 
Ažubalis“, kun. J. Staškevičius ir 
kun. A. Simanavičius. OFM. Ap
lamai, lietuviai gausiai dalyvavo.

A. a. Stasys Bajorinas, 52 m. 
amžiaus, mirė birželio 12 d. Šv. 
Mykolo ligoninėje. Ilgesni laiką 
gyveno Toronto priemiestyje 
Leaside. Palaidotas birželio 15 
d. Toronto Mount Hope kapi
nėse.

LK Mokslo Akademijos To
ronto židinys posėdžiavo birže
lio 11 d. Prisikėlimo par. posė
džių kambaryje. Dalyvavo: dr. 
J. Sungaila, kun. dr. J. Gutaus
kas, kun. J. Staškevičius, dr. Br. 
Povilaitis, inž. E. Ciuplinskas, L. 
Matukas, A. Rinkimas, dr. A. 
Kuloa-Kulpavičius, kun. Pr. Gai
da. Jie apsvarstė Akademijos su
važiavimui jau paruoštą moksli
nę programą, pamaldas, literatū
ros vakarą, banketą, Tumo-Vaiž
ganto paminėjimą ir kitus prak
tinius klausimus. Informacija 
apie Akademijos suvažiavimą iš
siuntinėta lietuviškajai spaudai. 
Suvažiavimas Įvyks Toronte š.m. 
rugsėjo 1-6 dienomis Prisikėli
mo patalpose. Iki šiol pasižadė
jo dalyvauti vien paskaitininkų 
virš 40. Suplanuota 11 sekcijų^ 
Jų skaičius gali pakilti iki 12. 
Posėdžio proga pagerbtas Aka
demijos narys a.a. Stepas Kai
rys.

Archit. Vytauto Petrulio nau
jai pagamintas filmas “The Hou
se That Math Built” bus rodo
mas Toronto televizijoje šį penk
tadienį, birželio 19 d., 9.30 v. 
ryto per 9-tąjį kanalą.

Prisikėlimo parapijos vaikų 
vasaros stovykla “Aušra” prasi
dės liepos 11 ir baigsis liepos 
25. Stovyklautojai priimami nuo 
7 m. amžiaus. Mokestis vienam 
stovyklautojui už 2 savaites — 
$40, už 1 — $23; dviem stovyk
lautojam už 2 savaites — $70, 
už 1 — $40; trim stovyklauto
jam ir daugiau už 2 savaites — 
$90, už 1 — $50.

Mergaičių stovykla Dainavo
je šiais metais vyksta nuo liepos 
19 iki rugpjūčio 2 d. Stovyklau
tojos priimamos nuo 7 iki 16 
m. amžiaus. Visos suskirstomos 
pagal amžių ir savo grupėse da
lyvauja atitinkamoje programo
je,. kuri yra taip sudaryta, kad 
stovyklautojos galėtų lavintis 
krikščioniškoj ir lietuviškoj dva
sioj. Stovyklai vadovaus N. Pr. 
Marijos seserys iš Putnamo. 
Kreiptis: Dainava — Mergaičių 
Stovykla, 15100 Austin Rd., 
Manchester, Michigan 48158, 
USA.

Religinis žurnalas “Messen
ger” liepos-rugpjūčio laidoje pa
skelbė rašinį tema “Tas pats są
mokslas, nauji sąmokslininkai”. 
Jame kalbama apie religijos 
persekiojimą Lietuvoje, atpasa
kojamas Lietuvos kunigų raštas ' 
Sov. Sąjungos premjerui A. Ko
syginui, minimas sovietų dvivei
diškumas — konstitucija laiduo
ja religijos laisvę, o valdžia ją 
atima. Straipsnis parašytas pa
ties redaktoriaus F. J. Power, 
SJ. Tarp kitko jis pabrėžė: “Pa
saulio aktoriai šiandieną yra ki
tokie, scena pasikeitė, žiūrovai, 
dėl propagandos stokos, sumažė
jo, — bet sąmokslas lieka tas 
pats: “Sauliau, Sauliau, kodėl 
mane persekioji?” Straipsnio 
pabaigoje autorius kviečia savo 
skaitytojus melstis už persekio
jamuosius. Medžiagą šiam 
straipsniui parūpino Kanados 
Lietuvių Katalikų Centras.

