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Atmintinas proveržis
PROF. ANTANAS MUSTEIKIS

Sukilimas? Ir šalti tirpuliai varstosi visu kūnu. Sukilimas! Ir 
džiaugsmo banga užlieja širdį. Yra visokių sukilimų ir visokių jų 
vertintojų. Prieš 30 metų, birželio 22-27 dienomis, po baisiųjų išve
žimų vokiečių-rusų karo pradžioje lietuvių sukilimas išreiškė tautos 
valių. Betgi skeptikas klausia: kas yra tautos valia? Kaip ją įrodyti? 
Ar tai nebuvo karštakošių išsišokimas, pareikalavęs 2700 kauty
nėse žuvusių sukilėlių, apie 1500 kalėjimuose ir šiaip nužudytų? 
Buvo ar nebuvo visa tai veltui? Juk Lietuvoj iš esmės mažai kas 
pakito—vieną okupantą išgujus, įsiviešpatavo kitas. Modernus jau
nuolis, o kartais ir senuolis, bando įrodyt, kad gyvenimas keičiasi, 
kad tie, kurie kalba apie sukilimą tais pačiais žodžiais per 30 metų, 
yra patys suakmenėję...

★ ★ ♦
Taip. Mes kalbame tais pačiais žodžiais, rodome tuos pačius 

siekius, gyvename tais pačiais jausmais. Faktų mes'neiškreipiame; 
be jų — neturėtume istorijos, šie faktai ir tradicijų atstovus, ir 
skeptikus privalėtų jungti; nėra ir negali būti kitų žodžių jiems 
išreikšti. Šie faktai rodo žaizdą gyvame tautos kūne. Žaizda jau 
implikuoja vertinimą, kuris dažnai būna dvejopas — iš artimos ir 
tolimos perspektyvos. Yra nuomonių, kad tokių aukų mums nerei
kėjo, kad herojus yra tik tas, kas gyvas, tik tas, kas laimėjo. Arti
muoju žvilgsniu — gal nedaugiau laimėta kaip prarasta, nors 
sukilimu daug kalinių išgelbėta, įtariamųjų išslapstyta daug turto 
bei vertybių išsaugota. Tolimesnėj perspektyvoj tautos kūno žaizda 
— sukilimo palikimas tebėra gyva, nemari versmė, iš kurios kartų 
kartos gali semtis pateisinimą savam gyvenimo būdui, savai tapa
tybei. Juk tauta negali gyventi vien dabartimi — ji būtinai susieta 
su praeitimi ir ateitimi. Taiklus buvo prof. J. Ambrazevičiaus, lai
kinosios vyriausybės atstovo, žodis, laidojant žuvusius Kauno kapi
nėse: "Pajaučiam šių gilių kapų akivaizdoje visos tautos pasiryžimą 
gyventi per mirtį." Ir tol, kol gyvename tautomis, šis sprendimas 
išliks nepakeistas.

★ ★ ★
Sukilimas buvo lietuvių sąmonės išdava, kuri prasiveržė dve

jopai: gavus ženklą iš sukilimo organizatorių ir, antra, spontaniš
kai. Jame aktyviai pasireiškė apie 100.000 patriotų. Tai ne išimtis, 
ne atsitiktinumas, o visuotinio pobūdžio reiškinys, matuojant tauti
niu matu. Tai buvo gaivalingas atsakas į svetimųjų užkartą totai iš
tinę prievartą, kurios kraštas ligi to laiko dar nebuvo pažinęs. Bet 
kaikurie vertintojai yra aiškiai tendencingi. Pvz. daug kas atsimena 
grafą Tiškevičių, kuris Lietuvos atsikūrimą, atskyrus nuo bendros 
lietuvių-lenkų valstybės, priskyrė gudriai vokiečių politikai. Savo 
laiku cariniai valdininkai manė panaikinsią lietuvių tapatybę pri
verstine kirilika. Dabartiniai rusai tebegadina savo ir šiaipjau pras
tos kokybės popierių senomis pasakėlėmis, kad sukilimą organizavę 
hitlerininkai. Jie puikiai žino, kad patys sukilėliai sėdėjo nacių 
koncentracijos stovyklose. Tik ar šiuos faktus galima kitais žodžiais 
pavadinti po 30 metų?

