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Mokytojai Dainavoje Pasaulio įvykiai
DVIDEŠIMT DIENŲ TRUKUSI EGIPTO PREZIDENTO G. A. NASSERIO 
viešnagė Maskvoje buvo užbaigta 3.000 žodžių bendru pareiškimu, 
pasisakančiu už politinius sprendimus Artimuosiuose Rytuose. Pra
nešime kartojamas jau nekartą girdėtas reikalavimas atitraukti 
Izraelio kariuomenę iš okupuotų arabų žemių ir sutvarkyti lig 
šiol neišspręstą palestiniečių pabėgėlių problemą, įgyvendinant 
Jungtinių Tautų rezoliucijas. Prez. G. A. Nasseris ilgos viešnagės 
metu keletą kartų Kremliuje buvo susitikęs su kompartijos vadu 
L. Brežnevu, premjeru A. Kosyginu ir prez. N. Podgomu. Prane
šime minimi atviri pokalbiai ir nuomonių panašumas įtaigoja skir
tingas sovietų ir egiptiečių pažiūras kaikuriais Artimųjų Rytų 
klausimais. Prez. G. A. Nasseris, matyt, reikalavo didesnės kari
nės paramos, kuri dar labiau •—-------------------------------------

Dainavos stovyklavietė, steigta tik jaunimui, šiuo metu jau 
yra tapusi plačia bei reikšminga baze ir jaunimui, ir senimui. 
Abi kartos čia susitinka ramioje, Lietuvą primenančioje aplin
koje pasikalbėti lietuviškomis kultūrinėmis, visuomeninėmis, poli
tinėmis problemomis, tautinio išsilaikymo reikalais.

Spręsti painesnius klausimus stovyklinėje atmosferoje nebu
vome įpratę Lietuvoje. Viena priežasčių buvo trumpesnės kas
dieninio darbo valandos daugelyje profesijų savaitės dienomis, 
dalinis darbas šeštadienį. Pridėjus mažiau išvystytą susisiekimą ir 
keletą kitų faktorių, Lietuvos inteligentija buvo daugiau susieta, 
su gyvenamąja vieta mieste. Vakarinėmis darbadienių valando
mis turėta pakankamai laiko ir energijos susirinkti į klubus bei 
kitokias uždaras patalpas pasikalbėti rūpimomis problemomis, ato
stogas paliekant grynai pramogai.

Amerika atima iš dirbančio inteligento kone visą darbo die
nos laiką, už tai kompensuodama ilgesnėmis atostogomis. Per 
daug būtų visas atostogas skirti vien pramogai, tad ir susidaro 
proga vasaros metu ne tik atgaivinti pavargusį kūną, bet ir su
rasti peno žiemos rūpesčių nusilpnintai dvasiai. Būtų klaidinga 
manyti, kad vasaros dvasinio atsigaivinimo nevisiems< reikia, kad, 
sakysime, profesinį darbą dirbantieji pakankamai to ‘peno gauna 
tiesioginio darbo metu. Deja, taip nėra. Didėjant darbo specia
lizacijai, kiekvienos profesijos sritis nuolat skyla į vis mažesnes 
ir mažesnes daleles, uždarydama profesionalą į vis šiauresnę ir 
siauresnę celę. Jau vien savoje profesijoje jam reikia periodinio 
platesnio žvilgsnio į profesines problemas. Bet tai juk toli gražu 
neviskas — kiekvienam žmogui dar reikia neatsilikti nuo bend
rojo kultūrinio bei visuomeninio judėjimo, o mums, lietuviams, 
prisideda dar ir savo lietuviškosios problemos.

Kalbant apie Dainavą ir į ją susirenkančius, norisi kiek ilgiau 
sustoti ties viena naujausių jos stovyklautojų grupių — lietuviais 
mokytojais. Dainavon ši grupė atėjo vos prieš trejetą metų, pra
džioje tik kaip pakaitas Čikagos salėse vykusių posėdžių apie 
programas ir vadovėlius. Greitai, jau pirmojoje stovykloje, paaiš
kėjo, kad Dainavoje galima viską statyti ant daug platesnės bazės, 
įjungiant eilę ne tik programinių, bet ir metodinių, pedagoginių, 
psichologinių, bendruomeninių ir kitokių problemų. Antrojoje 
stovykloje kiek ilgiau sustota ties viena opiausių mūsų švietimo 
problemų — mokytojų parengimu. Prieita išvados, kad dalį šios 
problemos galima bandyti spręsti pakvietus į Dainavą mokyk
liniu darbu besidomintį jaunimą ir čia jam suteikus bent dalinį 
pedagoginį bei metodinį paruošimą, šia mintimi vadovaujantis, 
pernai trečiojoje stovykloje beveik trečdalį stovyklautojų su
darė jaunimas iš JAV ir Kanados. Ir tai buvo ne tyli mažuma, 
bet labai aktyvi ir darbinga grupė. Pereitų metų stovykloje išryš
kėjo reikalas ir toliau plėstis. Konstatuota, kad metodinio atsinauji
nimo reikalingi ir visi senesnieji mokytojai,-kad plačių diskusijų 
reikia taip pat ir tėvams. Todėl šiemetinėj ketvirtoj studijų 
savaitėj jaunimui jau bus skaitomas ciklas atskirų paskaitų, ypač 
kalbos srities, o su vyresniaisiais naujuosius metodus diskutuos 
ne vienas, bet keli lektoriai, praktiškai tuos metodus naudoją 
amerikiečių mokyklose.

★ ★ ★
Stovyklą organizuojančios JAV ir Kanados lietuvių švietimo 

vadovybės jau yra atlikusios paruošiamuosius darbus. Tolimes
nis šiemetinės mokytojų stovyklos pasisekimas priklauso nuo kitų 
faktorių. Pirmiausia reikia, kad suvažiuotų kiek galint didesnis 
skaičius lietuviškose mokyklose dirbančių mokytojų, ir tai ne iš 
kelių vietovių, bet nors po vieną iš kiekvienos JAV ir Kanadoje 
veikiančios mokyklos, šiemet taipgi lauktina dar didesnio jauni
mo būrio, negu pernai, iš gerokai didesnio vietovių skaičiaus. 
Žymiai didesnį susidomėjimą mokytojų stovyklos rėmimu turėtų 
parodyti visi lietuviškojo darbo mecenatai. Gera yra skirstyti pini
gus įvairiems reikalams, nes visi tie reikalai yra verti paramos, 
bet mokytojų stovykla, sujungta su naujųjų mokytojų paruošimu, 
yra mūsų tautinės gyvybės šaltinis. Jei paaiškėtų, kad dėl lėšų 
stokos negalime į stovyklą suvežti visų norinčių mokytojų ir viso 
norinčio jaunimo, pradėtume kirsti šaką, ant kurios laikosi visas 
mūsų kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas. A. R.

KANADOS ĮVYKIAI

SOCIALINĖS GEROVĖS REFORMOS
Premjero P. E. Trudeau mi

nisterių kabinetas ruošiasi re
formuoti socialinės gerovės įsta
tymus. Projektą šį rudenį pri
statys federaciniam parlamen
tui sveikatos ministeris J. Mun
ro “Baltosios knygos” pavidale. 
Spaudą pasiekusiomis žiniomis, 
pagrindinis dėmesys bus skiria
mas vaikų priedui. Pagal dabar
tinį įstatymą visos šeimos kas 
mėnesį už vaikus iki 10 metų 
amžiaus gaudavo po $6, 10-15 
metų amžiaus — po $8, 16-17 
metų amžiaus — po $10. Dabar- 
gi planuojama vaikų priedą mo
kėti tik toms šeimoms, kurių 
metinis uždarbis neperžengs iŠ 
anksto nustatytos sumos. Vieni 
ministerial tokia riba siūlo $6.- 
000, kiti — $8.500. Greičiausiai 
bus pasirinkta $8.500 siūlomoji 
suma. Sustabdžius vaikų priedus 
turtingiesiems, juos bus gali
ma padidinti mažesnes pajamas 
turinčioms šeimoms. Šiemeti
niame federaciniame biudžete 
vaikų priedams yra numatyta 
apie $710 milijonų, kurių di
džioji dalis išmetama tokios pa
ramos nereikalingom ir jos ne- 
vertinančiom šeimom. Reforma 
taipgi palies ir senatvės pensi
ją. Ji gali būti sumažinta ar gal
būt ir visai nutraukta asmenims, 
turintiems pakankamai dideles 
metines pajamas. Tokiu atveju 
taip pat didesnių pensijų galės 
susilaukti jų reikalingi kanadie
čiai. Toks darbo draudos ir so
cialinės gerovės įstatymas turi 
aiškų tikslą užtikrinti minima
lias pajamas aplinkiniu keliu, 
nes tiesioginis tikriausiai susi
lauktų per daug protestų. Dar
bo draudos reformų projektas 
jau yra pateiktas parlamentui. 
Jį atbaigs ir papildys sveikatos

ministerio J. Munro “Baltoji 
knyga” šį rudeni.

Karalienė Elzbieta su karališ
kąja šeima vizitą Kanadoje už
baigė šimtmetį švenčiančios Ma- 
nitobos parlamente tartu žodžiu. 
Jame buvo prisiminti indėnai, 
nes Manitobos Indėnų Brolijos 
pirm. D. Courchene prašė ją ati
taisyti baltųjų daromas skriau
das, reikalaudamas didesnių tei
sių Kanados visuomenėje, ypač 
ten, kur yra daromi indėnus lie
čiantys sprendimai. Nemaža da
lis karalienės kalbos buvo skir
ta Manitobos istorijai. Iš Winni- 
pego karalienė Elzbieta su prin
cu Pilypu išskrido Londonan, o 
duktė Ona ir sosto Įpėdinis Ka
rolis — Vašingtonan. Prez. R. 
Niksonas jaunuosius svečius ap
gyvendino Baltuosiuose rūmuo
se, jų globą pavedęs abiem duk
rom ir žentui D. Eisenhoweriui. 
ši trijų dienų viešnagė sve
čiams iš Britanijos, be abejonės, 
paliko didesnį Įspūdį, negu 10 
dienų odisėja Kanados šiaurėje 
ir Manitoboje, nes Vašingtone 
jų nevaržė protokolo paragrafai. 
Visą laiką jie praleido amerikie
čiu jaunimo gretose. Prez. R. 
Niksonas išlaikė savo pažadą ne
sipainioti jauniem žmonėm po 
kojom.

Federacinio ministerių kabi
neto ekonominis komitetas nu
tarė neįvesti oficialios kainų ir 
atlyginimų kontrolės. Kainos 
šiuo metu jau pradeda stabili- 
zuotis, bet didžiausią rūpestį 
premjerui P. E. Trudeau sudaro 
automobilių gamyklų * unijos 
pradėtos derybos dėl nauios su
tarties. Pagal metines 6% gai
res naujoji trejų metų sutartis 
turėtų ribotis atlyginimų padi
dinimu 18%, o unija reikalauja

• Y-

Nuotr. Ch. Levi noŽvejų laivai Kuršių mariose
PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Maskvos ir Bonnos sutartis
V. Vokietijos dabartinė vy

riausybė, vadovaujama social
demokratų bei šios partijos 
kanclerio *W. Brandto, užsienio 
politiką pasuko Į Rytus, per sa
vo atstovą E. Bahrą pradėda
ma pasitarimus ir su Maskva dėl 
nepuolimo sutarties pasirašymo. 
Nors E. Bahras su A. Gromyko 
kalbėjosi jau apie 40 valandų, 
oficialių pranešimų vokiečiai 
nesusilaukė net ir pokalbiams 
pasibaigus. Pasirodydavo tik ne

beveik 30%. Ji nenori nieko nė 
girdėti apie betkokius savano
riškus varžtus, nors automobilių 
gamintojų atlyginimas jau yra 
sulygintas su amerikiečių ir pra
šoka daugelio kitų kanadiečių 
uždarbį.

Susisiekimo ministeris D. Ja
mieson jau paskelbė liepos 5 d. 
prie Toronto tarptautinio aero
dromo Maltone nukritusio “Air 
Canada”' bendrovės keleivinio 
DC-8 lėktuvo nelaimės priežas
tį. Iš nuolaužų krūvos ištrauktas 
skrydžio rekorderis savo įrašais 
liudija, kad 40-60 pėdų augštyje 
staiga buvo įjungti oro stabdžiai 
sparnuose, kurie normąliai nau
dojami tik lėktuvui nusileidus. 
Dėl stabdžių įjungimo lėktuvas 
perstipriai atsidaužė į nusileidi- sitarinių, padarytų prieš pasira- 
mo taką, pametė vieną variklį šant ją.
ir pažeidė visą ” " ’ ” , ,
įprastą tvarką 
tūkstančių pėdų 
gia oro stabdžių 
kiu atveju oro*

sparną. Pagal 
pilotas poros 
augštyje įjun- 
automatą. To- 
stabdžiai ima 

veikti, kai važiuoklės ratai pra
deda suktis ant nusileidimo ta
ko. Didžiausia mįslė dabar yra 
stabdžių įjungimas 40-60 pėdų 
augštyje. Jos negalima išaiškin
ti neatsargumu, nes stabdžiams 
įjungti reikia dviejų skirtingų 
veiksmų. Rankenos užgavimas 
jų neįjungs. Kadangi pilotas bu
vo vienas geriausių Kanados la
kūnų, žinojęs stabdžių pavojų 
minėtame augštyje, klaidos teo
rija atrodo neįtikėtina. įtarimas 
krinta automatiniam stabdžių 
įjungėjui. Dėl jo sugedimo stab
džiai galėjo patys įsijungti, kai 
lėktuvo ratai dar nebuvo pasie
kę žemės. Vedamas kruopštus 
tyrimas neprikels 109 žuvusių 
keleivių bei įgulos narių, bet iš- 

(Nukelta į 7 psl)

J. KAIRYS

oficialių žinių spaudoje. Plačiai 
skaitomas žurnalas “Quik” lie
pos 8 d. paskelbė taip pat ne
oficialų dešimties punktų sutar
ties projektą. Vyriausybė pra
džioje tvirtinusi, jog pasitarimai 
tebuvo pasirengimas tikriesiems 
pokalbiams, prisipažino, kad tai 
yra jau beveik baigtas dalykas, 
apgailestaudama projekto pa
skelbimą žurnale. Viešėdamas 
Paryžiuje, A. Gromyko taip pat 
yra prasitaręs, jog sutarti belie
ka pasirašyti.

Dešimt punktų
Pagal sutarties pirmą punktą 

abi šalys Įsipareigoja saugoti 
tarptautinę taiką, siekti atoslū
gio ir esamos padėties sunorma- 
linimo Europoje.

Antrame punkte jos atsisako 
jėgos viena prieš kitą, Europos 
ir pasaulio saugumui užtikrinti 
pasižada vadovautis Jungtinių 
Tautų siekiais ir principais.

Trečiuoju punktu Bonna ir 
Maskva atsisako visam laikui 
betkokių teritorinių pakeitimų 
ir reikalavimų Europoje.

Ketvirtame punkte konstatuo
jama, jog ši sutartis neliečia su

Iš penkto punkto savaime 
plaukia išvada, jog Maskva ver
čia Bonną pripažinti L. Brežne
vo doktriną Čekoslovakijai, Len
kijai, R. Vokietijai bei kitiems 
Sovietų Sąjungos satelitams.

Šeštas punktas taip sureda
guotas, jog Bonnai teks sudari
nėti atatinkamas sutartis su R. 
Vokietija, vedančias į pastaro
sios pripažinimą tarptautine 
prasme.

Minėtą išvadą išryškina ir su- tas.
stiprina septintas punktas, pa- tartį laiko Maskvos diktatu Bon

'd šalys įsipareigoja nai, ją kritikuoja ir, jei kiltų ra- 
pastangas, kad abi tifikavimo klausimas, žada už ją

nebalsuoti. Galbūt dėl šios prie
žasties buvo atidėta užsienio rei-

dėti visas , 
Vokietijos būtų priimtos į Jung
tines Tautas.

Aštuntame punkte kalbama kalų ministerio Scheel kelionė į 
apie Hitlerio laikais Miunchene Maskvą galutiniam pokalbiui, 
pasirašytą sutartį, lietusią čeko- Atrodo, vyriausybė nori pasitar- 
slovakiją ir ypač Sudetų kraštą, ti dar su ekspertais ir galbūt 
Bonna įpareigojama šią sutartį kviesti opozicijos atstovus į 
pakeisti sau ir Prahai priimtina Maskvą stebėtojais, nors derybų 
forma. Ją greičiausiai teks at- pagrindu žada ir toliau laikytis 
šaukti ir panaikinti. jau minėto projekto.

Devintu punktu abi šalys pa
sižada stiprinti ūkinius, moksli
nius, techninius, kultūrinius ir 
kitus savitarpio ryšius bei taiką 
Europoje.

Dešimtame punkte Bonna ir 
Maskva pritaria Kremliaus su
galvotai Europos saugumo kon
ferencijai ir žada jai visokerio
pą paramą.

Viskas Maskvos naudai
Taigi, sutarties projekte kal

bama tik apie Maskvos peršamą 
sovietinės taikos ryšių stiprini
mą Europoje ir bendrai tarptau
tiniame gyvenime, apie tokios 
taikos išlaikymą, atoslūgius, esa
mos padėties normalizavimą Eu
ropoje, apie saugumą Europoje 
ir pasaulyje, nors visą laiką 
Kremlius buvo ir tebėra prieš 
taikos ir kitokių ryšių stiprini
mą Europoje ir visame tarptau
tiniame gyvenime, kai visa tai 
netarnavo ir netarnauja jo im
perialistiniams tikslams. Tik 
Kremlius ir tebeardo taiką pa
saulyje, organizavo ir tebeorga- 
nizuoja įtampas, vartojo ir te
bevartoja jėgą. Ką nors pana
šaus pokarinė Vokietija nėra pa
dariusi ir negalvoja padaryti.

Taip šia sutartimi Kremlius 
siekia įkinkyti Bonną, kad ji tal
kintų Maskvos imperializmui. V. 
Vokietijai sutartyje nieko nėra 
naudingo. Kremlius netgi neat
sisakė intervencijos teisės į V. 
Vokietiją, nors tai jau senai pa
darė kiti sąjungininkai. Be to, 
šita sutartimi Bonna bus pri
versta išsižadėti vokiečių apsi
sprendimo ir Vokietijos susijun
gimo teisės, pripažindama dabar 
turimas sienas, Europos suskal
dymą, jos pertvėrimą geležine 
tvora, Maskvos pavergtas tau- 
' . Opozicija tokio turinio su

kviesti opozicijos atstovus į 

būtų įtempusi Sovietų Sąjungos 
ir JAV santykius. Kremliaus va
dai priėmė prez. G. A. Nasserio 
kvietimą apsilankyti Egipte, bet 
data nebuvo paskelbta. Galimas 
dalykas, bendro pranešimo min
tis prez. G. A. Nasseris išryškins 
liepos 23 d., minėdamas Egipto 
revoliucijos metines. Izraelin at
vyko JAV karo aviacijos lakūnų 
grupė, vadovaujama gen. Itn. J. 
Edmundsono, susipažinti su Iz
raelio aviacijos problemomis. Iz
raelio krašto apsaugos ministe
ris M. Dayan įspėjo aviacijos 
karo mokyklą baigusius kariū
nus, kad sekantis susitikimas su 
arabais nebus prie konferenci
jos stalo. Su jais teks susitikti 
Suezo pakrantės bunkeriuose, 
oro kautynėse, raketomis ir arti
lerija pastoj ant kelią invazijos 
bandymams. Amerikiečių žval
gyba patvirtino Izraelio paskelb
tą faktą, kad Maskva jau yra 
pradėjusi siųsti Egiptan amfibi
nius autovežimius, kuriais Egip
to kariuomenės daliniai galės 
persikelti per Suezo kanalą.

VADŲ SUSITIKIMAS
Pirmąjį susitikimą prie Me- 

kongo upės kelto, Kambodijos 
teritorijoje, turėjo P. Vietnamo 
prez. N. V. Thieu ir Kambodi
jos premjeras L. Nol. Jų pokal
bis, be abejonės, lietė strategi
nius klausimus bendroje kovo
je prieš komunistus. Neoficialių 
šaltinių pranešimu, jiedu atme
tė sumanymą sudaryti Indokini- 
jos antikomunistinę sąjungą, iš 
kurios galbūt daugiausia naudos 
turėtų Tailandija, nes jai tik
riausiai būtų sustiprinta finan
sinė JAV parama. Paspirties 
Kambodijai nutarta prasyti iš 
draugiškų valstybių be jokios 
formalios* sąjungos. P. Vietname 
viešėjęs JAV jungtinio štabo 
viršininkas gen. W. Westmore
land yra linkęs manyti, jog 
Kambodija įstengs atsispirti ko
munistam. Jos kariuomenėn jau 
įsijungė 3.000 P. Vietname ame
rikiečių apmokytų ir apginkluo
tų kambodiškos kilmės karių, 
turinčių nemažą karinę patirtį. 
JAV, Laoso ir Kambodijos at
stovai planuoja panaudoti spe
cialius partizanų dalinius prieš 
Š. Vietnamo naująją tiekimo li
niją, kuria dabar yra Se Kongo 
ir Mekongo upės. Laose komu
nistai užėmė visus kaimelius 
Mekongan Kambodijoje įtekan
čios Se Kongo upės pakrantėse. 
Tiekimą Laose galėtų trukdyti 
netikėtais puldinėjimais Kha 
genties amerikiečių apmokyti 
partizanai, o Kambodijoje šis 
uždavinys tektų jau minėtiems 
kambodiškos kilmės kariams, 
apmokymą išėjusiems P. Viet
name. Mekongo upės patruliavi
mą ruošiasi sustiprinti P. Viet
namo laivynas. Svarstoma ir ki
ta galimybė — panaudoti spe
cialius stebėtojus, kurie radijo 
bangomis praneštų JAV aviaci
jai P. Vietname ir Tailandijoje 
didesnius tiekimo telkinius.

NESUTARIMAI KREMLIUJE?
Naujai išrinktas augščiausia- 

sis sovietas premjeru patvirtino 
A. Kosyginą, savo pirmininku 
— N. Podgorną. Pagal Sovie
tų Sąjungos konstituciją vyriau
sybė atsistatydina po augščiau- 
siojo sovieto rinkimų. Iš tik
rųjų tai yra tik tuščias mostas, 
nes sprendimus vyriausybės 
klausimu daro kompartijos 
centrinis komitetas. Perrinkti 
A. Kosyginą ir N. Podgorną 
augščiausiajam sovietui pasiūlė 
kompartijos vadas L. Brežnevas. 
Taigi, valdžios viršūnėse lieka 
ta pati “trojka”, nors daug va
kariečių pranašavo A. Kosygino 
pasitraukimą. Reikšmingesnis 
yra kompartijos centrinio komi
teto nutarimas atidėti komunis
tų partijos XXIV kongresą se
kančių metų pavasariui, nors jis 
turėjo įvykti šiemet, kaip jau 
du kartus viešai buvo pareiškęs 
L. Brežnevas. Kongrese naują
jį penkerių metų planą pristatys

premjeras A. Kosyginas, centri
nio komiteto pranešimą padarys 
L. Brežnevas. Kongreso atidėji
mas yra sunkiai bepateisinamas, 
nes naujasis penkerių metų pla
nas apima 1971-75 m* Jis turėjo 
būti priimtas ir patvirtintas šie
met. Tenka daryti išvadą, jog 
kompartijos centriniam komite
tui nepavyko sutarti plano deta
lių. Turbūt nevisi jo nariai pri
taria L. Brežnevo ir A. Kosy
gino siūlomoms priemonėms, 
kurios turėtų pašalinti žemės 
ūkio ir pramonės negalavimus. 
Nesutarimams išspręsti reikia 
daugiau laiko. Dėl šios priežas
ties 1971 m. bus pradėti be jo
kio plano.

PLAUKIMO SUKAKTIS
Tūkstančiai kiniečių ketvirtą

sias Mao plaukimo Jahgcės upe 
metines atžymėjo Kinijos upėse 
ir ežeruose. Plaukiančiųjų eilė
se buvo ne tik civiliai* bet ir 
kariai pilnoje kautynių apran
goje. Kaikurie plaukikai stūmė 
plaustus su didžiuliais Mao por
tretais ir plakatais. Pats Mao, 
dabar jau 76 metų amžiaus, šį 
kartą nebandė demonstruoti sa
vo jėgų, bet į laikraščių pusla- 

- pins pateko del Prancūzijos mi- 
nisteriui A. Bettencourt suteik
to oficialaus priėmimo, kuria
me taipgi dalyvavo ir busimasis 
Mao įpėdinis Lin Piao. Bastili
jos dienos proga Prancūzijos 
ambasados pokylin atsilankė 
premjeras čųenlai. Prancūzai 
buvo nustebinti tokiu netikėtu 
Kinijos vadų dėmesiu, kuris liu
dija Pekingo bandymą grįžti į 
apleistus užsienio politikos dir
vonus.

STREIKAS BRITANIJOJE
Naująją konservatorių vyriau

sybę ištiko pirmas smūgis — 
uosto darbininkų streikas užda
rė net 40 uostų Britanijoje. Tai 
yra nemaža problema kraštui, 
kuris laivais įsiveža maistą ir 
žaliavas pramonės įmonėms. Ka
ralienės Elzbietos vardu parla
mente buvo paskelbtas galiojan
čiu kritiškos būklės įstatymas, 
kuris leidžia vyriausybei laivų 
iškrovimui panaudoti kariuome
nę ir reguliuoti maisto kainas. 
Uostų darbininkų unija reika
lauja padidinti net 80% savai
tinius savo narių atlyginimus. 
Maisto atsargų turima keliom 
savaitėm. Greičiausiai nebus iš
siversta be kariuomenės paslau
gų, nes neiškrautuose laivuose 
yra gendančių maisto gaminių.

PALAIDOJO PREZIDENTĄ
Valstybinių laidotuvių Bue

nos Aires susilaukė buvusio Ar
gentinos prezidento P. E. Aram- 
buru palaikai, rasti viename 
ūkininko name. P. E. Aramburu 
buvo pagrobtas teroristų grupės 
gegužės 29 d. Birželio 1 d. te
roristai paskelbė, kad P. E. 
Aramburu buvo sušaudytas, at
silyginant už jo prezidentavimo 
laikais įvykdytą sukilusio gen. 
J. J. Valle-Montoneros egzeku- 
ciją$ dėl kurios iš tikrųjų buvo 
atsakingas ne P. E. Aramburu, 
bet jo anuometinis vicepreziden
tas. Rasti palaikai buvo tokia
me stovyje, kad du kartus per 
širdį peršautą buvusį prezidentą 
tebuvo galima atpažinti iš jung
tuvinio žiedo.

UŽTERŠTAS ATLANTAS
Norvegas Thor Heyerdahl iš 

papiruso medžio padalytu laivu 
“Ra 2” sėkmingai įveikė Atlan
tą, įrodydamas, kad tokiais lai
vais egiptiečiai jau prieš 4.000 
metų galėjo pasiekti Ameriką. 
Tai buvo antroji T. Heyerdahl 
ir jo įgulos kelionė, nes pirmą
jį tokį laivą sulaužė Atlanto 
bangos. “Ra 2” kelionė buvo 
pradėta iš Safi uosto Maroke 
ir po 57 dienų užbaigta Barba- 

_dos salos Bridgetown uoste. T. 
Heyerdahl konstatavo neįtikėti
nai dideli Atlanto užteršimą 
nafta. Kaikuriose Atlanto vieto
se netgi buvo neįmanoma mau-

(Nukelta į 6-tą psl.)
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LIETUVA IR VIETINĖ APLINKA
AL. GIMANTAS

jų gimtoji žemė, gimtasis kraš
tas. Būtina suprasti, jog jauno
ji karta jaučia nedviprasmišką 
pareigą rūpintis savo gimtuoju 
kraštu, jo problemomis, jo rei
kalais. Jaunieji net stebisi, kad 
vyresnioji karta, pakankamai 
tvirtai čia įsikūrusi, priėmusi 

yra’ proga susitikti ir bent kiek krašto pilietybę, prisiekusi jam, 
pabendrauti su mūsų bręstančia pernelyg mažą dėmesį rodo ap
karta. Dar įdomiau, jeigu kar- linkos reikalavimams, jaučiasi 
tais pasiseka aktyviau įsijung- visai svetima. Vyresnieji ir to- 
ti į pokalbius, diskusijas ar tie- liau lieka svetimšaliais, tuo pat 
siog išgirsti jaunųjų nuomonę ’ ”------~' s~s
visokių reikalų tikrai gausiomis 
temomis. Nekiekvienas jų pui
kiai kalba lietuviškai, dalis įau 
griebiasi angliškų žodžių ar išsi
reiškimų, kaikurių lietuviška 
tartis atmiešta svetima priegai
de, bet visada yra miela su jais 
būti, jų klausytis, nes matai ir 
jauti jų dėmesį visai aplinkai, 
lietuviškiesiems reikalams, iš 
dalies ir lietuviškoms proble
moms.

