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Neapsaugoti pėdsakai
Lietuviai už savo tėvynės ribų gyvena ne nuo šiandien. Tai 

nėra vien “dypukų” išradimas. Jau šimtas ir daugiau metų lie
tuvių pėdsakai užtinkami Europoj ir Amerikoj. Tiesa, pirmieji pėd
sakai buvo nežymūs, palikti pavienių asmenų, bet jie tolydžio 
gausėjo bei ryškėjo. Šiandieną, žvelgdami bent šimtą metų atgal, 
matome, kad lietuvių išeivija įvairiuose kraštuose yra palikusi savo 
įnašą ekonominėje, kultūrinėje, profesinėje, valstybinėje ir kitose 
srityse. Norint betgi atsekti tuos pėdsakus su istoriniu tikrumu bei 
preciziškumu, tenka susidurti su šaltinių stoka. Iki šiol niekas 
sistemingai ir plačiai nesirūpino nei istorinės,- nei etnografinės 
medžiagos telkimu. Vienur kitur atsirado privati iniciatyva, kaip 
pvz. Alkos muzėjus Putname, Balzeko lietuvių kultūros muzė- 
jus Čikagoje, rodos, yra vienas kitas bandymas Australijoje, Pietų 
Amerikoje. Jau didesnės reikšmės iniciatyva tektų laikyti Pasaulio 
Lietuvių Archyvą, muzikologijos ir filmų archyvus Čikagoje. Bet 
ir čia įstaigos yra gana ribotos apimties ir negali planingai pasi
reikšti visos išeivijos mastu. Telkiamoji medžiaga yra daugiau 
atsitiktinio pobūdžio. Kai teks kam rašyti išsamią išeivijos isto
riją, iškils nenugalima šaltinių problema. Ją pvz. pajuto žmonės, 
kuriems teko ruošti leidinį “Lithuanians in Canada”. Nebuvo 
ir dar nėra sutelkta Kanados lietuvių ateivių gyvenimo medžia
ga. Ji yra išblaškyta parapijų, organizacijų ir pavienių asmenų 
archyvuose, o dalis ir visai žuvusi drauge su pirmųjų ateivių mir
timi. O jos išsamiai lietuvių istorijai Kanadoje neabejotinai reikės.

★ ★ ★
Visų pirma patys turėtume susidomėti istorinės ir etnogra

finės medžiagos rinkimu. Gerai, kad atsiranda privati iniciatyva, 
bet jos neužtenka. Tuo reikėtų susidomėti ir mūsų kultūriniams 
veiksniams, ypač PLB kultūros tarybai. Kiekvienas kraštas, ku
riame gyvena didesnis ar mažesnis skaičius lietuvių, turėtų orga
nizuoti istorinės ir etnografinės medžiagos rinkimą, žinoma, ne 
kiekvienas tai gali padaryti — reikia tam tikro, bent elementa
rinio nusimanymo. Toks rinkimo darbas visuose kraštuose būtų

* Įmanomas, jeigu jam iš PLB centro vadovautų istorikas ir etno
grafas. Užsimojus toki darbą, aišku, iškils ir patalpų. klausimas,

• bet jis gali būti lengvai išsprendžiamas radus patikimą prieglobs
tį privačiuose namuose. Tiktai kraštuose, kur gyvena gausios lie
tuvių kolonijos, patalpų klausimas gali sudaryti daugiau rūpesčių. 
Bet ir čia didesniems reikalavimas atliepia ir didesnės pajėgos.

’ Idealu būtų, jeigu kiekviename lietuvių gyvenamame krašte, atsi
rastų -etnografinis muzėjus su istorinės medžiagos telkimo skyriu
mi. Juk yra daugybė parapijų, klubų, namų, net buvusių mokyklų, 
kur etnografinis lietuvių muzėjus galėtų rasti vietos. Toks nuo
latinis, kad ir nedidelio masto, muzėjus galėtų atkreipti ir kita
taučių dėmesį. Apie tai pvz. turėtų pagalvoti ir didžiosios lietu
vių kolonijos visuose kraštuose. Būtų ką parodyti ne tik sve
čiams, bet ir savajam jaunimui.

* * *
Savų etnografinių-istorinių muzėjų organizavimas neabejoti

nai geras dalykas, bet jis turi ir silpnų pusių. Pirmiausia tokie 
muzėjai, ypač mažuose kraštuose, negales imponuoti nei savo rin
kiniais, nei patalpomis. Antra, lietuvių institucijų amžius, jeigu 
neateis nauja imigracijos banga, yra gana ribotas. Trečia, tokie 
muzėjai bus gana sunkiai prieinami kitataučiams. Ketvirta, eks
ponatų ir rankraščių saugumas nebus .pilnai užtikrintas. Geriausia 
išeitis būtų rasti prieglaudą kuriame nors krašto muzėjuje. Kana
dos valstybinis muzėjus susidomėjo tautinių grupių eksponatais ir 
ruošiasi dalį jų saugoti savo rinkiniuose. KLB kultūros komisija 
jau sutelkė gana daug įvairių eksponatų, kurie su laiku bus išsta
tyti specialioje parodoje ir liks muzėjaus nuosavybe. Tai jau gera 
pradžia. Reikėtų bandyti aprūpinti ir kitus didesnius muzėjus lietu
viškais eksponatais. Tokiame dideliame krašte, kaip Kanada, ne
derėtų ribotis tik vienu muzėjumi. Tegu etnografinis mūsų menas 
pasklinda plačiau. Su Įvairiais istoriniais šaltiniais kol kas nėra 
panašaus sprendimo, tačiau tikimasi, kad pvz. Kanados valstybi
nis archyvas taipgi susidomės tautinių grupių istorine medžiaga. 
Tai pati saugiausia išeitis, tačiau ja viena pasikliauti negalima — 
reikia organizuoti ir savo archyvus. Kanadoje bene geriausiai juos 
suorganizavo ukrainiečiai. Nederėtų- atsilikti ir lietuviams, nes 
tam yra pakankamai galimybių. Pr. G.

KAAMDOS /VYKM/

BEDARBIO PAŠALPA IKI $100

Pasaulio įvykiai
BRITANIJOS PARLAMENTO RINKIMUOSE NETIKĖTOS PERGALES 

susilaukė konservatorių partija ir jos vadas Edward Heath, nors 
viešosios nuomonės tyrėjai iki pat paskutinės minutės laimėjimą 
pranašavo darbiečių vadui H. Wilsonui su 25-150 atstovų daugu
ma. Konservatoriai naujame parlamente laimėjo 330 vietų, dar- 
biečiai — 287, liberalai — 6, kitų grupių atstovai — 6. Daug kam 
atrodė, jog rinkimus turi laimėti darbiečiai, nes premjeras H. Wil- 
sonas Britaniją išvedė iš chroniškos ekonominės krizės ir pastarųjų 
metų biudžete turėjo $1,45 bilijono vertės sterlingų svarų pertek
lių. H. Wilsoną ištikusi nesėkmė nejučiomis primena 1945 m. rin
kimus, kuriuose skaudaus pralaimėjimo susilaukė karą laimėjęs W.

Federacinės vyriausybės dar
bo ministeris B. Mackasey pa
skelbė parlamente darbo drau- 
dos įstatymo reformoms skirtą 
“Baltąją knygą”. Jis siūlo padi
dinti maksimalinę savaitinę $53 
pašalpą bedarbiams iki $100. 
Tokia suma tektų nedirbančią 
žmoną ir vaikų turintiems asme
nims. Pašalpos mokėjimą, ku
rios riba lig šiol būdavo 18 sa
vaičių, norima pratęsti iki 27 
savaičių, o didesnio nedarbo at
veju —'net iki 51 savaitės. Tada 
dalį pašalpų fondo turėtų pa
dengti Kanados federacinis iž
das. Pirmą kartą Kanados isto
rijoje darbo drauda 15 savaičių 
mokėtų pašalpas susirgusiems 
ar susižeidusiems darbininkams, 
motinoms prieš gymdymą ir po 
gimdymo, lig šiol turėjusioms 
12 apmokamų savaičių. Įmokos 
darbo draudos fondui būtų atlei
džiamos nuo federacinio pajamų 
mokesčio. Sveikatos draudos na
rių plana tikimasi papildyti maž
daug 1.160.000 kanadiečiu, už
dirbančiu daugiau kaip $7.800 Į 
metus. Neapdrausti liktų tik sa
varankiškai dirbantys profesijo- 
nalai. Toms įmonėms, kurios yra 
linkusios perdažnai atleidinėti 
savo darbininkus ir tarnautojus, 
būtu padvigubintas jų Įnašas i 
darbo draudos fondą. Apdraus
tiesiems taipgi gerokai sumaži
namas išdirbtu savaičių skaičius 
būtinas pašalpai gauti. Nauiaii 
istatyma norima igyvendinti da
limis iki 1975 m. sausio 1 d. Ka
dangi liberalai turi daugu
mą federaciniame parlamente, 
proiektas turbūt bus nriimtas 
su kaikuriais pakeitimais. Opo
zicija iš esmės jam pritaria, ta
čiau kartu jame Įžiūri suktą li

beralų bandymą darbo draudos 
vardu įvesti garantuotas metines 
pajamas, kurioms iš tikrųjų rei
kėtų atskiro įstatymo socialinės 
gerovės srityje.

Federacinė vyriausybė nuta
rė patenkinti narkotikų vartoji
mą tyrusios G. LeDain komisijos 
pasiūlymą sušvelninti bausmes 
už marijuanos rūkymą. Marijua
na bus išimta is narkotikų kon
trolės įstatymo ir perkelta Į 
maisto bei vaistų įstatymą. Ma
rijuanos rūkytojai už pakarto
tini nusikaltimą lig šiol galėjo 
būti baudžiami iki 7 metų kalė
jimo. Dabargi planuojama ten
kintis galbūt žymiai mažesnė
mis bausmėmis. Marijuanos par
davėjams paliekama ligšiolinė 
bausmė, kuri kaikuriais atvejais 
yra kalėjimas iki gyvos galvos. 
Sveikatos ministerio J. Munro 
teigimu, Įstatymas bus pakeistas 
prieš Kalėdas. Sumanymas gali 
susilaukti nemažos opozicijos, 
nes jaučiamas aiškus premjero 
P. E. Trudeau vyriausybės ban
dymas įsiteikti marijuaną rūkan
čiam jaunimui. Marijuanos 
kenksmingumo laiosnis tuo tar
pu nėra aiškiai įrodytas, bet 
daugeliui narkomanų marijuana 
yra tapusi tik kelio pradžia i pa
vojingąjį heroiną. Įstatymo su
švelninimas marijuanos varto
toju tikrai nesumažins. Galima 
tikėtis ju padidėjimo. Kaikuriose 
gimnazijose jau ir dabar yra 
konstatuojamas labai didelis ma
rijuanos vartotoiu nuošimtis.

Britų Kolumbijos premjeras 
W. A. C. Bennett su Kanados 
premjeru P. E. Trudeau oficia
liai atidarė naująjį Roberts 
Bank uosta prie Vankuverio. Jis 

(Nukelta j 8 psl.)

"Grandnėlė" prie lėktuvo Klevelando aerodrome pasiruošusi kelionei į P. Ameriką. Lėktuvas ilgai 
buvo taisomas. Nepavykus sutaisyti, bendrovė davė kita, kurį irgi .taisė 5 valandas. Pagaliau pakilo 
ir išskrido Nuotr. V. Bacevičiaus

Mokslinis lietuviu suvažiavimas
/ "Tėviškės Žiburių" pateiktus klausimus atsako Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos pir

mininkas kun. prof. A. Luima, SJ, Romoje
— Jau eilė metų esate L. K. 

Mokslo Akademijos pirmininku. 
Kaip vertinate iki šiol atliktą 
Akademijos darbą? Ar jis pa
teisino jos .atsiradimą išeivijo
je?

— Jei nevertinčiau šio darbo, 
reikalaujančio tiek laiko ir ener
gijos, tikrai juo neužsiimčiau. 
Tai labiausiai apleista, tačiau 
nemažiau būtina, kaip kitos lie
tuviškosios veiklos sritys. Verti
nu ne tik aš, vertina daugelis lie
tuvių, Akademijos leidinius pa- 
recenzuoja tarptautinio pobū
džio mokslo žurnalai, kaip Liu
veno universiteto leidžiamas žur
nalas “Revue d’Histoire Ecclė- 
siastique”, šv. Tomo universiteto 
Romoje žurnalas “Angelicum”, 
kažkurių kitataučių bibliotekų 
vedėjai padėkoja ne tik konven- 
cionalia formule, bet specialiai 
palankiai atsiliepia, gražiai įver
tindami Akademijos leidinius, 
prašydami kitų tomų.

Nepatogu pačiam kalbėti apie 
atkurtosios Akademijos pateisi
nimą darbais. Tatai iškalbingai 
liudija keturi suruošti, gražiai 
pavykę Akademijos narių suva
žiavimai, dešimt išleistų storų 
tomų, viršijančių 500 ar net 600 
puslapių, duodančių 54 autorių 
78 ilgas mokslines studijas, kar
tais tikras monografijas, sie
kiančias net 270 puslapių. Šiuo 
metu keturi kiti dideli tomai po 
500—700 puslapių su 21 auto
riaus studijomis ar knygomis 
yra spaustuvėje ir po kelių mė
nesių bus išleisti. Ruošiami ir 
kiti tomai, kurių paruošimas 
daugiau ar mažiau pažengęs. Nė
ra abejonės, tai svarbus, svarus 
ir išliekančios vertės Įnašas į 
mokslinę lietuvių literatūrą.

Kalbant apie “pateisinimą”, 
reikia pasiklausti: ar nebuvo ga
lima daugiau padaryti? Savaime 
aišku: jeigu tik būtų buvusi di
desnė medžiaginė parama, būtų 
buvę galima dvigubai daugiau 
padaryti. Be lėšų mokslo srity
je netoli tenueisi. Visos, net di
džiausios valstybės, savo leidi
niams turinčios pasaulinę rinką, 
turi fondus ir visokius paramos 
šaltinius patiems mokslinin
kams, nekalbant jau apie moks
lo veikalų išleidimą. Lietuviai 
kelių geradarių pagalba vos ne 
vos sudeda lėšų spaustuvės iš
laidoms apmokėti. Tai būtinai 
taisytinas reikalas. Tačiau tai 
jau nebe Akademijos, o visuo
menės uždavinys.

— Kuriais darbais Akademi
ja daugiausia pasireiškė?

— Pirmas uždavinys buvo su
siorganizuoti, kad būtų atrama 
veikimui. Šiuo metu ką 215 
Akademijos narių. Apie 200 
prenumeratorių, imančių Aka
demijos leidinius tiesiog iš 
spaustuvės. Kaip Akademijos 
padalinys Romoje veikia Lietu
vos istorijos ir Religinės Kultū
ros Institutas, yra istorijos 
mokslų sekcija, yra Akademijos 
9 židiniai, sudaryti Įvairių kraš
tų didesniuose miestuose, kur 
yra daugiau lietuvių. Kartu su 
organizacinėmis pastangomis 
pradėtas ir tiesioginis Akademi
jos darbas, kuris iki šiol tesireiš- 
kė tik dviem kryptim: Akademi
jos narių periodiniu trimečiu su
važiavimu ir mokslinės literatū
ros leidimu. Surengti tremtyje 
keturi suvažiavimai: Romoje 
“bandomasis”, po to —Ąijcago- 
je, Fordhamo universitete 
Jorke ir Romuvoje, Vokietijoje.

Visi jie turėjo didelį pasisekimą. 
Jau pirmojo suvažiavimo metu 
Romoje prof. J. Eretas pareiškė: 
jei nebūtų Akademijos, ją reikė
tų dabar įsteigti.

Suvažiavimų studijos išlei
džiamos atskirais dideliais to
mais, pavadintais “Suvažiavimo 
Darbai”. Jau išleisti trys tomai, 
o ketvirtasis yra spaustuvėje. 
Kitos ilgesnės Įvairiais mokslo 
klausimais studijos išleidžiamos 
kasmet dideliais tomais “Metraš
čio” vardu. Jų pasirodė keturi 
tomai, penktasis greit paliks 
spaustuvę.

Atgaivinta ir “Negęstančiųjų 
žiburių” serija. Joje išleista 
prof. A. Kučo paruošta mono
grafija apie seserų kazimieriečių 
steigėją kun. Milaną Staniūky- 
ną, o dabar baigiama spausdinti 
prof. J. Ereto parašytas “moks
lo ir meno”, kaip jis pats, išsi
reiškė, veikalas - monografija 
apie prof. dr. Kazį Pakštą. Be to, 
Akademija išleido ir kun. dr. J. 
Vaišnoros studiją “Marijos gar
binimas Lietuvoje” ir dr. Igno 
Skrupskelio studiją “Lietuviai 
XVIII amžiaus vokiečių literatū
roje”.

Kaip matyti, mokslo srityje 
reiškiamas! gana intensyviai. O 
tai yra pagrindinis Akademijos 
uždavinys. Kitiems savo uždavi
niams vykdyti Akademija neturi 
lėšų—vos suranda mecenatų su
minėtiems veikalams išleisti.

— Kaip žiūrite į užsimojimą 
steigti Pasaulio Lietuvių Mokslo 
Draugiją,. kurios idėja buvo iš
ryškinta ©Įfcagoje mokslo ir kū
rybos simpoziume? Ar tai nebus 
konkurencinis bei lygiavertis 
steiginys?

— Labai graži idėja visų 
mokslinių institucijų bendravi
mas ir apsijungimas. Tik nuo 
idėjos dar toli iki jos realizavi
mo ir nuo realizavimo iki kon
krečiais darbais pasireiškimo. 

Konodos "Gyvatoro” šokėjai su deglais rankose žygiavo Prancūzi
joj Montrejeau miesto gatvėmis. S. m. birželio 26 d. jie išskrenda 
lankyti su koncertais Vakarų Konodos lietuvių apylinkių: Sault Ste 
Marie, Winnipego, Edmontono, Kolgario ir Vankuverio. Išskrenda 
jie nešini lietuviško šokio ir dainos žibintais

Iniciatoriai palengva studijuoja 
steigimo reikalą. Reikia tikėtis, 
kad tai bus pajėgi ir gaji insti
tucija. Pranašauti apie jos ateitį 
man visiškai nedera, netgi sun
ku pramatyti, ar tai nebus kon
kurencija ir lygiagretis steigi
nys. Teoriškai svarstant, galėtų 
atsirasti ir “konkurencija”. Ta
čiau to prileisti negaliu, nes visų 
yra nuoširdus noras pasitarnauti 
mūsų tautos mokslinei pažangai. 
Tad nėra pagrindo bijotis, kad 
pradėtų alkūnėmis brūžintis, 
juoba, kad mokslo sritys yra to
kios plačios, laukiančios darbi
ninkų. Pagaliau mokslinės ins
titucijos nėra varžovės, kaip po
litinės partijos, bet viena kitai 
pagalbininkės, darbu ir pasiau
kojimu besiekiančios mokslo pa
žangos. Todėl vienos institucijos* 
laimėjimas bus ir kitos džiaugs
mas.

Dar sunkiau pasisakyti dėl ly
giagretumo. Tiesa, visos lietuvių 
mokslinės pastangos labai leng
vai galėtų išsitekti dabartiniuose 
labai plačiuose Akademijos rė
muose, kaip tai esu nurodęs 
Akademijos suvažiavime. Ford- 
hamo universitete ir
kvietęs visus bendradarbiauti. 
Akademija, Įkurta 1922 m., jau 
turi savo tradicijas ir dabar ga
na aktyviai reiškiasi. Drauge su 
kitomis mokslo institucijomis ji 
galėtų pilnai atlikti visus moks
lo uždavinius, jei tik daugiau tu
rėtų lėšų. Neatrodo, kad būtų 
tikslinga nauja organizacija ar 
institucija, jei žiūrėtume lėšų, 
energijos eikvojimo administra
ciniam aparatui. Už tuos pinigus 
galima būtų per metus išleisti 
tris ar net penkis didelius to
mus. Būtų sutaupyta nemažai lė
šų ir energijos. Tačiau, kol dar 
nėra tos Draugijos, nėra pras
mės iš anksto apie ją “filosofuo
ti”.

Pagaliau, bent iš pirmo po- 
(Nukelta į 5 psl.)

Churchillis ir jo konservatoriai, 
jai nėra linkę vadovautis dėkin
gumo jausmu. Didžiausias skir
tumas rinkiminiame vajuje tarp 
darbiečių ir konservatorių išryš
kėjo užsienio politikoje. Darbie
čiai buvo pasiryžę atsisakyti visų 
turėtų įsipareigojimų Azijoje — 
atitraukti kariuomenę iš Singa
pūro ir visų kitų sričių į rytus 
nuo Suezo. konservatorių vadas 
E. Heath pasisakė prieš ši su
manymą, nes jis butų galutinai 
palaidojęs Britanijos prestižą. 
Galimas dalykas, šis prestižo 
klausimas turėjo lemiamos įta
kos rinkėjams, kurie dar nėra 
užmiršę tų laikų, kai Britanija 
valdė pasaulio jūras ir vande
nynus. Naujojo premjero E. 
Heath laukia šio mėnesio pabai
goje Liuksemburge įvyksianti 
konferencija Britanijos Įsileidi
mo į Europos Bendrąją Rinką 
klausimu. Asmeniškai jis yra 
šios idėjos šalininkas, bet 57% 
britų nepritaria tokiam žings
niui, -nes tada pabrangtų mais
to gaminiai. Šį nuošimti betgi 
pateikė spaudai viešosios nuo
monės tyrėjai. Ar jų spėjimas 
yra tikslesnis už rinkimų rezul
tatų pranašystę, parodys atei
tis.

DIDĖJA OPOZICIJA
Nemažiau reikšmingi buvo 

praėjusią savaitę Įvykę rinki
mai V. Vokietijoje, kur rinkė
jai turėjo tarti žodi trijų kraš
tų vietinių parlamentų klausimu 
— Saarlando, Žemutinės Sak
sonijos ir Reino - Westfalijos. 
Šiuose rinkimuose savo pozici
jas gerokai sustiprino krikščio
nys demokratai, oficiali kancle
rio W. Brandto opozicija V. Vo
kietijos parlamente. Daugiausia 
nukentėjo dabartinio užsienio 
reikalų ministerio W. Scheel li
beralai ir A. von Thaddeno nau
jieji naciai. Liberalai nepateko 
į Saarlando ir Reino-Westfalijos 
parlamentus, o žemutinėje Sak
sonijoje, kuri buvo laikoma nau
jųjų nacių tvirtove, krito pats A. 
von Thaddenas su savo devy
niais naciais. Kadangi krikščio
nių demokratų vadas K. Kiesin- 
geris rinkiminiame vajuje pa
smerkė kanclerio W. Brandto 
bandymus suartėti su Varšuva ir 
Maskva kaip vokiečių tautos iš
davimą, šie rinkimai gali turėti 
nemažos Įtakos Bonnos politikai. 
W. Brandto socialistų ir libera
lų koalicija federaciniame Bon- 
nbs parlamente turi tik 12 at
stovų persvarą, kurią parūpino 
užsienio reikalų ministerio W. 
Scheel 30 liberalų. Pastarųjų 
nesėkmė rinkimuose gali paska
tinti bent dali jų atstovų federa
ciniame parlamente pasisakyti 
prieš kanclerio W. Brandto su 
Lenkija ir Sovietų Sąjunga pla
nuojamas sutartis. K. Kiessin- 
gerio vadovaujama opozicija, ti
kėdamasi liberalų paramos, lau
kia progos iškelti vyriausybe ne
pasitikėjimo klausimą. Tokiu at
veju gali sugriūti ne tik W. 
Brandto užsienio politika, bet ir 
jo koalicija.

RINKIMINE KOMEDIJA
Sovietų Sąjungoje buvo pra

vesta augščiausiojo sovieto rin
kiminė komedija sovietinės “de
mokratijos” vardu. Savaime su
prantama, čia nebuvo tokių 
staigmenų, kaip Britanijoje ir 
V. Vokietijoje. Rinkimus “lai
mėjo” L. Brežnevo, A. Kosygino 
ir N. Podgorno “trojka”. Nelai
mėti, žinoma, ir negalėjo, nes 
buvo išrinkti visi 1.517 kompar
tijos paskirtų ir palaimintų kan
didatu. Už juos balsus atidavė 
98,9% balsavimo teisė turėju
sių piliečiu. Balsavo net ir erd
vėse aplink žemės rutuli skrie- 
ie kosmonautai A. Nikolajevas 
ir V. Sevastianovas, Įveikę ame
rikiečių astronautų išsilaikymo 
erdvėse rekordą.

DIPLOMATŲ MEDŽIOKLE

Brazilijos pogrindžio organi
zacija buvo pagrobusi V. Vokie
tijos ambasadorių Rio de Janei
ro mieste E. von Holleben. Jam

Susidaro Įspūdis, jog britai rinkė-

teko garbė būti devintąja Pietų 
Amerikos žemyne praktikuoja
mos diplomatų medžioklės auka. 
V. Vokietijos ambasadoriaus K. 
von Spreti nužudymas Gvatema
loje privertė Brazilijos vyriau
sybę patenkinti pogrindininkų 
reikalavimus. Alžerijon buvo iš
siųsta 40 politinių kalinių — 34 
vyrai ir 6 moterys. Ambasado
rių paleidę, pogrindininkai ža
da tęsti diplomatų medžioklę 
Brazilijoje, kur, jų duomenimis, 
yra apie 12.000 kalėjimuose už
darytų politinių kalinių.

PROTESTAI PADĖJO
Kompartija iš Kalugos psi

chiatrinės ligoninės išleido ge
netiką dr. ž. Medvedevą, buvusį 
radiobiologinės laboratorijos di
rektorių Obninske. Kompartijos 
nemalonėn jis pateko už Vaka
ruose išleistą knygą, kritikavu
sią stalininkų genetikos teorijas, 
ir už griežtą laiškų cenzūros de
maskavimą. Jo suėmimas sukėlė 
protestų bangą mokslininkų ei
lėse. Protestuojančių tarpe buvo 
sovietinės atominės bombos tė
vas A. Zacharovas; fizikas P. 
Kapica ir rašytojas A. Solženi- 
cinas. Pastarasis savo protesto 
rašte politinių kalinių uždarymą 
i beprotnamį* pavadino dvasine 
žmogžudyste, žiauresne už Hit
lerio praktikuotą žudymą kre
matoriumų dujų kamerose. Pa
sak A. Solzeniciho, mokslininkų 
ir rašytojų protestai atšoka kaip 
žirniai, mesti į Kremliaus sie- 
nę. Šis sakinys* turbūt ir paska
tino Kremliaus vadus bent vieną 
kartą patenkinti mokslininkų ir 
rašytojų reikalavimus.

PALEIDO ŽURNALISTUS
Komunistai Kambodijoje pa

leido tris į jų rankas pateku
sius amerikiečių žurnalistus: “St. 
Louis Post-Dispatch” korespon
dentą R. Dudman, “Dispatch In
ternational” — M. Morrow ir 
“The Christian Science Moni
tor” atstovę E. Pond. Pastarųjų 
poros mėnesių laikotarpyje i ko
munistų rankas pateko 25 žur
nalistai ir fotografai. Trys buvo 
rasti nužudyti. Kitų 19-kos liki
mas tebėra nežinomas. Š. Viet
namo kariai ir komunistų par
tizanai, laukdami amerikiečiu 
kariuomenės pasitraukimo iŠ 
Kambodijos šio mėnesio pabai
goje, jau supa sostinę Phnom 
Penh. Jiems buvo pavykę atkirs
ti susisiekimą su Kompang Song 
uostu, seniau turėjusiu Sihanuk- 
ville pavadinimą, ir net pagrin
dini plentą iš Phnom Penh į Sai- 
goną. Geriausiu atveju premje
ro gen. L. Nol vyriausybė gali 
tikėtis savo kontrolėje išlaiky
ti tik trečdali Kambodijos teri
torijos. šiaurės-rytų sritys jau 
dabar yra komunistų kontrolėje. 
Čia jie pagrindini demesį skiria 
naujai tiekimo linijai iš Laoso 
Mekongo upe. Ji turės pakeisti 
JAV ir P. Vietnamo karo laivų 
blokuojamą jau minėtą Kom- 
pong Šong uostą, per kuri prin
co N. Sihanuko valdymo laikais 
didžioji karinių reikmenų dalis 
pasiekdavo komunistus prie Sai- 
gono.

