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Vyskupas prievartoje Ar bus panaikinti streikai?
Pasklidus laisvajame pasaulyje okupuotos Lietuvos kunigų 

grupės laiškui, skirtam Sovietų Sąjungos premjerui A. Kosyginui^ 
sunerimo okupacinė valdžia. Vienas jos įsakytas dvasininkas bandė 
savo rašiniais JAV lietuvių spaudoje paneigti laiške išdėstytus fak
tus, bet, užuot paneigęs, tik davė progos dar ryškiau atskleisti 
religijos persekiojimą Lietuvoje. Prabilo ir pats religinių reikalų 
įgaliotinis J. Rugienius komunistinėje išeivių spaudoje. Apie tai 
buvo rašyta “Tėviškės Žiburiuose” ir nurodyta, kad jo minimi 
faktai tik patvirtina liūdną religinę būklę Lietuvoje, ypač kunigų 
seminarijos. Pagaliau buvo priverstas prabilti ir senelis vyskupas 
Juozas Pletkus, Telšių apaštalinis administratorius. Pas jį buvo 
nusiųstas korespondentas Kostas Valius, kuris pateikė keletą klau
simų ir gavo atsakymus. Kad tai padaryta ryšium su minėtu laišku 
A. Kosyginui, matyti iš šio klausimo: “Pastaruoju metu reakcinė 
užsienio spauda mėgaujasi tendencingu grupės vilniškių kunigų 
laišku, kuri, siekdami apšmeižti naująją tvarką gimtajame krašte^ 
vaizduodami save karštais religijos gynėjais, šie žmonės išsiuntė 
Lietuvos neprieteliams į Vakarus. Tikriausiai ne jie yra tikrasis 
Lietuvos katalikų bažnyčios balsas?” (“Laisvė” 1970 m. birželio 
5 d.). Taigi, čia išlenda yla iš maišo: okupacinei valdžiai rūpi pa
neigti faktus, išdėstytus aname Lietuvos kunigų laiške ir tai 
vyskupo lūpomis! Tai įmanoma tiktai prievartinėje santvarkoje. 
Jau vien ši aplinkybė liudija, kad to vargšo vyskupo lūpomis kalba 
pati okupacinė valdžia.

Kad taip yra, matyti iš atsakymų, ypač iš paskutiniojo, ku
riuo vysk. J. Pletkus atsiliepia į cituotąjį klausimą: “Lietuvoje yra 
vyskupai, vyskupijų valdytojai, kurie, bendradarbiaudami su vy
riausybe, sugebėjo ir toliau sugebės spręsti bet kokius ’pribren
dusius reikalus.” Nors tiesioginio atsakymo nėra, tačiau duodama 
suprasti, kad religiniai reikalai priklauso vyskupams bei valdyto
jams, bendradarbiaujantiems su vyriausybe, kad kunigams nėra 
ko rūpintis religine Lietuvos būkle. Koks yra vyskupų “bendra
darbiavimas” su vyriausybe, visiems žinoma: vyskupų viršininkas 
yra religinių reikalų įgaliotinis J. Rugienius, per kurį eina visi 
įsakymai ir vyskupams, ir valdytojams, ir kunigams. Okupacinės 
valdžios įsakyti vyskupai turėjo važinėti į propagandinius “sovie
tinės taikos” suvažiavimus, pasirašinėti politinius atsišaukimus, 
siųsti politinius protestus kitų kraštų vyskupams. Antai, okupuo
tos Lietuvos vyskupai savo laiku buvo priversti pasiųsti Australi
jos vyskupams raštą, protestuojantį prieš amerikiečiu kariuome
nės pasiuntimą į Vietnamą. Dabar ta pati valdžia privertė vysk. 
J. Pletkų netiesiogiai pasisakyti prieš savo krašto kunigus, kurie 
parašė jau net trejetą aliarmuojančių laiškų, žinant padėtį, ne
tektų nustebti, jei Lietuvos vyskupai parašytų protesto laišką prieš 
patį popiežių ar jo laikyseną Lietuvos atžvilgiu. Juk jie yra savo
tiški kaliniai ir jų vardu valdžią turintieji gali viską padaryti, net 
juos pačius sukompromituoti. Užsienis betgi mato, kad tokioje 
būklėje ir vyskupo balsas gali būti Prievartaujančios rankos 
įrankiu.

Visai kitoj šviesoj atsistoja minėtasis Lietuvos kunigų grupės 
laiškas. Jokia valdžia nevertė jo rašyti — jis gimė iš tikro rūpes
čio, matant tragišką religijos būklę, kurią sudarė okupacinė val
džia, kartu tvirtindama, kad religinę laisvę laiduoja sovietinė kons
titucija. Tai didžioji veidmainystė, nrieš kurią ir pasisakė gana 
gausi kunigų grupė, rizikuodama kalėjimu, ištrėmimu, darbo lei
dimo atėmimu ir pan. Argi tokioje būklėje rašydami žmonės gali 
skelbti netiesą? Ar gali nurodyti netikrus faktus? Ar gali falsifi
kuoti padėtį Lietuvoje? Ar gali klaidingai cituoti Leniną ir sovie
tinę konstituciją, juoba, kad raštas skirtas pačiam okupacinės val- 

. džios premjerui? Niekuomet. To laiško autorių parašai yra. galima 
4 sakyti, kraujo parašai. Kas gi dės parašą po raštu, tvirtinančiu 
I netiesą ir rizikuos savo laisve ir net gyvybe? Be reikalo bando oku

pacinės valdžios pareigūnai suniekinti tą kolektyvinį kunigu raštą, 
vadinti naujosios tvarkos šmeižtu. Niekas tuo nepatikės, net jeigu 
jie ir vyskupo lūpomis prabyla. Faktai yra perdaug ryškūs, kad galė
tų būti pridengti melu. Vienintelė garbinga išeitis Lietuvos okupa
cinės valdžios pareigūnams — atleisti religijos persekiojimo varž
tus, leisti priimti kunigų seminarijon visus kandidatus, duoti lais
vę religinei veiklai, kaip ir visuose kultūringuose kraštuose. Tada 
nereikės veidmainiauti — viduje vykdyti religijos persekiojimą, 
o užsienyje tai vadinti laisve.

KANADOS ĮVYKIAI

DARBININKAMS
Ontario darbo ministeris M. 

Dalton pateikė provinciniam 
parlamentui darbo įstatymo pro
jektą, pagal kurį įmonės ir uni
jos bus atsakingos už nelegalius 
streikus ar nelegalų darbovie
čių uždarymą. Baudos už įsta
tymo laužymą padidinamos iki 
$1.000 asmeniui, $10.000 uni
joms ir įmonėms. Streikuojan
tiems darbininkams garantuoja
mas darbas jų darbovietėje še
šis mėnesius nuo streiko pra
džios. Ilgo ar visuomenei žalingo 
streiko atveju numatomas vy
riausybės įsikišimas specialaus 
tyrimo rėmuose. Unijų iškovotų 
sutarčių ratifikavimas turės būti 
pravestas slaptu balsavimu. On
tario parlamentas jau patvirtino 
ir kitą nemažiau svarbų darbo 
santykių įstatymo pakeitimą, lie
čiantį darbininkų atleidimą iš 
darbo. Planuojamas atleidimas 
turi būti paskelbtas iš anksto 8 
savaites prieš atleidimo datą, 
kai atleidžiama 50 darbininkų, 
12 savaičių, kai atleisti numa
toma 100-300 darbininkų, ir 16 
savaičių, kai atleidžiamųjų skai
čius peržengia 300 vieno mėne
sio laikotarpyje.

Užsienio reikalų ministeris M. 
Sharp pateikė federaciniam par
lamentui “Baltąją knygą”, api
būdinančia Kanados siekius pa
saulyje XX šimtmečio aštunta
me dešimtmetyje. Nors JAV ir 
toliau bus laikomos geriausiu 
Kanados draugu, visdėlto santy
kiuose su amerikiečiais pabrė
žiamas reikalas pilnai išsaugoti 
nepriklausomybę ir tautinį savi
tumą. Į planus taipgi yra įtrauk-

DAUGIAU MOKĖS 
tas diplomatinių ir prekybinių 
santykių stiprinimas su Azijos 
kraštais, įsipareigojimų tęsimas 
Atlanto Sąjungoje. Didesnis do
mesys žadamas ir pietinės Afri
kos nepriklausomybę gavusiem 
negrų kraštam. Planuojama 
svarstyti Kanados įsijungimą į 
Amerikos valstybių organizaci
ją, jungiančią abu žemynus. Da
bartinė metinė $364 milijonų 
parama atsitikusiems ekonomi
niu požiūriu kraštams bus padi
dinta $60 milijonų.

Kanados sveikatos ministeris 
J. Munro atšaukė už parlamento 
ribų padarytą pareiškimą, kad 
bausmės už marijuanos rūkymą 
bus sumažintos prieš Kalėdas. 
G. LeDain komisijos siūlomos 
reformos tėra svarstomos, bet 
dar nepatvirtintos. Atrodo, šiuo 
klausimu jaučiamas nesutarimas 
premjero P. E. Trudeau minis- 
terių kabinete. Vyriausybės po
zicija tebėra neaiški. Už pada
rytą išsišokimą J. Munro atsi
prašė federacinio parlamento 
narius ir spaudos atstovus.

Ontario vyriausybė, sekdama 
Otavos pavyzdžiu, padidino mi- 
nimalinį valandinį atlyginimą 
darbininkams. Nuo š. m. spalio 
1 d. paprastiems darbininkams 
turės būti mokama $1.50, staty
bininkams — $1.75. o nuo se
kančių metų balandžio 1 d. dar
bininkai gaus $1.65, statybinin
kai — $1.90 į valandą. Lig šiol 
minimalinis valandinis atlygini
mas Ontario darbininkams buvo 
$1.30, statybininkams! — $1.55. 
įstatymas yra privalomas vi- 

(Nukelta j 6-tą psl.)

Kai darbdavys susitaria su i Demokratiniuose kraštūo-
s e darbininkai turi teisę strei- unijos paskirtu derybų komite- 

! kuoti. Ji buvo iškovota profesi- t ‘ x «..•
nių sąjungų tais laikais, kai ple- tikras, ar unijos nariai priims, 
čiantis pramonei, darbdaviai lo- Apie 15% tokių sutarčių atme- 
bo, o darbininkai skurdo. Orga- tama ir vėl reikia derėtis iš 
nizuoti darbininkai pajėgė ne tik 
atitiesti susidariusią padėtį, bet 
ir iškovoti sau prideramas tei
ses. Unijų dėka darbininkams 
darytos skriaudos liko sustabdy
tos ir dabar nė vienas darbdavys 
nebegali skriausti darbininkų.
Laisvojo pasaulio valstybėse bu
vo priimti darbo įstatymai, ku
rie saugo darbo žmonių teises ir 
laisves. Dabar darbininkai, jei 
ir patiria skriaudų, tai greičiau 
iš unijų pusės, kurių vadai ima 
didžiausias algas ir rūpinasi tik 
savo grupių interesais, o ne vi
sos darbininkijos, jau nekalbant 
apie viso krašto gerovę.

Ligos ženklas?
Ryšium su nepaprastai gau

siais streikais Europoje ir š. 
Amerikoje, kyla klausimas, ar 
tai nėra ženklas rimtos socia
linės ligos, šiuo klausimu gana 
plačiai pasisakė D. A. Machum 
iš Sault Ste. Marie paskaitoje 
Rotary klubo nariams. Jo min
tys buvo pastebėtos ir didžiosios 
spaudos. Pasak jo, kolektyvinės 
unijų - darbdavių derybos tapo 
luoša institucija ir galbūt mirš
tanti. Nuo 1963 m. streikai Ka
nadoje labai pagausėjo. Pvz.
1969 m. pasiektas rekordas, bū
tent, 7.3 milijono prarastų dar
bo dienų. Lyginant su 1968 m., 
streikai pagausėjo 40%. Kol kas 
nematyti ženklų, rodančių, kad
1970 m. būklė pagerės. Iki šiol 
kolektyvinės derybos esą buvo . 
normalus procesas — streikai 
aiebuvo tokie gausūs ir aštrūs

Kas pasikeitė?
Kolektyvinėse derybose pa

prastai turi būti lygaus pajėgu
mo dalyviai, t. y. darbininkų 
unijos ir darbdaviai neturi už
imti diktuojančios pozicijos. Ki
taip derybos bus vienašališkos 
— silpnesnė šalis bus priversta 
arba sutikti, arba bankruotuoti. 
Kai buvo rašomi darbo įstaty
mai, į tai buvo atsižvelgta. Ka
dangi anuomet darbdaviai buvo 
pajėgesnė šalis, įstatymai labiau 
palaikė darbininkų pusę. Jų 
unijos buvo apsaugotos nuo teis
minių jieškinių, negalėjo būti 
kaltinamos už paskirų savo na
rių veiksmus ir pan. Visa tai pa
dėjo išlaikyti pusiausvyrą tarp 
darbininkų unijų ir darbdavių. 
Šiandieną tos pusiausvyros ne
bėra, nes silpnesniąja derybų 
šalimi tapo daugumoje atvejų 
darbdaviai. Pvz. ar gali smulkus 
verslininkas bei pramoninkas 
atsilaikyti prieš nepaprastą jėgą 
sunkvežimių transporto, auto
mobilių, plieno įmonių darbinin
kų unijų? Ar statybos rangovas 
gali derėtis su statybininkų uni
jomis, kurios pateikia atspaus
dintą sutarties tekstą ir liepia 
pasirašyti arba bankrotuoti? Net 
ir pajėgūs darbdaviai nebegali 
prilygti unijų pajėgumui. Pvz. 
Internationar Nickel Co. darbi
ninkai praėjusiais metais net 
nesirūpino pasiimti uždirbto at
lyginimo čekius ir išėjo į 4 mė
nesius trukusį streiką, keletas 
lėktuvų ‘ skridimų kontrolierių 
aerodromuose gali paralyžuoti 
visą krašto orinį susisiekimą.

Nevienodos teisės
Antras ženklas, rodąs kolekty

vinių derybų išsigimimą, yra ne
lygios šalių teisės — unijoms 
taikomos vienokios, darbda
viams — kitokios taisyklės. Pvz. 
kad ir kriminaliniai įstatymai. 
Pusantro mėnesio stebėjome, 
kaip neteisėto streiko dalyviai 
Montrealyje sulaikė gyventojų 
korespondenciją, pjaustė auto- 
vežimių padangas, daužė sunk
vežimius, užpuldinėjo žmones, 
mėtė bombas ir su nieku nesi
skaitė. Ar kas nors juos sutvar
kė? Ar policija suėmė nusikal
tėlius ir uždarė kalėjime? Visai 
ne. Bet tegu pabando kas nors 
kitas tokiu būdu spręsti savo 
ginčą su kaimynu — bematant 
atsidurs kalėjime. Arba pvz. 
Sudburio Algoma Steel įmonėje 
buvo padaryta nuostolių už tūks
tančius dolerių sunaikinant 
daug turto. Negana to, darbinin
kai, kurie bandė įeiti įmonėn, 
streikininkų buvo Žiauriai su
mušti. stebint šimtams žmonių 
ir policijai, bet nė vienas nebu
vo nubaustas už kriminalinius 
nusikaltimus.

tu, pasirašo sutartį, dar nėra 
tikras, ar unijos nariai priims.

naujo. Bet jei nuo tokios pasi
rašytos sutarties atsisako darb
davys, būna apšaukiamas blogos 
valios žmogumi, nesilaikančiu 
įstatymo, neatsakingu ir pan.

Valdžios tarnautojai
Streikas yra galutinis darbi

ninkų ginklas priversti darbda
vį nusilenkti darbininkų reikala
vimams. Privačioje pramonėje 
streikui yra riba — darbdavys 
negali duoti darbininkams to, 
ko pats neturi. Jeigu jis įsiparei
goja perdaug, bankrotubja. To
kios ribos nėra streikuojantiems 
valdžios tarnautojams. Pvz. paš
tininkų, policininkų, atmatų iš- 
vežėjų streikai nepaliečia darb
davio, šiuo atveju valdžios. Jie 
skaudžiausiai paliečia visuome
nę. Valdžia, kaip darbdavys, ne
gali bankrotuoti. Taigi, čia strei
kui ta prasme nėra ribos. Be to, 
valdžios tarnybos neturi konku
rencijos. Pvz. kai streikuoja Do
minion Stores, galima nueiti į 
Loblows krautuves. Bet kur gali 

SIBIRINIA1 TRĖMIMAI SENATE
Senatoriaus Andrew Thompsono pareiškimas Kanados senate

Senatorius A. Thompsonas, 
kuris buvo pagrindiniu kalbėto
ju baltiečių surengtame sibiri- 
nių trėmimų minėjime Toronte, 
birželio 22 d. pasakė kalbą Ka
nados senate. Joje pareiškė: 
“Gerbiamieji senatoriai, aš no
riu padaryti keletą pastabų, nes 
manau, kad senatas yra vieta, 
kur mažumos balsas turi būti 
girdimas ir yra girdimas. Pra
ėjusią savaitę baltiečiai visoje 
Kanadoje minėjo su iškilmingu
mu ir rimtimi labai skaudų įvy
kį. Tai nebuvo pranešta nei Ka
nados spaudoje, nei valstybės ra
dijo programoje. Toronte tai pa
darė tik viena radijo stotis. Dėl
to aš jaučiu pareigą tarti keletą 
žodžių senate. Baltiečiai minė
jo 1940 m. trėmimus iš jų ša
lių, kuriuos atliko Sovietų Są
junga. Ištremta buvo: iš Estijos 
53,541 vyras ir 6,420 moterų; iš 
Latvijos 23,116 vyrų ir 7,218 
moterų; iš Lietuvos 16,633 vyrai 
ir 13,852 moterys. Buvo ištrem
ti gyvulių vagonuose Sov. Sąjun
gos, nes jie norėjo išlaikyti savo 
valstybių nepriklausomybę ir 
laisvę. Kas jie buvo? Jie buvo 
žmonės kaip ir mes, kurie sėdi
me šioje salėje — profesoriai, 
advokatai, visuomenės veikėjai. 
Staiga vieną naktį jie išgirdo pa
sibeldimą į duris ir buvo sugrūs
ti i gyvuliu vagonus. Jie patyrė

Mergaitė okupuotos Lietuvos kolchoze: vargas lapoja, vargas ša
kojo, ateina pavasaris po pavasario.. •

eiti, kai sustreikuoja mokytojai 
arba ugniagesiai? Dėlto, pasak 
D. A. Machum, valdžios tarnau
tojų streikai yra beprasmiai. 
Jiems neturėtų būti leista strei
kuoti.

Kokia tad išeitis?
Visi mato, kad gausėjantys 

streikai yra nenormalus daly
kas. Atėjo laikas jieškoti geres
nių būdų spręsti socialiniams- 
ekonominiams ginčams. Streikas 
yra jėgos priemonė — juo stip
resnė grupė, juo daugiau išplė
šia iš darbdavio, o silpnesnieji 
draugai lieka nuskriausti. Taigi, 
streikais teisingumas dabar nėra 
pasiekiamas. Reikia tokio socia
linio tribunolo, kuris privalo
mai nustatytų atlyginimą visiem 
pagal teisingumo normas. Jis 
turėtų apsaugoti darbininkus 
nuo išnaudojimo, darbdavius — 
nuo darbininkų prievartos, vi
suomenę — nuo chaoso. Toks 
tribunolas turėtų taipgi apriboti 
darbdavių uždarbį mokesčių ar 
kitokia forma, kad tas uždarbis 
nereikštų skriaudos darbinin
kams. Tokios reformos darosi 
būtinos, bet jos gali ateiti iš vi
suomenės per visus saistantį įs
tatymą. M.

baisų, totalini žiaurumą. Dauge
lis jų per tą laiką mirė.

Tai buvo labai padorūs, malo
nūs žmonės. Jie, kaip ir mes, 
studijavo senato reformas. Kons
tantinas Paets, Estijos preziden
tas, turėjo daug idėjų apie Es
tijos parlamento reformą. Jis ti
kėjo Į parlamentą. Tos mažos 
valstybės Įsteigė sveikatos drau- 
dą ir kooperatyvus. Deja, So
vietų Sąjunga panoro prijungti 
šią sritį, kaip atsimename, prie 
savo turimųjų milijonų, įskai
tant 116 milijonų Rytų Euro
pos gyventojų, ir užėmė tas ša
lis.

Praėjusią savaitę baltiečiai 
susirinko prisiminti šio įvykio, 
nors jo paminėjimas atveria 
skaudžias žaizdas, nes jautė dve
jopą pareigą. Pirmiausia, prisi
minimas skaudžių įvykių baltie- 
čiams žadina vilties liepsnelę, 
kad vieną dieną Baltijos vals
tybės vėl bus laisvos. Antra, jie 
susirinko tikėdamiesi, kad kana
diečiai nesiduos užliūliuojami ir 
bus budrūs pavojams, kurie ty
koja mūsų demokratiją.

Nors spauda nepaminėjo šio 
įvykio, esu tikras, kad šioje sa
lėje gerbiamieji senatoriai, bū
dami jautrūs Kanados mažu
moms ir giliai tikį tautų laisvę, 
norėjo išgirsti apie jį.

Pasaulio įvykiai
JAV SENATAS ATŠAUKĖ PREZ. L. B. JOHNSONUI SUTEIKTĄ TEISĘ 
Tonkino įlankos krizės metu imtis atitinkamų priemonių agresijai 
Pietryčių Azijoje sustabdyti. Remdamasis šiuo 1964 m. įgaliojimu, 
prez. L. B. Johnsonas be atskiro senato ir atstovų rūmų sutikimo 
pasiuntė į P. Vietnamą apie pusę milijono karių. Dabartinis prez. 
R. Niksonas, matyt, pritaria minėtos rezoliucijos atšaukimui, nes 
iniciatyvos ėmėsi jį remiantys senatoriai. Ji buvo atšaukta 81:10 
balsų santykiu.- Panaši proporcija turbūt bus išlaikyta ir atstovų 
rūmuose. Rezoliucijos atšaukimu, atrodo, tikimasi sumažinti įtam
pą kongrese, kur nuolatos kertasi “balandžiai” ir “vanagai”. Rezo
liucija yra nustojusi reikšmės, nes prez. R. Niksonas jau yra gero
kai sumažinęs ir ateityje stengsis mažinti amerikiečių karių skai
čių P. Vietname. Viceprez. S. •----------------------------------------
Agnew vienoje savo paskutinių
jų kalbų aštriai kritikavo 7 ame- 
rfkiečių'politikus, pagrindinį dė
mesį skirdamas ambasadoriui A. 
W. Harrimanui ir senato užsie
nio reikalų komiteto pirminin
kui J. W. Fulbrightui. Abu jie 
šiandien yra tapę aršiausiais 
prez. R. Niksono politikos kriti
kais. S. Agnew priminė senato
riui J. W. Fulbrightui, jog 1964 
m. jis pilnai rėmė Tonkino įlan
kos rezoliuciją, bet kai JAV po
litikos laivas atsidūrė audrin
guose vandenyse, senatorius pir
masis paliko laivą ir rezervavo- 
si sau vietą gelbėjimosi valtyje. 
Dar skaudesnė buvo S. Agnew 
pastaba A. W. Harrimanui: “Kai 
šiandien pasižiūri į pastarajame 
trisdešimtmetyje Vakarų pasaulį 
ir jo draugus ištikusias diplo
matines nesėkmes Teherane, 
Jaltoj, Kaire, kiekvienoj diplo
matinėj konferencijoj, kuri bai
gėsi Vakarų ir laisvės pralaimė
jimu, visur randi aiškius A. W. 
Harrimano pėdsakus.” S. Agnew 
teigimu, A. W. Harrimanas, bū
damas JAV ambasadorium Mask
voje II D. karo metais, davė lais
vas rankas lenkų komunistų ko
mitetui, užtikrindamas JAV ne
sikišimą į Lenkijos reikalus., ši 
jo garantija palaidojo Lenkijos 
laisvę, nors dėl jos buvo pradė
tas II D. karas. Už paslaugas 
sovietams pats Stalinas vėliau A. 
W. Harrimanui atsiuntė į JAV 
du lenktynių arklius. S. Agnew 
taipgi citavo vieną žurnalistą, 
kuris Ho Chi.Minh tiekimo li
niją Laose yra pavadinęs Harri
mano memorialiniu plentu.

MOBILIZACIJA KAMBODIJOJ
Prez. R. Niksonas yra pasiry

žęs laikytis savo pažado ir ati
traukti amerikiečių kariuome
nės dalinius iš Kambodijos iki 
liepos 1 d. Premjero L. Nol vy
riausybė paskelbė visuotinę mo
bilizaciją 18-60 metų amžiaus 
vyrams ir moterims. Amerikie
čiams pasitraukus, Kambodijo- 
je liks tik P. Vietnamo kariai. 
Komunistai tada gali bandyti už
imti sostinę Phnom Penh, kuri 
jau ir dabar yra atkirsta nuo 
kitų pagrindinių centrų. Kambo
dijos 35.000 vyrų kariuomenė 
padidėjo iki 150.000, bet jai 
trūksta modernių ginklų ir ap
mokymo. Per Hong Kongą į 
Phnom Penh atskrido nemažas 
skaičius baltųjų samdinių, kovo
jusių Konge. Jiems premjero L. 
Nol vyriausybė žada $1.000 — 
1.800 į savaitę ir jų vadovybės 
dėka sustiprinti savo pajėgas.