Gimtoji žemė
Čia kartais tenka išgirsti prie

šingų nuomonių ir nuotaikų, ne- 
visada mums suprantamų, nevi- 
sada galimų priimti. Tačiau rei
kia vertinti jaunimo atvirumą 
bei jų drąsą, nieko neslėpti, 
stengtis kiek galint dalykiškiau 
išsireikšti, kad būtum tinkamai 
suprastas. Pvz. iš eilės tokių po
kalbių su mūsų jaunosios kartos 
atstovais teko susidaryti nuomo
nę, kad juos lyg ir piktina pas 
mus pastebima tendencija savo
tiškai augštinti visa, kas lietu
viška, ir kartais tiesiogiai, kar
tais netiesiogiai lyg ir žeminti 
visa tai, kas mus supa, t. y. 
gyvenamąją aplinką. Esą, iš to
kių pastangų gausis tik priešin
gi rezultatai. Jų nuomone, visos 
tokios pastangos nuteikti jųz tuoj pat daryti išvados, kad j au- 
mintis ir jausmus, kad jie pir- ’ ’ -----
moję eilėje atsižvelgtų į visa, 
kas tik lietuviška, kas liečia lie
tuvybę, Lietuvą, liks be vaisių. 
Esą, vyresnieji pirmiausia turė
tų patys suprasti, kad jų jauni
mas jau čia gimęs, kad čia yra

Dainavos stovyklavietėje va
saros metu galima sutikti gausų 
būrį mūsų lietuviškojo jaunimo. 
Ypač tuo* metu, kai baigiasi 
viena stovykla ir prasideda se
kanti. Tokį sekmadienį vyksta 
gyvas judėjimas, išvykstančių ir 
atvykstančių pasikeitimas. Tada

keliu norėdami traukti ir jauną
ją kartą. Tai esąs nesėkmingas 
kelias, nes jaunieji niekad nesu
tiks būti ir likti svetimšaliais, 
o ne šeimininkais savo gimtaja
me krašte!... Tai, žinoma, gana 
drastiški pasisakymai. Prisimin
tina, kad ir jaunosios kartos ne
visi žmonės taip galvoja. Visdėl- 
to būtų pravartu ir tokių teigi
mų tuoj pat neužmiršti, bet juos . 
įsisąmoninti, žinant ir jaučiant, 
kad tokios nuomonės toli gra
žu nėra pavienės, kad panašiai 
galvojančių jų tarpe esama ir 
daugiau.

Be dvigubo masto
Ir iš kitų jaunuolių teko girdė

ti — jie labai džiaugtųsi sulau
kę mūsų vyresniųjų didesnio dė
mesio ir įsijungimo į vietinės 
aplinkos keliamas problemas ir 
reikalavimus. “Jei jūs, vyresnie
ji, norit būti nuoširdūs ir logiš
ki savo veiksmuose, jūs negali
te likti abejingi gyvenamo kraš
to socialinėms, rasinėms proble
moms. Tik tada mes galėsime 
tikėti jūsų nuoširdžiu rūpinimu
si lietuviškais reikalais, kai jūs 
tą patį ar panašų mastą taikysi
te aplinkai”. Toks yra vienas ga
na tipingas pasisakymas. Iš tų 
visų nuomonių nereikėtų jaii

niesiems visai nerūpi lietuviš
kieji reikalai. Taip nėra. Jie tik 
pageidautų, kad neviskas būtų 
atiduodama Lietuvai, kad bent 
dalis liktų ir gyvenamajam 
kraštui. Ar jie teisūs, tai jau 
būtų visai kitas klausimas.

Iš buvusių savo kolonijų Af
rikoje pasitraukė Belgija, Brita
nija, Brancūzija, bet Portugali
ja nė nesirengia pasekti tų vals
tybių pavyzdžiu. Priešingai, ji 
dar intensyviau kolonizuoja šias 
sritis, jas diplomatiškai vadin
dama Portugalijos užjūrio pro
vincijomis. Tos provincijos Af
rikoje yra Angola, Mozambikas 
ir Gvinėja. Portugalija taipgi tu
rėjo Indijoje “mikroskopinę” 
Goa koloniją, kurioje kietai lai
kėsi, kol pagaliau Indijos vy
riausybė jėga išmetė portugalus 
iš tos kolonijėlės. Jiems dar yra 
likusi Macao kolonijėlė komu
nistinės Kinijos pakraštyje, čia 
portugalai jaučiasi gerokai sau
gesni, nes Macao likimas, be 
abejonės, priklauso nuo Hong 
Kongo. Kol pastarasis yra nau
dingas Kinijos prekybai, negre
sia pavojus ir Macao.

130.000 kanų
Šiuo metu Portugalija provin

cijomis vadinamose Afrikos ko
lonijose laiko 130.000 karių, ku
rių pagrindinis uždavinys yra 
budėti ir kovoti su negrų nepri
klausomybės sąjūdžiais. Pasak 
Portugalijos vyriausybės, tos už
jūrio provincijos turi lygiai to
kias pačias teises ir pareigas, 
kaip ir provincijos Portugalijo
je. Kaip niekas nesikiša į euro
pinės Portugalijos provincijas, 
taip, girdi, niekas neturėtų kiš
tis ir į jos afrikines provinci
jas.

Portugalai turi tiesos ta pras
me, kad jie nesivadovauja rasi
ne neapykanta. Geriausias pa
vyzdys — Brazilija, jų buvusi 
kolonija Pietų Amerikoje. Nors 
negrų ten palyginti neperdau- 
giausia, bet ir tie patys nesu
daro tokios problemos, kaip J. 
A. V., nes nesijaučia skriaudžia
mi. Tarprasinių santuokų Bra
zilijoje niekas nelaiko sensaci
ja, jos nesukelia baltųjų smal
sumo. Brazilų laikysena atspindi 
buvusią portugalų įtaką. Pana
šiai šiandien portugalai elgiasi 
ir Afrikoje — Angoloje, Mozam
bike ir Gvinėjoje. Portugalijos 
valdžia netgi skatina savo kolo
nistus kurti mišrias šeimas su 
negrėmis bei negrais.

Vilioja kolonistus
Seniau Angolos ir Mozambiko 

kolonizacija nebuvo populiari 
Portugalijoje. Daug daugiau 
portugalų emigruodavo į Brazi
liją, negu į Afriką. Dėl šios prie
žasties 1930 m. Angoloje buvo 
tik 30.000 baltųjų kolonistų. Mo
zambike — 1*8.000. Ilgametis 
Portugalijos diktatorius Salaza-

J. GOBIS

ras suprato, jog tokiose aplinky
bėse Portugalija negalės ilgai 
išlaikyti tų kolonijų. Jis ėmėsi 
naujos investavimo ir koloniza
vimo akcijos. Žemės ūkio dar
bininkas, kuris Portugalijoje te
uždirba, lyginant su JAV valiu
ta, 65 centus per dieną, atvykęs 
į Afrikos kolonijas, iš valdžios 
gauna $6.000 vertės paskolą. Už 
siuos pinigus nusiperka 14 akrų 
drėkinamos ir 60. akrų nedrėki
namos žemės, gyvenamąjį namą, 
ūkinius pastatus, darbo įran
kius, keletą galvijų. Paskolą jis 
grąžina vienu šeštadaliu savo 
metinio derliaus per eilę metų. 
Atsilyginus valstybei, vėliau 
jam kasmet lieka apie $375 pa
jamų. Taip Mozambike įsikūrė 
net 13 portugalų naujų kolonijų, 
paėmusių savo žinion 75.000 ak
rų žemės. Kolonizavimo išlaidos 
yra gana didelės, nes vyriausy
bei tenka statyti vandens už
tvankas, kasti kanalus dirbamai 
žemei drėkinti, tiesti kelius.

Jėgų santykis
Šiuo metu Angoloje jau yra 

250.000 baltųjų kolonistų, Mo
zambike —100*000. Skaičius at
rodytų impozantiškas, lyginant 
su 1930 m. statistika, bet nega
lima užmiršti, jog Angola turi 5 
milijonus negrų, o Mozambikas 
— 7 milijonus. Pagaliau ir pa
čioj Portugalijoj gyventojų tėra 
vos 8.500.000. Taigi, jėgų santy
kis aiškiai yra nenaudingas Por
tugalijai, nors buvo daug dirbta 
ir investuota. Lieka tik šiokia to
kia viltis, jog tolimesnė koloni
zacija ir ekonominė pažanga mi
nėtose kolonijose Portugalijai 
gali laimėti negrų palankumą. 
Galbūt negrai tada* pradės bend
radarbiauti, nereikalaudami sau 
valstybinės nepriklausomybės.

Jeigu Portugalija būtų pramo
nės kraštas, kaip Belgija ir 
Olandija, ji turėtų šviesesnę 
ateitį Afrikoje. Dabargi tas ko
lonizavimas neturtingam kraštui 
yra perbrangus. Gerai, kad Por
tugalijos kolonijos susilaukia 
tam tikros parajnos iš Pietų Af
rikos baltųjų valdomų respub
likų. Jeigu* sugriūtų baltųjų re
žimas Rodezijoje, gerokai* pa
sunkėtų būklė Angoloje ir Mo
zambike. Lisabonos dabartinė 
vyriausybė veda rizikingą žai
dimą savo kolonijose. Geriausiu 
atveju Angolos ir Mozambiko 
“provincijos” gali tapti tik ant- 

!rąja Brazdija.**Tada jos būtų 
pilnai nepriklausomos, bet gy
ventojai kalbėtų portugališkai ir 
sudarytų mišrias tautas.

Portugalai yra* kieto būdo 
žmonės, labai ambicingi, užsi
spyrę. Jie yra pasiruošę skursti 
pačioje Portugalijoje, kad tik iš
laikytų ir išsaugotų kolonistines 
ambicijas. Angola ir Mozambi
kas Portugalijai duoda daugiau 
nuostolių, negu naudos, bet por
tugalai nenori pasitraukti iš ko
lonijų. Galimas dalykas, kaltė 
tenka istorijai, išgarsinusiai 
portugalų jūrininkus, piratus ir 
naujų žemių jieškotojus. Pali
kus tokius ryškius pėdsakus pa
saulinėje istorijoje, matyt, ne
sinorėtų užsidaryti savos euro
pinės teritorijos kevale.

Portugalijos užsispyrimą liu
dija ambasadoriaus E. Brazao 
atšaukimas iš Vatikano. Priežas
timi buvo popiežiaus Pauliaus 
VI suteikta speciali audienci
ja trini Portugalijos kolonijų 
partizaninio judėjimo - vadam: 

. Angolos Populiaraus Išlaisvini
mo Sąjūdžio vadui Agostino 
Neto, Gvinėjos Sąjūdžio — 
Amilcar Cabral ir Mozambiko 
Laisvės Fronto — Marcelino 
dos Santos. Konservatyvių pa
žiūrų Portugalija ryžosi įtempti 
santykius su Vatikanu, nors lig 
šiol popiežius buvo laikomas di
džiausiu autoritetu.

Jieško rėmėjų
Minėtieji partizanų vadai da

lyvavo Romoje įvykusiame juos 
remiančių Vakarų pasaulio or
ganizacijų 500 atstovų suvažiavi
me. Portugalijos kolonijų išsi
laisvinimo sąjūdžius lig šiol rė
mė Afrikos negrų valstybės, ko
munistinė Kinija ir diplomati
niu tikslu Sovietų Sąjunga. Žy
miai reikšmingesnė būtų Euro
pos kraštų parama, nes jie tu
rėtų didesnę įtaką Portugalijai. 
Suvažiavimo dalyviai labiausiai 
kritikavo Atlanto Sąjungos na
rius, ypač JAV, Prancūziją ir 
V. Vokietiją. Jų nuomone, šie 
kraštai labiausiai remia Portu
galijos vykdomą kolonizmą. Par
tizanų organizacijos Portugali
jos kolonijose dabar turi ten
kintis komunistų parūpintais 
ginklais. Kadangi Portugalija 
priklauso Atlanto Sąjungai, ji 
gauna ginklų, kurie yra panau
dojami ne Europos saugumui 
užtikrinti, bet kolonizmui įgy
vendinti Afrikoje. Trijose ko
lonijose jau yra apie 130.000 
portugalų karių. Karo veiksmai 
su partizanais Angoloje vyksta 
nuo 1961 m. Kariuomenės iš
laikymas, karinių susikirtimų iš
laidos per metus pareikalauja 
pusės dabartinio Portugalijos 
biudžeto. Tokios išlaidos yra 
sunki našta neturtingam kraštui.
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Pirmieji žingsniai aukso kasyklose prieš 20 metų 
ZIGMAS GIRDAUSKAS

Rengiama tautinių grupių konferencija
Kanadoje vis labiau aktualėja 

naujos konstitucijos klausimas. 
Nuo 1965 m. parlamentas ir vy
riausybė rūpinasi esamos konsti
tucijos pakeitimu. Jau įvyko 
trys federacinės — provincinių 
vyriausybių vadų konferencijos, 
kurios sudarė specialų komitetą 

’ konstitucijos klausimui tirti. Mi
nėtose konferencijose ir parla
mento svarstymuose paaiškėjo, 
kad daugumos nuomonė yra lin
kusi sudaryti visai naują konsti
tuciją, nes dabartinė buvo suda
ryta Britanijos parlamento 1867 
m. ir reikalinga revizijos. Nese
niai Kanados parlamentas išrin
ko bendrą atstovų ir senatorių 
komitetą iš 20 asmenų ir pavede 
studijuoti konstitucijos klausi
mą, rengti apklausinėjimus visa
me krašte, priimti įvairius siūly
mus ir naujos konstitucijos pro
jektus. Iki šiol betgi šiame komi
tete buvo tik anglų ir prancūzų 
atstovai, nors Kanadoje beveik 
trečdalis gyventojų yra kitų tau
tybių. Dėlto savanoriškai atsista
tydino senatorius John Macdo
nald iš N. Škotijos ir užleido vie
tą sen. Pauliui Yuzyk, ukrainie
čiui. Tai geriau, negu nieko, bet 
proporcija neišlaikyta. Komite
tui pirmininkauja sen. M. La
montagne ir dr. M. MacGuigan. 
Sen. Yuzyk yra gimęs Manitobos 
provincijoj, ten išėjęs mokslus 
ir dėstęs universitete. Min. 
pirm. J. Diefenbakeris 1963 m.

jį paskyrė senatorium kaip tre
čiojo Kanados gyventojų ele
mento atstovų. Šias pareigas 
prof. Yuzyk eina gana sėkmin
gai ir senate yra pasakęs nevie
ną kalbą tautinių grupių klausi
mu. Be to, jis dėsto R. Europos 
istoriją Otavos universitete. Jis 
buvo vienes iš tų, kurie sumanė 
ir sušaukė tautinių grupių kon
ferenciją, vadinamą “Thinker’s 
Conference on Cultural Rights” 
1968 m. gruodžio mėn. Joje jis 
buvo išrinktas kultūrinių teisių 
komiteto pirmininku. Šiuo metu, 
tasai komitetas planuoja sušauk
ti visos Kanados tautinių grupių 
atstovų konferenciją ryšium su 
paskelbimu ketvirtojo tomo 
dviejų kalbų ir kultūrų komisi
jos darbų. Jame specialiai gvil
denama Kanados tautinių gru
pių kultūrinė būklė ir formuluo
jami konkretūs siūlymai vyriau
sybei. Busimoji konferencija tu
rės pasisakyti dėl numatomų re
formų, konstitucijos, trečiojo 
elemento vietos Kanados gyve
nime ir pan. Kol kas dar nėra 
žinoma kada ir kur tokia konfe
rencija įvyks.

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

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

Nemokamas į namus pristatymas. 
KRAUTUVĖS:

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

} LAIMINGO LAKŪNO KOVOS J
Japonų karo laivyno aviacijos karininko šiurpūs pergyvenimai 

PARUOŠĖ J. VAIČELIŪNAS(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Dienotvarkė
Lae aerodromas buvo nuken

tėjęs nuo mūsų pačių pajėgų, 
kai jos čia kėlėsi pries mėnesį. 
Tebestovėjo ir trys sudaužyti - 
australų lėktuvai. Lae uoste bu
vo per 200 japonų jūrininkų ir 
per 100 pagalbinio personalo. 
Mes čia išbuvome apie metus 
laiko.

Dvidešimt puskarininkių ir 
trys eiliniai lakūnai gyveno'vie
name tropikų barake — be sie
nų. Panašų baraką turėjo ir 10 
karininkų. Iš ryto keldavomės 
2.30, paruošdavome lėktuvus 
skridimui, o paskui pusryčiau
davome. Pusryčiams dažniausiai 
būdavo ryžių košė ir sojos pupe
lių sriuba. Po pusryčių & lakū
nai su paruoštais Išktūvais bū
davo kilimo takų gale, kad, 
esant reikalui, per kelias sekun
des pakiltų į orą. Aštuntą va
landą išskrisdavome žvalgybom 
Jei lydėdavome bombonešius, 
prie jų prisijungdavome ties Bu
na. Pietums dažniausiai jau bū
davome namie. Per pietus ir va
karienę gaudavome panašius 
valgius: ryžių košę ir konser
vuotą mėsą ar žuvį. Taip pat la
kūnai gaudavo vaisių sulčių ir 
sausainių. Po penktos valandos 
vakaro būdavo sportas, vėliau 
poilsis —-skaitymas, rašymas, 
maudymasis. Devintą valandą 
eidavome miegoti

Pirmas skrydis
Mano pirmas pakilimas iš Lae 

aerodromo įvyko balandžio 11 
d. Pakilome 9 naikintojai, vado
vaujami Itn. J. Sašai. Skridome 
pajūriu. Vėliau pakilome iki 
16.500 pėdų ir perskridome 
Owen Stanley kalnagūbrį. Po 45 
min. nuo pakilimo, mės jau skri
dome virš Port Moresby aero
dromo. Jame matėsi daug lėk
tuvų, kurie iš atviro aerodromo 
buvo skubiai pervežami į jų už
dangas. Aerodromo priešlėktu-

banų taip tinka...
— Tik jau, tik jau, pone Na

ruti, negirkite taip labai, — gy
nėsi rausdama Agutė. — Susi- 
Eažinkite, čia mano kaimynas iš 

ietuvos, — Agutė pristatė Ze
noną.

Narutis ištiesė Zenonui ran
ką ir, žiūrėdamas jam per petį, 
jau daug tyliau bumbtelėjo:

— Narulis vadinuosi...
Zenonas paspaudė Narulio 

kaulėtus pirštus taip stipriai, 
kad jo veidas išsišiepė, tarsi, 
įgeltas.

— Aš Mažeika nuo Paluobių, 
— prisistatė Zenonas.

Lenkų kapela vėl pravirko 
valso garsais. Narulis apglėbė 
Agutę ir nusiūbavo į šokančių
jų minią. Zenonas per tris šo
kius stebėjo, kaip tas “kaulų 
rinkinys” šoko apglėbęs Agutę. 
Jis vis kažką šnibždėjo pasilen
kęs jai į dešinę ausį. Agutė, kaip 
ir anose gegužinėse, šypsojosi, 
galva linkčiojo, tamsias garba
nas purtydama juokėsi. Zenoną 
užliejo pyktis. Jeigu ji man taip, 
tiek to ir tas keturias silkes... 
Negaila. Tu, Agotėle!, tai gailė
siesi viena tarpe svetimųjų, nes 
nebus kas tave taip gerbtų ir 
globotų... Dar ko gero tas lai
bakojis tave nuskriaus ir pa
liks ... Taip mintyse nubaudęs 
Agutę, Zenonas išėjo iš šokių.

Po dviejų savaičių Butzbacho 
stovykloje, kuri buvo visų dypu- 
kų viltis ir išganymas, Zenonas 
jau sėdėjo laive. Dviejuose la
gaminuose slėpėsi jo per trejus 
metus sukrauti turtai: auksiniai 
laikrodžiai, žiedai ir dar dešimt 
litrų talpos varinis puodas, įkiš
tas į žalią kareivišką maišą. Da
bar Zenono galvoje buvo tik vie
nas rūpestis: kaip ten, nukelia
vus į aukso šalį, galima greičiau 
praturtėti? Tada ir Agutė pama
tys, kad neapsiriko savo meilę į 
mane nuo Narulio nukreipdama, 
— mąstė Zenonas. — Jei jau 
kam sekasi, tai Dievas dar drib
teli ... Važiavau miško kirsti, o 
čia dar laive pasakė: tu auksą 
kasi! Tik pagalvokite auksą! To
kį gelsvą, kaip tie žiedai ir laik
rodžiai lagamino antram dug
ne ... Tai jau ne varinio puodo 
vertė... Ir dar savo rankomis 
žarstyti tą brangų metalą ... 
Kad tik jie savo nuomonės ne
pakeistų. .. Ko gero pabijos ma
ne prie aukso prileisti? Nepasi
tikės? Tokį brangų metalą tik 
seni, patikimi piliečiai gali nuo
gomis rankomis liesti...

Tokių abejonių varginamas 
Zenonas artėjo prie Kanados 
krantų.

❖ ❖ ❖
Laivui įplaukus į apledėjusį 

Halifakso uostą, Zenonas dar sū 
svaigstančia galva buvo patal
pintas į traukinį, kuris, mažai 
kur sustodamas, dar dvejetą pa
rų nešė jį į Kanados šiaurę. Dar 
keletą šimtų mylių lėktuvu ir 
pagaliau automobiliu Zenonas 
pasiekė aukso kasyklas.

Prie kasyklų, abiem pusėm 
kelio, kuris daugiau buvo pana
šus į sniege iškastą griovį, pus
nyse* paskendę tupėjo mediniai 
namukai. Giliai išraustuose snie
go takuose, veidus užsidangstę, 
vaikščiojo žmonės. Tolumoje 
ant kalno, prie vargingų indėnų 
pastogių priraišioti staugė ir lo
jo šunys. Mažo, sniegu apdeng
to ežero pakrantėje buvo dides
ni mediniai pastatai, kurių bokš
tas kilo į žydrą dangų, ten ir 
buvo aukso kasyklos . .*.

— Nenuostabu, kad auksas 
tokioje vietoje, — galvojo Zeno
nas, — kitaip čia aukso seniai 
nebūtų likę, visi, kas gyvas, bū
tų subėgę ir iškasę...

Rytojaus dieną, apsirengęs į 
skolą paimtais drabužiais, Zeno
nas nekantriai laukė prie keltu
vo leistis gilyn į žemę pas auk
są ... Jo galvą dengė 40 svarų 
krintantį akmenį išlaikąs šal
mas, prie kurio prisegtas laidas 
su lempa. Storas guminis švar
kas ir tokios pat plačios kelnės. 
Per kelnes perjuostas platus 
odinis diržas laikė dešiniame šo
ne prikabintą sunkų akumulia
torių — šviesos šaltinį. Sunkūs, 
storais padais guminiai batai 
teikė Zenonui tvirtumo jausmą.

Atėjo ir Zenono eilė. Nešva
riame, slidžiame keltuve susi
grūdo dvylika į kitą pasaulį ke
liaujančių vyrų. Keltuvui dide
liu greičiu leidžiantis žemyn, už
krito Zenono ausys. Kažkurioje 
gelmėje keltininkas ragina jį iš
lipti. čia jo laukia prižiūrėtojas, 

(Nukelta į 7-tą psl.)

Mažeikų draugystė prasidėjo 
dar anais gerais metais. Jų su
artėjimas įvyko, kai Zenonas at
keliavo nuo Baltijos jūros, iŠ 
Liubeko miesto, į Hanau DP 
stovyklą su didele silkių pri
krauta kuprine. Zenonas, silkes 
pardavinėdamas lietuvių apgy
ventame kareivinių rajone, di
deliame trečio augšto kambary
je rado Agutę ir jos draugę — 
prie pat durų už dviejų pilkų* 
paklodžių. Ten gyveno dar trys 
šeimos, atsitvėrusios įvairių 
spalvų paklodėmis. Agutė, Ze
noną atpažinusi, net šūktelėjo:

— Vajegis!... Zenonas, ir 
dar su silkėmis!...

Zenonas irgi nemažiau nuste
bęs puolėsi spausti ir kratyti 
Agutės ranką.

— Kad tave nežinia, kur mes 
susitikom! Vienos, savos para
pijos gi esame, čia sakysim, kaip 
broliai...

Zenonas jautė kaip raudo jo 
skruostai. Jis norėjo apglėbti 
Agutę savo tvirtomis rankomis 
ir pabučiuoti ją tiesiai į skruos
tą, bet neišdrįso. Visi trys susė
dę ant siaurų kariškų loviukių 
surūkė po pilną Zenono atsivež
tą cigaretę. Jie kalbėjo apie pa
žįstamus, apie stovyklas, kuriose 
geras maistas, kiek brangesnės 
cigaretės Liubeke, kaip lengva 
pervažiuoti iš anglų zonos į ame
rikiečių zoną... Išeidamas Ze
nonas joms padovanojo po porą 
silkių, sakydamas:

—* Čia jums, mergaitės, iš 
Baltijos vandenų! O riebios, net 
taukai varva.

Agutė su Verute tik žvilkt, 
žvilkt į viena kitą ir jau seiles 
ryja. Jos kvietė Zenoną vėliau 
vakare užsukti; sakė — gal į šo
kius arklidėse nueis...

Vakare Zenonas, susiskaitęs 
pinigus, pasuko Agutės link. 
Jam galvoje pynėsi mintys: ji 
kvietė juk ir šokius minėjo. Sa
vo parapijoje ir Agutė kitaip ne
šėsi. Ji vis galvą užlošusi į pa
mokytus, į valdininkus dairėsi. 
“Aš ką gi,* — galvojo Zenonas,
— nei didelių mokslų, nei tur
tų, nei tokio arklio kaip šventas 
Jurgis neturėjau. Na, bet esu 
gi vyras — Agutei nebūtų gėda 
į parankę įsikibti; — gražiai nu
augęs ir ne. iš plikių ar žilių_gi- 
minės... O be to dar apsukrus, 
iš visokių nepriteklių sugebu 
išsisukti.”

Zenonui lipant laiptais pas 
Agutę, pasklido seniai pažįsta- 
Inas silkių kvapas. “Laimingi 
buvo tautiečiai, šiame niūriame 
pastate po mano atsilankymo,”
— nusprendė Zenonas.

Agutė jį sutiko šypsodamasi 
prie savo kampelio. Ji ir sukne
lę jau buvo pasikeitusi į tam
siai raudoną. Jos plaukai* buvo 
papuošti šone įsegtu margu dru
geliu.

Dideliame kambaryje visi nu
tilo ir klausėsi. Tik po gero pus
valandžio girdėjosi garsai, ku
rie užtikrino, kad kambarys bu
vo pilnai apgyventas. Zenonas 
jautėsi nedrąsiai. Jie kalbėjo 
apie šį bei tą, žvilgčiojo į vienas 
antrą. Zenonas net apsidžiaugė, 
kai Agutė pasiūlė nueiti į šo
kius.

Šokiuose lenkų kapela, ranko
ves pasiraičiusi, virkdė instru
mentus. Salėje ūkavo visos Eu
ropos tautybės. Trečią šokį be
šokant, Agutė pažiūrėjo Zeno
nui į akis perveriančiai, meiliai 
ir sako:,

— Zenonai, kur tu taip gerai 
šokti išmokai?

— Na gi, Agute, pameni ko
kios puikios gegužinės būdavo 
Šukėtuose, toje Novos kilpoje, 
kurią “Baukšašiu” vadindavo. 
Ten mums ir lakštingalos suok
davo pritardamos Slido armoni
kai. Mes šokdavome ir ne jaus
davom kad šokam. Tik tu, Agu
te, mane ten nevisuomet paste
bėdavai ...

Agutė nieko neatsakė į Zeno
no priekaištą, tik dar arčiau prie 
jo prisiglaudė.

Muzikantų pertraukos metu 
prie Zenono ir Agutės priėjo 
toks laibakojis su riesta nosimi. 
Jis, tarsi, Zenono nematydamas 
pakeltu balsu prabilo į Agutę:

— Labas, Aga, nepamiršk 
man keletą valsų šį vakarą! Na, 
ir gražuolė tu, ir suknelės rau
donumas prie tavo tamsių gar-

rai. Penki “Zero” lėktuvai buvo 
sudaužyti, keturi sužaloti. Iš pa
ruoštų skridimui 6 naikintuvų 
nepaliestų liko tik du.

Bandymas atsilyginti
Ota ir Endo pirmieji pasiekė 

nesužalotuosius naikintuvus ir 
už kelių sekudžių buvo ore. Kai 
mes pasiekėm savus naikintu
vus, bombonešių ir mūsų dviejų 
naikintojų nebuvo matyti. Po 
nepilnos valandos grįžo Endo. 
Jis pasakojo: “Mes puolėm bom
bonešius. Ota kliudė vieną iš. jų 
ir dar vis šaudė. Aš pritrūkau 
šovinių ir grįžau.” Mes susirūpi
nome Ota likimu. Jis buvo ne tik 
geras lakūnas, bet ir nuoširdus 
draugas. Po penkiolikos minu
čių kpt. Saito šūktelėjo iš štabo: 
“Ota sveikas. Jis numušė vieną 
bombonešį ir nusileido Sala- 
maua aerodrome papildyti dega
lų. Jis greitai grįš!”