RUOŠIASI BĖGTI
Izraelio specialūs daliniai bu

vo Įsiveržę 70 mylių i Sirijos te
ritoriją. Jie susprogdino netoli 
sostinės Damasko buvusį tiltą ir 
apšaudė Sirijos kariuomenės sto
vyklą. Arabų partizanai sudarė 
šešių grupių atstovų sekretoria
tą, vadovaujamą Al Fatah gru
pės vado Y. Arafato. Populia
raus Demokratinio Fronto vadas 
N. Hawatmeh Jordanijos kara
liui Husseinui stato vis didėjan
čius reikalavimus. Atrodo, Hus- 
seino dienos Jordanijoje gali bū
ti suskaitytos. Londonan jis jau 
yra išsiuntęs vaikus ir žmoną,, o 
Ammano aerodrome jo laukia 
skrydžiui paruoštas prancūziš
kas “Caravelle” turbininis lėk
tuvas. Karalius Husseinas yra 
kvalifikuotas lakūnas,, mokąs 
skraidyti ne tik lėktuvais, bet ir 
malūnsparniais.
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9 RELIGINIAME GYVENIME
* Popiežius Paulius VI, 72 m., 

atšventė savo 50 metų kunigys
tės sukaktį mažoje šv. Onos, Va
tikano parapijos, bažnytėlėje. 
Pamaldose dalyvavo 500 paties 
popiežiaus pasikviestų asmenų, 
jų tarpe visas Vatikano sekre
toriato personalas bei kardino
lai: Terence Cooke, Villot ir 
Amleto Cicognani.

* Armėnų monofizitų patriar
chas Vasken I ir popiežius Pau
lius VI, po susitikimo ir pokal
bio Vatikane, paskelbė bendrą 
atsišaukimą, ragindami tuos, 
nuo kurių priklauso tautų bei 
visos žmonijos gyvenimas, steng
tis surasti kuo daugiau būdų už
baigti karams, neapykantai, fizi- 
niam bei dvasiniam smurtui ir 
žmogaus žmogui uždedamai 
priespaudai. Tuo buvo parodyta 
ypatinga .drąsa iš patriarcho 
Vasken pusės, kuris gyvena so
vietinėje Armėnijoje.

* Henry Cabot Lodge, 67 m., 
oficialiai turis keliaujančio am
basadoriaus titulą, paskirtas as
meniniu prez. R. Niksono pa
siuntiniu Vatikane. Jo pareiga 
bus aptarti Amerikai ir Vatika
nui rūpimus įvairius tarptauti
nius humanitarinius reikalus.

* Anglikonų-katalikų komisi
ja, sudaryta popiežiaus Pauliaus 
VI ir arkiv. Michael Ramsey, po 
5 metus trukusių teologinių po
kalbių paskelbė savo rezultatus 
dokumente, kurį pasirašė iš ka
talikų pusės — vysk. Charles H. 
Hehasing ir kun. Herbert Ryan, 
SJ, o iš anglikonų pusės — 
vysk. Donald H. V. Hallock ir 
kun. Arthur A. Vogei. Doku
mentas rodo, kad nėra jokios 
esminės teologinės kliūties šių 
Bendrijų susijungimui ateityje, 
nes pasitarimuose prieita bend
ro susitarimo Krikšto, Komuni
jos, Mišių ir Kunigystės klausi
muose. Kadangi šios komisijos 
pareiga esanti ne susijungimą 
įvykdyti, o tik svarstyti, tad šios 
išvados bus pateiktos abiejų 
Bendrijų vadovybėms bei jų 
teologams ir tik tada galima bus 
tikėtis konkrečių sprendimų. 
Tuo tarpu komisija svarstys 
kunigų šventimus, vyskupų ko
legijos bei popiežiaus vieta joje, 
Bendrijos autoritetą ir mokomą
ją galią.

* Jungtinė Metodistų Bendri
ja, perredaguodama savo tikėji
mo tiesas, generalinėje konfe
rencijoje priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią išbraukti katalikų 
Bendrijai nepalankius išsireiški-- 
mus. Visi tekstai yra pavesti 
perrašyti komisijai, vadovauja
mai dr. Albert C. Outler ir už
truks keletą metų.

* Kun. Giovanni Ranieri, SD 
B, vadovaujamas “Baltųjų kar
žygių” sąjūdis per dvejus me
tus išplito po visą Europą ir net 
pasiekė kraštus už geležinės už
dangos. Sąjūdžiui daugiausia pri
klauso studentai. Jų užduotis 
yra vesti jaunimą krikščioniškos 
brolybės, žmoniškumo, išmin
ties. santūrumo ir kasdieninės 
bendros maldos keliu. Tekste, 
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kuris jaunimo tarpe plinta iš 
rankų į rankas net ir už geleži
nės uždangos, įvairiomis kalbo
mis meldžiamasi: už jaunimo 
krikščioniškąją šeimą, už krikš
čionių ištikimybę Kristaus Evan
gelijai, už pašaukimus i kunigus 
bei vienuolius ir jų šventimą, 
už vargšus, ligonius bei paverg
tuosius, už Bendrijų vienybę ir 
pasaulinę žmonių brolybę.

* Brazilijos vyskupų konfe
rencija savo paskutiniame susi
rinkime pasmerkė kraštutinių 
dešiniųjų ir kairiųjų terorizmą 
Brazilijoje. Ji prašė vyriausybę 
rūpestingai ištirti jai daromus 
priekaištus apie fizinį bei dva
sinį žmonių kankinimą valstybi
niuose kalėjimuose. Jie taipgi 
pasisakė ir prieš kairiųjų grupių 
smurtą, kurio esą negalima tole
ruoti.

* Pasaulio Liuteronų Federa
cija nutarė savo penktąjį suva
žiavimą liepos mėnesį šaukti ne 
Brazilijoje, kaip iki šiol buvo 
planuota, o Prancūzijoje, Evian 
mieste. Visa eilė liuteronų dele
gacijų buvo pranešę, jog nedaly
vaus suvažiavime, jei bus šaukia
mas Brazilijoje, kurios vyriausy
bė šiuo metu kaltinama fiziniu 
kalinių kankinimu valstybiniuo
se kalėjimuose.

* Christopher Dawson, garsus 
Katalikų Bendrijos istorikas, mi
rė Budlėigh Salterton, Anglijo
je, sulaukęs 80 m. Jis buvo gi
męs anglikonų šeimoje, Anglijo
je. 1914 m. tapo kataliku ir di
džiąją savo gyvenimo dalį pasky
rė istorinėm studijom. Prieš II 
D. karą jis dėstė kultūros isto
riją Exeter universitete ir religi
jos filosofiją Edinburgh bei Li
verpool universitetuose. 1958 m. 
jis buvo pakviestas i Ameriką, 
Harvard universiteto teologijos 
mokyklą, kurioje išbuvo iki iš
ėjimo į pensiją 1962 m. Ameri
koje jis pagarsėjo 1961^ m. pa
sisakydamas prieš valdžios ne
norą duoti finansinę paramą pa
rapijinėms mokykloms. Jis tada 
pasmerkė dabartini Bendrijos 
nuo valstybės konstitucinio at
skyrimo aiškinimą. Anot jo, 
Amerikos konstitucijos kūrėjai 
buvo atskyrę Bendriją nuo vals
tybės, norėdami apsaugoti tikė
jimo laisvę, o dabar tas konsti
tucijos paragrafas panaudoja
mas Amerikos kultūros nureli- 
ginimu. Jis parašė visą eilę 
knygų, kurių svarbesnės: “The 
Age of Gods”, “The Making of 
Europe”, “The Dynamics of 
World History” ir “Religion and 
Rise of Western Culture”.

* Paul M. McArdle, 37 m., yra 
pirmasis JAV įšventintas vedęs 
vyras diakonu, kuris baigė Ame
rikos vyskupų konferencijos nu
statytą diakonams kursą.

* Kari Podgornik, 43 m. ju
goslavas jėzuitas broliukas, dir
bąs Russicum kolegijoje, Romo
je, buvo įšventintas Rytų apei
gų katalikų diakonu. Iki šiol bu
vo kalbama- tik apie vedusius 
nuolatinius diakonus.

Kun. J. Stšk.

Palyginus su Kanada, Euro
poje lietuvių nedaug, bet kuni- 
fų skaičius prašoka kanadiškį. 

inoma, įvairiuose Europos 
kraštuose vis kitoks vaizdas. 
Italijoje vienam lietuviui kuni
gui (ten jų didžioji dalis mon
sinjorai ir prelatai) tenka 1 ar 
2 tikintieji, Prancūzijoje juda 
vienas kunigas didžiuliuose plo
tuose, patarnaudamas mažiems 
lietuvių būreliams. Šveicarijoje 
yra 2 lietuviai kunigai, Belgi
joje, Ispanijoje, Portugalijoje 
— po 1, Britanijoje netoli 10, 
o V. Vokietijoje — apie 20. Vi
siems susirinkti į draugę, be
rods, nėra nė karto pasisekę. 
Nepasisekė nė šių metų studi
jiniame suvažiavime. Iš Brita
nijos nebuvo nė vieno, neatvyko 
nei Belgijos, Šveicarijos, Ispani
jos ir Portugalijos lietuviai ku
nigai. Iš 22 suvažiavusiųjų dau
guma buvo iš Vokietijos. Iš Ro
mos atvyko 4, Prancūzijos — 
lietuvių klebonas. Neatvykimo 
kliūtys glūdi skirtinguose dar
buose. Kai parenkama data, tin
kanti dirbantiems parapijose, 
tai netinka mokytojaujantiems 
ir atvirkščiai. O vien lietuvių sie
lovadoj dirbančių yra nedaug.

Suvažiavimo šeimininkas
Gegužės 27-31 d. suvažiavimui 

buvo sudaryta gausi studijinė 
darbotvarkė. Mainco vyskupijos 
rekolekcijų namai nuošaliame 
Braunshardto kaimelyje buvo 
puiki vieta susikaupti. Suvažia
vimo šeimininkas vysk. dr. A. 
Deksnys diskusijoms vadovauti 
pakvietė Romos lietuvių kunigų 
vienybės pirm. kun. dr/V. Kaz
lauską ir Paryžiaus sielovados 
misijos vedėją kun. J. Petrošių. 
Sekretoriavimas pavestas Bad 
Woerishofeno kunigams dakta
rams — P. Celiešiui ir Kl. Žala- 
liui, OFM, prijungiant kaimyni
nio Memmingeno kapelioną kun. 
dr. J. Petraitį. Jau pirmąjį va
karą išsivystė gyvas ir įdomus 
pokalbis apie Lietuvos kankinių 
koplyčią Romoje bei ruošiamas 
jos pašventinimo iškilmes.

Išeivijoj ir Lietuvoj
Pirmąją studijų dieną, gegu

žės 28, užėmė 3 romėnai. Apaš
tališkasis protonotaras prel. dr. 
L. Tulaba išsamiai išdėstė išei
vių sielovadą tvarkančios Vati
kano konstitucijos “Migratorum 
cura” mintis. Jis taip pat palietė 
ir teorijos vykdymo praktiką lie
tuvių išeiviuose visame pasauly
je, rasdamas, kad lietuviškoji 
sielovada tvarkoje. Gyvose dis
kusijose pirmasis žodis teko 
man, kaip įpareigotam korefe- 
rentui, o vėliau įsijungė į po
kalbį dalyvių dauguma.

Kun. dr/ Juozas Vaišnora, 
MIC, pranešė apie Lietuvos 
Bendrijos dabartinę padėtį. Jo 
referatas pasižymėjo informaci
jų gausybe. Buvo akivaizdžiai at
skleistas komunistų siekimas su
daryti įspūdį, ypač laisvajame 
pasaulyje, kad Lietuvoj vyksta

i LAIMINGO LAKŪNO KOVOS 5
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Vėl į Formozą
Ši oro kova buvo paskutinė 

Kinijoje. Greitai mes buvome 
perkelti į Yunčeng aerodromą 
prie Geltonosios upės. Iš čia taip 
pat vykdėme žvalgybinius skri
dimus, bet priešo ore nesutiko
me.

Rugsėjo mėnesį visi laivyno 
lakūnai sugrįžo į Hankovą. Vie
ną dieną čia atvyko viceadmiro- 
las E. Katagiri, laivyno aviacijos 
viršininkas Kinijoje, ir pranešė, 
kad mes vyksime į Formoza, kur 
turėsime atlikti svarbius uždavi
nius. Jis nepasakė, bet mes su
pratome, kad artėja susidūrimas 
su Vakarų pajėgomis.

Netrukus išvykome į Formozą 
ir Tainane sudarėme naują avia
cijos grupę. Joje buvo apie 300 
lakūnų, kurių pusė buvo pilotai.

VII
Iš Tainano aerodromo mūsų 

žvalgybos lėktuvai skrisdavo Į 
Filipinus, ypač į Luzono salą, 
kur iš 20.000 pėdų augščio dary
davo Clark ir Nichols aerodro
mų nuotraukas. Clark aerodro
me stovėjo 32 amerikiečių bom
bonešiai B-17 ir 73 mažesni lėk
tuvai. Buvo nustatyta, kad Lu
zono saloje yra apie 300 karinių 
lėktuvų.

Ir amerikiečiai iš Filipinų at
skrisdavo į Formozą daryti mū
sų aerodromų nuotraukų. Jie 
skrisdavo negreitais “PBY Cata
lina” lėktuvais 15.000 pėdų 
augštyje. Galėjome juos numuš
ti, bet tada atviro susidūrimo 
vengėme.

Stambus skrydis
1941 m. gruodžio 8 d., 4 v. r., 

buvome pasiruošę skridimui. 
Kapitonas M. Saito pranešė, kad 
mūsų uždavinys — Filipinuose 
pulti Clark aerodromą. Deja, 
tirštas rūkas neleido mums pa
judėti. Laukėme. Apie 6 vai. per 
garsiakalbį pranešė, kad japonų

KUN. BRONIUS LIUBINAS . T"1 
normalus religinis gyvenimas. 
Tikrumoje gi persekiojimai nė
ra liovęsi, o tik pasikeitę meto
dai. Tačiau ir patys komunistai 
netiki galėsią religiją greit išnai
kinti, nes vis teberuošia akty
vius ateizmo kovotojus, atseit, 
kova nesiliausianti.

Kun. dr. Vytautas Kazlauskas 
kalbėjo apie lietuviškąją Vati
kano radijo programą, kuri Lie
tuvoje esanti labai plačiai klau
soma. Programos anksčiau bū
davo ruošiamos be jokios Vati
kano įstaigų kontrolės, o nuo š. 
m. vasario reikia daryti santrau
kas itališkai ir įteikti radijo sto
ties vadovybei. Jaučiamas noras, 
kad nebūtų pykinami faktinie- 
ji Lietuvos viešpačiai.

Liturgija, jaunimas, labdara
Gegužės 29 suvažiavimo pro

gramą pradėjo kun. J. Petrošius 
referatu a’pie liturgiją ir jos 
vaidmenį sielovadoje. Referen
tas pradžioje išdėstė pagrindi
nius liturgijos esmės elementus, 
atkreipė dėmesį į liturgijos rai
dą laiko tėkmėje ir suminėjo 
visą eilę šių dienų liturginių ak
tualijų. Jo koreferentu buvo 
kun. dr. J. Vaišnora.

Kun. Hermanas J. Šulcas, 
SDB, (Romuva) kalbėjo apie jau
nimo sielovados galimybes mū
sų sąlygose, ypač iškeldamas 
pasitikėjimo jaunu žmogumi 
reikšmę. Kun. V. J. Damijonai
tis savo koreferate pranešėją 
labai vykusiai papildė, iš teorijų 
pereidamas į praktiškas galimy
bes. Atkreipė dėmesį, kad vizita
ciniai sielovados metodai jauni
mui netinka. Reikia stengtis 
kiek galint dažniau jaunus lie
tuviukus suburti ir tada galima 
mėginti vadovauti jų sieloms.

Penktadienio vakaras buvo 
skirtas socialiniams ir labdaros 
klausimams. Kalbėjo Vokietijos 
lietuvių kunigų didžiausieji tų 
dalykų praktikai — kun. Alf. 
Bernatonis, OFM Cap., iš Die- 
burgo ir kun. V. šarka iš Ham
burgo. Buvo ypač pabrėžta, kad 
iš kunigo išplaukianti socialinė 
veikla negali ribotis vien me
džiaginių gėrybių dalinimu, o 
privalo būti tikra pagalba žmo
gui, ypač nelaimingam ir vargų 
slegiamam.

Pasauliečio žodis
Gegužės 30, šeštadienį, gavo 

progos į kunigų studijas įsijung
ti pasauliečiai. Dr. J. Norkaitis 
iš Stuttgarto skaitė paskaitą te
ma: “Pasauliečio žvilgsnis į pas
toracinius klausimus”. Labai ge
rai paruoštuose svarstymuose 
buvo išdėstyta tai, ko pasaulie
čiai laukia iš Katalikų Bendri
jos. Pirmoj vietoj tai jos tobu
lumas ir stiprumas. Bendrija tu
rinti būti uola, į kurią ir šių 
dienų neramumuose būtų gali
ma atsiremti. Dr. Norkaitis taip 
pat nagrinėjo lietuvių visuome
nės santykį su atsinaujinimo

PARUOŠĖ J. VAICELIŪNAS
pajėgos sunaikino amerikiečių 
oro ir laivyno bazę Havajuose'. 
Mūsų džiaugsmui nebuvo ribų.

Galėjo ir amerikiečiai atskris
ti į mūsų aerodromą ir sudaužyti 
mūsų lėktuvus. Juk jie jau ži
nojo, kad prasidėjo Japonijos — 
JAV karas. Mūsų priešlėktuvinė 
gynyba buvo tain pasiruošusi, 
bet amerikiečiai neatskrido.

Dešimtą valandą, kai išsisklai
dė rūkas, mūsų grupė pakilo į 
orą. Skrido 53 bombonešiai ir 
45 “Zero” naikintojai. Ore nai
kintojai pasidalijo. į dvi grupes. 
Viena jų lydėjo bombonešius, o 
kita — skrido greičiau į priekį 
pasitikti amerikiečių lėktuvų, 
kurie turėjo ginti tą aerodromą.

Dar buvome prie pietinės For- 
mozos, kai pastebėjome 9 bom
bonešius, skrendančius Formo- 
zos link, žinoma, tai turėjo bū
ti amerikiečių bombonešiai, ku
rie skrido pulti mūsų aerodro
mo. Mes, 9 naikintojai, atsisky- 
rėme nuo bendros rikiuotės ir 
smigome į juos. Kai jau buvo- 

. me šūvio * atstume, aš pastebė
jau, kad tai buvo japonų armijos 
bombonešiai. Sparnais daviau 
ženklą sustabdyti ugnį. Dėl to
kio vadovybės neapdairumo ga
lėjo būti skaudžių pasekmių.

Virš priešo aerodromo
Apie 2 v. v. p. p. mūsų dalinys 

iš Kinijos jūros pasuko į Luzono 
salą, į Clark aerodromą. Tikėjo
mės spiečiaus amerikiečių lėk
tuvų, kurie mus puls, bet ore 
nepastebėjau nė vieno amerikie
čių lėktuvo. Aerodrome stovėjo 
išrikiuoti bombonešiai ir naikin
tuvai. Nors Pearl Harboro už
puolimas įvyko prieš 5—6 va
landas, bet amerikiečiai nesi
ėmė priemonių apsaugoti savo 
pagrindinius aerodromus Filipi
nuose. Po kelių minučių mūsų 

-skraidymo virš aerodromo, pa
stebėjau penkis amerikiečių nai

vyksmu ir rado, kad lietuviai į 
naujoves neskuba. Pačią Euro
pos lietuvių išeivių visuomenę, 
kaip sielovados lauką, paskaiti
ninkas suskirstė į tris grupes 
pagal generacijas. Senesniajai 
kartai (virš 50) lietuviškoji sielo
vada būtina, vidurinė karta ga
li apsieiti ir be jos, bet ja do
misi, jauniausiąją kartą reikia 
sielovados darbuotojams surasti, 
nekartą konkuruojant su gyve
namojo krašto sielovada, kuri, 
žinoma, turinti didesnes galimy
bes. Dr. Norkaitis susilaukė pa
stabų ir papildymo iš koreferen- 
to kun. A. Rubiko.

Gimnazijos reikalai
Antrasis kalbėtojas nekunigas 

buvo Vasario 16 gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius. Jo te
ma ir buvo jo vadovaujamos įs
taigos rūpesčiai. Prašė kunigų 
sustiprintos talkos, kad ir vėl 
prisipildytų Romuvos sodyba 
lietuviškojo jaunimo. Aišku, ku
nigai nė nesuabejojo, reikia vis
ką daryti, kad Vasario 16 gimna
zijai mokinių nepritrūktų.

Tą pačią dieną dar buvo kun. 
Kazimiero Senkaus iš Stuttgar
to paskaita apie pagalbines sie
lovados priemones, būdus ir jų 
panaudojimą. Svarstymuose iš
eita iš sielovados tikslo — pa
dėti žmogui sueiti į santykį su 
Dievu ir pačiam tapti vis geres
niu. Jo koreferentu buvo kun. 
dr. P. Celiešius.

Nutarimai
Studijas baigiant, nutarta pa

sveikinti šv. Tėvą Paulių VI jo 
kunigystės auksinės sukakties 
proga. Taip pat pasveikinti 
Mainco ir Ausgburgo vyskupai 
ir kaikurie Vatikano pareigūnai. 
Per Vatikano radiją pasveikinti 
Lietuvoj gyvenantieji vyskupai, 
kunigai ir tikintieji. Nutarta kaž
kurias paskaitas atspausdinti, o 
vokiškai ir prancūziškai išleisti 
leidinėlį apie Katalikų Bendri
jos padėtį Lietuvoje, remiantis 
Vilniaus ir Vilkaviškio vyskupi
jų kunigų raštais A. Kosyginui. 
Pareikštas protestas prieš vys
kupų Vinco Sladkevičiaus ir Ju
lijono Steponavičiaus laikymą 
namų arešte, painformuota Vati
kano radijo vadovybė, kad Lie
tuvoj Bendrijos persekiojimas 
tebetrunka. Ryžtasi sušaukti stu
dijinį suvažiavimą kartu su pa
sauliečiais.

Aišku, nebuvo vien tik studi
juojama, bet ir meldžiamasi, 
kiekvieną rytą atnašautos šv. 
Mišios visų kunigų kartu, cent
re esant vyskupui. Vyskupas pir
mą ir paskutinę dienas pasakė 
pamokslą. Vysk. A. Deksnys 
taip pat tarė ir baigminį žodį, 
kuriame pasidžiaugė darbščia 
nuotaika ir gražiais studijų duo
menimis. Jis dėkojo visiems pa
skaitininkams, diskusijų daly
viams, o labiausiai prel. dr. Jo
nui Avižai, kuris su talkininkais 
buvo atlikęs visus paruošiamuo
sius darbus. ELI 

kintojus, kurie skraidė per 
1.000 pėdų virš mūsų. Keista. 
Amerikiečiai skraidė virš mūsų, 
bet mūsų nepuolė. Mes taip pat 
jų nepuolėme, nes toks mums 
buvo įsakymas. Mes laukėme 
savų bombonešių.

Po kelių minučių mūsų 27 
bombonešiai, lydimi “Zero” nai
kintojų, pasirodė nuo šiaurės ir 
skrido tiesiai į Clark aerodromą. 
Kiti 26 bombonešiai, matyt, nu
skrido į Nichols aerodromą. 
Bombonešiai savo uždavinį atli
ko gerai. Buvo subombarduoti 
angarai, lėktuvai bei kiti aero
dromo įrengimai. Ugnis ir dū
mai kilo į viršų. Mūsų bombone
šiai pasuko atgal. Mes juos kiek 
palydėjome. Paskui dar grįžo
me į Clark aerodromą ir naikin
tuvų ugnimi puolėme taikinius, 
kurie bombardavimo metu dar 
buvo nepaliesti.

Naikintuvu kova
Aš kartu su savo sparniniais 

lakūnais puoliau porą B-17. Visi 
trys paleidome ugnies serijas į 
tuos bombonešius. Iš žemo skri
dimo kilome i viršų. Pamačiau, 
kad mus puola penki amerikie
čių naikintojai P-40. Tai pirmie
ji amerikiečių lėktuvai, su ku
riais susitikome oro kovoje. Pa
dariau staigų posūkį į kairę ir 
augštyn. Jų puolimas nepavyko. 
Jie visi pasuko atgal ir išsiskirs
tė. Keturi jų, prisidengdami iš 
aerodromo kylančiais dūmais, 
nuskrido, o penktas pasuko į 
kairę ir atsiskyrė. Aš prie jo 
artėjau iš apačios. Kai jis bandė 
savo lėktuvą pasukti pabėgimui, 
aš iš kokių 50 jardų paleidau šū
vių seriją į lakūno kabiną. Jo 
lėktuvas pradėjo kristi ir atsi
mušė į žemę. Tai buvo mano 
trečias laimėjimas ore ir pirmas 
prieš amerikiečius.

Kai grįžau į savo aerodromą, 
sužinojau, kad tame žygyje mū
sų lėktuvai numušė devynis 
priešo lėktuvus ore ir 35 sunai-
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Gvajana pasiskelbė nepriklausoma
Kanados sesuo britų tautų 

bendruomenėje Gvajana 1970 
m. vasario 23 d. pasiskelbė res
publika. Nepriklausomybę ji bu
vo gavusi jau 1966 m. Iki res
publikos paskelbimo valstybės 
galva buvo Anglijos karalienė 
Elzbieta, atstovaujama general
gubernatoriaus E. Laku. Prem
jeras F. Bernhemas respublikos 
prezidentu patvirtino kiniečių 
kilmės teisėją A. Čungą.

Gvajana yra viena 'iš 11 P. 
Amerikos valstybių šio žemyno 
šiaurės rytų pakraštyje, apsupta 
Venecuelosj Brazilijos, Surina
mo ir Atlanto vandenyno. Sosti
nė yra Georgetown su maždaug 
100.000 gyventojų. Tai viena iš 
nedaugelio pasaulio sričių, kur 
laisvus rinkimus net tris kartus 
laimėjo komunistė dr. C. Jagano 
progresyvioji liaudies partija. 
Bet tai buvo 1953, 1956 ir 1961 
m. Vėliau 1964 m., įvedus pro
porcinę rinkimų sistemą, valdžią 
laimėjo juodukų liaudies nacio
nalinis kongresas ir tą laimėji
mą pakartojo 1969 m. gruodžio 
mėn. Šiai partijai vadovauja ad
vokatas Bernhemas, kuris yra 
palankus kapitalistinei santvar
kai ir užsienio investacijoms.

Svarbiausia cukrus
Gvajana yra žemės ūkio kraš

tas. Plačiausiai auginamos cukri
nės švendrės, kurių cukrus suda
ro trečdalį viso eksporto. Nema
žai sėjama ir ryžių. Boksito rū
da, iš kurios išskiria aliuminį, su
daro vieną trečdalį eksporto pa
jamų. Iš kitų išvežamų prekių 
pažymėtinos auksas, deimantai, 
kietmedis ir krevetės. Gvajanos 
prekių ir patarnavimų metinė 
vertė siekia 200 mil. JAV dole
rių (1 Gvajanos doleris lygus % 
JAV dol.). Kadangi Gvajana turi 
maždaug 750.000 gyventojų, tai 
vienam žmogui tenka nepilni 
300 dol. į metus. Jeigu vidutinis 
šeimos narių skaičius keturi as
menys, tai šeimos pajamos į me
tus yra maždaug tūkstantis do
lerių. Kanadoj ši suma bent pen
kis kartus didesnė.