PASKUTINIS VEIKSMAS
čekoslovakų tragedijos pas

kutiniuoju veiksmu tenka laiky
ti buvusio kompartijos vado A. 
Dubčeko politines laidotuves. 
Maskvos įsakymu jis buvo pa
šalintas iš ambasadoriaus Turkl
iai pareigų ir iš komunistų par
tijos, kuriai jis yra skyręs net 
30 savo gyvenimo metų. Šį nu
tarimą padarė Prahoje posėdžia
vęs čekoslovakų kompartijos 
144 narių centrinis komitetas, 
dominuojamas sovietų šalinin
kų. Reformų siekęs A. Dubče- 
kas taipgi prarado ir federacinio 
parlamento nario teises. Iš mi- 
nisterių kabineto “savanoriškai” 
atsistatydino ir buvęs liberalių 
pažiūrų premjeras O. černikas* 
pastaruoju metu vadovavęs tech
niniam pramonės plėtimo komi
tetui. Galimas dalykas, A. Dub
čeko laukia specialus teismas, 
nors dabartinis kompartijos va
das G. Husakas dar kartą pabrė
žė, jog Čekoslovakija vengs pro
pagandinio pobūdžio teismų, ku
rie buvo įprasti stalininko A. 
Novotny laikais.

SAUGUMO KONFERENCIJA
Budapešte posėdžiavę sovietų 

vadovaujamos Varšuvos Sąjun
gos nariai pritarė minčiai suma
žinti savo ir Atlanto Sąjungos 
kariuomenes. Tačiau pirmiausia 
jie siūlo sušaukti jau seniai 
Maskvos peršamą Europos sau
gumo konferenciją, kurioje ga

lės dalyvauti JAV ir Kanada. 
Konferencijos-sudarytas specia
lus komitetas pradėtų derybas 
Varšuvos ir Atlanto Sąjungų ka
riuomenės mažinimo klausimu. 
Abipusį kariuomenės mažinimą 
pirmieji pasiūlė Romoje posė
džiavę Atlanto Sąjungos nariai.

AMERIKIEČIU PLANAS
Amerikiečiai pasiūlė naują 

planą karui Artimuosiuose Ry
tuose užbaigti. Valstybės sekr. 
W. Rogers nepaskelbė jo deta
lių, bet jos jau yra pasiekusios 
spaudą iš arabų šaltinių. Abiem 
kariaujančiom pusėm siūlomos 
trijų mėnesių karo paliaubos, 
abipusis kariuomenių atitrauki
mas 20 km nuo Suezo krantų ir 
Jungtinių Tautų stebėtojų grą
žinimas. Jų atstovas G. Jarring 
tada pradėtų pokalbius su Izrae
lio ir arabų vadais. Jų pagrin
du būtų Jungtinių Tautų 1967 
m. priimta rezoliucija. Pagal ją, 
Izraelis turėtų pasitraukti iš 
okupuotų sričių, o arabų kraštai 
— pripažinti Izraelį Jungtinių 
Tautų nustatytose sienose. Prieš 

.amerikiečių planą jau pasisakė 
arabų partizanai, norintys atgau
ti visą Palestiną, Sirija, Alžeri- 
ja ir Irakas. Tripolyje posėdžia
vę Egipto, Sirijos, Jordanijos, 
Irako ir Libijos vadai įspėjo Va
šingtoną neparduoti lėktuvų Iz
raeliui, nes" tokiu atveju ilgam 
laikui nukentės amerikiečių in
teresai arabų kraštuose.

PALAIDOJO SUKARNO
Valstybinių laidotuvių Indo

nezijoje susilaukė buvęs prez. 
Sukamo, nors pastaruosius tre
jus metus jis buvo kalinamas jo 
paties name. Sukamo yra laiko
mas Indonezijos tėvu, nes jam 
pavyko iškovoti nepriklausomy
bę ir sujungti apie 3.000 salų 
turintį kraštą. Jis buvo egoisti
nės prigimties žmogus, pasiskel
bęs prezidentu iki gyvos galvos, 
turėjęs net šešias žmonas. Pini
gų švaistymas Indoneziją įstūmė 
į $2,4 bilijono skolą užsienio 
kraštams. Sukamo rėmėsi ka
riuomenės ir komunistų partijos 
pusiausvyra, kurią sugriovė 
1965 m. įvykęs Pekingą garbi
nusių komunistų sukilimas, ka
rininkų žudymas ir gen. Suhar
to atėjimas į valdžią. Pilietinis 
karas pareikalavo apie 400.000 
gyvybių aukos. Gen. Suharto va
dovybėje Indonezija pamažu 
pradeda atgauti ekonominę pu
siausvyrą. Iš Sukamo ji turėjo 
daugiau žalos nei naudos.

LIŪDNA SUKAKTIS
Prieš 25 metus San Francis

co mieste buvo įsteigtos Jung
tinės Tautos, kurios turėjo ap
saugoti pasaulį nuo karų. Visiš
ką šios organizacijos bankrotą 
liudija dabartiniai karo veiks
mai Pietryčių Azijoje ir Arti
muosiuose Rytuose. Daug kas J. 
Tautas šiandien laiko jokios di
desnės reikšmės neturinčiu di
plomatų klubu. Kaltė tenka Sau
gumo tarybos veto teisei, ku
rios didžiausias čempijonas yra 
Sovietų Sąjunga, politinio nu
garkaulio neturintiems Azijos ir 
Afrikos kraštams, savo skaičiu
mi vyraujantiems šioje organi
zacijoje.

DIKTATŪRA EKVADORE
Ekvadoro diktatorium pasi

skelbė prez. J. V. Ibarra, remia
mas kariuomenės. Oficialia prie
žastimi nurodomas augščiausio- 
jo teismo atsisakymas pripažin
ti prez. J. V. Ibarros įvestą mo
kesčių padidinimą, bet iš tikrų
jų kaltė dėl diktatūros tenka 
studentų maištams. Kariuomenė 
jau uždarė universitetus, kon
gresą, užšaldė privačias ekvado- 
riečių dolerių atsargas bankuo
se. Už grotų atsidūrė kairieji 
universitetų, darbo unijų vadai 
ir studentai. Ekvadoras yra šeš
ta P. Amerikos valstybė, įsive
dusi diktatūrą. Spėjama, jog tik
ruoju diktatorium yra ne prez. 
J. .V Ibarra, bet io giminaitis 
J. A. Velasco, krašto apsaugos 
ministeris.
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RYŠKĖJANTIS KARTŲ SKIRTUMAS
AL. GIMANTASLietuviškųjų pokalbių metu vis dažniau girdimos nuomonės apie mūsų jaunimą. Tai labai realus ir svarbus reikalas, tačiau neužtenka vis tuščiai kartoti, kad jaunimas — tautos ateitis. Tai visi net perdaug gerai žino, bet, nelaimei, tai nevisada žino ar jaučia patys mūsų jaunieji. Tas mūsų jaunimas po truputį tolsta, nevisada jame klesti tautinės nuotaikos, bent jau tokia prasmę, kaip tai supranta ir išgyvena vyresnieji tautiečiai.Kad ir nusibodęs posakis apie generacijų skirtumus, visdėlto kasdien jis darosi aktualesnis. Apie jį jau prakalba ir tie, kurie dar prieš porą metų teigdavo, kad nėra jokio kartų skirtumo lietuviškajame gyvenime. Veikia, labai veikia mūsąjį išeivijos jaunimą visi tie vėjai ir skersvėjai, kuriuos kasdien matome savosios aplinkos gyvenime. Vis dažniau pastebime nuomonių skirtumus, kurie kartais iškyla visu aštrumu. Jau eilėje klausimų tėvai nesusikalba su savo vaikais, jaunimas nevisada ran- • da bendrą kalbą su vyresniaisiais. Jei, sakykime, vyresniesiems tokia problema, kaip Alabama ar Dainava atrodo ne tik nesuprantama bet ir juokinga, tai jaunųjų eilėse apie tai visai kitaip galvojama. Čia gimęs ir auklėtas išeivis lietuvis turi labai atviras akis ir ausis žmoniškumui, rasiniams, socialiniams reikalams. Dažnai gal jis pasiduoda vienai ar kitai propagandai, agitacijai, bet jei savųjų vyresniųjų tarpe neranda atsakymo į jam rūpimus klausimus, aišku, nesunkiai užsikrečia idėjomis, kurios gali būti syetimos ir klaidingos. Vyresniųjų dažnas netaktas, nenoras įsigilinti bent kiek plačiau į jaunuosius veikiantį pasaulį, o kartais ir visiš-

Kur dingo teisininkas Pašukonis?

kai geros valios stoka, gilina skirtumus. Blogiausia, kad vy- ‘ resnieji savo neapdairumu nutraukia hetkokį ryšį su jaunimu. Tokiu atveju sunku rasti tašką, nuo kurio būtų galima vėl pradėti tęsti naujai užmegztą dialoguMes turime suprasti, kad nevi- siems jauniesiems, na, kad ir Agnew Spiro yra herojus. Mes turime stengtis suprasti, kad daug jaunųjų turi visai skirtingą nuomonę į santykius su sovięti- namu kraštu, turėtume bandyti įsisąmonininti, kad nekiekvienas mūsų jaunųjų lygiai taip pat galvoja, kaip mes, apie Vietnamo karą ar Kambodijos atvejį. Vien tik atžagaria ranka numoti ir kategoriškai teigti, kad kitokia nuomonė yra klaidinga, gal net ir išdavikiška, jau reiškia suniekinti jaunųjų galvoseną.Jaunimas nebijo diskusijų, pasikeitimo nuomonėmis, faktais. Tokia kalba šnekant, rasi, gal bus galima bandyti ir įtikinti, kad nevisi jaunimo įsitikinimai yra nesugriaunami. Bet gali atsitikti, kad sveikos argumenta- ' cijos įžvalgoje ir senimas bus priverstas persvarstyti kažkurias turėtas nuomones. Kalbėkime su jaunaisiais, kaip lygūs su ly- 1 giais, bet ne iš anksto užsidėję neklaidingumo aureolę, bijodami, kad ir peržingsnį nusileisti nuo savosios pakylos", kuri, nevieno jaunuolio nuomone, nevi- 1 sada jau yra tokia nepajudinama. Tik radę bendrą kalbą su jaunimu, pajėgsime jį įtvirtinti lietuviškoj aplinkoj, jos idealuose. Nuolatiniai pamokymai, priekaištai ar net pašaipa neduos pageidaujamų rezultatų — greičiau sulauksime priešingos reakcijos. Principai turi palikti, bet laikams keičiantis ir mes negalime stovėti vietoje.

Patarimų tarnyba "Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio "The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba "TŽ”.

Prieš aštuonis mėnesius išsinuomojom butą Keele gatvėje, To
ronte. Po savaitės virtuvėje sugedo vandentiekio dubuo. Kreipėmės 
i namo prižiūrėtoją, bet jis atsisakė pataisyti. Balandžio mėhesį ge
dimas pasidarė nebepakenčiamas. Pranešėm namų tvarkytojui, kad 
dėl tos priežasties ruošiamės išsikraustyti iš buto. Jis pareiškė, kad 
mes galime tai daryti, bet prarasime užstatą — $141. Kreipėmės Į 
sveikatos departamentą ir į savo apylinkės parlamento atstovą, bet 
nieko nepešėm. Išsikraustėm dėl netaisomo įrengimo. Kodėl tad tu
rime prarasti savo užstatą? P. C., Don Mills

Nesunku buvo atgauti Jūsų užstatą. Pagal įstatymą, vadinamą 
“Landlord and Tenant Act”, kuris įsigaliojo sausio 1 dieną, nuomi
ninkas turi sutikti, kad bute buvo padaryta žalos. Kitaip savininkas 
neturi teisės sulaikyti užstato. Matyt, jis jūsų skundą palaikė prisi
pažinimu, kad gedimas įvyko dėl Jūsų kaltės.

368-6813 kIAUSKIJE
PATARSfM-MDES/M

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

a k. v v » w ■ s. ■ b.,
kuri yra ant pat Atlanto vandenyno kranto ir turi visas 
sąlygas, apie kurias kiekvienas didmiesčio žmogus per 
ilgus metus svajoja. DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE:

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

*

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMD APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
IVAIROS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

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

Nemokamas į namus pristatymas.
KRAUTUVĖS:

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

Sovietiniam režimui tarnavo, nuo jo rankos ir žuvo
Dr. E. Kamenka ir jo žmona Alice ko tik vienas žingsnis į sovietų 

Erh-soon Tay parašė amerikiečių lei- mokslo akademiją. Bet... 
dinyje “Problems of Communism” f 
1970 m. sausio—vasario nr. straipsnį nelaimingi. Jis, išgarbintasis 
“Bolševikų tei^ninko gyvenimas čia 
ir anapus”, šis straipsnis skaityto
jams gali būti tuo įdomus, kad mini
masis teisininkas buvo lietuvis, gi
męs Tvėrės srityje 1891 m. vasario 
23 d. Jo tėvas, pagal rusišką tareną, 
vadinosi Pašukams ir vertėsi gydy
tojo praktika. Galimas daiktas, kad 
šis straipsnis yra tik ištrauka iš kny
gos “Marksizmas ir teisė”, kurią abu 
autoriai kartu rašo ir kuri netrukus 
bus išleista Britanijoje.

Neeilinis žmogusE. Pašukonis buvo bene vienintelis žmogus Sovietų Rusijoje labiausiai įsigilinęs į Markso teoriją ir iš jos išplaukiančią teisę. Jis parašė knygą “Bendroji teisės teorija ir marksizmas”, kuri komunistinėj Rusijoj penkių metų būvyje susilaukė trijų laidų. Paskutinei laidai pasirodžius, ji buvo išversta į vokiečių kalbą ir susilaukė pasaulinio garso. Štai ką apie šį veikalą po 20 metų pasakė nemarksistinis teisininkas Harvardo universiteto profesorius Lon Fuller: “ ... Tai yra tokia knyga, kurią kiekvienas atviros minties mokslininkas gali skaityti ir iš jos pasisemti šviesos, nors ir nevisai bus įtikintas jo pagrindinių tezių teisumu”.Pašukonis yra parašęs 10 knygų, 8 brošiūras, 80 straipsnių ir suredagavęs 33 knygas valstybės ir teisės teorijos bei kitais klausimais.
Pradžia ir galasSavo profesinį ir ypač politinį darbą Pašukonis pradėjo gana anksti. Būdamas Peterburgo unto studentu, 17 m. amžiaus, jis jau dalyvavo revoliuciniame studentų judėjime ir netrukus (1908) įstojo į socialdemokratų partiją. Po dvejų savo veiklos metų jis buvo iš Rusijos ištremtas. Studijas tęsė Miuncheno universitete.Įstojęs į komunistų partiją (1918 m.), jis tapo "pirmuoju “liaudies teisėju” Maskvos regi- jone, o vėliau — Maskvos “liaudies teisėju” ir apeliacijos tribunolo prezidiumo nariu. Tai buvo labai svarbi vieta, nes ši institucija priklausė tiesiai centriniam partijos komitetui.Taip jis kilo ir kilo, kol pagaliau 1936 m. tapo Sovietų Sąjungos teisingumo vicekomisaru. Atrodė, kad Pašukonio politinės karjeros riba baigsis pačiose viršūnėse. O ir mokslo srityje beli-

1937 metai Pašukoniui buvomarksistinės teisės novatorius, buvo apskelbtas marksizmo griovėju, marksistinės filosofijos ignorantu, trockizmo bei bucha- rinizmo šalininku ir komunizmo išdaviku. Jo idėjos buvo apšauktos supuvusiomis teorijomis. Žmogaus išniekinimas yra pirmoji komunistų pakopa į jo sunaikinimą.Tais pat metais Pašukonis buvo suimtas ir dingo iš akiračio. Niekas negirdėjo, kur ir kokia mirtimi jis mirė. Netrukus ir jo garsas išdilo iš žmonių atminties. Pats pasmerktasis turbūt niekad nepatyrė, kiek pamazgų išpylė ant jo galvos mažamoksliai sovietų ideologijos kūrėjai, pradedant “filosofu” P. F. Judin ir baigiant enkavedistu A. J. Višinskiu.Po 20 metų visi ano meto pasmerktieji buvo rehabilituoti. Nežinomam kape Šios didžios “malonės”, kad ir labai lėtai, susilaukė ir Pašukonis, nors jo pažeista garbė nebuvo jam grąžinta. Visi sovietų teisės, nuopelnai priskirti Leninui, įvairiems kolektyviniams organams ir partijos iniciatyvai.Visi Pašukonio darbai dingo iš knygų rinkos, o jo vardas gal dar težinomas tik seniems knygynų tarnautojams. Kai minėto straipsnio autorius savo moksliniam darbui j ieškojo Pašukonio veikalų, nerado net didžiausiuose knygynuose. Sunku ką nors patirti ir apie šio intelektualo asmenį, nes jo vardas nėra minimas jokiuose oficialiuose dokumentuose. Antai 6 tomų rusų filosofijos istorijoje galima rasti daug nekvalifikuotų partiečių, bet tik ne Pašukonį. Vos keliose labai specialaus pobūdžio knygose jo vardas yra minimas, bet taip jau kritiškai, jog būtų buvę geriau jo visai neminėti.Privatinėje mokslo sferoje Pašukonio vardas dar ir šiandien nėra išdilęs. Pvz. 1968 m. Maskvos akademikų ir mokslininkų klubas surengė “talentingiausiam sovietų mokslininkui” Pašukoniui pagerbimą. Jame daug nuostabos sukėlė S. Bratus, kuris 1937 m. Pašukonį labiausiai niekino ir kuris dabar sovietų teisėje yra vadovaujanti figūra. Jis pasakė atidaromąją kalbą, šitaip tardamas:
E. B. Pašukonio atminimas yra gy

vas ne tik studentuose ir tuose, ku-

rie su juo buvo artimame kontakte, 
bet ir daugelyje mokslininkų šiame 
ir kituose socialistiniuose kraštuose, 
neišskiriant nė kapitalistinių. Pašu
konis parašė daugiau kaip 100 dar
bų. Daugelis mokslininkų dar net ir 
šiandien grįžta prie jo knygos apie 
bendrąją teisės ir marksizmo teori
ją. Nepaisant klaidingų pozicijų šia
me veikale, Pašukonis yra labai ver
tingas savo analizės preciziškumu.Šiame minėjime buvo nemažai ir kitų mokslo garsenybių, kurios kėlė Pašukonio nuopelnus sovietinės teisės mokslui. Tarp kita ko, akademijon buvo pakviesta ir velionies žmona su sūnumi.

Už ką?Dabar kyla klausimas, kodėl Pašukonis turėjo pakibti ant kartuvių ar kitokiu būdu sutikti mirtį? Kokią i “klaidą” jis padarė, kad net prie jos prisipažinęs ir ją apgailėjęs, turėjo atsakyti savo galva?A. ir E. Kamenkos savo straipsnyje tokių klausimų nekelia ir, žinoma, j juos neatsako. Tačiau kas bent šiek tiek nusivokia apie komunistinės politikos užkulisius, nesunkiai atsakys ir į šiuos klausimu. Taigi, Pašukonis “klydo” teigdamas, kad įstatymas “netampa įstatymu, nors jis yra sankcionuojamas autoriteto, net ir valdžios, nes įstatymas nekyla iš valdymo ir paklusnumo santykių, o iš juridinių subjektų lygiavertiškumo. Na, o komunistinėje sistemoje vertinga yra tik tai, kas yra komunistiška. Vadinasi, Pašukonio juridinių subjektų lygiavertiškumas neatitiko partijos dvasios ir už tai jis turėjo būti “pašalintas”. Panašiai, tik aplinkiniais keliais jo “nusikaltimą” aiškina “Mažoji Lietuviška Tarybinė Enciklopedija”. Joje sakoma, kad Pašukonis teigęs, esą tobuliausia teisinė forma esanti buržuazinėje visuomenėje ir klaidingai aiškinęs mainų teisės supratimą. Aišku, nes demokratinėje visuomenėje teisė kaip tik ir yra grindžiama lygiavertiškumo principu.* * *GaHa talentingo lietuvio, savo gabumus paŠventusio svetimiesiems ir kaip atpildo sulaukusio prievartinės mirties. Jeigu jis būtų suradęs kelią savo tikrojon tėvynėn, tai dar galbūt ir šiandien galėtų džiaugtis ne tik gyvenimu, bet ir puikiais savo darbo vaisiais, už’ kuriuos jo tėvynainiai būtų niekados nepamiršę.
A. Kalnius
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Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimaiIXTą vakarą radau keletą laiškų ir Fudžiko siuntinėlį. Ji atsiuntė man medvilninę juostą su 1.000 smeigių. Ta juosta turėjau apsijuosti per liemenį. Tai japonų talismanas, “saugąs” nuo priešo kulkų. Fudžiko rašė:
Šiandien mums buvo pranešta, kad 

mūsų tėvynė pradėjo karą prieš JAV 
ir Britaniją. Mes galime melsti tik 
pilnos pergalės ir jums laimės kovo
se. Hatsuyo ir aš per keletą dienų po 
keletą valandų praleidome gatvėje, 
prašydamos iš praeinančių moterų po 
smeigę, kol gavome jų 998. Taigi, 
tos smeigės juostoj yra iš 1.000 mo
terų. Mes norėtume, kad jūs visuo
met tą juostą nešiotumėt, o mes mel
simės, kad ji saugotų jus nuo priešo 
kulkų.Aš supratau Fudžiko ir savo giminaitės pastangas — jos nenorėjo, kad aš žūčiau, atsiuntė man net talismaną. Bet ir priešo lakūnai yra žmonės, kurių keletą jau numušiau. Deja, karas stato savo reikalavimus: žudyk arba būsi nužudytas.

Tolimi skridimaiPer 10 dienų vykdėme žvalgybinius skridimus iš Formozos į Filipinus. Vėliau buvome perkelti į Jolo oro bazę Sulų salyne, esančiame tarp Filipinų (Mindanao salos) ir Borneo, iš Formozos į Jolo—1.200 oro mylių."1941 m. gruodžio 30 d. 27 naikintojai pakilome skristi į Jolo. Kai čia nusileidome, gavome įsakymą skristi į Tarakaną aerodromą Borneo saloje — 270 mylių nuo Jolo. Abiejuose skridimuose priešo nesutikome. Iš čia mes turėjome dengti tolimesnius japonų desantinius dalinius. Bet nuo 1942 m. pradžios amerikiečių aviacija perėjo į puolimą, ypač bombonešiais. Mūsų aviacija negalėjo visur vyrauti. Dažnu atveju mums tekdavo pulti gausesni priešą, kurio bombonešiai B-17 buvo tobulesni.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)VIIIAntroji karo diena. Blogas oras. Mūsų bombonešiai visai negali pakilti. Naikintojams teko skristi į Filipinus ir pakartoti Clark aerodromo puolimą. Tame aerodrome dar pašovėme kelis amerikiečių lėktuvus. Filipinuose taip pat blogas oras. Kai skridome atgal, prasidėjo smarkus lietus. Mes persirikiayome trejukėmis ir skridome virš vandens 15—20 jardų augštyje. Dabar buvo svarbu saugumas, o ne rikiuotės forma. Tokiose sąlygose skridimas prailgo. Pagaliau pasiekėme Formozą. Visai baigėsi degalai, tad teko leistis armijos aviacijos aerodrome ir pernakvoti.
Virš uostoKitą rytą grįžome į savo aerodromą, o iš ten vėl į Filipinus. Išskridome 27 naikintojai. Clark aerodrome neturėjome taikinių, tad keletą minučių paskraidėme virš išdegintos amerikiečių oro bazės ir pasukome į šiaurę, kur į Luzono salos Vigon uostą jau kėlėsi mūsų desantiniai daliniai. Desantininkų buvo keturi transportiniai laivai. Juos lydėjo kreiseris “Nagara” ir šeši naikintojai. Amerikiečiai apie šį išsikė- limą pateikė kitokius duomenis: 20 transportinių laivų, linijinis karo laivas “Hahina”, 6 kreiseriai ir 10 naikintojų. Kariaujančios pusės apie tą patį įvykį dažnai skelbia skirtingus duomenis.
Mes skridome virš Vigan uos

to 18.000 pėdų augštyje. Vienu 
momentu pastebėjau tris van
dens žiedus netoli mūsų laivų. 
Supratau, kad tie vandens žiedai 
pasidarė nuo sprogusių bombų, 
nors vandens stulpų iš tokio 
augščio negalėjau matyti. Kas 
tuos laivus galėjo bombarduoti, 
jei nematyti jokio priešo lėktu
vo?