“Revizitas”
Vadas paskyrė šešis lakūnus 

“revizitui” į Moresby imperato
riaus gimtadienio proga. Paskir
tųjų skaičiuje buvome ir mes su 
Nisizawa. Skridome ne 16, o tik 
6, nes šiuo momentu tiek betu
rėjome naikintuvų. Šį kartą 
priešo aerodromą puolėme sku
tamuoju skridimu ir jį užpuo
lėm netikėtai. Ant aerodromo 
padarėme net tris užskridimus. 
Trys naikintuvai ir vienas bom
bonešis liepsnojo. Keturi bom
bonešiai ir keturi naikintuvai 
buvo sužaloti. Kai puolėm aero
dromą, vieni kariai bėgo į slėo- 
tuves, o kiti krito čia pat ant že
mės. Mes gi per lėktuvus ir juos 
sėjome kulkas. Aerodromo 
priešlėktuvinė apsauea neoalei- 
do nė vieno šūvio. Atlikę uždavi
nį, grįžome į savo aerodromą.

Kasdieniniai puolimai
Dabar beveik kasdien puolėm 

priešą, o priešas — mus. Iš abie
jų pusių buvo nuostolių. Oro ko
vose ir vėl aš suradau save. Ge
gužės 1 d. per 15 sekundžių nu
mušiau tris priešo naikintojus. 
Tai pirmas mano toks laimėji
mas. Tuo metu ore kovėmės de- 

girdo lėktuvų pavojaus signalas, vyni prieš devynis, šeši likusieji 
Mes bėgome prie savų lėktuvų, priešo naikintojai pasnrupo smi- 
bet buvo pervėlu — bombos jau 
krito ant mūsų lėktuvu, žvilgte
rėjau augštyh — mūsų seni 
draugai B-17. Trys bombonešiai 
puolė mūsų aerodromą iš 20.000 
pėdų augščio, bet pataikė ge-

Reikia progą išnaudoti. Duodu 
gazo, praskrendu pro savo vadą 
ir parodau taikinį. Vadas pakė
lė ranką—skriskit. Duodu ženk
lą savo sparniniams lakūnams 
laikytis augščiau manęs. Naudo
damasis saulės padėtimi, pri- 
skrendu arti prie amerikiečių 
užpakalinių lėktuvų ir Į vieną jų 
paleidžiu ugnį. Dūmai ir ugnis 
pasirodė iš to lėktuvo. Padariau 
mažą posūkį į šoną ir vėl palei
džiu šūvių seriją į kitą lėktuvą. 
Rezultatai puikūs — abu lėktu
vai krenta liepsnodami. Darau 
posūkį į kitus du amerikiečių 
lėktuvus. Jie irgi nukrito — nu
mušė du, mūsų geriausi lakūnai
— H. Nisizawa ir T. Ota. Pirmas 
buvo 23 metų amžiaus, o antras
— 22. H. Nišizawa laikomas ge
riausiu Japonijos lakūnu. Jis tu
rėjo labai geras akis. Priešai jo 
niekados neužpuldavo netikėtai
— jis skraidė kaip paukštis. 
Šiaip buvo šaltas, užsidaręs. Ota 
buvo kitoks — linksmas, drau
giškas.

XIII
Priešas pradėjo stiprinti Port 

Moresby karinę įgulą. Mes iš sa
vo augštosios karinės vadovybės 
gavome įsakymą pulti priešą. 
Teko beveik kasdien skristi į tą 
rajoną, lydint savus bombone
šius ar atliekant žvalgybinius 
skridimus. Pavyko sunaikinti 
keletą priešo lėktuvų aerodro
muose ir ore, nors Nišizava ir 
mane lydėjo nesėkmė. Per tris 
skridimus mes negavom nė vie
no laimikio, kai kiti mūsų lakū
nai numušdavo vieną kitą prie
šo lėktuvą.

Imperatoriaus gimtadienis
Balandžio 29 diena yra mūsų 

imperatoriaus Hirohito gimta
dienis. Ruošėmės jį iškilmingai 
atšvęsti, kiek tai yra įmanoma 
karo sąlygose. Jau kelios dienos 
virš mūsų aerodromo nepasiro- 

mėš tą gimtadienį atšvęsti ra
miai. Bet tai mums nepavyko: 
dar nebaigus pusryčiauti pasi-

kėtas ir numušėm 8, kurių skai
čiuje buvo du mano laimikiai, ši 
kartą Nišizawa numušė net tris 
priešo naikintojus.

(Bus daugiau)

vine apsauga į mus nešaudė, ja priešo lėktuvai todėl renffė- Mes paskridome kiek į Koralų de pneS0 ieKt.uva1’ t09el T?n^e 
jūrą ir grįžome atgal. Aerodro
mo nepuolėme, nes neturėjome 
įsakymo.

Numušėm keturis
Grįždamas pastebėjau ore 

amerikiečių 4 naikintojus. Tai 
buvo P-39 (Airacobras). Pirmą 
karta mačiau tokius lėktuvus. 
Greičiausiai jie mus nepastebė
jo, nes skridome saulės pusėje.

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

TOMKŲ VASARVIETĘ,

gimu. Kitų dienų 8 “Zerai” vėl 
nuskrido i Moresby . Prie aero
dromo 18.000 pėdų augštyje 
skraidė 13 priešo naikintojų. 
Mums labai buvo nuostabu, kad 
mūsų puolimas jiems buvo neti-

kuri yra ant pat Atlanto vandenyno kranto ir turi visas 
sąlygas, apie kurias kiekvienas didmiesčio žmogus per 
ilgus metus svajoja. DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE:

V. Tomkus, 700 Ocean Dr. Juno Beach, North Palm, Florida 
33403, UfS. A. arba skambinti telefonu (305) 844-3388.
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Grižo su laurų vainiku
Apie Klevelando “Grandinė

lės” viešnagę ir sėkmingas gast
roles Kolumbijoje jau esame in
formavę skaitytojus “TŽ” 28 nr. 
Nemažiau sėkmingi buvo jos pa
sirodymai ir kaimyninėje Vene- 
cueloje, kur “Grandinėlę” iš 
Bogotos atsivežė pasitikti atvy
kęs Venecuelos LB valdybos 
pirm. inž. VI. Venckus.

Pirmasis koncertas įvyko Va- 
lencijos miesto salėje, dalyvau
jant gubernatoriui, įgulos virši
ninkui, daugeliui augstų karinin
kų ir valdžios pareigūnų, “Gran
dinėlę” globojusi kariuomenė 
parūpino autobusą, sunkveži
mį ir karinę apsaugą kelionei į 
Maracay miestą. Atsargumo prie
monių vertė imtis Venecuelos 
vidiniai neramumai, komunistų 
opozicija iš JAV atvykusios 
“Grandinėlės” koncertams. Jos 
šokėjos nakvynę gavo Maracay 
karininkų klube, šokėjai — ka
rininkams skirtoje kareivinių 
dalyje. Ryšininko pareigoms ka
riuomenė surado puikiai lietu
viškai kalbantį aviacijos leite
nantą. Sekančią dieną “Grandi
nėlė”, padėjusi vainiką prie Ve
necuelos didvyrio Bolivaro pa
minklo, aplankė Maracay įgulos 
vadą.

Bulių arenoje
Koncertas šį kartą įvyko po 

atviru dangumi — kautynėms 
su buliais skirtoje arenoje. Tai, 
be abejonės, pirmas toks lietu
viškos grupės pasirodymas ispa
niškose sąlygose ir aplinkoje. 
Valstybinės šventės proga įėji
mas arenon buvo nemokamas. 
Be augštųjų svečių, “Grandinė
lės” šokius stebėjo ir jai ovaci
jas kėlė keli tūkstančiai Mara
cay gyventojų. Pietiečiai yra 
Įpratę ką nors mėtyti į savuosius 
matadorus, kovojančius su bu
liais. Tokio apmėtymo neišven
gė ir “Grandinėlė”. Arenon išei
nančias lietuvaites pasveikino... 
gėlių žiedai. Taigi, jos buvo su
tiktos geriau už daugelį matado
rų, kuriem kartais tenka susi
laukti kiaušinių ir pomidorų. Is
paniško kraujo venecueliečiams, 
matyt, patiko lietuvaičių grakš
tumas, šviesūs plaukai ir mėly
nos akys.

Trečias ir paskutinis “Grandi
nėlės” koncertas buvo surengtas 
sostinės Caracas teatre. Pilna sa
lė žiūrovų kėlė ovacijas “Grandi
nėlei”, nors buvo nuogąstauta, 
kad gali įvykti nesusipratimų. 
Kai buvo tariamasi dėl univer
siteto salės nuomojimo, vienas 
profesorius atvirai konstatavo, 
jog tai būtų dvigubo raudono 
skarmalo rodymas buliui kauty
nių arenoje, nes “Grandinėlė” 
yra atvykusį iš JAV ir yra pasi
sakiusi prieš sovietinę Lietuvos 
okupaciją. Buliumi jis pavadino 
kairiuosius studentus, neken
čiančius JAV ir garbinančius ko
munizmą. Dėl šios priežasties 
universiteto salės teko atsisaky
ti. Komunistų neapykantą 
“Grandinėlei” įrodė vienos krau
tuvės išdaužyti langai, kuriuose 
buvo išstatyti koncertus rekla
muojantys plakatai, šiaip dides
nių incidentų nebuvo, nors kon
certų programų leidiniai primi
nė žiūrovams sovietinę Lietuvos 
okupaciją, lietuvių tautai daro
mą skriaudą. “Grandinėlės” kon
certuose taip pat dalyvavo ir 
klevelandietė sol. A. Stempu- 
žienė, mezzo-sopranas.

Mokytoja G. Dubininkaitė ir dr. E. Jasevičiūtė lietuvių sklype Thun
der Bay, Ont., tarptautiniame parke. Nuotr. V. M.

Margos įvairybės
• JAV lenkų laikraštis “Post 

Eagle” (anglų k.) ir jų veteranų 
organizacijos paskelbė boikotą 
firmų produktams, kurie rekla
muojami televizijoj Rowan and 
Martin “Laugh-in”, Carson’s 
Tonight Show, Carol Burnett ir 
Ed Sulivan programose. Laik
raščio redaktorius - leidėjas C. 
Grabowski pareiškė, kad šiose 
programose nuolat tyčiojamasi 
iš lenkų. Pvz. Rowan ir Martin 
pašnekesys. “Pirmojo lenkų erd
vėlaivio Į mėnulį iššovimas ati
dėtas, nes vyriausybė dar neiš
rado tinkamo degtuko raketos 
dagčiai įžiebti.”

• Sovietų mokslininkas P. M. 
Borisovas žurnale “Priroda” pa
skelbė planus šiaurės ašigaliui 
sušildyti. Jis siūlo sovietams, 
kanadiečiams ir amerikiečiams

Reikšmingi žodžiai
Venecueliečiams nėra sveti

mas laisvės troškimas. Jų nuo
taikas “Grandinėlės” atžvilgiu 
galbūt geriausiai išreiškia “Dir
voje” paskelbtas pasikalbėjimas 
su žurnalistu ir Demokratijos 
Tarptautinės Apsaugos Komite
to pirmininku Felix Maria Sua
rez. “Dirvos” korespondentei jis 
pareiškė: “Regėdami lietuvių 
tautinius šokius, mes, lotynų 
amerikiečiai, stipriau nei betka- 
da pajuntame jums padarytą ne
teisybę. Jūsų atžvilgiu įvykdyto 
politinio nusikaltimo brutalu
mas dar labiau išryškėja, girdint 
jūsų linksmas ir taikias melodi
jas, stebint šokius, kurie net žiū
rovą priverčia pasijusti geres
niu, linksmesniu...” Pasikal
bėjimą jis užbaigia prasmingais 
žodžiais: “Grandinėlė” atliko di- 

‘ dėsnį darbą, negu tai būtų atli
kusi betkokia lietuvių misija. 
Dabartiniais laikais šokis, muzi
ka ir meilė artimui yra pati ge
riausia diplomatija. “Grandinė
le”, telaimina tave Dievas!”

šūsnis iškarpų iš Kolumbijos 
ir Venecuelos didžiųjų dienraš
čių liudija dėmesio ir pagarbos 
vertą “Grandinėlės” triumfą. 
Jeigu išvyka iš Klevelando aero
dromo buvo pradėta dėl netik
rumo ir nežinios neramiai pla
kančiomis širdimis, tai Kleve- 
landan buvo grįžta su laurų vai
niku. “Grandinėlės” didžiuoda
miesi čia laukė šokėjų tėvai, bi
čiuliai ir KLB valdybos pirm. 
Stasys Barzdukas.

Sveikinimai ir padėkos
Sveikinimo ir padėkos raštą 

“Grandinėlės” vadovui Liudui 
Sagiui atsiuntė VLIKo pirm. dr. 
K. J. Valiūnas ir valdybos na
rys jaunimo reikalams R. Ke- 
zys: “Malonus Pone Sagy, Jūsų 
vadovaujamos “Grandinėlės” pa
sirodymais Pietų Amerikoje at
likote reikšmingą tautinę misi
ją. Visi lietuviai “Grandinėlės” 
veikla pagrįstai didžiuojasi, šios 
sėkmingos išvykos proga Jus ir 
visą “Grandinėlės” kolektyvą 
sveikiname, reiškiame padėką ir 
linkime su nemažėjančia energi
ja tęsti Jūsų taip vaisingą 
darbą.”

Atsiliepdamas į VLIKo svei
kinimus ir linkėjimus, “Grandi
nėlės” vadovas Liudas Sagys 
laiške VLIKo pirm. dr. K. J. Va
liūnui rašo: “Nuoširdžiai priim
damas Jūsų “Grandinėlei” skir
tus sveikinimus bei linkėjimus, 
jaučiu, kad tiek mano jėgos, tiek 
jaunimo užsimojimai yra veikia
mi, ribojami lietuviškos visuo
menės- nuotaikomis, rūpesčiais, 
įprastinėmis gyvenimo vilionė
mis. Gi “Grandinėlės” idėja jau
sis mūsų tarpe tol, kol jaunoji 
lietuvių karta ras prasmės savo 
dienų bėgyje skirti valandėlę 
laiko lietuviškam sceniniam šo
kiui, muzikai, dainai, lietuviš
kam gyvenimui.”

Klevelando LB abi apylinkės 
liepos 19 d. naujosios parapijos 
salėje surengė “Grandinėlės” 
šokėjų ir vadovų pagerbimą. Bu
lių arenos Maracay mieste nepa
būgusi “Grandinėlė”, koncertų 
scenas puošusi Lietuvos trispal
ve, yra verta visų lietuvių pagar
bos ir, žinoma, didesnio kritikų 
nuosaikumo. Venecueliečio F. 
M. Suarez žodžiais tariant, 
“Grandinėle”, telaimina tave 
Dievas! V. Kst.

pastatyti užtvanką Beringo są
siauryje tarp Sibiro ir Aliaskos. 
Per šią užtvanką šaltasis ledjū- 
rio vanduo būtų siurbiamas į 
Ramųjį vandenyną. Kritus van
dens lygiui, į ledjūrį pradėtų 
veržtis Atlanto vandenys su šil
tąja Golfo srove. Ašigalio rajo
nų temperatūra tada pakiltų 
apie 30 laipsnių ir ištirpdytų le
dus. Pietinėje" Kanadoje tada 
būtų pusiau tropikinis klimatas. 
Ramusis vandenynas atvėstu po
rai metų, bet vėliau, ledjūriui 
atšilus, temperatūra išsibalan- 
suotų be ypatingai didelių skir
tumu Ramiojo vandenyno salo
se. Kanados krašto apsaugos ty
rimų tarybai ši sovieto moksli
ninko rašinį išvertė sovietinių 
reikalų specialistas E. R. Hope 
Otavoje,

Bogotos valstybiniame Colon teatre, Kolumbijoje, didžiausio žiūrovų ir spaudos dėmesio susilaukė 
Klevelando “Grandinėlės” šokis “Rezginėlė”

Spaudos darbuotoju išvyka
Ontario etninių laikraščių atstovai, lydimi turizmo ir informacijos departamento pareigūno 

A. Vann, susipažino su Ontario vakarinės dalies miestais ir gamta
V, MATULAITISSekmadienį, birželio 21, paki

lome sprausminiu lėktuvu iš To
ronto Maltono aerodromo. Gied
ras dangus su.kur-ne-kur plau
kiojančiais debesėliais. Matome 
pasiliekančius mažus namukus, 
dešinėje — Simcoe ežero baltą 
lopą, apačioje — Shelburne. Po 
to—Owen Sound, abiejuose lėk
tuvo šonuose Huron ežero ir Ge- 
ogrian įlankos vanduo, kai 
skrendame išilgai “Dramblio uo
degos”, virš įlankų bei atskirų 
salų. Toliau matyti Manitoulin 
salos su daugybe ežerų ir įlan
kų. Jos lieka dešiniau, nes lėktu
vas jau skrenda .virš Mičigano 
valstijos. Sault Ste. Marie, kur 
lankėmės pereitais metais, na
mai ir gatvės išsiskiria dešinėje 
iš bendro miškų žalio vaizdo. 
Skrendame virš Superior ežero, 
kurio šiaurės rytų krantai ma
tomi, tik siaura horizonto juoste
le. o vėliau ir ta prapuola. Apa
čioje paliekame plaukiančius di
delius prekinius laivus su javais 
ar iškasta rūda, atrodančius 
kaip pusė degtuko. Po pusantros 
valandos skridimo matome mie
gančių milžinų salas - kalnus. 
Jie atrodo labai' panašiai į gulin
tį žmogų: galva, krūtinė, liemuo 
ir kojos.' Keli yra labai panašios 
formos, nors tik vieną salą vadi
na miegančiu milžinu. Ji yra 16 
mylių ilgumo. Išlikęs padavimas 
pasakoja apie miegantį indėnų 
vadą Nanna Bijou, kuris karia
vęs prieš baltuosius, pasitrau
kęs, bet po metų vėl baltieji pa
sirodę ir skriaudę indėnus. Tada 
jis buvęs persenas kariauti, tad 
paprašęs didįjį dievą Manitou 
pagelbėti. Manitou sukėlė dide
lę audrą ir išvaikė baltuosius. 
Kai audra nurimo, indėnai rado 
savo vadą mieganti amžinu mie
gu ant didžiosios uolos.

Naujajame mieste
Thunder Bay yra naujas mies

to vardas nuo š. m. sausio mėn. 
1. d. Jį pasirinko balsavimo bū
du Fort William ir Port Arthur 
gyventojai, šie du miestai yra 
sujungti į vieną, nes jie natūra
liai suaugę, ir jokios matomos 
ribos tarp jų nėra. Thunder Bay 
turi apie 110.000 gyventojų: 
apie 42% anglų, virš 10% uk
rainiečių, 9% italų, skandinavų 
ir prancūzų po 6%, lenkų 5%, 
kitų tautybių mažiau. Miestas 
yra švarus, su naujomis plačio
mis gatvėmis ir naujais namais, 
kurie primena Toronto prie
miesčius. Ežero pakraštyje išsi
plėtę javų sandėliai, popieriaus 
fabrikas ir kita pramonė. Nu
vykstame į karališką Eduardo 
viešbutį, kurin vėliau atvyksta 
miesto burmistras Soul Laskin. 
Jo tėvai kilę iš Rygos ir Rusijos. 
Kartu su burmistru mus sutiko 
miesto pramonės, spaudos, ra
dio, televizijos ir kaikurių orga
nizacijų atstovai. Po oficialaus 
priėmimo pasivaišiname viešbu
čio restorane.

Sekantį rytą apžiūrime mies
tą ir apylinkes. Pirmiausia nuva
žiuojame į Mackay kalną. Pu- 
siaukelyje į kalno viršūnę sulai
ko indėnai prie pastatytų vartų 
ir paima “muitą” berods, $4 už 
autobuso įvažiavimą, nes kalnas 
yra indėnų nuosavybė. Jo viršū
nė yra iškilusi 1.600 pėdų virš 
jūros lygio, o Superior ežero pa
viršius — 602 pėdas. Įvažiuoti 
galėjome tik į % kalno augštį. 
Toliau visiškai stati karūnos pa
vidalo uola. Panašus vaizdas 
kaip nuo Hamiltono kalnuotos 
dalies ežero kryptimi. Būtų įdo
mu pasižvalgyti nuo pat kalno 
viršūnės, bet dar nėra jokio kel
to: indėnai jo Neįrengia, o kiti 
neturi teisės. Kitoje kalno vie
toje yra slidininkams skirtas 
keltas, kuris veikia tik žiemos 
metu.

Aplankome didelį ir moder
niai įrengtą popieriaus fabriką. 
Čia jų yra net keturi. Pamatome 
visą fabriko darbų eigą nuo pa
duodamo medžio iki spausdini
mui paruošto popieriaus ritinio. 
Išvynioto ritinio popierius yra 
6,5 mylios ilgumo.

Milijonai bušelių kviečių
Nuvažiuojame į Saskačevano 

kviečių augintojų kooperatyvo 
javų sandėlius. Jų viename pa
statė telpa apie 4 milijonus bu
šelių kviečių. Bebeik viskas dir
bama mašinomis, kurias pričiūri 
mažas skaičius darbininkų. Įva
žiavusį į patalpas javų vagoną su 
dalimi bėgių mechaniškai pake
lia ir pastato ant galo. Visi javai 
išbyra pro atviras duris ant bė
gančio diržo. Po kelių minučių 
vagonas su dalimi bėgių graži
namas į vietą ir išstumiamas į 
kitą patalpų pusę. Taip “perva
žiuoja” visas traukinys. Javai 
išvalomi, surūšiuojami ir sandė
liuojami, kol reikia pakrauti į 
laivus. Kai javai yra priimti į 
sandėlius, ūkininkai gauna pusę 
jų kainos, o kai javai parduoda
mi, tai ūkininkams išmokama 
pilna kainą. Iš vakarinių provin
cijų į Thunder Bay sandėlius 
kasmet atveža apie pusę bilijono 
bušelių. Iš čia eksportuojama į 
kitas šalis. Laivai pakraunami 
labai greitai: 100.000 bušelių su
pilama į laivą maždaug per vie
ną valandą laiko.

Iš Thunder Bay uosto taipgi 
išvežama apie 4 milijonus tonų 
geležies, daug potašo, medžio, 
popieriaus, popiermalkių ir kitų 
prekių. Uosto įrengimai išsi
skirstę 35 mylių ežero pakran
tėj. Kasmet vis dar skiriama 
daug pinigų naujiems įrengi
mams.

Pakeliui į Lakehead universi
tetą aplankome keletą gražių 
parkų, šis universitetas yra 
įsteigtas prieš 10 metų. Visi pa
statai nauji. Studijų ir rezidenci
nius pastatus puošia graži, srau
niai tekanti upė, žaliuojantys me
džiai. Studijų salės ir laboratori
jos yra moderniai įrengtos. Uni
versitetas turi ir IBM elektroni
nius skaitytuvus, kuriuos naudo
ja ir kaikurios pramonės įmonė- 
nės, specialų televizijos kursą. 
Šiame universitete studijuoja iš 
visos Kanados atvykę studentai, 
priimti su 60% pažymiais, jų 
tarpe ir keli lietuviai.

Tarptautiniame parke
Vakarop atvažiuoja mokytoja 

G. Dubininkaitė į viešbutį ir nu
siveža pas dr. E.Jasevičiūtę. Iš
einame pasivaikščioti — apžiū
rėti tarptautinio parko, kuris 
yra čia pat, greta sanatorijos ir 
šimtmečio botanikos sodo, be
veik viduryje miesto. Netoli pa
grindinės gatvės, ant supilto kal
nelio, išmūrytas lenkų erelis, 
keli sklypai dar neužstatyti. Vo
kiečiai baigia statyti vandens 
malūno modelį. Sekantis skly
pas, dar tik pievelė, priklauso 
lietuviams. Gretimai yra italai. 
Jų balti stulpai jau išlieti, o prie 
jų bus Romulas ir Rėmas, Ro
mos miesto dovana. Toliau se
ka slovakų, ukrainiečių ir kitų 
dar neužbaigti tvarkyti'sklypai.

Parke sutinkame jo steigėjas 
— škotę ir anglę, škote skun
džiasi, kad iš Anglijos atsiuntė 6 
rožes, bet neatsiuntė darbinin
kų, kurie tas rožes turėtu paso
dinti. Jos tik dabar tas rožes pa
sodinusios. Paklausiau, kiek čia 
yra anglų, kad reikia atsiųsti 
darbininkų rožėm pasodinti? Jos 
man atsakė, kad anglų yra tūks
tančiai, bet niekas nesutinka nė 
mažiausio darbo atlikti. Tada 
tikrai labai apsidžiaugiau dr. E.

Jasevičiūtės ir kitų lietuvių 
veikla. Čia priskaltoma 100 lie
tuvių 2-300 mylių rajone, vieto
je yra apie 20 šeimų, iš kurių tik 
apie pusė pilnai lietuviškos. Ir 
šita saujelė lietuvių neprašo at
siųsti darbininkų lietuviškam 
paminklui pastatyti miesto par
ke. Jie suorganizavo projektui 
vykdyti viešą vakarienę, kurion 
atvykę apie 1.500 žmonių tik per 
du vakarus sutilpo prie vakarie
nės stalo. Žinoma, lietuvių nepa
kako nei vakarienei paruošti, 
nei patarnauti. Talkon teko 
kviesti nelietuvius, bet vajus bu
vo pravestas lietuvių parko įren
gimui. Dar ir dabar platinami lo
terijos bilietai, renkamos aukos, 
kitais būdais telkiami doleriai 
projektui įvykdyti. Darbai bus 
pradėti šiomis savaitėmis. Iki 
žiemos tikimasi atlikti didžiąją 
jų dalį. Projekto planus paruošė 
architektas dr. A. Kulpavičius, 
vykdymo darbus organizuoja V. 
Balčytis, o pinigus renka visi, 
vadovaujami dr. E. Jasevičiūtės. 
Lietuvių Namais čia norėčiau 
pavadinti jos butą, į kurį visi už
suka ir susitaria ką, kada ir kur 
reikia daryti. Tylomis palyginau 
Toronto lietuvių nuveiktus dar
bus ir nesakyčiau, kad jie pro
porcingai būtų daugiau padarę, 
nes jų Toronte yra apie 1000 
kartų daugiau.

Gražus lietuvių skyrius
Kai grįžau iš Kenoros, dr. E. 

Jasevičiūtė nusivedė mane į me
tinę Thunder Bay rajono paro
dą, kurioje yra ir etninių grupių 
skyriai. Nustebau, pamatęs ilgus 
stalus ir sieną, papuoštus lietu
viškais audiniais, gintarais, me
džio drožiniais, tris modelius ap
rengtus lietuviškais tautiniais 
drabužiais. Ypač gražūs buvo 
medžio drožiniai, už kuriuos p. 
Mockūs gavo kelias pirmąsias 
parodos premijas. Lietuvių sky
rius laimėjo šešias pirmąsias ir 
keletą trečiųjų premijų. Tokio 
atžymėsimo nesusilaukė gauses
nės etmnės grupės. Miela buvo 
matyti jaunųjų mokytojų G. Du- 
bininkaitės ir Jūratės Mitalaitės 
talką dr. E. Jasevičiūtei visuose 
lietuviškuose darbuose. Jaunos 
mokytojos savo gabumus ir dar
bą skiria visų tautų jaunimo 
auklėjimui. Gaila, kad jos nega
li dirbti tą patį darbą savo tau
tai, tarp savų žmonių. G. Dubi
ninkaitė mokytojauja vietinėje 
mokykloje jau antrus metus, 
studijuoja universitete, bet lie
tuviškai kalba neblogiau už ma
ne. Daktarė pastebėjo, kad ji 
yra baigusi Toronto lietuvišką 
mokyklą. Gerai žinau, kad mo
kykla tremtyje gali tik pagelbė
ti, bet patį kalbos pagrindą turi 
duoti šeima. Galima tik džiaug
tis tokiais tėvais, kurių jaunimas 
moka ir nori laisvai lietuviškai 
kalbėti. Kiek blogiau, kad čia 
nėra bendraamžių lietuvių vyrų, 
nes tokias puikias lietuvaites ga
li laimėti svetimtaučiai. Dėl lai
ko neteko sutikti mokytojos Jū
ratės Mitalaitės, kurią pirmadie
nio naktį vos neužmušė automo
bilių susidūrime girtas indėnas. 
Jos automobiliui padaryta nuos
tolio $1.000, o indėno — $800. 
Girtas indėnas pasuko į priešais 
atvažiuojančią Jūratę su kita 
mokytoja. Jūratė liko visai svei
ka, o jie — truputį sužeisti. Mo
kytoja Jūratė taip pat gilina sa
vo žinias vietiniame universite
te. Pravažiuojantiems lietu
viams reikėtų plačiau susipa
žinti su šiuo miestu ir vietos lie
tuviais, kurie mielai sutinka 
kiekvieną atvykusį.

