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LIETUVOS GĖLĖ
Gražus yra žiedo išsiskleidimas. Gražu tai gamtoje, gražu, kai 

jaunystės žiedas skleidžiasi žmoguje ir kai po ilgesnio planavimo 
darbais pražysta organizacija, bet gražiausia, kai po ilgų metų ver
gijos, pastangų ir aukų žiedu išsiskleidžia jauna valstybė, šiemet 
mes minime tokios nepaprastos gėlės penkiasdešimtmeti. Turime 
galvoje 1920 m. susirinkusį Steigiamąjį Lietuvos Seimą, kuris at
stovų lūpomis ir nutarimais visos tautos širdyse atskleidė bran
giausią žiedą — tautos nepriklausomybę.

Visas Steigiamojo Seimo laikotarpis Lietuvai buvo didelė 
šventė, nes pirmą kartą ilgoje mūsų tautos istorijoje visi lietuviai 
ir Lietuvoje gyvenę nelietuviai galėjo tiesioginiu ir pilnai demo
kratiniu balsavimu išsirinkti atstovus, kurie nutartų, kokia toji 
naujoji Lietuva turėtų būti, tuos nutarimus surašydami i pagrin
dinį įstatymą — Lietuvos konstituciją. Nebuvo tada jaučiamas 
kartų skirtumas Lietuvos reikaluose, žilagalviai laisvės veteranai- 
pranašai, kaip Basanavičius, Maironis ir kiti, užleido savo garbės 
vietas jaunimui. Steigiamasis Seimas buvo labai jaunos sudėties: 
iš 112 atstovų 29 neturėjo nė 30 metų amžiaus, tik 8 buvo virš 50 
metų. Nebuvo tada jokio tautinio pažeminimo Lietuvoje gyve
nusiems nelietuviams, nes į seimą buvo išrinkti organizuotų žydų, 
lenkų ir vokiečių atstovai. Tautinės mažumos vėliau netgi turėjo 
atskiras ministerijas savo tautybės reikalams (pvz. Lietuvos žydai). 
Kur kitur pasaulyje kas yra girdėjęs tokią tautinę toleranciją?

'' * * *
Atėjęs krašto tvarkyti su labai dideliu visos tautos pasiti

kėjimu (rinkimuose dalyvavo 90% visų rinkėjų), seimas pradėjo 
nuo pagrindinio klausimo: kokia turi būti Lietuva? Nors atstovai 
buvo gana skirtingų pažiūrų — nuo kraštutinės dešinės iki kraštu
tinės kairės, tačiau dėl pagrindinės Lietuvos sąrangos nebuvo 
diskusijų. Lietuva yra demolo-atinė respublika, nepriklausoma nuo 
jokios užsienio jėgos tiesiogiai ar netiesiogiai, šitokį nutarimą pa
darę, kaikurie jaunieji seimo nariai tuoj pat išvyko į frontą, kraujo 
auka patvirtindami, kad jų žodžiai apie Lietuvos nepriklausomybę 
nebuvo tušti.

Kiek ilgiau seimui teko sustoti prie valstybės prezidento par
eigų apibūdinimo. Pasaulyje yra visokių prezidentų: vieni — be
veik diktatūriniai krašto valdytojai, kiti — daugiau ar mažiau pri
klausomi nuo seimo, treti — beveik bereikšmiai reprezentantai. 
Steigiamasis Seimas padarė naujosios Lietuvos prezidentą labai 
priklausomą nuo seimo. Jis jį ir rinko. Pasiūlymas, kad prezidentą 
rinktų ne seimas, o visa tauta, kaip daroma Amerikoje, nebuvo 
priimtas. Gal tai ir buvo vienintelė jaunų žmonių padaryta klaida, 
kurią išryškins istorija.

Aptvarkęs valdžios struktūrą, seimas ėmėsi kito didelio darbo 
— žemės reformos. Visame pasaulyje pagrindiniai žemės plotai 
priklausė dvarininkams. Žmonės dvaruose dirbo, bet savo žemės 
neturėjo. Anuometinėj Lietuvoj buvo panaši būklė. Steigiamasis 
Seimas šiuo atveju padarė beveik revoliucini žygį: didžiuosius že
mės plotus iš dvarininkų atėmė ir išdalino tiems, kurie patys no
rėjo žemę dirbti, paversdamas visą Lietuvą vidutinių ir smulkių 
ūkininkų kraštu. Mažas kraštas Lietuva jau prieš 50 metų suprato 
ir pajėgė padaryti tą, ko iki šiol nepajėgia daugelis didžiųjų kraštų.

★ ★. ★
Pradėjus kurti įstaigas ir mokyklas, tuoj pasijuto inteligenti

jos trūkumas. Jei žemesnių tarnautojų bei mokytojų dar galima 
buvo rasti kiek daugiau, tai akademikų iš viso tebuvo pora šimtų. 
Tai vaisius ilgos ir tamsios rusų okupacijos, kuri Lietuvoje buvo 
uždariusi daugelį pradinių mokyklų ir visas augštojo mokslo įstai
gas. Steigiamasis Seimas tuoj pat įkūrė Lietuvos universitetą 
Kaune, nes senasis Vilniaus universitetas su nemaža Lietuvos že
mių dalimi buvo patekęs lenkų okupacijon. Lietuvos universitetas, 
nuo 1930 m. gavęs Vytauto Didžiojo vardą, per 20 metų buvo pa
grindinė akademikų ruošimo įstaiga, tų akademikų, kurie iki šiol 
tebeneša nemažą lietuviškosios naštos dalį visame pasaulyje. Vie
nas paskutiniųjų Steigiamojo Seimo žygių — savo piniginio vie
neto lito įvedimas. Pagrįstas užsienio valiuta ir Lietuvos žemės 
turtais, litas visas pasaulines krizes atlaikė nesvyruodamas net 
tada, kai garsusis Amerikos doleris buvo'kritęs iki 60%.

Esame tauta, kuri moka vieningai dirbti ir nuostabius dar
bus atlikti, kai jie gyvybiškai svarbūs, bet gana greitai atsileidžia- 
me ir paskęstame smulkiuose ginčuose, kai pavojaus nebėra. Tu
rime periodiškai besikartojančius pakilimo ir nuosmukio laikotar
pius. Gal dėl to kalta istorija, pastačiusi mus ant didžiųjų tautų 
kelio ir nedavusi progos ramiai gyventi, žinodami tai, nenusimin
kime dėl pasitaikančiu nuosmukių. Lietuvių tauta dar nekartą 
įkops į savo siekių viršūnę, kaip ji buvo įkopusi nepriklausomybės 
kovų ir Steigiamojo Seimo metu. A. R.

KAN ADOS JVYKJAl

KANADIEČIAI DANGAUS ERDVĖSE?
“Toronto Daily Star” praneši

mu iš Vašingtono, Amerika yra 
pasiūliusi Kanadai dalyvauti 
erdvių užvaldymo programoje. 
Lig šiol buvo planuoti šeši 
“Apollo” erdvėlaivių skrydžiai į 
mėnulį, bet dabar galvojama ke
turis panaudoti vadinamajai 
dangaus laboratorijai orbitose 
aplink žemės rutulį. Dalyvauti 
šiame projekte yra pakviesta 
Kanada, Japonija ir Europos 
kraštai. Tai būtų JAV nepri
klausomybės dviejų šimtų metų 
sukakties tarptautinis atzymėji- 
mas 1976 m. Kanadai siūlomos 
labai plačios galimybės, jeigu ji 
sutiktų dalyvauti ir paruošti 10 
metų kanadišką erdvių tyrimo 
programą, kuriai finansuoti rei
kėtų didelės dolerių sumos. To
kiu atveju, atrodo, nebūtų išsi
versta be kanadiečių astronau
tų dangaus erdvėse/

Naujasis Kvebeko premjeras 
R. Bourassa spaudoj paskelbta
me pasikalbėjime savo planus 
yra padalinęs į du veiklos laiko
tarpius. P5rmi<ji dveji mėtai 
skiriami administracinio apara
to tobulinimui. Pasak R. Bouras- 
sos, dėl dabartinės netvarkos 
provincinėse valdžios įstaigose 
kalta ne vien tik rinkimus pra
laimėjusi tautinės vienybės par
tija, bet ir užsisenėjęs konserva
tizmas, kurio dėka buvo veng
ta betkokių reikšmingesnių re
formų. R. Bourassa Kvebeko 

visuomenę dalina į dvi gru
pes — konservatizme įklimpu
sius kaimiečius ir triukšmą ke
liančius miestiečius, ypač jauną
ją jų kartą, remiančią separatis
tų siekius. Jo vyriausybės pir
masis uždavinys — suartinti abi 
šias grupes, nes tik tada bus ga
lima galvoti apie socialinių re
formų vykdymą, šiuo atveju yra 
dvi galimybės: užtikrintas mini
malus uždarbis arba mokesčių 
sumažinimas mažiau uždirban
tiems. Premjeras R. Bourassa 
aplankė darbininkų kvartalą 
Kvebeko mieste ir buvo šiltai 
sutiktas. Iš vienos alinės netgi 
ataidėjo draugiškas kvietimas: 
“Robertai, eikš čia, išgersim 
alaus!” Nė vienas ligšiolinis 
Kvebeko premjeras nėra daręs 
tokių ekskursijų į darbininkų 
kvartalus. Vizito metu R. Bou
rassa iš vaikų nupirko keletą 
krepšelių braškių ir jas išdalino 
jį apspitusiem vaikam. Didžių
jų įmonių savininkams R. Bou
rassa daro spaudimą, kad jie 
įvestų prancūzų kalbą. Tokioms 
įmonėms net 10% gali būti su
mažinti korporaciniai mokesčiai, 
o nepaklususios ir toliau mokės 
nesumažintus mokesčius. Ypa
tingas dėmesys skiriamas turis
tams iš JAV ir kitų Kanados 
provincijų vilioti. R.* Bourassa 
yra jaunas politikas — liepos 
14 d. jis švęs tik 37-jį savo 
gimtadienį.

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Latvių dainų šventėje Toronte dainuoja jungtinis choras. Jo gretose — 54 chorų atstovai iš viso 
pasaulio. Nuotr. J. Ligers

Rinkimų duomenys-posūkio ženklas?
V. Vokietija yra federacinė 

respublika, susidedanti iš kelių 
provincijų-kraštų, turinčių dide
les teises "savo vidaus reikaluo
se. Kaip pati respublika, taip ir 
kraštai, tvarkosi demokratiškai. 
Kandidatus į parlamentus siūlo 
politinės partijos. Jos yra be
veik tos pačios respublikiniame 
parlamente (Bundestage) ir 
kraštų parlamentuose (Landes- 
taguoše). Todėl pirmojo sudėtis, 
turi tam tikros įtakos į kraštų 
parlamentus, o pastarųjų į res
publikinį. Be to, kraštų vyriau
sybių galia yra nustatyta ir res
publikos konstitucijoje, būtent, 
per tarybą, kurią sudaro kraštų 
vyriausybės ir kuri tam tikrais 
atvejais gali net stabdyti res
publikos vyriausybės darbą, 
ypač įstatymdavystėje. Todėl 
respublikos vyriausybei svarbu, 
kad ir kraštai būtų valdomi to
kių pat partijų, kurios valdo 
respubliką. Bet visiškai tokių 
supuolimų nepasitaiko. Pvz. yra

Kanados Lietuvių 
Diena Londone

Lietuvių Dienos nakvynių ko
misija praneša, kad, daugumai 
lietuvių visai nesidomint nakvy
nėmis Lietuvių Dieną, ji yra be
jėgė ką nors šiuo reikalu dary
ti ir ateityje nebenumato tuo 
klausimu organizuotai rūpintis. 
Buvo gauti žymūs kambarių pa- 
piginimai su sąlyga, jei atsiras 
didesnis nakvojančių jų skaičius 
ir jei kambariai - bus" užsakyti 
nevėliau birželio mėn. Dėl tau
tiečių nesidomėjimo komisija 
negalėjo šios sąlygos išpildyti ir 
todėl už pasekmes nesijaučia at
sakinga. Ji iš savo pusės padarė 
visa, kas buvo įmanoma. Dabar 
ji ribosis tik informacijos sutei
kimu: atvykusieji iš jos galės su
žinoti, kur kokie viešbučiai yra, 
o kambarių gavimu turės pasirū
pinti patys. LD-Kor-DE

Ontario premjeras J. Robarts 
išvyko 17-kai dienų į Havajus ir 
Japoniją. Didžioji "viešnagės da
lis tenka Japonijai, kur Onta
rio paviljonas Osakos pasaulinė
je parodoje liepos 16 atžymės 
Kanados Dieną, šioje iškilmėje 
žodį tars premjeras R. Robarts 
ir parodos generalinis komisa
ras T. Haguiwara. Tūkstantis 
japonų vaikų praplėš didelį 
draugystės sviedinį, kuriame 
yra sudėti dviejų Ontario mo
kyklų mokinių laiškai japoniu
kams". šie laiškai padės užmegz
ti susirašinėjimą tarp Ontario 
ir Japonijos vaikų.

Karalienė Elzbieta su princu 
Pilypu, sūnum Karoliu ir duk
ra Ona lanko šimtmetį švenčian
čios šiaurės • vakarų teritorijos 
miestus, kur ji turi daug susiti
kimų su pirmaisiais Kanados gy
ventojais eskimais. Jos taip pat 
laukia ir Manitobos šimtmečio 
iškilmės. Nors Kanados spauda, 
laikydamasi senųjų tradicijų, 
plačiai aprašinėja karalienės vi
zitą, bet iš tikrųjų kanadiečių 
domesys labai ribotas. Toronto 
dienraštis “The Globe and Mail”

(Nukelta j. 7-tą psl.)

J. KAIRYS
kraštų, kuriuose visą laiką per
svarą "turi arba krikščionys de
mokratai, arba socialdemokra
tai, nors iki šiol neteko pastebė
ti, kad respublikos vyriausybės 
veikla, liečianti svarbius valsty
bės reikalus, būtų užkliuvusi ta
ryboje. Todėl rinkimai į kraštų 
parlamentus- paprastai praeina 
J)e didęį^5a^^ijo^^

Svarbūs rinkimai
Ilgą laiką V. Vokietiją valdė 

arba krikščioniškos grupės vie
nos, arba kartu su kitomis parti
jomis. Nuo praėjusių metų ru
dens ją valdo socialdemokratai 
su laisvaisiais liberalais. To
dėl š. m. birželio 14 d. trijų 
kraštų (Nordrhein - Westfalen, 
Niedersachsen ir Saarland), su
darančių virš 40% V. Vokietijos 
visų rinkikų, balsavimams rodė 
daug dėmesio koalicinė vyriau
sybė. Mat ji ir opozicija siejo 
šiuos rinkimus su patikrinimu 
savo padėties Bonnoje ir todėl 
darė viską, kad rinkikai pabal
suotų už jų partijų išstatytus 
kandidatus.

Posūkis dešinėn
Opozicijai prieštaraujant koa

licijos vedamai užsienio politi
kai, pastarosios atsakingieji 
žmonės buvo pradėję tvirtinti, 
jog vokiečių dauguma yra jos 
pusėj ir net "grasino paleist par
lamentą, jei opozicija balsuos 
prieš jos politiką, ypač prieš nu
matytus susitarimus su Maskva, 
Varšuva ir R. Berlynu. Dabar 
šis klausimas laikomas paaiškė
jusiu, nes minėtų trijų kraštų 
rinkimuose pagausėjusį balsų 
skaičių gavo buv. kanclerio Kie- 
singero vadovaujama partija 
CDU, nors bendroj sumoj gau
tais balsais koalicija prašoka ją. 
Pvz. Nordrhein-Westfalen CDU 
priaugo 2,5%, Niedersachsen — 
4%, o Saarland e — 5,2%. So
cialdemokratai tepriaugo tik 
Niedersachsene ir Saarlande, 
bet ir tai mažiau nei CDU. Pvz. 
pirmajame krašte jie gavo bal
sų tik 3,1% daugiau nei prieš 
tai turėjo, o antrajame tik 0,1. 
Nordrhein-Westfalene jie gavo 
3,4% mažiau nei turėjo, o jų 
sąjungininkai — liberalai FDP 

POPIEŽIUS PAŠVENTINO KOPLYČIA
Lietuvių koplyčios Vatikane 

šventinimo iškilmės buvo pra
dėtos liepos 6 d. vakarą alto
riaus konsekracija. Apeigas at
liko kardinolas P. Marella, daly
vaujant komiteto nariams, augš- 
tiesiems svečiams, gausiam bū
riui lietuvių ir italų. Giedojo 
Sikstinos choro giesmininkai ir 
Romos lietuviai. . ,,

Popiežius Paulius VI sekan- Wyszynsky atstovas vysk. W.
« - - --. RUbin, Lietuvos diplomatų še- 

šventino koplyčią, Vilniaus Auš- fas St. Lozoraitis. Pirmąsias lie-
" ‘ - -- - - tuviškas koncelebradnes Mišias

koplyčioje laikė lietuviai vysku- 
šavo Mišias lotynų kalba. Itališ- pai — V. Brizgys ir A. Deksnys. _ _

Iš viso pasaulio Romon šuva- savo viešnagę Maskvoje orate-

čią dieną, liepos 7, 8 v. r. pa
šventino koplyčią, Vilniaus Auš
ros Vartų Gailestingumo Moti
nos mozaikini paveikslą ir atna-

kai tartu žodžiu Paulius VI pa-
dėkojo lietuviams už jų religin- žiavusius lietuvius popiežius 
gumą, tautinių tradicijų puošė- Paulius VI liepos 8 dieną pri- 
lėjimą išeivijoje. Koplyčiai jis ėmė bendroje audiencijoje V; 
dovanojo menišką lempą, o iš tikane.

sė dar dešimčiai dienų. Susiti
kimuose su premjeru A. Kosy- 

a- ginu jis greičiausiai svarsto 
amerikiečių ir sovietų planus

— tepravedė savo atstovus 
Nordrhein-Westfalen ir tai su 
mažesnių balsų skaičiumi nei 
turėjo. Visur kitur jie nesurinko 
rinkimų įstatymo reikalaujamų 
5% balsų ir todėl nepravedė 
atstovų, šitos aplinkybės pakė
lė nuotaiką CDU žmonėms ir su
darė didelio rūpesčio koalicijai, 
ypač socialdemokratams, kurie 
laikosi valdžioje tik laisvųjų li
beralų dėka. Pastariesiems "yra 
pavojus visai išnykti. Tokius 
rinkimų rezultatus jie laiko ka
tastrofiškais.

Dviejų partijų sistema
Laisvųjų liberalų pralaimėji

mą kaikas riša su jų draugyste 
su socialdemokratais. Gal kiek ir . 
yra tiesos šitokiame tvirtinime, 
nors šios partijos smukimas pra
sidėjo seniau ir, atrodo, pirmoje 
eilėje dėl menkos programos. 
Be to, V. Vokietija linksta į 
dviejų partijų sistemą. Tai pa
tvirtina išnykimas ir taip vadi
namų neonacių, kurie pvz. pra
eitą kartą Niėdersachsęne tu
rėjo dar 10 atstovų, o šį kartą 
nepravedė nė vieno. Komunistai 
irgi negali prasiskverbti, nors 
visą laiką skleidžia labai dide
lę propagandą. Atrodo, visų ma
žųjų partijų rinkikai pradėjo 
balsuoti už didžiąsias partijas — 
krikščioniškąsias grupes ir so
cialdemokratus.

Ant briaunos
Opozicija laiko šitų rinkimų 

rezultatus pasisakymu" prieš W^ 
Brandto pradėtą politiką. Vy
riausybė laikosi tik maža dau
guma parlamente, ir tai laisvųjų 
liberalų balsais, jų daliai susvy
ravus, Brandto vyriausybė turės 
neišvengiamai kristi. O susvyra
vimai yra visada galimi, ypač po 
šių rinkimų. Pvz. po rinkimų 
svarstant respublikos parlamen
te 1970 m. biudžetą, du laisvųjų 
liberalų atstovai susilaikė nuo 
balsavimo. Be to, jau nepaslap- 
tis, kad ši partija skyla į deši
niuosius ir kairiuosius. Ar šis 
skilimas nueis taip toli, kad da
lis jos atstovų atsisakys remti 
socialdemokratus, ar pasibaigs 
vien partijos dabartinės politi
kos peržiūrėjimu bei jos pakei
timu, tebėra neaišku. Bet visa 
tai Brandto padėties nestiprina.

lietuvių gavo dovanų gintarinį 
Rūpintojėlį. Dalis lietuvių tu-

• * * • • A • 1 • • • V

Iškilmės dalyvių tarpe buvo kar
dinolai P. Marėlla, lietuvių bi
čiulis A. Samore, J. Slipij, Va
tikano valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas arkivyskupas M. 
Bryny, Lenkijos kardinolo S.

Pasaulio įvykiai
KAMBODIJOS KARINIO TRIBUNOLO SUŠAUDYTI NUTEISTAS PRINCAS 
N. Sihanukas Pekinge turėjo daugiau kaip dvi valandas trukusį 
pasikalbėjimą su Toronto dienraščio “The Globe and Mail” kores
pondentu N. Websteriu. Princo teigimu, Š; Korėjos premjeras Kim 
Il Sung yra pasiruošęs siųsti savanorius į Kambodiją, kuri būtų 
puikus poligonas jo kariuomenei, šios paramos betgi buvo atsisa
kyta, nes Kambodijoje yra pakankamas skaičius princo N. Siha
nuko šalininkų ir komunistų kariuomenės. Šautuvus, prieštanki
nius ginklus ir priešlėktuvinę artileriją princo šalininkams siunčia 
Š. Korėja ir komunistinė Kinija. N. Sihanukas sakėsi esąs nusi
vylęs Maskva, kuri ligi šiol nesutiko suteikti oficialaus pripažinimo 
Pekinge sudarytai jo vyriausybei, šiuo klausimu vis dar veda de
rybas Maskvą lankantys jo mi- •----------------------------------------

taikai Artimuosiuose Rytuose 
atstatyti. Izraelio kariuomenės 
štabo viršininkas gen. Itn. H. 
Bar-Lev spaudos konferencijo
je prastitarė, kad Izraelio lėk
tuvus numušusias sovietų rake
tas aptarnauja jų specialistai. 
Egipto pagrindinis dienraštis 
“Al Ahram” šią mintį paneigė. 
Vašingtone taip pat manoma, 
kad lėktuvų numušimas yra pa
čių egiptiečių pasiektas laimėji
mas. Iš Klevelando Izraelio lai
vas jau išsivežė atviruose tan
kuose įmontuotas 24 stambaus 
kalibro patrankas, kurios Izrae
liui buvo parduotos pernai. Mi
nėtasis “Al Ahram” laikraštis 
taipgi praneša, kad prez. R. Nik- 
sonas yra davęs slaptą sutikimą 
pakeisti nauju kiekvieną egip
tiečių numuštą aviacijos lėktu
vą, kai bus užbaigtas pernai nu
pirktų 50 “Phantom” naikintu
vų pristatymas. Karaliaus Hus- 
seino poziciją Jordanijoje su
tvirtino kitų arabų kraštų. at
siųsti tarpininkai tiesioginėmis 
derybomis su partizanais. Parti
zanų veiklai įvedama didesnė 
kontrolė.

PALEIDO VYSKUPĄ
Komunistinė Kinija išleido į 

Hong Kongą 12 metų šangha- 
jaus kalėjime kalintą amerikietį 
katalikų vyskupą J. Walsh, 79 
metų amžiaus. Jis buvo suimtas 
1958" m. spalio 18 d., apkaltintas 
špionažu JAV naudai ir nuteis
tas kalėti 20 metų. Paleidimo 
priežastis greičiausiai yra diplo
matinė — komunistai, matyt, 
nenorėjo, kad misijonierius 
vysk. J. Walsh numirtų kalėji
me. Pekinge taip pat paskelb
ta, jog šp:onažu kaltintas niu
jorkietis prekybininkas H. F. 
Redmond, š. m. balandžio 13 d. 
nusižudė kalėjime, skustuvu 
persipjovęs gyslas.

PUOLA A. DUBČEKĄ 
čekoslovakų komunistų vadas

G. Husakas per televiziją ir ra
diją transliuotoje kalboje iš 
Bratislavos puolė buvusį kom
partijos vadą A. Dubčeką, kal
tindamas jį visišku komunistų 
suskaldymu. Italas žurnalistas 
G. Zanfrognini Romos laikrašty
je “La Nazione” paskelbė pir
mą pasikalbėjimą su A. Dubče- 
ku ir buvusiu federacinio par
lamento pirm. J. Smrkovsky. A. 
Dubčekas sakėsi esąs optimistas 
savo ir Čekoslovakijos likimo 
klausimu. Atviresnis buvo J. 
Smrkovsky. Paklaustas apie ga
limą propagandinį teismą jam 
ir A. Dubčekui, jis atsakė: “Jie 
žino, kad mes galime perdaug 
pasakyti, todėl gaudys mažes
nes žuveles. Mus norima pavers
ti avių banda, bet šis procesas 
pareikalautų 20 metų. Jus galiu 
drąsiai užtikrinti, kad jie netu
ri nė 10 metu laiko...”

VYRIAUSYBĖS KRIZĖ
Italijos prez. G. Saragatui at

sistatydinimo raštą įteikė prem
jeras M. Rumoras. Jo koalicinį 
ministerių kabinetą, sudarytą iš 
krikščionių demokratų, socialis
tų, socialdemokratų ir" respubli- 
kininkų, sugriovė socialistų nu
tarimas" sudaryti su komunistais 
administracines Tuskanijos ir 
Umbrijos sričių vyriausybes. 
Premjeras M. Rumoras atsista
tydinimo rašte taipgi pabrėžė 
kritišką ekonominę būklę, nuo
latinius streikus, perdidelę uni
jų galią. Nuo II D. karo užbai
gos Italijos vyriausybė keičiasi 
jau 32-rą kartą, įrodydama šio 
krašto politinį nesubrendimą de
mokratiniam gyvenimui.

ŽUVO PREMJERAS

nisterių kabineto nariai. Pats N. 
Sihanukas Maskvon vyktų tik 
tokiu atveju, jeigu Kremliaus 
vadai pakeistų dabartinę savo 
poziciją. Į N" Sihanuko arti
miausius planus yra įtrauktas 
lankymasis Jugoslavijoje ir Ira
ke. Kambodijon jo neleidžia 
prieš premjerą L. Nol kovojan
čios komunistų kariuomenės va
dai, bijodami, kad jis nepatektų 
į priešo parašiutininkų rankas^ 
šioje pokalbio vietoje princas 
N. Sihanukas prisiminė II D. 
karą ir gen. De Gaulle, Prancū
zijos išlaisvinimą organizavusį iš 
Londono. N. Sihanukas žada 
sekti jo pavyzdžiu ir grįžti Kam
bodijon tada, kai jo šalininkai 
su komunistais jau bus laimėję 
kovą. Pasiekęs pergalę, jis pla
nuoja atsistatydinti ir išvykti 
Prancūzijon. Kad Kambodija ta
da jau būtų kitokia, įtaigoja N. 
Sihanuko prasitarimas apie ati
tinkamą komunistų reprezenta
ciją vyriausybėje, parlamente ir 
kariuomenėje, apie Kambodijos 
kariuomenės dalinių siuntimą 
bendrai kovai į'P. Vietnamą. 
Atrodo, tokius reikalavimus .už 
dabartinę paramą jam yra pa
statę Kinijos komunistai. Kazin 
ar tokiu atveju turi betkokios 
didesnės reikšmės princo N. Si
hanuko kanadiečiui žurnalistui 
N. Websteriui padarytas pareiš
kimas, kad naujoji Kambodija 
bus ne komunistinė, bet socia
listinė, pripažįstanti ir respek
tuojanti valstybinę budizmo re
ligiją

SUĖMĖ VADĄ
Tailandijos sostinėje Bangko- 

ke policija suėmė vietinės kom
partijos centrinio komiteto narį 
P. lawachai, kurio žinioje buvo 
komunistų pogrindininkų veik
los planavimas, finansavimas ir 
aprūpinimas. Tailandijoje ko
munistai turi apie 5.000 partiza
nų ir 25.000 rėmėjų. Į policijos 
rankas jau 1967 ni. rugpjūčio 
31 d. pateko didžioji centrinio 
komiteto narių dalis, tačiau P. 
lawachai pavyko pasprukti. Da- 
bargi pas jį buvo rastas pistole
tas, radijo siųstuvas, $2.500 ir 
$10.000 vertės aukso. Tailandi
jos premjeras T. Kittikachorn 
nuogąstauja, kad invaziją į Tai- 
landiją gali pradėti Kambodi
jos pasienyje sutelkti komunis
tų daliniai. Pasienį saugo Tai
landijos policija, kuriai pagal
bon dabar jau siunčiami kariuo
menės daliniai.