Daugiau kaip 90% gvajanie- 
čių susispietę pajūryje, panašiai 
kaip kanadiečiai pagal JAV sie
ną. Tai dėlto, kad pajūryje tropi
nis klimatas daug vėsesnis dėl 
nuolat pučiančių šiaurės rytų vė
jų. Be to, ir susisiekimas mažai 
išplėstas, todėl lengviausia ke
liauti laivais.

Sukilimas
Valstybės teritorija apima 83. 

000 kvadratinių mylių. Krašto 
gilumoje, Rupuhunyje, dar visai 
neseniai viešpatavo turtingi gy
vulių augintojai ir indėnai. Gal 
jie ir dabar tebesidžiaugtų savo 
pusiau autonomija, jeigu ne jų 
noras visiškai atsiskirti nuo Gva
janos praeitų metų pradžioje. 
Mat, jie neturi teisinių doku
mentų į savo gana plačias žemes. 
Jų tarpe pasklido gandas, kad 
Bernhemas tas žemes suvalsty
bins. Rupununiečiai, vadovauja
mi gausios amerikiečių Hartų 
šeimos, sukurstė 300 gyvulių au
gintojų ir varovų; tikėdamiesi 
Venecuelos pagalbos, užėmė 
Lethemo miestą — Rupununio 
administracinį centrą. H. Harto 
žmona Valerija pasiskelbė “pro
vizorine Rupununio prezidente”, 
bet “valdė” tik tris dienas. Geor
getown© vyriausybė, pajutusi 
pavojų, pasiuntė 300 kareivių — 
trečdalį visų ginkluotų pajėgų, 
sukilimo malšinti. Dalis sukilė
lių buvo išvyti į Venecuelą, o 
indėnai išlakstė po džiungles. 
Daugelio savininkų namai buvo 
sudeginti.

Vidaus painiavos
Sukilimas numalšintas, bet 

politiniai ir ekonominiai rūpes
čiai tebeslegia kraštą. Sunkiau
sia Gvajanos problema, kaip ir

SUIMTI SOVIETŲ KARININKAI
AP žinių agentūra iš Romos 

pranešė, kad buvo suimti sovie
tinio Baltijos laivyno keli kari
ninkai už dalyvavimą slaptame 
politiniame sąjūdyje. Manoma, 
kad vienas jų sušaudytas. Mini
mos ir kelių suimtųjų pavardės: 
A. Kosyrev, G. Gavrilov, Para- 
monov. Slaptoji policija juos su
ėmė Talino ir Karaliaučiaus sri
tyje ir apkaltino Įsteigimu sam
būrio kovotojų už laisvę, sambū
rio, kuris reikalavo įgyvendinti 
Jungtinių Tautų deklaraciją, lie
čiančią'žmogaus teises. Sambū
ris jau buvo išsiplėtęs Įvairiose 
vietovėse — Leningrade, Taline, 
Rygoje, Maskvoje, Baku, Per
me, Chabarovske ir kitur. Narių 
tarpe buvo karių ir civilių. Iki 
šiol vien Estijoj suimtas 31 as
muo, Lenkijoj — 2, Baltijos pa
jūryje — 1.

Suėmus karininkus, Maskvos 
srityje pasklido slapti 14.000 žo- 
kino aerodromuose. Clark aero
dromo priešlėktuvinė apsauga 
vieną “Zero” numušė, keturis 
pašovė. Pastarieji taip pat ne
grįžo į savo bazes. Nė vieno lėk
tuvo nenustojome oro kovose.

(Bus daugiau)

Amerikos, yra rasiniai santykiai. 
Politinės partijos, ekonominis 
gyvenimas, piliečių lojalumas ri
kiuojasi ne pagal valstybės, bet 
pagal rasės interesus.

Pusė visų gyventojų yra indė
nų kilmės, tai daugiausia cukra- 
švendrių plantacijų darbininkai, 
susioganizavę į komunistų domi
nuojamą profesinę sąjungą. Jie 
remia dantisto Jagano liaudies 
progresyviąją partiją. Šiai parti
jai būdingas daugelio komunis
tuojančių partijų vidinis priešta
ravimas.' Vadai yra užsienyje 
mokslus baigę inteligentai ir ten 
užsikrėtę svetima ideologija bei 
išmokę demagogijos. Nariai yra 
paprasti žmoneliai. Jiems nerūpi 
jokios teorijos, o tik geresnis gy
venimas. Dr. Jagano žmona yra 
marksiste žydė iš Čikagos, kur 
Jaganas studijavo odontologiją. 
Spėjama, kad Jaganui žmona tu
rėjo daugiau įtakos, negu Mark
sas ir Leninas.

Trečdalis negrų
Su indėnais dėl politinės ir 

ekonominės galios varžosi neg
rai, kurie sudaro trečdalį gyven
tojų. Jie remia Bernhemo liau
dies nacionalinį kongresą, kuris 
nuo pat nepriklausomybės gavi
mo kontroliuoja vyriausybę. Tie
sa, Jaganas apkaltino Bernhemą 
ir jo partiją, kad ji praeitų metų 
rinkimus laimėjo suktybėmis. 
Esą balsuoti galėjo ir 66.000 už
sienyje gyvenančių gvajaniečių. 
Pastarieji beveik visi remia 
Bernhemą. Daugiausia balsų at
ėjo paštu iš Londono. Viena ang
lų televizijos stotis patikrino 
dalį adresų, nurodytų balsayimo 
sąrašuose, ir rado, kad pusės to
kių adresų visai nėra. “Nėra 
abejonės, kad aš tebeatstovauju 
daugumai ir kad kraštas lieka 
suskaldytas”, — pareiškė po rin
kimų dr. Jaganas.

Trys partijos
Iš 53 atstovų seime 30 turi 

Bernhemo liaudies nacionalinis 
kongresas, 19 — Jagano partija, 
4 — pasiturinčiųjų europiečių ir 
kiniečių kilmės gyventojų 
“jungtinės jėgos” grupė.

Savo pirmoje parlamentinėje 
kalboje, Gvajanai pasiskelbus 
respublika, Bernhemas iškėlė du 
pagrindinius vyriausybės uždavi
nius: atsikratyti “kolonijinio 
mentaliteto” ir suburti gyvento
jus į kooperatinę sistemą ūkiui 
ir pramonei savo jėgomis plėsti. 
Net ir pats naujosios valstybės 
pilnas pavadinimas yra “Koope
ratinė Gvajanos Respublika”.

Kooperacija bus sunki, nes 
opozicijos vadas Jaganas savo 
kalboje ciniškai pažymėjo, kad 
sukurta nauja “kolonijinė siste
ma, kuri veiks per savo agentus 
boksito ir cukraus pramonėje.”

Yra ir prošvaisčių Gvajanos 
padangėje. Naująją' vyriausybę 
remia anglai ir amerikiečiai. 
Anglijos kariuomenės pijonie- 
riai jau pasiūlė pagalbą kelių, 
uostų ir drėkinimo sistemos 
įrengime. Amerikiečiai vien 
1964—1967 m. davė Gvajanai 
17,5 mil. dolerių vertės pagalbą, 
neskaitant privačių investacijų 
į Gvajanos ūkį.

Rimčiausia užsienio politikos 
problema yra ginčas su Venecu- 
ela dėl teritorijos. Pastaroji sa
vinas! du trečdalius Gvajanos iki 
Esekibo upės. Net ir dieną prieš 
paskelbiant respubliką, Įvyko 
susišaudymas Venecuelos - Gva
janos pasienyje. Mažesnis terito
rinis ginčas sunkina Gvajanos 
santykius su Surinamu, rytiniu 
kaimynu.

Gvajanos, kaip ir kitų valsty
bių, ateitis priklausys nuo suge
bėjimo suvienyti žmones krašto 
viduje bendram darbui ir apgin
ti valstybę nuo išorinių pasikėsi
nimu.*

džių atsišaukimai, kuriuose buvo 
išdėstyta programa Sovietų Są
jungos Demokratinio Sąjūdžio. 
Atsišaukimas pasirašytas “Rusi
jos, Ukrainos ir Baltijos regijo- 
no piliečių”. Tai plačiausia iki 
šiol politinio pobūdžio progra
ma, apimanti politines, sociali
nes, ekonomines reformas ir pa
siekusi viešumą.

ši informacija AP agentūros 
imta iš vakariečių diplomatinių 
sluogsnių Maskvoje ir š. Atlan
to Sąjungos atstovų, dalyvavusių 
pasitarime Romoje. Iš turimų 
faktų esą diplomatai daro išva
dą, kad sovietinėje kariuomenė
je yra sąjūdis, kuris remia sovie
tinių intelektualų kovą už civili
nes * teises ir prieš stalinizmo 
grąžinimą.

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

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331
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Danijoj gyvenusių lietuvių suvažiavime Toronte S. Jokūbaitis įtei
kia Lietuvos gen. konsului buvusio Danijos lietuvių choro nuotrau
ką. Choro vadovais buvo — J. Sodaitis ir S. Jokūbaitis

Nuotr. S. Dabkaus

© SKAIHTOJAI PASISAKO

PADĖKA DANIJOS VYRIAUSYBEI
20-ties metų sukakties proga 

Toronto lietuvių veikėjų pastan
gomis š. m. birželio 6 d. buvo 
paruošta ir meniškai apipavida
linta oficiali padėka Danijos vy
riausybei: “20-ties taikingų gy
venimo metų šiame kontinente 
proga Kanadoje ir Amerikoje 
gyvenantys lietuviai, kurie buvo 
suradę prieglaudą Danijoje, 
nuoširdžiai dėkoja Danijos vy
riausybei už suteiktą saugumą ir 
pragyvenimą po antrojo pasauli
nio karo Danijoje, už danų drau
giškumą ir pagalbą lietuviams, 
jieškojusiems pastovesnio Įsikū
rimo Šiaurės Amerikoje.”

Šią padėką pasirašė Lietuvos 
generalinis konsulas' Kanadoje 
dr. J. žmuidzinas, Danijoje gy
venusių lietuvių suvažiavimo 
rengėjų komitetas (S. Jokūbai
tis, C. Gontą, A. Bričkus) ir visi 
suvažiavimo dalyviai. M. Brakas 
ir J. žadeikis atsiuntė Ameriko

KAPINIŲ KOVA ARTI LAIMĖJIMO
AL. GIMANTAS

Ne Čikagoje gyvenantiems 
lietuviams gana savotiškai atro
dė seniai jau vedama mūsiškių 
kova Už savųjų teisių atgavimą 
šv. Kazimiero kapinėse. Neretas 
pagalvodavome, kad toji kova už 
mirusiuosius gal ir svarbi, gal 
net ir būtina, bet kai matai mū
sų kasdienos gyvenimo likimi- 
nės vertės dalykus, atrodydavo, 
kad gal ir veltui eikvojama ener
gija. Tokių skeptiškai nusiteiku
sių buvo netaip jau mažai, nors 
buvo ir yra labai užsidegusių 
kovotojų, kurie gryno patriotiz
mo vedami ir tą kovą laikydami 
principo ženklu, nutarė nenusi
leisti Čikagos kardinolui. Atro
do, jų ta kova nemaža dalimi jau 
ir laimėta. Tenka sveikinti ko
votojus, pasidžiaugti rezultatais 
ir palinkėti jpasiekti užsibrėžtą 
tikslą: galutini kapinių grąžini
mą teisėtiems jų savininkams 
bei tolimesni lietuviškų laidotu
vių tradicijų tęsimą, o gal net 
jų "ir plėtimą.

" šios mintys kilo, kai šių metų 
Kapų lankymo dieną teko lan
kytis" Čikagoje ir aplankyti šv. 
Kazimiero kapines. Pirmą kartą 
apsilankius, Įspūdis liko gilus" 
Didžiulis nuosavas plotas, yra 
dar labai daug papildomos, kol 
kas dar nenaudotos žemės. Jau 
užpildyta kapinių dalis gali ža
dinti kiekvieno lietuvio pasidi
džiavimą: viskas labai tvarkin
gai, gražiai, švariai ir planingai 
atlikta. Nepamatysi užmirštų, 
apleistų kapų ar kerpėmis apžė
lusių paminklų. Maloniai nutei
kia visur (bene 95%) paminkluo
se Įrašyti lietuviški vardai, pa
vardės. Jautiesi lyg kokioje lie
tuviškoje saloje, esančioje sve
timųjų jūroje. Žingsniuoji blokų 
blokus po tą mirusių tautiečių 
karalystę ir aiškiai matai, kiek 

Kun. Augustinas Simanavičius, OFM, "Rambyno" tunto dvasios 
vadas Toronte užriša gerojo darbelio mazgą Mindaugo draugovės 
įžodį davusiam skautui A. Mockevičiui, šalia jo sk. v. Gotceitas

Nuotr. Auksuolio Valiūno

je gyvenančių Danijos lietuvių 
vardu sveikinimų telegramas, 
kurias S. Jokūbaitis perskaitė po 
įvadinės kalbos. Dr. J. Žmuidzi
nas savo kalboje pasveikino su
važiavimo dalyvius, pabrėžda
mas Danijoje gyvenusių lietuvių 
sėkmingas pastangas lietuvybei 
išlaikyti. Kun. klebonas Placidas 
Barius, OFM, suvažiavimo pa
talpų šeimininkas, pasveikino vi
sus susirinkusius. Meninę prog
ramą atliko aktorė E. Baltaplau- 
kytė-Vilimaitienė (poezija) ir du 
jauni akordeonistai iš Hamilto
no — Rūta Gudinskaitė ir K. 
Deksnys.

Rūpestingai paruoštas vaišių 
stalas (p. Astrauskienė ir p. Jo- 
kūbaitienė), lietuviška muzika, 
šokiai, prisiminimų nuotaikos, 
jauki patalpa, susitikimas senų 
draugų teikė šiam reikšmingam 
suvažiavimo vakarui jaukią nuo
taiką. V. B.

daug pastangų, lėšų ir lietuviš
kosios meilės yra Įdėję kapinių 
Įsteigėjai, senieji mūsų tautos iš
eivijos veteranai. Jie norėjo am
žinojo poilsio lietuviškoje ap
linkoje, tarp savųjų, paženklinti 
lietuviškais Įrašais." Tai gražu, 
prasminga ir garbinga! Nejučio
mis imi stebėtis atsiradusio
mis jėgomis, kurios lengva ran
ka panūdo atimti iš lietuvių tai, 
ko negalima išpirkti jokiais pi
nigais, kas kiekvienam taip 
brangu, artima ir miela.

Besilankant kapinėse teko aiš
kiai suprasti ir pajusti, kodėl či- 
kagiečiai lietuviai taip kietai pa
sipriešino, kai pajuto kėsinimą
si Į jų nuosavybę, jų teises, jų 
tradicijas, šventės proga visi ka
pai buvo dailiai papuošti, sutvar
kyti, daug kur matei mirusių ar
timuosius susikaupusius prie sa
vųjų kapų, vyko iškilmingos pa
maldos,. dalyvavo labai gausi 
tautiečių minia. Po to vyko dar 
atskiros" iškilmės, kaip vėliavų 
aikštės atidarymas, paminklo 
šventinimas, iškilmės prie kop
lyčios ir pan. Visur matei akty
vų tautiečių dalyvavimą, rūpes
ti." Oras buvo geras, daug kas ga
lėjo pasinaudoti ilguoju savait
galiu ir išvykti kur užmiestin, 
bet visdėlto ryžosi paaukoti sa
vąją poilsio dieną ir pabendrauti 
su atsiskyrusiais savaisiais...

Tiesa, ta Kapų lankymo bei 
puošimo diena pačios vasaros 
pradžioje, aišku, baigia išstumti 
mums Įprastas Vėlines. Tai jau 
aiškus prisitaikymas prie naujo
jo krašto papročių.

NORITE SUSIPAŽINTI SU* 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ
NUMERIŲ NEMOKAMAI

Nebegrįžo mokytojas ir kovotojas
A. a. Pranas Pauliukonis —

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Kovotojas
A. a. Pr. Pauliukonis okupaci

jų metais buvo veiklus rezisten
cijos dalyvis. Jo buvusios auk
lėtinės dar Vokietijoje pasako
davo apie savo mokinišką veik
lą, apie savo išdaigas Kybartų 
komjaunimo vadams bei pusva- 
džiams ir pabrėždavo, kad tas jų 
išdaigas mokytojas Pauliukonis 
žinojęs. Jis Išpėdavęs visada bū
ti atsargiomis, nepatardavęs er
zinti pasiutusio šuns ir be jokios 
naudos patekti Į kalėjimą. Taip 
pat atsargiai įspėdavo ir linku
sius pasikarščiuoti jaunuolius, 
kurie savo veiklos bei sumany
mų nuo jo neslėpdavę.

1941. VIII jį paskyrė į Zara
sus gimnazijos direktoriumi, nes 
anksčiau čia kelis metus buvusį 
dir. Praną Gipiškį rusai ištrėmė 
į Sibirą. Zarasuose buvo gražu 
vasaroti, gera plaukioti šio kraš
to ežerais, džiaugtis kalvelėmis 
ir pušynais, bet okupacijų me
tais gyventi ir būti lietuviu — 
daugiau nei pavojinga. Zarasuo
se susiduria kelių tautų sieki
mai, kurių nesandara ir reikalų 
susikirtimu kiekvienas okupan
tas pasinaudoja ir tada nukenčia 
vis lietuvis.

Zarasuose 1941 m. rudenį pra
dėti laiku vid. mokykloje moks
lą buvo tikrai sunku, bet a. a. Pr. 
Pauliukonis tai įstengė. Pasi
traukdami bolševikai padegė 
Zarasus ir maždaug pusė gyve
namųjų namų visai sudegė. To
dėl i Zarasus "paskirtiesiems mo
kytojams buvo sunku surasti bu
tus, o mokiniams — kambarius. 
Naujai paskirtas direktorium a. 
a. Pauliukonis pats lakstė po Za
rasus ir telkė kitus surasti mo
kiniams kur prisiglausti. O tais 
metais mokinių buvo gausu; 
juos visus a. a. Pr. Pauliukonis 
stengėsi priimti, nes manė, kad 
ir karo metas neturi stabdyti lie
tuvių mokslinimosi pastangų.

1943 m. kovo mėnesi, kai vo
kiečiai pradėjo mobilizuoti jau
nimą į vadinamuosius savanorių 
batalijonus, a. a. Pr. Pauliuko
nis mobilizuojamiesiems patarė 
dingti, o kitiems padėjo ištaisyti 
gimimo metus. Tuo metu Zara
suose tai buvo nesunku padary
ti, nes 1941. VI. 25 sudegė iš vi
sų parapijų Į Zarasus suvežtos 
metrikos. Kaikuriems vyresnie
siems mokiniams patarė tapti 
ūkininkais, išgauti tuo būdu at
leidimą ir vėl sugrįžti mokytis. 
Pagaliau vienam kitam pats pa
rūpino ir klastotų atleidimų, ku
rie buvo padaryti Kaune, talki
nant “Spindulio” spaustuvinin
kams ir grafikams - antspaudų 
dirbėjams.

1944 m. gegužės mėnesį vo
kiečiams išleidus naują potvarki 
registruotis į Vokietiją darbams, 
kuris lietė ir moksleivius, a. a. 
Pr. Pauliukonis vėl pasakė, kad 
jiems laikas Į namus. Mokiniai 
ir išnyko. Vienas rusiukas nu
bėgo pas Zarasuose pasodintą 
vokietį Adler, kuris šiaip buvo 
vadinamas “ūkio vadovu”, ir 
šiam išpasakojo, kad Zarasų 
gimn. dir. Pr. Pauliukonis liepė 
jiems eiti namo, nesiregistruoti 
i Vokietiją darbams. Tas Adleris 
tuojau pranešė vietos vokiečių 
žandarmerijai ir okupacinei val
džiai i Rygą. Prie Zarasų gim
nazijos pastatė tą pati rusiuką ir 
dar porą buvusių komjaunuolių, 
kad šie saugotų, kada jų buvęs 
gimnazijos direktorius sugrįš iš 
Kauno, kur kelias dienas truko 
visų Lietuvos vidurinių mokyk
lų direktorių suvažiavimas. Kai 
1944. V. 22 pavakaryje grįžo a. 
a. Pr. Pauliukonis į namus, buvo 
suimtas. Vėliau visos pastangos 
ji Panavėžyje išpirkti buvo ne
sėkmingos. Jis buvo laikomas 
vokiečių karo kenkėju, nes agi
tavęs jaunuolius nestoti į talką 
vokiečių pramonei, kenkęs ūki
nės mobilizocijos planams. Jam 
buvo priskirti ir 1943 m. kaltini
mai, kad mokinius įspėjęs nesto
ti į savanorių batalijonus. Bet 
didesnis piniginis kyšis vokiečių 
širdis suminkštino ir a. a. Pr. 
Pauliukoni pasiuntė i Vokietiją.

šiaip a. a. Pr. Pauliukonis Za
rasuose nebuvo plačiau įsijun
gęs į tiesioginę rezistencijos 
veiklą. Jis neskleidė nei atsišau
kimų. nei organizavo pačios pa
sipriešinimo veiklos, bet kai rei
kėdavo iš Zarasų ką nors nuvež
ti į Kauną arba iš Kauno parvež
ti i Zarasus, neatsisakydavo. 
1941-42 m. žiemą jis buvo mūsų 
pagrindinis informatorius Zara
suose. Į Kauną atvykęs “Į Lais
vę” redakcijoje praleisdavo ke
letą valandų, o kartais atvežda
vo ir labai svarbių mūsų reika
lams dokumentų, paprastai Pa
nevėžio gebietskomisaro įvairių 
potvarkių ir 1.1. Visa tai jis gau
davo iš Zarasų apskr. viršininko 
Įstaigos nuorašais ir tuo būdu 
praturtindavo mūsų slaptąjį ar
chyvą labai svarbia" medžiaga.

Aplamai, a. a. Pr. Pauliukonio 
Zarasuose veikla nebuvo eilinė. 
Iš kažkur ją buvo tiksliai iššifra
vę Lietuvos nepriklausomybei 
nepalankūs žmonės. 1944. VI. 
29-30 d. naktį Antalieptės vy

mokytojas, istorikas, visuomenės veikėjas 
A. MAŽIULIS

rams atstiktinai pavyko prie Ve- 
riūgiškių sučiupti vieną trigubą 
agentą, kurio sąrašuose buvo 
įtraukti visi vokiečiams skun
džiami: a. a. Pr. Pauliukonis, bu
vęs Zarasų policijos vadas Juod
valkis, policijos vadas Mintau- 
tas, Zarasų burmistras Balčiū
nas, apskr. viršininkas kun. dr. 
Jonas Steponavičius, policijos 
tarnautojai Steiblys, Dudėnas, 
kooperatyvo vedėjas ir kt. Su 
tais sąrašais susipažinau 1944. 
VII. 2 Kaune.

Istorikas
A. a. Pr. Pauliukonis pagrin

dinius Lietuvos istorijos kursus 
išklausė pas kun. prof. A. Alek
ną, kuris spausdintuosius Lietu
vos istorijos šaltinius ir iš dalies 
XIX a. archyvus nemenkai paži
nojo. Velionis, kaip ir jo prof. 
Alekna, daugiausia domėjosi 
XIX a. lietuvių tautinio atgimi
mo istorija, ypač katalikiškosios 
srovės veikla. A. a. Pauliukonis 
yra gausiai spausdinęs istorinių 
straipsnių ir recenzijų tiek Lie
tuvoje, tiek ir tremtyje. Visur 
jis buvo gana atsargus ir nesi
leisdavo i plačius laukus įvai
riais teigimais. Bendradarbiavo 
“Ukmergės Balse” (jį ir redaga
vo), “Ryte”, “Tautos Mokyklo
je”, “Drauge”, “Darbininke”, 
“Ateityje”, “Aiduose”, “Lietu
vių Dienose”, “Tėvynės Sarge”, 
“Tėviškės Žiburiuose” ir kt. 
Taip pat jis buvo ir Lietuvių En
ciklopedijos bendradarbis seno
vės rytu istorijos klausimais (V- 
XXXVI"t.), 1955—1969 m. pa
rašęs tikrai daug straipsnių. 
Atskirai jis išspausdino rankraš
čio teisėmis Lietuvos istorijos 
santrauką anglų kalba, viduri
nių,' naujųjų ir naujausiųjų am
žių istorijos vadovėlius tremties 
mokykloms 1947—1948 m., taip 
pat ir Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto reikalams tautos istori
jos mokymą 1963. Paskutiniuo
ju metu buvo įsijungęs drauge 
su dr. A. Kuču i Amerikos lietu
vių istoriją, o taip pat ruošėsi 
rašyti 1940—1944 m. Lietuvos 
švietimo klausimais didesni dar
bą. Apie ši sumanymą jis pasa
kojo dar 1969 m. vėlai rudeni, 
nes pasitraukęs Į pensiją sakėsi 
turėsiąs pakankamai laiko.

Paskutiniaisiais metais su ve
lioniu a. a. Pr. Pauliukoniu teko 
dažnokai šnekėtis nevienu isto
riniu klausimu. Jis manė, kad 
Lietuvos valstybės pradžią jau 
reikia nukelfi i Apuolės laikus, 
nes ji turėjo visus reikalingus

Berniukai reikalingi atskiro dėmesio 
Šeštadieninių mokyklų konkursuose mergaitės pasirodė 

žymiai pajėgesnės už berniukus
JONAS ANDRULIS 

mokyklos vedėjas
Mokykla yra neatskiriama 

mūsų bendruomenės dalis, todėl 
ja rūpinasi ne tik tėvai, mokyk
los vadovybė, mokytojai, bet ir 
lietuviškos institucijos, organi
zacijos, pavieniai asmenys. Dėl
to pravartu dažniau informuoti 
apie mokyklą ir lietuvių visuo
menę.

Šimtai mokiniu
Praeitais metais Toronto Mai

ronio šeštadieninę mokyklą lan
kė 533 mokiniai, kurie buvo su
skirstyti i 25 klases. Mokomąjį 
personalą sudarė 36 asmenys". 
Be lietuvių kalbos, geografijos 
ir istorijos, buvo mokoma tiky
bos, dainavimo ir tautinių šokių. 
Mokyklą — 10 skyrių baigė 48 
mokiniai.

Mokykloje jau antri metai vei
kia darželio bei parengiamojo 
skyriaus grupė, šiemet tame 
skyriuje buvo 28 mokiniai, kurie 
beveik visi gražiai kalbėjo lietu
viškai. žinoma, tuo tenka labai 
džiaugtis, ypač kai jie yra vaikai 
tų tėvų, kurie augo, mokslinosi 
ir brendo išeivijoje. Iš tikrųjų, 
jauniesiems tėvams priklauso 
padėka ir pagarba!

Į parengiamąjį skyrių priima
mi vaikai nuo 4 metų. Skyrius 
turi to amžiaus vaikams gerų 
mokymo priemonių ir yra šios 
srities specialistės priežiūroje.

Autoritetai ragina, pati patir
tis mokykloje rodo, kad jau 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
širdyse turi būti diegiami tauti
nio auklėjimo pradai. Nuo šito 
supratimo ir įsisąmoninimo pri
klauso ne tik šeštadieninių mo
kyklų ateitis, bet ir didele dali
mi tautinės gyvybės išlaikymas.