(Bus daugiau)

Jei “EGLUTĘ” užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.
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“GYVATARAS” KANADOS VAKARUOSE
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

BUVOME VIENA ŠEIMA
“Gyvataras” atvyko pas mus, van- 

kuveriečius, liepos 2, ketvirtadienį, 
po sėkmingų koncertų Sault Ste. 
Marie, Winnipege, Edmontone ir 
Kaigaryje. Jų autobusą pasitiko ne
mažas skaičius keleivių. Mažomis 
grupėmis “Gyvataro” šokėjai ir šo
kėjos buvo apgyvendinti pas Vanku
verio lietuvius.

Penktadienį mes stengėmės jiems 
aprodyti savo gražųjį miestą. Jauni
mui juk viskas įdomu. Per keletą va
landų jie turėjo progą pamatyti Stan
ley parką, Whyte Cliff, kiti net bu
vo nuvažiavę į Symour kalną. Vakare 
p. Macijauskienės ūkyje buvo užkur
tas laužas. Čia svečiai iš Hamiltono 
glaudžiau susipažino su mūsų šokėjų 
grupe “Atžalynu”. Draugystė užsi
mezgė greitai—visi buvo linksmi, gir
dėjosi juokas ir lietuviška sutartinė.

šeštadienį po pietų Queen Eliza
beth Playhouse teatro salėje įvyko 
iškilmingas “Gyvataro” koncertas. 
Jame taip pat dalyvavo Vankuverio 
tautinių šokių grupė “Atžalynas” ir 
estų šokėjai. Įvadinį žodį tarė Van
kuverio jaunimo vadovas p. Bubnys, 
sveikino Britų Kolumbijos parlamen
to narys ir Canadian Volks Society 
pirmininkė A. Kripps.

Tėvynės laukuose
“Gyvataro” programa labai plati. 

Jie savo šokiais mus mintimis nukė
lė į tėvynės namus ir laukus. Kažku
rie šokiai buvo surišti su mūsų kas
dieniniais ūkio darbais. Lineliai, Au
dėjėlė, Malūnas, Aštuonytis, Kalve
lis. Kituose buvo akcentuojamos mū
sų lietuviškos tradicijos, vestuvių pa
pročiai su melancholiška nuotaika. 
Tai Sadutė, Rezginėlė ar subatvaka- 
rio polka, kurioje išsiveržia lietuviš
ka energija.

Vankuverio “Atžalynas” pasirodė 
su trim šokiais: Lenciūgėliu, Kubilu 
ir Rugučiais. Mes džiaugiamės savuo
ju jaunimu, nes jis visuomet mielai 
šoka, nestokodamas entuziazmo, 
skleisdamas lietuvišką kultūrą Vaka
rų Kanadoj.

Potiomkino kaimai ir kolchozai
PRANYS ALŠĖNAS

Potiomkino kaimų istoriją 
daugelis esame girdėję. Toji is
torija gimė dar carienės Katari
nos laikais. Kai carienė pasiruo
šė kelionei po didžiąją Rusiją 
pietų kryptimi nuo Petersburg©, 
norėdama susitikti Austrijos im
peratorių Juozapą, jos ministe- 
rių bei patarėjų tarpe kilo sąmy
šis. .. Juk carienė tokia karšta 
ir ambicinga, o patarėjų buvo 
įtikinta, kad imperijoj viskas 
tvarkoj. Tuo tarpu Rusijos kai
muose skurdo buvo daug. Kata
rinos patarėjai gerai žinojo, kad, 
carienė pamačiusi skurdą, labai 
užsirūstins.

Kas daryti? Gerą išeitį rado 
carienės vienas iš svarbiausių 
patarėjų — princas , Potiomki
nas. Visu spartumu, nesiskaity
damas su jokiomis išlaidomis, 
jis įsakė numatyto carienės 
maršruto kryptimi pastatyti me
niškai atrodančius dekoratyvi
nius kaimus. Darbas buvo įvyk
dytas. Popierinių kaimų dekora
cija uždengė tikrąjį kaimų skur
dą ir jų išvaizdą. Carienė Kateri
na, važiuodama susitikti su kitu 
monarchu, tik šypsojosi ir džiau
gėsi savo valdomos imperijos 
gražiais ir turtingais kaimais.

Patiomkino kaimų istorija ru
sų liaudyje yra gyva ir šiandien. 
Jeigu senesnio amžiaus rusas no
ri pasakyti kitam “nedumk tu 
man akių”, taria: “nestatyk Po
tiomkino kaimų”.

Raudonieji architektai
Ar neapdūmė akių kapitalisti

nių kraštų atstovams? Ar mažai 
iš tenai apsilankiusių atvažiavo 
apžlibusiomis akimis ir suklai
dintais protais? Jie nūdienę So
vietų Sąjungą “matė” tik iš ge
rosios pusės. Tenai lankėsi Bri
tanijos, JAV-bių, Kanados ir kt. 
valstybių atstovai ir paprasti pi
liečiai, komunistų simpatikai. 
Kiek daug nesąmonių prikalbėjo 
sugrįžę apie dabartinį Sovietų 
Sąjungos “progresą”, apie “nuo: 
lat kylančią to krašto gerovę!” 
Kodėl taip yra? O gi todėl, kad 
raudonieji rusai dar didesni spe

Kakabekos kriokliai prie Thunder Bay, Ont. Vanduo krinta 128 pė
das. čia lankėsi etninių grupių laikraštininkai. Nuotr. V, M.

“Gyvataro” koncerto pranešėja Li
na Virbickaitė vaizdžiai apibūdino 
kiekvieną šokį ir meniškai padekla
mavo Maironio baladę “Jūratė ir 
Kastytis”. Nevienam lietuviui kon
certo pabaigoje ašara iškrito, ma
tant tokį gražų lietuvišką jaunimą, 
tautiniais šokiais puoselėjantį mūsų 
lietuviškas tradicijas.

Vankuverio LB apylinkės vicepir
mininkas p. Šmitas padėkojo koncer
to dalyviams, nenuilstamoms šokių 
vadovėms G. Breichmanienei ir A. 
Šmitienei, estų grupės įsteigėjai ir 
vadovei V. Aumapuie. Taip pat iš
reikšta speciali padėka p. Jakubynie- 
nei, kuri rūpinasi “Gyvataro” scenos 
ūkio reikalais.

Nenorėjom skirstytis
Vakare “War Ampo Memorial” sa

lėje buvo surengti šokiai, kuriuose 
dalyvavo daug mums brangių svečių: 
KLB krašto valdybos pirm. dr. S. Če
pas, “Gyvataro” kelionę organizavęs 
A. Dudaravičius, KLB krašto valdy
bos narys jaunimo reikalams G. 
Breichmanas, Kalgario LB apyl. pir
mininkas A. P. Nevada, entuziastiš
kas mūsų šokių grupės “Atžalynas” 
rėmėjas, su žmona. Matėsi keletas 
svečių iš Čikagos. Visi šoko, visi 
linksminosi. Jaunimas, susispietęs vi
duryje salės, traukė lietuviškas dai
nas. Mūsų šeimininkės kvietė visus 
svečius vaišintis prie parengto stalo. 
Paskendę gyvoj kalboj ir linksmoj 
nuotaikoj, jautėmės lyg būtume vie
na didelė šeima.

Vankuverio lietuviai dar kartą pa
gerbė nenuilstančią “Gyvataro” va
dovę G. Breichmanienę, įteikdami 
šios išvykos atminimui indėnų me
džio drožinį “totem pole”. Niekas ne
siskubino namo, visi norėjo prailginti 

- laiką ir pabūti savųjų tarpe. Nutilus 
orkestrui, šokius pratęsė “Gyvataro” 
akordeonistas.

. Sekmadienį daug vankuveriečių 
susirinko aerodrome išlydėti brangių 
svečių, paspausti rankas ir padėko
ti “Gyvatarui” už neužmirštamas va
landas, atgaivą lietuviškoms širdims.

Aldona G.

cialistai statyti “Potiomkino kai
mus”. Tokie kaimai, žinoma, ir 
terodomi užsieniečiams. Nėra 
jokios abejonės, jog niekas iš So
vietų Sąjungos lankytojų nėra 
matęs nei tikrojo sovietinio kol
chozo žmonių skurdo, nei priver
čiamųjų darbų stovyklų, kuriose 
milijonai žmonių laikomi že
miausių vergų sąlygose.

Sovietiški “Potiomkino 
kaimai”
Rašančiam šias eilutes kartą 

teko išsikalbėti su vienu buvusiu 
augštu sovietiniu pareigūnu, 
raudonosios armijos leitenantu, 
vėliau pakliuvusiu nacių nelais
vėn ir prisidėjusiu prie vlasovi- 
ninkų judėjimo. Jis papasakojo, 
jog visoj Sovietų Sąjungoj yra 
eilė “pavyzdinių” kolchozų Va
karų pasaulio lankytojams paro
dyti. Tuose kolchozuose gyveni
mas esąs tikrai pavyzdingas. 
Kolcozų patalpose įrengtas van
dentiekis, elektra ir visi kiti mo
dernūs patogumai. Darbas atlie
kamas geram stovy laikomomis 
mašinomis, traktoriais, susisie
kiama automobiliais, motociklais 
ir pan. Kolchozuose esančios 
bibliotekos, salės ir t. t. Tokių 
kolchozų administracija ir patys 
darbininkai yra komunistų parti
jos nariai arba komjaunuoliai. 
Jų gyvenimas tikrai neblogas. 
Deja, tokių pavyzdinių kolchozų 
Sovietų Sąjungoje esą nedaugi 
Jie yra' remiami ir subsidijuoja
mi vyriausybės. Tačiau visų ki
tų kolchozų ir kolchozininkų gy
venimas esąs skurdus, palyginus 
su Vakarų pasaulio žmonių gy
venimu. Šitaip kalbėjo anas pa
sakotojas, kadaise buvęs partijos 
narys ir augštas sovietų pareigū
nas, kuriam Vakaruose gyve
nant visos komunistinės idėjos 
iš galvos išdulkėjo.

• Mažiausią pasaulyje karinį 
biudžetą turi Andoros valstybė
lė Pirenėjų kalnuose — $4.93. 
Ši suma padengia šventinių ra
ketų išlaidas, perkamas vieną 
kartą į metus.



© more TMl
PIRMOJI LAIDA
Pirmąją 586 inžinierių laidą išlei

do Vilniaus inžinerinis statybos ins
titutas, jauniausioji augštoji mokyk
la Lietuvoje. Pirmuosius diplomus 
rektorius prof. A. Cyras įteikė moks
lo pirmūnams V. Ločerytei, A. Bivai- 
niui, R. Dabriui, J. Katiliui, J. Bivai- 
niui ir kt. Inžinierių geodezininkų 
specalybę Įsigijo 10 studentų iš Lat
vijos ir Estijos. Sekančius mokslo 
metus institutas pradėš jau baigia
muose statyti naujuose rūmuose. Į 
pirmojo kurso dieninį skyrių priim
ta 750 studentų, į vakarinį — 325. 
Institutas ruošia pramoninės civili
nės statybos, miestų statybos, archi
tektūros, statybos ekonomikos, inži
nerinės geodezijos ir autokelių in
žinierius.

ŠVENTES DALYVIAI
“Tiesa” liepos 5 d. laidoje jau gar

sina jubilėjinės dainų šventės daly
vius. Kvietimus JAV, Kanados, Bra
zilijos, Argentinos, Urugvajaus, Bel
gijos ir Škotijos lietuviams išsiunti
nėjo kultūrinių ryšių su užsienio lie
tuviais komitetas bei kultūrinės or
ganizacijos. Toliau rašoma: "Kai ku
rie iš jų jau atvyko ir pradėjo pa
žintį su tėvų žeme, šiuo metu Vilniu
je vieši pažangūs Kanados lietuvių 
veikėjai Margarita ir Povilas Dau
gėlos, žinoma dainininkė iš Belgijos 
Bronė Gailiūtė-Spies, kompozitorius 
Bronius Jonušas. Artimiausiomis die
nomis laukiama atvykstant Margari
tos Koul-Kavaliauskaitės, N. Ventie- 
nės iš JAV, kanadiečių Petrės ir Liu
do Kisielių, Juozo Mocavičiaus iš 
Škotijos, Jurgitos Smolskytės iš Bel
gijos. Liepos vienuoliktąją Lietuvos 
muzikinė visuomenė ir saviveiklinin
kai sutiks didelį JAV lietuvių chor
vedžių ir dainininkų būrį, kurie pasi
rodys dainų šventėje, šios grupės 
sudėtyje atvyks Mildred Stenslerie- 
nė, Estela Bogden-Bagdonienė, Adelė 
Pakalniškienė, Birutė Ramoškaitė, 
Darata Murelienė, Irena Janutienė, 
Albertas Dupša-Daukšys, Pranas Vit
kus, Jonas Pateckas ir kiti. Daug už
sienio lietuvių žada atvykti Į dainų 
šventę turistais.” Rašant šias eilutes, 
jie visi jau turėtų būti Vilniuje, šia 
proga pravartu prisiminti, kodėl ši 
šventė vadinama jubilėjine. Bene 
daugiausia buvo linksniuojamas Leni
no šimtasis gimtadienis, visiems spė
jęs nusibosti kaip išgrota patefono 
plokštelė. Žymiai tyliau buvo užsi
menama ir apie Stalino "saulės” at
nešimo Lietuvon trisdešimtmeti, so
vietinės okupacijos sukaktį. “Gimta
jame Krašte” įdėtame šventės ženkle 
yra įrašas: “Respublikinė 1970 dainų 
šventė”. Lietuvaitės galvą puošia ka
rūnėlė, sudaryta iš XXX romėniškų 
skaitmenų, kurie šiuo atveju kaip tik 
reiškia tą nelemtąją sukaktį. Stiliza
cija gali apgauti tik labai nepasta- 
baus žmogaus akis.

MELŽĖJŲ VARŽYBOS
Baigminėje mechanizuoto karvių 

melžimo varžybų grupėje susitiko še
šios varžovės žemės ūkio mechaniza
cijos ir elektrifikacijos mokslinio 
tyrimo instituto eksperimentiniame 
ūkyje prie Raudondvario. Į varžy
bas buvo įtrauktas melžimo aparatū
ros išardymas, surinkimas ir pats 
melžimo darbas. Vertintojų komisi
ja, vadovaujama V. Mackevičiaus, 
geriausia melžėja Lietuvoje pripaži
no Skuodo rajono K. Požėlos kolcho
zo atstovę Marytę Rimkutę, iš 100 ga
limų taškų surinkusią 96,72 taško. 
Jai buvo Įteiktas tradicinis gintaro 
prizas, žemės ūkio ministerijos dip
lomas ir asmeninė dovana — televizi
jos priimtuvas. Kitas vietas laimėjo 
su varžybose išsikovotais taiškais: 
II vietą — Genė Dambrauskienė iš 
Kauno rajono "Pergalės” kolchozo 
(96,11), Jadvyga Marcinkevičiūtė iš 
Raudondvario eksperimentinio ūkio 
(96,03, III vietą — Janina Barkaus- 
kaitė iš Vilkaviškio rajono kolchozo 
"Į komunizmą” (94,77), Birutė Do- 
m an t aite iš Jurbarko rajono Pašal
tuonio kolchozo (93,88) ir Bronė 
Daugėlienė iš Plungės rajono “Per
galės” kolchozo (91,62). Jos taip pat 
buvo atžymėtos diplomais ir asmeni
nėmis dovanomis. Komjaunimo pri
zą antrą kartą laimėjo jauniausia var
žybų dalyvė Valentina šukytė iš

Klaipėdos sovchozo-technikumo. Res
publikinės melžėjų varžybos Lietu
voje buvo pravestos jau penktą kar
tą. Visasąjunginėse varžybose, po po
ros savaičių įvykusiose Raudondva
ryje, I vietą laimėjo rusė E. Ovčini- 
kova, II — lietuvė S. Oržekauskienė, 
III — rusas V. Pronkinas, IV — lie
tuvaitė M. Rimkutė.

PLAUKIOJANTYS DOKAI
Klaipėdos laivų statykla “Baltija” 

ilgon kelionėn į Bulgariją išlydėjo 
2.500 tonų keliamosios galios plau
kiojantį doką, čia taip pat baigiamas 
statyti 1.500 tonų keliamosios galios 
plaukiojantis dokas Suomijai. “Balti
ja” savo plaukiojančius dokus, be 
Bulgarijos ir Suomijos, eksportuoja 
ir į Kubą. Jie daugiausia yra naudo
jami žvejybos laivų remontui.

LIETUVAI — II VIETA
Maskvos liaudies ūkio parodos res

torane “Zolotoj kolos” buvo sureng
tas III visasąjunginis jaunųjų virė
jų, konditerių ir padavėjų konkursas, 
kurin kiekviena respublika buvo at
siuntusi 8 virėjų, 3 konditerių ir 10 
padavėjų komandą. Konditeriais va
dinami saldžių kepinių ir uogienių 
paruošėjai. Minėtame restorane 
kiekviena komanda savo pasirody
mams turėjo dvi dienas. Lietuvių 
valgiaraštyje pirmą dieną buvo už
kandis "Vasara”, lietuviški barščiai, 
lietuviški kotletai, kisielius "Ginta
ras”, antrą dieną — vištienos rule
tas, daržovių sriuba, žuvies ragučiai, 
kremas "Vasara”. Lietuvos komanda, 
iš 1.455 galimų taškų surinkusi 1.353, 
su tiek pat taškų gavusia Estija už
ėmė antrą vietą. Pirmoji teko Latvi
jos komandai su 1.374 taškais. Lie
tuvos konditeriai savo grupės koman
dų varžybose išsikovojo pirmą vie
tą. Individualiose padavėjų varžybo
se sidabro medalius gavo kaunietė V. 
čepkauskaitė ir vilnietis K. Vitkus. 
Į akis krinta įdomus faktas, jog vi
rėjų, konditerių ir padavėjų koman
diniame konkurse be konkurencijos 
pirmavo baltiečiai.

LIŪDNAS FELJETONAS
“Tiesos” 130 nr. humoro neturin

tį faktinį feljetoną “Lagaminų pas
laptys” paskelbė šio dienraščio nuo
latinis bendradarbis Vytautas Minio
tas. Jis mėgina šaipytis iš užsienin 
važiuojančių ir grįžtančių tautiečių, 
kurie bando nelegaliai išsivežti pi
nigų, kad už juos galėtų įsigyti užsie
nietiškų gaminių. V. Miniotas pori
na: “Deja, godumo ir komercijos 
bimbalas ypač gelia kai kuriuos spor
tininkus. Mes labai gerbiame ir my
lime Kauno "Žalgirio” krepšininkus, 
nepastebime jų nuodėmėlių. Bet juk 
vienas jų rublius ir užsienio valiutą 
įsiuvo į kepurę, kitas suvyniojo į 
rankšluostį, trečias paslėpė bate, ket
virtas rado pinigams vietą už krepšio 
pamušalo ... Muitininkams ant stalo 
ir rublių, ir dolerių išvertė nusipel
nęs plaukymo treneris P. Bezubovas, 
kai kurie rankininkai. Daug siurpri
zų Gardino muitininkų laukė ledo ri
tulininkų lagaminuose. T. Lagunevi- 
čienės bagaže buvo pora tranzisto
rių ...” Boksininkas J. Muraška, ma
tyt, neturėdamas didesnių valiutos iš
teklių, Vilniun parsivežė tuziną da
niškų ir švediškų žurnalų. Jis tikėjo
si pralobti pardavinėdamas Vilniaus 
revoliucijos muzėjaus fotografo A. 
Zbignevo perfotografuotas žurnalų 
pornografines nuotraukas. Liaudies 
Meno Draugijos Vilniaus skyriaus 
meistras Domininkas Levickas, gerų 
charakteristikų dėka gavęs leidimą 
lankytis Lenkijoje, muitininkų buvo 
sulaikytas su 34 kilogramais lietu
viško gintaro. Pasak V. Minioto, daž
niausiai viskas baigiasi tėvišku plau
kų pašiaušimu, be didelio barimo, 
rankų grąžymo ir dantų griežimo. 
Net ir su gintaro važta įkliuvusi D. 
Levicką apgynė Liaudies Meno Drau
gijos raštas: “Levickas taktiškas, tu
ri gerą autoritetą ir pripažinimą ki
tų liaudies meistrų tarpe. Tinkamai 
elgiasi buityje.” Lagaminai neturėtų 
paslapčių, jeigu Maskva užsienin 
vykstantiems lietuviams iškeistų pa
kankamą skaičių rublių Į dolerius, 
kurių jai parūpina mūsų 
mokėdami plėšikišką muitą 
nų siuntinius giminėms.

Skautų akademikų stovyklos dalyviai diskusijų metu. Dešinėje — 
kun. J. Kubilius, SJ. Nuotr. V. Bacevičiaus

Ateitininkų suvažiavimas Dainavoje
Š. m. liepos 5 d. Moksleivių 

Ateitininkų Sąjungos centro val
dyba surengė rinkiminį suvažia
vimą Dainavoj vyresniųjų moks
leivių ateitininkų stovyklos me
tu. Į naują MAS centro valdy
bą kandidatų sąrašus pasiūlė 
Niujorkas ir Torontas. Mokslei
vių ateitininkų kuopų atstovai, 
suvažiavę iš įvairių vietovių, net 
ir Brazilijos, norėjo išrinkti ge
rą valdybą, kuri sąžiningai at
liktų savo pareigas dvejus me
tus. Iš Niujorko kandidatavo A. 
Vaitekūnas, J. Oniūnas, L. Vai
nienė, A. Giedraitytė ir A. Va
siliauskas su šūkiu: “Susiprasti, 
susiorganizuoti, - kurti ir kovo
ti!” Toronto sąraše buvo E. Gir- 
dauskas, A. Kuolas, V. Kuprevi- 
čiūtė, R. Puteris ir A. Čepas, 
pasižadėję tęsti dabartinės MAS 
centro valdybos darbą.

Suvažiavime asmeniškai daly
vavo Ateitininkų Federacijos 
vadas dr. J. Pikūnas, MAS dva
sios vadas kun. G. Kijauskas, 
SJ, ir ligšiolinė centro valdyba: 
pirm. A. Puteris, vicepirm. G. 
Juozapavičiūtė, sekr. L. Gustai- 
nytė, ižd. A. Juzukonis, užsie
nio reikalų vedėja R. Kryža- 
nauskaitė. Ateitininkų Federaci
jos dvasios vadas kun. St. Yla 
sveikino telefonu. Suvažiavime 
buvo atstovaujama visiems di
diesiems Š. Amerikos ateitinin- 
kijos centrams.’Visą šeštadienį 
trukusį suvažiavimą pravedė su
darytas prezidiumas :— D. Dani
levičiūtė, D. Juozapavičiūtė ir 
V. Vaičiūnas' Suvažiavimas bu
vo įdomus tuo, kad pirmą kar-

tą daugelio metų laikotarpyje 
turėjome du kandidatų sąrašus. 
Kilo nesutarimas dėl nedalyvau
jančiųjų duotų įgaliojimų bal
suoti. Po karštų diskusijų nu
tarta nepriimti tokių balsų. Die
nos metu buvo pristatyti kan
didatai, susipažinta su jų numa
tyta programa. Apie dabartinės 
centro valdybos nuveiktus dar
bus kalbėjo pirm. A. Puteris. 
Pranešimą padarė ir rezoliuci
jų komisija: V. Gyvas, R. Gir- 
dauskaitė, J. Juozevičius, J. Ki
sieliūtė, K. šeštokas, O. Vait
kutė ir V. Valaitis. Komisijos 
pasiūlymus priėmė suvažiavi
mas. Viena svarbi pastaba — 
reikia daugiau įtraukti jaunu
čius pranešimuose, nes jie yra 
dalis Moksleivių Ateitininkų Są
jungos.

Balsavimas įvyko slaptu būdu 
po vakarienės. Mandatų komisi
jai, kurią sudarė R. Ignaitis, R. 
Jodelytė ir T. Klimas, peržiūrė
jusi ir priėmusi atstovų Įgalio
jimus, po vakarienės pravedė 
slaptą balsavimą. Jo rezultatai 
buvo paskelbti suvažiavimo da
lyviams dvyliktą valandą nak
ties. Nei vieno, nei kito sąrašo 
kandidatai nesitikėjo lengvos 
pergalės. Laimėjo Torontas 38: 
35, tik trijų balsų persvara. 
Naująją centro valdybą sveikino 
atstovai ir svečiai. Mišiose visi 
suvažiavimo dalyviai prašė Die
vo palaimos naujos valdybos 
pastangoms. Ji pareigas perims 
ateitininkų kongrese, kuris 
įvyks Čikagoje Darbo dienos sa
vaitgalį. kš
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“GYVATABO” koncerte ,Edmonto- 

ne dalyvavęs Gordon Taylor, Albertos 
provincinės vyriausybės, ministeris 
jaunimo reikalams, atsiuntė padėkos 
laišką Edmontono LB apylinkės val
dybos pirmininkui Jurgiui Karosui:

“Norėčiau pareikšti padėką Jums, 
Jūsų pareigūnams ir nariams už man 
parodytą draugiškumą ir nuoširdu
mą, dalyvaujant praėjusį sekmadienį 
Lietuvos folkloro renginyje Jubilee 
auditorijoje.

Tai buvo iš tikrųjų didelis malo
numas, nes man labai patiko progra
mą. Džiaugiuosi puikiai išpildytais 
šokiais, juoba, kad juos atliko lie
tuvių kilmės kanadiečiai, įsijungdami 
į kultūrinę mozaiką, kurią Kanadoje 
mums kuria iš daugelio kraštų atvy
kę žmonės.

Garbusis Robert Clark, švietimo 
ministeris, norėjo dalyvauti šiame 
parengime, bet jį sutrukdė kiti rei
kalai. Todėl man teko maloni parei
ga atstovauti Albertos vyriausybei.

Jeigu betkuo ir betkada galėčiau 
padėti Jūsų draugijai, malonėkite 
man pranešti.

Su nuoširdžiausiais asmeniniais 
linkėjimais Jūsų Gordon Taylor, jau
nimo ministeris”.

G. Tayįor ne tik dalyvavo “Gyva
taro” koncerte, bet ir pasakė gra
žią kalbą, primindamas šios grupės 
atstovavimą Kanadai tarptautiniame 
festivalyje Prancūzijoje, kitus jos 
pasirodymus, lietuvių įnašą Kanados 
mozaikinei kultūrai. Dėmesio vertas 
yra jo pažadas remti G. Karoso drau
giją, kuri šiuo atveju yra Edmonto 
LB apylinkė. Tokia jaunimo minis- 
terio parama gali būti labai reikalin
ga ir naudinga ateityje.

© U 1,HI Vi Al PASAULYJE

išeiyiai, 
už dova-

g HAMILTON
VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 

būrelio vadovas jau surinko narių 
įnašus už 1970 antrąjį pusmetį. Su
mokėjo po $6 B. Grajauskas, A. Kauš
pėdas, V. Kazlauskas, P. Lesevičius, 
A. Mingėla, P. Savickas, I. Varnas. 
Visi kiti būrelio nariai yra iš anks
to užsimokėję už 1970 m. Nuo lie
pos mėn. 1 d. pasitraukė iš būrelio 
V. Burdinavičienė išbuvusi būrelio 
nare-rėmėja 4 metus. Jai reiškiama 
nuoširdi padėka už ilgametį gimnazi
jos rėmimą. Mirė ilgametis būrelio 
narys-rėmėjas Vaclovas Navickas, ku
ris buvo savo duoklę sumokėjęs už 
visus šiuos metus. Amžinos ramybės 
jam, o šeimai — užuojauta. Šį dvi
gubą būrelį dabar sudaro 45 nariai.. 
Surinkti S42 birželio mėn. 30 d. buvo 
įnešti į Šalpos Fondo sąskaitą “Tal
koje” išsiųsti gimnazijai Vokietijoje. 
Nuo būrelio įsteigimo 1965. IX. 1 iš 
viso surinkta ir išsiųsta gimnazijai 
$2.712. Taigi, šiemet sukanku penke- 
ri metai, kai šis būrelis įsteigtas 
ir pastoviai remia gimnaziją, bet dau
guma būrelio narių yra išbuvę gim
nazijos rėmėjais virš 15 metų, nes 
anksčiau priklausė kitiems būre
liams, kurie dabar jau nebeveikia. 
Nuoširdi padėka visiems būrelio na
riams, kurie taip pastoviai 
riai per ilgus metus rėmė 
remia lietuvišką gimnaziją 
joje. Ačiū.