NAUJA SUTARTIS
/

Sovietų Sąjungos premjeras 
A. Kosyginas ir Rumunijos 
premjeras Į. G. Maurer Bucha- 
rešte pasirašė naują tarpusavio 
pagalbos sutartį dvidešimčiai 
metų. Jos tekstas buvo paruoš
tas dar prieš sovietų kariuome
nės invaziją į Čekoslovakiją ir 
L. Brežnevo doktrinos paskelbi
mą. Karo atveju abu kraštai įsi
pareigoja ateiti į pagalbą vienas 
kitam, bet rumunai aiškina, kad 
šis esminis paragrafas liečia tik 
Europos įvykius. Tuo aiškiai 
bandoma atsiriboti nuo galimo 
Kinijos ir Sovietų Sąjungos su
sikirtimo. Sutartį jau pernai va
sarą turėjo pasirašyti L. Brež
nevas, tačiau jis atšaukė kelio
nę Buchareštan, kai Rumunijo
je nepaprastai šilto priėmimo 
susilaukė JAV prez. R. Nikso- 
nas. Rumunai džiaugiasi, kad su- 
tartin nebuvo įtraukta jų krašto 
nepriklausomybę varžanti L. 
Brežnevo doktrina. Galbūt dėl 
šios priežasties L. Brežnevas ir 
šį kartą atsisakė vykti Buchareš
tan, teisindamasis peršalimu. 
Kad peršalimo būta tik diplo
matinio, liudija jo pasirodymas 
Maskvos stadione futbolo rung
tynių metu.

ILGA VIEŠNAGĖ
Egipto prez. G. A. Nasseris

Islandijos premjeras B. Be- 
nediktsson su žmona ir anūku 
žuvo vasaros rezidenciją ištiku
siame gaisre, kurio priežastis te
bėra nenustatyta. Premjero par
eigas jis buvo perėmęs iš O. 
Thors 1963 m. lapkričio 14 d. 
Nuo to laiko vadovavo koalici
nei nepriklausomybės partijos 
ir socialdemokratu vyriausybei.
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AR VIS DAR REIKIA POTVARKIŲ?
AL. GIMANTAS

Spaudoje ir privačiuose po
kalbiuose pasigirsta balsų, kal
tinančių mūsų vienus ar kitus 
veiksnius, kad jie nepasisako 
tokiais ar kitokiais klausimais. 
Iš vienas pusės žvelgiant, bū
tų tikrai idealu, kad kiekviena 
proga susilauktume įvairių po
tvarkių, įsakymų, patarimų ar 
pageidavimų. Atseit, visa būtų 
tiksliai, aritmetiškai išdėstyta. 
Visuomenei teliktų viską per
skaityti ir vykdyti. Nebūtų jo
kių galvosūkių — viskas būtų 
aišku ir suprantama.

Tai neįmanoma
Bet tie, kurie to pageidauja, 

bus primiršę, kad demokrati
nėje visuomenėje tokia sistema 
kažin ar prigytų. Jei vieni šauk
tų, kaip gera ir puiku turėti 
tikslias gaires, kiti tvirtintų, kad 
niekas negali jų įpareigoti pa
klusti potvarkiams ar sugesti
joms, kurioms jie nepritaria. 
Valstybė gali leisti įstatymus, 
nes turi priemonių jų vykdy
mui prižiūrėti, nusikaltusius 
bausti. Dalykai visai kitaip at
rodo gyvenant mūsų pačių bend
ruomenėje, kurioje tiek* daug 
įvairių nuomonių, pasiūlymų, 
kartais gal pasimetimo ir nesu
sigaudymo. Visi teigia, kad jų 

. tiesa yra tikroji, kad jų skel
biamas kelias geriausias. Polici
nių priemonių nėra, o viešieji 
pasmerkimai, pabarimai ar dar 
drastiškesni žingsniai juo to
liau, juo mažiau darosi pavei
kūs. Laukiantieji nurodymų iš 
mūsų veiksnių turėtų prisiminti, 
kad tokių keletas jau yra bu
vę. Deja, mažai kas jų laikosi. 
Beveik kiekvienas elgiasi taip, 
kaip jam atrodo geriau.

Visų nepatenkins
Užtat gal ir gerai mūsų veiks

niai daro, kad taip lengvai ne
siduoda provokuojami ir pasku
tiniu metu jau žymiai atsargesni tais daugiau, yra budrūs ir žiū- 
savo viešuose pareiškimuose ar ri, kad kalėjimo drausmė ne- 
nurodymuose. Mat, ir tie, ku
rie laukia tų naujų potvarkių, 
ir tie, kurie pasiryžę su jais 
nesiskaityti, laukia, kad nauji 
nutarimai jau būtų artimesni jų 
skelbiamai minčiai ar nuomo
nei. žodžiu, jokie veiksniai jo
kiais potvarkiais nepatenkins vi
sumos. Kiekvienu atveju bus 
pritariančių, abejojančių ir vi-

siškai neklausančių.
Tie, kurie galvoja, kad reikė

tų visiškai atsiriboti nuo santy
kių su sovietinamu kraštu, lau
kia, kad maždaug taip turėtų 
oficialiai pasisakyti ir mūsų va
dovaujantieji sluogsniai. Tie, 
kurie mano, kad tiek išeivijai, 
tiek ir sovietinamai tėvynei bū
tų naudingiau palaikyti kiek ga
lint artimesnius abipusius ry
šius, — tikisi, kad veiksniai pa
galiau išleis naujas direktyvas, 
kuriose, jei jau ir nepritars, tai 
žymiai sušvelnins savo ankstes
nius nutarimus. Tikėtis, kad bet- 
kuris mūsų veiksnys ims ir stai
ga visiems patars kiek galint 
daugiau plėsti santykius su so
vietinamu kraštu, būtų nesąmo
nė. Pagaliau ir patys sovietina- 
mo krašto tvarkytojai, tai išgir
dę, imtų žiūrėti kaip į provoka
ciją. Tuo atveju santykių reika
las gal net pablogėtų, nes į kiek
vieną, kad ir mažiausią akciją iš 
mūsų pusės būtų pradėta žvelg
ti su dar didesniu budrumu ir 
įtarinėjimu.

Patriotinis subrendimas
Gyvename laikus, kai iš visų 

mūsų reikalaujama ir tikimasi 
kiek*galint didesnio pilietinio 
ir patriotinio subrendimo, kurio 
niekad nepasieksime išleidę po
tvarkių rinkinį. Kiekvieno su
pratimas, sąžinė, dvasinė kultū
ra ir įžvalgumas turėtų padėti 
orientuotis ir tinkamai elgtis 
kiekvienos iškilusios naujos si
tuacijos metu. Turėtume su
prasti, kad atsakomybė nemaža, 
pareiga nelengva, bet, geros va
lios nestokojant, netaip jau sun
ku atskirti kas tinkama ir kas 
ne. Juk ir kalinius lankydami 
prisilaikome diskretiškumo, ne
norėdami pabloginti jų, likusių 
už mūro sienų, padėties. Pri
žiūrėtojai, kartais mažiau, kar-

būtų pažeista. Norint patekti į 
kalėjimo vidų, prižiūrėtojų nėra 
kaip išvengti.* Tai momento rei
kalaujama būtinybė, kaina, ku
rią reikia mokėti, norint bent 
kiek kaliniams Įnešti gaivaus 
oro dvelktelėjimo, sustiprinti jų 
viltis ir nuotaikas. Ar tam su
prasti reikia dar vis naujų 
veiksnių nutarimų?

mirus, vyra BALĮ ŠVILPĄ bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

Sauk Ste. Marie LB apyl. valdyba
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Pairo santykiai
Dėl to įvykio santykiai tarp 

lakūnų ir priešlėktuvinės apsau-

Hitleris norėjo būti dailininku
Be ypatingų iškilmių gegužės suokalbio sutartį, kuria buvo Hitlerio palikimas

Vašingtono kariuomenės de-- • * • • •

vietų Sąjunga ir jos kontroliuo
jama Rytų Europa, kur tokiais

ir Trečiojo Reicho užsienio rei- ____________ _______ _
kalų ministerial — V. M. Molo- karo pabaigos saugo keturias į 
tovas ir J. von Ribbentropas. Jų dailininkų eiles nepatekusio A. 
likimas nebuvo vienodas. Pirma- Hitlerio akvareles ir jo penkio- 
sis, jpapūtus kitiems vėjams ii]jOS kitų kūrinių spalvotus ne-

stės’ dieno- 
nku, bet 

jam nepavyko’ išlaikyti egzami
nų į dvi dailės akademijas Vie
noje. Galbūt dėl šios priežasties 
S" s taip nekentė Vienos ir Tre- 

ojo Reicho meno sostine pla
navo padaryti Linz miestą. At
stumtas dailės akademijų, Hitle
ris sukūrė apie 300 paveikslų, 
komercinių darbų, kuriuos be
veik visus sunaikino, tapęs Tre
čiojo Reicho diktatorium. Gesta
pui pavyko surasti ir jam grąžin
ti didžiąją dalį už labai menką 
pinigą studentavimo laikais par
duotų darbų. Iš visų jis pasilai
kė tik keletą ir taip pat keletą 
dovanojo maršalui H. Goerin- 
gui. Šiandien tų išlikusių Hitle
rio darbų pasaulyje tėra apie 
12. Jų kiekvieno vertė — maž
daug $20.000. Paveikslų kainą 
iki šios sumos pakėlė ne menas, 
bet istorija, kurios dalis dabar 
yra Hitleris.

Du tapytojai
Laimę dailėje bandė ne tik 

Hitleris. Jo didžiausiam priešui 
W. Churchilliui tapyba taip pat 
užpildė daug poilsio valandų, 
ypač pasitraukus iš politinio gy
venimo. Minėtoji vašingtonietė 
Marian McNaughton, kariuome
nės muzėjaus kuratorė, teigia, 
jog visdėlto esama didelio skir
tumo tarp abiejų dailininkais 
netapusių politikų. Abu jie ban
dė atstovauti realistiniam me
nui, tačiau W. Churchillio dar
buose jaučiamas nuoširdumas, 
šilima, o iš Hitlerio darbų dvel
kia šaltas kruopštumas. Hitle
rio kūrybą geriausiu atveju te
būtų galima pavadinti fotografi
niu realizmu, kuriam yra sveti
mi kūrėjo širdies jausmai, žmo
gaus nuotaikos laisvas išsilieji
mas.

Šiandien kyla klausimas — 
kas gi būtų įvykę, jeigu bent 
viena dailės akademija būtų at
vėrusi duris pasaulinio garso 
siekusiam jaunajam Hitleriui, 
kol jis dar nebuvo tapęs Tre
čiojo Reicho diktatorium? Gali
mas dalykas, didesni ar mažesni 
laimėjimai meno srityje jį būtų 
atitolinę nuo politikos ir išgel
bėję pasauli nuo II D. karo.

V. Kst.

atvejais neišsiverčiama be per
galės paradų ir kur vis dar kal
bama apie patriotinį tėvynės ka
rą. Vakarų pasaulyje tik viena 
“United Press International” ži
nių agentūra metė žvilgsnį į pa
grindinius šio karo kaltininkus, 
kankinius ir laimėtojus. 

Likimo broliai
Vienodo likimo broliais tenka 

laikyti Hitlerį ir Staliną, kurių 
gėdingas suokalbis žmoniją įstū
mė į II D. karo kančias, parei
kalavusias dešimčių milijonų 
karių ir nekaltų civilių gyvybės 
aukos. Hitleris, bijodamas pel
nyto atpildo, paskutinėmis karo 
dienomis nusižudė savo bunke
ryje Berlyne, kai jau nebuvo ki
tos išeities. Stalinas mirė 1953 
m. ir buvo laikomas Sovietų Są
jungos herojų herojumi, kol jo 
neįtikėtinus žiaurumus 1956 m. 
demaskavo valdžion atėjęs Ni
kita Chruščiovas, šiandien bū
tų sunku pasakyti, kurio sąžinę 
slegia didesnis aukų skaičius — 
Hitlerio ar Stalino. Abu masiš
kai žudė žmones, tik vienas jų 
žudynėms naudojo dujų kame
ras ir krematoriumus, antrasis 
— Sibiro šaltį, kalinių jėgas 
prašokantį darbą ir alkį.

Iki 1961 m. Stalinas ilsėjosi 
šalia Lenino Raudonosios aikš
tės m a u z o 1 ė j u j e, kol buvo 
išdangintas Kremliaus patvorin, 
be paminklo ir garbės ženklų. 
Kur šiandien yra Hitlerio kau
lai, turbūt žino tik sovietai, juos 
aptikę bunkerio darže. Šiuo at
žvilgiu Stalinas visdėlto pralen
kė savo bendrininką, nes juk 
kapas duoda šiokių tokių vilčių 
propagandinei ateičiai. *0 tai 
mums liudija pastaruoju metu, 
kaip grybas po lietaus, išdygęs 
skulptoriaus N. V. Tomskio Sta
lino antkapiui sukurtas ir jau 
pastatytas natūralaus dydžio 
biustas. Nors N. V. Tomskis ka
daise yra laimėjęs Stalino pre
miją, antkapio paminklo jis ne
sukūrė savo valia ir žinia. To
kiam žingsniui reikėjo Krem
liaus dabartinio valdovo L. 
Brežnevo ir galbūt kitų vadų 
sutikimo bei paskatos. Matyt* 
braškančiai sovietinio komuniz
mo galybei vėl prireikė genijų 
genijumi vadinto Stalino paspir
ties.

Pensija ir kartuvės
Hitlerio ir Stalino gėdingo

i LAIMINGO LAKŪNO KOVOS i X
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Iš bazės į bazę
Vasario 25 d. mūsų 18 “Zerų” 

išskrido į Javos salą, Malang oro 
bazę. Pakelyje pastebėjome 
olandų hidroplaną, kurį aš leng
vai numušiau. Malang oro bazė
je sunaikinome tris bombone
šius B-17. Aerodromo priešlėk
tuvinė apsauga šaudė į mus, bet 
nenumušė nė vieno “Zero”.

Po to dar turėjome vieną žygį, 
kuriame ir man pavyko numušti 
olandų naikintoją. Tai buvo ma
no 13-tas laimikis ore.

Vėliau kelis mėnesius mus 
kilnojo iš vieno aerodromo į ki
tą. Buvome grįžę ir į Filipinus, 
kad padėtume armijai užimti 
Corregidor tvirtovę. Vėliau mū
sų grupė buvo perkelta į Bali sa
lą* Indonezijoje, kad galėtume 
vykdyti tolimesnius veiksmus 
pietuose.

XI
Kurį laiką gyvenome Bali sa

los aerodrome. Nors aplinkui 
■graži gamta, bet mums pasidarė 
nesmagu: išmokom kovoti ore, o 
dabar jau kuris laikas vaikštinė
jame žemėje.

Vieną dieną, matyt, per klai
dą mūsų aerodrome nusileido 
amerikiečių bombonešis B-17. 
Mes nudžiugome, kad galėsime 
iš arti pastudijuoti jo apsigyni
mo įrengimus, bet staiga į tą 
lėktuvą ėmė šaudyti aerodromo 
priešlėktuvinė apsauga. Ameri
kiečiai susigriebė, — pakilo į 
orą ir nuskrido. Mes, lakūnų 
grupelė, nubėgome į priešlėktu
vinį postą, iš kurio buvo šaudo
ma. Vienas mūsiškių suriko ant 
puskarininkio, kuris buvo prie 
kulkosvaidžių, bet tas atsakė: 
“Kodėl? čia buvo priešo lėktu
vas. Mums įsakyta į priešo lėk
tuvus šaudyti, o ne juos draugiš
kai sutikti”. Netrukus atbėgo 
priešlėktuvinės apsaugos leite
nantas. Jam buvo paaiškintas 
įvykis. Leitenantas nusilenkė 
mums ir tarė: “Aš nežinau, kaip 
jus atsiprašyti už savo vyrų 
kvailumą”.

Kremliuje, buvo pašalintas iš gatyvus. Pasirodo, Europą 
kompartijos eilių, bet šiandien siaubęs Hitleris jaunystės di< 
tebėra gyvas. Visų užmirštas, mis svajojo tapti dailini gyvena Maskvoje ir duoną valgo ....... .
iš jam paskirtos pensijos. J. von 
Ribbentropas, buvęs kadaise vy
no pardavėju, savo politinę kar
jerą užbaigė Nuernbergo kartu
vėse kartu su kitais nacių .di
džiūnais.

Iš anuometinių nacių vadų te
bėra gyvas 10 metų Nuernber- 
ge atkalėjęs Hitlerio testamen
tinis įpėdinis admirolas K. Doe- 
nitzas, dabar gyvenantis Ham
burgo priemiestyje. Susitiki
muose su žurnalistais jis vis dar 
bara Vakarų sąjungininkus už 
jų politinj nesubrendimą, kurio 
dėka Sovietų Sąjunga šiandien 
vėl sudaro didžiausią grėsmę pa
sauliui.

Gyvieji ir mirusieji
Vakarų sąjungininkų buvusių 

vadų eiles praretino W. Chur- 
chillio ir gen. D. Eisenhowerio 
mirtis. Abu jie turėjo pakanka
mai laiko ir progos, ypač D. 
Eisenhoweris, tapęs JAV prezi
dentu, nusivilti savo talkinin
kais sovietais ir aplamai sovieti
niu komunizmu. Galimas daly
kas, prieš mirtį jie buvo padarę 
atitinkamas išvadas, bet jos bu
vo pavėluotos, neįgyvendina
mos. Briuselyje tebėra gyvas P. 
H. Spaak, buvęs Belgijos vyriau
sybės išeivijoje užsienio reikalų 
ministeris ir ilgametis premje
ras. Italijos socialistų vado P. 
Nieni iliuzijas sudrumstė jo par
tijos skilimas, privertęs jį pa
sitraukti iš politinių dirvonų.

Jugoslavijoje tvirtai tebesilai
ko prie amžiaus aštuoniasde
šimtmečio artėjąs partizanų va
das Broz Tito, sėkmingai įveikęs 
sovietų žabangas ir bandąs kurti 
savitą komunizmą. Partizaninia
me kare jo artimiausiais drau
gais buvo serbas A. Rankovičius 
ir propagandistas M. Djilas. 
šiandien R. Rankovičius yra nu
stumtas į užkampį po nesėkmin
go bandymo pašalinti iš valdžios 
senąjį Tito, o M. Djilas jau net 
10 mėtų atsėdėjo kalėjime už- 
revoliucinius rašinius, skelbian
čius idėjinį komBnizmo išsigimi
mą, naują išnaudotojų klasę, ku
ri save vadina komunistais.

Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai
kuris neišeitų į gerą. Naujasis 
mūsų vadas neleido grįžti į Ja
poniją ir tuo išgelbėjo mano gy
vybę. Visi iš Bali salos grįžusie
ji į Japoniją lakūnai vėliau buvo 
paskirti į Midway operacinę 
grupę. Jie beveik visi žuvo bir
želio 5 d. aršioje kovoje su ame
rikiečiais.

Salų srityje
Netrukus iš Bali salos buvo

me perkelti į N. Britanijos salą, 
Į Rabaul aerodromą. Jei Bali sa
la buvo graži vietovė su geru 
aerodromu, tai čia viskas buvo 
padengta pelenais, kylančiais iš 
ugniakalnių. Laimė, kad mes čia 
ilgai nebuvome. Dalį mūsų lakū
nų su naujais “Zero” naikintu
vais perkėlė į Lae aerodromą 
Naujosios Gvinėjos salos ryti
niame pakraštyje. Tos salos pie
tiniame išškyšulyje — Port Mo
resby buvo mūsų priešai, čia 
prasidėjo aršios oro kovos. Mes 
beveik kasdien vykdėme uždavi
nius — dažniausiai lydėdavome 
savo bombonešius, kurie iš Ra
baul aerodromo skrisdavo bom
barduoti Port Moresby ir apy
linkių. Priešas taip pat puldavo 
mūsų aerodromą bombonešiais 
ir naikintojais. Lae aerodrome 
mūsų grupei vadovavo kpt. M. 
Saito.

PARUOŠĖ J. VAIČELIŪNAS
Šalia manęs buvęs mano sparni- 
nis lakūnas Honda pašoko, išbė
go pro dūris ir sutvarkė tą vyru
ką. Honda įpyko ir šaukė ki
tiems priešlėktuvininkams: “Ei
kite čia, jūs armijos mergvai
kiai! Aš esu Honda iš laivyno!” 
Du priešlėktuvininkai atskubėjo 
ir puolė Hondą, bet šis per mi
nutę ir juos sutvarkė. Pradėjo 
ta kryptimi bėgti daugiau prieš- 
lėktuvininkų, bet tuo pačiu mo
mentu atbėgo ir jų leitenantas. 
Jis savo vyrus nusivarė atgal sa
kydamas: “Jūsų pareiga kovoti 
su priešais, o ne su savo tautie
čiais. Jei kaunatės, pasirinkite 
tokius, kuriuos galėtumėte nu
galėti. Tie lakūnai yra samura
jai. Jie nieko daugiau nemėgsta, 
kaip tik kautis.”

Kitą rytą tas leitenantas atėjo 
pas mus ir tarė: “Javos saloje, 
Bandunge, armijos kariai pa
ėmė nesužalotą amerikiečių 
bomboneši B-17.” Mes nudžiugo
me, kad galėsime paskraidyti 
tuo bombonešiu, deja, mes jo 
nematėm — vyriausios vadovy
bės buvo duotas Įsakymas tą 
bombonešiį nuskraidinti Į To
kijo.

Atgal į Japoniją?
Pagaliau išgirdome naujieną: 

dalį mūsų lakūnų grąžins Į Japo
niją. Ir man nušvito viltis grįžti 
į savo kraštą. Juk jau 35 mėne
siai buvau už savo tėvynės ribų, 
neskaitant trumpo laikotarpio, 
kai buvau grįžęs į Japoniją gy
dytis.

1942 m. kovo 12 d. iš Japoni
jos pas mus atvyko karininkas 
T. Nakajima ir pakeitė mūsų 
eskadrilės vadą Itn. E. šingo’ 
Taip pat jis perskaitė pavardes 
70 lakūnų, kurie turės grįžti į 
Japoniją. Mano pavardės tame 
sąraše nebuvo. Vėliau aš krei
piausi į naują eskadrilės vadą ir 
paklausiau, kodėl mano pavar-

Tamstos, Sakai. Mes kelsimės į 
naują oro bazę Rabaule, Naujo
joj Britanijoj. Kiek žinau, esate 
geriausias lakūnas eskadrilėje, 
ir aš noriu, kad skristumėt su 

namo ginti tėvynės.”
Nieko daugiau neklausiau ir 

grįžau į savo baraką. Sudužo 
mano viltys pamatyti Fujdžiko 

šeimą. Bet nėra blogio,

XII
1942 m. balandžio 8 d. kartu 

su kitais 8 lakūnais atskridau į 
Lae aerodromą. Įspūdis nekoks: 
aerodromas mažas, nešvarus, 
menki kilimo takai, čia mūsų 
laukė jau anksčiau atvykusieji 
lakūnai. Kai privažiavome prie 
angarų, mane pirmieji pasveiki
no Honda ir Yokokawa, buvę 
mano sparniniai lakūnai Javos 
salos karo veiksmų srityje. 
“Sveikas sugrįžęs, Sakai!” šau
kė Honda. “Gražiausias pasaulio 
kampelis sveikina tave!” Honda 
visados buvo humoristas. Vėliau 
jis kalbėjo: “Saburo, užtikrinu, 
kad atvykai į geriausią medžiok
lės vietovę. Prieš tris dienas 7 
mūsų bombonešiai, lydimi 4 
naikintojų, puolė Port Moresby 
— buvo numušti du priešo nai
kintojai, netekome vieno “Ze
ro”. S< dieną toks pat sa
vų lė skaičius numušė 
penkis priešo lėktuvus. Vakar 
du “Zero” naikinaojai prie Sala* 
maua užpuolė tris priešo bom
bonešius ir du jų numušė. Žuvo 
vienas “Zero”. (Bus daugiau)ių nuostatų!” ir savo
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Lietuvybės išlaikymas tremties gyvenime ypač priklauso nuo 
šeimos ir mokyklos, šeimoje vaikas išmoksta kalbėti tėvų prigim
ta kalba, o mokykla tobulina jo kalbą ir perteikia visas kitas žinias 
apie tėvų kraštą. Mokytojo darbas tremties mokykloje pareikalau
ja daug pastangų ir ryžto norint pasiekti patenkinamų rezultatų. 
Mokytojas ir pragyvenimui, ir ateičiai privalo turėti pajamų šaltinį, 
o mokyklai paaukoti savo laisvalaikį. Kai mokytojas betgi jaučia, 
kad tėvai ir visuomenė už jo pasiaukojimą reiškia padėką, patiria 
džiaugsmą ir didelį moralinį pasitenkinimą, kurio joks piniginis at
lyginimas neatsvers. Tai patyrėme ir mes, kai gegužės 30 d. mud
viejų 25 metų pedagoginio darbo tremties mokykloje ir 10 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties proga buvo suruoštas gražus ir didin
gas pagerbimas Jaunimo Centro salėje Hamiltone. Buvome didžiai 
nustebę, ypač iškilmingu sutikimu, kai pamatėme pilną salę prisi
rinkusių giminių, draugų ir pažįstamų iš įvairiausių vietovių. Sun
ku surasti žodžius išreikšti dėkingumui. Mudviejų nuoširdžiausia 
padėka priklauso visam rengėjų komitetui už tikrai didelį pasiaukoji
mą ir pasišventimą, atliekant pasiimtas pareigas. Ypatingai nuošir
di padėka prel. dr. J. Tadarauskui, kuris buvo parengimo vyriau
sias organizatorius ir tvarkytojas, o rengėjų komiteto nariai — K. 
Blekaitienė, G. Jasevičius, M. Kvedarienė, L. Meškauskienė, K. Meš
kauskienė, V. Morkūnas, S. Rakštienė, J. Stankus, K. Simaitis, E. 
šopienė, Alg. Trumpickas, F. Urbaitis, M. Zurlienė.

Mudviejų nuoširdžiausia padėka vysk. V. Blizgiui už turiningą 
sveikinimą ir už gražiausius linkėjimus, kurie pasiliks mūsų širdy
se neužmirštami; Sv. Kazimiero Kolegijos Romoje rektoriui, prel. 
L. Tulabai už sveikinimą; PLB švietimo tarybos pirm, mokytojui 
A. Rinkūnui ir Poniai už turiningą straipsnį “Tž”, už pagrindinę 
kalbą pobūvio metu ir dalyvavimą; už sveikinimus raštu: KLB kraš
to valdybos pirm. dr. S. Čepui, KLB švietimo komisijos pirm. L. Ta
mošauskui, Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos vedėjui J. 
Andruliui. Nuoširdi padėka prel. dr. J. Tadarauskui už parūpintą 
ir perskaitytą šv. Tėvo palaiminimą ir už gražų pasveikinimą savo 
ir parapijos komiteto vardu; J. R. Simanavičiui ir Poniai už pobū
vio garsinimą ir perduotus mudviem sveikinimus lietuviškos radi
jo valandėlės metu, už solo dainas ir dalyvavimą; KLB Hamiltono 
apylinkės valdybos pirm. K. Mileriui už sveikinimą Bendruomenės, 
visų organizacijų vardu ir už vadovavimą pobūvio metu; tėvų ko
miteto pirm. G. Jasevičiui už sveikinimą ir įteiktą dovaną — mar- 
moro rašalinę komiteto vardu; mokytojai L. Verbickaitei už pasvei
kinimą I-mosios laidos mokyklą baigusių vardu ir už įteiktą dovaną; 
E. Labuckui, I-mo skyr. mokiniui, už labai gražiai padeklamuotą ei
lėraštį. Nuoširdžiausia mudviejų padėka už dovaną — brangų in
dų rinkinį visiems pobūvio dalyviams, prie jos prisidėjusiems ir vi
sų vardu ją įteikusiems — E. Šopienei ir J. Stankui. Nuoširdi padė
ka už dovanas: KLB Hamiltono apylinkės valdybai už odinį albumą, 
kurį įteikė vicepirm. J. Krištolaitis; Aušros Vartų parapijos komi
tetui už arbatai setą, kurį įteikė komiteto pirm. inž. J. Kšivickis; 
muzikui Paulioniui ir Poniai už solo dainas ir už suorganizuotą sve
čių chorą bei padainuotas dainas; p. p. Milašiams — už gražų, ska
nų sukaktuvinį tortą ir už pobūvio aprašymą “NL”. Padėka visiems 
už asmenines dovanas ir atsiųstus sveikinimus.

Visiems rengėjams ir dalyviams dar kartą tariame nuoširdžiau
sią padėką. Jūsų visų suteiktas mums džiaugsmas ir parodytas 
nuoširdumas pasiliks mums neužmirštamas. Ačiū. Ačiū.