Vyresnio amžiaus žmonėms, 
kuriem reikia slaugymo namie, 
mielai patarnauja speciali or
ganizacija “Victorian Order of 
Nurses”. Į ją galima kreiptis te
lefonu 363-5621. Jos pilnas ad
resas: Victorian Order of Nur
ses, Metropolitan Toronto 
Branch, 277 Victoria St., Toron
to 2.

PADĖKA
Dvidešimt penkių rožių kvapas už

liejo širdį didele meile Jums, kurie 
ruošėte mums šią sukaktuvinę staig
meną. Mūsų didžiam nustebimui, tas 
sidabrinis indas su dviem nuostabiai 
gražiom taurėm ir moderniu laikro
džiu bus liudininkai, kurie nuolat 
primins meilę Jums. Nebuvome ver
ti sulaukti tiek daug rūpesčio iš savo 
mielų bičiulių dvidešimt penkerių 
metų vedybinės sukakties proga. Dėl
to jaučiame juo didesnį dėkingumą 
rengėjams, ypač savo bičiuliams Ge
nei ir Napaliui Juknevičiams bei jų 
talkininkui p. Aleknai, taipgi p. p. 
Ališauskams už leidimą pasinaudoti 
tokiomis gražiomis patalpomis. Ats
kirą padėkos žodį tariame kun. Ra- 
faeliui Šakaliui, OFM, už palaimini
mą, priminusį mums Dievo Apvaiz
dos ranką. Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, prisidėjusiems prie šio malo
naus sukaktuvinio pobūvio: p. p. 
Kudreikiams, šimkams, Poškams, 
Dunderiams, Puodžiukams, Zinkevi
čiams, Adomavičiams, Gataveckams, 
Kryžanauskams, Petraičiams, Buo- 
žiams, Visockiams, S. Dabkui, Ast
rauskui, Jaseliūnams, S. Ignatavi- 
čiams, M. Ignatavičiams, Racknaex, 
ščepanavičiams, Baltaduoniams, Ba- 
laišienei, Tankevičiui.

Visu nuoširdumu dėkingi Jums: 
Stefa ir Antanas čeponiai
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju savo uošvei P. 
Gerasimavičienei, mamytei ir sesu
tėm už man suruoštą staigmeną (ba
by shower). Už tą pobūvį ir vertin
gas dovanas esu dėkinga poniom: 
Alksnienei, Beniušienei, Daulenskie
nei, Elijošienei, Gečienei, Giedrienei, 
Geležiūnienei, Juknevičienei, Levi- 
šauskinei, Lingienei, McNamara, Na- 
mikienei, Ožalienei, Račkauskienei, 
Ramanauskienei, Sekonienei, Šimkie
nei, Slapšienei, Šmitienei, Švedienei, 
Tumosienei ir panelei Danielytei. Vi
som labai ačiū už atsilankymą.

Irena Gerasimavičienė
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Sv. Kazimiero par. žinios
— Klebonas kun. dr. F. Jucevičius 

atostogauja nuo birželio 3 iki liepos
4 d. Pavaduoja kun. Jurgutis.

— Rudens loterijai paaukojo šv. 
Elzbietos Dr-ja taupomųjų Kanados 
lakštų už $50, o šv. Onos Dr-ja — 
už $100.

— Gegužės 31 d. p. Kleizai suren
gė pobūvį, savo dukrelės Junės gim
tadienio proga. Dalyvavo daug šei
mos bičiulių.

— Gegužės 6 d. susituokė Richard 
Novak su Patricia Bingle. Vaišės įvy
ko par. svetainėje.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $120.91.

Aušros' Vartų par. žinios
— Pas mus lankosi kun. Algiman

tas Kezys, SJ, iš Čikagos. Jis visuo
menei žinomas kaip puikus fotogra- 
fas-menininkas, laimėjęs keletą pre
mijų net tarptautinėse parodose. Jis 
taip pat yra Čikagos Lietuvių Foto 
Archyvo organizatorius.

— Pakrikštyta Andrė - Veronika, 
Heroldo ir Elvyros Mikalajūnaitės 
Celtorių dukrelė.

— Ruošiasi tuoktis Saulius Gu- 
mauskas iš Čikagos su Irena A. Bur- 
baite; Yves Visockis, Vincento ir Ce
cilijos Emond Visockiu sūnus, su 
Diane Lalande.