Nepagrįsti priekaištai
Kitas svarbus klausimas, tai 

pesimistinių nuotaikų vyravimas 
šeštadieninių mokyklų atžvilgiu. 
Esą lituanistinis švietimas šeš
tadieninėse mokyklose yra su
stingęs senose formose ir neda
roma beveik jokios pažangos. 
Bet ištikrųjų taip nėra. Paskuti
niaisiais metais išleista eilė nau
jų vadovėlių, kalbos pratimų, 
Lietuvos kraštui pažinti skaid
rių. Artimoje ateityje numato
ma išleisti mokiniams skirtą žo
dynėlį, Lietuvos sieninį žemėla
pį. Persiorientuojama mokymo 
metodų atžvilgiu. Patys mokyto- 

valstybės požymius, kad su Min
daugu Lietuva įžengė į krikščio
nybę ir 1387 m. krikštas dau
giau buvo politinis, nes Vakarų 
krikščionių nuo Mindaugo laikų 
visuomet buvo Lietuvoje. Ne
maža Lietuvos dalis buvo per
dėm krikščioniška, nors ir krikš
tyta Rytų krikštu bei priklau
santi ortodoksų Bažnyčiai. Taigi, 
vadinti pomindauginę Lietuvą 
tik pagoniška esą netikslu. Taip 
pat jis kėlė ir visą eilę klausimų 
mūsų XIX a. istorijai. Jis manė, 
kad XIX a. Lietuvos katalikų ku
nigų veikla spaudos draudimo 
metu nėra reikiamai išryškinta 
ir sąmoningai nutylėta bei nuty
lima; kad lietuvių kunigų veik
la JAV-se irgi dažnai būna su
niekinta ir nutylima, o iškeliami 
tiktai pasauliečiai ir liberalai, 
kurie dažnai savo veiklą skyrė 
lietuvių skaldymui ir daug jų 
nuvedė į komunizmą. Jis neigia
mai vertino dr. J. Šliūpo ir vė
lesnę socialistų veiklą. Dėl dr. J. 
Šliūpo veiklos vertinimo esame 
išsiskyrę, t. y. skirtingai ją esa
me vertinę. A. a. Pr. Pauliuko
nis itin pabrėždavo dr. J. Šliūpo 
“Atsišaukimą į dievočius ir be- 
tikius”, o aš tos nuoseklios ate
istinės laisvamanybės negalėjau 
suprasti, būtent, šalia ano pikto 
ir jauno Šliūpo rašto žinojau ir 
antrąjį dr. J. Šliūpą, kuris rašė: 
“Religiją, kaipo vidujini žmo
gaus jausmą, visi guodojame; to
kia religija yra kiekvieno savas
tis. Kas kitas yra organizuotoji 
religija...” (Laisvoji Mintis 
1910, 145 p.). Apie kunigus dr. 
Šliūpas išsitarė: “Trokštu-gi kad 
jie taptų mūsų broliais, kad tap
tų mokytojas ..., o ne būtų ... 
tautos dvasios nuodintojais” (t. 
p. 145). A. a. Pr. Pauliukonis 
buvo susirinkęs daug medžiagos 
apie dr. J. Šliūpo veiklą, daug 
gyvų liudininkų pasakojimų ir 
t. t.," todėl -turėjo daug teisės ir 
pareigos mane užpulti dėl “Lie
tuvių Enciklopedijoje” dr. J. 
Šliūpo veiklos vertinimo, kuri 
mano išmanymu nėra pilnai su
prasta ir įvertinta. Gal ją velio
nis plačiau apžvelgė, kai rašė 
apie tam tikrą tarpsnį Amerikos 
lietuvių istorijos.

Baigiant a. a. Pr. Pauliukonio 
trumpą nueito kelio apžvalgą, 
tenka nulenkti galvą prieš dau
geli jo darbų ir kovų šviesesnei 
Lietuvos ateičiai ir kartu nulink
ti prieš jo tiesų, nors gal kartais 
ir statų žodį, nes jis kalbėjo vi
sada atvirai ir nuoširdžiai. Žmo
nės tai nevisada Įvertindavo, to
dėl dažnai jo ir nesuprasdavo.

jai ruošia kasmetines konferen
cijas, studijų savaites, kad ne
atsiliktų nuo laiko tėkmės. Pra
dėtas leisti mokytojams ir žur
nalas “švietimo Gairės”.

Toronto šeštadieninė mokyk
la^ stengiasi visa išleidžiama me
džiaga pasinaudoti. Praėjusiais 
metais ypač intensyviai klasėse 
buvo naudojamos skaidrės ir ki
tos vaizdinės mokymo priemo
nės. Mokiniai skatinami sava
rankiškai rašyti lietuvių kalba. 
Vyresnieji skyriai, pradedant 
penktuoju, išleido savo laikraš
tėlius: “Snaigės”, “žvaigždutė”, 
“Pavasaris’’, “Pumpurėliai”. Mo
kykla leidžia bendrą laikraštėli 
“Kibirkštis”.

Mokytojai yra susiskirstę pa
gal skyrius Į tris grupes. Be 
bendrų posėdžių, vyko grupiniai 
pasikalbėjimai, diskusijos, dali
nimasis patirtimi. Tai padėjo pa
siekti geresnių mokymo rezul
tatų.

Konkursai
Švietimo ir Šeimos Metais mo

kykla dalyvavo KLB švietimo 
komisijos skelbtuose rašymo, iš
karpų, visuomeninės veiklos ir 
dailiojo skaitymo konkursuose. 
Mokiniai buvo suskirstyti pagal 
amžių Į tris grupes. Metų už
baigimo proga 36 laimėtojams 
buvo įteiktos dovanos — kny
gos.

Kaip patirtis rodo, ateityje 
gal tektų berniukus skirti nuo 
mergaičių. Mergaitės yra pajė
gesnės. Gal todėl, kad joms kal
bos geriau sekasi. Kaip ten be
būtų, bendrose šios rūšies lenk
tynėse berniukai iš anksto pa
smerkti pralaimėjimui, todėl iš 
jų pusės mažiau entuziazmo. 
Reiktų iš viso didesni dėmesį 
kreipti i berniukus. Mergaitės 
visur nonai įsijungia, o berniu
kai slenka iš paskos. Ir mokyk
loje ir organizacijose jie reika
lingi atskiro dėmesio.

Aplamai, yra gražus sugyve
nimas tarp įvairaus amžiaus mo
kytojų, glaudus bendradarbiavi
mas tarp mokyklos tarybos, tė
vu komiteto ir mokytojų. Mo
kykla naudojasi parapijų, ban
kelių, organizacijų ir pavienių 
geradarių duosnia ir medžiagi
ne parama.

KAS KURSTĖ LAISVĖS KOVAS 
LIETUVOJE?

J. Laisvužis, kuris neseniai yra at
vykęs iš pavergtos Lietuvos, “TŽ” 
18, 19, 20, 21 nr. rašė apie Lietuvos 
partizanų kovas pokaryje, apie da
bartines žmonių nuotaikas Lietuvoje 
ir apie “Amerikos Balsą”. Nors re
dakcija pažymi, kad J. Laisvužis “bu
vo artimas laisvės kovų sąjūdžiui”, 
tačiau neatrodo, kad jis pilnai orien
tuojasi tuose reikaluose, šešiose vie
tose jis mini “Amerikos Balsą”, o 
ketvirtame rašiny apie jį specialiai 
kalba. Jis teigia, kad “AB” progra
mos demaskavo rusiškojo okupanto 
žvėriškumus Lietuvoje... (kad jis) 
dažnai kalbėjo apie lietuvių partiza
nų didvyriškumą ir tuo davė lietu
viams suprasti, kad jų kova laisvaja
me pasaulyje sekama... (kad) “AB” 
programos, kurios buvo perduodamos 
1945 — 1953 m., žadino Lietuvos liau
dį kovai su okupantu, (kad) daugelis 
lietuvių “AB” nusivylė ir davė jam 
plepalų maišo pavadinimą...”.

“AB” lietuviškai kalbėti pradėjo 
tik 1951 m. vasario 16 d., vadinasi, 
tada, kai visos partizanų kovos jau 
artėjo prie pabaigos. Partizanų kovos 
pradžioje ir tuo metu, kada, anot 
Laisvužio, ji buvo stipriausia (1948— 
1950), “AB” lietuviškų programų dar 
nebuvo, dėlto ir jokio žadinimo būti 
negalėjo. Ir jeigu žmonės tuo metu 
Lietuvoje kalbėjo apie “AB” bei jo 
“žadinimus kovai”, tai greičiausia jie 
kartojo kieno nors sąmoningai tam 
tikrais sumetimais paskleistus gan
dus. Galbūt gandus tų žmonių, kurie, 
anot Laisvužio, nesiorientavo padė
tyje, kuriems trūko “teorinio įžval
gumo” bei suvokimo, kad niekas iš 
Vakarų Lietuvos vaduoti neateis.

Šių eilučių autoriaus šiais metais 
iš Lietuvos atvykusio, giminaičio tei
gimu, partizaninės kovos išsivystė 
dėl okupanto sudarytos padėties. Jau
nesnio amžiaus vyrams pasirinkimai 
buvo trys: stoti į rusų kariuomenę, 
eiti į mišką ar į stribus. Apsispren
dimas buvo nelengvas, nes visur bu
vo ne pyragai. Buvo net tokių atsi
tikimų, kad vienas brolis ėjo į mišką, 
o kitas į stribus. Pasibaigus karui su 
vokiečiais, situacija kiek pasikeitė. 
Ir čia galbūt galima sutikti su J. 
Laisvužiu, kad jeigu pogrindžio sąjū
dyje būtų buvę išmaningesnių žmo
nių, jeigu, anot jo, “būtų buvę žmo
nių, ginkluotų politinėmis-filosofinė- 
mis žiniomis iš kovos už laisvę bei 
revoliucinės veiklos srities... (tai) 
būtų buvę išvengta partizaninio karo, 
deportacijos Sibiran būtų buvusios 
mažesnės, nusivylimas išlaisvinimo 
galimybe iš rusiškojo okupanto 
priespaudos ateity būtų irgi buvęs 
mažesnis, o revoliucinis potencialas 
ateičiai būtų palikęs stipresnis“.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULADTS

ILGAI LAUKTA IR RENGTA
tautžudystės paroda, kuri buvo skir
ta Lietuvos okupacijos 30 m. sukak
ties minėjimui, iškilmingai atidary
ta Sheraton viešbutyje birželio 13 d. 
Juostą perkirpo Lietuvos gen. konsu
las Čikagoje dr. P. Daužvardis, kuris 
taip pat pasakė trumpą kalbą. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo kongreso 
respublikonų vadas Gerald Ford. 
Taip pat kalbėjo ir kongresmanas iš 
Čikagos Roman Pucinski ir Edward 
Derwinski (abu lenkų kilmės). Pa
grindini kalbėtoją pristatė senato
rius iš Illinois valstijos Ralph Smith. 
Kongresmano Ford kalba buvo jaus
minga ir gerokai antikomunistinė sa
vo turiniu. Jis iškėlė faktą, jog dau
gumas amerikiečių trokšta taikos bet- 
kokia kaina ir nenori girdėti apie 
pavergtųjų kančias. Jis kvietė visus 
kovoti prieš komunizmą visur, nes 
tik komunizmo užmačių supratimu 
bei vieningumu bus galima išlaisvin
ti pavergtuosius. Iš Vašingtono atvy
kęs pulk. Wandervorth perskaitė at
sivežtuosius JAV viceprez. S. Agnew 
ir prez R Niksono sveikinimus lie
tuviams. šios kalbos buvo pasakytos 
tuoj po parodos atidarymo tame pa
čiame viešbutyje Įvykusios vakarie
nės metu. Ten taip pat kalbėjo ir 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas, ku
ris pabrėžė, jog kovojant prieš rusiš
ką imperializmą yra kartu kovojama 
ir už savo bei visos žmonijos laisvę. 
Meninę dalį atliko solistai P. Bič- 
kienė ir St. Baras, kurie, akompa
nuojant Alvydui Vasaičiui, sudainavo 
po kelis kūrinius. Vakarienės pro
gramai vadovavo dr. K. Bobelis, o 
prieš tai įžanginį žodį tarė parodos 
rengėjų komiteto pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, kuris amerikiečių tar
pe yra žinomas kaip dr. Leon Leo
nas. Parodos atidaryme buvo apie 
600 žmonių, vakarienėje — kiek ma
žiau.
• • •

NESENIAI pasirodžiusiame čika- 
goję leidžiamo žurnalo “Technikos 
Žodis” nr. 3 išspausdintas ilgas inž. 
P. Lėlio atsiminimų pluoštas “Ketu
riasdešimt penki metai technikos tar
nyboje”, supažindinama su lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjungos su
važiavimu Toronto mieste (gaila, kad 
numeris skaitytojus pasiekė po su
važiavimo). Yra sužymėta vėl gana 
nemažai lietuviams išduotų patentų, 
kuriuos gavo J. Remeika, K. Sema- 
kas, V. Tolutis (gyvena Vilniuje), 
P. Vilinskis, A. Leiga, K. Daugirdas, 
W. Romanauskas, V. Rimsha, S. Va
liulis, A. Damušis, B. Mičiulis, P. 
Vaznys, V. Draugelis, P. Vitkus, G. 
Grybas, J. Remeika, E. Kuzma, J. 
Valeška, A. Gedris, A. šarka. Yra in-

Paskutiniame rašiny J. Laisvužis 
duoda patarimą, kokios turėtų būti 
“Amerikos Balso” programos. Jis pa
taria pasakoti apie “herojinę Lietu
vos praeitį, apie XIII — XV amžiaus 
kovas”, mokyklų jaunimui duoti iš
traukų iš V. Krėvės “Dainavos šalies 
padavimų” ir “palaikyti ir paskatinti 
šiandieninius kovos metodus su so
vietiniu okupantu”. Šio autoriaus gi
minaitis iš Lietuvos teigia, kad visi tie 
siūlymai yra abejotinos vertės. Apie 
herojinę Lietuvos praeitį galima šį 
tą rasti net ir dabartiniuose Lietuvos 
istorijos vadovėliuose. Krėvės “Dai
navos šalies padavimai” yra išleisti 
Lietuvoje ir jų skaityti niekas ne
draudžia. Tad kodėl juos reikėtų 
skaityti per “Amerikos Balsą?” Tarp 
naujų kovos metodų J. Laisvužis siū
lo sudaryti “rusams kolonistams ne
įmanomas gyvenimo sąlygas”. Betgi 
reikšmingesnis tokių sąlygų sudari- 
nėjimas būtų galimas tik turint jėgą.

A. D.
Red. pastaba. Ir J. Laisvužis, ir 

kiti atvykę iš okupuotos Lietuvos į 
Vakarus tvirtina, kad “Amerikos 
Balso” programos turėjo skatinamo
sios įtakos partizanų sąjūdžiui. Des
peracijoj atsidūrę žmonės jau patį 
“AB” programų buvimą suprato kaip 
paramą rezistencijai. Lietuviškoji “A 
B” programa pradėta transliuoti 1951 
m., bet kitom kalbom ji pradėta 
anksčiau. Jas lietuviai taipgi klausė
si. Galimas dalykas, kad ir ne “AB” 
radijo programos buvo priskiriamos 
“AB”. J. Laisvužio paminėjimas V. 
Krėvės “Dainavos šalies senų žmonių 
padavimų” suprastinąs kaip pavyz
dinis nurodymas, kokio pobūdžio pro
gramos okupuotos Lietuvos žmonėms 
reikia. A. D. tvirtinimas, kad apie 
herojinę Lietuvą galima šį tą rasti 
ir dabartiniuose Lietuvos istorijos 
vadovėliuose, nėra pagrįstas. Turi
me po ranka vidurinių mokyklų is
torijos programas IX-XI klasei 1963 
m. Jose aiškiai matyti visai priešin
ga kryptis. Pvz. sakoma: “Lietuvos 
TSR istorija yra visos Tarybų Sąjun
gos istorijos sudėtinė dalis . .. Iškel
damas klasinę-feodalinę Lietuvos 
valstybės prigimtį, mokytojas paro
do, kad Lietuvos valdančioji klasė 
vedė grobikišką politiką slavų žemių 
atžvilgiu. Aukšta slavų, ypač rusų 
tautos kultūra darė Įtaką Lietuvos 
kultūros vystimuisi” (25 psl.)'. Tai
gi, herojinė buvo senoji Rusija, o ne 
Lietuva. Tai dar ryškiau patvirtina 
vadovėlis “TSRS istorija”, parašyta 
S. Aleksejevo ir V. Kvarcovo ir “pri
imta” vartoti Lietuvos mokyklose.

DEMONSTRACIJOS
Š. m. gegužės 31 d. Antibolševiki- 

nis Tautų Blokas surengė didelę an
tikomunistinę eiseną Toronte. Buvo 

(Nukelta Į 6-tą psl.)

formacija apie inž. Jono šepečio ang
lų kalba knygą “A Critique of Rela
tivity”, kurią išleido “Philosophical 
Library” Niujorke.
• • •

LATVIO T. ZIERINŠ LAIŠKĄ 
“Forgotten Captives” išspausdino 
“Chicago Tribune” dienraštis birže
lio 14 d. laidoje, šis laiškas yra skir
tas prisiminti Lietuvos ir kitų 
dviejų Pabaltijo valstybių okupaci
jai 1940 m. Laiške minima, kad tais 
metais į Prancūziją įžygiavo nacių 
kariuomenė, o į Pabaltijį — raudo
noji. Prancūzija jau esanti laisva, o 
pabaltiečiai dar pavergti, nors jie 
turi tiek pat teisių būti laisvais bei 
nepriklausomais, kaip ir prancūzai. 
“Kaip ilgai tai truks”? — klausia 
Zierinš laiško pabaigoje. Prie šio 
laiško pridėtas ir Pabaltijo valstybių 
žemėlapėlis, kuriame sužymėti svar
biausieji tų respublikų miestai. To
kiu Lietuvos miestu minimas Kaunas. 
Negi šis laikraštis ir aplamai ameri
kiečiai Vilnių palieka lenkams? 
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Dr. Ed
mundas Ringus, “Lituanikos” futbo
lo klubo pirmininkas, dalyvavo me
dicinos gydytojų suvažiavime Mask
voje. Iš ten trumpam laikui buvo nu
vykęs į Vilnių pasimatyti su savo 
artimaisiais bei pažįstamais. — Irena 
Glambaitė baigė universitetą ir ta 
proga jos tėveliai “Hamlin” klube su
rengė gražią puotą, kurioje dalyvavo 
apie 100 svečių. — Rašytoja Sonė To- 
marienė su savo vyru daugiau kaip 
metam išvyksta Europon. Pradžioje 
žada pasukti į Skandinaviją, o ru
denį vykti Lietuvon, žiemą bei likusi 
laiką praleis savo vyro tėvų 
gimtinėje Graikijoje. Naujausia jos 
knyga “linginė ir darbštutė” nese
niai pasirodė Vilniuje 50.000 tiražu. 
— Pedagogas ir žurnalistas Juozas 
Gobis iš Klevelando buvo atvykęs i 
Čikagos priemiestį Homewooda, kur 
gyvena jo dukterėčia dail. Asta ir dr. 
Pr. Sutkai. — Grupe lietuvių šach
matininkų, kuri šią vasarą organiza
vo S. Amerikos liet, šachmatininkų 
grupę Lietuvon, šį sumanymą nukėlė 
vėlesniam laikui. — Čikagos “Litua
nikos” vyru pirmoji futbolo vienuo
likė birželio 14 d. įvykusiose pirme
nybių rungtynėse nugalėjo “Real” 
komandą 4:0. įvarčius lietuvių nau
dai iškovojo Viktoras Pikšrys 3 ir 
“Maikis”-Mikalauskas 1. Jauniai turė
jo nusileisti “Tigers” vienetui 1:5, 
o berniukai — “Green-Whites” vie
nuolikei — 0:2. — Dail. Povilo Puri
no kurinių paroda vyksta kartu su 
lietuvių tautžudystės paroda Čikagos 
Sheratono viešbutyje. Išstatyta 19 šio 
žymiojo dailininko darbų.



^PAVERGTOJE 'MH
PRIĖMIMAI IR PAREIŠKIMAI
“Gimtojo Krašto” pranešimu, kul

tūros ir draugystės ryšininkai suren
gė priėmimą Vilniuje moksliniais 
tikslais viešėjusiems filologams. Sa
vaitraštis mini Fordhamo universite
to slavistą prof. V. Jaskevičių, Oslo 
universiteto aspirantą H. Rinholmą, 
Bulgarijos Mokslų Akademijos bul
garų kalbos instituto mokslinį bend
radarbį M. Čalykovą, Šveicarijos Neu- 
schatel universiteto docentą J. P. 
Locheri. Jiems buvo parodyti filmai 
apie dabartine Lietuvą. Vilniuje taip
gi lankėsi «JAV chirurgų kolegijos 
narys prof. A. Čepulis. “TŽ” kultūri
niame skyriuje jau minėjome Vil
niaus universitete skaitytas prof. dr. 
Algirdo Avižienio ir dr. Arvydo Klio- 
rės paskaitas. Kompartijos oficiozas 
“Tiesa” birželio 2 d. paskelbė trum
pą pranešimą apie prof. dr. A. Avi
žienio paskaitą ir jo pareiškimą, ku
riame, tarp kitko, sakoma: “Na, o į 
Vilnių visada mielai užsuku, kai tik 
atsiranda galimybė apsilankyti Euro
poje. Aš ir kiti mokslininkai išeiviai 
labai didžiuojamės, gavę tribūną se
ninusiame Tarybų Sąjungos univer
sitete.” Taigi, pref. dr. A. Avižienis, 
kalbėdamas ne tik savo, bet ir kitų 
išeivių mokslininkų vardu, Vilniaus 
universitetą vadina seniausiu Sovietų 
Sąjungos universitetu. Toks neatsar
gus prasitarimas yra labai parankus 
Maskvos propagandai, nes juo pripa
žįstamas priverstinis Lietuvos įjungi
mas į Sovietų Sąjungą. Galimas daly
kas, prof. dr. A. Avižienis norėjo pri
minti sovietams, kad lietuviai turi se
nesnes švietimo tradicijas už okupan
tą, bet ar vertėjo tokiu atveju Vilnių 
atiduoti Sovietų Sąjungai? Tai rodo, 
kad mūsų mokslininkai menkai 
orientuojasi politinėje plotmėje.

LIETUVOS GYVENTOJAI
Spaudoje jau paskelbti š.m. sau

sio 15 d. įvykusio gyventojų surašy
mo duomenys. Lietuva dabar turi 
3.129.000 gyventojų, kurių 1.466.000 
yra vyrai ir 1.663.000 moterys. Taigi, 
moterų rasta 6% daugiau, negu vyrų, 
bet 1959 m. surašyme jos vyrus bu
vo pralenkusios net 8%. Per 11 me
tų Lietuvos gyventojų skaičius pa
didėjo 418.000. Statistikos valdybos 
duomenimis, natūralus šio laikotar
pio prieauglis — 367.000, nes gimė 
630.000 ir mirė 263.000 gyventojų. 
Tuo būdu lieka statistikos nepaaiš
kintas nenatūralus 51.000 gyventojų 
prieauglis nuo 1959 m. Tiek, matyt, 
buvo susilaukta kolonistų iš Sovietų 
Sąjungos. Šia proga pateikiami ir 
ankstyvesnieji apskaičiavimų bei su
rašymų duomenys. Pagal juos Lietu
va 1940 m. turėjo 2.925.000 gyvento
jų, 1950 m. — tik 2.573.000 su aiš
kiai jaučiamais karo ir trėmimų nuo
stoliais, 1959 m. — 2.711.000. Lygi
nant 1940 m. ir 1970 m. duomenis, 
gaunamas tik 204.000 gyventojų pa
didėjimas, bet pirmą kartą paskuti
niame surašyme jau yra pralenktas 
prieškarinis nepriklausomos Lietu
vos gyventojų skaičius. Taigi, reikė
jo net 30 metų padarytiems nuosto
liams atitaisyti. Kiek šiandien yra 
Lietuvoje lietuvių ir kiek nelietuvių, 
paaiškės tada, kai bus paskelbti ga
lutiniai šiemetinio surašymo smul
kūs duomenys.

MIESTAI IR KAIMAI
Iš bendro 3.129.000 dabartinio gy

ventojų skaičiaus miestuose gyvena
1.572.000, kaimuose — 1.557.000. Pir
mą kartą Lietuvos istorijoje miestie- 
ciai jau yra pralenkę kaimiečius 
15.000. Per 11 metų miestų gy
ventojų skaičius padidėjo 526.000, o 
kaimų gyventojai sumažėjo 108.000. 
Natūralaus prieauglio miestiečiai tu
rėjo 192.000. Likusis 334.000 miestie
čių prieauglis yra aiškinamas naujų 
miesto gyvenvietčių įsteigimu, senų
jų miestų prasiplėtimu, kaimiečių 
persikėlimu į miestų pramonės įmo
nes. Iš viso dabar Lietuvoje yra 115 
miestų gyvenviečių: 2 turi 250.-500.- 
000 gyventojų; 1 — 100.-250.000; 1 — 
75.-100.000; 1 — 50.-75.000; 4 — 20.- 
51.000; 13 — 10.-20.000; 19 — 5.10.- 
000; 21 — 3.-5.000; 19 — 2.-3.000, c 
46 gyvenvietės neturi nė pilnų 2.000 
gyventojų. Gyventojų tankumas nuo 
42 vienam kv. kilometrui 1959 m. 
Lietuvoje padidėjo iki 48 paskutinia
me surašyme.

MIESTŲ’ AUGIMAS
Lietuvos miestai š. m. sausio 15 d. 

surašyme išsirikiavo šia tvarka: Vil
nius su 3*1.700 gyventojų, Kaunas 
— 306.200, Klaipėda — 139.900, Siau
bai — 92.800, Panevėžys — 73.500, 
Kapsukas (Marijampolė) — 28.700. 
Alytus — 27.900, Ukmergė — 21.600, 

Cicero jaunosios ateitininkės duoda įžodį ir gauna ženkliukus iš 
MAS dvasios vado kun. G. Kijausko, SJ. Šalia stovi Cicero moks- 
leivių ateitininkų kuopos pirmininkas Saulius Kuprys. Prie vėliavos 
— V. Stuopytė, L. Lauraitis, D. Stončiūtė. Nuotr. Ed. Sulaičio

Telšiai — 20.200, Kėdainiai — 19.- 
700, Tauragė — 19.500, Radviliškis
— 16.900, Jonava — 14.400, Plungė
— 13.600, Mažeikiai — 13.400, Utena
— 13.300, Kretinga — 13.000, Šilutė
— 12.400, Kuršėnai — 11.500, Biržai
— 11.400, Druskininkai — 11.200, 
Naujoji Akmenė — 10.200. Didžiau
sią prieauglį 1959-70 m. turėjo: Jo
nava — 188%, Alytus — 127%, 
Druskininkai — 93%, Naujoji Akme
nė — 89%, Utena — 85%, Panevė
žys — 79%. Per tą patį laiką Vilnius 
paaugo 57%, Kaunas — 40%. Smul
kūs tautybių, išsimokslinimo, profe
sijų duomenys bus paskelbti ateityje.

MOKSLEIVIŲ PARODA
Vilniaus “Dinamo” sporto draugi

jos manieže atidaryta tris sakaites 
truksianti Lietuvos profesinių tech
nikos mokyklų moksleivių darbų ir 
suvenyrų paroda. Moksleivius dau
giausia vilioja radiotechnikos, 
elektronikos ir automatikos paslap
tys. Paroda turi apie 300 eksponatų, 
200 suvenyrų. Didžiausio lankytojų 
dėmesio susilaukė Klaipėdos profesi
nės technikos mokyklos nr. 14 moks
leivių sukurtas robotas “Robertas”, 
gyvu žodžiu raginantis lankytojus su
sidomėti paroda, bet dar nesugeban
tis atsakinėti į jų klausimus. “Ro
bertas” taipgi moka pakelti rankas, z 
pajudėti į priekį. Kauno profesinės 
technikos mokyklos nr. 22 mokslei
viai parodai pateikė savo darbo osci- 
lografą, kreivių pagalba padedantį 
įsidėmėti fizikos pamokas. Gausiame 
suvenyrų skyriuje akį traukia liau
dies šokius šokančios lėlės, gintari
niai ir metaliniai papuošalai, dide
lis skaičius žvakidžių. Baldų pavyz
džiams atstovauja specialus skyrius. 
Elektrifikuotas žemėlapis skelbia, 
jog Lietuvoje yra 65 profesinės tech
nikos mokyklos su 25.000 moksleivių. 
Kitas žemėlapis yra skirtas Lenino 
propagandai —Jame vaizduojamas jo 
“Iskros” kelias per Lietuvą į Rusiją. 
Taigi, nes ir moksleivių darbų pa
rodoje neapsieinama be visiems iki 
gyvo kaulo įgrisusio Lenino garbi
nimo.