Jūsų Ant. J. Mikšiai

Mielam

išėjus amžinybėn, jo gyvenimo mylimą bendrake
leivę LIUDĄ - ANELĘ skausme užjaučiame ir 
drauge liūdime —

Antanas Orintas
Asta ir Vacys Kleizos
Vida ir Gediminas Kaulėnai

L. K. Kūrėjų-Savanorių Sąjungos nariui
a. a. kav. majorui JUOZUI ŠARŪNUI 
mirus, jo žmoną ONĄ, seseris M. PAŪGIENĘ ir O. 
ŽELVIENĘ (Čikagoje), seserį ir 3 brolius Lietuvoje su 
šeimomis užjaučiame ir kartu liūdime —

L. K. Kūrėjų-Savanorių Sąjungos Toronto 
karin. Juozapavičiaus skyriaus valdyba

Brangiam tėveliui

PRANUI GAURILIUI

Lietuvoje mirus, dukrą ALDONĄ JANKAITIENĘ 
ir jos šeimos narius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime —

M. V. Vaitkui -

Brangiam TĖVELIUI Lietuvoje mirus,

JANINĄ ŠARŪNIENĘ nuoširdžiai užjaučiame —

S. O. Pranckūnai

mirus, dukterims BIRUTEI, IRENAI, NATALIJAI, jų 
šeimoms ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia —

Gontų šeima

ALOYZUI U N D R A I Č I U I
mirus, jo mamytei ELENAI UNDRAITIENEI ir arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą — 
Šalčiai Skukauskai

P. J. ŽaKauskai

Mylimom Tėvui, uošviui
A. A. JONUI CIRUŠIUI Suvalkų trikampyje mirus, 
šaulius JULĖ ir KLEMENSĄ LIUTKUS bei artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —



A. Dudaravičius, G. Breichmanas ir "Gyvataro" vadovė G. Breich 
manienė Edmontono aerodrome

“GYVAIARAS” KANADOS VAKARUOSEi

Hamiltono “Gyvataras” surengė 
keletą sėkmingų koncertų Kanados 
Vakaruose gyvenantiems lietuviams. 
Skelbiame porą gautų pranešimų.

RED.
NEPAPRASTA ŠVENTĖ

Sault Ste. Marie lietuviai birželio 
26 d. turėjome nepaprastą šventę — 
mus aplankė šaunusis Hamiltono 
“Gyvataras”. Nebandysiu smulkiai 
aprašinėti, nes “Gyvataro” stiprumas 
yra plačiai žinomas tiek Kanadoje, 
tiek ir užsienyje. Savo šokių darniu 
menisku išpildymu, tautinių drabu
žių spalvingumu mus tiesiog sužavė
jo. Gausiai dalyvavę kitataučiai pa
reiškė, kad tokį puikų tautinių šokių 
vienetą mato pirmą kartą. Kiekvie
ną šokį lydėjo ilgi plojimai, o kon
certą užbaigus, publika pagerbė šo
kėjus atsistojimu ir audringu ploji
mu.

Važiuosime į Hamiltoną ...
Po koncerto buvo vaišės ir šokiai. 

Per šokių orkestro padarytą pertrau
ką “Gyvataras” ir vėl mus sukėlė ant 
kojų, pradėjęs šokti ratelius su 
skambia lietuviška daina, šokome ir 
dainavome visi kartu — ir jaunimas 
ir senimas. “Gyvataras” mūsų širdy
se paliko neišdildomą įspūdį. Kaip 
reikalingi tokių grupių dažnesni at
silankymai mažoms, toli nuo didžių
jų lietuviškų centrų esančioms kolo
nijoms! “Gyvataras” ypač įžiebė pa
triotinio jausmo kibirkštėlę mūsų 
jaunimui. Girdėjau jaunimą kalbant: 
'“Važiuosime studijuoti į Hamiltoną, 
kur tiek gražaus lietuviško jaunimo, 
kur ir mes galėsime įsijungti į jų 
eiles”. O mūsų mažieji klausia: “Ma
ma, kodėl mes negyvename Hamilto
ne? Aš irgi norėčiau šokti “Gyvata
ro” eilėse...” Pagarba Hamiltono jau
nimui, ypač G. Breichmanienei, už 
nenuilstamą darbą. Jūs esate geriau
si lietuvių tautos ambasadoriai ir pa- 
trijotinio jausmo žadintojai mūsų 
jaunimo eilėse.

Sudiev, lietuviai...
šeštadienio rytą gausus lietuvių 

būrys išlydėjo hamiltoniečius į Ka
nados Vakarus. Aerodrome jie atsi
sveikino su daina “Sudiev, lietuviai, 
sudiev ...” Ilgai dar sekėme lėktu
vą, tolydžio mažėjantį horizonte, ir 
kažkodėl širdyje buvo graudu. Neži
nau kodėl — ar kad jie taip greitai 
išvyko, ar kad mes gyvename čia, o 
ne didelėse lietuvių kolonijose. A. V.

LENKIAME GALVAS
Kad garsioji Hamiltono lietuvių 

tautinių šokių grupė “Gyvataras” at
vyksta Edmontonan, sužinojome iš 
anksto. Iš anksto ir plačioji kanadie
čių visuomenė buvo painformuota 
per spaudą ir radiją. Atvažiavimo iš
vakarėse, lyg įvadą koncertui, “Ed
monton Journal” dienraštis įdėjo di
džiulę nuotrauką tautiniais drabu
žiais apsirengusias vietinių lietuvai
čių: Liną Pilipavičiųtę, Ritą Pilipavi- 
čiūtę, Rūtą Gudjurgytę, Angelę Au- 
gytę ir Dalią Mitalienę. Garsusis 
“Gyvataras”, — rašė “Journal”, su
darytas iš lietuvių imigrantų sūnų ir 
dukterų, jau pakeliui į Edmonto- 
ną...

Birželio 28, sekmadienio rytą, mie
li svečiai Edmontono lietuvių buvo 
sutikti tarptautiniame aerodrome. 
Gerai organizuoto kamiteto pastan
gomis jie tuojau buvo išskirstyti ir 
išvežioti į edmontoniečių namus 
trumpam poilsiui, nes tos pačios die
nos popietėje turėjo įvykti didžiulėje 
Jubilee auditorijoje pirmas lietuvių 
meno pasirodymas.

šluostėme ašaras
Punktualiai 2 vai. p. p. pakilo sce

nos uždanga, ir Edmontono LB apy
linkės pirm. Jurgis Karosas paskelbė 
programos pradžią. Sugiedojus Kana
dos ir Lietuvos himnus, jis supažin
dino koncerto dalyvius su garbės sve
čiais ir pakvietė šodį tarti Albertos 
valdžios atstovą Gordon Taylor, jau

Edmontono lietuviai ir jų svečiai kanadiečiai seka ''Gyvataro" 
<oncertq Jubilee auditorijoje

nimo ir susisiekimo ministerį. G. Tay
lor savo kalboje priminė Kanados 
lietuvių įnašą į šio krašto augimą ir 
kultūrą, ypatingai pabrėždamas to 
įnašo didumą, proporcingai palygi
nus su kitomis etninėmis grupėmis. 
Geriausias pavyzdys — “Gyvataras”, 
atstovavęs Kanadai Prancūzijoje, 
puikiai pasirodęs V. Vokietijoje, pa
saulinėje parodoje Niujorke bei ki
tose vietovėse. Po ministerio G. Tay
lor kalbos prasidėjo mūsų tautinių 
šokių grupės pasirodymas.

“Gyvatare”, mūsų lūkesčiai tave 
pamatyti išsipildė! Tavo gražiai at
liktą programą su pasigėrėjimu sekė 
ne tik mūsų kolonijos lietuviai, bet 
ir daug kanadiečių, iš viso virš 900 
žmonių. Pastebėjau, daugelis susi
jaudinęs šluostė ašaras, stebėdami 
“Linelius”, “Rezginėlę”, “Aštuonytį”, 
“Grįžimą Tėvynėn” ir ypač “Sadutę”. 
Skanaus juoko sukėlė “Senių šokis”. 
Šokėjų grakštumas, šokių išraiška, 
prasmė ir puiki akordeonisto muzika 
ilgai pasiliks mūsų atmintyje. Didelį 
įspūdį paliko puikus ir imponuojan
tis Linos Verbickaitės programos 
pravedimas. Keletui šokių galbūt trū
ko gretų lygumo, bet visa atpirko 
programos darnumas. Įspūdis būtų 
buvęs dar stipresnis, jei gyvatarie- 
čiai programon būtų įtraukę bent po
rą liaudies dainų.

Dovanos burmistrams
Kai nuaidėjo paskutinio šokio 

“Kalvelis” garsai, gausiu publikos 
plojimu buvo iškviesti scenon visi 
šokėjai. Algis Dudaravičius, šio pa
rengimo iniciatorius ir organizato
rius, supažindino svečius bei visus 
dalyvius su “Gyvataro vedėja” G. 
Breichmaniene, kuriai buvo Įteikta 
gėlių puokštė, o kiekvienam šokėjui 
prisegta rožė. Toliau sekė įdomus ir 
jaudinantis dovanų pasikeitimas. 
“Gyvataro” grupės atstovas G. 
Breichmanas įteikė miesto burmistrą 
atstovaujančiai poniai McCallum Ha
miltono burmistro dovaną — herbą. 
Ponia McCallum ta pačia proga pa
prašė G. Breichmaną nuvežti Edmon
tono miesto dovaną Hamiltonui—pa
garsėjusią “Klondike dienų” skrybė
lę. Ji taip pat nuoširdžiai dėkojo “Gy
vataro” vadovei G. Breichmanienei 
ir visai grupei už puikiai atliktą 
programą, reiškė pasigėrėjimą mūsų 
tautiniais šokiais. Jos teigimu, “Gy
vataro” koncertas buvo svarbus įna
šas Edmontono miestui Kanados Die
nos išvakarėse.

Bendra vakarienė
Tos pačios dienos vakarą Lietuvių 

Namuose įvyko iškilmingas “Gyvata
ro” priėmimas ir bendra vakarienė. 
Prie gėlėmis papuoštų stalų jautrų 
žodį tarė Algis Dudaravičius, bran
gius svečius sveikino parapijos kle
bonas kun. Iz. Grigaitis, Lietuvių Na
mų direktorių vardu — J. Pašukonis. 
“Gyvataro” vadovė G. Breichmanie
ne įteikė A. Dudaravičiui gražią do
vaną — albumą su jame įrašytais 
Vinco Kudirkos žodžiais iš eilėraščio 
“Labora”. Visų dalyvių pakili šven
tiška nuotaika, skambios lietuviškos 
dainos, protarpiais paįvairintos šo
kių variacijomis, paliko tikrai nepa
mirštamą įspūdį. Panaši nuotaika, 
prisimenu, šiuose L. Namuose buvo 
1967 m. kovo 3—4 d. d., kai pagarsė
jusi Toronto lietuvių mergaičių krep
šinio komanda Aušra varžėsi dėl Ka
nados čempiono vardo Edmontone.

“Gyvataro” išleistuvės
Numatyta programa birželio 30 vi

dudienį prie miesto rotušės dėl blo
go oro neįvyko. Tos pačios dienos va
karą Lietuvių Namų salėje vėl turė
jome pobūvį-šokius, “Gyvataro” iš
leistuves iš Edmontono. Kaip ir sek
madienio vakarą, “Gyvataro” šokėjai 
pasirodė kaip disciplinuota bei tvar
kinga grupė, pilna jaunatvės ener
gijos, lietuviškos dvasios, draugišku
mo ir sąmojaus. Šokiams grojo ge
ras orkestras, o pertraukų metu

Jaunuoliai painiavose ir kelias ateitin
Dr. William Glasser, plačiai žinoma amerikiečių psichiatro it mokyklų patarėjo, mintys
Savimi patenkinti vaikai daž

niausiai neįkliūva į painiavas. 
Nežmoniškai daugėjantis jauni
mo tape narkotikų vartojimas, iš 
namų bėgimas, laisvas lytinis 
santykiavimas, smurto reiškiniai
— tai savimi nusivylimo pasek
mės. Pagrindinėse gyvenimo sri
tyse suklupę jaunuoliai bėga 
nuo tos nemalonios tikrovės ir 
griebiasi to, kas jiems tuo metu 
atrodo geriausia. Vaikai, pradė
ję galvoti, kad jie niekam tikę, 
nedaug ko verti, pradeda elgtis 
neatsakingai, keršyti kitiems, 
net ir savo tėvams.

Tokie vaikai pasitaiko ne tik 
tarp nepasiturinčių, bet ir tarp 
turtingiausių šeimų, žinoma, 
turtingas tėvas gali kreiptis į sa
vo advokatus, psichiatrus, priva
čias mokyklas ir kitokias jam 
prieinamas įstaigas, kad savo 
vaiką apsaugotų ar atitiestų, ta
čiau nepasiturintieji tėvai turi 
tenkintis viešomis įstaigomis. O 
tai dažnai reiškia, kad jų vaikui 
nebus suteikta tinkama pagalba.

Nusivylimas mokykloje
Savimi nusivylimo bei menka

vertiškumo jausmas pas jaunuo
lį atsiranda labai anksti — daž
niausiai pirmuosiuose pradinės 
mokyklos skyriuose. Jeigu jis 
gauna žemus laipsnius, kapitu
liuoja, nes būdamas 8, 9 ar 10 
metų amžiaus jis laiko tuos 
laipsnius pilnutiniu savęs įverti
nimu. Tokiam tolimesnis buvi
mas mokykloje yra panašus į ka
lėjimą. Dėlto labai kalta yra mū
sų švietimo sistema, tapusi at
mintinio kalimo puoselėtoja. 
Mokytojas mažai tegali jausmi
niu bei protiniu būdu bendrauti 
su paskiru mokiniu. Jo užduotis
— pasakyti mokiniui, ką jis turi 
atmintinai išmokti. Nors tai mo
kiniui būtų visai nesuprantama, 
jis viską turi atmintinai žinoti, 
nes kitaip neišlaikys egzaminų. 
Gabesnieji arba su geresniu pa
siruošimu namuose dažnai nuga
li tokius sunkumus. Jie gali at
mintinai išmokti tuos tūkstan
čius dalykų, kurie turi būti iš
mokti, nors tai būtų ir nesąmo- 
nė.Tuo būdu daugiau nei pusei 
visų vaikų mokykla tampa ne
pasisekimo priežastimi, jeigu jie 
neturi namuose įdiegto savo ver
tės jausmo. Pvz. Los Angeles

"Gyvataro" šokėjai ruošiasi kon
certui Edmontone
skambėjo dainos, svečių paįvairina^ 
mos kai kuriais tautinio pobūdžio šo
kiais. Mūsų kolonijos veikėja bei dai 
nininkė A. Šmitienė taip pat padai
navo porą solo dainų, keletą prita
riant jaunimui. Kai laikrodžio rodyk
lė artėjo prie vakaro užbaigos, paju
tome savotišką melancholiją, nes ži
nojome, kad reikės skirtis. Atsisvei
kinimo žodį tarė Algis Dudaravičius 
dar kartą dėkodamas šokėjų grupei 
ir svečiams už atsilankymą. ‘Gyvata
ro” vadovei G. Breichmanienei jis 
įteikė medžio drožinį — Rūpintojėlį, 
kaip simbolį tikėjimo ir vilties.

Padėka Augščiąusiajam
Sekančią dieną, liepos 1, 9 vai. ry

to Lietuvių Namų koplyčioje kun. Iz, 
Grigaitis atlaikė pamaldas išvykstan
tiems. Lengvas lietus, belsdamasis į 
koplyčios langus, tarsi verkė išvyks
tančių, bet mūsų maldos ir padėka 
Augščiausiajam liejosi iš lietuviškų 
krūtinių, o lūpos kartojo padėkos žo
džius. Mes taip pat prašėme globos 
bei palaimos “Gyvatarui” jo toli
mesniuose darbuose, garsinančiuose 
lietuvio ir Lietuvos vardą.

Valdybos vardu dėkoju mieliems 
J. E. Augiams, P. P. Balučiams, A. 
M. Dudaravičiams, J. M. Gudjur- 
giams, V. E. Kadžiams, A. F. Kantau
tams, J. E. Karosams, J. M. Kirdei
kiams, A. D. Mitalams, J. B. Pilipavi- 
čiamą, S. V. Sapkoms, T. E. Uogin
tams už “Gyvataro” grupės narių glo
bą bei nakvynes, taip pat ponioms 
Kantautienei, Mitalienei ir Šmitienei 
už ypatingas pastangas ir darbą, vi
siems vienu ar kitu būdu prisidėju- 
siems prie šio parengimo, kuris 
mums, edmontoniečiams, davė tiek 
daug džiaugsmo ir pasididžiavimo. 
:Bus daugiau) J. P. 

mieste % visų šeštą skyrių bai
giančiųjų vaikų nėra pasiekę to 
skyriaus nustatyto lygio nei arit
metikoje, nei skaityme. Dauge-

Seniau ir dabar
Kiekvienas mūsų vienu ar ki

tu metu esame išgyvenę nepasi- 
sekimų ir pakliuvę į panašias ap- 

lis jų yra pakeliui į nusivylimą linkybes, kaip ir dabartiniai 
savimi ir ateityje taps problema jaunuoliai, tačiau mes iš viso to 
šeimai ir bendruomenei. įstengėme išsilaisvinti Dabar

yra daug jaunuolių, kurie to ne
įstengia. Jie puikiai žino ką da
ro: nėra aklos pasąmonės stu
miami ir visai sąmoningai renka
si tai, kas jiems tuo momentu 
duoda dalinį pasitenkinimą sa
vimi. Taip yra todėl, kad dabar
tinis jaunimas auga visai kito
kiose sąlygose nei anksčiau. Se
niau jaunuolis greit įsisąmonin
davo, kad turi mokytis, nes ki
taip negaus tinkamo darbo ir ne
galės pragyventi. Dabar Vakarų 
pasaulyje toks motyvas nebeturi 
reikšmės. Vien sugebėjimas pra
turtėti nebėra žmogaus laimė. 
Žmogus, kuris uždirba $50.000 
—$100.000 per metus, šiais lai
kais gali jaustis daug nelaimin
gesnių už tą, kuris 1930 metais 
dirbdamas juodžiausią darbą te
įstengė suvesti galą su galu: Vi
sa tai pasikeitė technologinės re
voliucijos, politinio galvojimo 
kaitos bei užtikrintos gerovės 
dėka.

Televizija diktuoja
Labai didelę įtaką jaunuoliui 

šiuo atžvilgiu daro ir televizija, 
kuri nuolat vaizduoja bei perša 
perteklių ir rodo tokį augštą 
ekonominio gyvenimo lygį, ku
rio negalime pasiekti. Televizija 
nuolat kala, jog turime būti ne
patenkinti tuo, ką turime. Esą 
mes galime būti daug laiminges
ni, sėkmingesni ir mėgstamesni, 
jei laikysimės per televiziją duo
damų reklaminių patarimų. 
Mums rodoma, kaip tykus ir 
nuostabus yra 1970 metų auto
mobilis ir kaip jis mus padarys 
laimingais, žinoma, niekas ne
pasako, kaip tokį tykų ir nuosta
bų automobilį ' įsigyti, tačiau 
duoda suprasti, kad jis mums 
dabar yra būtinas. Suaugę daž
nai turi pakankamai patirties 
tam atsispirti, tačiau jaunuolis 
dažnai tik tiek težino, kad jie 
namuose tokio automobilio ne
turi, o jo reikia laimei. Aiš
ku, tėvai jam išaiškina, kad au
tomobilis nėra viskas, kad auto
mobiliui pirmiausia reikia susi
taupyti pakankamai pinigų. Bet 
mūsų kultūra yra taip persunkta 
greitu savęs patenkinimu, kad 
ateities tikslai jaunuoliui nu
blunka prieš tuo metu matomus 
blizgučius. Juk dažnai ir tėvai 
vaikus prie to pripratina: veda 
pas gydytoją dėl mažiausio per
šalimo, veža pas dantistą, kad 
uždėtų brangias dantims lyginti 
vieliukes, o grožio salonuose rū
pinasi, kad madingai suraitytų 
mažųjų plaukus. Tėvai perka 
veik visa, ko jie nori. Tai daro 
ne tik turtingieji, bet ir netur
tingos šeimos.

Tokiu būdu tėvai moko savo 
jaunimą naudotis visokiais ma
lonumais. Tad visai nelogiška, 
kad vėliau iš jų reikalaujama, 
kad jie siektų didesnių, tolimes
nių tikslų. Raginimas pirmo sky
riaus mokiniui gerai mokytis, 
kad vėliau galėtų patekti į gerą 
universitetą, jam nieko nereiš
kia. Jis nori ką nors atsiekti da
bar — šiuo metu. Kitaip jis mo
kykloje nesimokys.

Paruošė kun. J. Staškevičius

šeimai ir bendruomenei.
Pakeisti sistemą
Pirmiausia reikia pakeisti pa

čią švietimo sistemą, kad moki
niai ir mokytojai nuo pat darže
lio iki paskutinės gimnazijos kla
sės galėtų paskirai su kiekvienu 
intelektualiai bendrauti bei ben
dradarbiauti. Mokytojai turėtų 
įžiūrėti kiekviename savo moki
nyje atskirą asmenį, o mokiniai 
tada pajustų mokymosi įdomu
mą — bandytų patys spręsti 
problemas, stengtųsi ką nors iš
rasti, nebereikėtų sėdėti ir krau
ti atmintin visa tai, kas dėstoma, 
išspręsti atitinkamą skaičių jau 
daugelį kartų spręstų matemati
kos uždavinių.

Taigi reikėtų keisti pasilikimo 
ir į kitą skyrių perėjimo pažiūrą. 
Tai nereiškia, kad visiems moki
niams reikėtų žymėti vienodus 
laipsnius. Aišku, nusipelniusius 
reikia tinkamai atlyginti, tačiau 
kiekvienam, net ir silpniausiam 
mokiniui reikėtų parodyti, jog 
nenorima jų pasilikimo. Jį rei
kėtų įsąmoninti, kad už nepada
rytą darbą niekas jam gerų 
laipsnių nežymės, o jei dirbant 
kas nors ir nepasiseks, blogas 
laipsnis nebus žymimas — bus 
laukiama, kol geriau padarys,

Mažiau kalti, daugiau protauti
Žinoma, mokytojai turi ma

tuoti mokinių išsilavinimą pagal 
tam tikrus reikalavimus, bet vi
sa tai galima atlikti ir be forma
lių egzaminų, vien stebint moki
nio darbus. Jei mokinys kurioje 
nors srityje neįstengia išsilaikyti 
savo klasės lygyje,. jį tai pamo
kai vertėtų nuvesti į atitinkamą 
klasę, tačiau jokiu būdu nelauk
ti ild mokslo metų pabaigos ir 
tada palikti jį antriem metam ta
me pačiame skyriuje. Be to, di
desnis dėmesys turėtų būti krei
piamas į mokinio protavimą, o 
ne atminties žinias. Kai jaunuo
lis pradeda remtis atmintimi, o 
ne protavimu, sumažėja ir jo ga
limybės atrasti pasaulio prasmę 
bei savo vietą pasaulyje. Todėl 
ir narkotikų vartojimas kartas 
nuo karto pasireiškia net tarp 
labai gabių, šviesių jaunuolių, 
kuriems mokslas pasirodo nieko 
bendro neturįs su tikrove ir to
dėl bevertis.

Kerštas visiems
Jaigu jaunuolis jaučiasi sėk

mingas moksle, tai vertinimo 
procesas jam tampa malonus, ir 
jis pradeda optimistiškiau žvelg
ti į ateitį. Todėl mokinys, ku
riam sekasi, juo toliau, juo ge
riau mokosi. Jaunuolis gi, ku
riam nesiseka ir kurį mokykla 
paženklina kaip niekam tikusį 
moksle, ima jaustis niekam ver
tu ir kitose gyvenimo srityse. Jis 
sutapatina save su nesėkme. O 
tai dar daugiau jį skaudina. Aiš
ku, priėjęs tokią išvadą, jis ne
bemato prasmės ir nusprendžia 
iš tokio gyvenimo trauktis arba 
jam priešintis. Toks jaunuolis 
gali tapti labai agresyviu, kerš
tingu ir atsidurti pataisos na
muose arba kalėjime. Jis taip 
pat gali tapti pasyviu mokyto
jams, tėvams, draugams, būti su
rūgusiu, bet npadaryti jokio di
desnio nusikaltimo. Kitas kelias, 
kurį jis gali pasirinkti, tai pasi
traukti iki tam tikro laipsnio iš 
tikrovės. Kartais tai pasireiškia 
labai lengva forma — nervišku
mu, prislėgta nuotaika, fiziniais 
negalavimais — nugaros skaus
mais, skilvio žaizdomis. Kartais 
mokiniai bėga iš namų, nueina 
lytinių malonumų jieškojimo ke
liais arba griebiasi narkotikų. 
Mat, vartojant narkotikus, trum
pą laiką galima jaustis geriau — 
panašiai kaip paėmus aspiriną 
nuo galvos skaudėjimo, tačiau 
narkotikų veikimui pasibaigus, 
tas skausmas dar labiau paaštrė
ja.

Kelias atgal
Žinoma, tokie jaunuoliai gali 

būti sugrąžinti į tikrovę. Kaiku- 
rie patys tai padaro, o kitiems 
reikia gydymo — sudaryti sąly
gas, kurios priverstų save ir sa
vo veiksmus įvertinti tikrovės 
šviesoje. Pvz. jeigu jaunuolis 
teigia, kad marijuanas rūkymas 
jam naudingas, nereikia to gin
čyti, o tik jį toliau klausinėti. 
Anksčiau ar vėliau, kai su juo 
bus susidraugauta, beveik ga
rantuotai jis prisipažins, jog ma
rijuana jam negelbsti. Tada jau 
galima padėti jam susidaryti 
planą, kuris pakeistų elgesį, ir 
išgauti iš jo kokį nors pažadą, 
kurį jam būtų lengva tesėti. Jei
gu jis to pažado netesės, nerei
kia priimti jokių pasiteisinimų, 
bet sykiu jo ir nekaltinti, nes jis 
yra atsakingas už savo elgesį, jis 
pats turi nuspręsti būti geres
niu. Jei to neįstengia iš pirmo 
karto, gali bandyti antrą, trečią 
ir 11, iki įstengs savo pažadą iš
pildyti. Tada, įgavęs savimi pasi
tikėjimo jausmą, jis mielai su
tiks ir su didesniais įsipareigoji
mais.
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Lietuvių skyrius Thunder Bay, Ontario, metinėje rajono parodoje. 
Prie tautiniais drabužiais aprengto manekeno stovi dr. E. Ja- 
sevičiūtė. Nuotr. V. M.

Lietuvių skyrius tautybių parke
THUNDER BAY, ONTARIO. Mū

sų lietuvių apylinkė yra labai susi
rūpinusi lietuvių projekto vykdymu, 
t. y. įrengimu lietuvių parko tarp ki
tų tautybių mūsų miesto beveik pa
čiame centre. Šiemet norime pradėti 
ir sekančiais metais baigti. Tada per
duosime miesto savivaldybei, kuri tu
ri išlaikyti tokioje padėtyje per 100 
metų miesto lėšomis. Sis parkas yra 
naujai kuriamas. Kiekviena tautinė 
grupė, kuri norėjo, gavo parke žemės 
sklypą, kurį turi savaip įrengti. Jau 
yra pastatytas didelis lenkų erelis, 
baigiamas įrengti vokiečių vandens 
malūnas, italų — didelis paminklas, 
kurio papuošimui Romulą ir Rėmą 
prisiuntė Romos miesto savivaldybė 
iš Italijos, o kitos tautybės dar tik 
projektus ruošia.

Šis miestas yra prie Superior ežero 
krantų, 46 mylios nuo JAV sienos, 
labai gražioje gamtoje. Mieste yra 
110.000 gyventojų ir jų skaičius au
ga. Universitete, kuris yra moderniai 
įrengtas paskutiniame dešimtmetyje, 
mokosi apie 4.000 studentų. Jo staty
bos vykdomos milijoninėmis sąmato
mis. Naujai pertvarkytas uostas van
denyno laivams. Puikus aerodromas 
įrengtas pagal naujus reikalavimus. 
Naujai perstatytos trys ligoninės su 
moderniais įrengimais. Didelė psi
chiatrinė ligoninė ir sanatorija.