Amerikiečių bombonešis
Staiga 6.000 pėdų atstume 

virš mūsų lėktuvų pamačiau 
amerikiečių bombonešį B-17, 
skrendantį į pietus. Daviau 
ženklą kitiems draugams. Gerai 
apsidairėm, nes netikėjome, kad 
vienas priešo bombonešis pultų 
mūsų desantą, kurį saugojo 27 
naikintojai. Bet taip buvo. Sep

PARUOŠĖ J. VAICELIŪNAStyni mūsų naikintojai tuojau atsiskyrė pulti to bombonešio, bet' jo didelis 'greitis sudarė sunkumų jį pavyti, kad būtų galima pulti naikintuvų ugnimi. Mes skridome pilnu greičiu, o atstumas tarp bombonešio ir mūsų naikintojų mažėjo. Staiga trys “Zero” naikintojai iš šono puolė tą bombonešį, bet jų šūviai nepataikė. Tie trys “Zero” buvo iš Kaohsiung naikintojų grupės, kuri tą dieną vykdė Nichols aerodromo puolimą. Dabar ji, grįždama iš savo žygio, puolė tą amerikiečių bombonešį.
Dešimt prieš vienąDabar 10 mūsų naikintojų puolė tą vieną amerikiečių bombonešį. Teko pereiti į puolimo . tvarką, kad paskirai bepuldami, patys tarp savęs nesusidurtume. Mūsų šūviai nebuvo taiklūs, bet negeresni buvo ir bombonešio įgulos šūviai. Mes artėjome į Clark aerodromą. Bombonešis galėjo šauktis pagalbos savų naikintojų ir mus sudoroti. Reikėjo tad jį būtinai numušti. Aš pilnu gazu priartėjau prie jo iš užpakalio ir paleidau ilgą šūvių eilę. Nuo bombonešio dešiniojo sparno šokinėjo metalo gabalai. Šūvių eilę dar pakartojau. Pagaliau bombonešis pasviro žemyn, nustojo šaudžiusi jo įgula, o ir aš nebegalėjau jo pulti — pritrūkau šovinių. Tada jį puolė kitas “Zero”, bet ir nuo jo šūvių bombonešio sparnas nelūžo. Atrodė, kad bombonešio pilotas leisis aerodrome, nors ir su pašautu lėktuvu. Aš netoli bombonešio su Leica padariau tris nuotraukas. Staiga iš bombonešio iššoko trys lakūnai su parašiutais, o bombonešis dingo debesyse — jo nukritimo nepastebėjau.
Amerikiečiai apie šį įvykį pra

nešė, kad japonų naikintojai ug
nimi puolė su parašiutais besi
leidžiančius amerikiečius. Bet 
tai buvo netiesa. Aš buvau ar
čiausiai to bombonešio. Niekas 
jų nepuolė ugnimi, o aš ir šovi
nių nebeturėjau. Juos puoliau 
tik su Leica foto aparatu.

Kai grįžome į savo aerodro
mą, pastebėjome, kad du “Zero” 
turėjo bombonešio kulkosvai
džių ženklų.

(Bus daugiau)

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

Mielam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, 

jo dukrai JONEI ŠARŪNIENEI ir jos vyrui nuoširdžią 

užuojautą reiškia —

A. Matys



Jaunimo ir tėvų simpoziumas Čikagos Jaunimo Centre. Dr. J. Juozevičius (dešinėje) dėsto tėvų nuo
mones. Sėdi iš kairės: V. Bilaišytė, V. Valaitis, J. Lieponis, J. Smilga, E. Bradūnaitė, V. Beleška, dr. 
S. Vydas, Silkaitis, B. Polikaitis, E. Narutienė Nuotr. V. Kauliaus, SJ

Sovietinis rašytojas Sibiro kolchoze

Auksiniams varpams nuskambėjus
Kun. Jono Bakšio kunigystės auksinis jubilėjus Ročesteryje

Per eilę metu Ročesterio lietu
vių gyvenime' buvo atšvęsta 
daug ir Įvairių švenčių. Bet jo
kia šventė, minėjimas ar paren
gimas nebuvo iki šiol sutraukęs 
tiek daug senųjų ir naujųjų atei
vių bei svečių iš daugelio lietu
vių kolonijų Į vieną bendrą po
kylį, suruoštą buvusiam vietos 
parapijos klebonui kun. J. Bak
šiui pagerbti birželio 7 d.

šventės programa buvo pradė
ta vietos lietuvių radijo pusva 
landžiu, ištisai skirtu garbingo, 
daug nusipelniusio lietuvybei 
sukaktuvininko nueitam keliui 
nušviesti. Jo giliai įmintos pėdos 
Ročesterio lietuvių parapijoje, 
jo patriotinė veikla, jo dideli 
darbai — bažnyčios ir seselių 
vienuolyno pastatymas depresi
jos metu, Įsteigimas pradžios 
mokyklos, kurioje mokėsi šimtai 
jaunų lietuvių mokinių-, buvo 
vaizdžiai perduota radijo bango
mis meniškai paruošto montažo 
formoje. Ypač gražiai buvo iš
ryškinta sukaktuvininko veikla 
bolševikams okupavus Lietuvą 
— jo pastangos kelti viešumon 
Lietuvos tragediją ir rūpinima
sis po karo tremtiniais, kuriems 
jis ištiesė pagalbos ranką: siuntė 
siuntinius, sudarė virš 500 darbo 
ir buto garantijų bei afidevitų. 
Kiekvieną atvažiavusi į Ameriką 
jis pats sutiko ir pasirūpino įkur
dinimu. Jo pastangomis buvo 
Įkurtas BALFo skyrius, surin
kęs virš 20.000 lietuvių tremti
nių šalpai. Šią programą prave
dė anglų ir lietuvių kalbomis J.* 
Morkūnas-Morcan ir dr. A. Kli
mas.

Iškilmingos Mišios, kurias at
našavo pats sukaktuvininkas šv. 
Jurgio bažnyčioje, buvo įspūdin
gos. Jų metu giedojo vietos Lie
tuvių Bendruomenės choras, va

SKAITYTOJAI PASISAKO
PRANAŠYSTĖS BEI 

APSIREIŠKIMAI
Perskaičius “TŽ” kun. dr. J. Vaiš

noros straipsnį “Klaidinančios pra
našystės ir apreiškimai”, buvau labai 
nustebinta. Kad po N. Testamento 
Jėzaus Kristaus naujų krikščionių 
doktriną liečiančių apreiškimų ne
bus, tai aišku is šv. Rašto: “Jei ir 
angelas iš dangaus nužengęs skelbtų 
jums kitokią Evangeliją, tegu būna 
atskirtas”. Tačiau šv. Raštas, šv. 
Pauliaus žodžiais sako: “Kiekvienas 
yra gavęs iš Dievo skirtingų dovanų, 
kas yra gavęs mokymo dovaną, te
silaiko prie mokslo, kas pranašystės, 
tepranašauja, prisilaikydamas tikėji
mo taisyklių”. Taigi, pranašystė yra 
Dievo duota dovana, kurios gavėjas 
neturi teisės pakasti. Kitoj vietoj šv. 
Paulius sako: “Neniekinkite prana
šysčių”. Reikia sutikti, kad yra daug 
klaidingų pranašų ir daug klaidingų 
pranašysčių — visokių isterikų. Ta
čiau dėl to negalima paneigti visų. 
Geras teologas turi mokėti atskirti 
pelus nuo grūdų. Dėl Kristaus “laiš
ko” aš sutinku su kun. dr. J. Vaišno 
ros nuomone.

Straipsnio autorius teigia, kad pra
našystės yra tik asmeninis reikalas. 
Kada pranšystė yra privačiam to as
mens reikalui, jis tai žino. Bet dau
gybė pranašysčių yra skirtų visam 
pasauliui, kaip La Salette, Liurdo, 
Fatimos. Būtų labai neprotinga ne
kreipti dėmesio į dangaus perspėji
mus. Ten nėra skelbiamas joks nau
jas mokslas, tik pabrėžiami Sv. Rašto 
žodžiai: “Jei nedarysite atgailos, visi 
kartu pražūsite”, šv. Tomas Akvinie- 
tis štai ką sako: “Visais amžiais žmo
nės buvo dieviškai pamokyti daly
kuose, kurie liečia išrinktųjų išgany
mą... Visais laikais buvo žmonių, 
apdovanotų pranašystės dovanomis, 
ne tam, kad paskelbtų naują krikš
čionybės mokslą, bet kad nurodytų 
žmonių veiksmams kryptį”. Tai reiš
kia, kad privačios pranašystės nė vie
no griežtai neįpareigoja jas priimti, 
tačiau turi savo uždavinį žmonijos 
atžvilgiu ir labai svarbų. Nėra abejo
nės, kad jos įeina į Dieviškosios Ap

dovaujamas J. Adomaičio ir sol. 
prof. VI. Sabalienė. Vargonais 
grojo R. Obalis. Pamaldose da
lyvavo ir svečiai dvasiškiai: vys
kupas D. W. Hickey, prel. J. Bal- 
kūnas, kun. J. Jančius ir vietos 
kunigai — kun. Pr. Valukevičius 
ir kun. J. Januška.

Pamokslą pasakė prel. J. Bal
konas. Jis pažymėjo, kad joks 
klebonas jokioje Amerikos lie
tuvių parapijoje nėra tiek daug 
padėjęs tremtiniams. Jis dirbo ir 
aukojosi su nepaprasta energija 
ir pasišventimu lietuviams ir tuo 
tarnavo visai tautai, šimtus 
tremtinių, kai jie buvo alkani ir 
benamiai, jis šelpė ir padėjo 
jiems Įsikurti svetingoje Ameri
koje.

Iškilmingas pokylis Įvyko Alf
redos restorane, 4370 Dewey 
Ave. Dalyvavo arti 500 svečių. 
Sukalbėjus maldą kun. J. Jau
čiui, gražias sveikinimo kalbas 
angliškai ir lietuviškai pasakė 
rengėjų komiteto pirmininkai: 
Jonas Sedlickas-Slicks ir dr. An
tanas Klimas. Sukaktuvininką 
sveikino vysk. D. W. Hickey, 
burmistras Stephen May ir da
bartinis klebonas kun. Pr. Valu
kevičius. Banketo metu jubiliatą 
sveikino raštu ir žodžiu įvairios 
vietos organizacijos ir įteikė do
vanų. Taip pat buvo perskaityta 
daug sveikinimų laiškais ir tele
gramomis iš įvairių Amerikos 
miestų ir Lietuvos.

Pagrindinę kalbą angliškai pa
sakė prel. J. Balkūnas, kurioje 

, jis atkreipė svečių amerikiečių 
dėmesį i lietuvių tautos pastan
gas kovoje už laisvę ir į lietuvių 
didelį Įnašą Amerikos gyvenime, 
čia jis gražiai pristatė sukaktu
vininką kaip vieną tų didžiųjų 
kovotojų.

vaizdos planus. Ir šv. Tomas įsakmiai 
pabrėžia, kad pranašystės yra skirtos 
ne vien tik tiems, kurie jas gauna. 
Tad, atrodo, iš šv. Tomo žodžių, kad 
žmonės visada reikalingi privačių ap
reiškimų, kad lengviau galėtų pa
siekti savo amžinąjį tikslą. Kaip isto
rija rodo, Bažnyčioje visais laikais 
yra buvę asmenų, daugiausia šventų
jų, turinčių tą dovaną, kuri išeina vi
sos žmonijos naudai.

Labai gaila, kad kritikas neužsimi
nė apie Bažnyčios patvirtintus apsi
reiškimus La Salette, Liurde ir Fati- 
moj. Jie visi kartoja tą patį atgailos 
ir maldos reikalą. Be to, jei kuris 
apsireiškimas ir nėra Bažnyčios galu
tinai ištirtas, bet jei yra daugelio pa
liudytas, tai galima ir tikėti kaip is
toriniu faktu be jokių aprobatų iš te
ologų pusės.

Mes Sudbury, atrodo, neblogai pa
laikome katalikišką spaudą, tačiau iš 
jos daugiau pageidaujame straips
nių, kurie stiprintų, o ne griautų mū
sų krikščioniškąjį tikėjimą.

Marija Venskienė
♦ e *

Juk yra pasakyta, kad iš vaisių pa
žinsi pranašystės kilmę. Jei tie įvy
kiai vyksta iš augštesnių galių, pa
lieka regimus ženklus žemėje (išde
gintas kryžius Austrijoje, šviesos, 
stigmos ir kt.) Kodėl turėtų būti 
draudžiama katalikui susipažinti su 
ta apsireiškimų — stebuklų medžia
ga bei aplinkybėmis dabartyje, o ne 
po 20—10 metų, kada jau viskas bus 
pamiršta? Kiek žinau, biuleteniai yra 
siuntinėjami tik paprašius, nėra bru
kami prievarta. Juos visada galima 
atsakyti, jei “įkyrėjo”. Aš do- 
jniuosi visais religinio gyvenimo įvy
kiais ir esu dėkingas biuletenio lei
dėjui, kad jis savo laisvo laiko darbu 
įgalina plačiau sužinoti apie įvairius 
įvykius religiniame pasaulyje. Drau
džiamųjų knygų ir raštų indeksas 
yra panaikintas. Tenka užbaigti kri
tiko žodžiais: “Kas sveikai galvoja, 
yra išmintingas, religiškai sąmonin
gas, pats gali suvokti ir nuspręsti, 
kokia viso to vertė, kas tikėtina, kas 
atmestina, kur tiesa, o kur klaida.”

Meninę programą atliko LB- 
nės choras, vad. J. Adomaičio. 
Pianinu akompanavo K. Sala- 
džius ir K. Cieminis. Programa, 
kurią atliko ir deklamatoriai — 
Iz. Žmuidzinienė su Pr. Puido
ku, buvo vykusiai paruošta Br. 
Krbkio. Prie šios dainų, muzikos 
ir poezijos pynės prisidėjo ir sol. 
VI. Sabalienė, jautriai padaina
vusi keletą dainų. Jai akompo- 
navo muz. Z. Nomeika.

Visą šventės eigą sekė televi
zijos reporteriai ir parodė per 
vietos žinias. Vietos amerikiečių 
spaudoje buvo įdėti aprašymai 
su jubiliato nuotrauka.

Sukaktuvininkas atsisveikino 
su Ročesterio lietuviais birželio 
10 d. parapijos salėje, padėkojo 
rengėjų komitetui už gražų jo 
pagerbimą ir žadėjo visada pri
siminti Ročesterio lietuvius sa
vo maldose. Juozas Jurkus

Kun. J. M. Bakšys, įšventintas 
1920 m. gegužės 29 d.

Taigi, drausti nėra reikalo. V. Matis 
* * *

Pranašysčių buvo ir bus visais lai
kais, kaip tikrų ir netikrų pranašų. 
Vienos pranašystės išsipildo, kitos 
ne. Ir tik tada patikima pranašystėm, 
kai jos išsipildo. Man atrodo, kad nė
ra reikalo nei smerkti, nei piktintis, 
o ramiai palaukti išsipildymo, tada 
ir paaiškės, kur tikra, kur netikra 
pranašystė. Juk Dievas pažadėjo Me
siją, o pranašai pranašavo tūkstan
čius metų — prieš 700 metų, 100 me
tų ir arčiau Kai atėjo Mesijas — pra
našystė išsipildė, nors žydai netikėjo 
ir atmetė Mesiją.

Šv. Paulius viename savo laiške ra
gina tikinčiuosius laikytis savo tikė
jimo nuostatų turintiems įvairias 
šv. Dvasios dovanas: “kas turi moky
mo dovaną, temokai teisingai, kas tu
ri pranašystės dovaną...” ir t. t. 
Jei tada buvo turinčių pranašystės 
dovaną, kodėl dabar negali turėti? 
Sen. Įstatyme Dievas kalbėjo per 
pranašus, kodėl dabar negali kalbė
ti? Argi mes jau dabar tokie tobuli, 
tokie šventi, kad Dievas nieko nebe
gali pasakyti, perspėti? Juk tose pra
našystėse tik perspėja, nes žmonės 
nesilaiko 10 Dievo įsakymų ir Dievo 
duoto per Bažnyčią mokslo, netaiso 
savo gyvenimo. Juk patys savo aki
mis matome, kaip blogis skleidžiasi 
visoje žemėje. Kristus pažadėjo: 
“štai aš esu su jumis per visas die
nas iki pasaulio pabaigos.” Ar gali
ma tylėti šito blogio akivaizdoje? Ar 
geras tėvas neperspėja savo vaikų? 
Iš žydų istorijos matome, kaip Die
vas juos baudė už visus nukrypimus 
ir vėl pasigailėdavo. Kodėl gi dabar 
negali bausti savo žmonių? Ar kad 
technologija taip pažengė, kad mėnu
lį pasiekėme? O kur mūsų dvasia: ar 
nenyksta tikėjimas, artimo meilė? 
Neapykanta plečiasi ir per laikraš
čius. Ir Dievas turi vis tylėti? Reikia 
tik džiaugtis, kad netyli.

Fatima, rodos, pripažinta Bažny
čios. Ten Marija kalbėjo irgi “priva
čiai” — trims piemenėliams, o kalbė
jo visam pasauliui. Taip pat kalbėjo 
apie “bausmes”. Sakė: “Karai yra 
bausmės už žmonių nuodėmes”. Pa
tys matėme ir ten minimą ženklą “ne
paprastą šviesą” — šiaurės pašvaistę

(Nukelta į 7-tą psl.)

Neseniai sovietų KGB agentai su
ėmė Andriejų Amalriką, išgarsėjus} 
užsienyje išleista knyga “Ar Sovietų 
Sąjunga išsilaikys iki 1984 metų?” 
Tai yra jau antras jo susitikimas su 
KGB agentais, nes 1965 m. A. Amal
rikas už antisovietinį vaidinimą bu
vo ištremtas pustrečių metų i Kali
nino kolchozą Gurjevkoje, Sibire. 
Prieš antrąjį suėmimą Vakarų pa
saulin jis spėjo išsiųsti pirmosios 
tremties atsiminimų rankraštį “Pri
verstinė kelionė į Sibirą”. Šią knygą 
ruošiasi išleisti Harcourt, Brace and 
World leidykla JAV ir vokiečių lei
dykla Christian Wegner Hamburge. 
“Der Spiegei” žurnalas A. Amalriko 
antrojo suėmimo išvakarėse skaity
tojus supažindino su knygos ištrau
ka “Savaitė darbo už kilogramą svies
to”, kuri atskleidžia nepavydėtinas 
Sibiro kolchozininkų gyvenimo sąly
gas.

Neplaningas darbas
Vos tik atvykęs Į Kalinino kol

chozą, A. Amalrikas buvo pa
skirtas statyti atramas elektros 
laidų stulpams. Jam tuojau kri
to i akis, kad niekas nė negalvo
ja impregnuoti žemėn įkasamų 
atramų galų. Per trumpą laiką 
jos susilauks to paties likimo 
kaip ir apipuvę elektros laidų 
stulpai. Dar didesnė netvarka iš
ryškėjo tada, kai A. Amalrikas 
iš abiejų kiekvieno stulpo pusių 
Įkasė atramas ir negavo vielos 
stulpui prie jų pritvirtinti. Vi
sas jo atliktas darbas dėl vielos 
trūkumo buvo beprasmis, nors 
už jį jis gavo atitinkamą darba
dieniu skaičių.

Kolchoze matėsi ir daugiau to
kio neplaningo darbo liūdnų re
zultatų. Prieš keletą metų pra
dėtas statyti garažas traktoriams 
turėjo tik kasmet mažėjančias 
sienas, kurias kiekvieną žiemą 
kolchozininkai trakduodavo kaip 
malkų atsargas. A. Amalriko at
vykimo vasarą kolchozas sukru
to statyti vaikų darželi, bet ir jį 
bausmę spėjęs atlikti jis paliko 
dar neužbaigtą. Nuo nebaigto 
vaikų darželio pastato buvo šok
ta prie naujo svirno statybos. 
Statybos darbų užbaigos A. 
Amalrikui taip ir neteko sulauk
ti. Į šias statybas kolchozas in
vestavo nemažą sumą rublių, o 
naudos neturėjo jokios. Kaltė 
tenka ne tik kolchozo vadovybei, 
bet ir patiems kolchozininkams. 
Praradę laisvų ūkininkų teises,

Jei manai, kad Ontario gali išspręsti
savo aplinkos teršimo problemas be

Laimei, daug yra daroma mūsų atei
čiai jau dabar aplinkos švarinimo 
srityje. Visdėlto, norint pradėti ko
vą su teršimu ir ją laimėti, Ontario 
provincijai reikia Tavo pagalbos.

Kuo Tu gali prisidėti?

Tu gali pirmiausia tuo susirūpinti ir 
likti susirūpinusiu. Gali patikrinti, 
kad Tavo valtis, vasarnamis, auto
mobilis ar įmonė nesunkintų teršimo 
problemos. Gali pasakyti savo vai
kams ir pats įsisąmoninti, kad oras 
nėra peleninė, upės ir ežerai nėra 
teršimo vietos ir kad žemė nėra 
dumblas.

Gali ryžtis investuoti mūsų vaikams 
švarioje, sveikoje provincijoje. To
kiems geriems užsimojimams Įvykdy
ti reikia sveikos ekonomijos. Be to, 
dar yra vienas kelias pagelbėti: kai 
kainos ir kokybė vienoda, pirkti Ka
nados gaminius.

Tavo pagalbos, tai visai negalvoji

Kas užteršia?
Nemalonus atsakymas — mes, žmo
nės. Žmonės, kurie perka gaminius, 
pagamintus pramonės. Žmonės, ku
rie turi automobilius ir valtis. Žmo
nės, kurie skraido. Žmonės, kurie 
stato vasarnamius ir šildo butus. 
Net ir tie, kurie laiko gyvulius. Už
teršimas dabar yra kiekvieno prob
lema.

Ką daro valdžia tuo reikalu?
Ontario vyriausybė imasi įvairių 
priemonių. Nuo to laiko, kai buvo 
sudaryta Ontario vandens išteklių 
komisija 1957 m. ir priimtas pirma
sis provincijos oro užteršimo įstaty
mas 1958 m., Ontario užėmė vado
vaujančią pasaulio vietą kovoje su 
užteršimu.

netą Air Management Branch, ku
riame dirba 200 specialistų ir ku
riam skirtas milijoninis biudžetas. 
Žinodami tą pajėgą, nukreiptą prieš 
aplinkos teršimą, galime šiek tiek 
lengviau kvėpuoti.
Karas už vandenį
Karas su vandens teršimu pradėtas 
ir jau laimėtas. Ontario vandens iš
teklių komisija dirba su gyventojų 
bendruomenėmis visoje provincijo
je — planuoja, įrengia vandens tie
kimo ir kanalizacijos sistemas. Iki 
šiol išleista daugiau kaip bilijonas 
dolerių tokiem įrenginiam. Tuo bū
du Ontario kanalizacijos įrengimai 
yra geriausi Kanadoje

Teršianti pramonė. Tai nusikaltimas
Ontario provincijoj veikia griežti 
įstatymai, pagal kuriuos teršimas 
yra nusikaltimas. Jie nustato, ką ga
li mūsų įmonės mesti į vandenį ar 
leisti į orą ir ko negali. Šie įstaty
mai yra vykdomi ir nusikaltusięji 
baudžiami. Be to, vyriausybės inži
nieriai ir užteršimo kontrolės žino
vai ateina į pagalbą pramonei, kuri 
planuoja, ruošia projektus ir stato 
teršimo kontrolės įrenginius.

Ontario provincijoj mes nuolat ko
vojame su automobiliu dėl kvėpuo
jamo oro. Griežtos taisyklės (pirmo
sios Kanadoje), liečiančios dujų iš
metimo kontrolę, buvo įvestos 1968 
m. ir sustiprintos 1969 m. Rezulta
tas: 1970 metų modelio automobi
liai teršia orą 70% mažiau nei mo
deliai, gaminti prieš 1969 metus.

Siame vaizde matyti viena iš Ontario 
250 oro registracijos stočių. Kai
kurios tų stočių yra aprūpintos ge
riausiais pasaulio instrumentais. Jos 
registruoja oro kokybę bei kitus duo
menis, perduoda juos telemetriniu 
būdu centrinei įstaigai įvertinti ir 
atitinkamai veikti.

Karas ore
Ontario turi specialią tarnybą 
orui valyti. Vyriausybė sudarė vie-

Kanados rytojaus stilius stato daug reikalavimų Ontario gi stilius — pasiruošti jiems dabar
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Ką rašo sovietų kalinamas Amalrikas antroje knygoje, kuri slaptai pasiekė Vakarus?