GILINO UOSTĄ
Ledonešio metu ištvinęs Nemunas 

per Kuršių marias į Baltiją atnešė 
tūkstančius kubinių metrų dumblo. 
Susidūrusi su Baltijos šiaurės vakarų 
vėjo genamomis bangomis, Nemuno 
srovė prarado greiti. Didžioji dumb
lo dalis nusėdo Klaipėdos jūrų pre
kybos uosto rajone. Balandžio 21 d. 
čia buvo konstatuotas dugno pakili
mas ištisu pusmetriu. Kadangi gylio 
sumažėjimas galėjo būti pavojingas 
didiesiems laivams, uostą gilinti bu
vo iškviesta galinga žemsiurbė “Bal
tijos jūra”, vadovaujama kapitono E. 
Poltavskio. Jos įgula dirbo net per 
Gegužės Pirmosios šventes, kol paga
liau buvo atstatytas normalus uosto 
gylis.

ATŽELDINAMI MIŠKAI
Spaudoje paskelbtais duomenimis, 

miškai Lietuvoje dabar sudaro vieną 
ketvirtadalį visos teritorijos, šiemet 
jie padidės 15.500 hektarų. Medelių 
sodinimą jau pradėjo Druskininkų 
miškų ūkis, Senovės, Merkinės, Su- 
bartonių, Kybiškių girininkijos. Pa
grindinis domesys skiriamas žemės 
ūkio reikalams netinkančiom kol
chozų ir sovchpzų žemėm, kuriom 
teks daugiau kaip du trečdaliai me
delių. žemę nuo erozijos saugos pu
šynėliai, eglynai, maumedžių, liepų, 
klevų, kaštonų giraitės. Jas papildys 
šaltalankio, skiautalapėš obelies, šei
vamedžio krūmai, kurių vaisius 
mėgsta paukščiai. Erozijos paliestų 
plotų sovchozuose ir kolchozuose yra 
apie 27.000 hektarų.

IGNALINIEČIŲ PRAŠYMAS
“Valstiečių Laikraštis” 69 nr. pa

skelbė 34-rių ignaliniečių tylų skun
dą ir kuklų prašymą: “Retu gamtos 
grožiu pasižymi Ignalinos rajono 
švento ežero apylinkės. Garbanoti ši
lai, vandenų mėlynė, smėlio paplū
dimiai. Ir ramūs, tylūs kaimeliai — 
Pašventė, žagarinė, Marceliškės, Gi- 
rutiškės. .. Mielai prie švento už
suktų turistai, keliauninkai. O ir 34 
sodybų palei švento ežerą gyventojai 
mėgtų daugiau pasižmonėti, jei pro 
jų kaimelius važinėtų bent vienas 
autobusas. Artimiausias miestelis 
Dūkštas — už 15 kilometrų, parduo
tuvė — už 6 kilometrų, ^mokykla — 
irgi už tiek pat. Ne taip jau patogu 
pėstiems ... Siūlome suremontuoti 
kelią pro žagarinę ir sutvarkyti til
telius. O autobusų liniją Zarasai — 
Tuniškės pratęsti iki Dūkšto.”

V. Kst.

DELHI, ONTARIO
PAMINĖTA DIDŽIOJI LIETUVOS 

TRAGEDIJA — 30 m. okupacijos su
kaktis. Uniformuoti ir su vėliavomis 
šauliai ir skautės š. m. birželio 14 d. 
dalyvavo pamaldose, kurių metu kle
bonas kun. dr. J. Gutauskas savo pa
moksle statistiniais duomenimis pri
minė, kad komunistų ir nacių tero
ras sunaikino žymią tautos dalį. Prie 
žuvusiems už Lietuvos laisvę lietuviš
ko kryžiaus Delhi apylinkės lietuvių 
vardu padėtas vainikas, žodį tarė 
apylinkės pirm. Stp. Jakubickas, sve
čias iš Rodney V. Ignaitis ir parapi
jos komiteto pirm. J. Strodomskis.

Stepas Jakubickas

WINNIPEG, MAN.
VASARIO 16 minėjime winni- 

pegiečiai Tautos Fondui aukojo: $10: 
V. Januška; $6: M. Januška; $5: M. 
Šarauskas, L. E. Stanius, Br. Bujokie- 
nė, Eug. Kalas, P. Liaukevičius, kun.
J. Berštašius, A. Kleinys, J. Demerec- 
kas, K. Strikaitis; $3: A. Radzevičius,
K. Blažys, J. Mikalauskas, . A. Dudo
nis; $2: V. Zavadskienė, K. Malaške- 
vičius, Vyt. Kriščiūnas, P. Žiminskas, 
A. Kuncaitis, T. Lukas, M. Zavads- 
kas, Ev. Federas, P. Bagdonas, J. 
Timmermanas, Br. Vaičaitis, L. Bar- 
tininkas, Alf. Balčiūnas, A. Končius; 
$1: V. Marozas, M. Daubarienė, V. 
Šerkšnys, V. Stankevičius, O. Molie
nė, O. Jančiukienė, V. Galinaitis, J. 
Mališauskas, St. Surdokas, A. Nolius, 
J. Beižis, V. Urniežius, K. Mažeika, 
St Ramančiauskas; iš viso $115. Už 
salę sumokėta $25. Tautos Fondo ats
tovybei pasiųsta $90. Aukotojams 
reiškiu gilią padėką.

D. Januškaitė,
Tautos Fondo atstovė Winnipege

Pereitų metų Dainavos mergaičių 
stovyklos personalo dalis: Rimas Ju- 
zaitis, E. Razgaitytė, Sės. Igne, N. 
Balčiūnienė, J. Kuraitė, M. Lenkaus
kienė planuoja dienos darbus. Dalis 
jų grįžta šią vasarą į stovyklą, ruo
šiamą mergaitėms nuo 7 iki 16 metų. 
Jų laukia smagios dienos lietuviškoj 
ir krikščioniškoj nuotaikoj. Informa
cijų teirautis: Dainava — Mergaičių 
stovykla, 15100 Austin Rd., Manches
ter, Michigan 48158, USA.

KNIGHT

PALYGINKITE IR APSISPRĘSITE PIRKTI 
WESTINGHOUSE ORO VĖSINTUVUS

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 penki. 9—9

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

S HAMILTON™
DAIL. LEONO URBONO, atvyku

sio iš Australijos, dailės paroda bus 
Jaunimo Centre, 48 Dundurn St. N., 
Hamilton. Parodos atidarymas — bir
želio 26, penktadienį, 7 v. v. Paroda 
bus atidaryta šeštadienį ir sekmadie
nį — birželio 27 ir 28 d. nuo 10 v. r. 
iki 9 v. v. Bus išstatyti 36 paveikslai 
rėmuose ir apie 20 aplanke (portfo
lio). Šioj parodoj bus didoki darbai, 
kurie buvo išstatyti daugelyje kon
kursinių parodų įvairiuose Australi
jos miestuose. Taip pat bus darbų, 
kurie Kanadoje dar nėra rodyti. Dau
gumas darbų sukurti paskutinių 5-rių 
metų laikotarpyje. Visi kviečiami ap
lankyti šią vertingą parodą.

SLA 72 KUOPOS gegužinė įvyks 
liepos 12 d. A. Padolskio sodyboje 
Paris, Ont Ruoša jau pradėta. Lote
rijos bilietai atspausdinti ir SLA vei
kėjų platinami. Iš gauto pelno kuo
pa skirs $100 Kanados Lietuvių Fon
dui. Programoje dalyvauja Ramona 
Ulbinaite iš Niagara Falls, Ont. Ji 
yra mokyklinio amžiaus ir savo kla
sėje pirmaujanti solo dainavime. Ne
kartą yra vykusi į Torontą atstovauti 
savo klasei ir laimėjusi I vietą. Bus 
ir daugiau staigmenų, nuobodžiauti 
nereikės. Veiks užkandžių ir nealko
holinių gėrimų bufetas. Gegužinė 
įvyks ir blogam orui esant, nes tuo 
atveju šeimininkai užleis savo patal
pas. Jei susidarytų sunkumų rasti ge
gužinės vietą, skambinti: Paris 442— 
3576.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ paminėjimą 
čia visida rengia trys Pabaltijo tau
tos kartų. Šiemet minėjimui vadova
vo estai. Visų bendru nutarimu atsi
sakyta nuo daug ta proga čia rengtų 
paradų ir bandyta Pabaltijo tautų

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai

Limited

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

Mokame už:Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais
ketvirtadieniais _ _
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak.
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

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

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

9.30 — 5 
9.30—5
9.30 — 5
9.30 — 5 

v. 
v. 
v. 
v.

p.p. 
p.p. 
P-P- 
p.p.

reikalu patekti į vietos spaudą bei 
radiją. Tai iš dalies atsiekta. Miesto 
burmistras priėmė estų, latvių ir lie
tuvių Bendruomenių pirmininkus, 
kurie, lydimi vienos savo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios mergaitės, 
įteikė burmistrui savo vėliavas, pa
prašydami jas iškelti tą dieną prie 
miesto rotušės. Lietuviai trėmimus 
atžymėjo ir bažnyčioje. Už Sibire nu
kankintus lietuvius mons. dr. J. Ta- 
darauskas atnašavo Sumą, o kun. J. 
Gaudzė pasakė pamokslą. Po Mišių 
buvo atgiedota “Libera”, trys mažy
tės lietuvaitės įnešė ir padėjo prie 
altoriaus po didelę geltonų, žalių ir 
raudonų gyvų gėlių puokštę, simboli
zuodamos mūsų trispalvę, tą niekad 
mūsų širdyse nemirštantį lietuvių 
tautos simbolį. Pamaldos užbaigtos 
Tautos himnu. K. M.

E. IR L KLEVŲ PADĖKOJE “T. 
Ž.” 23 nr. praleistos šios pavardės: O. 
J. Adomauskų, A. V. Babeckų, A. D. 
Kochankų, R. J. Pleinių, A. Pūkų 
(Toronte). Be to, vietoje A. J. Ma
čiulių pavardės turėjo būti A. J. Ma
čiukų ir J. Mačiuko. Šiuo papildoma 
ir atitaisoma skelbtoji padėka.

Advokatas

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

depozitus _______________5%
šėrus ir sutaupąs ........_.._6%%
už vienų metų terminuotus 
indėlius________________ 9%
Juodame: 
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 9%
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e II ITIl VIAI PASAULYJE
I.A. Valstybės

“LIETUVIAI PROTESTAVO prieš 
rusų vykdomą persekiojimą”. Tokią 
žinia 2 psl. po L. Brežnevo nuotrau
ka paskelbė birželio 15 laidoje “New 
York Times” dienraštis. Nurodyta, 
kad keli šimtai lietuvių birželio 14 
d. buvo susirinkę Flushing Meadow’s 
Parke paminėti Baltijos kraštų 700,- 
000 gyventojų išvežimų ir protestuoti 
prieš “neteisėtą ir neteisingą okupa
ciją”. Dar pažymėta, kad Niujorko 
valstijos gubernatorius N. Rockefel
ler pasirašė raštą, kuriuo birželio 15 
d. paskelbta masinių išvežimų prisi
minimo diena. E.

“VARPO” ŽURNALO skaitytojų 
suvažiavimas rengiamas birželio 27, 
šeštadienį, 3 v. p.p., Community sa
lėje Union Pier, Mich. Programoje: 
“Lietuvių politinės ideologijos nau
jų idėjų šviesoje” ir poezijos vaka
ras laisvės tema.

ČIKAGOJE RUOŠIAMASI išleisti 
vysk. Vincento Borisevičiaus mono
grafiją. Jis buvo suimtas už partiza
nų rėmimą, nuteistas mirti, bet vė
liau, pakeitus sprendimą, buvo iš
tremtas į nežinomą vietovę, kur ir 
mirė tremtinio mirtimi. Monografi-. 
jai jau yra gautas redaktorius, mece
natas ir leidėjas. Viso pasaulio lietu
viai, kuriems teko pažinti vysk. V. 
Borisevičių, prašomi siųsti straips
nius ar bent trumpus atsiliepimus 
apie garbųjį velionį. Ypač laukiama 
nuotraukų, kurios, jomis pasinaudo
jus, bus grąžintos. Siunčiama me
džiaga turi būti pasirašyta, su siun
tėjo pridėtu adresu. Pageidaujančių 
pavardės nebus skelbiamos monogra
fijoje. Medžiagos laukia A. Liutkus 
ir B. Žukauskas, 6910 So. Fairfield 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

SU SOVIETŲ TURISTŲ GRUPE 
Niujorke, Vašingtone, San Francisco, 
Los Angeles bei kituose miestuose 
lankosi dailininkas ir dailėtyrininkas 
P. Gudynas, Vilniaus dailės muzėjaus 
direktorius, ir Kauno miesto vykdo
mojo komiteto pirmininko pavaduo
toja J. Narkevičiūtė. Ji taipgi yra 
“Draugystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis” prezidiumo narė, 
Kauno skyriaus pirmininkė. Viešna
gė JAV truks porą savaičių.

DAVID LAWRENCE, amerikietis 
žurnalistas, kurio nuolatines skiltis 
turi šimtai amerikiečių laikraščių, 
vieną savo rašinį paskyrė Baltijos 
respublikų sovietinės okupacijos tris
dešimtmečiui. Jis primena amerikie
čiams skaitytojams, kad tik A. Hitle
rio dėka Sovietų Sąjunga, kaip jo 
sąjungininkė, galėjo okupuoti Pabal
tijį. Kad šiandien yra sovietų kon
trolėje Rytų Europos pavergtos tau
tos tautos, atsakomybė tenka Ameri
kai, teikusiai paramą II D. karo me
tais sovietams. D. Lawrence taipgi 
mini JAV vyriausybės jau 30 metų 
trunkantį nusistatymą nepripažinti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos privers
tinio į jungimo Sovietų Sąjungon, se
nato ir atstovų rūmų priimtą rezoliu
ciją, prašančią JAV prezidentą iškel
ti šių trijų tautų laisvo apsisprendi
mo klausimą Jungtinėse Tautose. 
Prieš keletą metų buvo įsteigta spe
ciali organizacija “Amerikiečiai už 
kongreso veiklą Baltijos valstybėms 
išlaisvinti”, kurios garbės komiteto 
nariu nuo 1967 m. yra dabartinis 
JAV prez. R. Niksonas. Supažindinęs 
skaitytojus su lietuvių partizanų ko
vomis ir jų aukomis, D. Lawrence už
simena apie nepriklausomybę gavu
sius Afrikos bei Azijos kraštus ir 
konstatuoja, jog šiuo metu telkiamos 
naujos pastangos priversti JAV vy
riausybei prabilti Jungtinėse Tauto
se sovietų pavergtų Baltijos tautų 
vardu, šis D. Lawrence straipsnis at
sirado L. Valiuko rūpesčiu.

Kolumbija
SOVIETŲ AMBASADA, patyrusi 

iš spaudos ir televizijos pranešimų 
apie Klevelando “Grandinėlės” Ko
lumbijoj rengiamus koncertus, įteikė 
protestą užsienio reikalų ministerijai. 
Girdi, “antisovietinė propaganda gali 
pakenkti Kolumbijos ir Sovietų Są
jungos geriem santykiam”. Ta pačia 
proga buvo pareikalauta uždaryti ir 
Lietuvos konsulatą. Kolumbijos už
sienių reikalų viceministeris prane
šė Lietuvos konsului, kad nebus lei
džiama rengti “Grandinėlės” koncer
tų ir jos nariams nebus duodamos vi-

RODNEY, ONT.
GINTARAS JOCIUS baigė Guelph 

universitete bakalauro (B. Sc.) laips
niu agronomiją. Jis buvo pavyzdingas 
studentas, tad darbui pasiūlymų ne
trūko. Darbą pasirinko Canadian 
Broadcasting Corporation bendrovė
je. Ateity dar mano tęsti mokslą ir 
specializuotis teisėje, kuri būtų suriš
ta su žemės ūkiu. Gyvendamas šioje 
apylinkėje, baigė lietuvių mokyklą, 
dalyvavo jaunimo sambūryje. Tikėki
mės, kad Gintaras visur gins tėvų 
krašto — Lietuvos reikalus. Jo tėvai 
turi ūkį prie Rodney, kuriame augina 
tabaką, daržoves ir turi vaismedžių 
sodą.

JAUNIMO IŠVYKA Į DELHI. Bir
želio 27 d. įvyksta S. Amerikos Šaulių 
suvažiavimas Delhi. Meninę progra
mą atlikti pakviesti Rodney ir Delhi 
jaunimas. Malonu, kad šaulių vadovy
bė, įvertindama jaunimo darbą ir pa' 
stangas, duoda jiems progos daugiau 
padirbėti ir savo darbo vaisiais pasi
džiaugti.

ŠIŲ METŲ DERLIUS gali būti ge
ras. Pavasaris buvo palankus tiek ta
bakui, tiek kukurūzams bei pupoms.

j Kor.

zos. “Grandinėlės” kvietėjai ir Lietu
vos konsulas tada kreipėsi į JAV am
basadą Bogotoje, prašydami sutruk
dyti sovietų kėslus. Kolumbijos už
sienio reikalų ministerija pakeitė 
nuomonę, kai JAV ambasada paaiš
kino, kad “Grandinėlės” šokėjai yra 
JAV piliečiai ir kad Sovietų Sąjunga 
neturi teisės kištis į Kolumbijos ir 
JAV reikalus koncertų klausimu.

Australija
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ informavo

me skaitytojus apie Australijos lie
tuvių susiskaldymą, P. Nagio spaus
tuvės “Mintis” ir kitų asmenų reika
lavimą ALB krašto valdybai pakeisti 
jos leidžiamos “Mūsų Pastogės” re
daktorių V. Kazoką. Dabar mus pa
siekė “Minties” spaustuvėje išspaus
dintas naujas laikraštis “Lietuvos Ke
liu”, kurio leidėjais pasirašo Sidnė
jaus lietuvių žurnalistų ir spaudos 
darbuotojų būrelis, o redakcinę ko
legiją sudaro: inž. J. Grudzinskas, J. 
Kapočius, J. P. Kedys, E. Lašaitis, A. 
Lukšytė, Pr. Sakalauskas, V. Saudar
gas, A. Skirka ir J. Vėteikis. Atsakin
gu redaktorium angliškoj metrikoj 
nurodytas J. P. Kedys. Iš turinio aiš
kėja, jog “Lietuvos Keliu” birželio 15 
d. Sidnėjuje išleido prieš V. Kazoko 
ir ALB krašto valdybos laikyseną nu
siteikę asmenys. “Minties” spaustu
vės savinnikas Pr. Nagys praneša, 
jog jo spaustuvė V. Kazoko redaguo
jamos “Mūsų Pastogės” spausdinimą 
vietoj anksčiau siūlyto pereinamam 
laikotarpiui vieno mėnesio sutrumpi
no iki dviejų savaičių. Priežastis — 
ALB krašto valdybos kitoje spaustu
vėje išspaudintas redaktoriaus pakei
timo reikalavęs raštas, išsiuntinėtas 
kartu su “Mūsų Pastoge”. Šio susikir
timo pagrinde glūdi skirtingos nuo-
monės dėl bendravimo su okupuota 
Lietuva. Grupė tautiečių griežtai pa
sisakė prieš “MP” red. V. Kazoko li
niją. Kadangi “M. P.” leidėjas yra 
ALB krašto valdyba, tai ir ji atsidū
rė konflikto ugnyje. “Dirvos” kores
pondentas Australijoj Vladas Radze
vičius rašo: “Minties” spaustuvės sa
vininkui P. Nagiui atsisakius spaus
dinti “Mūsų Pastogę”, Krašto Valdy
ba dabar ją leidžia perfotografuoda
ma rašomąja mašinėle paruoštą teks
tą. Laikraščio išvaizda apverktina, 
bet Krašto Valdyba greitosiomis nie
ko kito negali padaryti. Grįžimą prie 
normalios padėties nulems aukos 
spausdinimo priemonėms įsigyti. 
Krašto Valdyba netrukus skelbs au
kų rinkimo vajų ... ” VL Radzevičius 
taipgi praneša, kad ALB Sidnėjaus 
apylinkės naują valdybą sudarė: T. 
Reisgienė, J. Ramanauskas, A. Reis- 
gys, B. Stanionis ir V. šHteris, o 
“Mūsų Pastogės” red. V. Kazoką sid- 
nėjiškiai išrinko į garbės teismą.

Italija
DAIL. V. K. JONYNAS birželio 15 

d. atskrido Romon ir atgabeno pa
skutines 5 skulptūras Lietuvos kanki
nių koplyčiai. Jos čia bus atliedintos 
bronzoje. Svečio iš JAV laukia baig
miniai koplyčios dekoravimo darbai. 
Į Niujorką V. K. Jonynas grįš liepos 
pabaigoje.

UŽSIENIO KRAŠTŲ ATSTOVAI 
Vatikane popiežių Paulių VI kunigys
tės auksinės sukakties proga pagerbė 
specialia dovana — visų diplomatų 
bendra pinigine auka, kuri bus pa
naudota į kunigus einančio klieriko 
stipendijai. Popiežius Paulius VI dip
lomatus priėmė specialioje audienci
joje. Kubos ambasadorius, diplomati
nio korpuso dekanas, išvardino visus 
prie dovanos prisidėjusius. Jų tarpe 
buvo ir Lietuvai atstovavęs St. Lozo
raitis, jr.

A. A. ST. GIRDVAINIS, Lietuvos 
atstovas Vatikanui, mirė birželio 15 
d. Romoje. Gimęs 1890 m. rugsėjo 27 
d. Užsienio km., Skaudvilės valsč.,
Tauragės apskr., velionis Lietuvoje 
buvo teisininku, karininku, tačiau di
džiausią gyvenimo dalį paskyrė diplo
matinei tarnybai.

Prancūzija
O. MILAŠIAUS BIČIULIŲ DRAU- 

GIJA “Les Amie De Milosz” gegužės 
24 d. atžymėjo jo gimtadienį Fontai
nebleau, kur yra palaidotas žymusis 
poetas. Atitinkamą žodį tarė draugi
jos garbės pirm. J. Cassou, nariai pa
skaitė keletą O. Milašiaus poemų. 
Aplankius velionies kapą Fointeneb- 
leau kapinės", buvo susitelkta “L’Ho- 
tel de L’Aigle Noir” viešbutyje, ku
rio dažnas svečias būdavo a. a. O. Mi
lašius. Pagerbdamas velionies atmini
mą, savininkas pavaišino visus O. Mi
lašiaus gimtadienio dalyvius.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJA nutarė 

pradėti naujo bendrabučio statybą, 
žemės prakasimo pamatams iškilmė
— birželio 27 d. Mokslo metus gim
nazija baigia liepos 11 d^ o naujuo
sius pradės rugsėjo 8 d. Stengiamasi 
surasti daugiau mokinių. Mokestis už 
mokslą ir pragyvenimą — 70 DM mė
nesini.

VASAROS STOVYKLA lietuviškų 
šeimų vaikams nno 8 iki 14 metų am* 
žiaus šiemet rengiama Romuvoje lie
pos 26 — rugpjūčio 15 d. d. Regis- 
truojamasi VLB valdyboje Romuvo
je, apylinkių valdybose ar pas kape
lionus. Stovyklos mokestis už 1 vai
ką — 50 DM, už 2 vaikus — 80 DM, 
už 3 vaikus — 100 DM. Vaikus į sto
vyklą turi atvežti patys tėvai.

JAUNIMO STOVYKLĄ liepos 20
— rugpjūčio 2 d. d. Gummersbache 
prie Aggersee rengia Vokietijos LB 
jaunimo sekcija.
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REGINA KRYŽAN AU SKAITĖ, bai-

k
KYMANTAS JONAS PETRAUSKAS, 
baigęs psichologiją bakalauro laips
niu Windsoro. Ont., universitete. Gi
mė Bradforde, Britanijoje, ir dvejų 
metu amžiaus su tėvais atvyko į To
rontą, kur ir dabar gyvena. Baigė Šv. 
Antano pradinę mokyklą, mokėsi ku
ri laiką lietuviu gimnazijoj Kenne- 
bunkporte, baigė Michael Powers 
gimnaziją Toronte. Visą laiką daly
vavo lietuviu veikloje: baigė 10-ties 
skyrių šeštadieninę Maironio mokyk
lą, Įstojo į jūrų skautus, vėliau — į 
ateitininkų eiles ir buvo jų kuopos 
valdybos pirmininku. Sporto mėgėjas 
— Kanados jaunių čempijonas leng
vojoj atletikoj, “Aušros” sporto klu
bo narys. Planuoja tęsti psichologijos 
studijas.

RAMUTIS JONAS VILBIKAITIS šį 
pavasarį gavo bakalauro laipsni, bai
gęs “Honours Applied Physics” kur
są Waterloo universitete, Ontario; 
sūnus Kazimiero ir Onos Vilbikaičių; 
gimė 1947 m. Vokietijoje, pradinę 
mokyklą ir gimnaziją baigė St. Cat
harines mieste. Baigęs gimnaziją 
1965 m. su “first class honours” ir 
laimėjęs $1400 stipendiją, Ramutis 
įstojo į Waterloo universiteto gamtos 
mokslų fakultetą studijuoti pritaiko
mosios fizikos. Norėdamas gauti ne 
tik teorinių žinių, bet ir praktikos sa
vo pasirinktoje srityje, Ramutis pa
sirinko 5 metų programą, kurioje vie
nas semestras (4 mėn.) skiriamas 
studijoms ir vienas — darbui iki stu
dijų pabaigos. Praktikos darbus jis 
atliko Otavoje Northern Electric R 
& D Laboratories ir Chalk River 
miestelyje Atomic Energy of Cana- 

LIETUVOS KANKINIU 
KOPLYČIA

SV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
garsiausioje pasaulio vietoje, 

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

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

koplyčios dedikaciją.
Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND, 

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

gusi Toronto universitete kūno kul
tūros ir sveikatos ugdymo kursą ba
kalauro laipsniu—BPHE. Gimė 1947 
m. rugsėjo 11 d. Flensburge, Vokie
tijoj. Toronte baigė Bloor Collegiate 
Institute. Šalia tiesioginių studijų, 
domėjosi ir tebesidomi baletu. Mo
kėsi Boris Volkoff School of Dance 
ir dalyvavo įvairiuose koncertuose— 
lietuvių ir nelietuvių. Priklausė uni
versiteto šokėjų grupei, kuri dalyva
vo koncertuose Toronte, Montrealy- 
je ir Čikagoje. Rūpėjo jai ir lietuvių 
tautiniai šokiai — dalyvavo Toronto 
tautinių šokių grupėje ir kaip baleto 
šokėja kartu su studentų choru atli
ko programą Niujorke, Detroite, 
Montrealyje ir Toronte. Buvo studen
tų ateitininkų Toronto draugovės pir
mininke ir Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos centro valdybos užsienio 
reikalų vedėja. Buvo vadove stovyk
lose — Wasagoj, Dainavoj, Kennc- 
bunkporte. šią vasarą taip pat vado
vaus stovyklose. Planuoja toliau stu
dijuoti pedagogiką ir tapti savo sri
ties gimnazijos mokytoja.