Manoma, kad ši vietovė turį išaug
ti į centrą tarp Winnipego ir Toron
to. Taip ir bus, nes labai didelis įna
šas ta linkme padarytas pastaraisiais 
dešimtmečiais. Turistai lankosi iš vi
sur: keliautojai, žuvautojai, medžio
tojai ir kiti. Šioje vietovėje yra buvę 
daug lietuvių net depresijos laikais. 
Jie dirbo kasyklose bei miškuose, čia 
daug lietuvių buvo atvykę po antro 
pasaulinio karo. Atlikę sutartis, jie 
išvyko į didesnius miestus. Dabar jau 
grįžta po keletą jų profesiniams dar
bams; pvz.: Jūratė Mitalaitė, baigusi 
Toronto universitetą, yra gimnazijos 
mokytoja, o vasarą lanko papildomai 
universitetą; Genutė Dubininkaitė iš 
Toronto čia yra katalikų mokyklos 
mokytoja jau antri metai. Ji vasarą 
lanko universitetą, o taip pat ir žie
mos vakarais. Studentai čia studijuo
ja iš įvairių Kanados vietų: Toronto,

SVARBUS PRANEŠIMAS

ŽEMES 
SKLYPAI
(SUBDIVISION OF LAND)

Visi asmenys, norintys parduoti ar pirkti žemę Ontario provincijoje, 
yra raginami susipažint su š. m. birželio 27 d. įsigaliojusia įstatymo pa
taisa — "The Planing Amendment Act 1970".

Ši pataisa sklypų ir dalinių sklypų kontrolę praplečia visoms Ontario 
žemėms.

Pataisos tikslas — skatinti tvarkingų žemės naudojimų, kad jis atitiktų 
visuomenei taikomus švietimo, namų statybos, vandens švaros bei kitus 
reikalavimus.

The Planning Amendment Act 1970 kopijos 

pareikalavus gaunamos:

THE ONTARIO GOVERNMENT BOOK STORE
880 BAY STREET, TORONTO

THE PLANNING 
AMENDMENT ACT 1970

THE DEPARTMENT 
OF MUNICIPAL AFFAIRS
Hon. Darcy McKeough, Minister

Otavos, Hamiltono, Calgario ir kt.
Lietuvių Bendruomenė yra susior

ganizavusi gana gerai. Didesniems 
centrams yra nesunku organizuoti 
lietuvišką veiklą. Mažosioms lietuvių 
grupėms yra daug sunkiau pasireikš
ti. Tad tenka išnaudoti kiekvieną pa
sitaikančią progą. Mūsų vietovė iš
kėlė lietuvių vardą, dalyvaudama vie
tinėje metinėje parodoje su lietuviš
ku menu ir jau du kartu parodėm 
lietuvių liaudies meną, gintarą, dra
bužius, J. Mockaus medžio drožinius, 
audinius ir kt. Toronte, dalyvaujant 
500 parodų rengimo direktorių meti
niame suvažiavime, vitrina buvo už
pildyta mūsų eksponatais ir pranešė
ja buvo apsirengusi lietuvių tauti
niais drabužiais. Ji darė pranešimą 
apie lietuvių liaudies meną. Esame 
gavę daug premijų už eksponatus. 
Apie mūsų audinius Fort Williame 
yra parašyta anglų kalba išleistame 
šimtmečio leidinyje. Pradėjus čia 
veikti Folk Art Council, pradėjome 
dalyvauti įvairiuose parengimuose: 
a. Nations on Parade — lietuviškais 
drabužiais apsirengę asmenys daro 
pranešimus apie lietuvių gyventojus, 
gyvenimą ir kraštą; b. Kalėdų vaišė
se kasmet turėjome du stalus po 14 
žmonių prie stalo. Čia indai, maistas 
ir aplinka sudaroma lietuviška; tai 
labai mėgsta vietos gyventojai; c. 
mėnesiniuose įvairių tautybių atsto
vų susirinkimuose su įvairiomis dis
kusijomis; d. išleista virimo knyga 
visų tautybių kartu; e. Kanados šimt
mečio proga visos tautybės organi
zuoja tarptautinį parką miesto cent
re. Čia įsijungėme ir mes — lietuviai 
Įamžinti Lietuvos vardui, žinoma, tai 
yra be galo didelis projektas mūsų 
mažai grupelei, bet mes jaučiame 
šventą lietuvišką pareigą tą projek
tą įvykdyti. Šiam projektui nuošir
džiai pritarė KLB valdyba ir parėmė 
$400. Didelė talka atėjo iš Toronto, 
Hamiltono, Londono, Delhi, Winni
pego, Edmontono, Montrealio ir kitų 
vietovių lietuvių. Yra tikrai gražių 
pavyzdžių. A. Druktenienė iš Fort 
Williamo, nedirbanti, vyras nedirba 
jau penki metai, o pensiją gauna dar 
tik dveji metai, šiemet gimtadieniui

(Nukelta į 7 psl.)
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bauskas ir R. Ročys, susirgę išpuiki-
Švietimo ministerija, mokyklų

DELHI. ONTARIO. Birželio 27-28 vę mūsų karius, šaulius, partizanus 
d.d. Delhi ir apylinkių lietuviai tu* ir knygnešius. Žodį prie kryžiaus ta-

sos” leidykla pradėjo leisti tėvams
tis buvo nukelta į varžybų pabaigą, 
jie nutarė nedalyvauti, nors buvo 
ruošęs! kelis mėnesius. Lietu .ą nuo
taiką taipgi sudrumstė ir kaikurių 
sporto organizacijų darbuotojų nedo
vanotinas aplaidumas. Kelių valčių 
įgulos gyveno ir regatai ruošėsi Birš
tone. Vilniaus sporto komitetas jas 
turėjo atvežti į Trakus, bet... už
miršo pasiųsti sunkvežimį. Ne dėl 
savo kaltės minėtieji sportininkai 
negalėjo dalyvauti regatoje. Moterų 
aštuonviečių valčių varžybas taip 
pat laimėjo Pabaltijo centro I ko
manda, kurios stipriausia vadove 
buvo to paties centro II komanda. 
Vienviečių valčių varžybas laimėjo 
E. Vaitkevičiaus treniruojama Euro
pos čempionė G. Šidagytė, kilometro 
nuotolį įveikusi per 3 min. 50,8 sek.

TARĖSI KOOPERATININKAI
Vilniun suvažiavę Lietuvos varto

tojų kooperacijos atstovai valdybos 
pirmininku išsirinko A. Jankauską,

AIIFTIMAIPAKAIIIYIFrių tautybių asmenims, norėjusiems liĮlj I II f l/ll 1/Lj/4.LIL|UU
rėjo dvigubą šventę - Delhi DLK re Delbi saunų Kuopos ir iu^ apy- f™ aprašyta “Hie J A. ValstvbAs
Gedimino šaulių kuopos dešimtmečio linkės pirm. S. Jakubickas, Sauhų Sudbu^ High mo- 9 Va,StyDes
minėjimą. Sąjungos pirm. V. Tamošiūnas ir §v. kyklo7auditorijoje įvy^ “VARPO” SKAITYTOJ

Iškilmingąją dalį pradėjo DLK Kazimiero parapijos komiteto pirm. pasirodymas, meninė programa darW’» rėmėjų suvažiavi
Gedimino šaulių kuopos pirmininkas

šią numeris turi šešis skyrius: “šei
ma — visuomenės ląstelė”, “Asme
nybės ugdymas”, “Mokinys namie ir 
mokykloje”, “Vaiko kalba”, “Sveika
ta ir fizinis vystymasis”, “Įvaireny
bės”. įvadiniame straipsnyje M. Ged
vilas žurnalo leidėjų vardu žada nuo
sekliai ir planingai nušviesti opiau
sius vaikų ir paauglių auklėjimo 
klausimus, užčiuopti aktualiausius 
šeimos, mokyklos ir visuomenės pe
dagoginius interesus, “šeima”, kaž
kodėl vadinama periodiniu biulete
niu, žada parūpinti atsakymus Į tė
vų klausimus. Pirmojo numerio vir
šelį puošia dail. S. Valiuvienės 
piešinys. Minėtini rašiniai: pedago
gikos mokslų kandidato L. Jovaišos
— apie šeimos psichohigieną, moky
tojo J. Skiauterio — apie pareigin
gumą ir medicinos mokslų kandida- revizijos komisijos pirmininku — F. 
tės S. Raciūtės-Butanavičienės—apie Bubnelį. Dvi dienas buvo svarstomi 
mokinių nervingumo priežastis.

SOVIETINĖ ŠLOVĖ
Kompartija kasmet organizuoja, tu

ristinius jaunimo žygius “Tų dienų 
šlovė neišblės”. Jų tikslas — sovietų 
partizanų bunkerių, II D. karo kau
tynių vietų lankymas. Pernai šiuose 
propagandiniuose žygiuose dalyvavo 
300.000 vaikinų ir merginų, šių metų 
pirmajame ketvirtyje — 80.000. šią 
vasarą Vilniuje buvo surengtas jau
nųjų žygininkų jubilėjinis sąskrydis. 
Vilniun suvažiavo apie 700 jaunųjų 
turistų, labiausiai pasižymėjusių žy
gininkų iš Lietuvos miestų ir rajonų, 
o taip pat ir svečių iš Gudijos, Lat
vijos, Estijos, Karaliaučiaus surusin
tos srities. “Komjaunimo Tiesa” bir
želio 25 d. laidoj skelbia: “I žiląjį 
Vilnių, garsų revoliucinėmis tradici
jomis, respublikinio sąskrydžio da
lyviai susirenka ne tuščiomis kupri
nėmis. Vaikinai ir merginos keliau
dami tarybinės liaudies revoliucinės, 
kovų ir darbo šlovės maršrutais, su
rinko daug vertingos medžiagos apie 
praeities kovas, užraše šimtus prisi
minimų, kraštotyros muzėjus papil
dė naujais eksponatais sutvarkė 
žuvusiųjų kovotojų kapus, atidengė 
nemaža memorialinių lentų ir pa
minklų. Vilniaus universiteto studen
tai ir Švenčionių rajono jaunimas 
supylė partizanų šlovės pilkalnį. Bet 
ne vien turistinė kuprinė apsprendžia 
jaunimo žygio dalyvius. Svarbiausias 
jubiliejinio žygio tikslas buvo V. Le
nino gyvenimo ir veiklos, jo gausaus 
kūrybinio palikimo, Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos ir komjaunimo 
istorijų studijavimas, lenininių vietų 
lankymas ...” Taigi, tuose “neišblės- 
tančios šlovės žygiuose” nieko nėra 
lietuviško — viskas atiduodama Le
ninui, Sovietų Sąjungai. Sovietine 
šlove bandoma žaloti lietuviškas šir
dis ir skiepyti meilę okupantui.

“GINTARINIAI IRKLAI”
Trakų Galvės ežere jau devintą 

kartą varžėsi irkluotojai. Tradicinė
je “Gintarinių irklų” regatoje šie
met dalyvavo apie 500 šio sporto mė
gėjų, atstovavusių Lietuvai, Sovietų 
Sąjungai, Lenkijai, Bulgarijai, R. 
Vokietijai ir tolimajai Kubai. Aštuon
viečių valčių grupėje dviejų kilomet-, 
rų nuotolį per 5 min. 44,6 sek. nu
plaukė ir pirmą vietą laimėjo Pabal
tijo centro įgula, treniruojama Ričar
do Vaitkevičiaus. ‘Komjaunimo Tie
sos” 125 nr. jis pasakoja: “Eksperi
mentų laikotarpis pasibaigė. Suda
rius Pabaltijo irkluotojų centrą, gi
mė nauja aštuonvietė. Penki žalgirie
čiai: yrininkas Z. Jukna, L. Suba
čius, V. Briedis, J. Jagelavičius, vai
rininkas J. Stackėvičius; du Latvijos 
sportininkai: E. Rubinas ir V. Bar
kūnas; du Estijos irkluotojai: T. 
Helmias ir P. Sontakas. Nemaža pri
reikė laiko, kol aštuonetas “sustyga
vo” irklus, suderino yrius. Buvo zr 
nesėkmių, ir pralaimėjimų. Vitrinų 
draugiškumas, nuoširdus darbas, 
ryžtas ir tikėjimas savo ^dimybėmis ’ 
įveikė viską. Rekordiškas finišas 
“Gintarinių irklų” Agatoje — tai at
pildas už triūsu ..” Baltiečiai leng
vai pralenk Maskvos “Trudo”, 
“Spartake
Visuotino pasmerkimo susilaukė 
“ž^girio” keturvietės valties įgula
- * A. Burbulis, A. Varnas, V. Golu-

kooperatininkų laimėjimai ir nesėk
mės prekyboje. Kėdainių rajono koo
peratyvų sąjungos valdybos pirm. V. 
Milius džiaugėsi, kad į prekybininkų 
gretas įsijungė 19 specialistų su 
augštuoju mokslu, dešimtys viduri
nes specialiąsias mokyklas baigusių 
vaikinų ir merginų. Vilniaus koo
peracijos technikumo vadovė M. 
Rimdžiuvienė betgi konstatavo fak
tą, jog šimtai jaunuolių kasmet iš
stoja iš prekybos mokyklų, o kai- 
kurioms specialybėms labai sunku 
rasti reikiamą skaičių mokinių. Vai
sių ir daržovių saugyklų pasigedo 
žuvies pramonės valdybos viršininko 
pavaduotojas I. Matylcinas Klaipėdo
je ir Pakruojo rajono kooperatinin
kų pirm. P. Liuimas. Pirmasis ne
gali vaisiais ir daržovėmis aprūpin
ti žvejybos laivyno jūrininkų, antra
sis — rajono gyventojų. Šiaulių koo
peratyvų sąjungos statybos tresto 
valdytojas L. Kalvelis kalbėjo apie 
neseniai atidarytas naujas universa
lines parduotuves Šilutėje, Taurag
nuose, gastronomą su restoranu Ši
lalėje ir tris kepyklas. Kooperatinin
kams jis žadėjo kavines Bačkonyse, 
Šeduvoje, parduotuves su valgyklo
mis Gelgaudiškyje, Viešintuose, uni
versalinę parduotuvę Tauragėje, 
bendrabutį su parduotuve Pakruo
jyje. Susilaukęs priekaištų dėl sta
tybos darbų vilkinimo, L. Kalvelis 
kaltę suvertė mechanizmų trūkumui,' 
laiku nepateikiamai projektinei do
kumentacijai.

MOKSLO PIRMŪNAI
Vilniaus respublikinės bibliotekos 

salėje suvažiavimą turėjo 180 pen- 
ketukininkų, atstovavusių 83 specia
liosioms vidurinėms mokykloms, šis 
mokslo pirmūnų sąskrydis buvo su
rengtas pirmą kartą. Koncertinę pro
gramą atliko Vilniaus J. Tallat-Kelp- 
šos augštesniosios muzikos mokyklos 
moksleiviai. Suvažiavimo dalyviai tu
rėjo progą pasidalinti patirtimi, už
megzti tarpusavio ryšius. Penketu- 
kininkų gretose buvo žemės ūkio, 
pramonės, ekonomikos, taikomosios 
dailės, augštesniųjų muzikos, peda
goginių, kultūros mokyklų atstovai. 
Antrą suvažiavimo dieną jie buvo su
pažindinti su Vilniuje veikiančiomis 
specialiosiomis vidurinėmis mokyk
lomis, turėjo pokalbius su mokiniais 
ir dėstytojais.

SKLANDYMO PIRMENYBĖS
Lietuvoje buvo surengtos aštrio

sios Pabaltijo sklandymo pirmeny
bės, kuriose dalyvavo ir Laikai sklan
dytojai. Buvo varžorsi atviroje ir 
standartinėje klJ>>rfe skridimuose į 
tikslą, skridirose su sugrįžimu ir 
skridimuos trikampio linija. Vyrų
grupėjr laimėtojų vardus išsikovojo . 
lietuvis P. Vaišvila ir estas I. Lin
kis, moterų grupėje — lietuvaitė 
P. Garmutė. Pirmenybes laimėjo 
daugiausia taškų surinkusi Lietuvos 
III komanda.

“EKRANO” EKSPORTAS
Panevėžio “Ekranas” gamina ek

ranines lempas televizijos priimtu
vams. Jos buvo eksportuojamos į 
Bulgariją, Rumuniją ir Vengriją, o 
dabar gautas užsakymas iš Italijos. 
Iki metų pabaigos Italijon bus iš
siųsta 10.000 panevėžiečių pagamin
tų ekraninių lempų, turinčių 59 cm 
įstrižainę. V. Kst.

Stepas Jakubickas įžanginiu žodžiu 
apie Saulių Sąjungos įsikūrimą, da
lyvavimą nepriklausomybės kovose, 
šaulių išvarytą vagą lietuvių tauti
nėje kultūroje laisvės metais, dabar
tinius šaulių uždavinius išeivijoje.

Sukvietus garbės prezidiumą, įne
šus į sceną Kanados, mūsų tautinę ir 
šaulių kuopų vėliavas, pagerbus žu
vusius dėl Lietuvos laisvės, sugiedo
jus Lietuvos ir Kanados himnus, žo
džiu sveikino Lietuvos gen. konsu
las dr. J. Žmuidzinas, Saulių Sąjun
gos pirm. V. Tamošiūnas, KLB kraš
to valdybos pirm. dr. S. Čepas, gar
bės šauliai Delhi kuopos — kun. dr. 
J. Gutauskas, Vlado Pūtvio kuopos 
— inž. J. Preikšaitis, Šaulių S-gos 
garbės teismo narys p. Šmaikštis, To
ronto savanorių-kūrėjų pirm. p. 
Štreitas, Kanados rinktinės ir Toron
to Vlado Pūtvio kuopos pirm. S. Jo
kūbaitis, Hamiltono DLK Algirdo 
šaulių kuopos pirm. p. Kanopa, Rod- 
nės ir apylinkių jaunimo atstovas p. 
Rastapkevičius, Detroito jūrų šau
lių kuopos pirm. M. Vitkus ir Det
roito Stasio Butkaus šaulių kuopos 
pirmininkas. Raštu gauti dėl pašto 
kaltės pavėluoti sveikinimai Šaulių 
Sąjungos garbės šaulio VI. Išganai- 
čio ir Montrealio LK Mindaugo šau
lių kuopos pirm. I. Petrausko.

Meninę dalį labai gražiai atliko 
Delhi ir Rodney lietuvių jaunimo an
samblis. Jų vadovui muz. kun. B. 
Pacevičiui susirgus, programai vado
vavo p. Ratavičiūtė. Jaunimas, nese
niai susibūręs į šį vienetą, yra pada
ręs didelę pažangą ir savo tikrai gra
žiu pasirodymu žavėjo visus šventės 
dalyvius, ypač tautinių šokių grupė. 
Jiems buvo entuziastiškai plojama ir 
šaukiama valio. Programai pasibai
gus, jaunimui padėkojo S. Jakubic
kas, linkėdamas greitai pasveikti an
samblio vadovui kun. B. Pacevičiui 
ir tęsti kultūrinį darbą.

Po meninės dalies buvo šokiai, 
bendra vakarienė ir pakilioj nuotai
koj praleistas vakaras. Vaišių ruoša 
ir finansine parama daug pasidar
bavo Delhi šaulių kuopos sesės: M. 
Rimkuvienė, E. Rugienienė, J. Žio- 
gienė, E. Jurėnienė, I. Pečiulienė, M. 
Veraitienė, M. Ąžuolienė, B. Rudo
kienė, R. Beržinienė, B. Gerčienė, E. 
Vyšniauskienė, E. Bačiūnienė ir V. 
Jakubickienė. Joms priklauso didelė 
padėka ir pagarba.

Gen. konsului dr. J. žmuidzinui ir 
KLB krašto valdybos pirm. dr. Če
pui išvykstant, šaulių Sąjungos pirm. 
V. Tamošiūnas, J. Preikšaitis ir S. 
Jakubickas buvo nuvykę prie Delhi 
gimnazijos kieme pastatyto pamink
lo, kur nuolatos plevėsuoja mūsų tri
spalvė, galbūt vienintelė visoje Ka
nadoje. Jai įsigyti $200 paaukojo 
Delhi visuomenės veikėjas Julius 
Strodomskis su ponia.

Birželio 28, sekmadienį, šv. Kazi
miero bažnyčioje buvo iškilmingos 
pamaldos, kuriose organizuotai, su 
vėliavomis dalyvavo šauliai ir Delhi 
Birutės skaučių draugovė. Pamaldas 
laikė ir šventei rk:jrtą pamokslą pa
sakė klebonso kuu. dr. J. Gutauskas. 
Sugiedojo Lietuvos himną, kunigui 
išlydint vėliavas id bažnyčios, choras 
t; visi dalyviai giedojo “Marija, Ma
rija”. Visi lietuviai bažnyčioje sutar
tinai maldavo Dievo Motiną Mariją 
išgelbėti mūsų Tėxynę nuo priešo 
baisaus. Išėjus iš bažnyčios ir vė
liavoms išsirikiavus prie lietuviško 
kryžiaus, buvo padėtis vainikas, pri
simenant žuvusius už Lietuvos lais-

J. Strodomskis. Vėliavų tarnybai va
dovavo Detroito jūrų šaulių kuopos 
pirm. M. Vitkus.

Po to parapijos salėje visiems sve
čiams buvo bendri pietūs, dalyvau
jant klebonui kun. dr. J. Gutauskui 
ir Sąjungos pirm. V. Tamošiūnui. 
Jų metu pasidalinta mintimis ir at
sisveikinta su svečiais. Sąjungos pir
mininkui vykstant į Detroitą pro 
Tillsonburgą, buvo aplankytas vienas 
Delhi šaulių kuopos steigėjų, ilgame
tis pirmininko pavaduotojas Gedimi
nas Rugienis su ponia. Delhi šaulių 
ir bendruomenės veikėjai Gediminas 
ir Elena Rugieniai turi įsigyję nau
ją, modernią rezidenciją Tillsonbur- 
go mieste. Jų malonioje aplinkoje 
praleista keletas valandų su svečiais 
iš Detroito, Toronto ir Hamiltono.

Reiškiu nuoširdžią padėką visiems 
šios dvigubos šventės rengėjams, tal
kininkams, programos atlikėjams, 
sveikintojams ir gausiems jos daly
viams.

Stepas Jakubickas, ' 
DLK Gedimino šaulių kuopos pirm.

SUDBURY, Ont.
KANADOS DIENĄ paminėjo visos 

tautybės bendrai. Programa buvo nu
matyta labai plati, bet, užėjus lietui, 
pakeista — tautybių paradas suma
žintas ir atliktas Sudbury miesto are
noje. Lietuviams atstovavo tautiniais 
drabužiais apsirengusi, atvirame au
tomobilyje važiavusi LB valdybos ir 
visuomenės parinkta iškilioji lietu
vaitė — Danguolė Remeikytė (Miss 
Lithuania), lydima princesių — 
Giedros Poderytės ir Aldonos Kru- 
čaitės. Maisto gaminių parodoje da
lyvavo: su skaniais lietuviškais “ce
pelinais” — J. Remeikis (“Elgin 
Lunch”), lietuviškais keptais baravy
kais ir žagarėliais — A. Pranskūnie-

bių pasirodymas, meninė programa 
ir koncertas. Lietuviams atstovavo:
— Danguolė Remeikytė, Danutė Ku- 
sinskytė, Zita Griškonytė, Elena Tol- 
vaišienė ir Birutė Stankuvienė. Jos 
padainavo keletą lietuviškų dainelių. 
Publika nepagailėjo plojimų. Tauto
dailės parodai eksponatus paskolino: 
J. Gurklienė, E. Tolvaišienė ir kt.

MONS. DR. KONČIUS, buvęs 
BALFo pirmininkas, čia praleido ato
stogas, keletą sekmadienių laikė lie
tuviams pamaldas ir sakė pamokslus. 
Buvo apsistojęs pas savo giminaičius
— Petro ir Jono Petrėnų šeimose, 
lankėsi jų vasarvietėje. P. Petrėnas 
yra gerai žinomas statybos kontrak- 
torius, daug aukojęs Kanados Lietu
vių Fondui ir tautiniams vietos rei
kalams. J. Petrėnas turi atsakingas 
pareigas CPR.

K. E. ŠVIEŽIKAI nusipirko vasar
vietę ir greitu laiku pradės statyti 
vasarnamį. Vieta labai graži.

LB VALDYBOS gegužinė V. Gud- 
riūno vasarvietėje gerai pavyko. Ži
noma, tautiečių galėjo dalyvauti ir 
daugiau.

VILNIUJE ATOSTOGAS praleido 
p. Paladichuk-Dženkaitytė su. savo 
vyru. Jie yra didžiausio “Coulson” 
viešbučio vieni iš savininkų, labai 
draugiški lietuviams.

ANDRIUS JASIULIS po ilgos li
gos mirė ir palaidotas Park Lawn 
kapinėse. Jis buvo senosios kartos 
ateivis, gerai įsikūręs. Santaupas pa
liko giminėms Lietuvoje. Testamen
tą vykdo J. Striška ir J. Bražiukas.

J. Kručas
SOVIETŲ RAUDONOSIOS ARMI

JOS choras birželio 15 d. atvyko į 
Sudburį. Etninės grupės surengė pi- 
ketavimą ir paskelbė pareiškimą 
spaudoje. Dienraštis “The Sudbury 
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S HAMILTON
DVIDEŠIMTIES METŲ vedybinio 

gyvenimo proga didelę staigmeną J. 
L. Toliams surengė bičiulių būrys. 
Liepos 4 d. jų gražiuose namuose su
sirinko virš 50 asmenų. Sukaktuvi
ninkus pirmiausia sveikino'Hamilto
no LB apylinkės pirm. K. Mileris ir 
giminių vardu — spaudos bendradar
bis iš Detroito St Garliauskas. Su
giedojus “Ilgiausių metų”, J. L. To
liams buvo įteikta visų dalyvių do
vana. Sekė vaišės ir dainos iki vėly
vos nakties.

PIRMĄ RUDENS pasilinksminimą 
Jaunimo Centre rengia T. Fondo 
Hamiltono skyriaus valdyba rugsėjo 
14 d. Juo numatoma užbaigti T. 
Fondo vajų ir ta pačia proga atžy
mėti Tautos šventę. K. B.

HAMILTONO DIENRAŠTIS “The 
Spectator” liepos 4 d. laidoje pa
skelbė religinio skyriaus red. Charles 
Wilkinson platų rašinį apie kunigų 
ir religijos persekiojimą sovietų oku
puotoje Lietuvoje. Pagrindine me
džiaga šiam straipsniui buvo Vilniaus 
arkivyskupijos kunigų raštas Sovietų 
Sąjungos premjerui A. Kosyginui. 
Red. Ch. Wilkinson atpasakoja ir ci
tuoja pagrindines rašto mintis, išryš
kinančias nepavydėtiną tikinčiųjų 
būklę sovietų ateistinio komunizmo 
priespaudoje. Jis taipgi praneša, kad 
šį raštą yra gavęs iš KLB sekr. K. 
Barono, pridėdamas ir jo suteiktų ži
nių apie Kanados lietuvius, mons. J. 
Tadarausko vadovaujamą Aušros 
vartų parapiją Hamiltone. “The

Spectator” redakcijai šia proga bu
vo padovanota knyga apie Kanados 
lietuvius — “Lithuanians in Cana
da”, kuriai jau surasta vieta dienraš
čio bibliotekoje. Būtų gražu, jei ha- 
miltoniečiai ir galbūt torontiečiai 
red. Ch. Wilkinsonui pasiųstų padė
kos laiškų, nes jie yra reikšmingi 
kiekvienam kanadiečiui žurnalistui. 
Juos galima siųsti šiuo adresu: Let
ters to Editor, The Spectator, Ha
milton. Skaitytojas

Už mums suruoštą 2O-ties metų 
vedybinio gyvenimo proga pobūvį- 
staigmeną, sveikinimus bei linkėji
mus nuoširdžiai dėkojam: p.p. K. H. 
Baronams, A. M. Bellio, J. E. Ber- 
zinams, A. E. G. Dirsiams, St. E. 
Garliauskams, E. Giedraitienei, A. 
Godeliui, H. M. Hybams, H. E. Hy- 
bams, A. R. Hummel, Januškoms, Ja- 
sevičiams, Jonikams, L. Karbūnienei, 
F. Krivinskams, D. A Kochankams. 
P. Lesevičiams, E. J. Mačiams, E. B. 
Milašiams, K. Mileriui, Norkams, A. 
A. Patamsiams, A A Pilipavičiams, 
E. H. Pods, J. Repečkai, P. Z. Sa
kalams, V. J. Sears, A L. Žilinskams, 
I. Stanevičiams, R. T. Steinmeyer, 
A. A. Toliams, J. L. Virkiečiams, 
V. O. Vitkevičiams, Vengriams.