{ie nesugebėjo tapti gerais dar
bininkais, kuriems rūpėtų jų pa

čių darbo vaisiai.
Atlyginimas
Atlyginimas už darbadienius 

nustatomas metų pradžioje. Ka
linino kolchoze Gurjevkoje dar
badienis buvo įvertintas 60 ka
peikų ir kilogramu grūdų. Kiek
vieno mėnesio pabaigoje kolcho
zininkai gaudavo 30 kapeikų 
avanso už darbadienį, o galutinis 
atsiskaitymas įvykdavo metams 
pasibaigus. Su tokiu uždarbiu A. 
Amalrikui buvo sunku pragy
venti, nes kolchozo krautuvėje 
už kilogramą sviesto tekdavo 
mokėti 3.60 rb., už kasdieninį 
litrą pieno Į mėnesį — 6 rb. Ki
tais žodžiais tariant, už kilogra
mą sviesto reikėjo dirbti savai
tę, o už pieną beveik pusę mė
nesio. Kadangi kolchoze nebuvo 
įmanoma gauti mėsos, sviestas 
tapo būtinybe fizinį darbą dir
bančiam žmogui.

Teko pasirinkti vienintelę iš
eitį — pagalbos j ieškoti pas vie
nišas kolchozo moteris. Dviejų 
asmenų sutelktinis uždarbis šiek 
tiek palengvindavo prasimaitini
mo problemą. Tokios priversti
nės “santuokos” buvo Įprastas 
dalykas. Milicininkai jų ne tik 
netrukdė, bet dargi patardavo 
tremtiniams susirasti laisvą mo
terį, nes ir jiem patiem buvo aiš
ku, kad iš vieno žmogaus uždar
bio neįmanoma pragyventi.

Važiuoja festivalin...
Ypatingai sunki buvo pavie

nių moterų būklė. Tokių nelai
mingųjų kolchozas turėjo 14. 
Kaikurios jų buvo senutės, kitos 
su krūva vaikų paliktos vyrų, iš
siskyrusios ar iš viso netekėju
sios dėl kare žuvusių jų amžiaus 
vyrų trūkumo. Pasak A. Amalri
ko, daugiau kentėjo daug vaikų 
turinčios senesnio amžiaus mo
terys. Jaunesnio amžiaus kolcho- 
zininkės turėjo mažiau vaikų, 
nes jos pasinaudodavo aborto 
operacijomis Krivošeino srities 
ligoninėje. Kadangi beveik visi 
kolchozo gyventojai buvo susigi
miniavę, nebuvo jokių paslap
čių. Jeigu kuri moteris išvažiuo
davo į Krivošeiną, kolchozinin
kai juokaudavo, kad ji važiuoja 
dainuoti festivalin ...

Mediciniais kolchozininkų rei
kalais rūpinosi vienas felčeris, 

vasarą kas savaitę, o žiemą tik 
karią į mėnesį atvykdamas iš 
kaimyninio kaimo.

Kolchozo turtuoliai
Geriausiai kolchoze gyveno 

traktorininkai ir kiti mechaniza
toriai, už darbadienį metų pa
baigoje gavę po 1.60 rb. ir po 2 
klg grūdų. Jiems taipgi buvo už
skaitomas didesnis darbadienių 
skaičius. Kaikurie nuo sėjos pra
džios iki derliaus nuėmimo už
baigos į mėnesį uždirbdavo iki 
100 rb., bet jų uždarbis sumažė
davo žiemą. Prie kolchozo tur
tuolių taipgi priklausė palyginti 
neblogą mėnesinę algą gaunan
tieji “miestiečiai” — pradinės 
mokyklos mokytojas, jo žmona 
krautuvės vedėja ir dar viena 
moteris, einanti klubo vadovės 
pareigas. Klube jos beveik ne
matydavai, nes ant jos pečių bu
vo užkrauta “socialistinį darbą” 
skatinanti propaganda. Klubo 
vadovė ant raudono audeklo 
kreida rašydavo standartinius 
šūkius: “Mechanizatoriai! Kovo
kite už laiku ir sąžiningai įvyk
dytą derliaus nuėmimą!” Tokie 
ir panašūs plakatai papuošdavo 
kolchozui priklausančių trobelių 
tvoras.

Klubo vadovė taip pat leisda
vo sienlaikraštį, kuriame pagy
rimo susilaukdavo darbo pirmū
nai, pylos — tinginiai ir darbo 
vengėjai. čia A. Amalrikas šyp
teli, kad jos laikraštyje ir šū
kiuose buvo apstu ne tik sintak
sės, bet ir gramatikos klaidų.

Šokiai ir samagonas
Beveik kiekvieną vasaros mė

nesių vakarą Kalinino kolchozo 
klube būdavo šokiai jaunimui. 
Žiemą programą papildydavo 
filmų rodymas, tačiau ir tada va
karas baigdavosi šokiais. A. 
Amalrikas konstatuoja, jog jau
nimo poros šokdavo tik tris šo
kius — valsą, amerikietiškąjį 
čarlestoną ir neaiškios kilmės 
šokį, kurio muziką šokantieji pa
įvairindavo ritmišku plojimu, 
kadangi klubas neturėjo patefo
no su plokštelėmis, teko tenkin
tis labai ribotais armoniką turin
čio vietinio muzikanto sugebėji
mais. Pavasarį ir rudeni net ir 
šias kuklias pramogas nutrauk
davo kolchozo kelius užliejęs 
neišbrendamas purvas.

Pagrindinė suaugusiųjų pra

moga buvo alkoholis. Vasarą 
gėrimui nedaug belikdavo laiko, 
bet žiemą buvo geriama beveik 
kiekvieną dieną. Rusiškoji “vod
ka” atsirasdavo ant stalo labai 
iškilmingomis progomis. Kol
chozininkams geriau apsimokėjo 
už tą patį pinigą išsivaryti sama- 
gono arba užraugti kibirą nami
nio alaus. Nuo trijų stiklų tokio 
putojančio alaus' apsisukda
vo galva tvirčiausiam vyrui. Sa- 
magono ir alaus gamyba buvo 
griežtai draudžiama — už ją grė
sė 100 rb. bauda ir net keletas 
metų priverstinio darbo stovyk
loje, tačiau kolchozininkai ma
žai tepaisė šios grėsmės. Dauge
lis jų jau buvo nekartą užsimo
kėję piniginę baudą, o vienas 
net ir darbo stovyklos paraga
vęs. (Bus daugiau)

Sov. Sąjungos rašytojas A. 
Amalrikas su žmona prieš su
ėmimą

Popiežius Paulius VI Vatika
no pronuncijum Kanadai pasky
rė Jugoslavijoje gimusį arkiv. 
Guido del Maestri, lig šiol bu
vusi apaštališkuoju delegatu 
Meksikoje. Jis pakeis iš Otavos 
į Vatikaną atšauktą pirmąjį pro- 
nuncijų arkiv. A. Člarizio, kuris 
šias pareigas ėjo nuo 1969 m., 
kai Kanada užmezgė diplomati
nius ryšius su Vatikanu. Jam 
numatomas administracinis dar
bas Vatikane.

t



PRADĖJO SEZONĄ
Vasaros sezoną Palanga pradėjo 

birželio 6 d. specialiu koncertu vidu
rinės mokyklos stadijone, kur pro
gramą atliko Žemaitijos meno savi
veiklos entuziastai ir Vilniaus pro
fesinis liaudies dainų ir šokių an
samblis “Lietuva”, vadovaujamas V. 
Bartusevičiaus. Įvairios varžybos vy
ko paplūdimyje, jūroje jėgas išbandė 
vandens sporto mėgėjai. Sezono pra
džios šventė užbaigta karnavaline ei
sena Palangos gatvėmis vakaro prie
blandoje.

PALANGA IR VASAROTOJAI
Kiekvieną pavasarį “Tiesa” paskel

bia jau tradiciniu tapusį rašinį apie 
Palangos pasiruošimą sutikti vasaro
tojus. šiemet šį darbą atliko kores
pondentas E. Uldukis birželio 3 d.

anksto vakarienės buvo pakviestas ir 
Vilniaus universiteto rektorius prof, 
dr. Jonas Kubilius, kuris šiuo metu 
skaito paskaitas Sorbonos universi
tete. Taigi tokiu susitikimu vienas 
kitą maloniai nustebinome...” J. Ju
zeliūnui taipgi teko aplankyti poeto 
O. Milašiaus kapą tuo pačiu metu, 
kai Milašiaus bičiulių draugija minė
jo velionies gimtadienį ir prie kapo 
skaitė jo eiles. J. Juzeliūno vadovu 
Paryžiuje buvo ten gyvenantis dail. 
Žibuntas Mikšys, supažindinęs sve
čią iš Vilniaus su kitais menininkais: 
“... aplankiau dar du Paryžiaus lie
tuvius: skulptorių Antaną Mončį, šil
tą, patrauklų žmogų, ir dailininką 
Vytautą Kasiulį, kuris turi savo pa
veikslų galeriją. Pasikalbėjome, pasi
keitėme nuomonėmis apie kūrėjo 
darbą, kūrybinį “klimatą” ir 1.1. Vėl

4 psL • Tėviškės Žibartai • 1970. VII. 2 — Nr. 27 (1066)

.©LIETUVIAI PASAULYJE

laidoje. Jo teigimu, pernai Palangos 
viešojo maitinimo įstaigose vienu 
metu galėjo pavalgyti 5.140 vasaro
tojų, bet šį skaičių iki 4.640 suma- 
žino “Jūros” restoraną ištikęs gais
ras. Iš naujųjų pastatų E. Uldukis 
mini 120 vietų žemaitišką kavinę 
“Klumpė”, prie kurios stovi Palangos 
Juzės statula. Užkandžiauti taipgi 
bus galima po 72 vietas turinčiose 
keturiose naujose valgyklose, 400 
lankytojų galinčiuose sutalpinti dvie
juose “Turisto” paviljonuose. Be jų, 
duris atvers kavinė gėlių paviljone ir 
šachmatų bei televizijos kavinė. Vis- 
dėlto E. Uldukis yra priverstas kons
tatuoti, jog vietų skaičus Palangos 
valgyklose, restoranuose ir kavinėse 
šiemet padidėjo tik 300. Pernai Pa
langoje vienu metu vasarodavo apie 
60.-70.000 žmonių, o per visą sezo
ną Palanga jų susilaukė daugiau kaip 
250.000. Svečių šiemet laukia Palan
gos vykdomojo komiteto butų biuro 
atidaryta bagažo saugykla, nuo ku
rios vasarotojai specialiu autobusu 
bus išvežioti Į jų laukiančias pasto
ges. Kopose vis dar jaučiamos už
pernai praūžusios audros žymės. Už
uovėjos mėgėjai čia galės išsinuomo
ti butinio aptarnavimo kombinato 
meistrų pagamintus skydus. Kunigiš
kių palapinių miestelyje Įsikurian- 
tiem automobilių savininkam bei jų 
bendrakeleiviam atidarytas naujas 
paplūdimys. Gintaro muzėjus, pernai 
susilaukęs 214.000 lankytojų, papil
dytas naujais eksponatais. Vasaros 
sezono viduryje numatoma atidaryti 
parodų paviljoną, kuriame vasaroto
jus su savo kūriniais supažindins dai
lininkai ir liaudies meistrai, čia kūri
nius bus galima ne tik apžiūrėti, 
bet ir juos Įsigyti. Taip atrodo da
bartinė Palanga iš teigiamos pusės. 
Nesėkmėms atstovauja pavėluotas 
kavinės “Vasara” atidarymas. Vil
niaus valgyklų trestas turėjo atsiųs
ti 20 virėjų, o “Vasaron” jų teat
vyko 9. “Vasarai” vis dar trūksta vi
rėjų ir svečių priėmėjų. Baigdamas 
reportažą, E. Uldukis daro liūdnokas 
išvadas: “Naujovių, gerų, gražių dar
bų, kuriais palangiškiai sutinka sa
vo svečius, daug. Bet dar krinta į 
akis ir kaikurios nemalonios smulk
menos. Štai, pavyzdžiui, iki sezono 
pradžios buvo numatyta Įrengti pa
plūdimiuose dušus. Tačiau laiku ne
gauta dokumentacija, ir dušų Įrengi
mas atidėtas vėlesniam laikui. La
bai nemaloniai nuteikia atvykusius 
žmones ir busimojo prekybos cent
ro išvaizda. Vargu ar statybininkai 
pasislėps už žalios tvoros, kuria ap
tvėrė pradėtą ir nebaigtą statybą su 
visais jos trūkumais. Nors pavasaris 
Į gintarinį pajūrį šiemet gerokai pa
sivėlino, bet bangų mūša paplūdi
miuose vis atkakliau šaukia poilsiau
tojus Į orą ir saulę. Jau prasideda 
tikras vasarotojų antplūdis.”

VIEŠNAGĖ PARYŽIUJE
UNESCO Prancūzijoje surengtoj 

Afrikos tautų muzikinės kultūros 
konferencijoj dalyvavo kompoz. Ju
lius Juzeliūnas. Didžioji jo Įspūdžių 
dalis “Gimtojo Krašto” birželio 11 d. 
laidoje skiriama susitikimams su tau
tiečiais Paryžiuje: “Pirmiausia at
naujinau seną pažintį. Šiaulių gimna
zijoje mano mokytojas buvo Algir
das Greimas. Dabar jis — Sorbonos 
universiteto profesorius. Tik įsikūręs 
Paryžiuje, paskambinau profesoriui. 
Netrukus susitikome jo namuose. Iš

noriu iš sutiktų tautiečių priminti 
dailininką Žibuntą Mikšį. Jis yra 
Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis, 
bet grižo į Paryžių. Amerikoje jis, 
Niurnbergo ir Štutgarto meno aka
demijų absolventas, galėjo padoriau 
uždirbti, bet nepernešdamas ameri
kinio gyvenimo būdo suformuotos 
dvasinės atmosferos, grįžo į Paryžių, 
Į tą, anot paties dailininko, kultūros 
ir kūrėjų miestą...” Paklaustas, ar 
susitikimas su tautiečiais praplėtė 
kultūrinius ryšius, ar bus susilauk
ta naujų vaisių, J. Juzeliūnas atsa
kė: “Tai priklausys nuo tolesnės mū
sų ir mūsų išeivių veiklos...” Jis 
reiškia viltį, jog prof. A. Greimas 
atvyks skaityti paskaitų Į Vilniaus 
universitetą, kuriame veikia seman
tikų būrelis. Baigdamas pokalbį, J. 
Juzeliūnas prasitarė: “Būtų Įdomu 
pasikeisti su Paryžiuje gyvenančiais 
tautiečiais menininkais tapybos, 
skulptūros darbų parodomis. Kalbė
jomės ir apie kitų sričių menininkų 
bendradarbiavimą.”

ORIGINALI PARODA
Šilutės melioracijos statybos val

dyba savo kambaryje-muzėjuje su
rengė originalią parodą, atskeidžian- 
čią sausinimo darbų istoriją Nemu
no deltoje nuo 1907 m. iki dabarti
nių dienų. Senuosius sausinimo me
todus prikelia iš užmaršties parodo
je išstatytos nuotraukos, archyviniai 
dokumentai, laikraščių iškarpos.

ESTAI DRĄSIAUSI
Maskvinio augščiausiojo sovieto ir 

tautybių sovieto rinkimuose turėjo 
teisę dalyvauti 2.058.235 Lietuvos gy
ventojai, o balsavo 2.056.642, t. y. 
99,92%. Taigi, tas magiškasis balsuo
jančių nuošimtis 99,999 nedaug tėra 
pasikeitęs nuo “liaudies seimo” die
nų. Kaip jau Įprasta sovietinėje rin
kimų komedijoje, kandidatų buvo 
tiek, kiek jų reikia išrinkti. Į augš- 
čiausiąji sovietą lietuviai rinko 10 
atstovų. Šiaulių apygardoje kandida
tu buvo , nieko bendro su Lietuva ne
turintis Sovietų Sąjungos elektroni
nės pramonės ministeris Aleksandras 
šokinas. Tautybių sovieto 32 kandi
datų sąraše, be paties pirm. J. Pa
leckio, susilaukta keturių Maskvos 
atstovų — pik. gen. Pavelo Jefimovo, 
maskvinės Kinematografininkų Są
jungos sekr. Levo Kulidžanovo, pik. 
gen. Nikolajaus Ogarkovo ir Sovie
tų Sąjungos ministerių tarybos vals
tybinio ekonominių ryšių su užsienio 
šalimis komiteto pirm. Semiono 
Skačkovo. Rinkiminių duomenų len
telėse yra paskelbtas ir prieš kandi
datus balsavusiųjų skaičius Įvairiose 
respublikose. Pasirodo, rinkėjai turi 
abejotinos vertės teisę balsavimo 
kortelėje pažymėti, kad jie balsuoja 
prieš kandidatą. Mums turbūt Įdo
miausia, kaip šia teise naudojasi 
bendro likimo broliai — lietuviai, lat
viai ir estai. Kaip jau esame minėję, 
balsuotojų sąrašuose buvo 2.058.255 
Lietuvos gyventojai. Latvijoje bal
suotojų turėta 1.703.375, Estijoje — 
951.298. Rinkimuose Į augščiausiąjį 
sovietą prieš kandidatus balsavo: Lie
tuvoje 873 rinkėjai, Latvijoje 1.354, 
Estijoje 3.019. Panaši proporcija iš
laikyta ir tautybių sovieto rinkimuo
se, kur prieš kandidatus pasisakė 
670 lietuvių, 1.492 latviai ir 2.837 
estai. Peršasi išvada, jog drąsiausi 
yra estai, o latviai — dvigubai drą
sesni už lietuvius. V. Kst.

Europos lietuviai kunigai, dalyvavę suvažiavime. Pirmoj eilėj iš kairės: kun. dr. P. Celiešius, kun. 
dr. J. Vaišnora, MIC, dr. J. Norkaitis, vysk. dr. A. Deksnys, prel. L Tulaba, kun. prof. J. Zeliaus- 
kas; stovi: kun. K. Gulbinas, kapucinas, kun. K. Senkus, kun. dr. V. Kazlauskas, kun. dr. J. Pet
raitis, kun. dr. Kl. Žalalis, kun. Br. Liubinas, kun. J. Petrošius, kun. V. Šarka, kun. P Girčius, kun. 
Šulcas, kun. Alt. Bernatonis, kapucinas, prel. dr. J. Aviža, kun. J. Dėdinas

Nuotr. V. J. Damijonaičio

PARDUODAMAS VIEŠBUTIS *
Didesniame tabako ūkių vietovės mieste, 45 mylios nuo 
Hamiltono, parduodamas augšto galionažo viešbutis 
(kotelis) su degtinės baru ir valgykla. Viešbutis yra dviejų 
vieškelių kryžkelėje su virš 20 pilnai įrengtų kambarių, 
kurių dauguma yra pastoviai išnuomoti. Parduodama dėl 
pašlijusios sveikatos. Suinteresuoti prašomi kreiptis:

POVILAS arba MAGDALENA VAITONIS,
• Kronas Real Estate Ltd.,

366 Main St. East, Hamilton, tel. 528-8492

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

Darbo valandos:
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.P.
antradieniais 9 JO — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p<p. 
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak.
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

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

Mokame nž:

depozitus _5%
šėrus ir sutaupąs ______ 8% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius____ 8%
Duodame:
^menines paskolas Iš 10% 
nekftn. turto paskolas Iš 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers“ čekius. Uštik- 
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš 8L8M.0M.

HAMILTON, Ont.
PADĖKA

Už mums suruoštą 10-ties metų ve
dybinio gyvenimo sukakties proga 
pobūvį, dovanas, sveikinimus bei lin
kėjimus nuoširdžiausiai dėkojame: 
T. E. Apanavičiams, P. Armonui, D. 
A. Balsiams, V. V. Beniušiams, M.
L. Borusams, O. A. Bugailiškiams, A. 
K. Bungardoms, K. J. Dervaičiams, 
J. A. Gedrimams, I. P. Girniams, G.
A. Grajauskams, E. K. Gi^inskams,
B. A. Juozapavičiams, D. A. Kamai- 
čiams, A. V. Kėžinaičiams, E. L. Kle
vams, I. Kovalskytei, G. J. Krištolai- 
čiams, O. K. Kudukiams (London, 
Ont), M. V. Leparskams, I. V. Liš- 
kauskams, P. Masiams, B. J. Mazi
liauskams (Toronto), A. J. Mikšiams,
J. V. Narušiams, B. J. Norkams, E.
K. Norkams, A. A. Pilipavičiams, P. 
Pleiniui, Z. P. Sakalams, J. V. Sas
nauskams, J. V. Seniūnams, A. J. 
Skaisčiams, B. T. Staniuliams (To
ronto), M. S. šakiams (London, 
Ont), M. P. šiuliams, E. B. šopiams, 
S. J. Tumosoms (Toronto), Z. A. 
Vainauskams, C. A. Venckams (To
ronto), L. Vyšniauskui (Toronto), O. 
Z. Žilinskams, A. K. Žilvičiams.

Nuoširdus ačiū už atskiras dovanas 
bei gėles: S. J. Domeikoms (Bran
tford), J. J. Budninkams, E. A Lįau- 
kams, P. Grajauskienei, Br. Grajaus
kui ir ateitininkų sendraugių skyriui. 
Malonus ačiū už sveikinimus iš Lietu
vos B. S. Januškiams ir R. V. Kulie- 
čiams. Nuoširdi padėka M. P. Šiu
liams už leidimą pasinaudoti gražio
mis patalpomis, mieloms rengėjoms
M. šiulienei, M. Leparskienei ir E. 
Norkienei, suruošusioms tokį didin
gą ir jaukų pobūvį. Jūsų visų paro
dytas nuoširdumas bei draugiškumas 
pasiliks visada mūsų atmintyje —

Jūsų R. J. Piciniai

Tillsonburg, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiausią padėką reiškiame 
už mums suruoštą netikėtą pobūvį- 
vardines ir įkurtuves naujuose na
muose.

Labai dėkojame už vertingą dova
ną, kuri bus mums neužmirštama. 
Nuoširdžiai dėkojame rengėjam — 
dukrai Lilei, žentui, p. Bartulienei, 
p. Liutkienei, p. Skodienei. Ačiū J. Si
manavičiui, J. Stradomskiui už tartus 
žodžius ir linkėjimus. Taip pat ačiū 
visiems dalyvavusiems ir prisidėju- 
siems prie gražios ir brangios dova
nos:

L. D. Laurinavičiams, A. čirūnams. 
R. šimkams, J. Simanavičiams, J. 
Laurinavičiams, S. Laurinavičienei, 
M. Bartuliams, J. Liutkams, G. Rugie
niams, A. Tamašauskienei, P. Oža- 
lams, F. Vasiliūnienei, G. Mikėnams, 
V. Rakščiams, J. Jurėnams, J. Balai- 
šiams, A. Masiuliams, F. Gurkliams, 
O. šaduikienei, A. Lapėnams, J. Stra- 
domskiams, A. žebertavičiams, P. 
Garneliams, I. Onaičiams, F. Par- 

- gauskams, V. Galeckams. S. Augus
tinams, S. Skudams, A. Galdikams.

Stasė ir Antanas Gindrėnai, 
Tillsonburg, Ont.

SUDBURY, ONT.
KANADOS LIETUVIŲ BEND- 

RUOMENĖS Sudburio apylinkės val
dyba nuoširdžiai dėkoja bendruome
nės nariams už gražų vieningumą, 
tautinių-gyvybinių reikalų supratimą 
ir taip gausų dalyvavimą protesto de
monstracijoje prieš raud. armijos 
koncertą Sudbury miesto arenoje. 
Protestas sutapo su tragiškojo birže
lio 14—15 m. minėjimu. Padėka ir 
tiems bendruomenės nariams, kurie 
neįvertindami įvykių reikšmės, buvo 
nusipirkę koncerto bilietus, bet pa
mate demonstraciją, į koncertą vyk
ti atsisakė ir dalyvavo kartu, ši tau
tinio solidarumo pamoka tegu mus 
stiprina ateičiai.

Valdyba

— ........-"1
A d vokalas

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building,

1
 suite 614,

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

WELLANDO APYLINKĖ

1970 m. liepos 5, sekmadienį, RENGIA

PIRMĄJA VASAROS

Gegužinę
gražioje Bieliūnų sodyboje

• Veiks bufetas su valgiais ir gėrimais
• Bus muzika, šokiai ir žaidimai atviroje gamtoje.
Pradžia 2 v. p. p. Įėjimas — laisva auka.
Maloniai kviečiami visi iš arti ir toli atvykti ir linksmai 
praleisti laikę. VALDYBA
P. S. Lietaus atveju gegužinė nukeliama į sekantį sekmadienį.