St J. Dalius, būrelio
TORONTO DIENRAŠTIS "The 

Globe and Mail” liepos 16 d. laido
je paskelbė pranešimą iš Hamiltono, 
kuriame minimas John Vilūnas, pro
fesinis Hamiltono “Tiger-Cats” ame
rikietiškojo futbolo žaidėjas. Anks
čiau jis yra žaidęs Toronto “Argo
nauts” ir Reginos “Roughriders” ko
mandose. Atrodo, jis gali būti lietu
vis Jonas Viliūnas. Jo pasuotės taip 
stiprios, kad treniruotės metu ka
muolys išnarino pirštą vienam žai
dėjui. Kadangi tai n^pirmas atvejis, 
treneris žada patikrinti J. Vilūno 
lojalumą komandai. “Tiger-Cats” 
šiuo metu išvyko į Kanados Vaka
rus futbolą propaguojančioms žai
dynėms. Ar John Vilūnas tikrai yra 
mūsų tautietis, pasitaikius progai, 
galėtų patikrinti Hamiltono lietu
viai sportininkai.

ir kant- 
ir tebe- 
Vokieti-

vadovas

J. KASPERĄ - KAPSĄ, senosios 
kartos kovotoją prieš rusų caro prie
spaudą, birželio 19 d. skaudi ir ne
gailestinga liga paguldė Chedoke li
goninėn. Po daugelio visokeriopų ty
rimų ir pavartotų gydymo būdų li
gonis pamažu taisosi ir sveiksta. Jo 
bičiuliai linki jam kaip galint grei
čiau sustiprėti ir grįžti sveikutėliu 
savo būstinėm V. D.

KRISTAUS KARALIAUS KATED
ROJE liepos 11 d. susituokė Ona 
Eleonora Stanevičiūtė su Wayne 
Henry Holmer. Apeigų metu giedo
jo torontietis sol. V. Verikaitis. Ves
tuvinė puota buvo surengta jaunimo 
Centro salėje, kur maldą sukalbėjo 
ir sveikinimo žodį tarė Aušros Var
tų parapijos klebonas mons. dr. J. 
Tadarauskas, dėkojęs jaunajai už ak
tyvią veiklą gyvatariečių ir aukurie- 
čių eilėse. Jos nuopelnus Londono 
tautinių šokių grupei, studijuojant 
Londono universitete, nušvietė vestu
vinės puotos programai vadovavęs p. 
Chainauskas. Atitinkamą žodį tarė ir 
kiti puotos dalyviai. Koncertinę pro1* 
gramos dalį atliko sol. V. Verikaitis. 
Verta prisiminti nuoširdžius ir vai
šinguosius Onutės tėvelius. Mama ha- 
miltoniečiams yra žinoma kaip su
mani maisto paruošė j a, tėtis mielai 
talkina lietuviams, kai reikia remon
tuoti vandentiekio vamzdžius.

B. Milašius

Po "Gyvataro" koncerto G. 
Breichmanas dėkoja Edmontono 
burmistro atstovei C. MacCal- 
lum už Hamiltono burmistrui 
dovanotą skrybėlę. C. MacCal- 
lum rankoje laiko iš lietuvių 
gauta knygą "Lithuanians in 
Canada".

BROCKTON, Mass.
GRAŽIOS LIETUVIŠKOS vestu

vės birželio pabaigoj buvo Brockto- 
ne, Mass., JAV. Lietuvišką šeimos 
židinį sukūrė Rymantė Bielkevičiū- 
tė ir kalifomiškis Erdvilis Janulai
tis, prieš nepilną dešimtmetį atvy
kęs iš Lietuvos. Bažnyčioj jaunuosius 
sutiko ir sutuoktuvių apeigas atliko 
artimas jaunosios šeimos bičiulis 
BALFo pirmininkas kun. Vaclovas 
Martinkus. Abu jaunieji yra baigę 
universitetus JAV, abu dalyvavo lie
tuviškoje studentų veikloje. Vestu
vinės vaišės įvyko taip pat lietuviš- 
kome klube, kur tarp gausių svečių 
matėsi veidų iš tolimos Kalifornijos, 
Čikagos, Detroito, Cape Cod, Niu
jorko, Toronto ir kitų vietovių. Gar
bė p. Bielkevičiams, žemaitiškų pa
stangų dėka išauginusiems dvi duk
ras ir sūnų tikrais lietuviais! Ta pa
čia proga buvo atsisveikinta su iš 
Lietuvos atvykusia ir čia 9 mėne
sius viešėjusia p. Bielkevičienės se
sute.

Kartą išvažiavus iš Toronto ir pa
darius nemaža mylių, norėjosi dau
giau pamatyti ir bičiulius aplankyti. 
Labai buvo malonu viešėti p.p. Gru
šų šeimoje, kuri taip puikiai yra įsi
kūrusi Cape Cod ir priima vasaroto
jus su visu žemaitišku nuoširdumu 
ir vaišingumu. Tikrai buvo malonu 
svečiuotis jų pastogėje. J. M.

V. Kst.

I®

IfNIAUT RADIO & 
BNiun I TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS ,

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

Toip dabar atrodo Kauno "Perkūno namai", statyti 15 šimtmetyje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA"
21 Main St. East, lamb. 203, tel. 5284)511

šviežio mėse — Dešros — Skanumynai
EUGENIJUS KRONAS

Į /X. &LJenning,er Limited 

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

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614,

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais . . _
penktadieniais 940 — 8 vaL valu

940 — 5 v. p.P.
940 — 5 v. p.p.
940 —5 v. M>.
940 — 5 v. p.p.

Mokame nfc
depozitus _ 5%
šėrus ir sutaupąs 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius 8%

šeštadieniais 9.00 — 1 ▼. p.p. Duodame:
Liepos Ir Rugpjūčio mėn. šešta-, ^menines paskolas iš __
dieniais “Talka” uždaryta. ' nekilo, turto paskolas H

.10% 
9%

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario ||

Nemokama gyvybės Ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas te-

vintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš 8L850.000.

I. A. Valstybės
JAV LB IV TARYBON IŠRINK- 

TI: Juozas Ardys, kum Jonas Bore- 
vičius, Elena Bradūnaitė, Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Butkus, Vikto
ras Dabušis, Ona Ivaškienė, Jonas 
Jasaitis, Jūratė Jasaitytė, Anatoli
jus Kairys, Vytautas Kamantas, Kęs
tutis Keblys, Petras Kisielius, Vado
vas Kleiza, Antanas Klimas, Edmun
das Lenkauskas, Stepas Matas, Anta
nas Mažeika, Bronius Nainys, Anta
nas Razma, Marija Rudienė, Algis 
Rugienius, Vitalija Ruibytė, Algis 
Rukšėnas, Romas Sakalauskas, Ju
lius Staniškis, Jonas Stikliorius, Jack
J. Stukas, Eligijus Sužiedėlis, Nijo
lė šlapelytė, Elona Vaišnienė, Pet
ras Vileišis, Vytautas Volertas ir Po
vilas Žumbakis. Siame sąraše trūksta 
dviejų rinkimuose nedalyvavusios 
Niujorko apygardos narių. Oficialų 
pranešimą paskelbė rinkimų komisi
ja: pirm. Kazys A. Vasaitis, vicepirm. 
Vincas Trumpa, sekr. Genė Vasaitie- 
nė ir narė Giedrė Malėnaitė.

PREL. VIKTORAS ČERNIAUS
KAS, švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos klebonas, mirė Čikagoje 
liepos 3 d. Velionis buvo gimęs 1908 
m. Sheboygan, Wise., kunigu įšven
tintas 1931 m. rugsėjo 18 d. Šv. Ma
rijos seminarijoje Mundelein, Ill. 
Klebono pareigas jis yra pradėjęs Šv. 
Juozapo parapijoje Čikagoje, kur pa
statydino naują bažnyčią, mokyklą, 
iš pagrindų atremontavo kleboniją. 
Jo pastangų dėka naujo vienuolyno 
mokytojoms susilaukė Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapija. Prel. V. 
Černiauskas ilgus metus yra buvęs 
Šv. Kazimiero kapinių direktorių pir- 
miniku, vienu Lietuvių Katalikų 
Spaudos Draugijos vadovų. Palaido
tas Šv. Kazimiero kapinėse, kurių lai
dojimo tvarka ilgą laiką buvo nepa
tenkinti Čikagos lietuviai. Nesutari
mus, atrodo, išsklaidys pastaruoju 
metu arkivyskupijos padarytos nuo
laidos.

DR. VYTAUTAS A. DAMBRAVA, 
JAV konsulas Monterey mieste, Mek
sikoje, atostogų proga aplankė gimi
nes bei bičiulius Čikagoje ir Cice
re. Anksčiau jis yra dirbęs "Ame
rikos Balso” lietuviškame ir P. Ame
rikos skyriuose, vadovavęs JAV in
formacinei tarnybai Bolivijoje. Į dip
lomatiją perėjo ir buvo paskirtas 
konsulu 1969 m. rudenį.

NIUJORKO KULTŪROS ŽIDINIO 
rėmėjais vienas tautietis, paaukojęs 
statybai $200, įrašė 1951 m. sovietų 
okupuotoje Lietuvoje žuvusius parti
zanus Juozą Lukšą ir Julijoną Būtė
ną. J. Lukša, 1948 m. pradžioje prasi- 
laužęs pro geležinę uždangą, pasie
kė laisvuosius Vakarus ir J. Dauman
to slapyvardžiu parašė knygą apie 
Lietuvos partizanų kovas “Partizanai 
už geležinės uždangos”. Tęsti kovos 
J. Lukša grįžo 1950 m. ir išsikvietė 
J. Būtėną, bet susitikti jiedu nesu
skubo. Apie jų žuvimą net du kartus 
rašė komunistinė “Tiesa”, stengda
masi menkinti jų ir aplamai parti
zanų nuopelnus kovoje už Lietuvos 
laisvę.

TAUTOS FONDO naujoji valdyba 
lėšų telkimo vajų ruošiasi pradėti 
rugsėjo 8 d. Valdybą sudaro: pirm, 
prel. J. Balkūnas, vicepirmininkai J. 
Vilgalys, Z. Jurys ir E. Remėza, sekr. 
J. Pažemėnas, ižd. P. Minkūnas, ry
šininkas su Įgaliotiniais užjūriuose 
dr. J. Maldutis, ryšininkas su VLIKo 
valdyba K. čižiūnas. Išleistame atsi
šaukime prašoma finansinės paramos 
liepos 1 d. Filipinuose pradėtai lie
tuviškai radijo programai, kuri ski
riama Sibire esantiems lietuviams. 
Aukų laukia ir kitos VLIKo radijo 
programos, šešiomis kalbomis leidžia
mi ELTOS biuleteniai, neperiodiniai 
leidiniai ir studijos. Finansinę para
mą prašoma siųsti šiuo adresu: Li
thuanian Natinal Fund, 64-14 56th 
Rd., Maspeth, N. Y. 11378, USA.

PLAČIĄ INFORMACIJĄ apie ang
lų kalba J. Kapočiaus leidžiamą en
ciklopediją “Encyclopedia Lituanica” 
paskelbė dienraštis “Detroit Free 
Press”. Laikraštis pabrėžia, jog en
ciklopediją išeivijoje leidžia lietuviai 
pabėgėliai, ir pristato II tomo re
daktorių Vincą Rastenį, kuris encik
lopedijos reikalais lankėsi Detroito 
ir Ann Arboro miestuose.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS valdyba į centrinį skyrių 
priėmė devynis naujus narius: Vy
tautą Alseiką iš Niujorko, dr. Joną 
Balį iš Vašingtono, dr. Kazį Karvelį 
iš Detroito, dr. Vaidevutį Mantautą 
iš Niujorko, Karolį Milkovaitį iš Či
kagos, dr. Antaną Ramūną-Paplauską 
iš Otavos, Vytautą Semašką iš Mia
mi, Robertą Selenį iš Detroito ir 
Australijos lietuvį Antaną J. Skirką. 
Sąjungos įstatų pakeitimo projek
tas, paruoštas pirm. Vyt Alanto ir 
patvirtintas centro valdybos, nariams 
buvo išsiųstas su "Pranešėjo” 4 nr. 
žadamos pataisos, jeigu jų pagei
dautų LŽS nariai.

AMERIKIETIŠKO FUTBOLO ko
legijų žvaigždžių rinktinės karalaite 
šiam žaidynių sezonui yra išrinkta 
lietuvaitė Joana Poškaltė iš Oak
Brook, Illinois. Vainiką jai perdavė viai dalyvavo lietuvių studentų veik

loje, buvo Lietuvių Klubo tarybos 
pirmininku ir porą metų vadovavo 
ALB krašto tarybai. w

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ STU
DENTŲ Sąjungos centro valdybą su
daro: pirm. R. Sipavičius, vicepimu

nių biurą "Travel Centre of Japan" 
su 60 tarnautojų. Jis yra vieninte
lis amerikietis tokio masto kelionių 
versle ne tik Japonijoje, bet ir Azi
joje. Tokijo mieste jau 18 metų pra
leidęs, bet dar gerai kalbantis lietu
viškai J. Grazevičius-Grace sakėsi 
esąs labai pasiilgęs lietuvių kalbos ir 
mamos kugelio. Be ištaigingo buto 
mieste, jis nuomoja iš Japonijos im
peratoriaus Hirohito brolio Tokamat- 
su 20 kambarių vilą, kuri yra pavers
ta ištisu dailės muzėjumi, nes J. Gra
zevičius-Grace yra meno kūrinių rin
kėjas ir taip pat neeilinis dailinin
kas. Z. Umbražūną jis klausinėjo 
apie lietuvius dailininkus, geriausius 
modernaus meno atstovus. Savo rin
kinį mielai norėtų papildyti tuzinu 
lietuvių dailininkų darbų, jeigu jie 
būtų universalaus lygio, lietuviški sa
vo dvasia. Grįždamas iš Azijos kelio
nių biurų savininkų suvažiavimo Taš
kente 1969 m., J. Grazevičius-Grace 
buvo užsukęs Vilniun pasižiūrėti sa
vo tėvų gimtosios žemės, susipažinti 
su lietuvių kultūra, menu. Jo abu 
tėvai tebegyvena Brocktone, Mass., o 
sesuo yra seselė M. Alphonsina šv. 
Kazimiero vienuolyne Čikagoje.

Argentina
DR. BRONĖ RUKŠĖNAITĖ, pro- 

fesoriaujanti Balcarce agronomijos 
fakulteto gyvulių veisimo skyriuje, 
atostogas praleido lankydama UNES
CO įsteigtus agronomijos centrus Li
mos, Bogotos, Caracas, Manaos, Rio 
de Janeiro miestuose. Kelionė jai 
sudarė progą susipažinti su kitose P. 
Amerikos valstybėse daromais ban
dymais ir atsiektais laimėjimais.

LANUS MIESTO savivaldybėje at
sakingas pareigas turi eilė jaunų lie
tuvių: buhalterė p. Žukaitė, M. Sta
siulevičiūtė, H. Levanavičius, Vyt. 
Likas, J. Šimanskis ir kt

DR. ALBERTAS ALEKSANDRA
VIČIUS, sukūręs šeimą, iš Buenos

- Aires išsikėlė į Misiones provinciją. 
Medicinos praktika jis dabar sėk
mingai verčiasi 2 de Mayo mieste.

"ARGENTINOS LIETUVIŲ BAL
SO” redakcija susidomėjo kitataučių 
skriaudžiamais lietuviais senukais ir 
senukėmis. Daugiausia nukenčia vai
kų neturinčios našlės, kai jas, sulau
kusias senatvės, pasisiūlo globoti ne
pažįstami žmonės. Tokie "globėjai” 
pradžioje būna labai paslaugūs, ge
resni už artimuosius. Tikroji medalio 
pusė paaiškėja tada, kai jiems pa
vyksta iš senelių fiktyvaus pirkimo 
dokumentais, nemokant nė pezo, iš
vilioti kelių milijonų pezų vertės 
namus. Juos praradusios senelės to
kiu atveju dažniausiai atsiduria gat
vėje arba turi kraustytis į vištidę. 
Jeigu senelė pradeda protestuoti, 
"globėjai” grasina uždaryti ją be
protnamyje. "ALB” redakcija tokių 
skundų jau yra surinkusi keliolika 
ir ruošiasi paskelbti ne tik nuskriaus
tųjų, bet ir jų skriaudėjų pavardes.

IGNAS STUKAS turi baldų par
duotuvę Lanus mieste, o jo sūnus 
Albertas neseniai pasistatė baldų ga
myklą. Pasirodo, Argentinos lietuviai 
garsėja kaip gabūs dailidės. Vien tik 
Buenos Aires mieste ir jo priemies
čiuose yra beveik 50 lietuviškų baldų 
gamyklų, o visoje Argentinoje jų tu
rėtų būti apie 100. Daugiausia jos 
yra mažos vienos šeimos įmonės, duo
dančios darbo keliems šimtams daili
džių. Nemažas skaičius lietuvių vado
vauja argentiniečiams priklausan
čioms baldų dirbtuvėms.

Australija
BALTIECIŲ TARYBA savo būsti

nę šių metų pradžioje iš Adelaidės 
perkėlė Į Sidnėjų. Tarybą sudaro lie
tuvių, latvių, estų bendruomenių pir
mininkai ir pora kiekvienos tautybės 
atstovų. Baltiečių tarybai šiemet va
dovauja lietuvis prof. dr. A. Kabai- 
la, o lietuvių atstovų tarpe yra ALB 
krašto valdybos pirm. M. Zakaras ir 
vicepirm. Vyt. Patašius.

KUN. PRANAS VASERIS, “Tėviš
kės Aidų” vyr. redaktorius ir Aust
ralijos Lietuvių Katalikų Federaci
jos dvasios vadas, atšventė kunigys
tės 30 metų sukaktį.

DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
metinę apyvartą peržengė Adelaidės 
lietuvio Gedimino Rakausko staty
bos, statybinių medžiagų ir mašinų 
nuomojimo bendrovės. Jose dirba 
daug lietuvių. Neseniai G. Rakauskas 
atidarė statybos bendrovę Darvino 
mieste, šiaurinėje Australijoje. Ji 
yra šeštoji jo įsteigta įmonė. G. Ra
kauskas aktyviai reiškiasi Adelaidės 
lietuvių veikloje, remia Lietuvių Na
mus.

DR. ALGIS KABAILA — pirmasis 
lietuvis profesorius Australijoje. Gi
męs Kaune 1925 m., jis studijavo po
karyje Stuttgarto augštojoj techni
kos mokykloj, studijas baigė Melbur
no technikos kolegijoje ir buvo pa
kviestas lektoriauti. Nuo 1993 m. dir
bo lektorium Sidnėjaus universitete. 
Pernai ištisus metus tobulinosi Bel
gijoje ir grįžęs Sidnėjun buvo pa
keltas į profesorius. Prof. dr. A. Ka- 
baila, gyvendamas Melburne, akty-

praėjusio sezono karalaitė Sally 
Christian.

Japonija
ZIGMAS UMBRAŽCNAS, "Drau

go" bendradarbis, viešėjęs Tolimuo
siuose Rytuose ir Japonijoje, Tokijo 
mieste netikėtai susitiko Brocktone, 
Mass*, gimusį lietuvį Juozą Grazevi- 
čių, kuris dabar vadinasi Joseph A. 
Grace ir turi devynių įstaigų kelio-

ižd. G. Žemkalnis ir "taksą" atsto
vas J. Meiliūnas. Revizijos komisijon 
išrinkti Z. Jokūbaitis ir D. Anta- 
naitienė.
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TERESĖ DANUTĖ TUMAITYTĖ- 
KENNEDY, B. Sc., M. Sc., gavusi 
šiais metais Toronto universitete 
biologinės chemijos magistro laipsni. 
Teresė yra hamiltoniečių M. ir A. 
Tomaičių duktė, gimusi Vokietijoj, 
pradžios mokyklą ir Loretto gimna
ziją baigusi Hamiltone. 1968 m. ji 
baigė McMaster universitetą biolo
ginės chemijos bakalauro laipsniu ir 
buvo dekano garbės sąraše už ypa
tingus akademinius atsiekimus. T. D. 
Tumaitytė-Kennedy yra pasižymėju
si ir lietuviškoj veikloj. Ji baigė 
Vysk. Valančiaus šeštadieninę mo
kyklą, aktyviai dalyvauja skautų 
veikloje, turi paskautininkės laipsni, 
priklausė tautinių šokių grupei “Gy- 
vataras” ir buvo aktyvi lietuvių stu
dentų draugijos narė. Dabartiniu me
tu dirba Toronto universitete, tyri
mų srityje.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Bendravimo svarstymuose abe

jonę kelia autoriaus įsismagini- 
mas viešai aiškintis rezistenci
nio bendravimo dalykus:

Santykiavimas ir ryšių palaiky
mas su tokios (sovietinės) sistemos 
pergožtu kraštu, apsiginklavus per
koštų turistų vizom, santykių atnau
jinimus gilinant tik Vilniaus vieš
bučiuose ir tyrinėjimus atliekant su 
slaptosios policijos palydovais, kur 
visas dėmesys parengtas sovietinės 
sistemos interesų eksportui ir kur 
kiekvienas laisvės importas laikomas 
pavojingiausiu nuodu, — nesakyčiau, 
kad ir toks santykiavimas neturėtų 
jokios prasmės ar būtų vien žalingas, 
tačiau tokia prasmė geriausiu atveju 
gali būti tik minimali, mikroskopinė, 
neišsprendžianti mūsų problemos, 
nesudaranti galimybių jokį reikšmin
gesnį uždavinį atlikti. Jeigu mum 
rūpi tikrąją Lietuvą pažinti, tautos 
likimo raidą suprasti ir jai padėti 
sunkioje išsilaikymo įstangoje, man 
rodos, nėra kito kelio, kaip tik į tą 
visa sudėtingą reikalų pynę žvelgti 
rezistentiškai... Tai reiškia ugdyti 
jėgas, telkti lėšas palaikyti santy
kiui su lietuviais patriotais, padėti 
tautos savigynai ir tautiniam pogrin
džiui, su juo mainytis dvasinėm ir 
kultūrinėm vertybėm... Visa kita 
tik konjunktūriniai priedai, tik ka
čių ir pelių žaidimai, dažniausiai 
vien tuščios deklamacijos. (437 p.).

Autorius, kaip regim, labai 
jau pabrėžia rezistencinį bend
ravimą. Bet ir čia, kaip kad Če- 
kienės ir VLIKo nutarimų at
vejais, autorius įstringa į prieš
tarą sau pačiam, kai susiduria 
su tolygia ne savo teze. Antai, 
Vaitiekūno brošiūros “Bendra
vimas su Lietuva” teiginį, kad 
“būtų idealu Lietuvos laisvės 
kovos atžvilgiu, jei laisvieji lie
tuviai, išskyrus rezistencinio po
būdžio bendravimą su Lietuva, 
(mano pabraukta Vt. Vt), kito
kio bendravimo galėtų išvengti, 
kol Lietuva išsilaisvins” (33 p.), 
autorius, padėjęs po to sakinio 
savo šauktuką, ironizuoja: “Iš 
tikrųjų, pozicija labai ‘ideali’, 
nėra ko sakyti, jos teigiamumai 
Derdaug žavūs ir neabejotini. 
Pagal ‘patriotinę logiką’, mes ir 
išeivijoje esam kovos padėtyje 
su okupantu, kovojam ir dar 
triskart šaukiam kovon, — bet 
būtų idealu, kad galėtume visiš
kai išvengti bendravimo bei są
lyčio su priešu ir su Lietuva, 
‘kol Lietuva išsilaisvins’ ” (329- 
330 p.).

Kitos temos
Lygiagrečiai su bendravimo 

tema knygoje kliudomos ir ki-

ŽVILGSNIS 
GYVENIMAM

Gamtos ir tiksliųjų mokslų 
sekcija Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos suvažiavime rug
sėjo 1-6 d.d. Toronte moksliniu 
požiūriu nagrinės praktinius gy
venimo klausimus.

Dr. Bronius Povilaitis, sekci
jos vadovas, augalinės geneti
kos ekspertas, jau daugelį me
tų dirbąs mokslinį darbą šios 
srities Delhi, Ont., valstybinėje 
tyrimų stotyje, kalbės apie “Mu
tacijas modernioje biologijoje”.

Dr. Vilius Fidleris, atominės 
fizikos ekspertas, dirbąs, moksli
nį tyrimo darbą Chalk River, 
Ont., valstybinėje tyrimų labora
torijoje, tars žodį apie “Atomi
nės energijos vaidmenį pasaulio 
energijos šaltinių tarpe”.

Dr. Petras Kaladė, agrono- 
mas-chemikas, dirbąs mokslinį 
darbą maisto pramonės srityje 
valstybinėje laboratorijoje Bos
tone, Mass., padarys pranešimą 
tema “Žmonijos didėjimas ir 
nauji maisto šaltiniai”.

Inž. Antanas Ketvirtis, kelių 
apšvietimo tarptautinio masto 
specialistas, Kanados atstovas 
tarptautinėje kelių apšvietimo 
komisijoje, šios srities moksli
nės knygos autorius ir Founda
tion of Canada Engineering 
Corp, vyriausias inžinierius, sa
vo pranešimui pasirinko temą 
“Psichofiziologiniai matomumo 
aspektai eisme”.

Šios sekcijos temos pritaiky
tos praktiniam gyvenimui, ta
čiau jos bus pateiktos savo sri
ties specialistų mokslininkų. Inf.

B. Railos "1 
tos įvairios temos: Lietuvos 
kompartijos atsakomybė; padė
tis okup. Lietuvoje; “LTSR” 
tarptautinis reiškimasis; Vakarų 
tarptautinė politika; VLIKas; 
LAF; krikščionys demokratai; 
Suvalkijos ūkininkų streikas; 
buv. ministeris pirmininkas Mer
kys; Putinas; sovietinių informa
cijų ir studijų centras ir kt.

“Lietuvos kompartija princi
piniu atžvilgiu neša pilną istori
nę atsakomybę, neabejotinai 
juodą ir išdavikišką ... Tačiau 
tai nereiškia, kad kiekvienas jos 
narys ir rėmėjas būtų lygiai tiek 
pat ir vienodai atsakingas” (154 
p.). Kodėl tik “principiniu, at
žvilgiu” ir tik “istorinę” atsako
mybę?

Pagal autorių, “Maskvos pri
mesta ir diriguojama politinė ir 
ekonominė santvarka palaips
niui nusistovėjo” (215 p.). Admi
nistracijos vadovai, technokra
tai, mokslo, meno privilegijuo
tieji atstovai “vis subtiliau išsi
lavina kompromisiškai įsiderin- 
ti naujuosna rėmuosna” (215 
p.). Baimė žymiai sumažėjusi, 
ima reikštis savęs, savo tautinės 
tapatybės jieškojimas ir “pasi
priešinimo valios ženklai” (216 
p.). Pataikūnai okupantui “ne
laikomi tautos valios reiškėjais” 
(219 p.). Mokslo, meno, sporto, 
pramonės, įvairių profesijų 
“raudonoji ar surausvėjusi bur
žuazija” turinti visai gerų savy
bių (220 p.). “Visuotinis tautos 
nebetikėjimas, kad lietuviai iš
eiviai ar iš viso demokratiniai 
Vakarai kada nors rimčiau rū
pinsis ir galės ‘išlaisvinti Lietu
vą’ ” (216 p.). Autoriaus teiginiai 
turbūt tėra atskirų faktų inter
pretavimo išvados, nes tenykštė
mis “uždaros visuomenės” sąly
gomis tuos teiginius pagrįsti so
cialinėmis anketomis neįmano
ma. Kaikurioms autoriaus išva
doms, pvz. apie tą visuotinį ne- 
betikėjimą išeivijos ir Vakarų 
veiksniu, yra ir visai priešingų 
duomenų. Taip pat ir “santvar
kos nusistovėjimas” tėra labai 
reliatyvus.

Taikliai paliečiamas "LTSR” 
tarptautinis reiškimasis: “Daug 
ir talentingai prisidėję prie 
SSSR paviljono (EXPO-67) įren
gimo ir užpildymo, lietuviai me- 
ninkai ir Lietuva ten net jokio 
atskiro kampelio neturėjo. Vi
som svarbesnėm paviljono ruoš
tom iškilmėm vadovavo rusas” 
(122 p.). Va tau ir “LTSR” su-

PLIAS savaitgalio vasarnamio projektų konkurse laimėjęs II premiją dr. A. Kulpos-Kulpavičiaus 
projektas. Nuotraukoje — perspektyvinis vaizdas

Lietuva
Nuo Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo iki šių laikų esa
me turėję įvairių antologijų. 
Vienos jų daugiau/kitos mažiau 
buvo reikšmingos mūsų poezijos 
raidoje. Tačiau tokios antologi
jos, kaip Alfonso Tyruolio sure
daguotoji “Nemarioji žemė”, 
dar niekas iki šiol nebuvo išlei
dęs. Kiekvienas, kas ims ją skai
tyti, pastebės, kad ją suredaguo
ti nebuvo lengva. Redaktorius 
turėjo peržvelgti labai gausius 
pasaulinės poezijos lobynus, iš
rankioti iš jos tuos posmus, ku
riuose apdainuojama Lietuva, 
ir parūpinti jų vertimus, nes jie 
buvo parašyti įvairiomis Euro
pos kalbomis.