Ypatingą padėką reiškiam iniciato
rei, mūsų mielai tetai E. Milašienei, 
įdėjusiai tiek daug darbo ir triūso 
šio pagerbimo rengime. Visų bendra 
dovana primins mums visuomet Jūsų 
nuoširdumą. Jonas ir Lota Toliai

“VARPO” SKAITYTOJŲ, bendra- 
darbių ir rėmėjų suvažiavimas buvo 
surengtas “Gintaro” vasarvietėje, 
Union Pier. Mich. Varpininkų FUis- 
terų Draugijos simpoziume “Lie
tuvių politinės ideologijos naujų idė
jų šviesoje” savo nuomones pareiš
kė valstiečių liaudininkų atstovas 
Jonas Daugėla, Šviesos-Santaros — 
Mykolas Drunga, tautininkų — inž. 
Jonas Jurkūnas, frontininkų — Sta
sys Rudys, socialdemokratų — Jo
nas Valaitis. “Varpo” red. A. Kučio 
moderuotame simpoziume taipgi da
lyvavo Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
pirm. Vytautas Alantas, rėmęs tau
tininkų atstovo inž. J. Jurkūno pa
žiūras. Po simpoziumo įvyko literatū
ros vakaras “Laisvė naujojoje lietu
vių poezijoje”, kuriame Įžanginį žo
dį tarė prof. Aldona Augustinavi- 
čienė, V. Mykolaičio-Putino, A. Rū
ko ir kitų poetų kūrinius skaitė jau
nosios kartos aktoriai L. Jadviršy- 
tė, M. Eivaitė ir R. Vasiukevičius. 
Sekančią dieną “Varpo” reikalus 
aptarė jo leidėjai ir skaitytojai.

LEVAS VLADIMIROVAS, šeše- 
rius metus vadovavęs Jungtinių Tau
tų bibliotekai Niujorke, grįžo Vil
niun. Išleistuves jam surengė komu
nistų laikraštis “Laisvė”.

STUDIJŲ IR POILSIO SAVAITĘ 
Dainavoje Lietuvių Fronto bičiuliai 
rengia rugpjūčio 9-16 d.d. Stovyklau
tojams bus sudarytos sąlygos pasi
klausyti įdomių, aktualių paskaitų. 
Stovykloje jų taipgi lauks tyras 
Spyglio ežerėlis, geras maistas, spor
tas, žuvavimas, jaučio kepimas ant 
jiešmo, laužai su programa. Stovyk
los kapelionu yra pakviestas kun. 
G. Kijauskas, SJ, lietuvių jėzuitų 
provincijolas. Stovyklauti kviečiami 
ir laukiami visi lietuviai, net ir* 
šeimos su vaikais. Stovyklautojus re
gistruoja ir informacijas teikia LFB 
centro valdybos pirm. J. Mikonis, 
24526 Chardon Rd., Richmond Hts., 
Ohio 44143, USA. Tel. (216) 531- 
2190.

JERSEY CITY, N. J., LB APY
LINKĖS VALDYBA, vadovaujama 
pirm. Albino Žukausko, paskyrė dvi 
šimto dolerių stipendijas apylinkės 
studentams: Vilijai Bakšytei, studi
juojančiai prancūzų kalbą Bostono 
universitete, ir Skirmantui Skruo- 
džiui, kuris verslo administraciją 
studijuoja šv. Petro kolegijoj Jerey 
City. N. Metų sutikimo pelnas išda
lintas: $100 — JAV Lietuvių Fon
dui, $25 — lituanistinei mokyklai 
Elizabethe.

JUOZĄ KAJECKĄ, Lietuvos at
stovą Vašingtone, apiplėšė ir sužei
dė netoli atstovybės užpuolę keturi 
negrai paaugliai. Ligoninėje paaiš
kėjo, jog jam buvo įskeltas kairy
sis žandikaulis prie ausies. Sutvars
čius žandikaulį, J. Kajeckas grįžo 
namo, bet keletą savaičių turės mai
tintis tik skysčiais.

ALGIRDAS J. KASULAITIS, Lie
tuvių Krikščionių Demokratų Sąjun
gos centro komiteto pirmininkas, ta
rė žodį Klevelando lietuvių tautinia
me sodelyje surengtame tragiškojo 
birželio minėjime. Pagrindinė jo kal
bos mintis buvo reikalas skirti rea
lybes ir pagundas mūsų kovoje už 
Lietuvos laisvę. Priminęs Sibiro ka
pų šauksmą, jis ragino nepasiduoti 
Kremliaus vilionių žabangoms, bet 
širdyse puoselėti krikščioniškos, de
mokratinės Lietuvos ateities viziją.

paisiusiam ir su lietuvių automobi
liu susidūrusiam sunkvežimio vairuo
tojui. Jis pabėgo iš nelaimės vietos, 
bet vėliau buvo surastas policijos. A. 
a. Liucija šukytė buvo veikli Sao 
Paulo lietuvaitė, ilgametė Zelinos 
lietuvių parapijos vargonininkė, atei
tininkė, choro akompaniatorė bei 
talkininkė. Ji taipgi reiškėsi savi
veiklinėje scenoje kaip gabi aktorė. 
Velionė keletą metų mokytojavo, o 
šiemet buvo įstojusi į Sao Paulo ka
talikų universitetą.

KUN. DR. F. A. BENDORAITIS 
šiaurinės Brazilijos džiunglėse globo
ja puslaukinius indėnus, dirbdamas 
sunkiose karšto ir drėgno Amazonės 
klimato sąlygose. Jis yra labai dėkin- 
vas tiems lietuviams, kurie atsiunčia 
aukų Mišioms, nes jų dėka galima 
plėsti misijas. Statybinės medžiagos 
yra labai brangios. Pvz. maišas ce
mento kainuoja apie $6. Jo kainą pa
didina 4.000 kilometrų transporto iš
laidos. Aukas kun. dr. F. Bendorai- 
čiui galima siųsti šiuo adresu: Cent
ro Medico Social, Rua 15 De No- 
vembre, Cx. Postal 21, Guajara-Mi- 
rim, Rondonia, Brazil.

Australija
SPORTINĖS VEIKLOS dvide

šimtmečio sulaukė trys Australijos 
lietuvių sporto klubai. 1950 m. va
sario 11 d. buvo įsteigtas Sidnėjaus 
Lietuvių Sporto Klubas, sekančiais 
metais pasivadinęs Kovu. Melburno 
Varpas įsisteigė 1950 m. vasario 20 
d. ir Adelaidės Vytis — tų pačių 
metų kovo 25 d. Pradinė veikla 
daugiausia reiškėsi krepšinyje, bet 
greitai buvo suorganizuotos ir kitos 
sekcijos. Leono Baltrūno 1950 m. 
pavasarį suorganizuotose Australijos 
lietuvių I krepšinio pirmenybėse jau 
dalyvavo minėtieji trys klubai. Nuo 
1956 m. jos tapo sporto šventėmis, 
kuriose dabar jau varžosi devynių 
klubų sportininkai. Bene pirmasis 
australų pripažinimo sporte susilau
kė Lietuvos rinktinės buvęs plauki
kas ir 1939 m. tautinės olimpiados 
sidabro medalio laimėtojas Juozas 
šabaniauskas. Jis jau 1949 m. vasa
rio 18 d. Gippsland plaukimo pirme
nybėse laimėjo I vietą šuoliuose į 
vandenį. Kelią į Australijos viduti
nio svorio bokso čempionus tais pa
čiais metais pradėjo melbumietis 
Pranas Mikulčius-Mikus. šiuo metu į 
Australijos krepšinio rinktinę yra 
įtrauktas 19 metų amžiaus Edis Palu
binskas, Kanados lietuvis, žaidęs lie
tuvių klubuose. Jis dirba Melburno 
Brunswick Technical College fizinio 
auklėjimo mokytoju, krepšinį žaidžia 
St. Kilda komandoje, laimėdamas 
daugiausia taškų. Su Australijos 
krepšine rinktine jam teks dalyvauti 
1972 m. pasaulinėje Miuncheno olim
piadoje.

Britanija
BALTIEČIŲ TARYBA Londone 

birželio įvykius ir jų aukas prisimi
nė bendrose pamaldose St. Martin 
in-the-Fields bažnyčioje prie Trafal- 
garo aikštės. Baltiečiams dvasiškiams 
atstovavo: estų liuteronų dekanas J. 
Taul, latvių liuteronų dekanas R. A. 
Muziks, katalikų kun. P. Cirsis, SJ, 
ir lietuvių katalikų kun. dr. K. A. 
Matulaitis.

Vokietija
LUEBECKO BALTIEČIAI liūdno

jo birželio metines atžymėjo deka
no G. Staudt, dekano V. šarkos ir 
kun. S. Ren koncelebracinėmis Mi- 
šiomis švč. Jėzaus širdies bažnyčio
je. Pamaldas evangelikams šv. Lo
renco bažnyčioje laikė jų kun. A. 
Kelle. Po pamaldų baltiečiai ir jų 
bičiuliai vokiečiai susirinko prie 
Vorwerker kapinių vartų. Iš čia bu
vo pradėta lietuvių, latvių ir estų 
eisena prie tautinių paminklų kapi
nėse. Kiekvienos grupės priešakyje 
buvo nešami gyvų gėlių vainikai su 
tautiniais kaspinais. Lietuviams va
dovavo Pranas Liegus, latviams — 
inž. Paul Witols, estams — Elli Oi- 
tma. Prie lietuvių paminklo žodį tarė 
VLB krašto valdybos įgaliotinis 
Schleswig-Holstein kraštui P. Liegus, 
Lietuvos vokiečių įgaliotinis A. Hoff- 
manas ir dekanas V. šarka. Iškilmė 
baigta malda ir Tautos himnu. Liūd
nojo birželio minėjimą aprašė dien
raštis “Luebecker Nachrichten”.

Italija
VYSK. PRANO BRAZIO trečią- 

sias mirties metines Šv. Kazimiero 
kolegija Romoje atžymėjo vysk. dr. 
A. Deksnio atlaikytomis Mišiomis. 
Pamaldų dalyviai prisiminė velionies 
energingą veiklą, sielovados centro 
įsteigimą V. Vokietijoje, meilę Die
vui, tėvynei, lietuvių tautai, jo pa
sirinktą šūkį: “Omnia omnibus — 
viskas visiems”.

PRIMICIJŲ MIŠIAS šv. Kazimie
ro kolegijos koplyčioje laike kunigu 
įšventintas Australijos lietuvis iŠ 
Sidnėjaus Alfonsas Savickis, gimęs 
1945 m. rudenį Austrijoje. Mišių 
metu lietuviškas giesmes giedojo soL

Pasirinkimas iš 12 modelių-nuo5,000BTU iki 24,000 BTU
Kainos nuo $179.00

ir Kubos aštuonvietes.

9.30 — 5 v. p.p.
9 JO — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

^menines paskolas iš ....—10% 
nekito. turto paskolas iš „ 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $L850.000.

Svfežia mėsa — Dešros — Skanumynai

^nnin^er UmHed 

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

Nemokama aatoaikštė prie abiejų krautuvių

TeL 522-5028 arba 522-5652
Darbo vai. 8—6; ketv. ir penkt 8—9

PALYGINKITE IR APSISPRĘSITE PIRKTI 
WESTINGHOUSE ORO VĖSINTUVUS šv. Cecilijos cho- 

baigtos lietuviško-
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Darbo Valandos: 
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antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
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Argentina
AUŠROS VARTŲ lietuvių parapi

ja specialiu pobūviu atžymėjo šv. 
Cecilijos choro ir jo vadovo muz. V. 
Rymavičiaus keturiasdešimtmetį, šio
je Tėvų marijonų parapijoje V. Ry- 
mavičius vargoninkauja jau 40 metų. 
Sukakties proga jis gavo daug svei
kinimų. Koncertinę programą atliko 
jo vadovaujamas 
ras. Pagerbtuvės 
mis vaišėmis.

PROVIZORIUS
LĖLA, buvęs Kaune veikusios vaistų 
gamyklos “Ger-Ma-Po” dalininkas, 
nuo gegužės 1 d. gydosi Buenos Ai
res miesto Fernandez ligoninėje, kur 
jo sveikata rūpinasi lietuvis gydyto
jas J. Simanauskas. Birželio 1 d. V. 
Malėla ligoninėje atšventė jau aštuo
niasdešimt antrąjį savo gimtadieni, 
šia proga ji aplankė V. Vilutienė, J. 
V. čikštai, kun. A. Steigvilas, MIC, 
O. Kairelienė, A. Barzdžius ir kiti bi
čiuliai. Jiems improvizuotą priėmimą 
surengė sukaktuvininko dukra ir 
žentas — Vladė ir Benediktas Survi
los.

Brazilija
AUTOMOBILIO NELAIMĖJE žu

vo keturios Sao Paulo lietuvės — 
Liucija Šukytė, jos močiutė Julija 
Rudminienė, motina Julija Šukienė 
ir Juzefą Satkūnienė. Gyva liko tik 
automobilio vairuotoja Joana Satkū- 
naitė. Kaltė tenka raudonų šviesų ne

KNIGHT
tėnnose-Frascati švęs 25 metų knni-

lydima pianisto klieriko Jono čegio. 
Kun. A. Savickis pasilieka Romoje 
tęsti ir baigti teologijos studijų.

KUN. JONAS SVIRNELIS, sale-

32 Jomes St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel 522-8781 
Hamilton, Ontario

A d vokalas 

EUGENIJUS KRONAS

SALES & SERVICE
168 Locke St. S., Hamilton, Ont.
Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITiS

RADIO & 
TELEVISION
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"ENCYCLOPEDIA LITUANICA"
DR. P. MAČIULISNedaug bėra mūsų senesnės kartos inteligentų, nes — “... diena po dienai”, kaip rašė Maironis, “vis naujus priglaudžia kapai”. Paimk lietuvišką laikrašti, ir kasdien pastebėsi pranešimą, kad tas ir anas kultūrininkas jau užmerkė akis.Beveik kiekvienas, išeidamas amžinybėn, nusineša dalelę lietuviško turto, lietuviškos sielos. Todėl vyresnieji suskato bent dalį išsaugoto turto palikt jaunuoliams, gimusiems tremties bei išeiviškoje aplinkoje, kur dažnas jau nebe varto j a savo protėvių kalbos. Norima supažindinti ne tik juos, bet ir amerikiečių mokslo įstaigas su Lietuva, jos praeitimi, kultūra. Tam pradėta leisti lietuvių enciklopedija anglų kalba.Gerai žinome, kad didieji darbai ne patys savaime atsiranda, bet būna didelėmis dvasiniėmis ir materialinėmis žmonių pastangomis sukurti. Taip yra ir su “Encyclopedia Lituanica”. Sudarytas planas išleisti jos šešis tomus, kurių kiekvienas bus pusseptinto šimto puslapių.Ar galima ir kaip prie jos išleidimo prisidėti? Aišku, kad ne tik galima, bet ir reikia talkinti, nes tai neįkainojamos vertės darbas. Pernai Čikagoje buvo suvažiavę lietuviai akademikai pasvarstyti, kaip iškelti Amerikos mokslo įstaigose Lietuvos vardą. Neabejojame, kad jie yra pirmieji “Encyclopedia Lituanica” prenumeratoriai. Jais turėtų pasekti tie mūsų jaunieji akademikai, kurie tebetęsia studijas, nes ir jiems “Encyclopedia Lituanica” bus didžiausias ramstis ruošiant mokslinius darbus.Ar svetimtaučiai domisi Lietuva ir lietuviais? Priminsiu porą faktų. Romėnų teisės istori

jos prof. Pietro Bonfante 1906 m. išleido savo veikalą. Jo įžanginiame žodyje mini “prie Balti- ios gyvenančius lietuvius, kurių :alba panaši į sanskrito kalbą”. Kai man teko laikyti egzaminą iš romėnų teisės istorijos, jo paklaustas pasisakiau, kad esu lietuvis. Jis paprašė mane paskaičiuoti lietuviškai. Kai priėjau iki penkiolikos, prof. P. Bonfante, kreipdamasis į kitus du kolegas egzaminų komisijoje, pasakė: matote, lietuviškai penkiolika, o graikiškai pentekaideka. Toliau paklausė, kaip lietuviškai bus tėvas, motina ir 1.1. Čia vėl profesoriui išskaičiavau visos giminės vardus. Tai užtruko 10—15 minučių. Gerai, sako prof. P. B., o dabar pasakoki mums ką žinai apie Justiniano kodeksą...Kitą kartą, dešimtmečiu vėliau, vienas geografijos mokytojas Rio de Janeiro mieste, prieš leisdamas savo vadovėlio antrą laidą, pasiteiravo mūsų konsulate, ar tikslūs jo duomenys apie Pabaltijo valstybes. Prašė pastabas jam pranešti. Jo knygoje apie Lietuvą buvo parašyta: gyventojų 5 milijonai, kalba — rusų, religija — protestantų ir 1.t Tai buvo 1933 m., kai vienas gal iš milijono mokytojų pasiteiravo, kas gi toji Lietuva, kokia kalba žmonės kalba, kokią tikybą išpažįsta. Aišku, nei jis, nei kitas mokytojas ar un-to profesorius neklausinės, savo žinias patikslindamas, jeigu turės po ranka “Encyclopedia Lituanica”.Niekas nepasirūpins, jeigu patys nepasirūpinsime apie save informuoti. O enciklopedijos duomenys ne tik istorikams, geografams, bet ir kasdienai būtini, ypač XX amžiuje. Todėl būkime garbingi lietuviai, padėkime ją išleisti.

Klevelando "Grandinėlės" šokėjos Bogotos valstybiniame Colon teatre, Kolumbijoje, šoka "Sadutę"

Auklėjimo problemos suvažiavime
Psichologijos ir pedagogikos sekcijos Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavime 

gvildens dabarties klausimus rugsėjo 1-6 dienomis Toronte

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

BULVIAKASIS
Sunykusios, pajuodusios ražienos. 
Minkštoj bulvienoj gilios pėdos. 
Nematomo augimo pilnos dienos. 
Žemėtos rankos. Kojos nuklūpėtos.
Prie bulvių Lietuva palinkus.
Prie amžinojo savo maisto.
Pakyla moterys, priglusta linksmos 
akimirkai prie pilno maišo.
Palaiminta esi, kuklioji bulve, 
suteikus amžina augimo galią, 
kovojus atkakliai už mūsų būvį, 
už mūsų lopšį ir už mūsų stalą!
Štai tu ir vėl karšta kaip įkvėpimas, 
kaip žemės grumstas, tirpstantis tarp lūpų. 
Pro sodą temstant grigždina vežimas. 
Vėl vakarienei bulves lupa.
(Iš poezijos rinkinio “Sena abėcėlė”)

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavime rugsėjo 1-6 dienomis Toronte mūsų psichologai ir pedagogai žvelgs į auklėjimo problemas. Derindamiesi prie pagrindinės suvažiavimo temos “Tauta kaip žmogiškoji tikrovė”, jie gvildens asmens ugdymą bei paruošimą tai tikrovei, kuri šiuo metu yra daug sudėtingesnė nei seniau. Prof. dr. A. Šidlauskaitė, psichologijos sekcijos vadovė, nagrinės temą “Neuropsichologija ir asmenybės ugdymas”, šiuo metu ji yra Otavos universiteto profesorė ir vaikų studijų centro direktorė, vadovaujanti ir eksperimentinei vaikų vasaros stovyklai. Jos specialybė — vaikų psichopatologija. Savo akademinei profesijai ji ruošėsi studijuodama VDU Kaune, Milano universitete pas garsųjį psichologą prof. A. Gemelli ir Minnesotos un-te. Yra parašiusi mokslinių studijų italų ir anglų kalbomis, skaičiusi daug paskaitų įvairiuose suvažiavimuose.Antrasis psichologijos sekcijos paskaitininkas — kun. dr. Antanas Paskųs. Jis šiuo metu dėsto psichologiją Gannon kolegijoj (Erie, Pensilvanija). Studijavo teologiją Gregorianumo un-te Romoje, o psichologiją — Miunchene ir Niujorke. Daktaro laipsnį gavo Miuncheno universitete, o magistro — Šv. Jono universitete (klinikinės psichologijos). KuiĮ laiką ir dėstė šiame universitete. Lietuvių spaudoje rašo filosofiniais-psi- chologiniais klausimais.

Šiame suvažiavime pedagoginiai mokslai atstovaujami atskiroje sekcijoje. Ir tai su pagrindu, nes šiuo metu psichologija ir pedagogika yra labai išaugusios mokslo šakos, reikalingos atskiro dėmesio. Pedagoginės sekcijos vadovu pakviestas prof. dr. Antanas Ramūnas - Paplauskas, Otavos universiteto profesorius, pedagogikos fakulteto vicedeka- nas ir lyginamosios pedagogikos centro direktorius. Pedagoginius mokslus studijavo Kaune, Vienos universitete (gavo daktaro laipsnį ir buvo asistentu), juos gilino Vokietijos universitetuose. Dėstė kurį laiką Mont- realio universitete, vėliau persikėlė Otavpn. Yra parašęs visą eilė veikalų ir mokslinių straipsnių įvairiomis kalbomis^ Jo darbai yra žinomi tarptautiniu mastu. Be to, jis aktyviai dalyvauja lietuvių spaudoje. Akademijos suvažiavimo pedagogikos sekcijoj jis kalbės apie lietuvių pedagogikos kryžkeles. Kun. Jonas Gutauskas, teologijos ir pedagogikos daktaras, dėstęs kunigų seminarijose Lietuvoj ir Kolumbijoj, parašęs mokslinių darbų bei straipsnių, gvildens temą “šeimos ir mokyklos vaidmuo lietuvybės ugdyme”. Būdamas teorijos ir praktikos žmogus, jis galės duoti mokslini pagrindimą mums rūpimai problemai. Jaunosios kartos pedagogas J. A. Račkauskas (g. 1942 m.) apžvelgs lietuvių įnašą Europos pedagogikon. Jis yra baigęs Čikagoje De Paul universitetą ir gavo pedagogikos magistro laipsnį už darbą iš Lietuvos

švietimo istorijos. Dirba Čikagos Cook County įstaigoje kaip vienas iš direktorių, o Čikagos State College dėsto pedagogiką. Gi- nutis Procuta, taip pat jaunosios kartos atstovas, kalbės tema: “Mokytojas sovietinėje Lietuvoje”. Jis yra surinkęs tuo klausimu apsčiai naujos medžiagos. Šiuo metu jis dėsto pedagoginius mokslus Čikagos universiteto lyginamosios pedagogikos centre.Iš šios trumpos informacijos matyti, kad psichologijos ir pedagogikos sekcijos savo temomis yra prigludusios prie žmogaus gyvenamosios tikrovės ir galės būti naudingos ne tiktai psichologams, pedagogams, bet ir visiems mokytojams bei tėvams, kuriems ypač rūpi auklėjimo klausimai. Z.
Atsiųsta paminėti
Pumpurėliai nr. 2, balandis. To

ronto Maironio šeštadieninės mokyk
los devintųjų skyrių mokinių šapi
rografuotas laikraštėlis. Redagavo: 
G. Andrulis, Z. šilininkaitė, M. A. 
Vingelytė, N. žulytė, L. Jagėlaitė, P. 
Tarvydas, R. Žiedas, D. Misevičiūtė 
ir J. Grigonis. Viršelis — D. Mise- 
vičiūtės, iliustracijos — Z. šilininkai- 
tės ir D. Misevičiūtės. Laikraštėlį 
globojo mokytojai M. Gudaitienė, 
Senkevičienė ir A. Vaičiūnas.

Pranešėjas nr. 4, birželis. Lietuvių 
žurnalistų Sąjungos centro valdy
bos neperiodinis biuletenis. Gauna
mas pas šios organizacijos ižd. V. 
Selenj, 31532 Groesbeck (M97) Hwy., 
Fraser, Mich. 48026. USA.

Tokia antraštė B. Railos stambios, 560 puslapių knygos. Anot jo paties, tai tikras seno stiliaus “mišiolas”. Knygos pratarmėje autorius orakuliškai kalba apie kažkokį “armijos karą prieš vienišą kareivį” (7 p.), apie “egzaltuotą, erzlią emigrantų psichiką ir pavyzdingą impotenciją nieko pozityviau nesugebėti, kaip tik šaukti, užrėkti, diskriminuoti, kaltinti ir bausti” (8 p.). Gal tai įspėjimas šios knygos recenzentams. Neaišku. Dingstis šiai knygai rašyti buvus okup. Lietuvos autoriaus J. Baltušio reakcija į B. Railos parašytą jo knygos “Tėvų ir brolių takais” recenziją, knygoje nepažymėta, kurie jos gabalai yra paimti iš laikraščiuose skelbtų straipsnių ir kurie originalūs. Savo turiniu knyga apima daug Įvairių temų, daugiausia vietos skirdama laisvųjų lietuvių bendravimui su okupuota Lietuva. BendravimasPagal autorių, “išeivių santykiai su tėvyne yra tiek pat seni, kiek ir pati mūsų išeivija. Betgi jų būdas, tikslas ir dvasia būdavo skirtingi” (135 p.). Šiuo metu “išeivijos ryšių ir bendravimo su tauta, o tuo* pačiu neišvengiamai ir su sovietine Lietuva (kodėl ne su okup. Lietuva? Vt. Vt.) problemos yra painios, kupinos sunkių konfliktų ir nesuderinamų vidinių prieštaravimų. Nėra ir nebus čia tik juodų ir baltų spalvų, bet jų mišinys. Geriausia, ko būtų galima tikėtis, tai pelno ir nuostolių sąskaitų balansavimo, kompromiso, vis atidžiai stebint, kur ir kada viešas ir legalus bendravimas mum jau neįmanomas, žalingas, beprasmiškas” (263 p.).Autoriui taip pat aišku, kad sovietiniai kvietimai santykiauti “nėra nuoširdūs ir abipusiški, o hipokritiški ir jieškantys progų tik savo propagandai” (25 p.); kad sovietinės užuominos daugiau lankytis ir bendrauti “buvo aiškus siekimas susilpninti lietuvių išeivijos daugumos griežtą opoziciją prieš bolševizmą ir Lietuvos okupaciją, pripratinti sutikti su dabartine padėtimi ir

B. Railos ''[ilgainiui galutinai išblėsinti patriotinės rezistencijos dvasią” (22 p.), nes “tada sirps palaipsnis pripažinimas visko, kur ‘istorijos ratas’ pasisuko” (141 p.). Ir vadinamo Kultūrinių Ryšių Komiteto tikslas “yra labai paprasta dvejopa propaganda: a. kultūrinė, ‘suklaidintus’ išeivius supažindinant su sovietiniu mokslu, menu, ekonomika... ir b. politinė, siekiant išeivius suartinti su Tarybų Lietuva, t. y. mėginti juos perauklėti ‘šiandieninės’ Kremliaus kolonijos simpatikais, jei ne rėmėjais” (268 p.). Parafrazuojant autorių, galima tarti, kad tai visai kaip iš veiksnių plokštelės. Tik po šiokių teiginių nesuprantami autoriaus išpuoliai (385 p.) prieš čekienės teiginius, kad “Mums Kremliaus valdovų metodai ir jų siekimai buvo ir tebėra gerai pažįstami, žinomi ir ‘kultūrinių’ ryšių tikslai, būtent, įpratinti išeiviją užmiršti Lietuvos išlaisvinimą iš sovietinio pavergėjo, uždainuoti, užliūliuoti, užmigdyti kovotojus už laisvę, įpratinti patiems pripažinti esamą padėtį tėvynėje” (384 p.). Dievaž, nesimato esminio skirtumo tarp paties autoriaus cituotų teiginių ir šių Čekienės sakinių.Lygiai nesiderina su cituotais autoriaus teiginiais ir jo “dialogas” su VLIKo 1968 m. seimo nutarimais (398-99 p.). Kad laisvųjų lietuviu bendravimo su okupuota Lietuva poveikis Kremliaus okupuotos Lietuvos aneksijai nėra, kaip autoriui atrodo, tik “neva aukštosios politikos ‘juridinis’ absurdas” (399 p.), tai, tarp kitko, rodo ir Valstybės Departamento instrukcijos JAV turistams į Rytu Vokietiją:
American citizens who are pro

minent in public life in the United 
States, and especially large groups 
of private citizens traveling together, 
are advised... to take special pains 
to avoid situations which might be 
given propaganda exploitation to im
ply increased acceptance of the East 
Germany regime, or its institutions