Švfežia 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

Palyginkite ir apsispręsite pirkti

Westinghouse
DRĖGMĖSIURBIUS (DEHUMIDIFIERS)

SPECIALIOS KAINOS
Nuo $109.00

1969 metų modelių išpardavimas 
kaina $89.00

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

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

Darbo vai. 9—6; ketv. ir penkt 9—9 
Savininkas Algis (AL) Pifypaitis

I. A. Valstybės
JAUNIMO SEMINARE, kurį Čika- 

goję surengė VUKas, buvo susilauk
ta apie 100 dalyvių. Pranešimus pada
rė: VLIKo valdybos narys dr. J. Pu
zinas — apie dabartinę būklę sovietų 
okupuotoje Lietuvoje; Lietuvos atsto
vybės Vašingtone patarėjas dr. S. 
Bačkis — apie Lietuvos tarptautinį 
statusą bei jos diplomatinę tarnybą; 
prof. M. Mackevičius — apie Lietu
vos nepriklausomybės poveikį valsty
bingumo sąmonei; VLIKo valdybos 
narys jaunimo reikalams R. Kezys — 
apie jaunimą Lietuvos laisvinimo or
ganizacijoje. Po kiekvieno praneši
mo vyko gyvos diskusijos. Bene di
džiausio dėmesio susilaukė paties 
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūno sekan
čią dieną skaityta paskaita “Lietu
vos laisvinimas ir santykiai su pa
vergta tauta”. Supažindinęs seminaro 
dalyvius su VLIKo įsteigimu bei jo 
praeities veikla, dr. J K. Valiūnas 
pabrėžė sovietų pastangas šiai orga
nizacijai sugriauti. Bendravimas su 
Lietuva esąs būtinas jaunimui, tačiau 
reikia vadavoutis ne tik širdimi, bet 
ir protu, kad nebūtų pakenkta Lietu
vos laisvinimo idėjai. Dr. J. K. Va
liūnas pabrėžė, jog VLDKas nė ne 
svajoja organizuoti rezistencinės 
veiklos sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
nes ji sukeltų okupanto represijas 
prieš tėvynėje likusius lietuvius. Kal
bos šia tema nėra vertos jokio dėme
sio. Svarbiausia yra išsaugoti ten li
kusius lietuvius. Išeivijos lietuviams 
dr. J. K. Valiūnas patarė atsisakyti 
tarpusavio kaltinimų bei šmeižtų. Jo 
nuomone, net ir lietuvio komunisto 
Lietuvoje nepatartina vadinti išdavi
ku, nes kaikurie jų gali žengti Kon
rado Valenrodo pėdomis. Tikrasis jų 
nusiteikimas nėra žinomas. Dr. J. K. 
Valiūnas patarė visiems būti bud
riems, nes sovietai ir išeivijoje turi 
agentų, stropiai sekančių visus lietu
vius. Reikia branginti kiekvieną lie
tuvį, pasitikėti jo patriotizmu, bet ir 
neprarasti budrumo. VLIKo sureng
toj spaudos konferencijoj dalyvavo 
apie 25 lietuvių laikraščių radijo va
landėlių ir televizijos atstovai, čia 
vėl pagrindinis žodis teko VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūnui. Jo mintis ir 
informacijas papildė VLIKo valdybos 
nariai — dr. J. Puzinas ir R. Kezys. 
Dėmesio centre buvo naujoji radijo 
programa Sibiro lietuviams iš “Vari- 
tas” radijo stoties Filipinuose. Prog- 
ramon planuojama Įtraukti daug mu
zikos, informacijų apie lietuvių gy
venimą laisvajame pasaulyje, tauti 
nių ir religinių straipsnių. VLIKas 
lauks į juosteles Įrašytos muzikos, 
dainų, paskaitų, iškilmių ir, svarbiau
sia, Sibiro lietuvių atsiliepimų 
laiškuose apie šią programą. Medžia
gą programai ir gautus laiškus su at
siliepimais prašoma siųsti VLIKui, 
29 West 57 St. — 10th fl., New York, 
N. Y. 10019. Dr. J. Puzino duomeni
mis, Sibire tebėra apie 175.000 lietu
vių, jų tarpe net 30.000 su augštuoju 
mokslu.

LIETUVIŲ ŠEIMŲ SAVAITĖ — 
liepos 5—12 d. d. N. Pr Marijos se
serų sodyboje Putname. Savaitės 
programoje bus du kasdieniniai po
kalbiai apie dabartinės šeimos prob
lemas. Juos praves kun. St. Yla, dr.
J. Girnius ir psichologė seselė Tere
sė. Dalyvaujančių šeimų naujų na
rių laukia speciali globa pokalbių va
landomis. Popiečiai bus laisvi. Juos 
galima bus praleisti prie netoliese 
esančių ežerų ar Atlanto pakrantėje, 
iki kurios tėra 45 mylios, nepilna va- 
lanka kelio automobiliu.

JAUNIMO ŽYGIO UŽ TIKĖJIMO 
LAISVĘ komitetas pasiuntė antrą 
laišką Jungtinių Tautų sekr. U. 
Thant, o šio laiško ir Lietuvos kuni
gų rašto A. Kosyginui kopijas — vi 
siems nekomunistinių kraštų ambasa
doriams prie Jungtinių Tautų. Iš vi
so buvo parašyta 119 asmeninių laiš
kų. Nuoširdžiausio atsakymo susi
laukta iš Kanados ambasadoriaus 
Ivon Beaulne. Jis žada skatinti pa-

GAUSI MOKSLEIVIŲ 
STOVYKLA DAINAVOJE
Ir vėl atkeliavo smagi vasara, ir 

su ja i Dainavos stovyklavietę atke
liavo gražus būrys moksleivių ateiti
ninkų. Ateitininkijos jubilėjinių me
tų proga Į stovyklą suvažiavo net 
150 moksleivių: 100 mergaičių ir 50 
berniukų iš Niujorko, Toronto, Či
kagos, Cicero, Hamiltono, Detroito, 
Worcesterio, Keenoshos, Grand Ra
pids, Bostono, Vašingtono, Kleve- 
lando, Los Angeles ir net Brazilijos. 
Kaikurie stovyklautojai taip pat tu
rės progą išrinkt naują centro val
dybą Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos suvažiavime, kuris taip pat įvyks 
Dainavoje. Stovyklai vadovauja: dva
sios vadas — kun. G. Kijauskas, SJ, 
komendantas — J. Pleinys, muzikas
— F. Strolia, vyr. mergaičių vadovė
— Laima Gustainytė, vyr. berniukų 
vadovas — Ramūnas Underys, mer
gaičių sporto vadovė — Regina Kry- 
žanauskaitė, berniukų sporto vado
vas — Arūnas Bielinis, mergaičių 
vadovė — Neringa Vindašiūtė, ber
niukų vadovas — Vytautas Ptašins- 
kas, sporto vadovų padėjėjai — Dai
nora Juozapavičiūtė, Jonas Nakas, 
dieninės programos vedėja — Gabi
ja Juozapavičiūtė, vakarinių progra
mų vedėjas — Jurgis Bradūnas, sek
retorė ir -Ateities” atstovė — Daina 
Kojelytė. Taip pat prie visų darbų 
mielai prisideda sesuo Igne Marijo- 
šifitė.

(Nukelta į 7-tą psL)

garbą bei apsaugą žmogaus teisėms 
ne tik Jungtinėse Tautose, bet ir Ka
nados tiesioginiuose santykiuose su 
Sovietų Sąjunga. JAV ambasadorius
C. W. Yost taipgi žadėjo priminti So
vietų Sąjungai ir pasauliui, kad jos 
tautos turi turėti tokią pat teisę, kaip 
ir kolonijinių kraštų. Sovietams bus 
daromas spaudimas pripažinti jos ri
bose esančių tautų laisvo apsispren
dimo teisę. JT sekr. U Thant į komi
teto laišką atsiliepė formaliu atsaky
mu tik po pustrečio mėnesio. Komi
tetas Kanados lietuviams yra pasiun
tęs daugiau kaip 500 brošiūrų. Jas ga
vusieji ar ir jų negavę komiteto veik
lą prašomi paremti finansine auka. 
Jos laukiamos šiuo adresu: Jaunimo 
žygis už tikėjimo laisvę, c/o Alfonsas 
Pargauskas, 6643 So. Francisco Ave., 
Chicago, Hl. 60629, USA.

Vokietija
SU LIETUVĄ ŠMEIŽUSIA PARO 

DA balandžio 22—28 d. d. Pforzhei- 
me, Baden-Wuerttemberge, skaityto
jus supažindina “PLB Vokietijos 
krašto valdybos informacijų” biule
tenis birželio 1 d. laidoje. Kvietimai 
buvo išsiuntinėti Zimmermann lei
dyklos Witzenhausene vardu. Juose 
buvo kalbama apie parodą “Lietuva 
seniau ir dabar”, kurioje bus lietuvių 
dailininkų darbų, lietuviškų laikraš
čių ir žurnalų, Lietuvos senųjų žemė
lapių bei kalendorių nuotraukų, lie
tuviškųjų pinigų, senųjų ir naujųjų 
pašto ženklų, tautinių drabužių, tau
todailės, 200 spalvotų skaidrių iš 
ankstyvosios bei dabartinės Lietuvos 
ir garsinių filmų lietuvių kalba. Už
sukusiems Į šią parodą teko skaudžiai 
nusivilti, nes jų laukė prastos koky
bės negausūs menininkų darbai, su
maišyta su vietine ir sovietine perio
dika, paaiškinimų neturinčios senųjų 
knygų nuotraukos, menki gintaro dir 
biniai ir prie stalelio sėdinti moteris, 
vienintelė pasipuošusi tautiniais dra
bužiais, kuri, deja, nemokėjo nė žo
džio lietuviškai. Nei lietuviškų pini
gų, nei pašto ženklų nebuvo, čia bu
vo išstatyti vokiečių kalba R. Vokie
tijoje išleisti Lietuvos rašytojų roma
nai: A. Bieliausko “Mes dar susitik
sim, Vilma”, M. -Sluckio “Laiptai Į 
dangų”, vokiečių okupacijos metais 
išleista A. Mikonio “Bala”, lietuvius 
vaizduojanti iš blogosios pusės. Dar 
liūdniau, kad Lietuvos vaizdų “Bil- 
der aus Litauen” skyriui atstovavo 
1938-39 m. nacių Rytprūsiuose leistų 
laikraščių iškarpų fotokopijos. Jau 
tokios straipsnių antraštės, kaip “Lie
tuvos kalėjimuose”, “Ir jis nenori bū
ti lietuviu”, liudija, kad Lietuva pri
statoma vokietininkų bei nacių aki
mis, nevengiant net ir antisemitinių 
rašinių. Susidarė skurdaus, atsiliku
sio krašto Įspūdis. Balandžio 25 d. 
linksmavakaryje nebuvo parodytas 
žadėtas filmas. Programą padėjo at 
likti kun. K. Senkus, stud. Lėmanie- 
nė ir vaikai. Kun. K. Senkus savo 
biuletenyje “Lietuvis Baden-Wuert
temberge” rašė, jog vyr. parodos ren
gėjas yra Albertas Anysas (Albert 
Annies) Zimmermanno leidyklos lei
džiamo žurnalo “Nemuno Kraštas” 
redaktorius. Tačiau ši leidykla, ma
tyt, neturi nė vieno lietuviškai mo
kančio asmens, nes Į laiškus atsakinė
ja vokiškai. “Nemuno Kraštas” mė
gina tapti savotišku tiltu tarp išeivi
jos ir sovietų okup. Lietuvos. “TŽ” 
jau esame rašę, jog medžiaga šiam 
žurnaliukui greičiausiai paruošiama 
Vilniuje, šią minti patvirtina jau 
seniai konstatuotas faktas, jog “Ne
muno Kraštas” buvo pradėtas siunti
nėti visiems išeivijos lietuviams, ku
rie gaudavo dabar jau užsidariusį 
“Tėvynės Balsą”. Taigi, kas nors 
Zimmermann leidyklai turėjo parū 
pinti “Tėvynės Balso” skaitytojų są
rašą. Nepriklausomos Lietuvos nie
kinimas yra būdinga žymė ne tik na
cių, bet ir Vilniuje sėdinčių komunis
tų. Pastarieji giria dabartinius laimė
jimus, o Lietuvos praeitį juodina ar 
bent jau stengiasi ją nutylėti.

Šveicarija
PROF. KONSTANTINAS REGE

LIS, augalų sistematikas ir taikomo
sios botanikos specialistas, mirė ge
gužės 22 d. Zueriche. Velionis, gi
męs 1890 m. Petrapilyje, nuo 1922 
m. buvo Lietuvos ir vėliau Vytauto
D. universiteto profesorium, botani
kos sodo steigėju bei vadovu. Prof. 
K. Regelis nuo 1938 m. atstovaudavo 
Lietuvai tarptautiniuose botanikų su
važiavimuose. Jis taipgi buvo para
šęs eilę studijų apie Lietuvos augali
ją, paskelbęs mokslinių darbų vokie 
čių kalba. Karo ir pokario metais dir
bo mokslinį darbą Austrijoje, Turki
joje, o pastaruoju metu gyveno Švei
carijoje.

Australija
VISUOMENININKO, MOKYTOJO, 

SKAUTO ir Vydūno populiarintojo a. 
a. Antano Krauso laidotuves ajūašė 
“Dirvoje” Ig. Alekna. Velionis buvo 
pašarvotas Melburno Tobin Bros, lai
dojimo koplyčioje ir sekančią dieną 
palydėtas į lietuvių bažnyčią, kur Mi
šias atlaikė ir pamokslą pasakė kun. 
P. Vaseris. Prie altoriaus buvo išri
kiuotos gedulo kaspinais perrištos 
lietuvių skautų, korporacijos “Romu
va”, latvių korporacijos “Beveronia” 
vėliavos ir Lietuvos trispalvė. Laido
jimo apeigas Carlton kapinėse atliko 
kun. P. Vaseris. Paskutinį atsisveiki
nimo žodį tari ALB krašto valdybos, 
Melburno apylinkės, skautų, studen
tų, latvių studentų, Chirlionies dis
kusijų klubo, Melburno Beturiu klu
bo bei kitų organizacijų atstovai
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Dr. Juozas Girnius, "Aidų" žurnalo redaktorius, buvęs 
vienas iš "Lietuvių Enciklopedijos" redaktorių, kelių 
mokslinių veikalų autorius skaitys pagrindinę paskaitę 
"Tauta kaip žmogiškoji tikrovė" LK Mokslo Akademi
jos suvažiavime Toronte š. m. rugsėjo 1—6 dienomis
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KĄ GVILDENS TEOLOGIJOS SEKCIJA?
Lietuvių Katalikų Akademijos 

aštuntasis suvažiavimas Įvyks š. 
m. rugsėjo 1-6 dienomis Toron
to Prisikėlimo patalpose, šiam 
suvažiavimui Akademijos centri
nė valdyba Romoje parinko pa
grindine tema žmogaus indivi
dualybę, kuri ypač reiškiasi ko
lektyviniu savo veidu tautoje. 
Šiai temai gvildenti bei nutiesti 
lyg ir gaires visam suvažiavi
mui buvo pakviestas filosofas 
dr. Juozas Girnius, kuris ta te
ma yra daug rašęs. Jisai savo te
mą formulavo: “Tauta kaip žmo
giškoji tikrovė”. Toks formula
vimas Įgalino ir kitas sekcijas 
prisiderinti, parenkant paskaitų 
temas. Teologijos sekcija, žvelg
dama į žmogiškąją tikrovę krikš
čioniškuoju požiūriu, ryžosi Pa
gvildenti religinę išeivių bend
ruomenę — parapiją kaip tauti
nės individualybės puoselėtoją. 
Šis klausimas keliamas ir mūsų 
spaudoje, ir susirinkimuose, ir 
privačiuose pokalbiuose, bet la
bai paviršutiniškai. Jam vis 
trūksta gilesnio teologinio pa
grindimo. Dėlto Akademijos su
važiavime bus proga pažvelgti į 
šio klausimo pagrindus. Jiems 
nušviesti pakviestas kun. dr. 
Andrius Baltinis iš Čikagos. Jis, 
gerai pažindamas ir teologiją, 
ir filosofiją, ^alės tą klausima 
pakankamai giliai nušviesti bei 
i ji naujai pažvelgti. Jis tuo 
klausimu jau iš seniau domisi, 
juo praktiškai gyvena, dėlto jo 
svarstymai galės būti ne tik teo
rinio, bet ir praktinio pobūdžio. 
Tai matyti ir iš oaskaitos temos 
formulavimo: “Paranija kaio 
tautinės individualybės puoselė
toja”.

Antroji teologijos sekcijos pa
skaita, tęsdama pagrindine su
važiavimo temą ir praplėsdama

MOKYKLINIO JAUNIMO METRAŠTIS
Čikagos augšt. lituanistikos mo

kykla yra vienintelė išeivijoje, ku
ri kas metai įstengia duoti stambes
nės apimties metraštį. Neseniai išėjo 
jau vienuoliktas iš eilės metraštis, 
pavadintas “Mėnesienos keliu”. Var
das pasirinktas gana neįprastas, la
biau tinkantis kokiam nors romanui. 
Tačiau, pasirodo, buvo pagrindo — 
1969 m. pirmieji žmonės pasiekė mė
nulio paviršiu.

323 puslapius turinčioje knygoje 
išspausdinti 45 Čikagos augšt. lit mo
kyklos mokinių rašiniai. 40 šių raši
niu parašyti pavienių mokinių, o ki
ti 5 — kolektyviniai, sudaryti iš kla
sės ir namų darbų ištraukų. Šiuose 
kolektyviniuose rašiniuose dalyvauja 
80 mokinių. Jų 48 nėra davę indivi
dualių rašinių. Taigi, metraštyje 
bendradarbiauja 85 Čikagos augšt. lit 
mokyklos mokiniai.

Platus yra knygos “Mūsų draugai” 
skyrius, kuriame su aprašymais, mo
kinių rašiniais bei nuotraukomis da
lyvauja ir devynios kitos mokyklos. 
Daug vietos skiriama Brooklyno šeš
tadieninei mokyklai, kurios čia yra 
išspausdinta net 20 metų veiklos ap
žvalga ir 29 nutraukos. Taip pat 
plačiai atžymėta Toronto Maironio 
šeštadieninė mokykla. Jos mokiniai 
čia prisistato su 14 rašinių ir 59 nuo
traukomis. Be to, plačiau ar siauriau 
čia randame atžymėtas Klevelando, 
Detroito, Lemonto ir Los Angeles 
mokyklas

Metraščio redaksija apie šio leidi
nio turinį sako:

“Metraščio rašinėliai trumpučiai, 
nedrąsūs, kuklus. Tai dažniausiais tik 
pirmieji bandymai, bet ir šiems ban
dymams buvo ilgai ruoštasi namie,

teologinį žvilgsnį, gvildens bend
resnio pobūdžio temą: “Tauta 
krikščioniškojoj vizijoj”. Ją gvil
dens kun. Feliksas Jucevičius, 
teologijos daktaras ir humanita
rinių mokslų magistras, taipgi 
specialiai domėjęsis sociologi
niais klausimais ir parašęs eilę 
straipsnių įvairiomis temomis. 
Jo paskaita nušvies ne tik krikš
čioniškąjį požiūrį į tautą, bet ir 
palies aktualiąją jos problema
tiką.

Universaliu žvilgsniu į dabar
ties krikščionies būklę teks pa
žiūrėti teologiniam simpoziu
mui, kurio tema — “Krikščionis 
tarp kolektyvizmo ir individua
lizmo”. šiai temai gvildenti yra 
pakviesti: kun. Voldemaras Cu- 
kuras, teologijos ir filosofijos 
daktaras, kolegijos profesorius; 
dr. Antanas Ramūnas-Paplaus- 
kas, Otavos universiteto ordina
rinis profesorius, lyginamosios 
pedagogikos centro direktorius 
ir pedagogikos fakulteto vicede- 
kanas; kun. dr. Pr. Gaida, “Tė- 
viškęs Žiburių” redaktorius. Tai 
bus bene pirmas kartas, kad 
Akademijos suvažiavimo teologi
jos sekcijoj aktyviai dalyvaus 
pasaulietis, dėstęs ir teologinia
me fakultete Otavoje. Be to. šį 
kartą teologijos sekcija yra gy
venimiško pobūdžio ir suplanuo
ta taip, kad galėtų joje dalyvau
ti ir nekunigai. Tikimasi, kad 
diskusijose dalyvaus visi, voač 
simpoziume, kuriam pirminin
kauti sutiko kun. prof. Stasys 
Yla. Teologijos sekcijai vado
vaus kun. Pr. Gaida. Mūsų lai
kais teologiniai klausimai vėl iš
plaukė į platųjį gyvenimą, jais 
pradėjo domėtis ir visuomenė. 
Ta linkme suplanuota ir šio 
Akademijos suvažiavimo teolo
gijos sekcija. Ž.

ėję 10 panašių metraščių, yra geras 
lietuviškojo jaunimo išeivijoje veid
rodis. Jis, deja, nėra labai žavus, 
nes daugumos mokinių rašinėliai 
skurdūs, nors tėvų ir metraščio glo
bėjo gerokai pataisyti. Visdėlto tai 
yra pasididžiavimas, kad išeivijoje 
dirbama. Kartu tai yra priminimas, 
kad reikia daug dirbti, norint pra
turtinti lietuvių mokinių kalbos žo- 
dyną, pagerinti rašymą bei skaity
mą, lietuvių kalba.

Metraštį leidžia Čikagos Augštes- 
niosios Lituanistikos Mokyklos tėvų 
komitetas. Jis sugeba sutelkti kas 
metai daugiau kaip tūkstantinę šiam 
reikalui. Prie leidimo stambesnėmis 
aukomis šiemet prisidėjo LB Čikagos 
apyg. valdyba ir Lietuvių Fondas bei 
būrys pavienių asmenų.

Kaip rašo šio leidinio globėjas J. 
Masilionis, Čikagos augšt. mokyklos 
direktorius, visoms lietuvių mokyk
loms yra proga su savo medžiaga 
pasirodyti sekančiame metraštyje. 
Medžiaga yra laukiama iki gruodžio 
15 d.

Šio metraščio viršelį puošia žy
maus mūsų foto menininko kun. A. 
Kezio nuotrauka “Mėnesiena”. Ji 
— truputį tamsoka ir nevisai derina- 
si su šviesia jaunyste metraščio pus
lapiuose. O būtų gera, kad metraš
čio viršelis ir turinys saulės spindu
liais švitėtu. EDV. ŠULAITIS

la lankančių jaunuolių, norint paro
dyti pagarbų ir meile lietuvių kai-

Sis metraštis, kaip ir anksčiau E-

Remkime lietuvius misijonierius!
Lietuviai misijonieriai daug aukojasi Įvairiuose 

misijų kraštuose. Jie reikalingi paramos. Aukas ir šv. Mišių 
stipendijas jiems prašome siųsti: LITHUANIAN CATHOLIC 
RELIGIOUS AID, 64-09 56 Rd., Maspeth, N.Y. 11378, USA. 
Jūsų aukos atleidžiamos nuo mokesčių. Gausite kvitų.
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Tik ką perskaičiau P. Tarulio 

“Vilniaus rūbą”. Tai platus ro
manas, turįs 495 psl., išleistas 
“Nidos” Knygų Klubo 1966 m. 
Tas platumas ir yra pagrindinė 
jo yda. Nubraukus gerą treč
dalį puslapių, romanas būtų di
namiškesnis, įdomesnis ir geres
nis. Dabar jis panašus į plačiai 
išsiliejusią balą, o ne į sraunią 
upę.

Nekiekvienai knygai kenkia 
puslapių gausa ar jos storumas. 
Štai, vartau Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos “Suvažiavi
mo Darbų” Vl-jį tomą. Jis ir sa
vo formatu žymiai didesnis už 
Vilniaus rūbą” ir puslapių skai
čiumi jį pralenkia. Jį suredaga
vo Akademijos pirm. prof. dr. A. 
Liuima, spausdinimo išlaidas pa
dengė dr. J. Kazickas. Leidinyje 
išspausdintos Akademijos suva
žiavimo, įvykusio 1964 m. rugsė
jo 4 — 6 d. Niujorke skaitytos 
paskaitos.

Skaitytų paskaitų temos liečia 
įvairias mokslų šakas. Temos su
grupuotos atskiromis sekcijo
mis. O tų sekcijų net 9: teologi
jos, filosofijos, teisės, istorijos, 
politinių ir socialinių mokslų, pe
dagogikos ir psichologijos, gam
tos mokslų, medicinos, literatū
ros ir kalbos. Sekcijos turi nuo 
vienos ligi 4 paskaitų (istorijos).

Knygos pradžioj randame dvi 
pilnaties posėdžių paskaitas. Tai 
Juozo L. Navicko “Vertybių 
prasmė materializmo akivaizdo
je” ir Simo Sužiedėlio “Lietuvių 
tautos kova dėl raidės”. Pirmo
joj paskaitoj išdėstyta išsami 
materializmo samprata ir mate
rialistinės pasaulėžiūros kritika. 
Antrosios paskaitos turinys yra 
platesnis, negu jos pavadinimas. 
Lietuvių tauta kovojo 40 m. ne 
už raidę, bet už tautinę gyvybę, 
už savo kultūrą, už laisvę, ką ir 
pats paskaitos autorius pabrėžia.