Alfonsas Tyruolis pradeda an
tologiją vertingu dvylikos pus
lapių įvadu, įvardintu “Lietuva 
pasaulinėj poezijoj”. Čia jis 
glaustai apžvelgia vadinamąsias 
eiliuotas kronikas, kurios apdai
navo karinius lietuvių žygius, ir 
aptaria tuos poetus, kurie savo 
kūrybos dalį paskyrė aisčių že
mei išgarsinti.

Antologija suskirstyta į ketu
rias dalis. Pirmoji vadinasi 
“Ankstyvieji amžiai (XIII — 
XV)”. Į ją sudėtos ištraukos 
iš seniausių kronikų, rašytų dau
giausia vokiškai, ir vienas kitas 
eilėraštis, sukurtas atskirų po-

dialogas su
verenumas!

Teisinga pastaba, kad ne tik 
Stalino, bet taip pat ir Chruš
čiovo bei Brežnevo laikais tėvy
nė buvo monopolizuota tik Sov. 
Sąjungai, o okup. Lietuvai palik
ta tik tėviškė (114 p.). Tik pas
kutiniu metu tas tėvynės mono
polis, atrodo, bus sušvelnėjęs. 
Lietuviai poetai jau pradeda tė
vynę vartoti ir Lietuvai.

Taikliai Lietuvos praeities 
niekinimas priešpriešiais pasta
tytas Rusijos praeities visuoti
nai kultuvuojamai pagarbai 
(167 p.).

Vakarų tarptautinė politika, 
atrodo, perdaug suprastintai ap
tarta: “Rusija ligi Goethes Wei- 
maro Europos vakaruose, Mao- 
cetungo Kinijai pietryčių Azijo
je, Korėja, Pueblo laivo'pagro
bimas, Vietnamas, Kuba, Buda
peštas, Čekoslovakija... yra 
turiningi faktai. Jų kalba labai 
aiški” (254 p.). “Komunizmo pa
vergtų tautų išlaisvinimo politi
kos koncepcija yra galutinai už
miršta ir išmesta pro langa” 
(249 p.).

Iš knygos nematyt nuo kada, 
bet aiškiai justi, kad autorius 
sunkiai ir gal net nepagydomai 
serga “vlikitis” ar “vlikofobi- 
jos” liga. Iš čia ironizavimas, 
kad, pavaišindamas Baltušį, bū
tų sunkiai nusikaltęs “tautinei 
drausmei ir veiksnių nutari
mams” (30 p.). Iš čia priekaištai 
dėl emigrantų “prisimetimo” 
tautos vadovais ir “net išlaisvi
nimo kovos vyriausiais vado
vais” (140 p.). Iš čia klausimai: 
“Kas svarbiau ir ko labiau pai
soma tarptautinėje opinijoje: ar 
tautos laisvės pogrindžio, ar pa
bėgėlių, emigrantų ir kitų kraš
tų piliečių balsų?” “Ar lietuvių 
tauta ir okupacinėm aplinky
bėm nėra praradusi savo valios 
ir priemonių jai reikštis prak
tiškai vienu ar kitu būdu?” “Ar 
lietuvių tautai ir jos valiai tiks
liai ir teisėtai užsienyje gali at
stovauti ir ją reikšti tik buvusių 
prieškarinių politinių partijų ir 
karo meto rezistencinio pogrin
džio organizacijų geranoriški ir 
laisvanoriški likučiai išeivijo
je?” (400 p.). Iš čia “dialogas” 
su VLIKo kraštutinės, sampra
tos gynėju P. Stravinsku (308 
p.). Iš šono atrodo, kad juodu 
abu VLIKo atžvilgiu pertempia, 
nors ir skirtingomis linkmėmis. 
O ir visi minėti autoriaus klau-

pasaulio
J. TININIS

etų, iš kurių žymiausias G, 
Chauceris, anglų poezijos tėvas, 
“Kenterberio pasakojimų” auto
rius. Visa šios dalies poezija iš
versta paties redaktoriaus.

Antroji antologijos dalis vadi
nasi “Humanistinis amžius (XVI 
—XVII)”. Joje randame lotyniš
kai rašiusių poetų kūrybos iš
traukas, kuriose liaupsinama 
Lietuva. Iš šių poetų pats žy
miausias — Vilniaus jėzuitas N. 
Sarbievius, kūręs Horacijaus pa
vyzdžiu gana vykusias odes. Be
veik visą šios dalies poeziją iš
vertė lotynistas dr. A. Rukša, 
šiuo metu gyvenąs Vokietijoje.

Trečioji antologijos dalis — 
“Romantizmo metas (XVIII — 
XIX)”. Šiam laikotarpiui čia ats
tovauja tokie žymūs poetai, kaip 
A. Mickevičius, J. Slovackis, M. 
Lermontovas; kiti — mažiau ži
nomi. Mickevičiaus poezijos ver
tėjas — V. Mykolaitis - Putinas. 
Redaktorius čia pateikia ištrau
kas iš “Pono Tado”, “Krimo so
natų”, “Konrado Valenrodo”. 
Nors Putinas neabejotinai geras 
poetas ir vertėjas, bet “Konrado 
Valenrodo” ištrauka “Neris” ge
riau skamba Maironio vertime. 
Tai galima matytį kad ir iš šio 
palyginimo: ’

lietuviais”
simai ar nėra tik “haliucinuo- 
janti” retorika? Ko jau ko, bet 
vieno dalyko VLIKui tikrai nė
ra pagrindo prikišti — jo nesvy
ruojančio nusistatymo už demo
kratinę Lietuvą, už demokrati
nį suverenumą. Kokia tad logika 
galima priekaištaut VLIKui šio
kį ar tokį tautos pirmumo, jos 
suverenumo negerbimą ar ne
paisymą?! Kas kita tie, kuriems 
demokratinė nepriklausomybė, 
demokratinis suverenumas ne
rūpi, kurie tenkinasi tik nepri
klausomybe, kuri kaip tiktai 
gali ir neleisti tautos valiai, jos 
suverenumui, jos pirmumui 
praktiškai reikštis.

Pažymėtina, kad, kalbėdamas 
apie LAF, autorius neužsimena 
apie tautos pirmumą ir nestato 
klausimo, “ar lietuvių tauta tu
rėjo, turi ir turės teisę apsi
spręsti dėl savo likimo ir atei
ties — ar, priešingai, jos aspi
racijom pirmiausia tegu preten
duoja vadovauti išeiviai ir nu
sakai, kaip ji gali ir tegalės ap
sispręsti?” (400 p.). Jis be nie
kur nieko praneša, kad pabėgė
lių Berlyne suorganizuoto Lietu
vių Aktyvistų Fronto pagrindi
nis tikslas buvo “planingas ruo
šimasis ir aktyvi pastanga atko
voti Lietuvai nepriklausomybę”, 
kad tas LAF tikslas “buvo per
mestas į okupuotą Lietuvą ir ten 
gerai prigijęs” (61 p.). Tai juoba' 
pažymėtina, turint galvoj, kad 
Berlyno LAF tik jau nebuvo už 
Lietuvos demokratinę nepri
klausomybę.

Patikslinimas
Knyga yra lipdinys iš auto

riaus įvairiomis progomis ir 
įvairiais klausimais reagavimų, 
dažnai su poleminiu įkarščiu, 
tad ir abejotinų ar ir visai ne
tikslių tvirtinimų joje nemaža.

Autorius cituoja ir okup. Lie
tuvoj skaudžiai pagarsėjusį RS 
FSR Baudžiamojo Kodekso 58 
str. kaip veikiantį. Faktiškai tas 
straipsnis jau 1958 m. pakeis
tas Priešvalstybiniams nusikalti
mams bausti įstatymu, kuris so
vietų kontrrevoliucinėje teisėje 
yra padaręs kaikurių reikšmin
gų posūkhj.

Bent dviem atvejais autorius 
prisimena Suvalkijos ūkininkų 
streiką, tvirtindamas, kad buvo 
“platinamos nacių Vokietijoje 
(arba “su nacių parama”) spaus
dintos piktos demagogiškos pro
klamacijos, kurstančios ūkinin

poezijoj
Mylimą Nemims, smarkiai apkabinęs, 
Neša pro kalnus, per laukų

platybes;
Glaudžia Su meile prie šaltos 

krūtinės
Ir kartu skęsta į marių gilybes 

(Maironis).

Nemunas Neri galingai pagrobia, 
Sriautų verpetais į tolį dangina; 
Neša apglėbęs, kaip žavimą lobį, 
Ją ir save jūros gyly skandina

(Putinas).
Ketvirtoji dalis vadinasi 

“Naujieji laikai” (XIX—XX)”. 
Tai pati stambiausia ir įdomiau
sia antologijos dalis (115 — 169 
psl.). Joje randame daug žymių 
poetų, dainuojančių apie Lietu
vą; pvz.: J. Rainis, Aspazija, Bal- 
montas, T. Ševčenka, A. Puški
nas, O. Milašius ir kt.

Iš viso antologijoje randame 
53 įvairių tautų poetus: anglų, 
vokiečių/austrų, lenkų, rusų, 
italų, latvių, prancūzų, ukrainie
čių, žydų, estų, suomių, brazilų. 
Reikia stebėtis antologijos suda
rytojo apsukrumu ir kruopštu
mu: surinkti tiekos poetų kūry
bos, išbarstytos įvairių tautų li
teratūrose, tai ne juokų darbas.

Antologijoje A. Tyruolis davė 
trumpą kiekvieno poeto gyveni
mo ir jo kūrinių apžvalgą. Tai 

(Nukelta į "7-tą psl.)

kus maištui” (47 p.). Faktiškai 
savo atsišaukimus ūkininkai ša
pirografuodavo. Tik saugumui 
tarp streikuojančių ūkininkų in
filtravus savo agentų ir jų “pa
slaugomis” Vokietijoje atspaus
dintus atsišaukimus per sieną 
gabenant, provokatorium pati
kėję, ūkininkai įkliuvo ir skau
džiai nukentėjo.

Autorius taip pat bando “sta
tistiškai” palyginti nepriklauso
mos Lietuvos autoritetinio reži
mo susidorojimą su streikuojan
čiais ūkininkais ir Lietuvos oku
panto dorojimąsi su Lietuvos 
gyventojais ir išvesti “kraujuo
tume balansą” (48 p.). Tik ar 
galima vienoj plotmėj sustatyti 
nepriklausomos valstybės val
džią ir okupantą? Ar tokis su
statymas jau savaime nėra ne
priklausomos valstybės valdžios 
nuvertinimas? Ir kokia logiška 
išvada eitų iš tokio sustatymo, 
jei “kraujuotume balansas” pa
sirodytų okupanto naudai? Ka
daise teko aštriai ginčytis su 
kaikurių autoritetinio režimo 
aukų nusistatymais, esą tegu 
Lietuva būtų ir okupuota, bet 
tik negrįžtų smetoninis režimas. 
Mano tezė buvo, kad tų dalykų 
negalima lyginti, nes jie yra 
skirtingų plotmių. Knygos auto
rius, atrodo, stoja už tokio lygi
nimo ir pasirinkimo galimybę.

Nenurodydamas šaltinio, au
torius teigia, kad “1Q41 m. gyvu
liniais vagonai ištrėmė apie 50,- 
000 lietuvių” (74 p.), nors įpras
ta naudotis savo metu Liet. Rau
donojo Kryžiaus sutelktais duo
menimis — 34,216.

Taikliai ir teisingai įvertinęs 
buv. ministerio pirmininko A. 
Merkio sūnaus “atsiminimus” 
apie savo tėvą, autorius bando 
griežtai paneigti ir A. Merkio 
prezidentines pretenzijas (171 
p.). Tačiau ne tik A. Merkio sū
nus, bet ir Audėnas savo atsimi
nimuose liudija, kaip Merkys-Bi- 
zauskas-Audėnas, nesitenkinda
mi prezidento Smetonos Mer
kiui suteiktomis konstitucijos 71 
str. kompetencijomis, pripažino 
jam 72 str. kompetencijas, at
seit, “nuvertė” Smetoną. O tada 
jau Merkys atstatė iš krašto ap
saugos ministerių br. gen. K. 
Musteikį ir krašto apsaugos mi- 
nisteriu paskyrė div. gen. V. 
Vitkauską. Tai liudija ir “Vyr. 
Žinios” (710 nr. eil. 5549, 5550). 
Visa tai dėjos sekmadienį 1940. 
6. 16., dar prieš Kremliaus emi
sarui Dekanozovui pasirodant 
Kaune. Ar tai nekalba apie A. 
Merkio “apsvaigimą”?
(Bus daugiau) Vt Vt

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪ
DŽIO savaitė Dainavos stovyklavietėj 
JAV buvo užbaigta Jūratės Pečiūrie
nės suorganizuotu literatūros vakaru, 
skirtu vyr. skautininko a.a. Stp. Kai
rio atminimui. Programos pradžioje 
aktorė Danutė Jankienė perskaitė 
Henriko Nagio “Dedikaciją”, nes 
pats autorius dėl ligos negalėjo at
vykti stovyklom Tada scena buvo už
leista keturiom jaunom poetėm — 
Živilei Bilaišytei, Austei Pečiūraitei, 
Marijai Saulaitytei ir Rasai Šilėnai- 
tei, prie jų prisijungusiam jaunam 
poetui Algiui Lapšiui. Po jaunųjų 
pasirodymo atėjo eilė veteranams — 
Liūnei Sutemai ir Mariui Katiliškiui. 
Pirmoji skaitė savo naujuosius eilė
raščiu^ antrasis — pavadinimo ne
turinčią novelę iš duobkasių gyveni
mo. Literatūros vakaras užbaigtas 
sol. Onos Šeštokaitės-Pliuškonienės, 
soprano, koncertu. Programon ji bu
vo įtraukusi lietuvių kompozitorių 
kūrinius — K. V. Banaičio “Anksti 
rytą atsikėliau”, “Anoj pusėj mare
lių”, St. Šimkaus “Išėjo tėvelis”, S. 
Čerienės “Raudą”, A. Vanagaičio “Aš 
bijau pasakyti”, K. Kavecko dainas 
“žemei”, “Pavasaris”, “Na, tai kas”.

DR. H. BUDĮIENSIEGO vokiečių 
kalbon išverstus K. Donelaičio “Me
tus” šį rudenį išleis Insel-Verlag lei
dykla Leipcige, R. Vokietijoje. Kny
goje jau bus autentiškas būrų poeto 
portretas, atkurtas pagal Tolminkie
myje rasta rašytojo kaukolę. K. Do
nelaičio portreto atkūrimas susilau
kė didelio R. Vokietijos baltistų dė
mesio R. Berlyne įvykusioje konfe
rencijoje. šį darbą reikšmingu įvy
kiu lituanistikos moksle pavadino R. 
Vokietijos baltistų komiteto pirm. 
W. Falkenhan, Humbolto universite
to profesorius, ir Leipcigo universi
teto filologijos mokslų dr. R. Eckert.

KANKLIŲ MUZIKOS STUDIJOS 
vadovė Ona Mikulskienė surengė sa
vo mokinių koncertą Čiurlionio An
samblio Namuose. Programą atliko 
vienuolika jos mokinių, ši Klevelah- 
de veikianti studija turbūt yra vie
nintelė tokio pobūdžio mokykla vi
same laisvajame pasaulyje.

GRAŽINOS GUSTAITYTĖS - KRI- 
VICKIENĖS paruoštą tautosakos rin
kinį “Vilnius lietuvių liaudies daino
se” išleido lietuviškos Knygos Klu
bas Čikagoje. Kalbą redagavo ir žo
dynėlį paruošė dr. Pr. Skardžius, vir
šelio aplanką sukūrė M. Biržiškaitė- 
Žymantienė. Į 384 psl. leidinį yra 
įtrauktos 193 liaudies dainos, atsto
vaujančios karo ir istorinių, merge
lės ir bernelio, vestuvinių, šeiminių, 
darbo, metinių švenčių dainų sky
riams. Atskirame įvairių dainų sky
riuje randame našlaičių, medžioklės, 
emigrantų dainų ir žaidimų. Knyga 
užbaigiama žodynėliu, gaidomis, dai
nų šaltiniais, bibliografija ir pasta
bomis.

KOMPOZ. PROF. J. ŽILEVIČIUS, 
energingasis Lietuvių Muzikologijos 
Archyvo Čikagoje vadovas, paruošė 
Mainz mieste, V. Vokietijoje, leidžia
mai trijų tomų muzikinei enciklope
dijai “Riemann Musik Lexikon” 35- 
kių išeivių lietuvių muzikų biografi
jas, pradėdamas V. Bacevičium, K. 
V. Banaičiu, St. Baru, baigdamas Po
lina Stoska, VI. Jakubėnu, J. Kačins
ku, Br. Markaičiu, SJ, Vyt. Marijo- 
šium bei eile kitų pasižymėjusių mu
zikų. Iš Lietuvos šiai enciklopedijai 
yra gautos devynios biografijos. En
ciklopedija “Riemann Musik Lexi
kon” pirmiausia bus išleista vokiečių 
kalba, o vėliau, išversta į prancūzų 
ir anglų kalbas, pasklis po visą pa
saulį. V. Mamaičio vadovaujama Lie
tuvių Vargonininkų Sąjungos centro 
valdyba ruošiasi išleisti prof. J. Ži
levičiaus 300 psl. gausiai iliustruotą 
knygą “Lietuvis vargonininkas išeivi
joje”. Skaitytojus ji turėtų pasiekti 
šį rudenį. Atostogaudamas pas duk
rą ir anūkus Baltimojės apylinkėse, 
prof. J. Žilevičius šią vasarą pradės 
rašyti plačią studiją apie lietuvių mu
zikos instrumentus.

ČIKAGOS KONSERVATORIJOS 
dainavimo klasę baigė bakalauro 
laipsniu lyrinis tenoras Ignas Mai
tins, dainavimo studijas pradėjęs 
Kaune, bet jas nutraukęs ir pasirin
kęs chemiko profesiją. Baigminia
me rečitalyje I. Malcius atliko kon
servatorijos nustatytą programą — 
G. F. Haendelio, R. Schumanno, F. 
Schuberto, R. Quilter, R. Hagemano 
kūrinius, P. Čaikovskio “Eugenijaus 
Oniegino”, G. Verdi “Otelio” operų 
arijas. Lietuviams kompozitoriams 
atstovavo P. Sarpaliaus ir VI. Jaku- 
bėno dainos. Solistui akompanavo 
konservatorijos dėstytojas T. Ri
chardson.

SLAVISTIKOS SKYRIAI veikia 
keliuose Kanados universitetuose: 
Montrealio, Otavos, Toronto, Manito- 
bos. Otavos universitete dėstomas ir 
vasaros kursas, šiuose slavistikos 
skyriuose dėstomos rusų, lenkų, uk
rainiečių ir kitų slavų kalbos, istori
ja, literatūra. Baltų kalbos nėra dės
tomos nė viename Kanados univer
sitete. Lietuvių kalba prieš kelioli
ka metų buvo dėstoma kurį laiką 
Montrealio universiteto slavistikos 
skyriuje, bet su prof. A. Ramūno iš
vykimu nutruko.

DANGUOLĖS SADŪNAITĖS poe
zijos rinkinį “Laiškai Dievui” išleis 
“Ateities” leidykla. Tai bus jau penk
tas jos eilėraščių rinkinys. Nuo 1961 
m. D. Sadūnaitė yra išleidusi poezi
jos knygas — “Vasaros medžiuose”, 
“Kai tu arti manęs”, “Tu esi mano 
žemė”, “To Regions of No Admit
tance”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ARCHEOLOGINIAI KASINĖJI

MAI šią vasarą vėl yra tęsiami Šven
tosios akmens amžiaus stovyklavie
tėse, kurių Kretingos rajone yra apie 
20. Kasinėjimam vadovauja Lietuvos 
Mokslų Akademijos istorijos institu
to vyr. mokslinė bendradarbė ar
cheologė R. Rimantienė, talkinama 
Vilniaus technologinio technikumo ir 
politechnikumo moksleivių, Kauno 
liaudies universiteto paminklų apsau
gos ir kraštotyros fakulteto klausy
tojų, Vilniaus pedagoginio instituto 
studentų. Lig šiol ištirtose dviejose 
stovyklavietėse aptikta daug žve
jybos tinklų liekanų, irklų, suktuvų 
tinklams traukti, kaulinių bei ragi
nių radinių ir dviejų metrų ilgio 
skulptūra juodalksnyje. Kraštotyri
ninkų ekspedicijos taip pat lankysis 
Dūkšto ir Kauno marių apylinkėse, 
Upytėje ir Ėriškiuose. Architektū
ros ir dailės paminklus Vilniuje bei 
kitose Lietuvos vietovėse sutiko su
registruoti ir aprašyti gausus būrys 
Vilniaus dailės instituto ir Kauno 
politechnikos instituto studentų.

VAKARINIAI VASAROS KON
CERTAI rengiami paveikslų galeri
ja paverstoje Vilniaus katedroje. 
Juos liepos 1 d. pradėjo M. K. Čiur
lionio konkurso laureatas B. Vasi
liauskas ir smuikininkas P. Juodi- 
šius. Restauruotais senosios katedros 
vargonais B. Vasiliauskas atliko J. 
S. Bacho “Preliudą ir fugą c-moll”, 
Z. Aleksandravičiaus “Variacijas lie
tuvių liaudies dainos tema”, dvi C. 
Francko kompozicijas, su smuikinin
ku P. Juodišium — G. Haendelio 
“Sonatą smuikui F-dur”, M. Regerio 
“Lopšinę” ir F. Schuberto “Ariją”.

VILNIAUS UNIVERSITETO moks
linės bibliotekos 400 metų sukak
tis bus atžymėta š.m. rugsėjo 15-17 
d.d. moksline konferencija biblio
grafinės informacijos ir kultūros is
torijos klausimais. Be lietuvių, kon
ferencijoje dalyvaus bibliotekininkai 
ir isterikai iš Sovietų Sąjungos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rumunijos, R. Vokietijos, Vengri
jos, Belgijos, Švedijos ir JAV. Su
kakties proga planuojama išleisti 
specialių mokslinių leidinių, jų tar
pe Lietuvos inkunabulus, seriją bib
liografinių leidinių. Jubilėjinį me
dalį jau sukūrė skulptorius Gedimi
nas Jokūbonis.

PABALTIJO IR GUDIJOS jauni
mo teatrų festivalyje Taline Vilniaus 
jaunimo teatras suvaidino Moljero 
“Skapeno klastas”. Simpoziume 
“šiuolaikinės režisūros problemos 
jaunimo teatruose” žodį tarė visų 
festivalyje dalyvavusių teatrų vyr. 
režisoriai, jų tarpe ir vilniečių at
stovas rež. V. Čibiras. Pokalbiuose 
apie jaunimo teatrų egzistavimo ir 
kūrybos problemas dalyvavo ir sve
čiai iš Italijos, Prancūzijos, R. Vo
kietijos, Jugoslavijos ir Bulgarijos.

TARPTAUTINĖS KIBERNETI- 
NĖS MEDICINOS Draugijos pirm, 
prof. A. Masturzo iš Italijos atsiun
tė laišką kauniečiui reumatologui 
prof. J. Kupčinskui, kviesdamas jį 
būti tarptautinio reumatinio kiber- 
netinio centro ekspertų komiteto na
riu. Šio centro ekspertų komitetas 
vadovauja planingam mokslinio tyri
mo darbui, naudodamas kibernetinę 
techniką. Prof. J. Kupčinskas kvie
timą priėmė.

CHACKELIO LEMCHENO knygą 
“Lietuvių kalbos įtaka Lietuvos žydų 
tarmei” išleido “Mintis” Vilniuje. 
Prieš II D. karą parašytoje studi
joje nagrinėjami lietuviškieji skoli
niai, įsipilietinę žydų tarmėje per ke
letą šimtmečių.

Iš ITALIJOS GRĮŽUSIOS Giedrės 
Kaukaitės-žebriūnienės debiutas G. 
Verdi operos “Otelio” Dezdemonos 
vaidmenyje susilaukė teigiamo re
cenzentų įvertinimo. “Komjaunimo 
Tiesoj” M. Radeckytė rašo: “G. Kau
kaitės Dezdemona — mylinti ir tyra, 
besišypsanti ir susimąsčiusi, sielvar
to kupina ir neteisingai pažeminta, 
šią plačią ir turtingą įvairių besikei
čiančių nuotaikų skalę dainininkė 
perduoda taupiomis, lakoniškai san
tūriomis priemonėmis, kuo trum
piausiu keliu eidama į tikslą. Tai pa
siekti jai puikiai pasisekė visų pir
ma meistrišku vokalo valdymu ...” 
P. Zigmantavičius “Literatūroj ir 
Mene” konstatuoja: “Malonu, kad G. 
Kaukaitė priklauso tų retų daininin
kų kategorijai, kurių širdis ir protas 
scenoje eina išvien. Nors jaunosios 
dainininkės sceninė patirtis nedidelė, 
ji spektaklyje laikėsi santūriai, 
stengdamasi vaidmens charakterį 
plėtoti pirmiausia vokalinėmis-muzi- 
kinėmis-emocinėmis priemonėmis. G. 
Kaukaitės balsas dabar daugiau su
koncentruotas, skambesnis, kupinas 
vidinės šilumos ir taurumo...” P. 
Zigmantavičiaus teigimu, G. Kaukai
tei geriausiai pavyko I veiksmo due
tas, su Otelio vaidmenį atlikusiu V. 
Adamkevičium, paskutinio veiksmo 
arijos — “Daina apie gluosnį” ir 
“Avė Maria”. Jo priekaištai jauna
jai dainininkei: “Emocinėse kulmi
nacijose jos balsas viršutiniame re
gistre skambėjo netvirtai ir kiek su
kaustytai. Be to, iš bendros vokalinės 
linijos, ypač aukštesniame registre, 
iškrenta siaurosios balsės “i” ir “e”. 
Dėl to šlubavo ir intonavimas. Ta
čiau šie trukumai nesumenkina jau
nosios solistės pasisekimo. Praktinis 
darbas, laikui bėgant, juos ištaisys...” 
Dezdemonos vaidmenį G. Kaukaitė 
buvo paruošusi Milano La Scalos 
teatre. Vilniaus konservatoriją ji yra 
baigusi prieš porą metų. V. KsL
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JANE — ANNETTE, $2.500 įmokė
ti, 6 kambarių mūrinis namas su 
įvažiavimu ir garažu. Naujai atre
montuotas. Arti kratuvių ir susisie
kimo. Tuojau galima užimti.

BLOOR—ISLINGTON, $6.900 įmo
kėti, 6 kambarių ir 3 miegamųjų 
vienaaugštis namas, butukas rūsy
je. Dvi prausyklos, privatus įvažia
vimas ir garažas. Arti požeminio.
ROYAL YORK, modernus tik 
metų senumo vienaaugštis mūro ir 
akmens namas su dviem garažais. 4 
gražūs miegamieji, didelis šeimos 
kambarys, pilnai išbaigtas rūsys 
su visais patogumais.

SWANSEA, $4.900 įmokėti, 6 kam
barių mūrinis namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu. Moderni virtuvė, 
naujas šildymas. Arti susisiekimo 
ir požeminio.
BLOOR — JANE, $5.000 įmokėti, 
atskiras mūrinis 7 kambarių per du 
augštus namas. Garažas ir įvažiavi
mas. Dvi virtuvės, dvi prausyklos. 
Arti visko.
HIGH PARK, $9.800 įmokėti ir vie
na atvira skola balansui. 10 kamba
rių atskiras mūrinis ųamas su pri
vačiu įvažiavimu ir garažu. 3 vir
tuvės ir 3 prausyklos. Arti parko.

Reikalingi namai pardavimui

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 ' Namų 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 naujų nuosavybių.

1 928 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
Turime daug kitų nuosavybių pardavimui, prašome skambinti

ST. VAUPŠAS

ro, $7.500 pilna kaina. Dėl sąlygų 
bus susitarta. 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 žiemai 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

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

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

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

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

UŽ 
už 
už 
už 
už

term, indėlius 3 metam ...8% 
term, indėlius 2 metam ...73/4% 
term, indėlius 1 metam . . .7% 
depozitus-čekių s-tas....,....514%
šėrus 1969 m. išmokėta . 6%

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

Nemokomas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 

! Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas.
MŪSŲ tikslas — NE pelnas, bet sąžiningas patarnavimas lietuviams

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

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

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

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

visa tai rasite tik

tip-top MEATS
SEKITE SAVAITGALIŲ
SPECIALIUS PIRKIMUS!

krautuvėse

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

Fairview Mali (Don Mills ir Sheppard)

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

SWANSEA, $20.000 įmokėti, atskiras mūrinis 2-jų butų, 6 metų se
numo, modernus pastatas. Užbaigtas rūsys, trys modernios virtu
vės, trys keturių gabalų prausyklos, garažas, privatus įvažiavimas.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 įmokėti, mūrinis 12 kambarių dvi
butis (dupleksas), 2 rūsiai, 2 mūriniai garažai, privatus 9 pėdų 
įvažiavimas. Kaina: $35.900.