ALGIS PUTĖMS šį pavasarį baigė 
Toronto universitetą bakalauro laips
niu. Studijavo anglų kalbą bei lite
ratūrą. Gimęs Londone, Anglijoje. 
Dar visai mažas būdamas su tėvais 
atvyko Kanadon. Baigė Šv. Mykolo 
gimnaziją ir Toronto Maironio šešta
dieninę mokyklą — 10 skyrių. Įstojo 
i skautų organizaciją, vėliau pas atei
tininkus. Būdamas ateitininkų orga
nizacijoje, ėjo įvairias pareigas ir va
dovavo stovyklom. Buvo kuopos pir
mininku ir paskutinius dvejus metus 
buvo Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos centro valdybos pirmininku. Yra 
aktyviai įsijungęs į bendrą lietuvių 
veikimą. Planuoja toliau studijuoti 
teisę Toronte.

ALGIRDAS STANKUS, šį pavasarį
baigęs Toronto universitete humani
tarinius mokslus bakalauro laipsniu. 
Gimė ir augo Toronte. Baigė Šv. My
kolo gimnaziją ir Maironio šeštadie
ninę mokyklą—10 skyrių. Dalyvauja 
ateitininkų organizacijoje, “Vyčio” 
sporto klubo krepšinio komandoje ir 
kitokioje veikloje. Planuoja tęsti stu
dijas toliau.

Atsiųsta paminėti
Filatelistų Draugijos Biuletenis.

Lithuanian Philatelic Society of Chi
cago. 1970 m. 5 nr.

Evangelijos Šviesa, 1970 m. pava
saris. Dvimėnesinis dvasinio turinio 
laikraštėlis. Redaktorius — P. Ens- 
kaitis, 373 Charlton Ave. W., Hamil
ton 12, Ont.

da įmonėse. Būdamas Otavoje, Ra
mutis aktyviai dalyvavo vietinių lie
tuvių studentų veikloje. Ateinantį ru
denį jis vyks tęsti mokslo į Saskat
chewan universitetą, iš kurio jis yra 
gavęs $3.000 metinę stipendiją (Plas
ma Physic Scholarship).

ŠIO

Dail. Leono Urbono paveikslas iš ciklo A. Jo naujausių darbų paroda rengiama Hamil
tone, Ontario, Jaunimo Centro salėje, birželio 27 — 28 dienomis. Atidarymas — birželio 
26, penktadienį, 7 v. v.

Mokslinis
(Atkelta iš 1 psl.) 

žvilgio, ir tikslai nevisiškai su
tampa: Akademija yra pasinešu
si grynai “nedėkingo darbo” 
kryptimi — mokslinės produkci
jos, leidinių; Draugija (tokį susi
dariau įspūdį, nes įstatų dar nė
ra) norėtų pirmoj eilėj “repre
zentuoti” lietuvius tarptautinėje 
plotmėje. Tai labai reikalingas 
uždavinys, naudingas tautai, ta
čiau mažiau “produktyvus” siau
ra prasme lietuviškoje mokslo 
dirvoje.

— Nekartą jau buvo skelbta 
spaudoje apie Akademijos suva
žiavimą Toronte š. m. rugsėjo 
mėn. 1—-6 dienomis. Kodėl ši 
kartą pasirinktas Torontas?

— Kad Akademijos suvažiavi
mai rengiami nevienoje vietoje, 
kaip buvo Lietuvoje, priklauso 
nuo lietuvių tremtinių išsisklai
dymo po pasaulį. Kiekviena di
desnė vietovė, kur yra kultūri
nis lietuvių centras, nori vietoje 
turėti Akademijos suvažiavimą; 
antra, suvažiavimo parengimas 
pareikalauja labai daug darbo ir 
didelės jėgų įtampos ne tik iš 
centro valdybos, bet ir iš vietos 
židinio narių, todėl ir ryžtamasi 
Akademijos suvažiavimus rengti 
vis kitoje vietoje. Šis įvyks To
ronte, sekantis numatytas Bos
tone, universiteto patalpose, 
nors šiuo pastaruoju klausimu 
dar nesusitarta. Torontas pasi
rinkta dėlto, kad jau Niujorko 
suvažiavimo metu buvo pareikš
tas pageidavimas surengti suva
žiavimą Kanadoje tarptautinės 
parodos metu. Kadangi iš Vokie
tijos irgi buvo pageidavimas, o 
parodos nėra palankios moksli
niam susikaupimui, apsipręsta 
pirmiau surengti suvažiavimą 
Vokietijoje, o po to Toronte, 
kaip didesniame lietuvių centre 
Kanadoje.

— Beveik tuo pačiu metu 
Ateitininkų Federacija šaukia 
savo kongresą Čikagoje. Kodėl 
nebuvo galima išvengti šio chro
nologinio sutapimo? Juk dalis tų 
pačių asmenų dalyvauja abie
juose sąjūdžiuose.

— Savaime aišku, kad rengi
mas tuo pat metu ir Akademijos 
suvažiavimo, ir Ateitininkų Fe
deracijos kongreso nėra pagei
dautinas. Klausiate apie sutapi- 
pimo išvengimą. Buvo bandyta, 
tačiau tie bandymai rezultatų 
nedavė. To priežastis: Ateitinin
kų Federacija pradėjo savo 
kongresą rengti tada, kai Akade
mijos suvažiavimas savo visumo
je jau buvo paruoštas — suda
rytos sekcijos, surasti joms va
dovai ir pakviesti paskaitinin
kai. Reikia pabrėžti, kad suva
žiavimo ir kongreso paruošimas 
yra labai skirtingas. Užtenka tik 
pažvelgti į abiejų parengimų 
programą. Kongreso programą, 
•kurioje tik dvi tėra paskaitos ir 
simpoziumas, galima paruošti 
per pusmetį, na, daugiausia per 
metus, kai tuo tarpu suorgani
zuoti keturių dešimčių moksli
nių paskaitų ciklui reikia daug 
daugiau laiko. Visi profesoriai 
turi savo darbą, įsipareigojimus, 
dalyvauja tarptautiniuose kong
resuose. Jie turi turėti laiko sa
vo pažadėtai studijai gerai pa
ruošti. Ilgametė patirtis moko, 
kad būtina iš anksto pradėti 
ruošti Akademijos suvažiavimą. 
Todėl vos pasibaigus Akademi
jos suvažiavimui 1967 m. Vokie
tijoje, jau tų pačių metų rudeni 
buvo apsispręsta centro valdy
bos už Torontą, susitarta su 
Akademijos Toronto židinio 
pirm. dr. Juozu Sungaila ir pra
dėti paruošiamieji darbai: susi
rašinėjimas dėl pagrindinės su
važiavimo temos, dėl atskiru 
sekcijų vadovų, dėl suvažiavimo 
laiko. Šis didelis organizacinis, 
nors išorėje mažai pastebimas, 
darbas jau buvo didžiumoje at
liktas, paskaitininkai pakviesti 
ir pradėję rengti savo pasirink
tas paskaitas, kai Ateitininkų 
Federacija pasirinko savo kon
gresui mūsų žymiai anksčiau pa-

lietuviu suvažiavimas 
t

Kun. dr. prof. Antanas Liuima, 
SJZ LK Mokslo Akademijos pir
mininkas, Gregorianum uiversi- 
teto profesorius Romoje 
sirinktą datą. Akademija pakeis
ti suvažiavimo datos negalėjo. 
Pakeisti suvažiavimo datą, būtų 
reiškę sunaikinti su tiek vargo 
ir energijos paruoštą darbą ir jį 
pradėti iš naujo. Be to, daugu
mas profesorių, kurie buvo suti
kę skaityti paskaitas šią datą, 
nebūtų galėję jų skaityti kitu 
laiku, nes jau buvo įsipareigoję 
kitur. Buvo bandyta perkelti 
ir Akademijos suvažiavimą į Či
kagą, bet nepavyko — nerasta 
pritarimo čikagiečių židinyje tai 
minčiai. Be to, jai nepritarė ir 
kiti Akademijos nariai.

— Akademijos suvažiavimuo
se paprastai iškeliama viena ku
ri pagrindinė tema. Kuri idėja 
bei tema numatyta pabrėžti to
rontiškiame Akademijos suva
žiavime?

— Taip, paprastai stengiama
si, kad vyrautų viena kuri pa
grindinė tema Akademijos suva
žiavime ir kad kiekvienoje sek
cijoje būtų nors viena paskaita, 
artima pagrindinei suvažiavimo 
temai. Tačiau tai nėra lengva 
Įvykdyti dėl lėšų stokos: netu
rint lėšų kelionės išlaidoms ap
mokėti, lieka pasitenkinti arti 
gyvenančiais mokslininkais ar
ba tais, kurie atvyksta savo lėšo
mis. Tačiau, iš antros pusės, 
turi savo vertę ir temų įvairu
mas. Taigi nėra griežto reikala
vimo laikytis pagrindinės temos. 
Ji tik daugiau ar mažiau yra di
rektyvinė, tik daugiau ar mažiau 
vyrauja suvažiavime, bet jame 
pasireiškia ir kitos temos sekci
jų vadovų iniciatyva arba pačių 
paskaitininkų pasiūlymu.

Šiam suvažiavimui pasirinkta 
tema po įvairių pasiūlymų yra 
suformuluota dr. Juozo Gir
niaus, kuris yra pakviestas tą 
paskaitą skaityti suvažiavimo 
atidarymo posėdyje, prieš atski
roms sekcijoms pradedant dar
bą. Ji yra: “Tauta kaip žmogiš
koji tikrovė”.

— Kas organizuoja mokslinę 
suvažiavimo programą ir kokios 
numatytos sekcijos?

— Akademijos suvažiavimo 
programą organizuoja centro 
valdyba su pagalba narių moks
lininkų, jų atsiklausdama. To
liau šiame darbe didelę pagalbą 
teikia atskirų sekcijų vadovai ir 
Akademijos židinys, kur suva
žiavimas rengiamas. Suvažiavi
mo organizavimas pareikalauja 
ne tik daug laiko, bet ir energi
jos. Pvz. ano suvažiavimo, įvyku
sio Vokietijoj, reikalu vien tik 
centro valdybai teko parašyti 
264 laiškus, nekalbant apie židi
nio ir sekcijų vadovų pastangas.

šį suvažiavimą rengiant, cent
ro valdybai labai palengvino 
darbą dr. J. Sungaila, Akademi
jos Toronte židinio pirmininkas, 

atlikdamas ne tik visą techninį 
suvažiavimo paruošimą, bet ir 
didelę dalį programos sudary
mo. Jam tenka didelė padėka ir 
pagarba už jo neeilinį rūpestin
gumą ir pasišventimą.

Šalia pagrindinių organizato
rių reikia suminėti visa eilė ki
tų pagalbininkų, ypač paskaiti
ninkus, kurie, paruošdami ver
tingas studijas, kartais pareika
laujančias jau nebe mėnesių, 
bet, ištisų metų darbo, sudaro 
patį suvažiavimo branduolį. Vi
siems jiems didelė padėka.

Šiame VIII Akademijos suva
žiavime numatytos ir programo
je įrašytos šios sekcijos: teolo
gijos, filosofijos, pedagogikos, 
psichologijos, istorijos, medici
nos, socialinių mokslų, lietuvių 
kalbos ir literatūros, teisės, po
litinių ir ekonominių mokslų, 
gamtos ir tiksliųjų mokslų, ar
chitektūros ir meno sekcija. Tai 
bus gausiausias sekcijomis suva
žiavimas.

— Kaip vyksta paruošiamieji 
darbai?

— Akademijos suvažiavimo 
Toronte paruošiamieji darbai, 
tinkamu laiku pradėti, vyksta la
bai gerai, sakyčiau, puikiai. At
rodo, pralenks visokias viltis.

Mokslinėje programoje, kuri 
yra pagrindinė, be dviejų visu
mos posėdžių: atidaromojo ir 
baigiamojo, bus vienuolika sek
cijų, kurios turės savo posė
džius. Paskaitų iš viso numatyta 
apie 40. Kaip papildymas, numa
tytas piano koncertas ir litera
tūros vakaras. Neprasčiau atro
do ir techninis suvažiavimo pa
ruošimas. Galima būti tikriems, 
kad dalyviai bus patenkinti.

— Ar Akademijos suvažiavi
mas ribosis savo nariais, ar kvies 
ir nenarius bei visuomenę?

— Akademija niekuomet ne
siriboja tik savo nariais. Ji nėra 
uždaras getas, bet skirta visuo
menės gerovei. Jau Lietuvoje 
Akademijos suvažiavimuose da
lyvaudavo ne tik pasyviai (klau
sytojais auditorijose), bet ir ak
tyviai — skaitydami paskaitas 
mokslininkai, kurie nebuvo 
Akademijos nariai. Tas pats 
vyksta ir tremtyje: ne tik daly
vių buvo ne narių, bet ir paskai
tininkų. Taigi, ir į šį suvažiavi
mą kviečiami ne tik Akademijos 
nariai, ne tik mokslo žmonės, 
bet ir platesnė visuomenė, kuri 
domisi mokslu ir jo pažanga.

Didelis dvasinis atsigaivini
mas yra tokie Akademijos suva
žiavimai. Iki šiol jie visi praėjo 
su pakilusia nuotaika. Nesibai
giančios diskusijos mokslininkų 
tarpe, pasidalinimas mintimis, 
naujos pažintys, pageidavimas, 
kad tokie suvažiavimai būtų ren
giami kasmet, o ne kas treji, pa
gal Akademijos tradiciją, visa 
tai kalba už suvažiavimų popu
liarumą ir neeilirtį jų vertinimą.

Pagaliau vienas iš pagrindinių 
Akademijos tikslų kaip tik ir 
yra tautos kultūros kėlimas. To
kie suvažiavimai yra labai ver
tingas kontaktas mokslininkų su 
visuomene. Todėl pageidautina, 
kad visuomenė gausiai dalyvau
tų tiek pilnaties posėdžiuose, 
tiek atskirų' sekcijų darbuose, 
kurių bus vienuolika pagal įvai
rias mokslo sritis. Kitas toks 
Akademijos suvažiavimas Kana
doje negreit įvyks. Tad visi, be
sidomintys mokslu ir jo pažan
ga, nuoširdžiai kviečiami.

.HERMANN ERPH, vokiečių muzi
kos pedagogo, veikalo “Form und 
Struktur in der Musik” (“Muzikos 
forma ir struktūra”) antroji laida ne
seniai buvo išleista Mainz mieste, V. 
Vokietijoje, šiame muzikos formų 
vadovėlyje apžvelgiamos istorinės 
formos ir bendroji muzikos formų is
torija. Liaudies dainų formos ypaty
bes išryškina autoriaus pateikiamos 
keliolikos tautų 26 liaudies dainos. 
Jų tarpe yra ir trys lietuvių liaudies 
melodijos — “O aš vakar”, “Pasvar- 
cyk, antela”, “Kas bernelio sumisly- 
ta”.

O KUIWJE VEIKLOJE
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI

JOS naujoji valdyba praneša na
riams, kad yra susirūpinusi a.a. 
Fausto Kiršos kūrybinio palikimo iš
leidimu. Jo pomirtinių eilėraščių rin
kinį sutiko paruošti spaudai iki šio 
rudens Stasys Santvaras. F. Kirša mi
rė 1964 m. sausio 5 d.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdyba pernai pa
skelbė dviejų šūkių konkursą. Pir
masis turėjo būti skirtas atžymėti 
išeivijos spaudos kovai už Lietuvos 
išlaisvinimą, antrasis — kovai už lie
tuvybės išlaikymą išeivijoje. Laimė
tojams buvo numatytos dvi premi
jos po $40, o galutine data šūkiams 
atsiųsti pasirinkta 1969 m. spalio 1 
d. Neradusi premijuotinų šūkių, val
dyba konkursą pratęsė iki 1970 m. 
balandžio 1 d. ir abi premijas padi
dino iki $50. Konkursui gauti 32 
asmenų 142 šūkiai iš JAV, Kanados, 
Australijos, Europos ir P. Amerikos 
valstybių. LŽS centro valdyba pre
mijas paskyrė: Klevo Lapo slapy
vardžiu pasirašytam šūkiui “Per 
spaudą į Lietuvos laisvę, o laisvėje 
tikroji spauda” ir Viktoro Degimo 
—- “Ir vienas lietuvis yra Lietuva”. 
Atplėšus vokelius paaiškėjo, jog pir
mojo šūkio autorius yra Kanados 
lietuvis A. Paulius iš Hamiltono, 
antrojo — I. Šmigelskis iš V. Vo
kietijos. Abiem laimėtojam $50 pre
mijos jau išsiųstos paštu.

LIETUVOS OPEROS penkiasde
šimtmečio minėjimas įvyks Čikagos 
Jaunimo Centre š.m. gruodžio 13 d. 
Iniciatyvos Lietuvių Muzikologijos 
Archyvo vardu ėmėsi prof. J. Žilevi
čius, vienintelis gyvas buvusios Lie
tuvių Operos Tarybos narys. Kiti 
operos teatrą Kaune įsteigę tarybos 
nariai — Kipras Petrauskas, Juozas 
Tallat-Kelpša ir Stasys šilingas — 
jau yra mirę. Buvusių operos teatro 
dalyvių susirinkime buvo sudarytas 
organizacinis komitetas, kurio eilėse 
yra prof. J. Žilevičius, buvusieji so
listai — S. Adomaitienė, A. Sprin- 
dys ir A. Kalvaitytė. Reikalui esant, 
jie yra įgalioti kviesti papildomus 
bendradarbius. Penkiasdešimtmečio 
minėjimą numatoma pradėti Mišio- 
mis už žuvusius bei mirusius operos 
teatro narius ir baigti akademija 
Jaunimo Centre. Jos programoje — 
pora paskaitų apie Lietuvos operos 
teatrą, mirusių dainininkų rinktinių 
įrašų klausymas, teatro veiklą at
skleidžianti nuotraukų paroda. Po 
akademinės dalies įvyks specialus 
pokylis. Susirinkimo dalyviai taipgi 
nutarė išleisti gausiai iliustruotą ju- 
bilėjinį leidinį lietuvių ir anglų kal
bomis. Kadangi nevisų operos teatro 
dalyvių adresai yra žinomi, negavu
sieji kvietimų prašomi rašyti Lietu
vių Muzikologijos Archyvui, 2345 W. 
56th St., Chicago, Ill. 60636, USA.

JONIŠKIO GIMNAZIJOS penkias
dešimtmečio proga Čikagos M. K. 
Čiurlionio Galerijoje buvo surengta 
keturių dailininkų paroda: čikagie
čių tapytojo prof. Adomo Varno, 
Onos Baužienės-Stankaitytės, Vlado 
Vaitiekūno ir viešnios iš Britanijos 
skulptorės Elenos Gaputytės. Prof. 
A. Varnas buvo išstatęs 5 aliejinius 
peizažus, lankytoją nukeliančius į se
nąją Lietuvos praeitį — Tauragnų, 
Lieporų piliakalnius ir “Milžinkapį”. 
O. Baužienės 12 tapybos darbų turė
jo abstraktinį atspalvį, kuris jai yra 
tik priemonė minčiai reikšti. Iš jos 
darbų minėtini: “Madona”, “Ilgesys”, 
“Menuetas”, “Paliktasis sodas”, “Til
tas”, “Miražas”. V. Vaitiekūnui at
stovavo taip pat 12 aliejinės tapybos 
kūrinių — mintim ir simboliais dvel
kiančių drobių bei impresionistinių 
peizažų. Pastarieji susilaukė dides
nio pasisekimo už mintis ir simboli
ką. Kadangi čikagiečiai dailininkai 
jau yra pakankamai pažįstami visuo
menei, jos domesio centre buvo pir
mą kartą šiame kontinente parody
ti E. Gaputytės piešiniai (10) ir 
skulptūros darbai (17). Piešiniuose 
jaučiama drąsa, sugebėjimas keliais 
bruožais atskleisti pilną vaizdą. Pvz. 
“Motinoj su vaikučiu” E. Gaputytė 
keliom griežtom linijom išreiškia kil
nų vidinį motinos pasaulį. Jos de
ginto molio, .plastikos ir bronzos ab
straktinėse skulptūrose vyrauja te
mos nuotaika, kuriai sukurti panau
dojamos tik pagrindinės žmogaus fi
gūros formos, atsisakant smulkesnių 
detalių. Recenzentų prasitarimas apie 
kaikurių jos kūrinių žmonių kontū
rus niūrios aplinkos prieblandoje 
įtaigoja, kad parodoje turbūt būta 
bareljefų — ne vien tik grynų skulp
tūrų. Recenzentų išskirtinio dėmesio 
susilaukė E. Gaputytės darbai — 
“šventieji vyrai”, “Vakaro malda”, 
“Lietuvos motinai”, “Laukimas”, Mo
tinystės saulės kelyje”, “Motina ir 
keturi sūnūs” bei eilė kitų. Skulp
torė E. Gaputytė dailę yra studija
vusi Montrealio meno mokykloje, 
Toronto Ontario meno kolegijoje, 
Paryžiaus Ecole des Beaux Arts pas 
skulptorių prof. M. Gimond. Studi
joms gilinti buvo gavusi Prancūzi
jos vyriausybės stipendiją. Jos ke
lias į meno augštumas nebuvo leng
vas. Toronte pvz. jai yra tekę dirbti 
padavėja vienoje lietuvių valgykloje. 
Tenka stebėtis ir džiaugtis E. Gapu
tytės tvirtu ryžtu, kurio dėka ji 
šiandien yra skulptūros dėstytoja 
Digby Stuart kolegijoje Roehampto- 
ne, Britanijoje. Joniškiečiams būtų 
linkėtina surengti jos darbų parodas 
ne tik Čikagoje, bet ir kitose JAV, 
Kanados didesnėsė lietuvių koloni
jose. Moteris, savo gyvenimą pasky
rusi menui ir atsisakiusi išeivijos są
lygose lengvesnio kelio į kasdieninių 
patogumų blizgučius, tikrai yra ver
ta dėmesio.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KONCERTĄ VILNIUJE SURENGĖ

L. Palinauskaitės ir P. Vailionio va
dovaujamas profsąjungų kultūros rū
mų mergaičių choras “Liepaitės”, 
jauniausias vilniečių saviveiklinis 
kolektyvas. Paskata šiam chorui 
įsteigti buvo H. Perelšteino vadovau
jamo Vilniaus berniukų choro “Ąžuo
liukas” pasiekti laimėjimai. “Liepai
tės” koncertą pradėjo lietuvių kom
pozitorių harmonizuotomis liaudies 
dainomis: M. K. Čiurlionio — “Dai
nų dainele”, A. Raudonikio — “Ko 
liūdi, berželi”, R. žigaičio — “Saule
le, motule”, V. Budrevičiaus — “Vo
verėle”, “Gulio ryčio”, “Aš atradau 
kukutį”, Z. Venckaus — “Oi, tu gra
žuolėli”. Antroje koncerto dalyje 
skambėjo J. S. Bacho, G. Haendelio, 
E. Griego, R. Schumanno, H. Purcel- 
lio, F. Poulenco kompozicijos ir V. 
Budrevičiaus kantata K. Lukėno teks
tu “Daina gimtajai žemei”, šiuo kon
certu buvo atžymėta “Liepaičių” 5 
metų veiklos sukaktis. Joms talkino
M. Dvarionaitės diriguojamas Vil
niaus filharmonijos simfoninis or
kestras, vargonais grojęs M. K. Čiur
lionio konkurso laureatas B. Vasi
liauskas.

ŽEMAITĖS 125 METŲ gimimo su
kaktį moksline konferencija atžymė
jo Lietuvos Mokslų Akademijos lie
tuvių kalbos ir literatūros institutas. 
Įvadinį žodį tarė jo vadovas prof. 
K. Korsakas, pasigedęs žemaitės var
do įamžinimo poezijoje, lietuviškuo
se filmuose. Atsiminimais dalijosi 
žemaitės anūkas S. Jaras, M. Meš
kauskienė ir prof. J. Žiugžda. Prane
šimus skaitė instituto atstovai: A. 
šešelgis — apie žemaitės raštų lei
dimą, A. Vitkauskas — jos raštų kal
bą, A. Tyla — apie lietuvių tautinio 
judėjimo atspindžius žemaitės kūri
niuose, A. Zalatorius — Žemaitės pa
grindinių vaizdavimo elementų struk
tūrą. Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto direktoriaus pavaduotojas 
A. Jonynas paskelbė savo tyrinėji
mus apie lietuvių tautosakos elemen
tus žemaitės kūryboje. Stambią Že
maitės monografiją rašantis Vilniaus 
pedagoginio instituto vyr. dėstyto
jas K. Umbrasas konferencijos daly
vius supažindino su Žemaitei skir
tais mokslo ir literatūrinės kritikos 
darbais.

BALETMEISTERĖ G. SABALIAUS
KAITĖ, buvusi Vilniaus operos ir 
baleto teatro balerina, dabartinė ba
leto pedagogė, išvyko į Čilės sosti
nę Santiago. Čia ji paruoš vieną 
rusų klasikinį baleto spektaklį, teiks 
patarimus Čilės choreografinių mo
kyklų pedagogams.

LIETUVIŲ TAUTOSAKĄ Gudijo
je, Astravo rajono Gervėčių apylin
kėje, dvi savaites rinko filologijos 
mokslų kandidato Norberto Vėliaus 
vadovaujama ekspedicija. Dalyvių 
tarpe buvo grupė Lietuvos Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto mokslininkų, Lietu
vos paminklų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos narių. Pagrindinis dėmesys 
buvo skiriamas Gudijoje gyvenan
čių lietuvių etnografinėms verty
bėms — tautosakos pavyzdžiams, 
liaudies medicinos, metereologijos, 
tarmių medžiagai.

VILNIAUS UNIVERSITETO moks
linės bibliotekos 400 metų sukaktis 
bus atžymėta šį rudenį. Pasiruošimo 
darbus aptarė specialus jubilėjinio 
komiteto posėdis, pirmininkaujamas 
universiteto rektoriaus prof. dr. J. 
Kubiliaus. Pagrindinį pranešimą pa
darė bibliotekos direktorius J. Tor- 
nau. Posėdžio dalyviai buvo supažin
dinti su jubiliejinio medalio, ženk
liuko, pašto ženklo eskizais ir biblio
tekos knygženkliais.

JUOZO GRUODŽIO augštesnioji 
muzikos mokykla Kaune atžymėjo 
25 metų veiklos sukaktį. 1946 m. iš
kėlus konservatoriją į Vilnių, ši mo
kykla dabar yra tapusi kauniečių mu
zikinio gyvenimo centru. Eilę kon
certų kasmet surengia dėstytojai ir 
mokinių kolektyvai — mišrus cho
ras, simfoninis orkestras, pučiamųjų, 
kamerinis, liaudies instrumentų or
kestrai, kanklininkių, akordeonistų 
ansambliai. Metiniu tradiciniu kon
certu pagerbiamas kompoz. J. Gruo
džio atminimas, studijas baigianti 
laida kiekvieną pavasarį vyksta į ve- 
lionies kompozitoriaus tėviškę Anta
zavę atlikti jo kūrinių vietiniams gy
ventojams ir vidurinės mokyklos mo
kiniams. V. Blūšiaus vadovaujama J. 
Gruodžio augštesnioji muzikos mo
kykla, kurioje dirba 126 dėstytojai, 
turi fortepijoninį, orkestrinį, stygi
nių ir pučiamųjų instrumentų, so
linio dainavimo, choro dirigavimo ir 
teorijos - kompozicijos skyrius. Šiais 
mokslo metais mokyklos dieniniai ir 
neakivaizdiniai skyriai turėjo apie 
350 moksleivių, kurių 75 gavo diplo
mus1 ir surengė koncertą Antazavėje. 
Nuo įsteigimo dienos mokykloje te
bedirba dėstytojai —, E. Martino- 
nienė, B. Strolienė, E. Satkevičius, 
docentai E. ir K. Matiukai.