Teologinė sekcija turėjo tris 
paskaitas. Kun. dr. Pranas Bra
zys, vėliau vyskupas, savo darbe 
“Psichoanalizė katalikų doktri
nos šviesoje” kritiškai vertina 
freudinę psichoanalizę, iškelda
mas, kas joje tikra ir gera ir kas 
klaidinga. Kun. dr. V. Cukuras, 
ilgoje, net 32 psl. studijoje, kal
ba apie konkrečios gyvenimo 
tikrovės teologiją. Naujoji teolo
gijos kryptis nėra sisteminė, va
dovėlinio pobūdžio, atitrūkusi 
nuo gyvenimo, bet bandymas pa
žvelgti Apreiškimo šviesoje į da
barties gyvenimo problemas, 
svarbesnius klausimus. Tai 
praktinė teologija, liečianti dar
bo, laisvės, autoriteto, istorijos, 
mirties ir kitas temas. Studija la
bai nuosekliai ir dokumentuotai 
parašyta. Trečioji šios sekcijos 
paskaita, paties akademijos pir
mininko kun. prof. A. Liuimos— 
“Gyvosios dvasios uždaviniai 
materializmo akivaizdoje”. Tai 
ilgas, kruopščiai paruoštas dar
bas, jau savo pavadinimu nusa
kąs turini.

Filosofijos sekcijoj tėra tik 
viena paskaita, būtent Felikso 
Jucevičiaus “Medžiagos sampro- 
tis”. čia filosofiškai sprendžia
mas klausimas — kas yra me
džiaga.

Teisės mokslo sričiai atstovau
ja taip pat viena paskaita, bū
tent, prof. dr. Br. Kaslo “Moder
niosios valstybės sąvokos raida”. 
Autorius kalba apie amžių slink
tyje buvusias ir esamas visuome
nės politines sąvokas ir jų raidą.

Istorijos mokslų sekcija savo 
paskaitomis pati gausiausia. Čia 
yra net 4 paskaitos. Dr. J. Jakš
tas rašo apie pavėluotą Lietuvos 
krikštą, nurodydamas to priežas
tis. Kun. R. Krasauskas — “Ka
talikų Bažnyčia Lietuvoj XVI— 
XVII amžiuje”, kur iškelia jos 
nuosmukio priežastis ir atgimi
mo veiksnius. Vikt. Gidžiūnas 
liečia siauresnę sritį, būtent, vie
nuolijas Lietuvoj IX—XV šimt
mečiuose. Kazimieras Matulai
tis duoda bendrinio pobūdžio 
straipsnį apie arkv. Pranciškų 
Karevičių, iškeldamas jo asmens

Atsiųsta paminėti
20 METŲ NEW YORKE. Kęstučio 

čerkeliūno redaguotas Niujorko tau
tinių šokių grupės sukaktuvinis lei
dinys. Viršelis — dail. Prano Lapės. 
Be sukaktuvinio koncerto š.m. ge
gužės 16 d. programos, sveikinimų, 
jame skelbiama gausiai iliustruota 
grupės dvidešimtmečio veiklos ap
žvalga, steigėjos ir vadovės Jadvygos 
Matulaitienės biografiniai duomenys. 
Kaina — 1. Spausdino Tėvų pranciš
konų spaustuvė Brooklyne.

Ateitis nr. 5, gegužė. Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos leidžiamas lie
tuvių katalikiškojo jaunimo žurnalas. 
Administruoja J. Polikaitis. 7235 So. 
Sacramento Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

DR. J. GUTAUSKAS

ir veiklos bruožus.
Politiniams ir socialiniams 

mokslams atstovauja prof. dr. A. 
Musteikis su paskaita “Koegzis
tencija ir religinė laisvė”, o pe
dagogikos ir psichologijos moks
lams — Antanas Sužiedėlis savo 
paskaita “Kaltės sąvoka psichi- 

xnio sutrikimo samprotyje”.
Tikslieji ir gamtos mokslai turi 
dvi paskaitas: dr. Adolfo Damu- 
šio “Įvadą atidarant tiksliųjų ir 
gamtos mokslų sekciją” ir dr. 
Jono Gylio “Keletas bruožų iš 
antidepresinių vaistų vystymo
si”.

Medicinos sekcijoj dr. Zeno
nas Danilevičius duoda “Vėžio 
etiologiją”, o dr. Algimantas 
Grinius — “Hormonai moder
nioj terapijoj ir patoiogijoj”. 
Trečioji tos sekcijos paskaita, 
nevisai mediciniška, tai dr. Do
mo Jasaičio “Nacionalsocialisti
nis ir komunistinis genocidas 
Lietuvoj”. Ji sukrečianti di
džiais nuostoliais, kuriuos paty
rė lietuvių tauta.

Literatūros ir kalbos mokslo

VIOLETA AKELAITYTE - MIKELE- 
NIENE, baigusi Toronto universitete 
kūno kultūros ir sveikatos ugdymo 
kursą bakalauro laipsniu — BPHE. 
Gimė 1948 m. rugpjūčio 4 d. Vokieti
joje. Baigė Toronte Runnymede Col
legiate Institute, ten būdama “Che
erleaders” kapitone. Buvo ateitinin
kų sąjungos narė, mokėsi lietuvių 
šeštadieninėj mokykloj, giedojo kun. 
B. Pacevičiaus vadovaujamame cho
re. Buvo Toronto lietuvių studentų 
valdyboje ir dalyvavo “Gintaro” tau
tinių šokių grupėje. Praėjusiais me
tais ištekėjo už dr. Algio Mikelėno. 
Ateityje planuoja dirbti “Recreation 
and Rehabilitation” centruose.

RIMAS PAULIONIS, gimęs Lietuvo
je; gimnaziją baigė St. Catharines 
mieste, Ontario, Kanadoje; studijavo 
meną (grafiką) Guelph universitete, 
Ontario, ir baigė humanitarinių 
mokslų fakultetą bakalauro laipsniu 
1969 m. Toliau tęsė studijas Univer
sity of Chicago meno akademijoje, 
kurią šiemet baigė, gaudamas dailio
jo meno magistro laipsnį (Master of 
Fine Arts). Specializavosi akmens, 
vario ir medžio grafikoje. Baigiamąjį 
darbą parašė apie M. K. Čiurlionį te
ma “An Analysis of M. K. Čiurlionis 
Sun Sonata in Relation to the Dyna 
mics of Music and Principles of So
nata Form.” Pažymėtina, kad R. Pau- 
lionis yra pirmasis studentas, pasi
naudojęs Čikagos universiteto suteik
ta privilegija, sulyginančia lietuvių 
kalbą su kitomis senomis kalbomis. 
Svetimosios kalbos pažymius (kredi
tus) jis gavo išlaikęs lietuvių kalbos 
egzaminą vietoje toje akademijoje 
tradicinės vokiečių ar prancūzų kal
bos.

Moksleivio Balsas, 1970 m. Hamil
tono moksleivių ateitininkų šapiro
grafuotas laikraštėlis, redaguotas 
Kęstučio šeštoko. Viršelis — A. šeš
toko. Adresas: Moksleivio Balsas, 
286 East 17th St, Hamilton 50, Ont, 
Canada.

Nauja Banga nr. 1, gegužė. Los 
Angeles moksleivių ateitininkų Vy
tauto Mačernio kuopos šapirografu 
spausdinamas laikraštėlis. Redaguoja 
Daina Kojelytė, 2754 Colby Ave., Los 
Angeles, Calif. 9006ų, USA Kalbą 
tikrino Juozas Kojelis, viršelį piešė 
Rasa Matulaitytė, iliustravo Daina 
Kojelytė, Linas Kojelis, Rasa Koje
lytė ir Rasa Matulaitytė.

sekcijoj turime Antano Vaičių- dail. Vytautas ignas, grafi- 
laičio paskaitą “Lietuvių litera- kas hr tapytojas, savo kūrinių parodą 
tūros problemos svetur . surengė birželio 13—14 d. d. Hart-

Knygos pabaigoj įdėtas kun. forde, Conn., lietuvių Klube. Jis yra 
dr. Juozo Vaišnoros išsamus VI niujorkietis, gimęs 1924 m. žemaiti- 
LKM Akademijos suvažiavimo 
aprašymas ir vertinga R. Kra
sausko sudaryta asmenvardžių ir 
vietovardžių rodyklė.

Tikrai akademija šviečia ir 
moko, kai išleidžia tokius sva
rius, aktualius ir moksliškai 
brandžius leidinius, kaip suva
žiavimo darbų VI tomas. Tiesa, 
būtų buvę dar geriau, jei tuojau 
po suvažiavimo būtų galėjęs pa
sirodyti ir to suvažiavimo pa
skaitų leidinys. Bet ir vėliau pa
sirodęs jis nenustoja mokslinės 
vertės, nes visos paskaitos ir mų žarijas’ 
šiandien tebėra įdomios ir aktu
alios. Visiems paskaitų auto
riams, o ypač šio leidinio redak
toriui, priklauso padėka ir pa
garba už jų didelį darbą turti
nant mūsų mokslinę literatūrą.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos Suvažiavimo Darbai VI. 
Roma, Piazza della Pilotta 4, Ro
ma. Redagavo A. Liuima, SJ, 497

- psl.

sekcijoj turime Antano Vaičiu-

tūros problemos svetur .

DR. RIMANTAS D. KARKA, dantų 
gydytojas, įsigijo ortodontijos spe
cialybę ir tos srities magistro laipsnį. 
1966 m. baigė Toronto universiteto 
odontologijos fakultetą daktaro laips
niu (Doctor of Dental Surgery). Po 
dvejų metų praktikos Toronte 1968 
m. išvyko specializuotis Čikagon į Lo
jolos universitetą, kur šį pavasarį ga
vo magistro (Master of Science) 
laipsnį burnos biologijos srityje. Dr. 
R. D. Karka yra baigęs ir Toronto 
muzikos konservatorijos pianino kla
sę. Muzikos mokėsi pas muz. St. Gai- 
levičių, kartu studijuodamas gimna
zijoj ir universitete (1952 — 1968). 
Nekartą yra koncertavęs universite
to parengimuose ir lietuvių visuome
nei. Taipgi jis yra baigęs Toronto 
Maironio šeštadieninę mokyklą, da
lyvavęs lietuvių jaunimo veikloje, 
stovyklose, tautiniuose šokiuose. Yra 
medikų draugijos “Gaja” filisteris. 
Savo specialybės darbą dirbs Toron
te Don Mills rajone.

GINTARAS JOCIUS iš Rodney, Ont., 
šį pavasarį baigęs Guuelph univer
sitete agronomiją bakalauro laipsniu, 
Priimtas dirbti į Canadian Broad
casting Corporation. Ateityje planuo
ja studijuoti teisės šaką, surištą su 
žemės ūkiu. Aktyviai dalyvauja lie
tuvių veikloje, ypač jaunimo sambū
ryje; yra baigęs Rodney, Ont., šeš
tadieninę mokyklą

O M
O®

JURGIS ML SKARDIS, baigęs šį pa
vasari fizikos “in honors’* ketvertų 
metų kursą Windsor© universitete 
bakalauro laipsniu (Bachelor of 
Science). Jo tėvai gyvena Sault Ste 
Marie, Ont Ten jis baigė gimnaziją. 
Šiuo metu jis dirba Windsor© univer
siteto laboratorijoj ir yra pasiryžęs 
ten pat siekti magistro laipsnio. Šiom 
studijom jis gavo $3.600 stipendiją ii 
National Research Council. 

joje, studijavęs Vilniaus dailės aka
demijoje, 1948 m. baigęs Freiburgo 
taikomojo meno mokyklą. Medžio rai
žiniuose dail. V. Ignas tęsia senąsias 
žemaičių liaudies meno tradicijas, 
žengdamas savitu kūrybiniu keliu, 
kuriam netrūksta lyrikos, susimąsty
mo, religinės nuotaikos, simbolikos.

KAZIO BRADŪNO naujoji poezi
jos knyga “Donelaičio kapas” jau 
surinkta Čikagoje, M. Morkūno 
spaustuvėje. Autorius apie 60 eilė
raščių yra įtraukęs į keturis skyrius: 
“Vakarienės dūmas”, “Uždenkim na-

Tarp vandens ir židi
nio”, “Numirti gimtinėje”. Nors ei
lėraščiai yra įvairių temų, juos jun
gia knygoje nuolatos iškylantis Do
nelaičio vardas kaip istorinio likimo 
simbolis ir mūsų dabartinės egzisten
cijos tikrovė. “Donelaičio kapo” lei
dėjas yra čikagietis spaustuvininkas 
Mykolas Morkūnas. Skaitytojus ši 
knyga turėtų pasiekti liepos pabaigo
je ar rugpjūčio pradžioje.

DAIL. ALEKSANDRA KAŠUBIE- 
NĖ dalyvauja keturių dailininkų gru
pinėje parodoje, kurią Niujorke su
rengė Galax galerija.

DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ jau
nimo pavasario šventė buvo maloni 
pramoga Los Angeles ir apylinkių 
lietuviams Kalifornijoje. Įvadinį žo
dį tarė JAV LB tarybos narys poetas 
Bernardas Brazdžionis. Apie 200 jau
nųjų programos dalyvių sveikino 
Lietuvos generalinis konsulas dr. Ju
lius Bielskis ir estų vicekonsulas 
Laur. Programa buvo pradėta LB 
jaunimo ansamblio ir lituanistinių 
mokyklų jungtinio choro pasirody
mu. Diriguojamas mokytojos O. Ra- 
zutienės, choras padainavo B. Bud- 
riūno, J. Bertulio, G. Gudauskienės, 
F. Strolios ir S. Sližio dainų, akom- 
ponuojant muz. G. Gudauskienei. 
Tautinių šokių programoje dalyvavo 
vaikų, jaunių ir jaunimo grupės. R. 
Skiriūtės paruošta mergaičių grupė 
pašoko išraiškos šokį, kuriam muzi
ką liaudies dainų motyvais buvo su
kūrusi G. Gudauskienė. Iš bendros 
šokių programos išsiskyrė D. Razu- 
tytės paruoštas vaikų baletas “Gėlių 
darželyje”, kuriame pagrindinis vaid
muo teko balete gerokai pažengusiai 
D. Vidugirytei. Programą papildė 
jaunasis smuikininkas Algis Drauge
lis, prof. V. Motiekaičio mokinys, ir 
vietinė lietuvė sol. K. Bichnevičienė, 
padainavusi O. Metrikienės “Gegute, 
kur tu?” Jaunimo pavasario šventę 
jau keturioliktą kartą suorganizavo 
mokytojos Onos Razutienės vadovau
jamas LB jaunimo ansamblis. Šokius 
padėjo paruošti: O. Gustienė, O. Or- 
lovaitė, A. Raulinaitienė, D. Razuty- 
tė, R. Skiriūtė ir L. Zaikienė. Ūkinius 
reikalus tvarkė ansamblio tėvų komi
tetas, vadovaujamas J. Pažėros.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE 
dviejų dalių baleto vakarą surengė 
Jaunučio Puodžiūno baleto studija. 
Pirmoji dalis — “Chopeniana” buvo 
skirta F. Šopeno valsams, mazur
koms, polonezams, noktiurnams, o 
antrajai daliai — “Rendezvous” buvo 
panaudota lietuvių liaudies dainų 
melodijų pynė. Solo partijas atliko 
veteranai Violeta Karosaitė, Jaunu
tis Puodžiūnas ir Simas Velbasis. Iš 
jaunųjų šokėjų didžiausio žiūrovų dė
mesio susilaukė Janina Kolytė ir 
Kornelija Bakšytė. šokių choreogra
fija rūpinosi studijos vadovas J. Puo
džiūnas, drabužių eskizus buvo sukū
rusi V. Karosaitė, scenovaizdžius — 
S. Ramonas.

KUN. H. VAN FRAECHEM, flamu 
literatūros žurnalo “De Bladen voor 
de Poezie” (“Poezijos Lapai”) leidė
jas ir redaktorius, mirė Belgijoje. 
Lietuviams jo mirtis yra skaudus 
smūgis, nes pastaruoju metu jis bu
vo susidomėjęs lietuvių poezija, sa
vo žurnale ruošėsi paskelbti pluoštą 
lietuvių poetų kūrinių. Į flamų k?’ 
bą juos buvo išvertusi Žentą Teniso- 
naitė-Hellemans, įvadinį žodį parašęs 
— A. Vaičiulaitis. Medžiaga redakto
riui kun. A. Van Fraechem buvo 
įteikta prieš Velykas. Dabar jos li
kimas nėra aiškus. Šiuo metu neži
noma, ar žurnalui “De Bladen voor 
Poezie” bus surastas kitas redakto
rius. ar galbūt su kun. H. Van Frae
chem mirtimi užsibaigs šio žurnalo 
egzistencija.

LATVES PROF. VELTOS DRAVI- 
NOS redaguota 500 psl. knyga apie 
Baltijos tautų kalbas “Donum Balti- 
cum” bus išleista Švedijoje šių metų 
pabaigoje. Straipsnius šiam veikalui 
parašė apie 60 baltiečių kalbininkų, 
jų tarpe — lietuviai V. Ambrazas, P. 
Jonikas, S. Karaliūnas, J. Kazlaus
kas, A. Klimas, J. Lingis, V. Mažiulis, 
K. Morkūnas, A. Sabaliauskas, V. Ur- 
butis, A. Valeckienė ir Z. Zinkevi
čius. Knygą galima užsisakyti pas 
red. prof. Veltą Draviną, Docentbac- 
ken 3, S-10405 Stockholm, Sweden.

KAZYS YAKUTIS, lietuvis barito
nas, reiškęsis operose ir koncertuo
se, gavo stipendiją tobulintis daina
vime. šią vasarą jis dirbs su Niujor
ko Metropolitan operos buvusiu di
rigentu George Schick, dabartiniu 
Manhattan muzikos mokyklos vado
vu. Vasaros seminare K. Yakutis su 
simfoniniu orkestru paruoš naujus 
vaidmenis: G. Puccini “Toscos” Skar- 
piją, R. Leoncavallo “Pajacų” Silviją 
ir Ch. Gounod <cFausto” Valentiną. 
Viešuose vasariniuose koncertuose 
Westbury, Long Island jis dainuos G. 
Puccini “Toscos”, “Madame Butter
fly” ir G. Verdi “Traviatos” operose.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
MENO MOKSLŲ KANDIDATO di

sertaciją “Polifonija lietuvių instru
mentinėje muzikoje” Leningrado N. 
Rimskio-Korsakovo konservatorijoje 
sėkmingai apgynė muzikologas Juo
zas Antanavičius. Jo oponentų tarpe 
buvo muzikologas A. Ambrazas, me
no monkslų kandidatas. Pastarasis į 
Leningradą atvyko iš Minsko, kur 
muzikologų konferencijoje skaitė 
pranešimą “Folkloro panaudojimas 
lietuvių dabartinėje muzikoje”.

MASKVOS PASKELBTAME 1970 
m. valstybinių premijų kandidatų 
sąraše yra dainų ir šokių ansamblio 
“Lietuva” meno vadovas, vyr. diri
gentas, rež. Vladas Bartusevičius ir 
baletmeisteris Juozas Lingys. Pre
mija juos siūloma atžymėti už “Lie
tuvos” ansamblio koncertines progra
mas “Amžių vėjas” ir “Šventiniai 
vakarai”. i

VILNIUJE KONCERTĄ SUREN
GĖ žymi prancūzų pianistė Cecile 
Ousset, šešių tarptautinių konkursų 
laureatė. Pirmą kartą vilniečiai su 
ja jau buvo susitikę 1964 m. Šį kar
tą C. Ousset vilniečiams talentingai 
atliko V. A. Mocarto sonatą Es-dur, 
F. Šopeno sonatą b-moll, M. Ravel- 
lio ciklą “Atspindžiai” ir O. Mesia- 
no ciklo “Dvidešimt žvilgsnių į kū
dikėlio Jėzaus atvaizdą” porą iš
traukų.

IŠ GASTROLIŲ R. VOKIETIJOJE 
grįžo A Vyžinto vadovaujamas Vil
niaus pedagoginio instituto dainų ir 
šokių ansamblis “Šviesa”. Vilniečiai 
koncertavo Potsdame ir Heningsdor- 
fe. Vieną koncertą Potsdame jie su
rengė kartu su šio miesto augštosios 
pedagoginės mokyklos studentais, ne
seniai viešėjusiais Vilniuje.

FIZIKOS-MATEMATIKOS MOKS
LŲ doktorato disertaciją sėkmingai 
apgynė geometras Vaclovas Blizni- 
kas, Vilniaus pedagoginio instituto 
matematinės analizės katedros vedė
jas. Jo disertacijoje pagrindinis dė
mesys buvo skiriamas lig šiol mažai 
tyrinėtiems diferencinės geometrijos 
klausimams. V. Bliznikas yra antra
sis šios specialybės daktaras Lietu
voje. Pirmuoju buvo Vilniaus univer
siteto prof. dr. K. Grincevičius. Geo
metrijos laimėjimai dabar plačiai 
naudojami teorinėje mechanikoje ir 
fizikoje.

SAULIAUS SONDECKIO vadovau
jamas Vilniaus filharmonijos kame
rinis orkestras Kuboje surengė 11 
koncertų: šešis — Havanoje, po du
— Matanzoje ir Santjage, vieną — 
Kamaguėjuje. Koncertų programose 
buvo pirmą kartą Kuboje skambėję 
lietuvių kompozitorių kūriniai, papil
dyti tarptautine klasika. Ovacijų bu
vo susilaukta Matanzoje, kai koncer
to metu dėl elektros gedimo Mo
carto “Divertismentą” orkestras at
liko visiškoje tamsoje, nenutraukda
mas programos. Kubiečiams pagei
daujant, dviejų savaičių gastroles te
ko prailginti viena savaite. Specia
lią laidą apie vilniečių orkestrą su 
koncerto ištraukomis transliavo Ku
bos radijas, o vėliau koncerto įrašą 
perdavė ir televizijos laida. Vilniun 
grįžusio orkestro laukia nauja išvy
ka į Dubrovnikus, Jugoslavijoje, kur 
yra rengiamas tarptautinis muzikos 
festivalis. Deja, Vilniaus filharmoni
jos kamerinis orkestras jame atsto
vaus ne Lietuvai, bet Sovietų Sąjun
gai.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE skambėjo eilė naujų muzi
kos kūrinių. F. Bajoro dainą “Ugdė 
motulė”, V. Montvilos “Žemaičių dai
nas” atliko Vilniaus operos sol. G. 
Apanavičiūtė, V. Bagdono “Legendą” 
smuikininkas J. Zalcmanas. Su J. Ka
roso romansais “Tu ateik”, “Nežinau, 
ar pykti”, “Vyriški vargai” kompozi
torius supažindino Vilniaus operos 
bosas V. Kuprys. Tenorams skirtą 
Vyt. Kairiūkščio “Lapų lopšinę” pa
dainavo Vilniaus operos sol. E. Kuo
dis. R. Astrauskienei atstovavo trijų 
dalių sonatina smuikui, išpildyta 
smuikininkės D. Petkevičiūtės ir pia
nisto B. Vasiliausko, šiauliečio J. 
Kebliko tris balades valtomei atliko 
Šiaulių augštesniosios muzikos mo
kyklos moksleivis J. Gricius, septy
nias fortepijonines pjeses mažiesiems 
pianistams — mokytojas A. Povilai
tis. Naujų kūrinių sąrašą užbaigė 
kauniečio VI. Švedo trys pjesės for
tepijonui, paskambintos J. Gruodžio 
augštesniosios muzikos mokyklos 
moksleivės L. Baltrušaitytės. Kompo
zitoriai prof. B. Dvarionas, Vyt. Bar
kauskas, J. Bašinskas ir V. Jurgu
tis geriausiai įvertino jaunosios kar
tos atstovų — šiauliečio J. Kebliko 
ir kauniečio VI. švedo fortepijoni
nius kūrinius.

VILNIAUS CENTRINIAME LITE- 
RATtJROS ir meno archyve įsteigta 
mokslinė taryba, kuri rūpinsis ar
chyvinių literatūros ir meno verty
bių bei dokumentų rinkimo ir išsau
gojimo klausimais. Pranešimą apie 
tarybos tikslus padarė J. Mačiulis. 
Pluoštą naudingų minčių steigiama
jame posėdyje archyvo direktorei G. 
Suveizdienei pateikė tarybos nariai
— rašytojas J. Būtėnas, muzikologai 
S. Cipkus, V. Landsbergis, menoty
rininkė K. Gudonytė, žurnalistas J. 
Karosas, teatrologas V. Maknys, 
dailėtyrininkas J. Umbrasas, filolo
gijos dr. Z? Zinkevičius, archyvaras 
D. Būtėnas.

VILNIAUS DAILĖS SAUONE vi
są birželio mėnesį trukusią parodą 
surengė dail. Stasys Jusionis, išsta- 

hj, teminių kompozicijų ir portretų.