)ialogas su 
by important segments of American 
public opinion.* ❖ *Autorius teisingai pažymi, kad “visi tėvynės lietuviai... trokšta santykių palengvėjimo ir suartėjimo su užsienio lietuviais” (442 p.). Laisvuosiuose lietuviuose “santykiavimo klausimas nepaprastai paaištrėjo, kai ėmė labiau irti minčių ir nuotaikų vienybė” (135 pX Laisvųjų lietuvių bendravimo samprata esanti dvejopa. Vienų konservatyvi, laikanti viską, kas iš Lietuvos, Judo ženklu atžymėtą, “pradedant Sniečkaus tipo po- litrukais, baigiant liaudies ansamblių dainininkais ir šokėjom” (147 p.). Tai “bukiausias užsikirtimas, aklina ‘emigrantiško geto’ izoliacija, neigimas bet kokių santykių išlaikymo su Lietuvos viešuoju visuomeniniu gyvenimu, taipgi nemažiau naivus įsivaizdavimas, kad kadangi nieko negalima ir viskas pavojinga, tai ir nereikia nieko daryti” (426 p.). Pagal autorių, išeivijos “dauguma, susidedanti iš visokių srovių šalininkų, yra tradicinė, konservatyvi, tvirtų ir nekintamų principų, rimta (nemėgstanti nė humoro), kietai stovi už nepriklausomos demokratinės Lietuvos šūkį, griežtai atmeta bendradarbiavimą (gal bendravimą? Vt. Vt.) su okupantu, daugiau negu įtartinai žiūri į visokius santykiavimus su ‘kraštu’, šiaip taip toleruoja tik asmeninius santykius,... rūsčiai smerkia bet kokį separatišką ‘ryšininkavimą’ ” (212 p.).Nors “visi skelbia, kad išeiviai karštai tebemyli savo tėvynę, ir kad iš tėvynės reikia siek- tis lietuvybės atsparos ir semtis sulčių mūsų tautinei gyvybei, kuri užsienyje, kamieną praradusi, blėsta , tačiau “kai tik pasitaiko retos ir vis dar suvaržytos progos, kur tėvynės lietuviškumas ir jos tautinė dvasia atvyksta pas mus pasižmonėti ir kur labiau matyti ne kokia išskirtinė politinė propaganda, o pirmiausia tai, kad lietuvių tau-

lietuviais”ta dar gyva (liaudies šokiai, muzika, ansamblių dainos, solistų koncertai), tai ir į tokį bendravimą, tiksliau, atsitiktinius susitikimus mes kai kurie vis tiek žiūrim ko politiškiausiai, lyg persigąstam, šiurkščiai atstumtam ir net tvirtinam, kad tokiu būdu tikrai ‘susilikviduo- sim patys’ ” (373 p.). Autorius teisingai stebisi teiginiais, kad koks pavergtos tėvynės solistas “savo jautriomis tėvynės ilgesio dainomis paveiktų mūsų tautiškumo jausmus (taip), kad jo išpildomos liaudies dainos sujaudintų mūsų kovotojų už laisvę širdis ir tuo nukreiptų dėmėsi nuo okupanto tolimesnės veiklos” (386 p.).Antroji bendravimo samprata yra radikali, peršanti “visom jėgom artėti prie tautos kamieno, ... nesisielojant čia užsieny sugalvotam visokiom abstrakčiom legalistinėm plonybėm” (147 p.). Tai mažumos samprata. Ta mažuma daugumos “nusistatymą laiko atgyventu, nerealiu, sustingusiu,... propaguoja lankstesnį santykiavimą su tauta,... nevengiant net ‘padorių patriotų’ komunistų ir Kremliaus statytinių” (213 p.).Autorius kažkodėl apeina tylomis tarp tų dviejų kraštutinių bendravimo sampratų stovinčią vidurinę arba nuosaikiąją bendravimo sampratą, kurios apimtis veikiausiai prašoka autoriaus pavaizduotas mažumas ir daugumas draugėn sudėtas.Pats autorius laiko “besąlyginio bendravimo” klausimą išvis nesvorstytiną (375 p.) ir pripažįsta, kad “okupantas turi savo užmačias,... pavergta tauta turi savo norus, interesus ir sąlygas, ... išeivija turi savo troškimus, ryžtingumą ir sąlygas”, kad “šios trys skirtingos plotmės aštriai susiduria”, bet kad vis dėlto “galimybės šių konfliktų painiavoje naudingai bendrauti ir neišvengiamais nuostoliais dalintis turi šimtus variantų” (376 p.). Tai visai atitinka nuosaikiąją bendravimo

sampratą.Kadangi “niekas kovos nelaimėjo, prisitaikydamas prie priešo nustatytų sąlygų ir leidimų”, ir “mum patiem pirmiausia ‘ramiai ir nuosaikiai’ dera spręsti, kokius ryšius su tauta plėsti, kokie būtini ir svarbūs jai išlikti ir kokie reikšmingi laisvės kovų pasirengimam” (411 p.), tai konkrečiai autorius kelia specialaus ekspertų komiteto sudarymo klausimą. Toks komitetas “mažiau triukšmingai tirtų, ramiai ir blaiviai formuluotų bendravimo ir lietuvių tautinės rezistencijos politiką” (401 p.). Autorius pateikia tokiam komitetui ir eilę svarstytinų klausimu:
“Ar lietuviu išeivija turi palaikyti 

ir plėsti dialogą su lietuvių tauta 
tėvynėje, kokia ji dabar yra visoje 
savo Įvairybėje?”

“Ar palaikyti dialogą tik tom sąly
gom, kokios dabar legaliai yra, t. y. 
kaip jos okupanto sudarytos, kiek 
leidžiamos ir kontroliuojamos?”

“Ar dialogas leistinas ir įmano
mas tik mūsų sąlygom, kokias mes 
laikytume geriausiomis?”

“Kiek galim sutikti eiti Į kompro
misą arba bent pakęsti okupanto ir 
mūsų sąlygų ‘taikingą koegzistenci
ją’, neatsisakant savo principinių nu
sistatymų, stengiantis bendravimą 
kiek galima daugiau panaudoti tauti
nių pozicijų labui ir skaitantis su 
kai kuriais neišvengiamais nuosto
liais?”

“Kiek ir kaip esamas blogas dia
logo ir bendravimo sąlygas mes ryž
tamės ‘žūtbūt’ pagerinti, kovingai 
praplėsti ir pagilinti pogrindžio me
todais?”

“Kiek galim ir kiek turėtume skai
tytis su dialogo plėtimo ir bendravi
mo nuoširdžiais troškimais to neabe
jotinai labai didelio skaičiaus tėvy
nės lietuvių, kurie po ilgos dusinan
čios izoliacijos ilgisi ‘praverti langą į 
Vakarus’, kurie neatstovauja okupan
to valiai ir pagal galimybes sten
giasi išvengti talkininkavimo jo kvis- 
llngų brukamiem (bendravimui) pro
pagandos tikslam?” (401 p.).Klausimai tikrai verti rimto dėmesio.

. * * ♦
(Bus daugiau) Vt Vt• _

SV. KAZIMIERO PARAFUOS 
LIETUVIŲ DIENA Los Angeles 
mieste, Kalifornijoje, buvo džiugi 
meno šventė, atžymėta gražiu kon
certu ir penkių dailininkų paroda, 
kurioje dalyvavo vietinis skulptorius 
Pranas Gasparonis, grafikė Ona Jau- 
gelytė-Sablauskienė iš Montrealio, ta
pytojai — Vytautas Kasiulis iš Pary
žiaus, Antanas Petrikonis iš Čikagos 
ir Ilona Avižienytė-Peterienė iš Los 
Angeles. Maloni staigmena buvo pa
ryžiečio V. Kasiulio dalyvavimas pa
rodoje su 23 kūriniais ir P. Gasparo- 
nio debiutas skulptūroje ir kerami
koje. Koncerto programą atliko kom- 
poz. Broniaus Budriūno vadovauja
mas parapijos choras, sopranas Biru
tė Dabšienė ir bosas iš Čikagos Jo
nas Vaznelis. Choro repertuare šį 
kartą buvo kelios lietuvių kompozi
torių dainos, solistams talkinant at
likta B. Budriūno “Mano protėvių 
žemė”, B. Brazdžionio žodžiais sukur
tos kantatos “Lietuvos šviesos keliu” 
I ir II dalis. J. Vaznelis, savo pa
sirodymą pradėjęs lietuviškomis 
kompozicijomis, perėjo į operų pa
saulį — G. Verdi “Don Carlos” ir 
“Simone Boccanegra” arijas. Su B. 
Dabšiene jis padainavo G. Verdi “Li
kimo galios” duetą. Programą pora 
klasikos kūrinių papildė jaunoji pia
nistė Raimonda Apeikytė.

PARTIZANŲ ATMINIMUI skirtu 
vakaru tapo Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio ir “Laisvosios Lietuvos” laik
raščio konkurso premijų įteikimas 
Čikagos Jaunimo Centre. Vertintojų 
komisija, kurią sudarė Kanados lie
tuviai — generalinis konsulas dr. J. 
žmuidzinas, V. Tamulaitis, kun. dr. 
J. Gutauskas, St. Jakubickas ir V. 
Kralikauskienė, $1.000 premiją pa
skyrė J. Gliaudai už romaną “Aitva
rai ir giria”, po $500 — A. Baronui 
už “Vėjas lekia lyguma” ir A. Kai
riui už “Ištikimąją žolę”. Premijų 
mecenatai — V. Šimkus, Br. Macians- 
kas ir J. Valiušaitis. Premijuotose 
knygose vaizduojama lietuvių parti
zanų žūtbūtinė kova už Lietuvos lais
vę. šią temą dar labiau išryškino 
žodį premijų įteikime tarę visi trys 
autoriai. Jaunimo teatro aktoriai Li
dija Jadviršytė, Marija Eivaitė, 
Rimvydas Vasiukevičius ir Lucijus 
Alenskas atliko A. Kairio paruoštą 
trijų premijuotų .kūrinių montažą. 
Partizaninių dainų padainavo due
tas — Danutė Bajalytė ir Zita Bur- 
neikytė. Programoje taipgi dalyva
vo jaunieji solistai Aušra Baronai- 
tytė ir Vidmantas Aleksiūnas. Dai
nininkams akompanavo Mangirdas 
Motekaitis. Jaunuosius talentus pa
ruošė I. Motekaitienė. Vakaras buvo 
pradėtas Tautos himnu ir baigtas 
giesme “Marija, Marija”.

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ XVII 
SAVAITĖ Vokietijos lietuvių visuo
meninės organizacijos šiemet rengia 
liepos 19-26 d.d. Rottenburgo vysku
pijos katalikų akademijos patalpose, 
7 Stuttgart-Hohenheim, Paracelsus- 
str. 91. Ji bus pradėta bendru susi
pažinimo vakaru, turės jau tradicine 
tapusią tėvynės valandėlę ir eilę 
dėmesio vertų paskaitų: dr. K. J. 
Čeginsko — “Sociologinis okupuotos 
Lietuvos pjūvis: krašto miestėjimas”, 
M. Saulaitytės — “Lietuviškasis jau
nimas JAV”, prof. dr. Z. Ivinskio — 
“Lietuvos steigiamasis seimas: jo 
kilmė ir reikšmė”, dr. J. Griniaus — 
“Tarp žydriojo ir juodojo romantiz
mo”, W. Banaičio — “Naujoji lietu
vių muzika”, V. Natkevičiaus — “At
eitininkų įnašas į lietuvių literatū
rą”, kun. prof. dr. J. Jūraičio — 
“Dievo mirties” teologija vitalinių 
jėgų sriaute”, S. Lozoraičio, jr. — 
“Lietuvos padėtis naujojo dešimtme
čio pradžioje”, J. Lingio — “Gyveni
miškųjų tradicijų nauji elementai ir 
naujas turinys Lietuvoje”, kun. prof, 
dr. A. Paškaus — “Freudizmas šių 
dienų psichologijoje”. Liepos 25 d. 
rengiamas koncertas, kuriame daly
vaus čikagietė sol. Birutė Kemėžai- 
tė. Savaitės baigmines pamaldas ka
talikams laikys Europos lietuvių 
vysk. dr. A. Deksnys. Savaitės va
dovas — V. Natkevičius, Vasario 16 
gimnazijos direktorius, meninių pa
rengimų vadovė — A. Grinienė. Or
ganizacinį komitetą sudaro O. Bartu- 
sevičienė, M. Landas ir kun. B. Liu- 
binas. Paskaitų skaityti buvo kvies
ti prof. dr. M. Gimbutienė iš Los 
Angeles ir dr. J. Boguta iš Bonnos, 
bet iš jų dar dar nėra galutinio at
sakymo. Rengėjai numato galimus 
programos pakeitimus.

RELIGINIU KONCERTU naujų 
vargonų šventinimą atžymėjo Niu
jorko Viešpaties Atsimainymo pa
rapija, vadovaujama prel. J. Balkū- 
no. Programą atliko vargonų vir
tuozas Jonas Žukas, Vytauto Kerbe- 
lio diriguojamas mišrus parapijos 
choras, solistai — baritonas Stasys 
Citvaras ir sopranas Grace Keddy. 
Du savo kūrinius vargonais pagrojo 
choro vadovas ir parapijos vargoni
ninkas V. Kerbelis. J. Žukas šiam 
koncertui buvo pasirinkęs Th. Du
bois “Tokatą”, L, Boellmanno “Go
tišką siuitą”. Chorinei programai at
stovavo J. Gruodžio, Br. Budriūno, 
A. Vaičiūno, J. Dambrausko lietuviš
kos giesmės, angliškai išpildytos J. 
Arcadelt, Th. Koschat kompozicijos. 
Solistų pasirodyme didžiausio klau
sytojų dėmesio susilaukė S. Citvaro 
atlikta subtili lenkų kompoz. S. Mo-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
POVILO VIŠINSKIO 95-tąsias gi- 

mimo metines Vilniaus respublikinė 
biblioteka atžymėjo specialia paroda, 
atskleidžiančia jo literatūrinę, vi
suomeninę ir kultūrinę veiklą. Paro
doje išstatyti įvairūs leidiniai su P. 
Višinskio kūryba, jo laiškai Žemaitei, 
Lazdynų Pelėdai, J. Biliūnui, K. Bū
gai, dr. J. Basanavičiui, o taip pat ir 
jam skirta anuometinių kultūrininkų 
korespondencija. P. Višinskio rūpi- 
nimuisi lietuvių literatūra yra skir
tas parodos skyrius “P. Višinskis — 
talentų jieškotojas ir ugdytojas”.

GIEDRĖ KAUKAITĖ - ŽEBRIC- 
NIENĖ, Vilniaus operos sopranas, 
užbaigė dvejų metų tobulinimosi 
kursą Milano La Scala teatre. Stu
dijas pradėjo pas prof. G. Barą, bu
vusį V. Noreikos ir V. Daunoro mo
kytoją, o jam mirus, perėjo pas Ar
tūrą Merlinį ir Renatą Pastoriną. 
La Scaloje G. Kaukaitė paruošė du 
soprano vaidmenis: Mimi — G. Puc
cini “Bohemoje” ir Dezdemonos — 
G. Verdi operoje “Otelio”. Dezde
moną jai jau teko dainuoti Vilniaus 
scenoje, sugrįžus iš Milano, šiltu žo
džių, jG. Kaukaitė prisimena velionį 
prof. G. Barą, kuris, negalėdamas 
atsiminti lietuviško Giedrės vardo, 
ją vadindavo Marija ir abejonių va
landomis drąsindavo: “Coraggio, Ma
ria. Verra!” (“Drąsos, Marija. Ti
kėk!”). Dainavimo pedagogai A. Mer- 
linis ir R. Pastorinąs per G. Kau
kaitę atsiuntė linkėjimus jaunie
siems Lietuvos dainininkams ir pra
šė jiems priminti, kad jie visada 
bus laukiami svečiai La Scaloje. G. 
Kaukaitė taip pat dėkoja Vilniaus 
konservatorijos dainavimo pedago
gėms — Onai Kavaliauskienei, prof. 
Aleksandrai Staskevičiūtei ir docen
tei Elenai Dirsienei, kurių dėka ji 
šiandien yra Vilniaus operos solistė.

GRAFIKAS VYTAUTAS JURKŪ
NAS atžymėjo amžiaus šešiasdešimt
metį. Sukakties proga Lietuvos Dai
lininkų Sąjungos pirm. J. Kuzmins- 
kis rašo: “Kartu su juo anuo metu 
Kauno meno mokykloje mokėsi Mar
cė Katiliūtė, Paulius Augustinavičius- 
Augius, Viktoras Petravičius, Vacys 
Ratas, Telesforas Valius, Liudas Vi
limas ... Nemaža jų karo viesulai 
nubloškė į užjūrius, vieno kito jau 
nebėra ir gyvųjų tarpe. Visi jie tapo 
žymiais dailininkais, pedagogais. Ta
čiau V. Jurkūnas savo kūryboje be
ne pilniausiai atskleidė lietuvių liau* 
dies gyvenimą, vertindamas jo reiš
kinius klasiniu požiūriu, remdama
sis partinio meno principais..(“Li
teratūra ir Menas” nr. 23). V. Jur
kūnas yra iliustravęs K. Donelaičio, 
D. Poškos, vysk. M. Valančiaus, že
maitės, Lazdynų Pelėdos raštus, ta
čiau taip pat daug darbų skyręs ir 
tai nelemtajai “partinio meno prin
cipų” propagandai, kurios atsisakė ir 
net išeivio dalią pasirinko nemaža 
dalis jo bendramokslių. V. Jurkūnui, 
matyt, rūpėjo ne tik menas, bet ir 
asmeninė karjera.

VYTAUTO MAČERNIO 292 psl. 
poezijos rinkinys “Žmogaus apnuo
ginta širdis” 10.000 egz. tiražu išleis
tas Vilniuje. “Gimtajame Krašte” 
skelbiama: “Antrojo pasaulinio karo 
metais iškilusio ir tragiškai žuvusio 
poeto rinkinyje—didžioji dalis rank
raščiuose išlikusios kūrybos. Jo eilė
raščiai, vizijos, sonetai, trioletai pil
ni meilės gyvenimui ir žemei, kupi
ni žmogiškumo ir ramybės. V. Kubi
lius įžangoje nagrinėja V. Mačernio 
gyvenimą ir kūrybą, knygos gale 
duoda plačius paaiškinimus.”

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKA
DEMIJOS Kaune surengtame II visa
sąjunginiame chemikų simpoziume 
keturias dienas buvo svarstomi išsū- 
dymo-įsūdymo klausimai, turintys di
delę reikšmę cheminių medžiagų ga
mybos technologijai. Simpoziume da
lyvavo apie 200 chemikų iš visos So
vietų Sąjungos. Juos domino Lietu
vos žemės ūkio akademijos organinės 
ir neorganinės chemijos katedros 
mokslininkų darbai minėtais klausi
mais, jų atlikti tyrimai sėkmingai 
mineralinių trąšų ir kitų svarbių che
minių medžiagų gamybai. Pagrindi
nis žodis simpoziume teko kaunie
čiams mokslininkams. Jo dalyviai 
susipažino su naujausia tirpalų teori
ja ir jos vystymo perspektyvomis, pa
ruošė rekomendacijas mokslo įstai
goms.

FILMŲ REŽ. ALGIS DAUSA pra
dėjo Vaižganto “Dėdžių ir dėdienių” 
ekranizaciją spalvotoje juostoje. Sce
narijų paruošė talentingoji satyrikė 
Vytautė Žilinskaitė iš keturių nove
lių — “Geišės”, “Severijos”, “My- 
koliuko” ir “Antaniuko”, įvesdama 
naujų epizodų, kurie išryškina filmo 
herojų santykius, nepažeisdami Vaiž
ganto kūrinių dvasios. Šio sunkaus 
darbo ji ėmėsi tik iš didelės meilės 
ir pagarbos Vaižgantui, atidžiai iš
studijavusi anuometinio kaimo bui
tį, liaudies papročius ir Vaižganto 
raštus. Pagrindiniai vaidmenys pa
tikėti: Mykoliuko — Rimų aktoriui 
J. Budraičiui, Severijos — Vilniaus 
dramos teatro aktorei D. Krištopai- 
tytei, Geišės — Vilniaus televizijos 
rež. B. Bratkauskui. Filmuotoju pa
kviestas operatorius J. Tomaševičius. 
Filmui yra parinktos Ignalinos, Pak
ruojo ir Rusnės apylinkės.

KAUNE ĮVYKUSIOJE visasąjun-
niuškos giesmė “O Visagali”, G. Ked
dy — “Avė Maria” iš G. Verdi ope
ros “Otelio”. Naujuosius vargonus 
pašventino prel. J. Balkonas.

NIUJORKO TARPTAUTINĖS GA-
LERUOS parodoje birželio 18-27 d.d. 
su dviem tapybos darbais dalyvavo 
dail. Natalija Jasiukynaitė.

ginėje hidroautomatikos konferenci
joje buvo padaryta daugiau kaip 120 
mokslinių pranešimų. Kauniečiai 
mokslininkai savo pranešimuose nag
rinėjo precizinių hidroautomatikos 
sistemų virpesius, stabilumą ir tų 
sistemų optimalią sintezę.

V. Kst



Remkime lietuvius misijonierius!
P 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.

LKRŠ valdyba

mann marts.
REALTOR

2320 Bloor St. W.
JANE — ANNETTE, $2.500 įmokė- 
kėti, 6 kambarių mūrinis namas su 
įvažiavimu ir garažu. Naujai atre
montuotas. Arti krautuvių ir susi
siekimo. Tuojau galima užimti.
BLOOR — RUNNYMEDE Rd., dvi- 
butis (duplex). $12.000 įmokėti, 
viena atvira skola balansui. Du bu
tai po B kambarius, du garažai, van- 
dens-alyvos šildymas. Arti požemi
nio.
BLOOR—ISLINGTON, $6.900 įmo
kėti, 6 kambarių, 3 miegamųjų, vie
no augšto namas su butu rūsyje. Dvi 
prausyklos, privatus įvažiavimas ir 
garažas. Arti požeminio.
ROYAL YORK, modernus tik 
2% metų senumo vienaaugštis mū
ro ir akmens namas su dviem gara
žais. 4 gražūs miegamieji, didelis 
šeimos kambarys, pilnai išbaigtas 
rūsys su visais patogumais. 
SWANSEA, $4.900 įmokėti, 6 kam-

Tel RO 2-8255
barių mūrinis namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu. Moderni virtuvė, 
naujas šildymas. Arti susisiekimo Ir 
požeminio.
BLOOR — JANE, $1.000 įmokėti, 
atskiras, mūrinis 7 kambarių per 
du augštus namas. Garažas ir įva
žiavimas. Dvi virtuvės, dvi prausyk
los. Arti visko.
BLOOR — JANE, $5.000 įmokėti, 
pastatas su garažais ir privačiu įva
žiavimu. Butai po 2 ir 1 miegamuo
sius, gerai prižiūrėti. Patogi vieta 
nuomojimui. Reikalingas didesnis 
įmokėjimas.
HIGH PARK, $9.800 įmokėti ųr 
viena atvira skola balansui. 10 kam
barių, atskiras mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir garažu. 3 
virtuvės ir 3 prausyklos. Arti par
ko.

Reikalingi namai pardavimui
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10 dienų Vilniaus apylinkėse
Skambinti V. Bačėnui tel. 278-7261 

All Seasons Travel
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B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namą telef. 766^479

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 nauju nuosavybių.

1928 Weston Rd.
COLLEGE—DOVERCOURT, $5.000 
įmokėjimas, kaina tik $28.500. Tri
jų šeimų mūrinis namas, garažas ir 
parkinimas. Geras nuomojimo dis- 
triktas. Kambariai daugiau nei di
deli. Paremontavus būtų geras in
vestavimas. Paramos C. C. paskola. 
100 AKRŲ ŪKIS — VASARVIETĖ, 
$18.000 pilna kaina, mažas įmokėji
mas, gera viena paskola. 66 mylios 
nuo Toronto ribų, 4,3 mylios nuo 
vietos miestelio. Geri keliai, arti 
ežeras. 10 akrų klevų miško, sodas 
ir daržas, švarus namelis su 100 
amp. elektra. Vanduo iš 130 pėdų 
gylio, šaltinis vidury ūkio. Derlin
ga žemė, tačiau gražiai kalvota. 
Vieta senatvei ir investavimui. 
Priedas: traktorius ir kiti padargai. 
VASARNAMIS, 3 sklypai prie eže-

Darbo tel. 249-7691

ro, $7.500 pilna kaina. Dėl sąlygų 
bus susitaria. Kiekvieno sklypo dy
dis 100’x250’. Vieta medžiojimui, 
žuvavimui ir vasarojimui. Priedas: 
burinis laivas ir baldai.
SPRINGHURST BEACH, dviejų 
šeimų vasarnamis. $3.000 įmokėji
mas, vienas mortgičius. Puikiai 
įrengtas iš lauko ir vidaus su žie
mos izoliacija. Kiekvienas butas tu
ri atskirą elektros skaitiklį. Dide
lis, gražus sklypas, daug beržų, ap
link žolynai.
LAKE SIMCOE BEACH, $5000 įmo
kėjimas, parengtas žieihai namas su 
dar vienu sklypu kitam namui 100’ 
xll7’. žema kaina, vienas mortgi
čius. Gali būti parduodama ir be 
antro sklypo. Su sklypu $23.000. 
Sklypas $5.000.

Namų tel. 244-3519
Turime daug kitu nuosavybių pardavimui, prašome skambinti

ST. VAUPŠAS

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

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

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

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

MOKA:
už term, indėlius 3 metam 8% 
už term, indėlius 2 metam . .7%% 
už term, indėlius 1 metam . 7% 
už depozitus-čekių s-tas......... 514%
už serus 1969 m. išmokėta 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 ...9% 
nekiln. turto — iki $30.000....814%

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

JIESKOTE GERŲ EUROPIETIŠKŲ DEŠRŲ — KUMPIŲ —

SPORTAS LIETUVOJE
Pskove įvyko jaunimo akademinio 

irklavimo pirmenybės, kuriose, be 
Sovietų Sąjungos irkluotojų, dalyva
vo ir užsieniečiai. Šiose pirmenybė
se gerai pasirodė Žalgirio porinė dvi
vietė, laimėjusi antrą vietą. įgulą su
darė A. Markevičius ir R. Bašinskas. 
Jie atstovaus sovietams Europos jau
nių pirmenybėse.

Lengvasvoris J. Juocevičius laimė
jo pirmą vietą Sovietų Sąjungos ka
riuomenės pirmenybėse.

Sovietų Sąjungos bokso rinktinė iš
vyko į R. Vokietiją keletui rungty
nių. Komandą sudaro 9 boksininkai, 
jų tarpe ir Juozas Juocevičius.

Baidarių ir indėniškų laivelių pir
menybėse Minske gerai pasirodė Lie
tuvos atstovai. Kauniečiai R. Viena
žindis ir Z. Škudas dviviečių varžy
bose laimėjo pirmą vietą. R. Viena
žindis taip pat laimėjo pirmą vie
tą vienviečių varžybose, kurių nuo
tolis buvo 10 km.

SPORTAS VISUR
Japonų alpinistas J. Miuras nusi

leido slidėmis nuo pasaulyje augš- 
čiausio kalno Everesto. Jis startavo 
ne nuo pat viršūnės, tačiau įveikė 3 
km kelią nuo 7780 m augščio. Prie 
jo nugaros buvo pritvirtintas balio
nas su deguonimi ir trys parašiutai 
stabdymui. Šį kelią jis įveikė per 2 
min. ir 20 sek.

Praeitą savaitę Edmontone Kana
da pravedė pasaulio klasikinių imty
nių pirmenybes. Ir šį kartą koman
dinėse varžybose pirmą vietą laimė
jo sovietai. Bulgarija buvo antra ir 
Jugoslavija trečia. Individualiai dau
giausia laimėjimų pasiekė sovietai.

St. Catharines Ridley kolegija aš- 
tuonvietė valtis karališkoje Henley 
regatoje laimėjo pirmą vietą, įveiku
si visus priešininkus. Prie šio laimė
jimo jiems dar priklauso Kanados ir 
JAV mokyklų meisterystės.

Kinietė Chi Cheng pasiekė naują 
pasaulio rekordą 220 jardų bėgime, 
Los Angeles įvykusiose lengvosios at
letikos rungtynėse šį nuotolį ji įvei
kė per 22.6 sek.

Marfa vietovėje, JAV, neseniai pa
sibaigė pasaulinės sklandymo pirme
nybės, kuriose pasižymėjo Amerikos, 
V. Vokietijos ir Lenkijos sklandyto
jai. Pirmenybių metu du sklandyto
jai P. Beatty iš P. Afrikos ir J. Ho
we iš Australijos buvo priversti nusi
leisti ant greitkelio. Už tai jie buvo 
nubausti $100 ir $150 piniginėmis 
baudomis. Dalyviai padarė rinkliavą 
šioms baudoms sumokėti.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkų stovyklai, kuri Wasa- 

gos Gerojo Ganytojo stovyklavietėje 
prasidės liepos ?5 d., parinkti vado
vai. Į šį darbą šiemet įtraukti ir jau
nieji krepšininkai, šalia prityrusių 
vadovų M. Duliūno ir A. Klimo čia 
taip pat darbuosis V. Juzėnas, J. So
doms ir A. Duliūnas. Krepšininkų 
pratyboms vadovaus žinomas mūsų 
krepšininkas iš Detroito P. čekaus- 
kas, talkinamas savo vyr. brolio. Sto
vyklos atidarymo proga numatytos 
įdomios krepšinio rungtynės Vytis — 
Detroito rinktinė.