“VAGOS” LEIDYKLA Vilniuje iš
leido Vinco Stonio (kun. Kazio Žit
kaus) poezijos rinktinę “Lyrika”, ku
ri chronologine tvarka atskleidžia vi
sa jo kūrybą nuo pirmųjų bandymų 
iki paskutiniųjų eilėraščių. Lig šiol 
V. Stonis buvo išleidęs tik vieną ei
lėraščių rinkinį “Ašarėlės” 1924 m. 
Jis yra teksto autorius plačiai paskli
dusios dainos “Gražių dainelių daug 
girdėjau”.

KOMPOZ. F. BAJORO variacijos 
kontrabasui laimėjo II vietą Neapo
lyje surengtame dabartinių kompo
zitorių IV tarptautiniame konkurse.

V. Kst.
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MANIM MARTEL.
REALTOR

2320 Bloor St. W.
JANE — BABY POINT, $2.200 
įmokėti, mūrinis, 6 kambarių na
mas su įvažiavimu ir garažu. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. Tuojau 
galima užimti.
ROYAL YORK — BLOOR, $29.900 
4-rių miegamųjų, vieno augšto 
(split level), gražus mūrinis namas 
su dviem garažais ir privačiu įva
žiavimu. Didelis sodas, moderniai 
įrengtas rūsys. Pilnai vėsinamas.
EGLINTON—AVENUE RD., 4 mo
dernūs butai po 3 miegamuosius, 5 
garažai ir privatus įvažiavimas. Vi
si butai išnuomoti sutartimis. 
Nuomų vidurkis $300 mėnesiui. 
Pirma skola 7%. Reikėtų bent $40. 
000 įmokėti.
ROYAL YORK — BLOOR, viena
augštis 5 kambarių mūrinis namas 
su garažu ir privačiu įvažiavimu. 
Įrengtas rūsys, gražus kiemas. Vie
na skola balansui. Arti centrų.
KJNGSWAY, $38.900 prašoma kai
na, 6 kambariai, 3 miegamieji, di-

Tel RO 2-8255 
dėlė virtuvė. Mūrinis, 2-jų augštų 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu. Įrengtas rūsys, gražus kie
mas.
RUSHHOLME — BLOOR, $8.900 
įmokėti, viena atvira skola balansui. 
Atskiras mūrinis, 2-jų augštų na
mas su 3 garažais ir dideliu kiemu, 
2 virtuvės ir 2 prausyklos. Patogus 
išnuomojimui.
LONG BRANCH, $18.500 įmokėti, 6 
įvairaus didumo butai. Gražių plytų 
pastatas su privačiu įvažiavimu ir 
vieta 10-čiai automobilių. Geros mė
nesinės pajamos. Arti susisiekimo 
ir krautuvių.
HIGH PARK, $9.500 įmokėti ir vie
na atvira skola. 10 kambarių, atski
ras, mūrinis namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu, 3 virtuvės, 3 prau
syklos, 4 kambariai pirmam augš
te. Patogus nuomojimas. Arti par
ko.

Reikalingi namai pardavimui

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

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

Kasos valandos:
Pirmad. .......10-3 
Antrad. uždaryta 
Trečiad. uždaryta 
Ketvi rtad. .... 10-3 

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

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

M
UŽ

v uzv uz 
už 
už

OKA:
3 metam ...8%
2 metam ...72/ą% 

metam....7%
5/2%

1

term.
term.
term.
depozitus-čekių s-tas
šėrus 1969 m. išmokėta ...6%

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000..9% 
nekiln. turto — iki $30.000....8]^%

t

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir Internationoi Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefonų, elektrų, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

PROGRESS /

REAL ESTATE LTD.
R E A T, T O R

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
BARRIE — OWEN ST., netoli miesto centro, puikus sklypas, 44 x 169 
ir medinis 4 kambarių namas, reikalingas pataisymo. Įmokėti $2.000; 
prašoma kaina $7.500. Vertingas pirkinys.
JANE — BABY POINT, naujos statybos mūrinis namas, 6 kambariai, 
įrengtas rūsys, privatus įvažiavimas, garažas. Gražus, medžiais apau
gęs kiemas. Įmokėti $5.000 ir viena atvira 10-čiai metų skola išmo
kėjimui.
MIMICO — PRIMROSE AVE, gražus, 9 kambarių 2-jų butų atskiras 
namas. Viskas įrengta dviem šeimom. Du ekstra kambariai rūsyje su 
atskira prausykla. Dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu. Galima 
tuoj užimti. Įmokėti apie $10.000.
BLOOR — ALHAMBRA AVĖ., 9 dideli ir gražūs kambariai, 3 mo- ■ 
dernios virtuvės, 2 prausyklos. Gražiai įrengtas kambarys rūsyje. 
Namas arti geriausio susisiekimo ir apsipirkimo. Įmokėti apie 
$12.000.
BLOOR — DURIE ST. Mūrinis, kvadratinis planas, 7 dideli kamba
riai per du augštus. Alyva-vandeniu šildomas. Įmokėti apie $10.- 
12.000.

S. JOKŪBAITIS x
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

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 vietą. Pajamų per metus $63.000, išlaidų $14.500. 
Kaina už butą — apie $13.000.
RONCESVALLES, prie šv. Juozapo ligoninės, $8—10.000 įmokėti, 
mūrinis, atskiras, 7 kambariai per 2 augštus, moderni virtuvė, gara
žas, šoninis įvažiavimas; prašoma kaina $25.900.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 įmokėti, mūrais 12 kambarių dvi
butis (dupleksas), 2 rūsiai, 2 mūriniai garažai, privatus 9 pėdų 
įvažiavimas. Kaina: $36.900.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

®s> SPORTAS
SPORTAS VISUR
Kanada pasiekė reikšmingą laimė

jimą lauko tenise. Davis taurės var
žybų antrame rate įveikė pajėgią N. 
Zelandijos komandą 3:2. Toliau Ka
nada žais su P. Amerikos nugalėtoju 
savame krašte.

Jugoslavija tos pačios taurės var
žybose irgi pasiekė r.eikšmingą lai
mėjimą — nugalėjo praeitų metų 
baigmininką Rumuniją 3:2.

Kitose šios taurės varžybose V. Vo
kietija nugalėjo Belgiją 5:0, Sov. Są
junga — Čekoslovakiją 3:2, Ispanija 
— Prancūziją — 5:0.

Iškilioji Formozos lengvaatletė Chi 
Cheng vėl pasiekė du naujus pasau
lio rekordus —- pagerino 100 ir 220 
jardų bėgimo rekordus. 100 jd. ji 
nubėgo per 10 sek. ir 220 jd. per 22.7 
sek. Tose pačiose rungtynėse dalyva
vo ir Irena Piotrowski — Birutė Ma
cijauskaitė, kuri 100 jd. bėgime buvo 
antra ir 220 jd. — trečia.

Brazilija pasaulio futbolo pirmeny
bių baigmėje netikėtai įveikė Itali
ją 4:1. Šią pasaulio meisterystę bra
zilai laimėjo trečią kartą ir pasiėmė 
visiškon nuosavybėn Jules Rimet tau
rę. šią taurę ,po du kartus buvo lai
mėję Italija ir Urugvajus. Anglija ir 
V. Vokietija buvo laimėjusios po vie
ną kartą. Šių pirmenybių pusbaig- 
myje Italija po pratęsimo nugalėjo

V. Vokietiją 3:2 ir Brazilija įveikė 
Urugvajų 3:1 Vokietija tose pačiose 
pirmenybėse laimėjo III vietą, nuga
lėjusi Urugvajų 3:1.

AUŠROS ŽINIOS
Lengvosios atletikos treniruotės 

vyksta kiekvieną pirmadienį, antra
dienį ir trečiadienį, 7 v.v., Parkdale 
Collegiate mokyklos stadijone prie 

_ Close Ave. ir Queen St. Suinteresuoti 
šia sporto šaka renkasi minėtame sta
dijone. Nauji nariai kviečiami įsi
jungti į lengvąją atletiką. Kitų infor
macijų apie rungtynių datas ir t.t. 
prašom teirautis pas Algį Malinaus
ką, lengv. atletikos trenerį, 531-6817.
GOLFO TURNYRAI

Vidurvasario golfo turnyras įvyks 
šį šeštadienį, birželio 27, Wasagos 
aikštyne. Kadangi nebuvo gautas tin
kamas laikas Utopijos aikštyne, teko 
perkelti į Wasagą. Šio turnyro pra
džia 11.30 v. žinantieji apie šį pa
keitimą prašomi žodžiu pranešti gol- 
fininkams. Šiame turnyre bus varžo
masi dėl A. Banelio taurės. Taip pat 
yra skirta dovana ir laimėtojui su 
išlyginamaisiais smūgiais.

Sekmadienį, liepos 5 d., 12 vai;, 
Georgetown aikštyne įvyks LSK Vy
tis atviros pirmenybės. Visi kviečia
mi šiame turnyre gausiai dalyvauti.

A. S.

SKAITYTOJAI PASISAKO
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

galima tik žavėtis, kad galų gale pa
sirodyta ir pasisakyta prieš komuniz
mą tuo metu, kai gatvėse ir aikštėse 
visokie “left wing” demonstrantai, vi
sokie hippiai ir jippiai šaukė prieš 
Amerikos politiką, ignoruodami ko
munizmo agresiją visame pasaulyje! 
“Tž” buvo aiškus pranešimas, kvie
čiantis ir raginantis visus susipratu
sius lietuvius irgi dalyvauti šioje an
tikomunistinėje demonstracijoje. Ne
svarbu kieno iniciatyva —- ukrainie
čių, vengrų, čekų ar kitų demonst
racijos rengiamos. Jose turime da
lyvauti visi. Nors mūsų kaikurie at
stovai dalyvavo, bet minioje lietuvių 
daug nebuvo! Kas kaltas? Pervėlu 
dabar “karštą bulvę” mėtyti vieni 
kitiems į rankas. Reikia tik žiūrėti, 
kad ateityje tokios gėdos nebūtų. 
Mes deklamuojame, rašom įvairias 
rezoliucijas, puošiamės tautiniais dra-

FRANK BARAUSKAS
/?£4i ESTATE BROKER 
3828 BLOOR SI W. ISLINGTON

PRIEMIESČIO NAMAS
Toronto šiaurės vakaruose arti 
7 ir 50 kelio skubiai parduoda
mas 4 miegamųjų mūrinis ūkio 
namas su 1% akro gražiu skly
pu. Ideali vieta didesnei šeimai, 
ypač Malton, Rexdale ar Eto
bicoke dirbantiems. Lengvos iš
simokė jimo sąlygos.

PRIEMIESČIO SKLYPAS
Du akrai žemės prie Boltono 
miesto 17 mylių nuo Toronto. 
Gražesnės vietos negalima rasti.

Skambinti Pr. Barauskui
231-2661; 231-6226

bužiais savųjų tarpe, bet tokias pui
kias ir retas progas pasirodyti prieš 
visą miestą, prieš Lenino ar Mao 
sekėjus-riaušininkus praleidžiame.

Ateityje reikia taip pat atkreipti 
dėmesį, kad nebūtų nesuderintų kvie
timų dalyvauti kitose šventėse. Jei 
tą pačią diena supuola svarbūs įvy
kiai, tai reikia suderinti bent valan
das, kad žmonės galėtų dalyvauti ir 
čia, ir ten.

Toronto didieji laikraščiai beveik 
šališkai aprašė šią politinę demonst
raciją. Prokomunistinė demonstraci
ja buvo nufotografuota, o prieško- 
munistinė — ne. Vienas kanadietis 
reporteris pasakė, kad jo platesnis 
straipsnis redaktoriaus buvo apkar
pytas ... Taigi, pasidarykime atitin
kamas išvadas. Jeigu nieko daugiau, 
tai galime nors savo nepasitenkinimą 
tokia spauda išreikšti skambindami 
tokių laikraščių reporteriams ir re
daktoriams. Tai tikrai galime padary
ti ir ptasipriešinti komunizmui.

Dalyviai

ČESNAKAS-
geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau- 

valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per ištisus šlmtmočius milijonai žmo
nių vartojo česnaką kaip vaistą, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikas. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės neturi 
nei kvapo,, nei skonio.

| Jeigu šiemet galvojate įsigyti vasarvietę, 
| dabar pats geriausias laikas!
§ Mes turime įvairių verslų, ūkių, statybai sklypų BARRIE, 
g WASAGA BEACH, COLLINGWOOD, MUSKOKA rajone 
g apylinkėse.

Skambinti Toronto linija 364-7941
Lietuvis pardavėjas JUOZAS GRYBAS 

g atstovauja H. MILLER LTD., REALTOR,
i 67 Dunlop St. W., Barrie, tel. 726-1881 S g JUOZAS GRYBAS jums mielai betkuriuo metu patarnaus »

ir

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette 
Morley D. Hogle 
Directors

Margis Dru g Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBE EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944
■a—...ii m,,

Studentų žinios
Visi studentai kviečiami dalyvauti 

suvažiavime, kuris įvyks šeštadienį 
ir sekmadienį, birželio 27 ir 28 d., 
Gerojo Ganytojo stovyklavietėje, 
Springhurst, prie Wasaga Beąch. Vi
si patys rūpinasi atvažiavimu, mais
tu ir miegmaišiais. Prašom užsire
gistruoti stovykloje, kai atvažiuosite. 
Mokestis — $1.19 asmeniui (99 et. iš
laidoms, užkandžiams prie laužo, 20 
et. už studentų dainorėlį). Užsiregist
ravusiems bus paskirtos nakvynės. 
(Penktadienį vakare atvažiavusiems 
nakvynė irgi bus parūpinta), šešta
dienį, dienos metu, visi renkasi prie 
Percy’s ant ežero kranto. 8 v. vaka
ro ruošiamas laužas stovyklavietėje 
kartu su užkandžiais. Sekmadienį ry
tą po pamaldų stovyklavietės koply
čioje visi vėl renkasi prie ežero. Jei
gu kas nežino kelio į stovyklavietę, 
kreipkitės į valdybą: Eugenijus Si- 
čiūnas 533-2679, Eimis Ramas 766- 
5857, Žibutė Gvildytė 282-5995, Bi
rutė Dilkutė 762-3715.

Studentų valdyba
Studentų grupė, dalyvavusi skautų 

akademikų stovykloje Dainavoje, bir
želio 21 d. lankėsi Toronte ir “T. ži
buriuose”. Jos vadovas Gintaras Ka
rosas painformavo apie bostoniškių 
jaunimo grupės suplanuotą Jaunimo 
Informacijos Centrą. Jo uždavinys — 
leisti informacinį biuletenį, kuris in
formuotų apie lietuvių jaunimo veik
lą įvairiuose pasaulio kraštuose. Šiam 
centrui vadovauja G. Karosas. Lėšas 
numato sutelkti pardavinėdami Lie 
tuvos vytis, ženklelius ir pan.

Ateitininkų žinios
Stovyklos jau prasidėjo. Daina- 

von į vyr. moksleivių stovyklą išvyko 
10 torontiškių. Wasagos stovyklon re
gistracija jau pradėta. Registracijos 
blankai gaunami Prisikėlimo par. 
raštinėje arba pas V. Kolyčių. Užpil
dytus blankus reikia grąžinti kiek ga
lima anksčiau, kad būtų žinomas sto
vyklautojų skaičius. Taip pat prašo
me nepamiršti pasiimti atskirus la
pus žygio “Ateičiai” globėjams rinkti.

Wasagoje ateitininkų stovykla pra
sideda liepos 26 d. ir baigiasi rug
pjūčio 8 d. Stovykla bus suskirstyta 
į dvi grupes —- jaunesniųjų nuo 7 
iki 12 m. ir vyresniųjų. Abiem gru
pėm bus atskiros vadovybės ir pro
gramos. Stovyklos komendantu ir 
šiais metais bus K. Manglicas. Mo
kestis 1 vaikui už 2 savaites — $40, 
dviem tos pačios šeimos — $75; už 
1 savaitę — $25, dviem — $40.

Visoms ateitininkų stovykloms 
JAV-se ir Kanadoje šiais metais buvo 
sudaryta 5 vadovų grupė, kuri va
žiuos iš vienos stovyklos į kitą. Ją 
sudaro: Jurgis Bradūnas, Laima Gus- 
tainytė, Gabija Juozapavičiūtė, Regi
na Kryžanauskaitė ir Ramūnas Un- 
derys. Visi kiti vadovai kviečiami 
iš apylinkių vietovių.

Prieškongresinė stovykla Dainavo
je įvyks nuo rugpjūčio 30 d. iki rug
sėjo 4 d. Dalyvauja moksleiviai, stu
dentai ir sendraugiai. Iš stovyklos 
vykstama į kongresą Čikagoje, ku
ris prasidės rugsėjo 4 d.

Pagarba praeičiai, bet dėmesys da
barčiai, kuri brandina ateitį. iViskas 
telkiasi dabartyje — ir šiandienos 
rūpesčiai, ir ateities^ viltys. Gyventi 
ateičiai — tai grumtis ne dėl to, 
kas kada buvo, o su tais dabarties 
uždaviniais, kurie lems ateitį.

(Dr. J. Girnius)
Vasaros stovyklos taip pat bus: 

Montrealio “Baltijoje” — liepos 19 
— 26 d., Neringoje, Vermonte, — 
rugpjūčio 9 — 23 d., Dainavoje — 
rugpjūčio 30 iki rugsėjo 4 d. (kaina 
$35).

Skautų veikla
• Registracija į aštuntąją Romu

vos stovyklą vienetuose baigiama šią 
savaitę. Tėvų užpildyti ir pasirašyti 
pareiškimų lapai su registracijos mo
kesčiu grąžinami vadovams, kurie iki 
liepos 1 d. yra įpareigojami regist
racijos lapus ir pinigus perduoti s. M. 
Stanionienei.

• Kiekvieną savaitgalį Romuvoje 
vyksta priešstovykliniai paruošiamie
ji darbai. Stovyklavietės komitetas Į 
talką kviečia visus ir visas. Jauskime 
pareigą padėti tiems, kurie dirba jū
sų vaikų gerovei. Talkos reikalais 
skambinti A. Vasiliauskui tel. CL 1- 
5126 ar K. Batūrai tel. 233-9917.

• LS Seserijos tiekimo skyrius sa
vo bendraraštyje vadovėms nurodo, 
ką galima įsigyti, ir ragina vadoves 
atkreipti daugiau dėmesio Į specialy
bes ir skautiškos literatūros užsisa
kymą. Tiekimo skyrių tvarko ps. A. 
Palukaitienė, 4420 So. California 
Ave., Chicago, Ill. 60632.

• LS Brolijos vadija išleido v.s. 
VI. Vijeikio paruoštą penktosios tau
tinės stovyklos albumą, kurio kaina 
tiekimo skyriuje $1.00. Galima užsi
sakyti per vienetus. LS Brolijos tie
kimo skyriaus vedėjo adresas: R. Ka
raliūnas, 7120 West 107th St., Worth, 
Ill. 60482.

• Niagaros pusiasalio “Žalgirio” 
vietininkijos vietininku dvejų metų 
laikotarpiui paskirtas s. P. Balsas, 
Londono Simano Daukanto viet-jos 
vietininku — ps. A. Dragūnevičius.

Č. Si

WELLAND, ONT.
APYLINKĖS VALDYBA rengia iš- 

vyką į p. Bieliūnų ūkį š. m. liepos 5 
d., 2 v. p. p. Dalyvauti kviečia ne tik 
Wellando, bet ir kitų apylinkių tau
tiečius. Veiks valgių bei gėrimų bu
fetas, linksmins įvairi muzika. Anks
čiau toje vietoje buvo rengiamos 
Bendruomenės gegužinės, į kurias su
sirinkdavo daug tautiečių. Valdyba 
tikisi, kad ir šį kartą bus gausu da
lyvių.

v
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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 profesijonalai! 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 kambarin 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 seniūno, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu.

Al. Garbenis, arba pr. Kerberis,
namų tel. H U 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- R A ft Ji JI JI A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ “AfvA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5!6% už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
7% už 1 m. term. dep. 
73/ą% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

IMA
8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

puse milijonų dolerių

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

A. J. MORAIS
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, viešbučiu, motelių 
Įvairiose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

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

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

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

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

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

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

1---------------------------------------- - - ~ -----
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BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

672 Lansdowne Ave., 

TeL 531*6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

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

KeL ir penkt. 9—9 v.aL

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

* DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto* Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliams motorai, skalbiamosios uf kuriuos gavėjas gali nusi* 

taftas i*. rek,,‘ir ■— 
šaldytuvai ir LL dolenneje krautuvėje.

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

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

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

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

ateityje.
DARBO VALANDOS:

pirmatieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 7 vaL vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

k

Praplėsta sveikatos draudos apimtis 
gausėjantiems Ontario gyventojams 

nuo 1970 m. liepos 1 d.

OHSIP
APIMTIS PRAPLĖSTA 

įjungiamos paslaugos 
chiropraktorių, osteopatų 

ir chiropodistų
Nuo liepos I dienos gana plati sveikatos drauda, 
teikiama Ontario sveikatos draudos plano, pra
plečiama. Ją turintieji galės naudotis paslaugo
mis dar trijų gydymo būdų atstovų - chiroprak- 

osteopatų ir chiropodistų (pedikiūras). Atorių

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

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

Išmokos už chiropraktinj gydymų: 
pradinis gydymas tokio specialisto biure 
arba įstaigoje ........................OHSIP mokės $7.00
sekantis gydymas
biure arba įstaigoj .............. OHSIP mokės 5.00
gydymas ligonio bute ..........OHSIP mokės 7.00
rentgeninis tyrimas

maksimumas už kiekvieną
paslaugą ........................OHSIP mokės 10.00
bendra leistina suma 
vienam asmeniui
per dvylika mėnesiu ... OHSIP mokės .25.00. 

MAKSIMUMAS OHSIP IŠMOKŲ 
vienam asmeniui per dvylika mėnesių
(išskyrus rentgeninį tyrimą) ....................... 100.00

Išmokos už osteopatinj gydymų:
Pradinis gydymas
specialisto biure
arba įstaigoje ....................... OHSIP mokės $7.00
sekantis gydymas
biure arba įstaigoje  .......... OHSIP mokės 5.00
gydymas ligonio bute   OHSIP mokės 7.00 
rentgeninis tyrimas

maksimumas už kiekvieną
paslaugą ....................... OHSIP mokės 10.00
bendra leistina sumą asmeniui
per dvylika mėnesiu .'...OHSIP mokės 25.00 

MAKSIMUMAS OHSIP IŠMOKŲ . 
vienam asmeniui per dvylika mėnesių
(išskyrus rentgeninį tyrimą) ........................ 100.00

ONTARIO DEPARTMENT OF HEALTH
Hon. Thomas L Wells, Minister

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Išmokos už chiropodijų (pedikiūrų): 
gydymas specialisto biure 
arba įstaigoje 
arba ligonio bute .............. OHSIP mokės $5.00
rentgeninis tyrimas

maksimumas už kiekvieną
paslaugą ....................... OHSIP mokės 10.00
bendra leistina suma asmeniui
per dvyliką mėnesių ... OHSIP mokės 25.00 

atskira šalutinė paslauga, 
prisidedanti prie įprastinio vizito, 
apimanti ir tolimesnį 
rūpinimąsi ........................... OHSIP mokės 9.00
šalutinės arba daugeriopos paslaugos, 
atliktos vienoj stadijoj

— už antrą paslaugą OHSIP mokės 4.50
— už trečią paslaugą OHSIP mokės 2.25

MAKSIMUMAS OHSIP IŠMOKŲ
vienam asmeniui per dvylika mėnesių 
(išskyrus rentgeninį tyrimą) .......................  100.00

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

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Svasiulis

TORONTO MIESTAS
1970

NEJUDOMO TURTO MOKESČIAI
Pagal savivaldybių įstatymą ir Toronto miesto nuosta

tą 189-70 nr., nuosavybių mokesčiai 1970 metams yra jau 
nustatyti. Išskyrus sumą, kuriai sąskaitos buvo jau anks
čiau pasiųstos, likutis paskirstomas sekančiai:

Ketvirtas Penktas Šeštas
VISAME MIESTE: mokėjimas mokėjimas mokėjimas

liepos 2 rugsėjo 2 spalio 14

Nuosavybių mokesčių sąskaitos visam miestui iššsiųs- 
tos iki birželio 17 d.

Mokesčių mokėtojai, negavę sąskaitų iki minėtos da
tos, prašomi kreiptis informacijų skyriun pagrindiniame 
ougšte, miesto rotušėje asmeniškai arba telefonu 367-7115. 
Kreipiantis raštu, adresuoti: Tax Collector, City Hall, To
ronto.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAI: Mokesčiai gali būti sumo
kami nustatytomis sumomis kiekviename banko skyriuje 
visame metropoliniame Toronte tik iki paskutinės mokėji
mo datos. (Bankai gali paimti mažą patarnavimo mokestį).

Čekiai ar pinigų perlaidos — gali būti išrašomi City 
Treasurer vardu ir pasiunčiami į City Hali.

Įstaigos darbo valandos: 8.30 v. r. iki 4.30 v. p. p. nuo 
pirmadienio iki penktadienio.

W. M. Campbell,
City Treasurer

ŠYPSENOS
Miestietis ir kaimietis

Miestietis vaikas klausia kai
mietį:

— Kodėl jūsų karvės stovi 
vandenyje?

Kaimietis vaikas:
— Tokiam karštyje juk pie

nas surūgtų...
Laidotuvės

Kartą mirė vienas tuštybės 
pilnas prancūzų politikas, į ku
rio laidotuves atvyko ir pats 
valstybės galva Clemenceau. Po
litiką palaidojus, Clemenceau 
tarė savo kabineto viršininkui:

— Jeigu šis tuščiaviduris po
vas būtų žinojęs, kad jam bus 
surengtos tokios iškilmingos lai
dotuvės, jis prieš kokius dešimti 
metų būtų numiręs!

Kirpykloje
— Kiek kainuoja plaukų nu- 

kirpimas? — klausia škotas 
Įėjęs i kirpyklą.

— Penki šilingai.
— O kiek nuskutimas?
— Du šilingai.
— Tai prašau nuskusti man 

galvą.
Sovietai pasivytų Ameriką...
“Nation’s Business” pastebi, 

kad Sovietų Sąjungos vadovai 
kiekviena proga mėgsta pasigir
ti, esą jie Ameriką pasivys ir 
pralenks, bet vis ateityje. Pasak 
laikraščio, tai įvyktų, jeigu JAV 
nugriautų 60% visų savo namų 
ir plieno liejyklų, išardytų du 
trečdaliu visų savo geležinkelių, 
sunaikintų devynis iš kiekvienos 
dešimties telefonų ir sumenkin
tų 60% savo ekonominio gyve
nimo lygį. Parinko Pr. Alš.

NOTARAS

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

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: ^tai§os 537-1708 
namų 279-7980

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

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

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

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

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

OKULISTAS
D R. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

S. BROGOWSKI, O.D.

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

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.DR. V. J. MEILUVIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PB. 136. TeL LE 2-5191

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

OKULISTAS 
LLUNSKY.R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

SVEIKATA 
YRA TURTAS! 
TIKRAS, NATŪRALUS, 

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



’J TORONTO
Sr. Jobo Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Gerojo Ganytojo stovykla 

Springhurste prasidės liepos 5 d. 
Stovyklautojai priimami nuo T iki 
14 metų amžiaus. Stovykla veiks 3 
savaites. Po to Toronto “Vyčio” spor
to klubas turės 5 savaičių krepšinio 
stovyklą.

— Pamaldos sekmadieniais Spring
hurste lietuviams — 10 ir 11 v. To
mis pat valandomis pamaldos laiko
mos ir parapijos bažnyčioje Toron
te.

— Praėjusį sekmadienį 11 vai. pa
maldas laikė kun. dr. J. Patašius, at
vykęs vasaros atostogų pas savo bro
lį Antaną.