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, $15.000 
įmokėti, viena atvira skola. 4-rių 
miegamųjų, vieno augšto (split le
vel), gražus mūrinis namas su 
dviem garažais ir privačiu įvažiavi
mu. Didelis sodas, moderniai įreng
tas rūsys. Pilnai vėsinamas.

EGLINTON—AVENUE RD., 4 mo
dernūs butai po 3 miegamuosius, 5 
garažai ir privatus įvažiavimas. Vi
si butai išnuomoti su sutartimis. 
Nuomų vidurkis $300 mėnesiui. 
Pirma skola 7%. Reikėtų bent $40. 
000 įmokėti.

Tel RO 2-8255
KINGSWAY, $38.900 prašoma kai
na, 6 kambariai, 3 miegamieji, di
delė virtuvė. Mūrinis, 2-jų augštų 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu. Įrengtas rūsys, gražus kie
mas.
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.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1 psl)

siems darbdaviams Ontario pro-
sisąkė pripažinti Otavos nustaty- 
tas gaires — nekelti metinio at
lyginimo virš 6%. KDK 
masis komitetas pasiūlė 
ti darbo unijų ir pramonininkų 
konferenciją Šiam klausimui 
spręsti, nors pernai rudenį tokį 
vyriausybės pasiūlymą KD Kon
gresas buvo atmetęs, ir vyriau
sybė turėjo tenkintis tik pramo
nininkų bei prekybininkų kon
ferencija. Dvi Toronto statybi
ninkų unijoe išsikovojo net 20% 
metinį atlyginimų padidinimą, 
niekais paversdamos Otavos pas
tangas pažaboti infliaciją sava
noriška pačių darbdavių ir dar
bininkų kontrole. Toronto mies
to tarnautojai ir darbininkai ga
vo beveik 10% siekiantį metinį 
atlyginimo padidinimą. Otava 
yra davusi įsakymą ištirti šiuos 
unijų veiksmus ir patikrinti kas
dieninių reikmenų kainų kilimą. 
Darbo unijų atsisakymas laiky
tis infliaciją stabdančio 6% atly
ginimo didinimo yra nemaža 
problema premjerui P. S. Tru
deau. Laikraščiai pranašauja, 
jog sekančių dviejų mėnesių lai
kotarpyje P. E. Trudeau bus pri
verstas įvesti kainų ir atlygini
mų kontrolės Įstatymą. Atlygini
mų didinimas paprastai yra sie
jamas su darbo našumo kilimu, 
kuris dabar Kanadoje tesiekia 
2% į metus. Taigi, normaliai at
lyginimai turėtu būti didinami

Ei

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

uz 
už 
už 
už 
už

asmenines — iki $10.000.. .9% 
nekiln. turto— iki $30.000 ...814%

term, indėlius 3 metam ...8%
term, indėlius 2 metam ...73/^%
term, indėlius 1 metam ...7%
depozitus-čekių s-tas..........5]/2%
serus 1969 m. išmokėta... 6%

I Nemokamos visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
I ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 

I kelionių čekius ir Internationa! Money Order — pinigines perlaidas. 

| Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas.
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

studentas W. Leithead, kurį so
vietų muitininkai buvo suėmę 
1968 m. gegužės 5 d. Taškento 
aerodrome už nesėkmingą ban
dymą įvežti iš Afganistano $12.- 
000 vertės hašišo. Už marijua- 
ną stipresnį svaigalą jis gabe
nosi Kanadon, kur tikėjosi gauti 
minėtą dolerių sumą juodojoje 
rinkoje. W. Leithead buvo nu
teistas kalėti 4 metus užsienie
čiams skirtoje darbo stovykloje 
prie Maskvos. Dvejus metus jis 
čia kasdien turėjo pasiūti po 60 
porų pirštinių per dieną. Stovyk
loje* W. Leithead sutiko tris 
amerikiečius, du švedus, du ja
ponus, šveicarą ir keletą arabų. 
Beveik visi jie buvo nubausti už 
kontrabandą. Kaliniai buvo mai
tinami koše, kopūstų sriuba, juo
da duona ir silpna arbata. Už 
pirštinių siuvimą jie gaudavo 
anie 10 rublių į mėnesį, kuriuos 
išleisdavo maisto papildui sto
vyklos krautuvėje. Lenino šim
to j o gimtadienio proga-kanadie
čiui W. Leithead buvo dovanota 
pusė dar neatliktos bausmės. 
Praradęs į hašišą Afganistane 
investuotus $50, dabar iis gavo 
$500 iš vieno amerikiečių žur
nalo už savo įspūdžius sovieti
nėje baudos stovykloje.

Kanados Darbo Kongresas, tik 2%, bet Otava prideda 4% 
unijas jungianti organizacija, at- dėl pakilusiu kainu.

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

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

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

REAL ESTATE LTD
REALTOR

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 AVE., 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.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

SPORTAS LIETUVOJE
Stambiose tarptautinėse irklavimo 

varžybose Maskvoje dalyvavo ir Lie
tuvos irkluotojai. Gerai pasirodė 
vienvietės irkluotoja G. šidagytė- 
Ramaškienė — laimėjo I vietą. Silp
nokai pasirodė Lietuvos vyrai.

Prieauglio klasių lengvosios atle
tikos rungtynėse Panevėžyje V. Au- 
gustinavičiūtė penkiakovoje pasiekė 
naują Lietuvos rekordą — surinko 
3958 taškus.

Dėl teisės žaisti Sov. Sąjungos lau
ko riedulio pirmenybėse varžėsi Lie
tuvos ir Latvijos vienuolikės. Rung
tynės baigėsi 0:0. Antros rungtynės 
įvyks Rygoje.

Vilniuje baigėsi Sov. Sąjungos 
šachmatų pusbaięmir.ės pirmenybės. 
V. Mikėnas laimėjo II v. surinkęs 
11,5 taško iš 17 galimų. Tuo jis iš
sikovojo teisę žaisti Sov. Sąjungos 
baigminėse pirmenybėse, kur daly
vaus pajėgiausi šachmatininkai. Baig
minėse pirmenybėse jis dalyvaus de
šimtą kartą.

SPORTAS VISUR
Lengvosios atletikos rungtynėse 

Varšuvoje lenkė Teresa Sukniewicz 
pasiekė naują pasaulio rekordą 100 
m. kliūtiniame bėgime — nubėgo per 
12.8 sek. Senasis rekordas buvo 12.9 
sek. ir priklausė R. Vokietijos Karin 
Balzer.

Tradicines ėjimo rungtynes Štras- 
burgas-Paryžius laimėjo šveicaras S. 
Zaug, nuėjęs 510 km. per 70 vai. 4 
min. Jis ilsėjosi tik 3 kartus po 1,5 
vai.

GOLFO TURNYRAI
Birželio 28 d. Wasagos golfo aikš

tyne įvyko tradicinės vidurvasario 
varžybos A. Banelio taurei laimėti. 
Su gera pasekme laimėjo P. Staus
kas palikęs kelis geresnius žai
dėjus sekančiose vietose, šiame 
turnyre geriausi buvo: P. Staus
kas 77(41-36), V. Siminkevičius 82

(41-41), A. Sergantis 82(3745), su 
labai gera pasekme jaunasis D. Žu
tautas 84(4143), svečias iš Detroito 
P. čekauskas 86(4442), A. Simana
vičius 86(4442), A. Eižinas 88(4444) 
ir J. Žukas 89(4742). Su išlyginamai
siais smūgiais geriausias buvo irgi 
P. Stauskas 64, tačiau pereinamoji 
taurė atiteko J. Žukui su 67. Toliau 
sekė jaunasis A. Siminkevičius, D. 
Žutautas ir A. Juozaitis po 69 ir V. 
Pulkys 70. Turnyre dalyvavo 26 gol- 
fininkai.

Primename, kad šį sekmadienį, lie
pos 5 d., 12 v., Georgetown aikštyne 
įvyks vienas stambesnių Toronto lie
tuvių golfo turnyrų — LSK Vytis 
atviros pirmenybės. Šalia individua
linių bus ir komandinės varžybos dėl 
B. Sergančio pereinamosios taurės. 
Visi kviečiami šiose rungtynėse da
lyvauti. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Lengvosios atletikos treniruotės 
vyksta pirmadieniais, antradieniais ir 
trečiadieniais 7 v.v. Parkdale Colle
giate mokyklos stadijone prie Clo
se Ave. ir Queen St. Sportininkai 
punktualiai renkasi minėtoj vietoj. 
Informacijų, liečiančių lengvąją at
letiką, teirautis pas trenerį Algį Ma
linauską 531-6817.

Prisikėlimo parapijos vaikų vasa
ros stovykla “Aušra” prasidės liepos 
11 ir baigsis liepos 25. Stovyklauto
jai priimami nuo 7 m. amžiaus. Re
gistracijos blankų galima gauti para
pijos raštinėj. Mokestis vienam sto
vyklautojui už 2 savaites — $40, už 1 
— $23; dviem stovyklautojam už 2 
savaites — $70, už 1 — $40; trim 
stovyklautojam ir daugiau už 2 sa
vaites — $90, už 1 — $50. Stovyklos 
vedėjas yra K. Šapočkinas 762-0455.

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

visa tai rasite tik

tip-top MEATS
FRANK BARAUSKAS
REAL ESTATE BROKER 
3828 BLOOR STW. ISLINGTON

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

krautuvėseSEKITE SAVAITGALIŲ
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

PRIEMIESČIO NAMAS
Toronto šiaurės vakaruose arti 
7 ir 50 kelio skubiai parduoda
mas 4 miegamųjų mūrinis ūkio 
namas su IV2 akro gražiu skly
pu. Ideali vieta didesnei šeimai, 
ypač Malton, Rexdale ar Eto
bicoke dirbantiems. Lengvos iš- 
simokėjimo sąlygos.

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

Skambinti Pr. Barauskui
231-2661; 231-6226

■i i | gg ►

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

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

J. K U D A B A
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

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

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

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

Skambinti Toronto linija 364-7941
Lietuvis pardavėjas JUOZAS GRYBAS 

atstovauja H. MILLER LTD., REALTOR,

67 Dunlop St. W., Barrie, tel. 726-1881
JUOZAS GRYBAS jums mielai betkuriuo metu oatamous

S

Ateitininkų žinios
Wasagos stovykloje bus kreipiamas 

ypatingas dėmesys | jaunučius nuo 
7 iki 12 m. Jiems sudaroma speciali 
programa ir atskira vadovybe. Vyr. 
stovyklautojai turės atskirą progra
mą. Stovykla nebus tik poilsio ir pra
moginio, bet ir auklėjamo pobūdžio. 
Sudaryta stipri vadovybė iš univer
siteto studentų arba neseniai baigu
sių. Stovyklos laikas — liepos 26 — 
rugpjūčio 8 d.

MAS centro valdybos rinkimai ir 
MAS suvažiavimas įvyksta Dainavo
je liepos 4 d. Dabartinę centro val
dybą sudarė Toronto studentai: Alg. 
Puteris, G. Juozapavičiūtė, L. Gus- 
tainytė, R. Kryžanauskaitė ir Alg. 
Juzukonis. Į naująją valdybą kandi
datuoja kita Toronto studentų gru
pė ir taip pat Niujorko grupė. Ti
kimasi, kad bus įdomūs rinkimai.

“Ateities” žurnalas prašo nedel
siant atsilyginti už prenumeratas.

“Entuziazmas yra asmens, o ne ko
lektyvo dalykas... Daugiausiai entu
ziazmo stoka skundžiasi kaip tik tie, 
kurie patys iš tikrųjų jo stokoja”

(Dr. J. Girnius).
Prie Ateitininkų žinių__ __ ..----- -

Ateitininkų kongreso metu Čika
goje bus renkama federacijos tary
ba. Sudaryta rinkiminė komisija — 
N. Balčiūnienė (18712 Arrowhead 
Ave., Cleveland, Ohio 44119, USA.), 
V. Kliorys, K. Ralys. Bus renkama 
15 narių penkeriem metam. Kandida
tų sąrašai turi būti atsiųsti komisi
jai iki š.m. rugpjūčio 5 d.

Studentų žinios
Yorko universitete 1969-70 mokslo 

metais studijavo 27 lietuviai — 14 
berniukų ir 13 mergaičių. Pridėjus 
anksčiau skelbtą lietuvių studentų 
skaičių Toronto universitete — 137, 
susidaro 164. Taigi, tiek yra lietuvių 
studentų Toronte, šis skaičius suda
rytas pagal pavardes iš universitetų 
studentų sąrašų. Galimas dalykas, jis 
nėra visai tikslus, nes kaikurių pa
vardės yra iškreiptos arba suang- 
lintos. Tokie i šį skaičių nepateko. 
1969-70 m. m. akademinių laipsnių 
siekė Yorko universitete: 18 — hu
manitarinių mokslų bakalauro (11 
moterų, 7 vyrai) gamtos mokslų ba
kalauro — 3, teisės bakalauro — 1, 
humanitarinių mokslų magistro — 1, 
magistro verslo administracijoj — 2. 
filosofijos — 1. Specialiame kurse 
įsirašęs 1 lietuvis.

Andrius Paulionis, 16 m. amžiaus, 
birželio 27 d., su grupe kanadiečių 
turistų, išskrido į Japoniją. Aplan
kys pasaulinę parodą Osakoje ir ki
tas vietas. Jis keliauja savo pinigais, 
kuriuos jis susitaupė dirbdamas va
karais ir savaitgaliais. A. Paulionis, 
torontiečių Vinco ir Sonjos Paulio- 
nių sūnus, lanko Norther Secondary 
gimnaziją ir šiemet pirmaujančiai 
baigė 12-tą klasę.

Studentų valdybos rengta išvyka į 
Springhurstą birželio 27-28 d. gra
žiai pavyko. Dalyvavo apie 30 studen
tų. Visi nakvojo Gerojo Ganytojo 
stovyklavietėje surengė laužą, prie 
kurio ilgai dainavo, dešreles kepė ir 
aptarė savo veiklos reikalus.

Skautu veikla
• Skautai-vyčiai Auksuolis Valiū

nas ir Algis Simanavičius dalyvavo 
baidarių kelionėje, suruoštoje Not- 
tawasaga Conservation Authority, ir 
per 8 vai. nuplaukė 40 mylių, nuga
lėdami eilę natūralių kliūčių, sausu
ma baidarę pernešant iš vienos upės 
į kitą. Jų laikas buvo vienas iš ge
riausių.

• Aštuntosios Romuvos stovyklos 
vadovybė prašo registracijos lapus su 
mokesčiu dar šią savaitę grąžinti sto
vyklos registratorei s. M. Stanionie- 
nei, 19 Glen Belle Cres. tel. RU 1- 
7861.

• “Šatrijos” tunto vyr. skaučių 
Įžodis bus liepos 25-26 d. Romuvos 
stovykloje. Visos vyr. skautės iš anks
to kviečiamos tame Įžodyje dalyvau-
ti. C. S.

• Stovyklos pasisekimas priklau
so nuo daugelio dalykų. Vienas jų 
— maistas, del kurio būna daug kal
bų ir priekaištavimų. Stovyklą orga
nizuojantieji jau keletą kartų krei
pėsi Į Jus, mielos skautų-čių mamos, 
ateiti talkon virti savo vaikams val
gyti. Vadovai per visą žiemą dirbę 
su Jūsų vaikais sueigose ir paskyrę 
savo atostogas. Jūsų vaikų auklėji
mui, savanorišku pagrindu fiziškai 
nepajėgs jiems maistą gaminti. Ma
mų yra daugiau, negu vadovų. Nori
ma sudaryti dvi pamainos virėjų, kad 
tektų dirbti kas antrą dieną, kad 
niekas neišvargtų ir būtų gera sto
vyklavimo nuotaika. Stovyklai dar 
reikia šeimininkių trim savaitėm. 
Todėl dar kartą kreipiamės į stovyk
laujančių motinas atvažiuoti talkon 
savaitei ar dviem gaminti savo vai
kams valgį. Talkinančios atleidžiamos 
nuo mokesčio ir turi teisę dar vieną 
šeimos narį atsivežti į stovyklą nemo
kamai. Kreiptis į s. Ireną Meiklejohn 
tel. 499-1092.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 1611 Bloor StC VY
LE. 6-2664 Toronto, Ontario

BLOOR — ALHAMBRA, dvibutis, atskiras plytų namas per du augš
tus. Dvi modernios virtuvės ir dvi prausyklos. Garažas. Apie $10.000 
įmokėti, likusi skola iš 7%%.
BABY POINT, atskiras rupių plytų namas puikiame stovyje, už
baigtas rūsys su baru, dvi prausyklos, dvi modernios virtuvės, kili
mai, garažas su privačiu įvažiavimu. Apie $10.000 įmokėti ir viena 
skola.
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 kambarių atski
ras namas, vandeniu - alyva šildomas, kvadratinis planas, modernios 
virtuvės, gražus kiemas su plačiu įvažiavimu, skubus pardavimas.
KENNEDY PARK RD. — BLOOR, apie $15.000 įmokėti, puikus 8 
didelių kambarių per du augštus atskiras namas, didžiulis balkonas, 
garažas su privačiu įvažiavimu, puiki vieta, tuojau galima užimti.
ORIGINALUS TRIBUTIS (tripleksas), prašoma kaina $36.000 su 
maždaug $10.000 įmokėjimo, atskiras, vos keliolikos metų senumo.

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

8% už mortgičius

puse milijonų dolerių

IMA

8% už asm. paskolas

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FMfCM/VlM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

5y2% už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
7% už 1 m. term. dep.
73A% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatyta norma — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau S2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki S5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. o Telefonas LE 2-8723

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

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

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

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

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

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

Ut 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
SIX POINT CAP WASH LTD. 

(Lietuvio savininko automatinis autovežimi, plovimas) 
S3 SIX POINT RD. (Į pietus nuo Bloor Iš Islington gatvės)



BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS (STAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė
V

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

672 Lansdowne Ave..

TeL 531-6165

Dirbtuve

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalies Avė., 

TeL 536-1373
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL 

Ket ir penkt. 9—9 vaL O

Praplėsta sveikatos draudos apimtis 
gausėjantiems Ontario gyventojams 

nuo 1970 m. liepos 1 d.

OHSIP

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

A

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

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. Stasiulis

780 Queen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EHL 4-7994

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

Portretai ir kt

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. rardoodamo* 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika 

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

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
, oficialiai pripažinti mechanikai

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

Viti darbai garantuoti 
atitekami specialistų.

A CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

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

telefonas 278-1972

Visti rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas Ir garantuotas

T«L WA 1-3221 arte WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

APIMTIS PRAPLĖSTA 
įjungiamos paslaugos 

chiropraktorių, osteopatų 
irFchiropodistų

Nuo liepos 1 dienos gana plati sveikatos drauda 
teikiama Ontario sveikatos draudos plano, pra< 
plečiama. Ję turintieji galės naudotis paslaugo 
mis dar trijų gydymo būdų atstovų 
torių,

chiroprak- 
osteopatų ir chiropodistų (pedikiūras).

Išmokos už chiropraktinj gydymą: 
pradinis gydymas tokio specialisto biure 
arba įstaigoje ........................OHSIP i..J.
sekantis gydymas 
biure arba įstaigoj ... 
gydymas ligonio bute 
rentgeninis tyrimas 

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

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

OHSIP
OHSIP

Raganų grupė
Niujorke esanti suorganizuo

ta “Raganų grupė” — WITCH 
(Women’s International Terro
rist Conspiracy from Hell). Ve
dybos esančios moterų vergi
jos įteisinimas. Jos nori, kad 
trečdalis grupės narių būtų ne
tekėjusios. Grupė skelbia vedy
bų panaikinimą ir kovą prieš vy
rus. Jos siekia “vienalytiškos” 
bendruomenės ir senos sistemos 
panaikinimo.

Vegetaras
Raulas Laurui:
— Esu priverstas pasidaryti 

vegetaru...
— Tai kodėl? Ar gydytojas 

uždraudė mėsą valgyti?
— Ne, ne. Esu sveikas, kaip 

ridikas, bet mėsininkas man į 
skolą nebeduoda...

Tėvas ir sūnus
— Koks čia pasisveikinimas? 

— klausia nustebęs tėvas, at
skridęs lėktuvu pas kolegijoj 
studijuojantį sūnų. — Vos išli
pau iš lėktuvo, o tu jau prašai 
pinigų...

— Bet, tėveli, aš gi nekaltas, 
kad lėktuvas vėlavo 40 minu
čių...

mokės

mokės 
mokės

mokės

mokės

$7.00

5.00
' 7.00

10.00

25.00

100.00

OHSIP

OHSIP
OHSIP

mokės

mokės 
mokės

Išmokos už osteopatinj gydymą: 
Pradinis gydymas 
specialisto biure 
arba įstaigoje .... ......
sekantis gydymas 
biure arba įstaigoje 
gydymas ligonio bute 
rentgeninis tyrimas

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

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

mokės

$7.00

5.00
7.00

10.00

25.00

100.00

ONTARIO DEPARTMENT OF HEALTH
Hon. Thomas L Wells, Minister

ne-

Anketa
Vienoje valdžios įstaigoje ši

taip buvo užpildyta anketa:
Gimęs? — taip.
Lytis? — tvarkoje.
Vedęs? *— kitos išeities 

buvo.
• Lengviau pažinti dešimtį 

kraštų, negu vieną žmogų (Izrae
lio išmintis).

• Kiekviena karta ateina į gy
venimą kaip barbarai, vėliau 
tampa civilizuota (Anglų teigi
mas).

GAUSI MOKSLEIVIŲ 
STOVYKLA DAINAVOJE

(Atkelta iš 4-to psl.)
Sekmadienį, birželio 21, įvyko ati

darymas, kuriame visus trumpai pa
sveikino MAS cv pirm. Algis Puteris. 
Stovyklos metu yra numatomi užsi
ėmimai: pašnekesiai, liturgija, spor
tas, dainavimas, dramos, tautinių šo
kių ir pan. būreliai. Stovyklautojų 
skaičius labai didelis, bet jei visi 
pasistengs, ši stovykla pralenks visas 
kitas nuotaikingumu ir prasmingu
mu. Tad dirbkim, žaiskim ir melski
mės kartu, siekdami gero stovyklos 
lygio, d. k.

SKAITYTOJAI 
PASISAKO

(Atkelta iš 3-čio psl.)
1938 m., o antrasis karas prasidėjo
1939 m. Viskas išsipildė iki šiol. Ir 
ant savo kailio patyrėme bausmės iš
sipildymą.

Šv. Pranciškui Kristus tarė: “Eik 
ir taisyk* mano Bažnyčią”. Ne popie
žiui kalbėjo, bet šv. Pranciškui, pa
prastam smogui, ir per jį atnaujino 
to laiko Bažnyčios .dvasią. J.

Redakcijos pastaba. Iš gautų laiškų 
matyti, kad kun. dr. J. Vaišnoros, 
MIC, straipsnis “Klaidinančios prana
šystės ir apreiškimai” “Tž” 18 ir 19 
nr. buvo aktualus ir reikalingas. Mi
nėti biuleteniai, apie kuriuos kalba 
straipsnio autorius, siuntinėjami ir 
jų neprašantiems. Norintiems susipa
žinti su pranašysčių bei apreiškimų 
klausimu yra rimtų, kritiškų šaltinių. 
Niekam nėra draudžiama tais klausi
mais domėtis, bet minėti privačios 
iniciatyvos biuleteniai remiasi labai 
nekritiškais šaltiniais ir dažnai patei
kia abejotinus dalykus kaip tikrą 
faktą. Negana to, juose kritikuoja
mas K. Bendrijos autoritetas, remia
masi “geriau žinančiais” asmenimis 
ir pan. Apreiškimų srityje būna 
daug liguistų atvejų. Dėlto nekritiš
kas jų skleidimas tikrajam tikėjimui 
nepasitarnauja. Pamaldumo čia neuž
tenka. Šioje srityje reikia atitinkamo 
teologinio pasiruošimo, kurio minė
tuose biuleteniuose nematyti. Teisin
gai M. V. pastebi, kad katalikiškoji 
spauda turėtų stiprinti tikėjimą, bet 
neužmirština, kad tai įmanoma pada
ryti tiktai tiesos skelbimu. Dėlto nie
kas neturėtų piktintis, kai spauda 
nurodo abejotinos vertės dalykus ar 
klaidas.

(pedikiūrų):

OHSIP mokės

mokės

mokės

mokės

Išmokos už chiropodiją 
gydymas specialisto biure 
arba įstaigoje 
arba ligonio bute ............
rentgeninis tyrimas

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

atskira šalutinė paslauga, 
prisidedanti prie įprastinio vizito, 
apimanti ir tolimesnį 
rūpinimąsi ...........................OHSIP

šalutinės arba daugeriopos paslaugos, 
atliktos vienoj stadijoj

— už antrą paslaugą OHSIP mokės
— už trečia .paslaugą OHSIP. mokės

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

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 Idti teisiniai reikalai.