J. KUDABA Namų -2105

Mergaičių stovykla Dainavoje, kuriai vadovauja Nekaltai Pradėtos 
Marijos seserys. Viršuje: skaito dienos programą, apačioje — pa
sipuošusios iškilmei

14 DIENI! EKSKURSIJA Į

EUROPAb
RUGPJŪČIO 27 - RUGSĖJO 10

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

AH Seasons Travel

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Krepšinio pirmenybėse gerai su

žaidė Kauno Žalgirio krepšininkai. 
Sovietų Sąjungos augščiausios kla
sės trečiajame rate žalgiriečiai lai
mėjo 3 rungtynes. Jie nugalėjo Kie- 
vo ASK 91:71, Tbilisio Dinamo 80:73 
ir Burevestniką 75:72. Nežiūrint Šių 
laimėjimų, Žalgiris vis dar dalijasi 
3-4 vieta.

Stasys šaparnis sovietų modernios 
penkiakovės pirmenybėse laimėjo 
antrą vietą. Jis yra atstovavęs Sovie
tų Sąjungai olimpinėse žaidynėse.

šiemet Lietuvoje lankysis užsie
nio krepšininkai — pirmiausia iš 
Kubos, o vėliau iš JAV. Su ameri
kiečiais rungtynės numatytos Kau
ne. Jų priešininku bus Žalgiris.

Lietuvos plaukimo pirmenybėse 
pasiekta net 15 rekordų. Tačiau dau
giausia vilčių geresnėms pasekmėms 
teikia keturiolikametis Arvydas Juo
zaitis. Plaukdamas kartu su vyrais, 
jis laimėjo 100 m ir 200 m plauki
mus krūtine.

Brandenburge, R. Vokietijoje, įvy
ko tarptautinės moterų irklavimo 
lenktynės. G. šidagytė šiose lenkty
nėse vienviete valtimi abi dienas lai
mėjo pirmas vietas.

SPORTAS VISUR
Davis taurės teniso varžybų Euro

pos baigmėje Ispanija nugalėjo Ju
goslaviją 3:0. Amerikos zonos baig
minėse rungtynėse Kanada žaidžia su 
Brazilija Sao Paulo mieste.

Neseniai Italijoje pasibaigė ir pa
saulinės moterų futbolo pirmenybės. 
Baigmėje Danija nugalėjo Italiją 2:0 
ir tapo pirmuoju moterų futbolo pa
saulio meisteriu.

Tour de France, svarbiausios pa
saulio dviračių lenktynės, jau eina 
prie pabaigos. Lenktynių favoritas 
yra belgas Eddy Merckx, šias lenk
tynes jam laimėti teliko formalu
mas. Tai būtų jo antrasis laimėjimas 
iš eilės. Lenktynes pradėjo apie 150 
dviratininkų, o jas tebetęsia nepilnas 
šimtas. Pirmaujantį dešimtuką šiuo 
metu sudaro penki belgai, du olan
dai, du prancūzai ir vienas ispanas. 
Italai, kurie šias lenktynes yra lai
mėję daugelį kartų, pasirodė labai 
silpnai.

' KREPŠINIO TURNYRAI 
WASAGOJE

Liepos 26, sekmadienį, 12 vai. Ge
rojo Ganytojo stovyklavietės aikšte
lėje krepšininkų stovyklos atidarymo 
proga įvyks krepšinio rungtynės tarp 
Detroito stovyklautojų ir Toronto 
Vyčio.

Rugpjūčio 1-2 d. toje pat aikštelėje

bus pravestas vyrų ir jaunių krepši
nio vasaros turnyras. Šio turnyro 
pradžia — rugpjūčio 1, šeštadienį, 
12 vai. Turnyrų nugalėtojams taures 
paskyrė A. Skrebūnas ir Victor Buil
ders. Jaunių turnyras vykdomas jau 
trečius metus. Jo laimėtojais yra bu
vę Hamiltono Kovas ir Toronto Vy
tis. Vasarotojai kviečiami - gausiai 
atsilankyti į visas rungtynes. A. S.
“AUŠROS” STOVYKLA

Prisikėlimo parapijos “Aušros” 
stovykla Wasagoje jau turi beveik 
šimtą stovyklautojų — 49 mergaites 
ir 45 berniukus. Gražus ir sveikas 
pušyno oras, smėlėtas ežero pakraš
tys sutraukė į stovyklą jaunimą ne 
tik iš Toronto, bet ir iš tolimesnių 
vietovių: Niujorko, Cincinnati, Den
verio ir Sault Ste. Marie. Visdėlto at
rodo, kad galėtų būti didesnis skai
čius stovyklautojų iš Toronto. Gal
būt “Aušros” stovykla yra pirmoji 
iš daugelio šią vasarą organizuojamų 
jaunimo stovyklų, tad kitos turėtų 
sutelkti likusiuosius, šion stovyklon 
stovyklautojai buvo priimti nuo 7 
metų amžiaus.

Stovyklinio gyvenimo eigai vado
vauja kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM, komendantas K. Sapočkinas, 
mergaičių vadovės — p.p. Žemaitie
nė, Vingelienė, Bubelytė, Bočkutė, 
Bukšaitytė, Krikščiūnaitė, Šapočki- 
naitė ir Vingelytė, berniukų vadovai 
— L. Baziliauskas, pavad. ir lengvo
sios atletikos instruktoriai p. Nek
rošius, A. Gudinskas, stalo teniso 
instruktorius L. Klevinas, krepšinio 
instruktoriai p. p. Miniota, Paškaus- 
kas, Rautinš, teniso ir krepšinio inst
ruktoriai p.p. Stonkus, Tamulaitis ir 
Urbonas. Tautinio ugdymo vadovas 
yra J. Stempužis iš Klevelando. Dai
nų ir muzikos vadovės yra D. Rau
tinš ir Bukšaitytė. Stovyklautojų 
sveikata rūpinasi dr. Matukas ir gail. 
sesuo Nekrošienė.

Stovykloje matoma labai darbinga 
nuotaika: žaidimai ir sportas aikš
tėje, lituanistiniai pašnekesiai salė
je ar medžių pavėsyje. Jaunimas la
bai patenkintas maudymusi ežere, ir 
ne tik vieną kartą per dieną. Vaka
rais pravedami laužai arba rodomi 
filmai. Kažkaip šiais metais nedaug 
matyti tokių, kurie nenorėtu prisi
taikyti prie sportuojančių ar kitaip 
užsiėmusių draugų.

Stovyklautojų maitinimu rūpinasi 
ūkio vedėjas J. Stravinskas, vyr. šei
mininkė p. Simonaitienė, šeiminin
kės p.p. Astrauskienė, Barzevičienė, 
Babelienė, Dubinskienė, Kryžanaus- 
kienė, Kasperavičienė, Radžiūnienė, 
Ražauskaitė ir Užbalienė. Visiems 
talkina p. Baltrušaitis. V. M.

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

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

Portretai Ir kt

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

Bloor Autorite Garage X6 uKc^
Sav. FRANK PETIT Tel 531-1305

—■'

Ateitininkų žinios
Stovykla Wasagoje prasideda lie

pos 26, sekmadienį, ne šeštadienį. 
Tėvai prašomi neatvežti vaikų šeš
tadienį. Sekmadienį galima atvykti 
stovyklon iš ryto. Oficialus atidary
mas įvyks po 11 vai. Mišių. Stovykla 
baigsis rugpjūčio 8 d., sekmadienį, 
tuoj po 11 v. Mišių. Stovyklon reikia 
atsivežti lovai patalynę, šiltą antklo
dę, pagalvę ir visus asmeninius reik
menis, kaip muilas, rankšluostis ir 
pan. Visi taip pat prašomi atsivežti 
rašymo reikmenis (porą pieštukų) 
ir, kas turi, muzikos instrumentus. 
Bus draudžiama turėti radijo apa
ratus, “komikus”, peilius. Stovyklau
tojai prašomi visus tuos dalykus pa
likti namie.

Stratfordo ekskursija kainuos $6. 
Sumokėti reikia atvykus stovyklon.

24 mylių žygis “Ateičiai” įvyks 
antrą stovyklos savaitę. Kiekvienas 
prašomas pasiieškoti globėjų nuei- 
tom myliom finansuoti.

Skautų veikla

- paradas ir di-

• R. Geležiūnas ir vėl paaukojo 
Romuvos stovyklavietei indy. Valdy
ba ir visi stovyklautojai už tai jam 
taria nuoširdų ačiū.

• Pasibaigus aštuntajai Romuvos 
stovyklai rugpjūčio 2 d., skautų šei
moms bus galima vieną savaitę pa
vasaroti stovyklavietėje. Norintieji 
prašomi kreipti į komiteto pirm. A. 
Vasiliauską.

• Liepos 25-26 d. Romuvoje bus 
įpusėjusios stovyklos iškilmingas sa
vaitgalis. Kviečiami visi tėveliai, 
skautų draugai ir rėmėjai bei visi 
tautiečiai tas dienas praleisti su 
skautišku jaunimu gražioje gamtoje. 
Iškilmingos pamaldos — liepos 26 d. 
11 v. r. Po Mišių
džiųjų vartų šventinimas.

e Aštuntoji Romuvos stovykla ati
daryta šeštadienį, liepos 18. Vėliavų 
pakėlimo iškilmėse ją raštu sveikino 
Kanados rajono vadas s. K. Batūra. 
Stovyklos viršininkas Kanados rajo
no vadeiva ps. A. Baziliauskas savo 
įsakyme pristatė stovyklos vadovy- 

’ bę: kapelioną v. s. St. Kulbį, SJ, 
stov. virš, pavaduotoją s. D. Chai- 
nauskienę, skaučių paštovyklės virš, 
ps. A. Volungytę, skautų pastovyklės 
virš. ps. P. Reginą, maitinimo ir 
ūkio virš. A. Vasiliauską ir J. Mačiu
lį, gail. seserį ps. A. šeškuvienę, iž
dininkę ir registratorę ps. M. Stanio- 
nienę, laivų ir pakrančių prižiūrėtoją 
ps. A. Empakerį, laužavedę v. si. J. 
Panavaitę, paplūdimio prižiūrėtojus 
vi. J. Laši ir vi. D. žulytę. Šeimi
ninkauja: p. p. Zubienė, Urbonavi
čienė, Abromaitienė,' Pylipaitienė, 
Mackevičienė, Melnikienė, Bekerie- 
nė, Kerienė, Juodgalvienė, Narakie- 
nė ir Petrauskienė. Stovyklauti su
važiavo Toronto, Hamiltono, Niaga
ros pusiasalio, Delhi, Londono, Ro- 
česterio ir Detroito skautai-tės, iš 
viso 294. Pažymėtina — vienas at
važiavo net iš Winnipego.

Pastovyklėse stovyklavimas vyks
ta pagal nustatytas programas, drau
govių užsiėmimus, prižiūrint globė
jams ar instruktoriams. Bendriems 
skautų ir skaučių užsiėmimams va
dovauja stovyklos vadovybės skiria-- 
mi vadovai-vės. Stovyklautojų labai 
mėgstamas užsiėmimas — plaukioji
mas baidarėmis — vyksta visą laiką 
atskiromis grupėmis bei draugovė
mis. Už stovyklos ribų gražioje ir 
įdomioje Fox ežero apylinkės gam
toje draugovės iškylauja pamainomis 
kasdien. Visi stovyklautojai sveiki
na savo tėvelius ir draugus. Iki pa
simatymo!

• Jūrų budžių įžodis — liepos 24- 
25 d.d. Romuvoje. Kviečiami jūrų 
budžiai.

• Vyr. skaučių įžodis Romuvoje 
— liepos 25-26 d. Kviečiamos vyr. 
skautės.

• Romuvos stovyklos telefonas: 
1-705-789-5032. C. S.

Pasaulio įvykiai
Atkelta iš 1-mo pil

dytis. “Ra 2” laivas bus perduo
tas Oslo muzėjui, kuriame jau 
yra T. Heyerdahl plaustas “Kon- 
Tiki”. Juo buvo perplauktas Ra
musis vandenynas iš Peru i Ta
hiti salą 1947 m., pabrėžiant 
teoriją, kad tas salas galėjo pa
siekti P. Amerikos senieji gy
ventojai.

A. DUBCEKO LEGENDA
Čekoslovakų kompartijos ofi

ciozas “Rude Pravo” paskelbė 
pusantro puslapio vedamąjį A. 
Dubčekui niekinti. Jame pabrė
žiama, jog atėjo laikas padaryti 
galą istorinės teisybės vardu A. 
Dubčeko legendai, kuri tebėra 
gyva čekoslovakų ir netgi dau
gelio partiečių širdyse. Vedamo
jo autoriai A. Dubčeką vadina 
egoistu, principų neturinčiu 
silpnuoliu, dviveidžiu žmogumi, 
kurio praktikuotas asmenybės 
kultas kraštą Įstūmė į politinius 
griuvėsius. Iš esmės šis rašinys 
primena N. Chruščiovo įvykdy
tą Stalino nuvertinimą, nors 
kraugerio Stalino negali nė iŠ 
tolo lyginti su A. Dubčeku, ža
dėjusiu žmogišką veidą b^nkro- 
tan žengiančiam komunizmui. 
Atrodo, Maskvos garbintojus 
Prahoje siutina ant namų sie
nų ir tvorų kiekvieną naktį A. 
Dubčeko gerbėjų užrašoma jo 
pavardė. Su tokiais įrašais da
bar kovoja speciali kompartijos 
brigada, ginkluota kibirais baltų 
dažų. Erzlus vedamasis pagrin
diniame Prahos dienraštyje tik 
dar labiau padidins A. Dubče
ko populiarumą.

—

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 prof esi jonalai! Puikus, di
džiulis 11 kambarių atskiras namas, buvęs gydytojo kabinetas, ne
pamainoma vieta, aplinkui didžiuliai apartamentai, požeminis trau
kinys, apie $15.000 įmokėti ir viena skola.
JANE — ANNETTE, apie $4-5.000 įmokėti, atskiras mūrinis vienos 
šeimos namas, privatus įvažiavimas, prašoma kaina tik $24.900.
QUEBEC AVE — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras namas, vandeniu - alyva šildomas, kvadratinis planas, modernios 
virtuvės, gražus kiemas su plačiu įvažiavimu, skubus pardavimas.
KENNEDY*? ARK 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
namų tel. HU 9-1543

Mūsų tikslas visų pirmiausiai pasitarnauti savo tautiečiams.

Pr. Kerberis,
namų tel. LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A A JI A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HMKM/vIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

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

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 $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

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

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

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

VYT. MORK5S, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKE) VISTOSKI

i <■ i

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 

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

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

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

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

(Lietuvio savininko automatinis autovežimiu
83 SIX POINT RD. Q pietus nuo Bloor



Namų tel. 277-0814Tel. 251-4864

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA

EDVARDAS 8ULAITI8

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

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

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

/ 672 Lansdowne Ave. Toronto 4, Ont.
___ _________________ —---------------———------—---------------- -------- ------ ------ ~ .... J.*.—n ■

UŽDARYTA VASAROS

NUO ŠIŲ METŲ

LIEPOS MĖNESIO 23 DIENOS

RUGPJŪČIO MĖNESIO 9 DIENOS

LIETUVIŲ IŠTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1-3098

Savininkai

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

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

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Svasiulis

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pogrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. 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.
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DUEjFERIN RADIO ond TV
SALES AND SERVICE

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

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

C0NSTRUCTI0N COMPANY LIMITED

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

telefonas 278-1972
Visi darbai garantuoti 
atliekami specialistų.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas Ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

\ 439 BATHURST ST.
Tri. WA arba WA 4-I9M

BALTIC MOVERS 
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.

Skambinti tel. LE 4 -1463

NORS JAV LB TARYBOS RIN
KIMAI buvo vykdyti birželio pra- grama liepos mėn. 12 <L Bučo darže 
džioje, bet oficialūs jų duomenys te
paskelbti maždaug po mėnesio. Di
džiausias jais susidomėjimas buvo 
Čikagos apygardoje, nors ir čia bal
suotojų skaičius tik truputį viršino 
3 tūkstančius. Daugiausia balsų — 
1968 čia gavo populiarus visuomeni
ninkas iš Cicero lietuvių kolonijos 
dr. Petras Kisielius. Antruoju pagal 
balsų daugumą ėjo iki šiol visuome
ninėje veikloje nepasireiškęs “Mar
gučio” radijo programos pranešėjas 
Romas Sakadolskis. Kiti išrinktieji 
išsirikiavo tokia tvarka: Jonas Jasai
tis, dr. Antanas Razma, Elena Bra- 
dūnaitė, Vitalija Ruibytė, dr. Kazys 
Bobelis, Vytautas Kamantas, Povilas 
Žumbakis, Bronius Nainys, Marija 
Rudienė, Vaclovas Kleiza, kun. Jo
nas Borevičius, SJ, Jūratė Jasaitytė, 
Anatolijus Kairys. Pažymėtina, jog 
Čikagos apygardoje į išrinktųjų tar
pą pateko daug jaunimo, kaikurie 
net studentai. Atrodo, kad balsuoto
jai didelės atrankos nedarė, nes iš
rinktųjų tarpe yra tokių, kurie lig 
šiol L. Bendruomenės veikloje visai 
nesireiškė. Taip pat šiame sąraše tik 
keli yra iš “aršiųjų” tarpo; šiaip jau 
dauguma gana nuosaikūs žmonės.

ČIKAGOJE VASAROS MĖNESIAIS 
lietuviškų parengimų salėse nebūna. 
Tačiau neseniai įvyko maloni išim
tis. Liepos mėn. 11 d. Lietuvos Vy
čių salėje buvo surengtas poezijos 
vakaras, kuriame dalyvavo jauna 
poetė iš Lietuvos Violeta Palčins
kaitė ir du vietiniai poetai — Liūne 
Sutema-Katiliškienė ir Rimas Vėžys. 
Nors ir nemaža tautiečių vasaros me
tu atostogauja, išvažinėja kitur, ta
čiau arti šimto susirinko pabend
rauti su poetais. Violeta Palčinskai
tė, kurios naujausias rinkinys “Krei
dos bokštai” neseniai išėjo iš spau
dos, turėjo plačiausią programos da
lį: ji skaitė savo kūrybą iš jau pa
sirodžiusių knygų. Rimas Vėžys, pa
žįstamas iš rinkinio “Raidės laiko 
griaučiuose”, skaitytojus pralinksmi
no naujais savo poezijos kūriniais. 
Naujos kūrybos meistriškai paskaitė 
ir Liūne Sutema. Taip pat buvo su
rengta visų šių trijų poetų išleistų 
knygų parodėlė, kurioje buvo išsta
tyti ir kaikurie periodiniai leidiniai 
su jų poezija. Šį kultūringą ir atmin
tiną vakarą surengė lietuviškų kny
gų bendrovė “Spauda”. Poetė V. Pal
činskaitė, viešėjusi tris dienas Cice
ro mieste, grįžo į Niujorką, o iš ten 
— liepos 19 d. Vilniun.

KANADOS ĮVYKIAI

“LIETUVIAI TELEVIZIJOJE” pro- atstovai nasira__, Kanados iždo atstovai pasira
surengė “Lietuvių dieną” — geguži
nę, kurios metu pagerbė Sofijos Bar- 
kus šeimos radijo valandos vedėjus 
Aldoną ir Feliksą Daukus. Praėju
siais metais panašioje gegužinėje bu
vo pristatytas anksčiau lietuvišką ra
dijo programą turėjęs Pov. Šaltimie- 
ras. Dabar S. Barkus šeimos radijo 
valandėlė yra vienintelė kasdieninė 
lietuviška radijo programa Čikago
je. Neseniai buvo panaikintos šios 
programos pirmadienio vakaro “Lie
tuviškos vakaruškos”, kurios dar 
prieš 15 metų buvo labai populia
rios ir gausiai klausomos. Paskutiniu 
metu ta valanda būdavo naudojama 
bendro pobūdžio transliacijoms.

bančiais prižiūrėtojais (supervi
sors). Kaip vadovaujamasis per
sonalas, jie negali priklausyti 
unijom. Valdžios duomenimis 
2.850 tokių tarnautojų per tre
jus metus atlyginimas bus pa-

Tdsme
— Prisipažinkite, kad jūs ši

tam žmogui skėlėte antausį, — 
sako teisėjas.

— Ne, pone teisėjau, — gi- 
naši kaltinamasis

— Jis meluoja, — sako nu
kentėjęs.

— Užsičiaupk, nes kitaip gau
si dar vieną antausį, — pagra
sino kaltinamasis.

Teisinis patarimas
Teisėjas kaltinamajam:
— Jūs taip neprotingai me

luojate, kad nuoširdžiai patariu 
tamstai pasisamdyti advokatą...

Geresni virėjai
— Kodėl dažnai vyrai būna 

geresni virėjai už moteris?
— Todėl, kad jie mažiau tau

pūs.

ŠYPSENOS

ČIKAGOS LIETUVIAI FUTBOLI
NINKAI, nepaisydami vasaros karš
čių, dar vis rungtyniauja, nes turi su
žaisti atidėtas pirmenybių rungtynes. 
Liepos mėn. 5 d. jie rungėsi su uk
rainiečių “Lions” vienuolike, kuriai 
turėjo nusileisti 1:4. Prieš augščiau- 
sioje lygoje ilgą laiką žaidusią ko
mandą “Lituanikai” nebuvo vilčių at
silaikyti. Liepos mėn. 11 d. lietuviai 
susitiko su serbų “Youths” koman
da. Šį kartą, esant nepaprastai dide
liam karščiui, buvo sukovota taikiai 
— 1:1. Jau pirmose žaidimo minutėse 
lietuviai A. Kunicko stipriu ir gražiu 
šūviu su galva vedė: 1:0, tačiau var
žovai vėliau išlygino.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Dariaus- 
Girėno žuvimo 37 m. sukaktis buvo 
prisiminta liepos mėn. 19 d. prie la
kūnų paminklo Marquette parke. — 
Kompoz. A. Račiūnas iš Vilniaus at
vyko par savo gimines. Čikagoje gy
vena jo seserys Valaitienė ir Daugir
dienė. — Anglijos Lietuvių Klubas 
liepos mėn. 11 d. Bučo darže suren
gė gegužinę, kurios programoje bu
vo avinų kepimas ir šokiai, grojant 
Ramanausko orkestrui. — Aurelija 
Palčiauskienė, jauna gydytoja, baigu
si praktiką St. Lukes-Presbyterian 
ligoninėje, su savo vyru Vytautu (fi
zikos daktaru) išvyko mėnesiui ato
stogų į Europą.-— Edvardas Paulaus
kas, Vietname tarnaujantis jaunas la
kūnas, buvo sugrįžęs mėnesiui laiko 
pas savo tėvus į Čikagą. Grįždamas 
Vietnaman, jis žada aplankyti Aust
raliją bei kitus kraštus. — “The 
New World” paskelbė pranešimą 
apie pavergtųjų tautų savaitę ir 
paradą Čikagoje, primindamas 
ALTos surengtą tautžudystės parodą 
ir Aušros Vartū koplyčios šventini
mą Romoje.

lių. Prižiūrėtojas liepia Zenonui 
pasiimti vieną vagonėlį ir stum
ti tolyn iki didelės akmenų krū
vos.

— čia kasi, ten veši ir išpilsi 
į aną skylę žemyn, aiškino pri
žiūrėtojas. — Dar bus du žmo
nės, ištarė nueidamas.

— Tai toks čia tau ir auksas, 
— galvojo Zenonas, kirsdamas 
su kastuvu Į juodus akmenis. — 
Ar čia man reikės šlapiam vi
sus metus dirbti?

(Bus daugiau)

jos apskaičiavimu, algos jiems 
bus padidintos 19%, nes reikia 
įskaityti ir kitus priedus. Uni
ja kaltina vyriausybę, kad šia 
sutartimi su valdžios kontroliuo
jamais pašto vadovais siekiama 
daryti spaudimą paštininkų uni
jos nariams, kurie vis dar prak
tikuoja rotacinius streikus. To
kie streikai gali trukti labai il
gą laiką, nes jie pašto darbą su
stabdo vienai parai tik kaikurio- 
se vietovėse. Visuotinio streiko 
atveju vyriausybė paštininkus 
galėtų grąžinti darban įstatymo 
keliu. Dabargi abi pusės nerodo 
nė mažiausios nuolaidos, nors 
kenčia visi Kanados gyventojai, 
kuriem teks padengti kasdien 
didėjantį pašto deficitą.

Radijo stotis eskimams bus 
įrengta Tuktoyatuk vietovėje, 
netoli šiaurės ledjūrio. Translia
cijos numatomos eskimų ir ang
lų kalbomis. Įrengimo išlaidas 
padengs Toronto CHUM radijo 
stotis, kuri taipgi kasmet parū
pins $10.000 naujosios eskimų 
stoties transliacijoms. Finansi
nę paramą yra pažadėjusi ir 
Mid-Canada Development Foun
dation "bendrovė. Eskimų radijo 
stoties pranešėjus paruoš vals
tybinė CBC radijo ir televizijos 
bendrovė Inuvik miestelyje.

Yellowknife miestelyje, šiau- 
rės-vakarų teritorijoje, darbą 
pradėjo pirmasis skraidantis 
bankas Š. Amerikos žemyne. Ca
nadian Imperial Bank of Com
merce kartą į mėnesį pasiųs DC- 
3 lėktuvą į 1.700 gyventojų tu
rinčius arktikos kaimelius — 
Port Radium, Coppermine, 
Cambridge Bay, Holman Island 
ir Lady Franklin Point. Banki
nes operacijas jų gyventojai ga
lės atlikti nusileidusiame lėk
tuve.

Kanados ekonominės tarybos 
pirmininko A. Smith teigimu, 
2.000-taisiais metais Kanada tu
rės 30 ar 35 milijonus gyvento
jų. Iki 2000 m... kanadiečiams 
reikės parūpinti 7,5 milijono 
naujų darbų ir pastatyti 6 mili
jonus gyvenamųjų namų, šiems 
planams įgyvendinti metinis 
pramonės augimas turi būti ne
mažesnis kaip 5%.

Jeigu...
Žmona vyrui:
— Man jau apkarto toks gy

venimas. Užvakar tu grįžai na
mo vakar. Vakar atėjai šiandien. 
Jeigu šiandien pareisi rytoj, tai 
poryt aš paduosiu pareiškimą 
skyryboms.

Laimė
— Tik po vestuvių žmogus 

sužino, kas tai yra tikroji lai
mė, — sako žmona.

— Bet jau būna pervėlu.
Neturint galimybės

Sūnus į tėvo klausimą, ar 
šiandien visą dieną buvo geras 
mokykloje:

— Visą dieną kampe stovint, 
neįmanoma būti blogam.

Įžeidinėjimai
Susiginčijo du vyrai.
— Tu tikras asilas!
— O tu avinas!
čia priėjo trečias ir tarė:
— Už ką jūs įžeidinėjate gy

vulius?
* * ❖

— Vedybos yra loterija.
— Nesąmonė. Loterijoj žmo

gus gali laimėti. _________

Nereikalinga tvora
Eidamas kartą pro kapines, 

rašytojas M. Twain pamatė ke- 
lętą vietinės valdžios atstovų, 
kažką gyvai diskutuojančių.

— Apie ką jūs čia taip taria
tės? — paklausė jis.

— Tariamės, ar statyti aplink 
kapines mūrinę tvorą, ar ne.

— O kam ta tvora?
— Apsaugoti kapų teritorijai.
— Nereikalingas atsargumas, 

— atsakė rašytojas. — Tie, ku
rie jau kapinėse, vis tiek negali 
išeiti, o tie, kurie dar ne, neturi 
jokio noro į jas patekti.

Nepavytų
Stadiono tribūnoje žmona 

priekaištauja savo vyrui:
— Ar ne perdaug tu džiūgau

ji dėl tos bėgikės?
— Brangioji, nepavyduliauk. 

Aš vis tiek jos nepavyčiau.
Skundas

Draugas draugui:
— Nesiseka man su moteri

mis: pirmoji pasiuntė mane po 
velnių, antroji pati kažkur din
go, o trečioji visą laiką vis dar 
tebegyvena su manimi...

Parinko Pr. Alš.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED

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

(Atkelta iš 2 psl.) 
kuris į rankas j'am įbruka kas
tuvą ir paklausia, ar jis “razu- 
mi pa polsku”. Gavęs iš Zenono 
neigiamą atsakymą, sako “ko- 
man”. Jie eina storų medžių rąs
tais paramstytu tuneliu, šalmo 
lempa skleidžia blankią šviesą 
aklinoje tamsoje. Iš viršaus, 
pro rąstų grindinį, čiurkšlėmis 
bėga vanduo. Zenonui kojos 
kliūna už slidžių gelžkeliuko bė
gių. Geležinkeliuko sankryžoje, 
jie randa keletą tuščių vagone-

LIETUVA PASAULIO POEZIJOJ
' (Atkelta iš 5-to psl.) 

labai naudingas dalykas, pade
dąs skaitytojui susivokti, su ko
kiu autoriumi jis susiduria.