Alfonso Skrebūno ir Victor Buil
ders taurių krepšinio turnyras vy
rams ir jauniams Wasagos Gerojo 
Ganytojo krepšinio aikštelėje prasi
dės šeštadienį rugpjūčio 1, 12 vai. 
Turnyras bus vykdomas šeštadienį ir 
sekmadienį visą dieną ir taip pat va

karais prie elektros šviesos. Tikimės, 
kad jame dalyvaus Vytis, Aušra, Ko
vas, Tauras ir taip pat pajėgus vie
netas iš Detroito. Daugelis vasaroto
jų galės pasidžiaugti mūsų krepši
ninkų sugebėjimais.

E. Kėkštienė Vyčio atvirame 
golfo turnyre Georgetown pa
naudojo tik 103 smūgius įveikti sun
kokam aikštynui. A. S.

ŠAULIŲ ŠAUDYMO VARŽYBOS
Hamiltono medžiotojų klubo “Gied

raitis” šaudykloje birželio 21 d. įvy
ko tarpkuopinės šaudymo varžybos 
dėl pereinamosios taurės ir indivi
dualios dėl ženklo “Geram šauliui”. 
Šaudyme dalyvavo: Toronto VI. Pūt- 
vio, Delhi DLK Gedimino ir Hamil
tono DLK Algirdo šaulių kuopos. 
Negalėjusi atvykti Montrealio DLK 
Mindaugo kuopa šaudė atskirai. Buvo 
šaudoma sportiniais 22-ro kalibro 
šautuvais 50 jardų nuotolyje iš trijų 
padėčių po 20 šūvių. Visų padėčių 
pirmąsias vietas laimėjo šaudymo ve
teranas, Toronto kuopos š. J. Budre- 
vičius. Jis dalyvauja ir kanadiečių 
šaudymo klubuose, yra laimėjęs daug 
trofėjų. Gulom II v. laimėjo Toron
to kp. š. E. Sičiūnas, III v. — Delhi 
kp. š. A. Šulcas, stačiom II v. — 
Delhi kp. š. A. Augustinavičius, III v.
— Toronto kp. š. G. Daugėla, klūpom
II v. — Toronto kp. š. G. Daugėla ir
III v. — Delhi kp. š. A. Augustina
vičius. šaulės šaudė vienoje padėtyje 
20 šūvių. I v. laimėjo R. Daugėlie
nė, II v. — M. Jokūbaitienė, III v.
— M. Astrauskienė, visos iš Toronto 
VI. Pūtvio kuopos.

Be šaulių dėl-.pirmųjų vietų taip 
pat varžėsi svečiai, jaunimas 15-25 m. 
ir jaunuoliai 12-15 metų Svečių I v. 
laimėjo stud. J. Kavaliauskas iš Det
roito, U. A. V. Jaunimo grupės ber
niukų Iv. — J. Sakalauskas iš Ha
miltono, mergaičių I v. š. kand. J. 
Baranauskaitė iš Toronto kuopos, 
jaunuolių grupės berniukų: Iv. — 
R. Daugėla ir mergaičių Iv. — D. 
Jokūbaitytė, abu iš Toronto.'

Varžybose dėl rinktinės pereina
mosios taurės, kol bus gauti rezul
tatai iš Montrealio, pirmauja Toron
to VI. Pūtvio kuopos ekipa, kurią 
sudarė šauliai: J. Budrevičius E. Si
čiūnas, G. Daugėla, A. Navickas ir 
atsarginis J. Astrauskas. Rimtu var
žovu buvo Delhi DLK Gedimino kuo
pos ekipa. Taip pat nemažą pažangą 
nuo praeitų metų yra padariusi Ha
miltono DLK Algirdo kuopa.

Kuopų pirmininkų šaudyme, kurio 
rezultatai buvo imami iš vienos padė
ties, pirmauja Toronto kuopos pirm. 
St. Jokūbaitis.

Bronzos ženklui “Geram šauliui” 
gauti sąlygas išpildė 5 šauliai. Iš jų 
trys ženklus jau yra gavę praeitais 
metais, tad ženklais pristatyti apdo
vanoti Delhi kuopos šaulys A. Au
gustinavičius ir stud J. Kavaliaus
kas iš Detroito (jei yra šaulys), 
šaudymui vadovavo centros valdybos 
sporto vadovas V. Keturakis.

š. P. G.

Wasagos stovyklai registracija ei
na pilnu tempu. Kurie dar neužsi
registravo, yra prašomi paskubėti. 
Taip pat stovyklautojai prašomi rink
ti globėjus “Ateities” Žygiui, kad 
kiekvienas turėtų bent keletą centų 
ar dolerių už nueitą mylią. Praėjusią 
vasarą žygio metu “Ateičiai” buvo 
surinkta virš $400. šiemet turėtume 
surinkti daugiau.

Į Stratfordą ekskursija bus trečia
dienį, liepos 29. Autobusai išvyks 
anksti rytą iš stovyklos. Tą dieną 
bus vaidinama “School for Scandal”, 
gana lengva komedija. Kainuos $6 
— $2.50 už bilietą ir $3.50 už auto
busą. Sumokėti reikia sekmadienį, 
liepos 26.

Prieškongresinė stovykla Dainavo
je prasideda rugpjūčio 30 d. Joje 
dalyvauja moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai. Smulkesnes informaci
jas teikia Alg. Puteris ir Alg. Juzu- 
konis.

Nuoširdi padėka tėvų komitetui už 
$25 auką “Ateities” žurnalui. Tėvų 
komitetas remia ne tik Toronto atei- 
tininkiško jaunimo veiklą, bet ir vi
są sąjūdį. Ačiū!

Nuoboduliu kalba žmogaus vidinė 
tuštuma. Mums tenka prisipažinti, 
kad visi tie “neįdomu” teliudija tik 
savo paties nuobodulį. Daugiausia 
nuo organizacijos nutrupa ne tie, 
kurie daug dirba, bet tie, kurie be 
darbo svečiuojasi (Dr. J. Girnius).

JAUNUČIAI IR JAUNIAI 
DAINAVOJE

Liepos 5 d. iš Dainavos išvažiavo 
vyresnieji moksleiviai ateitininkai ir 
atkeliavo dvi savaites smagiai pra
leisti Dainavoje 115 jaunučių ir jau
nesniųjų moksleivių ateitininkų, at
stovaujančių šiom kuopom: Cicero, 
Klevelando, Čikagos, Detroito, Ha
miltono, Lemonto, Los Angeles ir 
Vašingtono. Smagiai pasitaškę Spyg
lio ežere, jstovyklautojai, gražiai uni
formuoti, rikiuotėje nužygiavo į “bal
tųjų rūmų” (dr. A. Damušio namų) 
salę, kur Gabija Juozapavičiūtė, 
MAS centro valdybos pirm., prista
tė šios MAS jaunučių ir jaunesnių
jų moksleivių ateitininkų stovyklos 
vadovybės sąstatą: kun. Gediminas 
Kijauskas, S. J., — davsios vadas, 
Ramūnas Underys — komendantas, 
Stasė Kazlauskienė — vyr. mergai
čių vadovė, Gabija Juozapavičiūtė — 
stovyklos programos vedėja, Daina 
Kojelytė — sekretorė ir “Ateities” 
atstovė, Neringa Vindašiūtė — 1-4 
sk. merg. vadovė, Daina Danilevičiū
tė — 5 ir 6 sk. merg. vadovė, Dai
nora Juozapavičiūtė — 7 ir 8 sk. 
merg. ir dainavimo vadovė, Paulius 
Kuras — 1-4 sk. bern. vadovas, Li
nas Danilevičius — 5 ir 6 sk. bern. 
vadas, Kęstutis šeštokas — 5 ir 6 sk.
bern. vadovas ir laikraštėlio leidė
jas, Vytautas Ptašinskaš — 7 ir 8 
sk. bern. vadovas, Regina Kryžanaus- 
kaitė — merg. sporto vadovė, Jo
nas Nakas — bern, sporto ir tauti
nių šokių vadovas. Vaidotas Vaičiū
nas — vakaro programų vedėjas, 
Danguolė Stončiutė — vakaro pro
gramos vedėja, Jurgis Bradūnas — 
gamtos vedėjas, Vytenis čyvas — 
akordeonistas, sės. Igne Marijošiūtė 
— menas ir pirmoji pagalba. Sto
vyklautojai visiems vadams smar
kiai paplojo, ypač sužinoję, kad po 
atidarymo vėl eis maudytis smagiam 
Spyglyje.

Stovyklos kasdieninėj programoj 
yra įvairūs užsiėmimai: gamtos pa
mokos, rankdarbiai, laikraštėlis, pa
šnekesiai su vadovais, dainavimas, 
tautiniai šokiai ir pan. Jaunučiai ir 
jauniai turi progą ne tik pasidžiaugt 
Dainavos gamta, bet ir papildyti savo 
žinias, dk

Skautų veikla
• Šį šeštadienį, liepos 18, prasi

deda aštuntoji Romuvos stovykla.

GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.
Telefonai: LE. 6-2738 1611 Bloor St. W.

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. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA f|

5V1 % už depozitus
6% už serus (numatoma)
7% už 1 m. term. dep.
73A% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

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

A. J. 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, namu vasarviečių, viešbučių, motelių
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

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

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

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

— — n ■ \ . ■ l.ll .11.1

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.

Stovyklos vadovybė prašo tėvus sto
vyklautojus atvežti iki 12 vai. Po
piet stovyklautojams -bus duodami 
užkandžiai. Atvažiavę nestovyklauto- 
jai yra iš anksto prašomi laikytis 
stovykloje nustatytos tvarkos ir pa
gal galimybę padėti pastovyklių dar
buose. Iki smagaus pasimatymo vi
siems!

• Liepos 25-26 d.d. Romuvoje bus 
iškilmingas savaitgalis: didysis lau
žas, varžybos sausumoje ir vande
nyje, vyr. skaučių įžodis ir didžiųjų 
pagrindinių vartų pašventinimas. Vi
si maloniai iš anksto kviečiami tą 
savaitgalį praleisti Romuvoje. Dirb
ti nereikės! C. S.

ŠVIEŽIOS MĖSOS — IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ? 
visa tai rasite tik 

tip-top MEATS
SEKITE SAVAITGALIŲ krautuvėse
SPECIALIUS PIRKIMUS!

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

Fairview Moll (Don Mills ir Sheppard)

JANE — DUNDAS, $80.000 įmokėti, mūrinis, gražių plytų, 29 butų 
liuksusinis pastatas, po 2 miegamus su balkonais butai, garažai. 
Gražus pastatas ir vieta. Pajamų per metus $63.000, išlaidų $14.500. 
Kaina už butą — apie $13.000.
RONCESVALLES, prie Sv. Juozapo ligoninės, $8—10.000 įmokėti, 
mūrinis, atskiras, 7 kambariai per 2 augštus, moderni virtuvė, gara
žas, šoninis įvažiavimas; prašoma kaina $25.900.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 įmokėti, mūrais 12 kambarių dvi- 
butis (dupleksas), 2 rūsiai, 2 mūriniai garažai, privatus 9 pėdų 
įvažiavimas. Kaina: $36.900.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys. 

LE 1-1161, namų 783-2105

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

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

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



DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

© SfiAITY TOJAI PAS ĮSAKO

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — {vairių draudos b-vių atstovybė

A. ČIŽIKAS TEL. 531-6165
ALFA RADIO & TV

Parduodame įr taisome ZENITH ir kitus televizijos priimtu
vus, radijo ir HI-FI aparatus. Statome antenas. Turime di
deli pasirinkimą lietuviškų muzikos plokštelių. 

672 Lansdowne Ave. Toronto 4, Ont.

(VAIRŪS siuntiniai ir DOVANOS I
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ

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

JSS’ Pirkti *vairi* Prekitf k maisto 
televizijos ir radijo priimtuvai, _ . .. , ;
šaldytuvai ir Lt dolenneje krautuvėje.

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

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

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

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

ateityje.
DARBO VALANDOS:

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

2169 DUNDAS Street West • TeL LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

PAVARDĖS IR VARDAI
Skaičiau “TŽ** vedamąjį apie su- 

anglintas lietuvių pavardes “Mack, 
Lapp, Kuck, Puck”. Juokas ima iš to
kių paavrdhų, kai žinai* kad tai fal
sifikatai. Noriu atkreipti dėmesį į 
tai, kas tuo klausimu rašoma V. či- 
žiūno knygoje “Tautinis auklėjimas 
šeimoje”. Pateikiu keletą ištraukų.

“Reikia prisiminti dar vieną įsidė
mėtiną faktą: italai, graikai, vokie
čiai, prancūzai retai kada “ameriko 
nina” savo pavardes, nors jos dažnai 
tikrai ilgos ir nelengvai tariamos. 
Kodėl tad lietuviai taip “nutaiso” sa
vo pavardes, kad jose jokio lietuviš
kumo nė žymės nebelieka?

Atrodo, kad yra dvi pagrindinės to 
reiškinio priežastys. Viena jų — tau
tinės sąmonės, o kartu ir tautinės 
savigarbos stoka. Žmogus, 
atsisakęs savo lietuviškos pavar
dės arba ištaisęs ją taip, kad joje ne
belieka nieko lietuviško, daro pirmą 
reikšmingą žingsnį į savo tautinį iš
nykimą. Pavardę “suamerikoninus”, 
nebelieka regimo ryšio su savo tau
tine bendruomene. Kaikurie mūsų 
tautiečiai, virtę Whitecavage’ais ir 
kitokiais “ amerikonais”, patys gal 
dar ir veikliai dalyvauja lietuvių vi
suomeninėje veikloje, bet savo vai
kams nepalieka jokio regima įparei
gojimo būti lietuviais, bendrauti ir 
veikti savųjų tarpe. Tokiems tautie
čiams tautinė sąmonė reikalinga tik 
sau. Vaikams jos perduoti nepa
jėgia, nesuskumba ar net nenori, nes 
jų išmanymu tos lietuvybės amžius 
visvien trumpas, gal kokį pusšimtį 
metų galįs trukti.

Antra priežastis — grynai medžia
ginio, naudos pobūdžio. Čia, JA 
Valstybėse, gimę ir mokslus ėję inte
ligentai — profesionalai, taip pat biz
nieriai dažnai keičia ir “amerikoni- 
na” pavardes tais sumetimais, kad ge
riau garsėtų tautinės daugumos tar
pe, kad geriau sektųsi tarnybinė, 
profesinė ar biznio - verslo karjera 
(pažanga). Jie užmiršta, kad yra dau
gybė Amerikos žemyne veikėjų, po
litikų, karių ir verslo žmonių, kurie 
savo karjerą darė ir tebedaro nelies
dami savo neangliškų pavardžių, net 
nebūtinai ir amerikonėdami ta pras
me, kad savo kilmės išsižadėtų ar iš
sigintų.

Jau kiek kartų augštųjų valdžios 
vyrų, politikų ir visuomenės veikėjų 
buvo pareikšta, kad tautinės kultū
ros tik turtina, kelia ir plečia Ame
rikos kultūrinį lobyną, kad tam lo
bynui kiekvienos tautos savitas kul
tūrinis indėlis yra labai brangus tur

tas...” (68 ir 69 psL).
Toliau rašoma: “...Negalima ty

lomis nuleisti ir tautinių vardų. Nėra 
jie taip gausūs, kaip kaikuriuose ka
lendoriuose parodoma. Nedidelis mū
sų vardynas (praktikoje) susidaro iš 
kaikurių populiariausių Lietuvos se
novės valdovų vardų ir tam tikros 
grupės skambios darybos bei teigia
mos reikšmės vardų, pasirinktų ka
lendoriuose, retkarčiais ir pačių tė
vų “nukaltų”. Kuo lietuviškai reikš
mingas vardas gali būti blogesnis už 
kitų tautų vartojamus vardus? Juk 
žinome, kad greta jo krikšto metu 
duodamas sutarptautintas krikščio
niškas vardas, kartais lygiareikšmis 
(Liūtas — Leonas, Auksė — Aureli
ja, Danguolė — Celestina).

Nėra reikalo lietuviškam vardui 
jieškoti kokio vertimo į anglų kalbą 
arba kurią kitą krašto kalbą, juo 
labiau panašiai skambančio pakaita
lo. Lietuviškasis Kęstutis visiškai ge
rai ištariamas betkurio vien angliškai 
kalbančio amerikiečio, todėl nėra rei
kalo keisti šio vardo į Keisi (Cassey, 
kuris yra originalus airiškas vardas). 
Tas pat pasakytina ir apie kiekvieną 
kitą lietuvių tautinį vardą”. (66 ir 
67 psl.). Regina Kutka

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ
NUMERIŲ NEMOKAMAI
PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 

GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audimus.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

SUDBURY, ONT.

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

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

Raštinga beždžionė
Žmogus, lankydamas zoologi

jos sodą, nustebo pamatęs bež
džionę su knygomis abiejose 
rankose ir beskaitantį. Žmogus 
paklausė:

— Atleiskite man, ar jūs tik
rai skaitote?

— Žinoma, — atsakė orangu
tangas. — Skaitau Darvino kny
gą apie evoliuciją ir Bibliją.

— Well, — neatsistebėjo žmo
gus, ir vėl paklausė:

— Ar tamsta esi tikras, jog 
supranti, ką skaitai?

—Nesu tikras, — sutiko bež
džionė. — Juo daugiau studijuo
ju, juo neaiškiau darosi, ar aš 
esu savo brolio šeimininkas ar 
savo šeimininko brolis.

Maža pataisa
į direktoriaus raštinę įėjusi 

sekretorė:
— Štai laiškas, kuriame pir

kėjas rašo: “Nesuprantu Jūsų 
begėdiškumo; kaip Jūs savo be
vertes prekes parduodate po dvi
dešimt dolerių?”

Direktorius atsakė:
— Išbraukite žodžius “begė

diškumą”, “bevertes” ir laišką 
įdėkite į bylą “Padėkos laiškai”.

Kosyginas ir žydai
Buvo sušauktas politbiuro ne

paprastas posėdis aptarti skun
dams dėl žydų persekiojimo. 
Premjerui Kosyginui staiga 
švystelėjo geniali idėja: Mask
vos Raudonojoje aikštėje, prie 
paties Lenino paminklo, pasta
tyti didžiausią ir puošniausią pa
saulyje žydų sinagogą. Politbiu- 
ras nudžiugo ir premjero idėją 
priėmė plojimais. Nutarta sina
gogą tučtuojau pradėti statyti. 
Po kurio laiko Kosyginas pasi
šaukė kabineto viršininką:

— Na, kaip su sinagoga? Ar 
statyba toli pažengusi?

— Jau baigta.
— Tai puiku! Reikia, kad nie

ko nelaukiant ta sinagoga pra
dėtų veikti. Ar radote atitinka
mą dvasininką, kuris galėtų bū
ti rabinu ir pradėti pamaldas?

Kabineto viršininkas neramiai 
pradėjo kasyti pakaušį.

— Čia tai sunkiausia. Sunku
mai yra objektyvūs.

— Kas tie sunkumai? Argi nė
ra tai vietai tinkamo kandidato?

— Kandidatų netrūksta, tik 
visa nelaimė, kad jie yra nežy
dai...

K4NAD0S ZVYK/A/

Atkelta iš 1-roo psl 
netgi Įsidėjo karikatūrą, vaiz
duojančia virš Kanados šiaurės 
skrendančius tris uodus. Vienas 
jų vartosi kaip pakvaišęs, o ant
rasis aiškina trečiajam: “Para
gavo karališko kraujo...” Prieš 
karalienės vizitą kaip tik buvo 
diskutuojama uodų probleipa, 
nes dabar jų naikinimas yra su
stabdytas dėl pripažinto DDT 
kenksmingumo.

Kanados federacinį ministe- 
rių kabinetą suskaldė pirmojo 
Kanados ryšių satelito erdvėse 
planai. Iš karto buvo numatyta, 
kad šį satelitą pagamins ameri
kiečių RCA bendrovės Kanados 
skyrius, reikalaująs $60 milijo
nų, tačiau Kalifornijos Hughes 
aviacijos bendrovė tą patį užsa
kymą pasisiūlė atlikti už $30 
milijonų. RCA dabar kainą jau 
sumažino iki $43 milijonų. Rei
kalas liečia ne tik kainą, bet ir 
satelito kokybę. Hughes bend
rovės satelitas turėtų 12 kana
lų, o RCA bendrovės tik 8. 
Kiekvienas kanalas galėtų per
duoti spalvotą televizijos laidą 
arba tūkstantį telefoninių pasi
kalbėjimų. Kadangi RCA bend
rovės skyrius yra Montrealyje, 
dalis ministerių kabineto narių 
norį, kad satelitas būtų gamina
mas Kanadoje, o satelito reika
lus tvarkančiai “Telesat” bend
rovei daugiau rūpi augštesnė 
Hughes pažadėta kokybė ir že
mesnė kaina. Multimilijonierius 
H. Hughes šio darbo imtųsi už 
savikainą, nes tai bus pirmasis 
komercinis ryšių satelitas pasau
lyje. Jo bendrovė įsigytų patir
ties ir laimėtų naujų sutarčių.

Kanados Politinių Mokslų 
Draugijos metiniame suvažiavi
me Winnipege aštrios kritikos 
žodžių amerikiečiams profeso
riams' Kanados universitetuose 
nepašykštėjo buvęs Winnipego 
universiteto ekstraordinarinis 
prof. R. S. Rodgers. Jo teigimu, 
daugumą Kanados universite
tuose dabar jau sudaro ameri
kiečiai profesoriai, kurių didžio
ji dalis studentams perteikia 
Amerikos “naujosios kairės” 
idėjas savo krašto vidaus reika
lų klausimais. Pasak prof. R. S. 
Rodgers, demonstracijoms Į J. 
A. V. be vargo surasti net kelis 
autobusus kanadiečių studentų, 
bet nieko nepeši, jeigu demonst
racijas norėsi rengti kuriuo nors 
kanadišku reikalu, pvz. norėda
mas pasisakyti prieš Kanados in
dėnams ar eskimams daromas 
skriaudas. Prof. R. S. Rodgers 
nuomone, 90% amerikiečių pro
fesorių Kanados universitetuose 
nė negalvoja tapti Kanados pi
liečiais, nes jiem terūpi laikinis 
įsikūrimas šiame krašte dėl JAV 
užsienio ir vidaus krizės. To
kiems dėstytojams visiškai ne
svarbus kanadiškas požiūris Į 
dėstomąjį dalyką. Tai ypač pa
stebima politinių mokslų srity
je, kur mažiau nei trečdalis fa
kultetų vadovų tėra kanadiečiai. 
Septyni Kanados universitetai, 
užuot dėstę Kanados užsienio 
pilitiką, pagrindinį dėmėsi ski
ria JAV užsienio politikai. Prof. 
R. S. Rodgers taipgi nusiskun
dė, kad dėl savo prokanadiškų 
pažiūrų, Kanados statymo pif- 
mon vieton jis yra ignoruoja
mas universitetų vadovybių — 
negali gauti darbo Kanados uni
versitetuose. Jam tėra likusios 
dvi galimybės — pasitraukti iš 
akademinio darbo arba vykti Į 
JAV universitetus.

Lietuvių skyrius 
tautybių parke

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
iš draugų gavo $20 dovanų pinigais, 
kad nusipirktų, kas jai reikalinga. 
Pagalvojusi pasakė, kad viskas reika
linga, bet kai neturi, tai ir apsieini, 
o jai didžiausia dovana būtų, šiuos 
pinigus paaukoti lietuvių parko įren
gimui. Padovanojo ir dar pasakė, 
kad kai gaus senatvės pensiją šiemet, 
tai dar pridės. Antras pavyzdys. P. 
Kvietelaitis iš Longlac, Ont. (apie 
250 mylių nuo čia) buvo aukojęs 
anksčiau, atvyko pasižiūrėti mūsų 
projekto ir vėl paliko $10. J. Misevi
čius nuo Dryden (200 mylių) atvyko 
čia ir paaukojo $20 parko įrengimui. 
Be galo nuoširdžiai dėkojame vi
siems už pinigines aukas ir už pasi
aukojimą jas renkant. Visus lietuvius 
iš plačių apylinkių prašome atsiliep
ti su savo auka mūsų parko įrengi
mui.

Lietuvių projekto žemės išplanavi
mus ir paminklo planus padarė ar
chitektas dr. A. Kulpavičius. Juos 
priėmė mūsų apylinkė ir miesto val
dyba su Wardrobe architektais. Dar
bų vykdymui vadovaus Vytautas Bal
čytis su grupe žmonių. Lėšomis rū
pinamės visi. Darbus pradės liepos 
mėnesį.

Dr. E. Jasevičiūtė

ŠYPSENOS
Suknelė

Duktė apsivilko naują, giliai 
dekoltuotą suknią ir klausia tė
vo:

— Tėveli, ar patinka mano 
nauja suknia?

— Patinka. Tik būtų neblo
gai, kad tu i ją giliau įlįstum.

Studentų humoras
— Mūsų fizikos dėstytojas 

kalba pats' su savimi. O jūsų?
— Mūsiškis taip pat. Tik jis 

šito nesupranta. Jis galvoja, kad 
mes jo klausomės.* * *

— Dabar gulkite ant nugaros 
ir judinkite kojas, tarsi važiuo
tumėt dviračiu, — sako fizinio 
auklėjimo dėstytojas. — Taip... 
Greičiau... Dar greičiau. Jonai, 
kodėl tu nedarai kaip kiti?

— Aš, dėstytojau, važiuoju į 
pakalnę. '_________ .

Šypsenos
Atvykęs šeimos bičiulis iš ki

to miesto į Torontą aplankyti sa
vo pažįstamo paspaudžia durų 
skambutį. Duryse pasirodo šei
mininko sūnus.

— Ar tėtis namie?
— No, jis nėra namie.
— Ar mama namie?
— No, ji nėra namie.
— O kur jie yra? — klausia 

svečias.
— Mama išvažiavo downtown, 

tėtis — uptown.
— O ką tu veiki?
— Aš vočinu hauzą...

Geriausiai patinka...
— Man geriausiai patinka žiū

rėti senuosius begarsius filmus. 
Vienas malonumas matyti mote
rį atidarant burną ir nė žodžio 
nesakant...

Parinko Pr. Alš.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

(Atkelta iš 4-to psl.)
Star” už pinigus reklamavo ansambli, 
bet įdėjo ir etninių grupių viešą pa
reiškimą, už kurį sumokėta $350. Pi- 
ketavime dalyvavo visos etninės gru
pės, ypač lietuviai. Tiesa, buvo ir 
naujųjų ateivių lietuvių, kurie teoriš
kai kovoja prieš komunizmą, bet 
praktiškai toje srityje nepasirodo, 
nors ir turi palankias sąlygas. Kai- 
kas aiškina, kad choras yra meno an
samblis. Tą ansamblį bene geriausiai 
apibūdino vieno plakato šūkis: “šian
dien dainos, rytoj žudynės!”

INCO BENDROVĖ plečia savo pra
monę. Salia Copper Cliff miestelio 
už $20 milijonų numatoma pastatyti 
CIL sulphuric acid fabriką, kuris 
per dieną pagamins 2.300 tonų tos 
medžiagos, skaitant su jau esamu 
CIL fabriku, vienos dienos gamyba 
bus 5.000 tonų. Sulphuric acid gami
namas iš tirpykloje (smelteryje) at
sirandančių dujų. Ta medžiaga nau
dojama ir popieriaus gamybai. INCO 
prie tirpyklos taip pat stato naują 
kaminą, kuris bus augščiausias pa
saulyje — 1.250 pėdų (375 m). Ka
mino statyba kainuos apie $15 mili
jonų. Kanadoje INCO bendrovės turi 
12 kasyklų, o 1972 m. turės 19, ku
rios per parą duos 150.000 tonų ru
dos. Per metus vien nikelio bus pa
gaminta per 600 milijonų svarų. Ni 
kelio svaras — $1.38. J. J.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame iniciatoriams 

Birutei ir Justui Stankams už mums 
suruoštą didelę staigmeną — namo 
įkurtuves, jų dalyviams už vertin
gas dovanas ir kun. A. Sabui už at
skirą dovanėlę. Ypatinga padėka šei
mininkėms paruošusioms skanius 
valgius: B. Stankienei, L. Griškonie- 
nei, J. Gurklienei, A. Albrechtienei, 
L. Karklinš ir S. Poderienei. Ačiū už 
įspūdingą žodį šia proga kun. A. Sa
bui, A. Jasiūnui, J. Kručui ir J. Staš- 
kui. Taip pat nuoširdus ačiū visiems 
dalyviams ir prisįdėjusiems prie do

vanų: A. F. Albrechtams, J. Batai- 
čiui, A. L. Baltučiams, I. D. čemiams 
Toronte, L. P. Griškoniams, J. P. 
Gurkliams, M. J. Glizickams, J. A. 
Gataučiams, R. Grigučiui, N. S. Gri- 
gučiams Clark, N. J., V. Gudriūnui, 
V. A. Jašiūnams, V. Juškai, L. A. 
Karklinš, A. J, Kručams, S. A. Ku- 
sinskiams, S. K. Poderiams, K. Po
dėliui, S. Poderytei, A. M. Pranc- 
kūnams, E. Paulauskui, jo draugei 
Sharon, L. J. Remeikiams, M. I. Ra
gauskams, E. K. Sviežikams, S. P. 
Semeižiams, M. J. Striškams, E. J. 
Staškams, B. P. Visockiams, J. Vens- 
lavaičiui ir K. Žukauskui.