421 Roncesvalies Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave. -

Telefonai: įstaigos 537-1708 
namų 279-7980

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

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.
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DR. E. ZUBR1ENE
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

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. PH. 136. TeL LE 2-5191

VALAU FOTELIUS
IR {VAIRIUS kilimus

Automatinis elektra valymas. Šutai.

kilimus. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

$5.00

10.00

25.00

9.00

4.50

100.00

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalies Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 19 
vai. ryto iki 6.30 vai vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 VaL po 

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

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

470 College St Toronto

TeL 921 - 3924
Darbo valandos 930 VJ-^-6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefoną

SVEIKATA 
YRA TURTAS! 
TIKRAS, NATŪRALUS, 

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

IDA 769-4612
2231 Bloor Street W.
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*1 TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Gerojo Ganytojo stovykla 

Springhurste prasideda šį savaitgalį 
!r truks 3 savaites. Stovyklos reika
lais rūpinasi kun. J. Staškevičius. 
Stovyklautojų registracija — Sv. Jo
no Kr. klebonijoj. Po jos “Vyčio” 
sporto klubas turės krepšininkų sto
vyklą 5 savaites.

— Palaidotas a.a. Aleksandras Sta- 
tulevičius ir a.a. Pranas Penikas. Ve
lionių artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse sta
tomame laisvės paminkle įdėtas lan
go vitražas. Išorinis lango apipavida
linimas vykdomas dail. P. Astrausko. 
Dail. j. Bakis savo studijoje jau pa
gamino didžiosios vartų grotos dvi 
sekcijas. Jų bus 6.

— Už suruošimą tradicinių Joni- 
nių-Petrinių Springhurste, Gerojo 
Ganytojo stovyklavietės patalpose, 
birželio 28 d., abu parapijos kunigai 
dėkoja ponioms ir visiems dalyviams, 
gausiai atsilankiusiems į pobūvį.

— šį sekmadienį 10 v. pamaldos — 
už Mackų-Jurgulių šeimos mirusius. 
Springhurste pamaldos sekmadienį: 
10 v. už a.a. Uršulę Pautienienę, 11 
v. — už a.a. Mykolą Slapšį.

Nuotraukoje matyti ir torontietės — 
Birietaitės, Klibingaitytė ir kt.,< ku
rios praėjusią vasarą stovyklavo Dai
navoj mergaičių stovykloj, šiais me
tais stovykla bus nuo liepos 19 iki 
rugpjūčio 2 d. Informacijų teirautis: 
Dainava — Mergaičių stovykla, 15100 
Austin Rd., Manchester, Michigan 
47158, USA.

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

SPRINGHURSTE IŠNUOMOJAMAS 
vasarnamis visam sezonui arba sa
vaitėm. Tel. LE 1-5982.

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.

NEBRANGUS ORKESTRAS, ma
žesnės ar didesnės sudėties, Įvai
riems parengimams. Tel. 767-7084, 
A. Zaremba.

DVI MERGAITĖS jieško išsinuo
moti su baldais kambario ir virtu
vės Toronte. Rašyti: Irena Laukys, 
14 Byrne St, Brantford, Ont., arba 
skambinti teL 519-7594048.

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.

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.
PRITYRUS 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 5354724.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

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

Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

j BARONESSA BEAUTY SALON 8 
B Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 |

j 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių B 
į Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, K 

f perukai ir t. t. Prieinamos kainos ;

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED 

3S28 Bloor St W., Islington, Ontario 
231-2661 231-6226

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

Bloor Auto rite Garage
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

— Mirus a.a. Aloyzui Undraičiui, 
velionies mamytę ir artimuosius gi
liai užjaučiame. Laidotuvės — tre
čiadienį, liepos 1; mirus a.a. Alek
sandrui Statulevičiui, velionies žmo
ną, sesutę ir brolį nuoširdžiai užjau
čiame; taip pat reiškiame užuojautą 
dukroms Janinai ir Marijai, mirus jų 
tėveliui a.a. Pranui Penikui.

— Mišios: penktad., 7.30 v. — už 
a.a. A. Balnį, užpr. p. Balnienės; šeš- 
tad., 9 v. — už a.a. J. Grikinį, užpr. 
p. Grikinienės; šį sekmad., 9 v. — 
tretininkų int.; 11.15 v. — už a. a. 
Kaz. Stančiką, užpr. A. S. ir A. D. 
Viskantų kaip užuojauta velionies ar
timiesiems. , .

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios, išpažintis ir Komu
nija — 7.3Q v. vak. Ligoniai sakra
mentais aprūpinami iš anksto susita
rus.

— Šį sekmadienį įprasto tretinin
kų susirinkimo nebus.

— Mėnesinė rinkliava parapijos 
skoloms sumažinti — šį sekmadienį.

— T. Placidas ir T. Rafaelis yra 
išvykę poros savaičių poilsiui.

Ateitininkų vasaros stovykla 
bus liepos 26 — rugpjūčio 8 d. 

'Stovyklautojų amžius — nuo 7 
iki 18 m. Bus dvi atskiros vado
vybės ir atskiros programos. 
Priimami ir neatįdtininkai. 
Smulkesnes informacijas teikia 
V. Kolyčius tel. 534-5>J6.

MIRUSIEJI. A.a. Aleksandras 
Statulevičius, 58 m. amžiaus, ki
lęs nuo Zarasų, mirė birželio 25 
d. prie Simcoe ežero. Palaidotas 
birželio 29 d. lietuvių kapinėse 
iš Šv. Jono Kr. bažnyčios. Lai
dotuvėse dalyvavo daug tautie
čių. Atsisveikinimo kalbas pasa
kė: Pr. Bastys, Pr. Kvedaras, H. 
Stepaitis. Velionis buvo ilgame
tis kredito kooperatyvo “Para
ma” vedėjas. A. a. Pranas Perii- 
kas, 60 m. amžiaus, kilęs nuo 
Kelmės, mirė po sunkios ligos 
birželio 26 d. privačioje ligoni
nėje. Palaidotas birželio 29 d. 
liet, kapinėse. Velioniui pavyko 
atsikviesti dvi savo dukras iš 
Lenkijos, kur jos kartu su mo
tina karo metu buvo Įstrigusios. 
Viena jų — Marija š. m. baigia 
Lojolos universitetą Čikagoje. 
A. a. Aloyzas Undraitis, 20 m. 
amžiaus, mirė birželio 28 d. — 
rastas negyvas lovoje. Velionis 
sirgo epilepsija. Palaidotas lie
pos 1 d. iš Prisikėlimo bažny
čios lietuvių kapinėse. A. a. Juo
zas Šarūnas, 68 m. amžiaus, gy
venęs Hamiltone, palaidotas bir
želio 27 d. liet, kapinėse. Velio
nis buvo Lietuvos kūrėjas-sava- 
noris. A. a. Doreen Chandler, 
kanadietė, žuvusi automobilio 
nelaimėje, palaidota birželio 29 
d. liet, kapinėse šalia jos suža
dėtinio a.a. Edvardo Buivydo, 
taipgi žuvusio automobilio ne
laimėje 1969 m. spalio 2 d.

Business Machines Co. 
Sales - Sendee - Rentals 
909 DUNDAS St. W.

Tel. 364-9922
Parduodame rašomąsias ma
šinėles su lietuvišku raidynu, 
taisome ir valome rašomąsias, 
skaičiavimo mašinėles ir kt. 
Nuomojame ir parduodame 
skaičiavimo mašinėles, kasos 
registratorius ir t. t.

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

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

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

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

Tautinių šokių grupės "Grandinėlė" vadovo Liudo Sagio žmona 
Aleksandra Klevelande prieš išskridimą P. Amerikon tikrina kelei
vių pasus. Nuotraukos viduryje matyti Jane Scott, Klevelando dien
raščio "Plain Dealer" korespondentė". Šalia jos — R. Kudukis, W. 
Saxbe Įgaliotinis Nuotr. V. Bacevičiaus
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JONUI CiRUŠiUI Suvalkų trikampyje mirus, 

dukrų JULĘ LIUTKIENĘ ir sūnų KOSTĄ CIRUŠĮ 

bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

V. J. Aleknavičiai A. K. Pajaujai
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I ALOYZUI UNDRAIČIUI mirus, jo MAMYTEI

į reiškiame gilią užuojautą —

V. Tamašauskas M. P. Žymantai
& ' ....... .. ....... ... ....... -■■■Mm™ ' ' '

Latvių dainų šventės centrinė 
programa bus atliekama ši šešta
dieni, liepos 4, Maple Leaf Gar
dens. Pradžia — 3.30 v. p.p. Da
lyvaus 54 chorai su 1600 daini
ninkų. Su dainų švente yra su
jungta latvių kultūros savaitė, 
kuri prasidėjo birželio 27 d. ir 
baigsis liepos 5 d. Programoje 
— koncertai, teatras, dailės pa
rodos, tautiniai šokiai, pašto 
ženklų paroda, jaunimo simpo
ziumas.

Simpoziumas Baltijos valsty
bių klausimu rengiamas ryšium 
su latvių dainų švente. Jis bus 
Royal York viešbučio Kvebeko 

APLANKYKITE PASAULIO PARODĄ
"MEN AND HIS WORLD"

e Kambariai nuo $3.00 asmeniui i dieną.
• Geras susisiekimas.
• Nemokama vieta automobiliams.
• Privatūs namai europiečių šeimoje. ADRESAS:
11037 FRIGON St., Montreal, Que. Tel. 331-5753

salėje liepos 1, trečiadieni, nuo 
9 v.r. iki 3 v. p.p. Kalbės angliš
kai keletas jaunosios kartos aka
demikų tema “The Baltic States 
in the 1960’s and 1970’s. Disku
sijos vyks taip pat anglų kalba. 
Kviečiami dalyvauti ir lietuviai.

Liepos 1, trečiadienis, yra Ka
nados Diena, t. y. “Dominion 
Day”. Ontario pilietybės minis- 
teris ta proga kviečia visas tau
tines grupes dalyvauti iškilmėje 
liepos 1 d., 11 v. r., prie par
lamento rūmų Queen’s Park. 
Ten bus atžymėta 103-sis Kana
dos gimtadienis oficialiomis kal
bomis ir paradu University Ave.

The Baltic Appeal to the 
United Church — BATUC yra 
baltiečių komitetas, kuris rūpi
nasi pravesti Baltijos kraštų rei
kalu atitinkamą rezoliuciją Ka
nados United Church vyriausios 
tarybos suvažiavime 1971 m. 
sausio mėn. Paruošiamajai ko
misijai buvo įteiktas raštas, pa
sirašytas baltiečių bendruome
nių pirmininkų. Jame išdėstyta 
dabartinė būklė So v. Sąjungos 
okupuotuose Baltijos kraštuose 
ir išreikštas prašymas priimti 
jEutarimą, smerkiantį religijos 
persekiojimą ir tautų naikinimą. 
Panašus prašymas buvo įteiktas 
ir 196? m., bet United Church 
vyr. tapyba vengė aiškaus pasi
sakymo, nors labai griežtai pasi
sakė prieš žmogaus teisių pažei
dimą Rodeziioj, Izraelyje, P. 
Vietname ir pan. Atrodo UC ne
drįsta išeiti prieš sovietinę ver
giją. Į United Church kreipia
masi dėlto, kad įos balsas yra 
gana svarus Kanados politikoje. 
Baltiečių komitetas prašo lietu
vius paremti šį reikalą rašant 
laiškus anglų kalba šiuo adresu: 
Committee on the Chwh arid 
International Affairs, 85 St. 
Clair Ave. E., Toronto 7, 'Int. 
Laiškuose reikėtų priminti BA
TUC raštą ir prašyti priimti re
zoliuciją, reikalaujančią Lietu
vai, Latvijai ir Estijai nepri
klausomybės, laisvo apsisprendi
mo teisės, religijos laisvės, tauv 
žudystės sustabdymo. Demokra
tiniame krašte toks laiškų rašy
mas laikomas reikšmingu daly
ku. Juo reikėtų pasinaudoti..

CBC televizijos tinklas 19-ji 
kanalą paskyrė auklėj imo-švie
tinio programoms. Ontario švie
timo ministeris Davis sudarė 
tam reikalui specialią tarybą — 
“Board of the Educational Com
munications Authority”. Į ją 
betgi neįeina nė vienas etninės 
grupės atstovas. Į tai atkreipė 
ministerio dėmesį Ontario parla
mento narys Dante de Monte, at
stovaująs Dovercourt apylinkei. 
Buvo pasiūlyta, kad provincijos.. 
sekretorius savo nuožiūra pa
skirtų etninių grupių žmogų Į 
minėtą tarybą, bet švietimo mi
nisteris šiam pasiūlymui nerodė 
palankumo. Minėtajai televizijos 
programai paskirta šiais metais 
8 mil. dolerių, sekančiais metais 
— 10 mil. dolerių, žinant, kad 
Toronte ir aplamai Ontario pro
vincijoj gyvena daug etninių 
grupių, DeMonte pasiūlymas yra 
teisingas.

BAIGUSIEJI 1970 M. AUGŠ- 
TĄSIAS MOKYKLAS. Arūnas 
Šlekys, elektros inžinierius, 
prieš dvejus metus baigęs To
ronto universitetą, gavo magist
ro laipsnį savo srityje Urbanos 
universitete; dabar dirba Kali
fornijoj raketų tyrimo srityje. 
Rimas Paulioriis, prieš metus 
baigęs Guelph universitetą,, ga
vo magistro laipsnį dailiojo me
no srityje Čikagos universitete. 
Dantų gydytojas dr. Rimantas 
Karka gavo magistro laipsnį 
burnos biologijos srityje ir įsi
gijo -ortodonto specialybę po 
dvejų metų sėkmingo darbo. 
Vidas Augaitis baigė Osgood tei
sininkų mokyklą ir ruošiasi ad
vokato profesijai. Dabar su gru
pe teisininkų yra išvykęs Euro
pon, kur praleis dviejų mėnesių 
atostogas. Medicinos dr. Stasys 
Šalkauskis baigė gydytojo stažą 
ligoninėje ir ketina atidaryti sa
vo kabinetą šiauriniame Toron
te. Medicinos dr. Gailius Skrins- 
kas atlieka gydytojo stažą šv. 
Mykolo ligoninėj. Gimnazijos 
mokytoja Giedrė Rinkūnaitė- 
Paulionienė grįžo iš Čikagos ir 
mokytojaus Toronte. Elektros 
inžinierius S. Ražauskas savo 
bendrovės yra siunčiamas į To
ronto universitetą ruoštis savo 
specialybės moksliniam laips
niui. Medicinos dr. Romas Staš
kevičius, neseniai vedęs, pradėjo 
dirbti dr. A. Valadkos kabine
te. Dr. A. Valadka išvyksta ke
liem mėnesiam atostogų. Henri
kas Steponaitis, baigęs prieš me
tus Osgood teisės mokyklą, at
lieka stažą pas advokatą ir lan
ko Bar Association kursus. Kęs
tutis Jasiūnas baigė mokytojų 
kolegiją ir gavo mokytojo vietą 
Toronto Šv. Benedikto mokyk
loje. Liepos 11 d. jis tuokiasi 
su Irena Malinauskaite Prisikė
limo par. bažnyčioje.

“Dainos” grupės padėkoj, “T. 
Ž” 21 nr. nepaminėta p. Aldona 
Jankaitienė, “Amber Draperies” 
savininkė, įteikusi vertingus 
fantus “Dainos” loterijai. Nuo
širdus ačiū ir prašau man at
leisti. M. F. Yokubynienė

A. Paulauskas iš La Mirada 
Kalifornijoj atsiuntė “Los Ange
les Times” birželio 4 d. iškarpą, 
kurioje aprašytas naujai supla
nuotas milžiniškas tarpkontinen- 
tinis aerodromas. Jis bus įreng
tas Palmdale Anthelope Valley 
vietovėje ir atsieis $900 mili
jonų. Federacinė vyriausybė 
planą jau patvirtino. Toje sri
tyje gyvena ir keletas lietuvių, 
net ir buvusių torontiečių. Jie 
tikisi, kad tos srities gerovė žy
miai pakils.

Atidaroma nauja maisto krau
tuvė liepos 8 d. Mississauga prie
miestyje 3635 Cawthra Rd. Sa
vininkai — R. Simanavičius ir 
V. Birieta. Tos apylinkės lietu
viams bus patogu pasinaudoti 
savųjų patarnavimu.
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US’MONTREAb®
Sv. Kazimiero par. žinios
— Birželio 18 d. par. komitetas ir 

taryba turėjo bendrą pasitarimą. Ap
svarstyti įvairūs parapijos reikalai. 
Anksčiau panašiuose posėdžiuose vy
raudavo anglų kalba, šį kartą jos 
vietą užėmė lietuvių kalba.

— Parapijos išvyka — piknikas 
bus liepos 12 d. p. Vekterio ūkyje.

TORONTO, ONT.
Kanadiečių jaunimo grupės 

rengtas hipinio pobūdžio muzi
kos festivalis Toronto parodų 
aikštėje birželio 27-28 d. sutrau
kė apie 20.000 Jaunimo iš Kana
dos ir JAV. Uz narkotikų par
davinėjimą bei pasipriešinimą 
policijai suimta apie 30. Festi
valio dalyvių tarpe, atrodo, bu
vo ir lietuvių. Dienraštyje “The 
Telegram” buvo įdėta nuotrau
ka dviejų amerikiečių, prisiglau
dusių iš JAV vėliavų padaryto
je palapinėje. Tai Janine Cirin
cione, 18 m., ir Michael Levulis, 
19 m., iš Hamburgo, N. Y.

Radijo stotis CHIN rengia iš
vyką į Toronto centrinę salą lie
jos 12, sekmadienį, nuo 9 v.r. 

Xi vėlyvo vakaro. Dalyvaus įvai- 
ilCs tautinės grupės. Programą 
atliks 15 Įvairių tautinių grupių 
šoki^ vienetai, jų tarpe ir lietu
viai. 3e to, iš lietuvių dalyvaus 
sol. Liuda Marcinkutė ir akom
paniatorius Jonas Govėdas. Lo
terijoje lat viai galės - laimėti 
nemokau^ kelionę Europon. 
Per CHIN perduodama ir lietu
vių radijo programa.

Lietuvių rūdijo programa lie
pos 1, trečiaditsrį, bus transliuo
jama nuo 3 iki 4 v. p.p. iš mies
to rotušės aikšk/ kur rengia
ma plati meninė rjcgrama nuo 
12.30 iki 7.30 v.v. Programos 
vedėjas — J. R. Simanavičius.

Pagal Kanados imigracijos 
ministerijos biuletenį, per pir
mąjį 1970 trimestrą iš Lietuvos 
atvyko tik vienas imigrantas. 
Tiek pat atvyko ir per pirmąjį 
1969 m. trimestrą. Atvyksta tiek 
mažai imigrantų dėlto, kad oku- 

- pacinė sovietų valdžia neišlei
džia. Kiek geriau su lankytojais 
iš Lietuvos — jų kasmet atvyks
ta žymiai daugiau.

Central Hospital, įsteigtas 
dviejų ateivių vengrų — brolių 
Rekaij savo darbą pradėjo Sher- 
bourne gatvės pastate 1957 m. 
su 32 lovom. 1961 m. ligoninė 
buvo praplėsta iki 73 lovų. Per
sonalą sudarė 100 gydytojų ir 
68 slaugės. Kasmet ligoninė ap
tarnaudavo 5000 ligonių, atlik
davo 4000 operacijų ir aptarnau
davo 500 gimdyvių. 1965 m. li
goninė padaryta vieša instituci
ja, gavo valdžios paramą, pasta
tydino 6 augštų pastatą su 175 
lovom. Dabar yra įrengta: 5 nau
jos operacinės, 6 lovų specialaus 
slaugymo skyrius, greitoji pagal
ba, fizoterapijos, rentgeno ir ne 
ligoninėj besigydančių skyriai.

SUĖMĖ ŽYDUS
Leningrado aerodrome milici

ja suėmė 12 keleivių, planavu
sių pagrobti Karelijon skrendan
tį lėktuvą ir juo pabėgti į užsie
nį. Didžioji suimtųjų dalis yra 
sovietų žydai, kurių šeši buvo 
pasirasę laišką Jungtinių Tautų 
sekretoriui U Thant, prašydami 
daryti spaudimą Sovietų Sąjun
gai, kad žydai būtų išleisti Iz
raeliu. Britanijos žydai, protes
tuodami prieš savo tautiečių su
ėmimą, ant Sovietų Sąjungos 
ambasados Londone sienų rau
donais dažais nupiešė keletą Do
vydo žvaigždžių. Jie kaltina so
vietus, kad žydų suėmimas Le
ningrado aerodrome tebuvo tik 
pretekstas jų kratoms ir suėmi- 
nėjimams kituose sovietų mies
tuose.

MONTREAL ENTERPRISES REG'D. I
TELEFONAS 727-3120 i

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

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE; TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS: MOKA UŽ:
(Įskaitant nario gyvybės apdrau- 
dą iki $10,000 paskolos sumos) 
Asmenines, čekių kredito ir 
nekiln. turto (rezidenc. nuo- 
sav.) iš__________________ 9%
Investacines, pagal jų rūšį, 
nuo_________ _ 9.5% iki 12%
Terminui suėjus, paskolos at
naujinamos iš tuo metu galio
jančio palūkanų procento.

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

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

Dalyvauti kviečiami visi — parapi
jiečiai ir svečiai, ypač jaunimas. Nu
matytos įvairios varžybos, kurių lai
mėtojai gaus dovanas. Patys mažie
ji visi gaus dovanas. Jaunimas turės 
atskirus stalus; gėrimus gaus nemo
kamai, o mamytės aprūpins skaniais 
valgiais. Išvykoje bus ir loterija. 
Dalyviai prašomi kas gali, atvežti 
laimikių-fantų.

— Metinei loterijai jau nupirk
ta pirmoji dovana —Stereo. Be to. 
jau gauta 15 kitų laimikių. Bus iš 
viso 50 vertingų laimikių, jų tarpe 
— 3 Kanados taupomieji lakštai po 
$50. Juos padovanojo Sv. Elzbietos 
Dr-ja — 1, Sv. Onos Dr-ja — 2. Trau
kimas bus lapkričio 14 d. Laukiama 
naujų laimikių.

— A. a. Antanas Gečionis palaido
tas birželio 19 d.

— Susituokė Petras Kuliks su Ol
ga Charuk.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $136.61.

— Birželio 21 d. par. svetainėje 
buvo surengtas priešvestuvinis pobū
vis J. Kleizaitei. Dalyvavo apie 200 
asmenų ir įteikė labai vertingu do
vanų. Junė, jos sesuo Linda ir jų 
mamytė yra mokytojos ir aktyviai 
dalyvauja parapijos veikloje.

— Studentai Stasys ir Juozas Ra
šytiniai aktyviai dalyvauja parapi
jos veikloje, liturginėse apeigose ir 
talkina praktiniuose darbuose.

— Mirė Antanas Stanaitis, 66 m.; 
palaidotas birželio 26 d. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Aušros Vartų parapijos išvyka- 

piknikas bus liepos 5 d. P. Skrui- 
bio nuosavybėje Pointe Fortune, P. 
Q. Visus mielai kviečiame. Jei susi
darys pakankamas skaičius keleivių, 
bus užsakytas autobusas Į gegužinę.

— Ruošiasi tuoktis: Saulius Gu- 
mauskas su Irena A. Burbaite: Yves 
Visockis su Diane Lalande.

— Pakrikštytos Audra-Marija, Ber
nardo ir Violetos Jurų dukrelė; Kris- 
tina-Diana-Valerija, Edvardo ir Aldo
nos Čičinskų dukrelė. *

— Labai jaukiai paminėta Lietu
vos operos solistės Elzbietos Karde
lienės muzikos studijos 20 metų su
kaktis. Iki šiol per jos studiją yra 
perėję 145 mokiniai, daugiausia lie
tuviai. Tai didelis pedagoginis ir kul
tūrinis įnašas. Dalyvių irgi buvo gau
siai prisirinkę.

— Montrealio ateitininkai ir šiais 
metais organizuoja jaunimo stovyk
lą liepos 18-25 d. ‘‘Baltijoje". Mokes
tis — $25. Stovyklaujant keliems tos 
pačios šeimos vaikams daromos nuo
laidos. Apsisprendusius kviečia tuoj 
pat registruotis, abejojantieji gali 
gauti daugiau informacijų. Skambin
kite seselei M. Margaritai 766-9397. 
Po ateitininkų stovyklos “Baltijoje” 
stovyklaus Montrealio skautai ir 
skautės.

— Parapijos remontų vajui S10 
paaukojo A. Šaltenis.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$181.25.

Rūta Pocauskaitė ir Vida Bur- 
baitė "Baltijos" stovyklavietėje 
ateitininkų stovyklos metu spor
tuoja

Einamąsias s-tas________5,0%
Serus (numatyta)  6,0% 
Taupomąsias s-tas 6.5% 
Term. ind. 1 metams  7.25% 
Term. ind. 2 metams — - 7.75% 
Term. ind. 3 metams____ 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėnj sumos.
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