— Praėjusį pirmadienį atlaikytos 
, pamaldos už a. a. Vladą Šarūną ve- 

lionies trečiųjų mirties metinių 
proga.
— Pamaldos: šį trečiadienį, 8 v. r., 

a.a. Jono Valaičio mirties metinės; 
trečiadienį, šv. Jono Kr. dieną — už 
šv. Jono Pašalpinės Draugijos miru
sius narius; sekmadienį: 10 v. už a.a. 
Leoną Karbūną, 11 v. — už a.a. Pra
ną Žuklį, neseniai mirusį B. čirūnie- 
nės brolį Lietuvoje. Pirmadienį, 8 v. 
r., už J. Dudėlo šeimos mirusius na
rius.

Kredito kooperatyvo “Para
ma” raštinė nuo liepos 1 iki rug
pjūčio 30 d. šeštadieniais bus 
uždaryta. Ji taip pat bus užda
ryta liepos 1 — “Dominion 
Day”.

Vaclovas šiukšteris, 52 m., mi
rė Šv. Juozapo ligoninėje šeš
tadieni, birželio 20. Pašarvotas 
Ryan ir Odette laidotuvių na
muose. Laidojamas birželio 24 
iš Prisikėlimo bažnyčios Šv. Jo
no lietuvių kapinėse. Velionis 
paliko žmoną ir tris vaikus, ku
rių jauniausia dukra yra 10 m. 
amžiaus.

Ligoniai. General ligoninėje 
širdies operacija padaryta Mari
jai Elijošienei. Lagonė jaučiasi 
gerai. Į Šv. Juozapo ligoninę iš
vyko: J. Vaškevičius, R. Ricke
vičius ir p. Juzumas. Maynard 
ligonių slaugymo namuos sveiks
ta M. Bartkuvienė.

Jaunavedžiai Rūta ir Kęstutis 
Poškai užsisakė “T. Žiburius”. 
Abu yra mokytojai, aktyviai da
lyvauja lietuviškoje veikloje, 
ypač skautų. Tikimasi, kad ir ki
ti jaunavedžiai taps lietuviškos 
spaudos prenumeratoriais.

Pr, Barauskas, nekilnojamų 
nuosavybių pardavimo ir drau- 
dos įstaigos vedėjas, Yorko uni
versitete žiemos metu vakarais 
studijavo ir sėkmingai, geru pa
žymiu užbaigė kursą “Ekonomi
jos pagrindai”.

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

IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS 
Wasagoje. Trys miegamieji, šiltas ir 
šaltas vanduo, atskiras, ramioje vie
toje. Maple Side Ave., “Baltija”. Tel. 
536-8864 Toronte. Skambinti vakarais 
5 v. p. p.

BLOOR — JANE rajone, ramioje 
dviejų žmonių šeimoje išnuomoja
mi nuo liepos 1 d. du arba 1 kam
barys su gražiai apstatyta virtuve ir 
privačia prausykla vienam asmeniui. 
Skambinti po 6 v.v. TeL 763-1332.

JIEŠKOMAS ASMUO nuosavybėms 
pardavinėti. Geros darbo ir atlygini
mo sąlygos. Skambinti Pr. Barauskui 
233-3323 dėl konfidencialaus pasita
rimo.

SPRINGHURSTE, vasarnamyje, iš
nuomojamas visam sezonui dviejų 
kambarių nedidelis butas. Skambinti 
po 6 v.v. tel 762-1214.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.
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.

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

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

f 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių ! 
j? I
5 Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, i

; perukai ir t. t. Prieinamos kainos •

— Mirus Vaclovui šiukštertui, jo 
liūdinčią šeimą nuoširdžiai užjaučia
me. Taip pat reiškiame užuojautą 
Marceliui Meškauskui, mirus Lietu
voje jo mamytei.

— Vėlyvosios Mišios sekmadieniais 
12.15 v. per vasarą nebelaikomos.

— Mišios: trečiadienį, 8 v. — už 
a'.a. J. Valatką, užpr. p. Valatkienės; 
penktadienį, 8 v. — už a.a. Pr. Va
laitį, užpr. p. Bložienės; šeštadienį, 
9.30 v. — už a.a. Simo ir Onos vėles, 
užpr. p. Ranonių; šį sekmadienį, 9 
v. — už a.a. J. čelkį, užpr. p. Raš
kauskų; 11.15 v. — už a.a. P. O. Sa- 
kevičius, užpr. p. Mazlaveckienės.

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

— Parapijos biblioteka ir spau
dos kioskas iki rudent uždaryti.

— Kitos savaitės pradžioje T. Pla
cidas išvyksta dviem savaitėm ato
stogų.

— Artėjant stovyklų laikui, tėve
lius ir jaunimą kviečiame jomis su
sidomėti. Net ir tie, kurie turi priva
čias vasarvietes, darytų išmintingai 
leisdami jaunimą į Aušros, ateitinin
kų, skautų ir kt. stovyklas, nes jų 
nauda tautiniu, socialiniu ir kt. at
žvilgiais yra neįkainojamai didelė.

— Pakrikštytas Romo ir Liucijos 
Stočkų sūnus Mykolas Lee.

Šv. Mykolo gimnaziją ši pava
sarį baigė: A. Pacevičius, A. 
Kuolas, E. Birgiolas, S. Kakne
vičius, S. Ignatavičius, P. Ko- 
lyčius, E. Krikščiūnas, R. Pute- 
ris, A. Molis ir V. Tamulaitis: 
Pažymėjimų įteikimo iškilmės 
įvyko birželio 20 d., dalyvaujant 
gimnaziją baigusiųjų tėvams ir 
artimiesiems.

Aušriečių suvažiavimas, šie
met sueina 30 metų, kai dvi at
skiros “Aušros” gimnazijos bai
gė savo laisvą egzistenciją pir
mosios bolševikų okupacijos me
tu. Laisvajame * pasaulyje yra 
daug aušriečių. Vien Toronte jų 
yra 70-80. Čia ir kilo sumanymas 
(Mart. Yčas ir kt.) suruošti auš
riečių suvažiavimą, įjungiant ir 
keliolika buvusių mokytojų 
(dail. Šepetys, p-lė AseviČiūtė, 
Bremeris, Tulauskaitė, kan. Za
karauskas, prof. Paplauskas ir 
kt.). Suvažiavimas būtų gera pro
ga apžvelgti aušriečius šiapus ir 
anapus bei pasiruošti konkre
čiam mostui Lietuvos laisvini
mo ar kultūrinio gyvenimo sri
tyje. Suvažiavimui ruošti susi
darė įO asmenų komitetas, ku
rio pirmininku išrinktas inž? R. 
Rimas ir sekr. A. Stanėnas (52 
Apple Orchard Path, Thornhill, 
Ont.). Į pastarąjį kreiptis suva
žiavimo reikalais. Užsakyta Pri
sikėlimo par. salė ir kitos patal
pos ateinančių metų gegužės 29 
d., nes ji sutampa su ilguoju sa
vaitgaliu JAV-se. Koncerto or
ganizatore išrinkta p. Imbrasie- 
nė, finansinių reikalų tvarkyto
ju — Ant. Rūkas. — alpuk —

Lietuvių evangelikų-liuteronų 
Išganytojo parapijos išvyka ren
giama šį sekmadienį, birželio 28, 
į Glen Haffy parką. Išvyka truks 
visą dieną. Pamaldos išvykos 
vietoje bus po pietų, atvykus 
kun. A. Žilinskui. Parapijos va
dovybė kviečia visus parapijie
čius ir bičiulius dalyvauti išvy
koje.

Toronto etninės radijo stoties 
CHIN vienas savininkų J. Lom
bardi nupirko savo partnerio J. 
Service dalį už $100.000. Tai pa
tvirtino ir Kanados radijo-televi- 
zijos komisija. Tarp stoties savi
ninkų buvo kilęs ginčas dėl įta
kos programų tvarkyme ir pan. 
Leidimas veikti CHIN radijo 
stočiai baigiasi šių metų gale. 
Naujam leidimui gauti bus at
viras kelias visiems, kurie įsi
pareigos tęsti etnines progra
mas Toronte. J. Lombardi pa
reiškė vėl prašysiąs leidimo, 
juoba, kad finansiniai ir techni
niai radijo stoties reikalai pa
gerėjo. Iš šios stoties yra per
duodama ir beveik kasdieninė 
lietuvių programa “Tėvynės pri
siminimai”, kuriai vadovauja J. 
R. Simanavičius.

Toronto Maironio Šeštadieni
nės mokyklos X-jo skyriaus mo
kinių ekskursija į Ontario šiau
rę įvyks šį šeštadienį, birželio 
27. Visi užsiregistravę mokiniai 
punktualiai 8 v.r. turi būti prie 
Prisikėlimo patalpų. Vedėjas

Dail. Leono Urbono kūrinių 
paroda rengiama Hamiltono 
Jaunimo Centre birželio 27-28 
dienomis. Šiuo metu dailininkas 
yra apsistojęs Toronte.

Kanados Diena, kuri tebėra 
vadinama “Dominion Day”, To
ronte šiemet bus švenčiama iš
kilmingiau. Jau rūpinamasi iš
kilme, kuri įvyks liepos 1 d., 11 
v. r. Joje dalyvaus ir tautinės 
grupės su orkestrais, chorais ir 
šokių grupėmis. Ontario prov. 
sekretorius ir pilietybės ministe- 
ris R. Welch pasakys kalbą. Pa
grindinė iškilmė bus Kanados

Torontiečiai M. ir S. Jaseliūnai, atšventę savo 40 metų vedybinę su
kaktį. Sėdi — sūnus Rimas, stovi — sūnus Juozas

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 

MAGDALENĄ, BRONIŲ, PETRĄ, JUOZĄ, JUS

TINĄ ir SIGITĄ RAŠKAUSKUS bei jų šeimas 

giliai užjaučiame —

A. O. Kanapkai V. V. Nausėdai

A. J. Pūkai A. M. Radžiūnai

■ DĖMĖSIO! NAUJAS ADRESAS IR TELEFONAS!

“TAURAS” ir kitų siuntinių bendrovių atstovybės 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus

St. Prakapas Tel. 233-4486
49 NORSEMAN ST., TORONTO 18, ONTARIO

Priimami užsakymai visu leidžiamų gaminių. • Parduodamos 
lietuviškos plokštelės, rašomosios mašinėlės su lietuvišku raidynu. 

M . ■    ................. . ............. MUI—

TORONTO-MUZIKINIAI KONCERTAI 1970 M.
TORONTO MIESTO TARYBA PER PARKŲ IR PRAMOGŲ SKYRIŲ, DRAUGE SU TORON
TO MUZIKŲ DRAUGIJA, REMIAMA MUZIKOS PLOKŠTELIŲ PRAMONĖS FONDO IR "TO
RONTO DAILY STAR", SU MALONUMU PRANEŠA SEKANČIAS PROGRAMAS: 

BIRŽELIO 28 — LIEPOS 2 SAVAITEI
SEKMADIENI, BIRŽELIO 28

2.30 v. p. p. High Park

2.30 v. p. p. Kew Gardens

2.30 v. p. p.
5.30 y. p. p.
7.30 v. v.
8.00 v. v.

Willowvale Park 
High Park 
Earlscourt Park 
Nathan Phillips Square

PIRMADIENI, BIRŽELIO 29
8.30 v. v. Ramsden Park
8.30 v. v. Greenwood Park

ANTRADIENI, BIRŽELIO 30 
8.00 v. v. Allan Gardens
8.30 v. y. Withrow Park

TREčIADIENį, LIEPOS 1 
5.00 y. p. p. Nathan Phillips Square
7.00 y. y. Nathan Phillips Square

7.15 v. y.
8.30 v. y.
8.30 v. y.
8.30 y. v.
8.30 y. y.

Kew Gardens 
Monarch Park 
Dufferin Grove Pork 
Eglinton Park 
Riverdale Park

KETVIRTADIENI, LIEPOS 2
7.30 v. v. Forest Hill

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

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

vėliavos pakėlimas. Iškilmėje 
dalyvauti jau pasižadėjo: artile
rijos pulko orkestras, valstybės 
tarnautojų choras, Athol šokių 
grupė, lenkų Šv. Stanislovo an
samblis, filipiniečių ir kanadie
čių šokėjai, Blumauer Alpine 
Singers. Po programos įvyks 
spalvingas tautinių grupių para
das Nathan Phillips Square.

Katalikų mokyklų švietimo 
vadybos metiniame 1969 m. pra
nešime, kuris išspausdintas at
skiru leidiniu ir iliustruotas įvai
riomis nuotraukomis, pirmame 
puslapyje įdėta nuotrauka švie
timo vadybos pirm. mons. P. H. 
Johnsono ir mokytojo P. Balčiū
no, kuris sėkmingai vadovauja 
vienai naujausių kanadiečių mo
kyklų Toronte. Jis taipgi daly
vauja lietuviškoje veikloje, kiek 
laikas leidžia.

48-jo pulko škotų orkestras 
48-jo pulko pučiamųjų ir, būgnų orkestras 
411-jo eskadrono aviacijos rezervo orkestras 
svečias — Helen Murray
— Ron Bagnato ir jo orkestras 
vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
— Benny Louis ir jo orkestras
— populiari simfonija, dirigentas — 
Howard Gable, svečias — Trump Davidson • 
ir jo orkestras

kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras 
The Johnny Lombardi programa

The H. M. C. S. York orkestras 
kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

— įvairi programa—Murray Ginsberg ir jo ork. 
jungtinis orkestras—karališkojo pulko orkestras 
H. M. C. S. York orkestras
411-jo eskadrono aviacijos rezervo orkestras 

saulėlydžio apeigos 48-jo škotų pulko 
pučiamųjų ir būgnų orkestras 
vaikų teatras — Cinderella
kadriliaus šokiai — Al Aylward ir jo orkestras 
kadriliaus šokiai—Angus McKinnon ir jo ork. 
Art Halman ir jo orkestras
— The Don MacFarlane orkestras 
svečias — Sharon Hampson

— Alvin Paul ir jo orkestras
— The Community Folk Art Council 
kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras
— kadriliaus šoktai — Al Aylward ir jo orkestras

Latvių dainė šventė įvyks bir
želio 26 — liepos 5 dienomis 
Toronte. Didysis koncertas bus 
Maple Leaf Gardens liepos 4, 
šeštadienį, 3.30 v. p.p. Dalyvaus 
54 chorai, 1600 dainininkų. Su 
dainų švente jungiama latvių 
meno bei kultūros savaitė, ku
rios metu rengiamos parodos, 
vaidinimai, koncertai, banketas. 
Liepos 1, trečiadienį, nuo 9 v. 
r. iki 3*v. p.p., Royal York vieš
bučio Kvebeko salėje rengiamas 
simpoziumas anglų kalba. Tema: 
“The Baltic States in the 1960 
and 1970”. Dalyvaus prof. G. 
Kenins-King, dr. Rein Taagepe- 
ra (estas), prof. A. Ziedonis, J. 
Gaigulis, prof. V. Freibergs, 
prof. U. Germanis, R. Karklinš. 
Rengėjai bandė gauti ir bent 
vieną lietuvį profesorių, bet ne
pavyko. Simpoziumas analizuos 
Baltijos kraštų būklę. Įėjimas 
visiems atviras.

Tautinių šokių grupė “Ginta
ras”, vadovaujama J. ir R. Kara- 
siejų, birželio 20 d. City Hali 
aikštėje, pradedant šių metų 
tarptautinį karavaną, atliko dali 
programos, pašokdama Sadutę, 
Kepurinę ir Suk; suk, ratelj. 
Tuoj po to šokėjai buvo pervež
ti į Kipling Acres, kur jie taip
gi pasirodė keliems tūkstan
čiam žiūrovų, kurie buvo suva
žiavę kasmet ruošiamo braškių 
festivalio proga.

Genė Novogrodzkienė/ atva
žiavusi iš Kauno, vieši pas savo 
broli J. Gudą Toronte.
"T. ŽIBURIAMS0 AUKOJO
$75: Kanados Lietuvių Fondas; S10 

Lietuvos Karaliaus Mindaugo šaulių 
kuopa Montrealyje; $8: A. J. Martin
kevičius; $5: J. Macijauskas, L. Igna- 
tonienė; rėmėjo prenumeratas po 
$10 už dvejus metus: A. Bielskus; už 
vienerius metus: A. Petrašiūnas, B. 
Petkevičius, P. Pleinys, P. Pargaus- 
kas, J. Onaitis, J. Kaškelis, L. Bazi- 
liauskas, J. Leiberis, kun. A. Rač
kauskas, A. Barkauskas, J. Ranonis, 
J. Senkus, L. Kirkilis, “Talka” Con
struction Co. Ltd., V. Prėsaitis, A. 
Masaitis, J. Petronis, A. Kaimas, V. 
Turūta, M. Juodeika, kun. V. Stankū
nas, B. Jurgutis, Pr. Mekšrūnas; $3: 
J. Rudys, V. Fidleris, V. Povylius, VI. 
Rukšys, K. Matkevičius; $2: J. Miški
nis, J. Buivydas, A. Starkus, B. Ra- 
cevičius, J. Juška, V. Ruslys, P. Se
rapinas, Ig. Girdzevičius; $1: V. 
Kudžma, M. Tilindienė, V. Končius, 
G. Mačienė, O. Klibingaitis, A. Kriau- 
čeliūnas, Pr. Norušis, L. Pilipaitis, V. 
Bieliūnas, J. Malinauskas, G. Strolis, 
M. Mikšys, J. Kuprevičius, J. Lau- 
reckas, A. Mockus.

PADĖKA
Už suruoštą netikėtą pobūvį mano 

į pensiją išėjimo proga ir už gražią 
dovaną noriu pareikšti visiems nuo
širdžiausią padėką. Dėkoju rengė
jams p. p. J. S. Černiauskams ir p. S. 
Pranskevičiui; už patalpas p. p. 
Pranskevičiams, už linkėjimus Tėvui 
Rafaeliui, OFM; už gražias rožes K. 
J. E. Pranskams iš JAV. Taip pat 
ačiū visiems dalyvavusiems ir prisi- 
dėjusiems prie brangios ir gražios 
dovanos: p. p. D. Černiauskaitei, A. 
Bušinskui, S. M. Bušinskams, S. J. 
Černiauskams, S. Pranskevičiui, A. 
Pranskevičiui, V. Pranskevičiui, S. 
Budrevičienei, J. K. Ardavičiams, J. 
V. Rusliams, J. A. Vaškevičiams, J. 
V. Vingeliams, V. Birštonui, J. J. 
Birštonams, T. V. Kobelskiams, K. J. 
E. Pranskams, V. Jasui, E. Watson, 
M. Watson, R. M. Watson, M. Hry- 
hovchuk ir B. Rakauskui. Ačiū dar 
kartą visiems už tokią gražią dovaną, 
kuri nuolat primins man jūsų visų 
nuoširdumą. S. Barškutis

PADĖKA
Už sėkmingą operaciją dėkoju dr. 

C. Knowlton ir dr. Urbaičiui. Už lan
kymą ligoninėje reiškiu padėką: kun. 
J. Staškevičiui, kun. A. Simanavičiui, 
OFM, p. p. J. ir B. Aukštaičiams, P. 
Basčiui, P. česėkui, seselei Gertrū
dai, E. Geldutienei, O. Jakimavičie
nei, VI. Jociui, šauliui Keturakiui, K. 
Liutkui, A. Masiuliui, Br. Mackevi
čiui, A. Pyragiui, Paškovičienei, A. 
Ramanauskienei, kūr.-savan. V. štrei- 
tui ir J. Vaitkui. Ypatingą padėką 
reiškiu kūr.- savan. A. Jakimavičiui 
už nuolatinį lankymą bei aprūpini
mą spauda. Bendro likimo kolegoms 
p. p. V. Ramanauskui ir L. šeškui lin
kiu po kentėjimų bei operacijų su
tvirtėti ir atgauti sveikatą.

Visiems nuoširdus lietuviškas ačiū.
Kūr.-savan. St Paciūnas

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psl.) 
yra įrengtas dirbtinėje saloje, 
kurią su žemynu jungia trijų 
mylių ilgio kelias vandenyje*. 
Šiuo metu veikia tik automatinė 
akmens anglies iš traukinių į lai
vus pakrovimo linija. Jos dėka 
per valandą į laivą galima pa
krauti 6.000 tonų akmens ang
lies, kurią importuoja Japonijos 
plieno liejyklos. Šios operacijos 
pradininkas yra Kaiser bendro* 
vė, turinti anglies kasyklas Bri
tų Kolumbijos Elkview vietovė
je. Anglies pervežimu rūpinasi 
Canadian Pacific geležinkelio 
bendrovė. Ateityje Roberts Bank 
uoste bus įrengtos ir kitos grei
to pagrovimo linijos, o 55 akrų 
uosto dirbtinė sala susilauks 
pramonės įmonių. Roberts Bank 
yra pirmasis grynai eksporto rei
kalams skirtas uostas Š. Ame
rikos žemyne. Jo įrengimą finan
suoja Britų Kolumbijos ir fede
racinė vyriausybės. Iš anksto 
skelbiama, jog šis uostas bus 
Kanados vartai į Azijos žemyną.
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Jaunimo stovykla. Montrealio 

ateitininkai jau šešti metai iš 
eilės rengia lietuvių jaunimui 
vasaros stovyklą “Baltijoj”. Šie
met, kaip ir pernai, šios stovyk
los vyriausiu vadovu bus Auš
ros Vartų parapijos klebonas 
kun. L. Zaremba, SJ. Talkins 
jauni vadovai: stud. V. Ptašins- 
kas, L. Giriūnas, iš Čikagos at
vyksta stud. L. Underytė. Vi
siems gerai pažįstama sesuo 
Margarita Bareikaitė, kuri jau 
14 metų vadovavo įvairiom vasa
ros jaunimo stovyklom ir šiemet 
sutiko dirbti. Taip pat sutiko 
talkinti pedagogė B. Lukoševi
čienė, A. Morkūnienė, kuri jau 
eilė metų sėkmingai eina slau
gės pareigas ir talkina vakaro 
programose. Kanados žiemos 
yra šaltos, ilgos, drėgnos. Jau
nimui reikia natūralios gamtos, 
skaidraus ežero, gražios aplin
kos, kurioje galėtų praleisti bent 
savaitę lietuvių tarpe. Todėl 
kviečiame visus tėvus nedelsiant 
registruoti savo jaunimą pas sės. 
Margaritą: 1450 De Seve St., 
Montreal 205, P.Q. Stovykla bus 
liepos 18-25 d.

Lietuviškas radijo pusvalan
dis, vadovaujamas L. Stankevi
čiaus, išleido trečią ilgo grojimo 
plokštelę “Gimtinės dangus”. 
Plokštelėje įrašyta 12 moder
nios lietuviškos muzikos dalykų: 
solo, duetų, oktetas. Viršelį 
plokštelei piešė R. Bukauskas.

“Metropolitan International 
Caravan” — tautinių grupių sa
vaitė Toronte prasideda birželio 
24 d. ir baigiasi liepos 1 d. Pa
sai į tautybių paviljonus parda
vinėjami po $3. Jie duoda tei
sę lankyti visus parengimus, bet 
norintieji pasivaišinti tautinių 
grupių paviljonuose turi užsimo
kėti atskirai. Pase išspausdinti 
adresai visų lankytinų paviljo
nų. Buvo išspausdintas ir lietu
vių paviljono “Vilnius” adresas 
(1129 Dundas St. W.), bet vėliau 
ranka išbrauktas. Mat, atspaus
dinus pasus paaiškėjo, kad lietu
viai savo paviljono neįrengs. Pa
se palikta apsčiai vietos paviljo
nų vizoms, kurias mėgsta rinkti 
ypač jaunimas. Pasų savininkai 
taip pat galės dalyvauti loteri
joj, kurioje laimėtojai gaus ne
mokamas keliones lėktuvais į 
Įvairias vietoves.

Laikraštėli “Žuvėdra” leidžia 
Ošavos medžiotojų ir meškerio
tojų klubas “Ešerys”. Iki šiol iš
leista 16 numerių. Jame yra ke
letas bendro pobūdžio rašinių, 
žvejinės informacijos, veiklos 
kronikos. Administracijos adre
sas: 467 Gibbons St., Oshawa, 
Ont.

Kastytis Dailydė su šeima iš
sikelia iš Toronto į Viktoriją, 
Britų Kolumbijoj, mokytojauti.

Mūsų kredito unijos nariui
AtA ANTANUI GAČIONIUI 

mirus, jo' žmonai Onai, dukterims Anne ir Jenny, 
sūnums Alfonsui ir James, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos 
"Litas" valdyba

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance broker

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

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

S-tos "Lite" nr. 752D

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120 

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

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

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758
...........

Užsisakydami plokštelę, pareng
site Montrealio radijo lietuviš
ką pusvalandį. Adr. 1053 Cr. Al- 
banel Lavai, P. Q. J. L.

A. a. Violeta Puzarauskienė- 
Strėlytė palaidota birželio 20 d. 
Mirė po ilgos ir sunkios ligos. 
Į laidotuves buvo atskridęs iš 
Britanijos Londono velionės vy
ras inž. Alfredas Puzarauskas.

Valdinė santaupų drauda “Li
te” įsigalioja nuo š.m. liepos 1 
d. Kiekvienam kredito unijos 
nariui ’garantuojama už $20,000 
santaupų net ir kredito unijos 
bankroto atveju. Taigi, santau
poms kredito unijose, “Caisse 
Populaire” ir bankuose dabar 
galioja ta pati drauda ir tai pa
čiai sumai.

“Lito” ekskursijon į Granby 
zoologijos sodą užsiregistravo 
virš 90 jaunųjų “Lito” narių, 
taigi bus du autobusai.

Solidarumo Įnašų $2 nuraši
nėti pareiškimai palengva plau
kia ir jų jau turima apie 100. 
Bet ką tatai reiškia iš 5000 
Montrealio lietuvių ar kad ir iš 
1400 “Lito” narių? Argi KLB 
Montrealio seimelio prezidiu
mas daug gali nuveikti su $200 
pajamų i metus, kurių 50% pa
gal statutą atiduodama KLB 
krašto valdybai? Vien lietuvių 
skyriaus įrengimas “Man and 
bis world” parodoje kainuos to
kią ar kiek didesnę sumą. Užtat 
visi kviečiami sumokėti solida
rumo įnašus po $2.

“Baltijos” komitetas ši pava
sarį numato pastatyti dvi pajė
gias vandens pompas, blokini jų 
namuką ir vandenį privesti i 
kalne stovinčias berniukų ir 
mergaičių prausyklas. Tą dar
bą tvarko inžinieriai A. Kličius. 
G. Vazalinskas ir J. Kibirkštis. 
Energingo naujojo stovyklavie
tės pirm. B. Niedvaro iniciaty
va jau įvyko viena talka. Joje 
dalyvavo pats B. Niedvaras, R. 
Otto, P. Montvila ir iš jaunųjų 
R. Žitkus. Šiais metais .būta la
bai vėjuotos žiemos, kad net 
įvažiavimas į stovyklavietę buvo 
užverstas išlaužtais medžiais, o 
pamaldoms koplytėlė visiškai 
nugriauta. Pr. R.

Kanadiečių liberalų partijoj 
sudarytas tautybių skyrius. Bir
želio 2 d. posėdyje išrinktos trys 
komisijos, švietimo komisijos 
pirm. — J. Tęsiorowski, lenkas; 
nariai: Z. Jurczynski,, lenkas, dr. 
Skwor,_ čekas, Fahyer, rumune. 
P. Piažza, italas. Teisės komisi
jos pirm. — P. Bay, graikas; na
riai: Konbrat, lenkas, Kooiman, 
olandas, Sambulian, armėnas. 
Imigracijos komisijos pirm. — 
Hadjis, graikas; nariai: adv. M. 
Skowronska, lenkė, dr. Gyulai, 
vengrė, Gomes, portugalas, Ca- 
pozzi, italas.
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