Daugiausia .antologijos eilė
raščių yra išvertęs A. Tyruolis 
(apie 30). Toliau seka mažai kam 
žinomas, bet gana neblogas ver
tėjas A. Dulskis (11 eilėraščių). 
Iš kitų vertėjų pažymėtini: dr. 
A. Rukša (8), Putinas (5) ir St. 
Meringis (4). Iš viso antologijo
je randame 24 vertėjų pavardes. 
Aišku, dėl tokio vertėjų gausu
mo nevisi eilėraščiai vienodai 
gerai išversti. Tačiau tai nėra re
daktoriaus kaĮtė. Kaikuriuos ei
lėraščius jis surankiojo jau 
anksčiau mūsų poetų išverstus ir 
juos įdėjo į antologiją, o visa ki
ta pats turėjo išversti arba suras
ti vertėją. Už taip kruopščiai at-

liktą darbą A. Tyruolį tenka tik 
pagirti ir nuoširdžiai jam padė
koti. Poezijos mėgėjai turės ma
lonumo, skaitydami šią puikią 
antologiją, sudarytą iš įvairių 
autorių kūrybos, kurioje nuolat 
aidi Lietuvos vardas, nežiūrint, 
kad jie visi buvo svetimtaučiai, 
bet jų širdyse degė meilė ginta
ro kranto tautai.kranto tautai.

NEMARIOJI ŽEMĖ. Lietuva pa
saulinės poezijos posmuose. An
tologija. Sudarė Alfonsas Tyruo- 
lis. “Lietuvių Enciklopedijos” 
leidykla. Išleido Juozas Kapočius 
1970. Antologija dedikuota Lie
tuvos valstybės įkūrimo 700 me
tų ir nepriklausomybės atstaty
mo 50 metų sukaktims paminėti. 
Pati antologija turi 176 psl. Jos 
gale pridėta autorių rodyklė ir 
bibliografija.

I R YA N & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

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

Pajieškojimai
Lietuvos generalinio konsulato 

Niujorke jieškomi lietuviai: čižaitė, 
Jadvyga, g. Panevėžio apskr., 1944 
m. gyveno Vokietijoje, vėliau Kana
doje; čižas, Stasys, g. 1926 m. iš 
Panevėžio pasitraukė į Vokietiją, vė
liau į Kanadą; Degulienė-Adomaity- 
tė, Liudvisė, g. Dabeikių vi., Utenos 
apsk., gyvenusi Niujorke; Grinienė- 
Labanauskaitė, Antanina, kilusi iš 
Pašaltonio km., Šimkaičių vi., Rasei
nių apsk.; Grinius, Pranas, kilęs iš 
Šimkaičių vi., Raseinių apskr.; Kum
pa, Leonardas, gyvenęs Kingston, 
Mass., vėliau išsikėlęs į Bostono apy
linkę; Murauskas, Juozas, ar jo vai
kai, gyvenę 123 Avalon, Highlan 
Park 3, Mich.; Norkienė (Norkus), 
Marija, jos sūnus John C. Norkus, 
ir dukteryszLeonora ir Elena, visi 
gyvenę Baltimorėj, Md., išvykę į Ka
lifornija; Peldžius Jonas, Petro sū
nus, g. 1916 m., išvykęs į JAV-bes po 
II D. karo; Žukauskaitė, Jadvyga, 
Antano duktė, paskutiniu laiku gy
venusi Argentinoje, Buenos Aires; 
Žukauskas, Antanas, Antano sūnus; 
Zwigaitis, Eve, gyvenusi 7237 Oxford 
Ave., Philadelphia, Pa.; žvinys, Al
fonsas (Alfa), Lietuvoje gyvenęs 
Utenoje, Vokietijoje—Spakenberge, 
1947 m. išvykęs į Angliją.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji prašomi kreiptis į Consulate 
General of Lithuania, 41 West 82nd 
St., New York, N. Y. 10024, USA.

ČESNAKAS-

česnakas (garlic) yra natūralūs krau- 
jg valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo neiva- 
rumų, nuo puvimo bakteriją bei Jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvas, 
kuri medicinoje Jau seniai vartojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis bGti stiprus Ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies

rėsi. žios česnako kapsulės neturi 
nei kvapo, nei skonio.

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS, PhmJL

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

padėti geriausiai.
MEŠ TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNETUOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944
NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, T .T. n 
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: baigos 537-1708 
namų 279-7980

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

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

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-

10

DR. E. ZUBRIENR
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA {VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave^ Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Šutai-

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvafies Are. (prie Rew
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 19 
vaL ryto iki 6 JO vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

LLUNSKY.R.O.

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

470 College St Toronto

TeL 921 - 3924
Darbe valandos 9JO v J.—6 v.v. 

f - T
Dri priėmimo skambinti telefonu

SVEIKATA 
YRA TURTAS! 
TIKRAS, NATŪRALUS, 

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

kilimus. P. KARALIŪNE 
Skambinkite LE. 3-4912.
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5v. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: trečiadienį, 8 v.'— už 

a.a. Urbonavičienės vėlę, užpr. p.p. 
Stcmkų ir Arūnų; ketvirtadienį 8 v.
— už a.a. Pr. Valaitį, užpr. p. Blo- 
žienės; šeštadienį 8.30 v. — už a.a. K. 
Jokūbauską, užpr. p. p. Šarūnų; 9 v.-
— už a.a. A. Bartkų, užpr. p. Re
meikų; šį sekmadienį 10 v. — už a.a. 
I. Kisielių, užpr. p. Remeikų.

— T. Placidas iš atostogų jau grį
žęs; T. Benediktas grįžta šį savait
galį; T. Augustinas kapelionauja 
Aušros stovykloje; parapijos sekre
torė ir “Moters” žurnalo administ
ratorė B. Pabedinskienė, atostogavu
si Europoje, grįžo atgal į darbą. 
Nuoširdžiai dėkojame studentei Re
ginai Stončiūtei už jos talką para
pijos raštinėje.

— Gražaus gyvenimo linkime jau
navedžiams Gintautui Strumilai ir 
Laimai Leveckytei.

“The Globe and Mail” dien
raštis liepos 18 d. laidoje pa
skelbė platų J. Skinner praneši
mą apie lietuvaitę bėgikę Biru: 
tę Macijauskaitę, dalyvaujančią 
Britų Bendruomenės IX žaidy
nėse Škotijos sostinėje Edinbur
ge. Pagal vyro pavardę ji yra 
vadinama Irene Piotrowski. Dėl 
kojos susižeidimo Birutė nepa
teko į baigmines 100 m varžy
bas, šį nuotolį įveikusi tik per 
12 sek., kai tuo tarpu Meksikos 
pasaulinėje olimpiadoje buvo 
pasiekusi žymiai geresnį laiką
— 11,3 sek. Didesnės sėkmės ji 
tikisi vėliau Įvyksiančiuose 200 
m. bėgimuose, jeigu iki to lai
ko pasveiks koja. Jos vyras ir 
treneris Heinz Piotrowski prisi
pažino, kad kojos sužeidimas Bi
rutės 200 m. bėgimą yra sulėti
nęs maždaug puse sekundės. 
Nors Birutė jau yra 29 metų 
amžiaus, bet ji vis dar priklau
so geriausių pasaulio bėgikių 
gretoms ir žada dalyvauti 1972 
m. pasaulinėj olimpiadoj Miun
chene. Jos vyras H. Piotrowski 
informavo kanadietį žurnalistą, 
jog pirmą kartą jis Birutę suti
ko prieš 8 metus Vankuveryje 
ir tapo jos treneriu. Treniruotės 
baigėsi abipuse meile ir vedybo
mis. Vaikų jiedu dar neturi. Iš 
sportinių varžybų Birutė pla
nuoja pasitraukti po Miuncheno 
olimpiados, pasirinkdama trene
rės darbą. Paklaustas, kaip jam 
sekasi suderinti trenerio ir vyro 
pareigas, H. Piotrowski juoka
vo: “Jeigu vėl viską reikėtų pra
dėti iš naujo, ši kartą atletės 
nevesčiau. Sportininkė, ypač bė
gikė, yra labai jautrus žmogus. 
Ją pakankamai sunku treniruo
ti net ir tada, kai nesi jos vy
ras ...”

— Gerojo Ganytojo stovykla pra
dėjo trečią savaitę. Nuo šio savaitga
lio stovyklavimą perims Toronto

A t A

ALEKSANDRUI STATULEVICIUI
mirus, žmonai ANELEI, broliui, seseriai ir gimi-

MONTREAL
3v. Kazimiero par. žinios

sporto klubas Vytis, pradėdamas 
sportininkų stovyklą, kuri truks ke
letą savaičių.

— Gerojo Ganytojo stovyklavie
tėje atlaikytos Mišios už a.a. Vincą 
Girdauską ir a.a. Povilą Belaišį. Sį 
sekmadienį, 10 v. r. — Mišios už a.a. 
Oną Slepavičienę, 11 v.r. — už a.a. 
Juozą Simonaitį.

— Praėjusį sekmadienį atlaikytos 
pamaldos už a.a. Zigmą Paulionį ve- 
lionies mirties pirmųjų metinių pro
ga. Po to Šv. Jono lietuvių kapinėse 
pašventintas antkapinis paminklas.

— Pamaldos: šį šeštadienį 9 v. už 
a.a. Aleksandrą Statulevičių, užpra
šytos velionies sesers L. Adomavičie
nės; sekmadienį 10 v. Onos Ališaus 
kienės intencija, 11 v. už p. Simin- 
kevičių šeimos mirusiuosius.

— Sutuokti Joseph G. Warburton 
. ir Regina Dimskytė.

Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
šventintas paminklas prieš vie
nerius metus mirusiam a.a. Zig
mui Paulioniui, Londono LB 
apylinkės buvusiam pirminin
kui. Ta proga buvo susirinkusi 
beveik visa plačioji p.p. Paulio- 
nių giminė ir velionies senutė 
motina bendra malda prisiminti 
jauniausią šeimos narį, uolų 
skautą, nuoširdų visuomeninin
ką. Žodį tarė ir gėlių puokštę 
padėjo Londono LB apyl. pirm.
A. Pocius.

Elzbietos Girdauskienės var
dinės buvo atšvęstos jos vasar
namyje Springhurste. Vaišių 
stalą palaimino kun. J. Staškevi
čius, sveikinimo žodį tarė M. 
Petrulis. Kartu buvo atžymėtas 
ir svečio p. Steponaičio gimta
dienis.

Gerojo Ganytojo stovykla bai
giasi sekantį sekmadieni 10 v. 
pamaldomis. Stovyklai šiuo me
tu vadovauja dr. Romas Mita
las, berniukų vadovai yra Algis 
Valiulis ir Viktoras Laurinavi
čius, o mergaičių vadovės — 
Ramunė Sakalaitė, Audronė Dū- 
daitė ir Kristina Chrolavičiūtė. 
Vaikus puikiai maitina p. Unde- 
rienė ir Ramunė Underytė.

Iš kelionės po Europą grižo
B. Pabedinskienė, E. Račkaus
kienė, M. Caparaitė ir B. Luko
šienė, dalyvavusios koplyčios 
šventinimo iškilmėse. Jos taipgi 
aplankė Marijos šventoves Fati- 
moje ir Liurde. -

Marija Elijošienė, turėjusi 
sėkmingą širdies vožtuvo opera
ciją Toronto General ligoninė
je, jau sveiksta savo namuose.

KRISTINA ROVAITĖ, laimėjusi K. 
L. B. švietimo komisijos deklamavi
mo konkurse II vietą, o Toronto Mai
ronio šeštadieninėje mokykloje — I 
vietą. Laiške “Tž” redakcijai rašo ji:

“Esu gimusi Toronte ir čia pralei
dusi 14 metų, ši pavasarį baigiau IX 
skyrių šeštadieninėj lietuviškoj mo
kykloj. Taip pat baigiau IX skyrių 
Humberside gimnazijoje. Priklausau 
skaučių “Šatrijos” tuntui ir skambi
nu kanklėmis jų grupėje. Aš mėgstu 
muziką ir dainą. Jau penkeri metai 
mokausi groti smuiku ir priklausau 
šv. Jono Kr. parapijos jaunųjų cho
rui. Negalėčiau palikti nesuminėjusi 
savo mėgiamiausio sporto — dailiojo 
čiuožimo, kurio mokausi jau kelinti 
metai. Baigusi mokslą, norėčiau būti 
gailestingąja seserimi ir važiuoti i 
kitus kraštus padėti vargstantiems 
žmonėms, žinoma, jeigu nepasikeis 
mano noras.

nėms nuoširdžią užuojautą reiškia —

Broliai Jackai

Kūrėjui - savanoriui, buvusiam "Ramovės" skyriaus 
pirmininkui

a.a. kavalerijos majorui JUOZUI ŠARŪNUI 
mirus, jo žmoną ONĄ ir kitus artimuosius liūdesio 
valandoje giliai užjaučiame —

L. K. V. S. "Ramovė"
Hamiltono skyriaus valdyba

Mylimai Mamytei

A. A. EUGENIJAI KYBARTIENEI Lietuvoje mirus, 
mielą kūmą ELENĄ JAŠKEVIČIENĘ ir jos šeimą nuo

širdžiai užjaučiu —
A. Lukas

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:

LIEPOS 26 — RUGPJŪČIO 2 SAVAITEI

PADĖKA
A. A. ALEKSANDRUI STATULEVIČIUI mirus, dėkoja- 

jame visiems artimiesiems bei pažįstamiems, užjautusiems 
mus sunkiose liūdesio valandose.

Nuoširdus ačiū Šv. Jono parapijos klebonui kun. P. 
Ažubaliui ir kun. J. Staškevičiui už maldas ir visas bažny
tines apeigas; visiems užprašiusiems šv. Mišias; organiza
cijoms ir pavieniams asmenims už gėles bei užuojautas, 
pagerbusiems atsilankymu laidotuvių namuose bei palydė- 
jusiems į amžiną poilsio vietą; tarusiems paskutinį atsi
sveikinimo žodį ir visiems kitiems betkokiu būdu prisidė- 
jusiems.

Už Jūsų parodytą nuoširdumą ir visokeriopą pagalbą 
nuoširdžiai dėkojame —

liūdinti žmona Anelė - Liuda Statulevičienė 
sesuo Liucija Adomavičienė, 
brolis Albinas Statulevičius ir jų šeimos

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

ATLIEKU GRINDŲ

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.

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

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.

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

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

Sekantis “Tž” nr. — paskuti
nis prieš vasaros atostogas. Rug
pjūčio 6 d. “TŽ” neišeis.

JAV ir Kanados IV mokytojų 
savaitė Dainavoje — rugpjūčio 
16-23 d.d. Lygiagrečiai su mo
kytojų studijų savaite vyks ir 
lietuvių kalbos pasitobulinimo 
kursai ‘ lietuviams studentams. 
Šiuos kursus praves prof. A. Sa
lys, L. Dambriūnas ir St. Barz- 
dukas. Studijų savaitėje gali da
lyvauti ištisos šeimos. Stovyklos 
mokestis: pirmam suaugusiam 
asmeniui $35, antram — $20, 2- 
5 metų amžiaus vaikams — $10, 
vyresniems vaikams — $15, stu
dentams — $15. Kiekvienam 
stovyklautojui bus parūpinta lo
va, čiužinys, pagalvė ir dvi šil
tos antklodės. Atsivežti reikia 
lovos skalbinius ir smulkius sto
vyklavimo reikmenis. Mokytojai 
ir studentai prašomi registruotis 
iki rugpjūčio 1 d. pas Henriką 
Bankaiti, 4320 West 211 St., 
Fairview Park, Ohio 44126, 
USA.

Toronto radijo stoties CHIN 
savininko J. Lombardi iniciaty
va Toronto centrinėje saloje lie
pos 12 d. buvo surengtas tarp
tautiniu pikniku pavadintas IV 
etninių grupių festivalis. Lietu
viams jame atstovavo sol. Linda 
Marcinkutė, padainavusi “Ar aš 
tau, sese, nesakiau”, vieną ang
lišką ir vieną portugališką dai
ną. Ją gitara palydėjo Romas 
Juknevičius. Aldonos Dargytės- 
Biškevičienės specialiai šiam pa
sirodymui sudaryta šokėjų gru
pė pašoko “Kalveli” ir “Malū
ną”. Ypač šiltai buvo sutiktas 
“Malūnas”, susilaukęs plojimo 
šokio viduryje. Etninių grupių 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sių atstovių gražuolės rinkimus 
laimėjo 17 metų amžiaus portu
galė Madalena Freitas. Pikniko 
karalaite maudymosi kostiume 
buvo išrinkta Pamela D’And- 
reis, 19 metų, šiose varžybose 
dalyvavo ir L. Marcinkutė. Etni
nių grupių išvykos gamton pro
gramą paįvairino italų Palermo 
ir graikų Doxa komandų .fut
bolo rungtynės, pasibaigusios ly
giomis — 2:2. Laimėtojais bur
tų keliu buvo pripažinti italai. 
Valgymo varžybose daugiausia 
dalyvavo italai ir vokiečiai. Iš
vykos dalyvius linksmino septy
ni orkestrai.

SEKMADIENI, LIEPOS 26

2.30 v. p. p. High Park Toronto įgulos artilerijos orkestras 
svečiai — Ohulani Hawaiian grupė

2.30 v. p. p. Kew Gardens Generalinio gubernatoriaus kavalerijos orkestras
svečias — Peter Glen

2.30 v. p. p. WillowYale Park Etninio meno taryba
5.30 v. p. p. High Park vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
7.30 v. v. Eartscourt Park Etninio meno taryba
8.00 v. v. Nathan Phillips Square Populiari simfonija, dirigentas — Boris Brott

PIRMADIENI, LIEPOS 27

8.30 v. v. Ramsden Park kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras
8.30 y. y. Greenwood Park Johnny Lombardi programa

ANTRADIENĮ, LIEPOS 26

7.15 Y. Y. Rose Ave. School vaikų teatras — "Cinderella"
8.00 Y. Y. Allan Gardens Generalinio gubernatoriaus kavalerijos orkestras
8.30 v. y. . Withrow Park kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

TREČIADIENĮ, LIEPOS 29
12.15 y. p. p. Nathan Phillips Square George Frank ir jo orkestras
8.30 y. y. Monarch Park kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras
8.30 y. y. Dufferin Grove Park kadriliaus šokiai — Angus McKinnon ir jo ork.
8.30 y. y. Eglinton Park Bob Minns ir jo orkestras
8.30 y. y. Riverdale Park The Country Happening su Russ Wheeler

svečiai: Ricky ir Terry

KETVIRTADIENĮ, LIEPOS 30 -

7.15 Y. Y. Eglinton Park Vaikų teatras — "Turtų sala"
7.30 y. y. Forest Hill

Memorial Park Bob Hackburn ir jo orkestras
8.00 Y. Y. Nathan Phillips Square Johnny Lombardi programa
8.30 y. Y. Kew Gardens kadriliaus šokiai — Al Aylward ir jo orkestras .

SEKMADIENĮ, RUGPJŪČIO 2

2.30 y. p. p. High Park Ellis McLintock ir jo orkestras
2.30 y. p. p. Kew Gardens Toronto Įgulos artilerijos orkestras

svečias — Rėmo Marinucci
2.30 y. p. p. Willowvale Park Enrico Farina ir jo orkestras
5.30 y. p. p. High Park vargonų rečitalis — Ronnie Padgett
7.30 y. y. Eartscourt Park Toronto įgulos artilerijos orkestras
8.00 Y. Y. Nathan Phillips Square Populiari simfonija — Lloyd Bradshaw,

jo orkestras ir choras

APLANKYKITE PASAULIO PARODĄ
"MEN AND HIS WORLD" *
• Kambariai nuo $3.00 asmeniui į dieną.
• Geras susisiekimas.
• Nemokama vieta automobiliams.
• Privatūs namai europiečių šeimoje. ADRESAS:
11037 FRIGON St., Montreal, Que. Tel. 331-5753

— Parapijos klebonas kun. dr. F. 
Jucevičius jau grįžo Montrealin iš 
mėnesį trukusių atostogų.

— Sėkmingai praėjo parapijos pik
nikas liepos 12 d. p. Vekterių va
sarvietėje. Dalyvavo daug parapijie
čių ir svečių, ypač jaunimo. Visi bu
vo patenkinti išvyka, nes pasitaikė 
gan gražus oras, o parapijos socia
linė ir jaunimo sekcijos surengė eilę 
įvairių varžybų visiems dalyviams, 
pradedant pačiais mažaisiais ir bai
giant suaugusiais. Varžybų laimėto
jai buvo atžymėti dovanomis. Mažie
ji visi susilaukė dovanų. Piknikas 
davė parapijai $246 pelno. Jį padidi
no p. Vekteriai, kaip paprastai, ne- 
ėmę atlyginimo už pikniko vietą. 
Klebonas, parapijos komitetas ir ta
ryba taria nuoširdų ačiū visiems iš
vykos dalyviams ir p. Vekteriams už 
leidimą pasinaudoti jų vasarviete. 
Susitarus Šv. Kazimiero ir Aušros 
Vartų parapijų komitetams, abi pa
rapijos rugsėjo 13 d. turės bendrą 
rudeninį pikniką p. Vekterių vasar
vietėje. Tuoktis ruošiasi Laima Ba- 
kaitytė, Zenono ir Marijos Bakai
čių dukra, su Antanu A Bačėnu iš 
Toronto.

— Sv. Kazimiero parapija grąži
no $500 skolos p. Zatirkienei. Liko 
grąžinti $2.500.

— Ruošiamės pagražinti svetainės 
sceną — atnaujinti grindis, padaryti 
mažų pakeitimų prie scenoje esan
čių durų.

— Visiems parapijiečiams jau iš
siuntinėtos metinės loterijos bilietų 
knygelės su atitinkamu laišku“ K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Paskutiniuoju metu mūsų pa

rapijoje atlikta eilė ūkinių darbų. 
Naujasis bažnyčion įėjimo takas su
jungtas su šaligatviu. Prie gėlių lys
vės pritvirtintas suoliukas. Greitai 
bus įtaisyti laiptų turėklai. Daug 
darbo ir išlaidų reikėjo išvalyti visai 
užkimštiem bažnyčios kanalizacijos 
vamzdžiam. Uždėtas visai naujas kle
bonijos stogas.

— Parapijos klebonas nuoširdžiai 
dėkoja P. Skruibiui už suteiktą gali
mybę surengti parapijos gegužinę jo 
ūkyje, Montrealio šaulių kuopai už 
leidimą naudotis nauja pakyla šo
kiams, parapijos komiteto nariams 
už darbą, A. Kalvaičiui už garsia
kalbių įrengimą ir muziką, loterijos 
bilietus platinusioms moterims. Nuo
širdus ačiū B. Bužui, P. Girdžiui, 
M. Grinkuvienei, p. Skruibienei, P. 
Žukauskui ir N.N. už paaukotus lai
mikius loterijai. Gegužinė parapijos 
iždą papildė $108.38.

— Ateitininkų suorganizuota jau
nimo stovykla Baltijos stovyklavietė
je prasidėjo liepos 18 d. Tuoj po 
ateitininku stovyklos Baltijoj stovyk
laus Montrealio skautai ir skautės.

— Sveikiname Albertą Joną Lau
raitį, sukūrusį šeimos židinį su An
gelika U. Gromes.

— Kviečiame visus įsigyti kas mė
nesį išleidžiamas Mišių brošiūrėles. 
Kainuoja 15 centų.

— Parapijai aukojo (daugiausia 
gegužinės proga): A. Mažeika $5, J. 
Vaškienė $2, A Ūsienė $5, P. Skru- 
bis $8, po $10 — M. M. Grinkai ir 
p. Rusinas. Nuoširdžiai dėkojame.

— Užpr. sekmadienį bažnyčioje su
aukojote $133.96. Gegužinėje šv. Mi
šių metu suaukota $46.85. Ačiū.

Sės. M. Teresė Pečkaitytė, at
šventusi vienuoliško gyvenime 
penkiasdešimtmetį. Ji yra pir
moji N. P. Marijos vienuolijos 
sesuo laisvajame pasaulyje, su
laukusi tokios gražios sukak
ties.

Suvažiavimų ir svečių biuro 
vadovas J. Rolland Cote konsta
tavo narių susirinkime, kad 
bombų sproginėjimai Monrea
lyje nesumažino turistų skai
čiaus. Rezervacijos viešbučių 
kambariams nėra atšaukiamos'. 
Pernai Montrealis turėjo 201 
Įvairių organizacijų suvažiavi
mą ir 25 prekybos parodas, šie
met suvažiavimų skaičių tikima
si padidinti 10-15%, jeigu netu
rės neigiamos Įtakos pastaruo
ju metu vėl pradėjusios sprogi
nėti bombos. Didžiausia bomba 
buvo aptikta ir padaryta nepa
vojinga finansiniame Montrea
lio distrikte, prie Montrealio 
Banko vyriausios būstinės. 
Volkswagene policija rado net 
150 svarų dinamito, kurio spro
gimas būtų nušlavęs nuo žemės 
paviršiaus ne tik banką, bet ir 
aplinkinius namus. Bombą pa
stebėjo banko sargai, atkreipę 
dėmėsi i laidą, iš automobilio 
vidaus nutiestą bagažinėm Nuo 
bombos sprogimo kitame auto
mobilyje žuvo policijos j ieško
mas D. Polansky, priklausęs or
ganizuotų nusikaltėlių pogrin
džiui. JĮ greičiausiai sulikvidavo 
neseniai nužudyto kito panašaus 
asmens G. Pocetti draugai. G. 
Polansky buvo Įtariamas G. Po
cetti nužudymu.

Montrealio seniausia gėlių 
krautuvė McKenna Ltd., Įsteig
ta 1861 m., kreipėsi į Kvebeko 
augščiausiąji teismą, reikalau
dama $62.500 padengti išlai
doms, kurias jai padarė ..pašto 
streikas. Dėl rotacinių streikų 
daug išsiųstų gėlių laiku nepa
siekė užsakytojų, kurie vėliau 
nesutiko atsilyginti už nuvytu
sias gėles. Kaltininkais laikomi: 
ryšių ministeris E. Kierans, 
darbo ministeris B. Mackasey, 
federacinio iždo vadovas C. M. 
Drury, paštininkų unijų atstovai 
W. Houle, M. Pereault ir R. 
Decarie. Gėlių krautuvės advo
katai reikalauja padengti pada
rytus nuostolius ir Įsakyti ryšių 
ministeriui E. Kierans imtis vi
sų priemonių, garantuojančių 
pašto Įstaigų darbą. Pašto unijų 
vadai prašomi užbaigti rotaci
nius streikus ir atsisakyti tokių 
metodų, kurie trukdo pašto 
siuntų pristatymą.

APSIDRAUSK!

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

kambarius. TeL 535-4724.

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

A R K S I D E MARKET

PARDUODAMAS 95 AKRŲ ŪKIS 
netoli Wasagos prie pagrindinio ke
lio. Labai gera vieta paukščių ūkiui 
arba jojimo mokyklai. Prieinama 
kaina.

SAVININKUI IŠVYKUS Į JAV, už 
pusę kainos skubiai parduotamas res
toranas, dovanų krautuvė ir penkių 
kambarių butas Fort Erie, Ont Nau
jas pastatas. Kreiptis per E. Miller 
Ltd. nuosavybių pardavimo Įstaigą Į 
Juozą Grybą tiesiogine Toronto tele
fono linija 364-7941.

t**

335 Roncesvalles Ave, Toronto. Tel. LE 5-1258
(vairios savo pastato rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sūriai, paršiu

kai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt 
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t, t. Prieinamos kainos

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

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 1.1.

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. Ūkį 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 nurodytų nuosavybių apžiūrėjimo 
skambinti St 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.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

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

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

S-tos "Lite" nr. 752D

FRANK BARAKUI 
REAL ESTATE BROKER 
3828 BLOOR STW. ISLINGTON

CAWTHRA MEATS and
DELICATESSEN 3635 Cawthra Rd
(kampas Cawthra Rd. ir Burnhamthorpe Rd.) 

Nauja prekyvietė (Shopping Plaza)
• Skanėstai

(delikatesai)
• šviežia mėsa, • Lietuviški ir 

įvairios dešros importuoti sūriai
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius

Savininkai: R. SIMANAVIČIUS' ir V. BIRETA

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

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

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

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758

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

DUODA PASKOLAS: 
(įskaitant nario gyvybės apdran- 
dą iki $10,000 paskolos sumos) 
Asmenines, čekių kredito, ir 
nekiln. turto (rezidenc. nno- 
sav.) iš_________________ 9%
Investacines, pagal jų rūšį, 
nuo___________9.5% iki 12%
Terminui suėjus, paskolos at
naujinamos iš tuo metu galio
jančio palūkanų procento.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas  5,0% 
Serus (numatyta) ______ 6,0%
Taupomąsias s-tas 6,5%
Term. ind. 1 metams ____ 7J25%
Term. ind. 2 metams___ 7.75%
Term. ind. 3 metams 8,0%
Nemokamas gyvybės draudimas iki 
52.000 šėrų sumos.

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

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