— Parapijos gegužinė-išvyka bus 
liepos 5 d. P. Skruibio nuosavybėje 
Point Fortune, P.Q. Norintieji va
žiuoti autobusu praneškite parapijos 
klebonui iki birželio 28 d.

— Montrealio ateitininkai organi
zuoja jaunimo stovyklą liepos 18-25 
d. “Baltijoje” ir kviečia registruotis 
pas seselę Margaritą tel. 766-9397.

— Parapijos vakarienei gegužės 
16 d. buvo parduoti 56 suaugusių 
bilietai ir 6 moksleivių. Nors visą 
kalakutieną aukojo K. Lukas, o savo 
darbą aukojo parapijos komiteto na
riai ir pakviestos šeimininkės, vaka
rienė būtų pasibaigusi nuostolingai 
(—$7.62). Nugirdusi apie tai, solis
tė A. Paškevičienė sugrąžino parapi
jai savo kuklų honorarą.

— Skelbiant bažnyčios remontų 
vajų, buvo išsiuntinėta 500 laiškų. 
Iki šiol atsiliepė 148 šeimos. Tai su
daro 29% parapijiečių. Buvo prama
tyta surinkti $3.500; iki šiol surink
ta $1,874, t.y. 53% numatytos su
mos.

— Parapijos vajui $25 paaukojo 
A. ir Z. Urbonai. Užpraėjusi sekma
dieni surinkta $211.91.

“Žmogus ir jo pasaulis” paro
doje tautinės grupės ir šią va
sarą turi savo paviljoną. Jis 
yra įrengtas buvusiame Japoni
jos paviljone ir vadinasi “Eth
nic Mosaic Pavilion”. Ji globoja: 
garbės pirmininkai — Kvebeko 
premjeras R. Bourassa ir Mont
realio burmistras J. Drapeau, 
taipgi etninio meno taryba. Pa
viljono tema: “Ir mes esame na
mie”. Jame yra pavaizduotas 
tautinių grupių meno gyveni
mas, rankdarbiai, audiniai, dra
bužiai, margučiai ir pan. Be to, 
bus rengiamos atskirų tautinių 
grupių dienos bei savaitės. Jose 
bus stengiamasi pavaizduoti ati
tinkamos tautinės grupės Įnašą Į 
Kanados gyvenimą, tautinę kul
tūrą, dainas, šokius, muziką, dai
lę ir pan. Programoje dalyvau
ti pasižadėjo 24 grupės: birželio 
12-17 lenkai, 18-20 škotai, 21-24 
ir 25-27 ukrainiečiai, birželio 28 
— liepos 1 slovakai, liepos 2-4 
vengrai, 5-8 čekai, 9-11 Ethnic 
Mosaic, 16-18 kiniečiai, 19-22 
portugalai, liepos 23-25 filipinie
čiai, 25-29 graikai, liepos 30 — 
rugpjūčio 1 latviai, rugpjūčio 2-
5 italai, 6-8 prancūzai, 9-12 vo
kiečiai, 13-15 ihdiečiai, 16-19 es
tai, 20-22 japonai, 23-26 armė
nai, 27-29 Ethnic Mosaic, rug
pjūčio 30 — rugsėjo 2 Trini
dadas ir Tobago, rugsėjo 3-7 lie
tuviai. Paviljono vedėja paskir
ta M. Dworsky, tautinių šokių 
tvarkytoju — P. Marunczak.

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

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

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

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758

6 6 1 IT1IQ” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
L I I A U MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
(Įskaitant nario gyvybės apdrau- 
dą iki $10,000 paskolos sumos) 
Asmenines, čekių kredito ir 
nekiln. turto (rezidenc. nuo- 
sav.) iš _________________ 9%
Investacines, pagal jų rūšį, 
nuo_____ ______9.5% iki 12%
Terminui suėjus, paskolos at
naujinamos Iš tuo metu galio
jančio palūkanų procento.

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

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

Kvebeko etninio meno tarybos 
pirmininku yra C. G. Stanczy- 
kowski. Skelbiama, kad tautinės 
grupės taip pat dalyvaus Sv. Jo
no Kr. iškilmėse, Kanados Die
noje ir kituose parengimuose. 
Paviljono reikalais galima kreip
tis šiuo adresu: Ethnic Mosaic- 
Pavilion, c/o CFMB Radio Sta
tion, 2015 Drummond St., Mont
real 107, P. Q.