Jūsų visų parodytas gražus, nuo
širdus draugiškumas paliks mūsų at
mintyje.

Dėkingi visiems —
Elė ir Stasys Tolvaišai

Sault St. Marie, Ont.
MARIJA ŠVILPIENĖ, 70 m. am

žiaus, mirė birželio 29 d. ligoninė
je. Velionė buvo daug iškentėjusi 
lietuvė motina, 1941 m. su vaikais 
Birute ir Vytautu ištremta j Sibirą, 
kur išvargo 20 metų. Grįžus į Lietu
vą, Sibiro kančių išvargintas mirė 
sūnus. Po ilgų pastangų prieš 5 me
tus atvyko pas savo vyrą Balį Švil
pą į Kanadą. Laidotuvėse dalyvavo 
dauguma kolonijos lietuvių. Atsisvei
kinimo žodį tarė kun. Aug. Sabas 
ir J. Skardis. Palaidota vietos kata
likų kapinėse. A. V.

Niagara Falls, Ont.
ŠIAME MIESTE GYVENA nedaug 

lietuvių šeimų. Dalis moterų susiren
ka pasitarti kiekvieną mėnesį ir ta 
proga pinigine auka paremia tauti
nius reikalus. Birželio mėn. 16 d. 
jos prisiminė ir Lietuvos bei lietu
vių tautos skaudžiausią tragediją, 
kurią įvykdė ir vykdo dabartinis 
okupantas. Stiprinti kovai su klas
tingu priešu moterys iš savo kuklių 
išteklių paaukojo Tautos Fondui $10.

V. Z.

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

Sav. R. Svasiulis

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

STATOM 1R TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1613 Dundas St W.

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Td. EM 4-5036.

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.PARCELS TOJBUROPE

DUfFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai. Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 11

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

ĮyZ\l/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 t.1 
Skambinti: Andrius Tamošaitis, 

telefonas 278-1972
Visi darbai garantuoti, 
atliekami specialistų.

Visų rūšių automobilių išorės

dirbti ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 

MAX KANE AUTO BODY
BALTIC MOVERS

VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 
BALDAI IR KT.

Vežamas turtas pilnai apdraustas 
Skambinti tet LE 4-1443 

30 Dewson St, Toronto, Ont
430 BATHURST ST.

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

Bloor Auto rite Garage kKco'Uee)‘
Sav. F R A N K P E T I T Tel. 531-1305

‘ 'LT* i—owners 
CZentce

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

• Atiiekam visus statybos darbus ir remontus

NOTARAS

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

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: jstaiS05 ^37-1708 
namų 279-7980

Priėmimo laikas: kasdien nuo 10

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.

v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais 

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

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

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

DR. E. ZUBRIENE
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.

OKULISTAS 
LLUNSKY.R.O.

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

TeL 921 - 3924
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

Darbo valandos 940 ▼ 

Dti priėmimo skambinti telefoną

SVEIKATA 
YRA TURTAS!

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS kilimus 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

TIKRAS, NATŪRALUS, 
NEPASTERIZUOTAS 

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

IK S U R A N C E
DŪDA 769-4612 1

2231 Bloor Street W. j



Jaunučių ateitininkų vadovas E. 
iautojais Wasagoje

Girdauskas su jaunaisiais stovyk-

šv. Jono Kr. par. žinios
— Gerojo Ganytojo stovykla pra

dėjo antrą savaitę. Esant geram orui, 
visų stovyklautojų puiki nuotaika. 
Be stovyklautojų, dienos metu atei
na ir įsijungia gražus būrys jaunuo
lių iš vasarviečių. Stovykla veiks tris 
savaites.

— Pamaldos sekmadienį stovyklos 
patalpose — 10 ir 11 vai.

— šį šeštadienį — Joseph War
burton ir Reginos Dimskytės sutuok
tuvės.

— Sekmadienį 11 vai. pamaldose 
prisimenamas a.a. Zigmas Paulionis. 
Po pamaldų Šv. Jono lietuvių kapi
nėse šventinamas velioniui pastaty
tas paminklas.

— Mirus Lietuvoje a.a. Pranciškai 
Savickienei, jos dukrai A. Kazakevi
čienei nuoširdi užuojauta.

Ligoniai: Pranas Motiejūnas, 
buvęs ilgametis Toronto lietu
vių choro vadovas, savo namuo
se Keswicke, Ont., yra ištiktas 
dalinio paralyžiaus; šv. Mykolo 
ligoninėje Toronte gydosi archi
tektas A. Šalkauskis, šv. Juozapo 
ligoninėje — V. Ciplinskienė.

Napalys Aukštikalnis iš Sault 
Ste. Marie Ont., tikrinasi sveika
tą Toronto General ligoninėje.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
Rėmėjo prenumeratą po S10 už 

dvejus metus atsiuntė V. Endzelis; 
už vienerius metus: M. šarauskas, V. 
Stanislovaitis, S.Yokubynienė, P. Bal
čiūnas, dr. V. K. Vaitkevičius, V. Ur
bonas, K Jasįulevičius, dr. A.Pacevi- 
čius, Z.Saurazas, dr. A. Saikus, P. Ma
tulis, K. Rusinas, A. Šiukšta, dr.A.Už- 
upienė-Lukienė, S. Simanavičienė, V. 
Daveikis, L. Vyšniauskas, J. Vaičius,
A. Sudeikis, A. Visockienė, J. Gra
žys, A. Stanėnas, A. Tamutis; auko
jo $5: L Slabšinskas; $3: I. Genys, 
V. Stulgys, J. Jurkus; $2: S. Vaitie
kūnienė, J. Barzevičius, J. Liaugmi- 
nas, A. Navickas, P. Skučas; $1: I. 
Slivinskas, B. švilpa, E. Spilchak, 
M. Sviderskas, E. Daugilienė, J. Sli
žys, J. Vyšniauskas, A. Paulauskas, 
J. Žilys, S. Ramanauskas, M. Matu- 
sevičienė, J. Baužys, J. Milius, A. 
Trumpickienė, I. Mališka. Ačiū vi
siems.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
badai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, Įvairūs spinduliai, garai.
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
RoncesvaUes Avė., Toronto 154, Ont. 
TeL LE 3-8008.

IŠNUOMOJAMAS kambarys su 
baldais arti Bloor ir Keele St. pože
minio traukinio. Galima naudotis vir
tuve. Adresas: 126 Glenlake Avė., 
Toronto 9. Galima skambinti betku- 
riuo laiku tel. 766-3886.

IŠNUOMOJAMAS priekinis kam
barys su virtuve ir dar vienas kam
barys su galimybe išsivirti. Telefo
nas LE 3-5094.

WASAGOJE, prie Pranciškonų sto
vyklavietės, nuo rugpjūčio 1 d. iš
nuomojamas 3 miegamųjų namas su 
visais miesto patogumais. Skambinti 
G. Buntinienei tel. Elmvale 713-R31.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 

kambarius. TeL 5354724.

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

8 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 3
| Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, i

: perukai ir t. t. Prieinamos kainos 3

Prisikėlimo par. žinios
— Janiną šarūnienę giliai užjau

čiame, mirus Lietuvoje jos tėveliui. 
Mirus Joanai Naujokienei, reiškia
me nuoširdžią užuojautą dukterims: 
Birutei Roževičienei, Irenai Navic
kienei ir Stefai Bond.

— Prašytos paskelbti Mišios: atei
nantį sekmad. 9 v. — už a.a. Antaną 
Balnį, užprašė Kat. Moterų Draugija; 
11.15 v. — už a.a. Mariją Petkūnie- 
nę, užpr. U. Petkūnienė; pirmad. 9 
v. — už a.a. Joną Čiegį, užpr. B. 
Vaišnoras; antrad. 8 v. — už a.a. 
Konstantiną Jokubauską, užpr. p. p. 
Pūkai; ketvirtad. 8 v. — už a. a. 
Pranciškų Valaitį, užpr. N. Bložienė; 
šeštad. 8.30 v. — už a.a. Konstanti
ną Jokubauską, užpr. J. J. Šarūnai; 
9 v. — už a.a. Aleksą Bartkų, užpr. 
B. Z. Romeikai.

— T. Paulius Baltakis yra šiuo 
metu Toronte ir bus čia iki ateinan
čio šeštadienio.

— Parapijos klebonas grįš para- 
pijoh šį savaitgalį..

— Sekmadienio pamaldos pranciš
konų stovyklavietėj Wasagoje vyks
ta 11 vai. Aušros, ateitininkų ir Kle- 
velando skautų stovyklų metu.

— Susituokė Kęstutis Jasiūnas ir 
Irena Malinauskaitė.

Prisikėlimo par. bažnyčioje 
liepos 11 d. sutuokti Kęstutis 
Jasiūnas ir Irena Malinauskaitė. 
Vestuvinis pobūvis buvo para
pijos salėje. Jame dalyvavo virš 
dviejų šimtų svečių, gausus bū
rys lietuviško jaunimo, jaunųjų 
bičiulių. Programą pravedė J. 
Šarūnas. Pasakyta sveikinimo 
kalbų. Jaunasis pavasari baigė 
mokytojų seminariją ir nuo ru
dens pradės mokytojauti Toron
te. Abu jaunieji aktyviai reiš
kiasi sporte ir lietuvių cho
ruose.

Atostogų į lietuviškąjį Suval
kų trikampi šešiom savaitėm iš
vyko Anelė Žakevičienė, Irena 
Žiurinskienė ir Viktoras Tur
činskas.

Dr. A. Valadka pr. šeštadie
ni savo vasarvietėje prie Otili
jos atšventė amžiaus penkiasde
šimtmetį ir tradicines Aleksines 
giminių ir bičiulių būryje. Jau
kią popietę Simcoe ežero pa
krantėje turėjo beveik 100 sve
čių.

Olympia ir York Develop
ments bendrovės pietinėje King 
g-vės pusėje, tarp University ir 
York gatvių, pastatys . 27 augštų 
pastatą, kuris savo augščiu už
ims trečią vietą Toronte, pra
lenktas tik Toronto-Dominion 
Centre ir dabar statomo Com
merce Court. Naujasis pastatas 
turės trijų ketvirtdalių milijo
no kvadratinių pėdų nuomoja
mą plotą įvairioms raštinėms ir 
Įstaigoms. Pogrindyje įsikurs 
prekybinis centras, o kiti du 
augštai bus paversti garažais, ga
linčiais sutalpinti 230 automobi
lių. Statybą numatoma užbaigti 
per pusantrų metų.

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

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

“TŽ” red. kun. dr. Pr. Gaida 
liepos 7 d. išvyko atostogų į Tė
vų pranciškonų centrą Kenne
bunkport, Maine, JAV. Toron- 
tan grįš liepos pabaigoje.

Lietuvių kredito kooperatyvo 
“Parama” vedėju pakviestas il
gametis “Paramos” valdybos na
rys Stasys Grigaliūnas. Kanado
je baigęs IAS (International Ac
countant Society) kursą, S. Gri
galiūnas ėjo buhalterio, vyr. bu
halterio ir skyriaus vedėjo par
eigas Gilbarco Canada Ltd. 
bendrovėj. Linkime S. Grigaliū
nui sėkmės naujame darbe.

Valdyba
Kanados buvusio gubernato

riaus V. Massey premijos “Mas
sey Awards” skiriamos už ver
tingiausius architektūriniu po
žiūriu pastatus Kanadoje. Šie
met į sąrašus yra Įtraukti 77 pa
statai, jų tarpe ir architekto 
Vaclovo Liačo paminklo ir kop
lyčios projektas Toronto lietu
vių kapinėse. Vertintojų komi
sija rudenį atrinks ir premijo
mis atžymės 20 geriausių pro
jektų, kurie buvo sukurti pasta
rųjų 3 metų laikotarpyje.

Toronto vaikų globos draugi
jos padidino nuo $15 iki $29 
mėnesinį mokesti šeimoms, ku
rios sutinka pasiimti ir prižiū
rėti draugijų žinioje esančius 
vaikus. Pagal atitinkamas am
žiaus grupes metropolinio To
ronto vaikų globos draugija mo
kės $69-104 į mėnesį už vaiką, 
Katalikų vaiku globos draugija 
— $70-90.

ŽIBUTĖ ŠILININKAITĖ, KLB švie
timo komisijos rengtame lietuviškos 
veiklos konkurse vyresniųjų grupėje 
laimėjusi I vietą. Ji yra Toronto Mai
ronio šeštadieninės mokyklos moki
nė. Laiške “Tėviškės Žiburių” redak
cijai ji rašo: “Esu gimusi Bradfordo 
mieste, Britanijoj, 1954 m. Į Kanadą 
su tėvais atvykom 1959 m. ir apsisto
jom Winnipege. Būdama 5 m. am
žiaus, pradėjau mokytis lietuviškoje 
mokykloje. Sekančiais metais su tė
vais persikėlėm i Torontą, kur toliau 
mokiausi lietuvių mokykloje. Būda
ma aštuonių metų įsijungiau j Prisi
kėlimo parapijos vaikų chorą, ateiti
ninkus, vėliau skautes ir tautinių šo
kių grupę. Lietuvių mokykloj baigiau 
devintą skyrių, o Humberside Colle
giate — vienuoliktą skyrių. Daly
vauju kanadiečių orkestre”.

PADĖKA
Praleidusi atostogas Punske, Su

valkų trikampio pavyzdingame p. p. 
Maksimavičių ūkyje Ožkiniuose, už 
malonų priėmimą ir dovanas jiems 
nuoširdžiai dėkoju. Taip pat esu dė
kinga už vaišes ir dovanas Punsko 
klebonui, mokyklos direktoriui p. Uz- 
dilai su žmona, agronomui J. Pajau
jui su žmona, p.p. Vainams, K. Pi
kiams, p.p. čeplams, p.p. Baganams, 
torontietės O. Ažųbalienės tėveliams 
p.p. Vaičiuliams ir p.p. Krakauskams 
iš Trakiškių.

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū 
už vaišes ir tokias puikias dovanas.

D. Baikauskienė

Y. B. M.
Business Machines Co. 
Sales - Service - 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.

ČESNAKAS-

četnaket (gorite) yra nofuratat krov- 
fo valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumu, nuo puvimo bakterijų bei jas 
tuno ik ina. "ADAMS GARLIC PEAR LES** 
turi savyje reikalingos Česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per Ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tei
dami jo gydomųjų bei stiprinamųjų 
uolia. Stenkis bfiti stiprus k sveikas. 
Dar Šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEAR LES" dėžatų vaistinėje. Jausies

Mm žetnoko kapcnM* netari

Toronto miesto taryba pava
sarį paskelbė neįprastai skam
bančią “Palik automobilį na
mie” savaitę, kuri turėjo būti 
įgyvendinta liepos 13-19 d.d. Jos 
tikslas — sumažinti oro nuodi
jimą automobilių variklių išme
tamomis dujomis. Buvo tikima
si, jog torontiečiai, savaitę laiko 
važinėdami transporto bendro
vės TTC susisiekimo priemonė
mis, atsisakys nuosavų automo
bilių. Vienas didžiausių tokios 
savaitės propaguotojų buvo ai- 
dermanas A. O’Donohue. Mies
to taryba už savaitės garsinimą 
sumokėjo $400 trims Toronto 
dienraščiams. Didesnius planus

——————

MAMYTEI Čikagoje mirus,

ONUTĘ KUDIRKIENĘ ir jos šeimų nuoširdžiai 
užjaučiame —
A. J. Arštikaičiai F. V. Urbonai

Mylimai Mamytei, uošvei
A. A. JOANAI NAUJOKIENEI mirus, šaulius IRENĄ 
ir AUGUSTINĄ NAVICKUS bei artimuosius liūdesio 
valandoje užjaučia ir kartu liūdi —

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

LIEPOS
SEKMADIENĮ, LIEPOS 19

TORONTO MUZIKINIAI KONCERTAI 
1970 METAIS

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

19 — 26 SAVAITEI

2.30 v. p. p. High Park The Queens Own Rifles of Canada orkestras 
svečiai — Judith LeBane ir Stan Kane

2.30 v. p. p. Kew Gardens Ellis McLintock ir jo orkestras
2.30 v. p. p. Willowvale Park Bob Minns ir jo orkestras
5.30 v. p. p. High Park vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
7.30 v. v. Earlscourt Park Bob Minns ir jo orkestras
8.00 v. v. Nathan Phillips Square — populiari simfonija, dirigentas —

/ ♦ dr. W. McAuley

PIRMADIENĮ, LIEPOS 20
2.15 v. p. p. Glenview School "Commedia Del Arte"
7.45 v. v. Alexandra Park Vaiku teatras: Cinderella
8.30 v. v. Ramsden Park kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras
8.30 v. v. Greenwood Park The Frank Szoke Village polka orkestras

ANTRADIENĮ, LIEPOS 21
2.15 v. p. p. Rosehill Reservoir "Commedia Del Arte"
7.45 v. v.
7.15 v. v. Allan Gordens The Queen's Own Rifles of Canada orkestras
8.30 y. y. Withrow Pork kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

TREČIADIENĮ, LIEPOS 22
1.00 y. p. p. Nathan Phillips Square The Shan Clifford grupė svečias —

Rozha Grahovic
2.15 y. p. p. Davisville Park "Commedia Del Arte"
7.45 y. y.
8.30 v. y. Eglinton Park Ellis McLintock ir jo orkestras
8.30 v. y. Riverdale Park The Linda Kent orkestras

svečias — Ted McGillivray
8.30- y. v. Monarch Park kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras
8.30 v. y. Dufferin Grove Pork kadriliaus šokiai — Angus McKinnon ir jo ork.

KETVIRTADIENĮ, LIEPOS 23
10.15 v. r. Withrow Park "Commedia Del Arte"
2.15 v. p. p.
7.45 v. v.
7.15 v. y. Regent Park North Vaiku teatras: Cinderella
7.30 v. v. Forest Hill

Memorial Park Džiazo koncertas — Russ Little kvintetas
8.00 y. v. Nathan Phillips Square Etninio Meno Taryba
8.30 y. v. High Park kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras
8.30 y. v. Kew Gardens kadriliaus šokiai — AI Aylward ir jo orkestras..

PENKTADIENĮ, LIEPOS 24
"Commedia Del Arte"2.15 v. p. p. Ravina 

7.45 v. v.
ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 25

10.15 v. r. Regent Pork South
2.15 v. p. p. Regent Pork North

SEKMADIENĮ, LIEPOS 26 
High Park2.30 v. p. p.

2.30 v.
2.30 v.
5.30 v.
7.30 v.
8.00 v.

P. P.
P.
P

P.
P

Kew Gardens 
Willowvale Park 
High Park 
Earlscourt Park
Nathan Phillips Square Populiari simfonija, dirigentas — Boris Brott

7 KAMBARIŲ ATSKIRAS MŪRINIS NAMAS Barrie miesto pagrin
dinėj gatvėj. Didelis sklypas 60’ x 230’, ant kurio galima statyti
8 butų apartmentą. Gera investacija — pramatomas Barrie ir apy
linkių augimas. Prašoma kaina $17.500.
100 AKRŲ ŪKIS su gerais pastatais arti 10 kelio, tarp Flesherton ir 
Dundalk miestelių. Ūkj supa 3 keliai. Prašoma $32.000. Viena hipo
teka balansui.
100 AKRŲ ŪKIS Creemore miestelio ribose (4 mylios į pietus nuo 
Stayner) su pastatais. Mad River teka skersai visą ūkį. Miestelio 
vanduo ant ūkio žemės. Galima jau dabar dalį žemės dalyti į sklypus 
75’xl50’ ir statyti namus. Prašoma $750 už akrą.

Dėl informacijų ir augščiau nurodytu nuosavybių apžiūrėjimo 
skambinti SL DARGIUI, 231-2661 arba 231-6226.

VASARNAMIS PUŠYNE. Nuosavybė yra vos 30 mylių nuo Toronto. 
Judrus šaltinių upelis vingiuoja per 25 akrų sklypą. Modernus vasar
namis turi visus patogumus. Prašoma kaina labai prieinama.
5 AKRAI PRIE GOLFO LAUKO. Kalnai ir kalvos, netoli Humber 
upė. Reginys nepaprastai gražus. Randasi Bolton pašonėje. Prašoma 
tik $3.000 įmokėti. Skambinti P. BARAUSKUI 233-3323.

FRANK BARAKUI
REAL ESTATE BROKER
3828 BLOOR STW.ISUNGTCM

sugriovė dviejų tokią savaitę rė
musių organizacijų “Pollution 
Probe” ir “Group Action to 
Stop Pollution” pasitraukimas, 
kai paaiškėjo, kad miesto tary
ba nesutinka sustabdyti susisie
kimo privačiais automobiliais 
Bay g-vės senamiesčio dalyje. 
“Palik automobilį namie” savai
tės rėmėjai liepos 13-19 d.d. ža
da naudotis tik viešo susisieki
mo priemonėmis. Burmistras 
W. Dennison teisinasi, kad be 
šoferio ir “Kadilako” jis negalė
tų atlikti savo pareigų. Geriau
siu atveju ši savaitė šiemet bus 
tik repeticija sekantiems me
tams.

'Commedia Del Arte' 
Commedia Del Arte'

Toronto įgulos artilerijos orkestras 
svečiai — Ohulani Hawaiian grupė 
The Governor General kavalerijos orkestras 
Etninio Meno Taryba 
vargonų rečitalis — Ronnie Padgett 
Etninio meno taryba
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Montrealio Aušros Vartų parapijos klebonas kun. L. Zaremba, SJ, 
šiemet vėl bus ateitininkų stovyklos Baltijoj vyr. vadovu ir dvasios 
vadu.
Aušros Vartų par. žinios
— Parapijos gegužinė įvyko lie

pos 5 d. Pointe Fortune, P.Q., R.R. 
17, P. Skruibio nuosavybėje. Mont
realio šaulių kuopa leido jos daly
viams nemokamai naudotis neseniai 
įrengta pakyla šokiams. Mišios gegu
žinės vietovėje buvo atlaikytos 11 v.

— Užpraėjusį sekmadienį 11 vai. 
Mišiose mūsų bažnyčioje keletą gies
mių pagiedojo solistas Antanas Keb- 
lys. Labai ačiū.

— Seselė Teresė Pečkaitytė lie
pos 2 d. šventė savo 50 vienuolinio 
gyvenimo sukaktuves.

— Montrealio ateitininkai rengia 
jaunimo stovyklą “Baltijos” stovyk
lavietėje liepos 18-25 d.. Vaikų am
žius — nuo 7 iki 16 metų. Dar yra 
laisvų vietų. Skambinkite seselei M. 
Margaritai 766-9397.

— Dėkojame parapiją parėmu- 
siems: po $10: K. Sagaičiui, R. Va
liutui ir J. ir E. Veraičiams, $5 N. N.

— Užpraėjusį sekmadienį bažny
čioje jūs suaukojote $157.60. Nuo
širdus ačiū.

Šį pavasarį “Baltija” išspren
dė pagrindinę problemą — 
vandentiekio sutvarkymą. Pagal 
inž. A. Kličiaus projektą kont- 
raktorius Lavoie pastatė gražų 
blokinį pompų nameli, kuriame 
dabar Įmontuotos dvi pajėgios 
pompos ir įvesta elektra. Van
duo nuvestas į berniukų ir mer
gaičių prausyklas, kurios lig 
šiol stovėjo be naudos. Stovyk
lavietės rajone įvesta elektros 
šviesa. Visur įkasti nauji patva
rūs tujos medžio stulpai elekt
ros tinklui, šie darbai, išsky
rus pompų namuko statybą, bu
vo atlikti talkos būdu. Paskuti
nėje talkoje liepos 4-5 d.d. daly
vavo net 17 talkininkų, jų tarpe 
stovyklavietės komiteto pirm. 
B. Niedvaras, Pranas ir Algirdas 
Kilčiai, R. Otto, G. Vazalinskas, 
Vincas ir Juozas Piečaičiai, A. 
Morkūnas, Ladas ir Linas Giriū- 
nai, K’ Vilčinskas iš Otavos, 
Kęstutis ir Teodoras Rudžiaus- 
kai (vienas jų iš Ontario), V. 
Kudžma, jr., R. Žitkus, jr., ir S. 
Baršauskas. Elektros prijungi
mą atliko A. Morkūnas, o pom
pas sumontavo inž. G. Vazalins
kas ir S. Geležiūnas. P. Kličius 
pompų namelyje padarė lenty
nas Įrankiams susidėti. Ankstes
nėse pavasarinėse talkose B. 
Niedvaras, R. Otto ir P. Mont
vila paruošė .naujas vietas pala
pinėms, Aušros Vartų par. kle
bonas kun. L. Zaremba, SJ, ir 
J. Dalmantas pastatė naują kry
žių ir įrengė altorių toje vie
toje, kur audra sugriovė J. T,a- 
dygos koplytėlę. Tuo būdu šie
met “Baltija” bus geriau pa
ruošta stovyklavimui, kaip bet- 
kuriais kitais metais.

Vandentiekio sutvarkymas 
kainavo virš $1,000, apie $300 
daugiau, kaip kad tam tikslui 
buvo sutelkta J. Piečaičio ini

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

VISU RUSIŲ 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. 271-5768
>, ,■ . > —,i .........—i

ciatyva sudarytame vandentie
kio fonde. Būtų gražu, jeigu tė
vai, kurie neturi galimybių da
lyvauti talkose, stipriau stovyk
lavietę paremtų savo aukomis. 
Stovyklavietė visai kitaip atrody
tų, jei nakvynių namukuose vai
kams butų įrengtos prausyklos 
su bėgančiu vandeniu, o sporto 
aikštė būtų užpilta smulkesniu 
smėliu. Tačiau tie pagerinimai 
kainuotų kitą $1,000, tuo tarpu 
lėšų telkimas nėra lengvas. Vis- 
dėlto “Baltija” progresuoja, ka
dangi jos branduolį sudaro gra
žus būrelis pasiryžėlių iš jau 
čia, Kanadoje, priaugusios kar
tos. Paskutinioji sėkminga “Bal
tijos” talka yra didelis padrąsi
nimas naujajam stovyklavietės 
komitetui ir jo pirm. B. Nied
varui. P. R.

KLB solidarumo mokestis. — 
Paskelbus spaudoje pranešimą, 
kad solidarumo mokestį galima 
mokėti per “Litą”, pasirašius 
atitinkamą pasižadėjimą, šia 
naujove jau pasinaudojo 107 lie
tuviai. Buvęs Montrealio bend
ruomenės narys G. Sušinskas, 
gyvenantis JAV, nenutraukia 
ryšių ir su Montrealiu, savo in
dėlį tebelaiko “Lite”, iš kurio 
ir solidarumo mokestį tebemo
ka. Gražus ir sektinas pavyzdys. 
Solidarumo mokesčio vajus te
bevykdomas, todėl maloniai pra
šome visus Montrealio lietuvius 
savo tautinę pareigą neatidėlio
jant atlikti: “Lito” narius — per 
“Litą”, o nenarius — per Mont
realio seimelio prezidiumo iždi
ninką.

Šiuo metu “Man and His 
World” parodos etninės mozai
kos paviljone atstovaujama ir 
Montrealio lietuviams. Šio pasi
rodymo suorganizavimas ir išlai
kymas pareikalauja nemaža iš
laidų. Neturint pakankamai lė
šų, nėra ir galimybės pilnai pa
sirodyti. Ar iš tikrųjų Montrea
lio lietuviai nėra pajėgūs, argi 
$2 į metus jau tokia didelė ir 
nepakeliama našta tam, kuris 
jaučiasi esąs lietuvis? Sunku bū
tų patikėti. Neužmirškite — nuo 
jūsų priklauso KLB Montrealio 
seimelio prezidiumui patikėto 
darbo galimybės. Mes tik pra
šome jus atlikti savo tautinę pa
reigą. Solidarumo mokestis ir 
auka parodos reikalams padės 
seimelio prezidiumui atlikti jū
sų jam patikėtus darbus ir lie
tuvių reprezentaciją Montrealio 
parodoje.

Nuoširdus ačiū tiems, kurie 
užpildė pareiškimus solidarumo 
mokesčiui mokėti per “Litą”, ir 
tiems, kurie užsimokėjo už šiuos 
metus atskirai. Maloniai prašo
me ir kitus atlikti savo tautinę 
pareigą. f®

J. Šiaučiulis.
KLB Montrealio seimelio 
prezidiumo iždininkas