Lietuviai parodoje. Buvusi 
“Expo 67” pasaulinė paroda 
pradėjo trečią sezoną — pirmą 
atidarymo dieną susilaukė 300.- 
000 lankytojų. Parodoje daly
vauja keliasdešimt valstybių. 
Vienas įdomiausių paviljonų — 
“Astronautų kelionė Į mėnulį”. 
Buvusiame Japonijos paviljone 
įrengtas tautinių grupių skyrius 
“Ethnic Mosaic Pavillion”. Daly
vauja 24 tautinės grupės, jų tar
pe ir lietuviai, Lietuvių Bend
ruomenė sudarė komitetą ir pa
kvietė Birutę Nagienę kaip ko
ordinatorę. Jo uždavinys — 
įrengti skyrių. Birželio 13 d. 
įvyko paviljono atidarymas, ku
riame dalyvavo miesto burmist
ras J. Drapeau. Paviljonas labai 
gražiai sutvarkytas, vadovaujant 
M. Dvorsky ir B. Nagienei. Lie
tuvių skyriui eksponatus pasko
lino p.p. Tamošaičiai ir mont- 
realiečiai. Bendrame skyriuje iš
kabinta Lietuvos vėliava, kank
lės, taut, drabužiais aprengti ma
nekenai — šokėjų pora. Atskira
me skyriuje: kilimas, gintarai 
juostos, nuotraukos.

Per radijo stoti CFMB bus 
kasdien transliuojamos žinios 
apie taut, grupes, kurios daly
vauja parodoje. Lietuvių dienų 
proga ištisą dieną radijo Stotis 
bus pavesta lietuviams, taip pat 
apie ketvirtadalis viso paviljono, 
kur papildomai bus organizuo
jama vien lietuvių paroda ir pa
sirodymai “Gintaro” ansamblio. 
Bus dalinamos lankytojams bro
šiūros apie Lietuvą ir ženkliu
kai. Šiam reikalui reikia daug 
lėšų. Į pagalbą turėtų ateiti visi 
Kanados lietuviai, Lietuvių Fon- 

. das, krašto valdyba, nes tai visų 
lietuvių reikalas. "Man and his 
World”' paroda labai svarbi, 
nes į ją sugrįžo Sov. Sąjunga. 
JAV," Čekoslovakija. Vengrija. 
Rumunija ir kt. Lietuviai, tin- 

^kamai išnaudokime šią progą ir 
būkime savo krašto ambasado
riais! J. Ladyga

Canadian Citizenship Federa
tion, kuriai pirmininkauja C. G. 
Stanczykowski, dalyvaus Eth
nic Mosaic Paviljone su atitin
kamais skyriais. Jų tarpe bus ir 
etninės spaudos skyrius. Lietu
vių laikraščiai jau paprašyti at
siųsti po du egzempliorius. Tiki
masi, kad paviljoną aplankys 
pusantro milijono asmenų. Šios 
federacijos vadovybėje nematy
ti lietuviškų pavardžių.

Vytautas Rupšys išvyko ke
liems mėnesiams i Europą. Jis 
yra baigęs Kingst'ono universi
teto chemijos fakultetą; pasku
tiniu metu dirbo Monsanto 
bendrovėje. — Iš Europos grižo 
E. ir J. Intai, kurie aplankė 
Prancūziją, Vokietiją, Šveicariją 
ir Italiją. — Birželio 15 d. grįž
ta montrealiečių grupė, kuri 
lankėsi okup. Lietuvoje. J. L.

“Lito” balansas gegužės 31 d. 
buvo $2,657,158.16. Lyginant su 
1969 m. tuo pat mėnesiu, padi
dėjimas pasiekė $146,000. Kovo 
mėnesį buvo pasiekta virš 2.7 
mil. dolerių, tačiau apie $100,- 
000 nuėjo pavasarinėms narių 
investacijoms. Šiuo metu san
taupų augimas “Lite” vėl padi
dėjo.'

“Lito” Aušros Vartų skyrius 
sekmadieniais bus uždarytas per 
vasaros mėnesius, pradedant 
birželio 21 sekmadieniu.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5,0% 
Serus (numatyta)  6,0% 
Taupomąsias s-tas 6.5% 
Term. ind. 1 metams 7.25% 
Term. ind. 2 metams____7.75%
Term. ind. 3 metams____8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.