★ ★ ★
Būtų gal geriausia, kad sugrįžtume į rojų ir visi kalbėtume ta 

pačia kalba ir vienodai jaustume. Deja, šiuo metu esame saistomi 
kietos realybės — žmonija yra išsiskaidžiusi tautybėmis. Ir tas, 
kuris sako, kad jos nesvarbios, sako netiesą. Tik per tautybę mes 
įsijungiame į žmoniją. Ir tie, kurie sakosi nešą "tautų draugystę" 
visam pasauliui, žino, kad meluoja. Nuimk dirbtinį sovietinio hero
jaus kiautą ir atpažinsi užsislėpusį rusą. Žinoma, tai nebūtinai jo 
kaltė. Bet akli yra tie, kurie užsimerkia prieš faktus bei visuomenės 
gyvenimo dėsnius ar pamiršta, kad gyvename ne trisdešimtajame, 
o dvidešimtajame amžiuje. Sukilimas išreiškė savo amžiaus ryžtą 
išlikti savimi, sau žmogumi. Sukilimas buvo pasipriešinimas bar
barybei.

★ ★ ★
Pasikalbėkime su savo draugais estais ir latviais. Gal ir neno

romis jie prisipažins, esą, jei ne lietuvių atspara, jų kraštai vargiai 
būtų tapę nepriklausomais. Jie prisipažįsta pavydį mūsų istorijos. Ir 
nenustebkime, jei koks atvykėlis iš "plačiosios tėvynės" paminės, 
kad lietuviai yra pavojingi žmonės: sukilimo metu, o ir vėliau — 
daugelis atėjūnų iš rytų paguldė savo galvelę nesavoj žemelėj. Tai 
gal ir paaiškina, kodėl Lietuvoje yra mažiau rusų kolonistų nei ki
tuose Pabaltijo kraštuose.

Viena žmogaus savybė, išskirianti jį iš kitų gyvių, yra tiesi lai
kysena. Mes — ne beždžionės, uždarytinos tironų narvuose. Mūsų 
sukilėlių auka paliudijo tiesių žmonių gyvenimo ryžtą ilgom kar
tom. Tik ar mes, išblaškyti po viso pasaulio šalis, pakankamai prisi
dedame prie tiesaus žmogaus pavidalo? Juk jei gyvieji neskelbs su
kilimo idealų — tiesumo, laisvės, teisingumo, ar akmenys juos 
pavaduos?

KANADOS ĮVYKIAI

PRIĖMĖ UKRAINIEČIŲ DELEGACIJĄ

Pasaulio įvykiai
RYTŲ PAKISTANO PABĖGĖLIŲ PROBLEMA TEBĖRA NEIŠSPRĘSTA 
ir choleros pavojus nepašalintas, nors vaistus Indijon dabar siunčia 
beveik visos pasaulio valstybės ir Jungtinės Tautos. Didžiausią 
pavojų sudaro perpildytos pakistaniečių pabėgėlių stovyklos Indi
jos Vakarų Bengalijos valstybėje, milijonai pabėgėlių, keliaujančių 
iš vienos stovyklos į kitą. Pabėgėliai netgi įsiveržė į Kalkutos mies
tą. Vietiniai gyventojai yra susirūpinę, kad pabėgėlių antplūdis dar 
labiau sustiprins nedarbo problemą. Premjerė I. Gandhi nutarė 
apie 2.500.000 pabėgėlių perkelti į krašto gilumą amerikiečių ir 
sovietų transportiniais lėktuvais, turimais traukiniais ir autobusais. 
Rytų ir Vakarų Pakistano gyventojams labai skaudus smūgis yra 
visų 500 ir 100 rupijų banknotų atšaukimas. Jų savininkams išduo

Premjeras P. E. Trudeau pri
ėmė ukrainiečių delegaciją Ota
voje ir astuonių puslapių memo
randumą. Delegacijos nariai tei
gia, kad P. E. Trudeau atsiprašė 
juos dėl Kvebeko FLQ teroristų 
ir ukrainiečių nacionalistų So
vietų Sąjungoje sulyginimo. 
Pats premjeras P. E. Trudeau 
po susitikimo su ukrainiečiais 
pareiškė spaudos atstovams, kad 
jo mintys FLQ ir ukrainiečių 
klausimu neteisingai suprastos 
bei interpretuojamos. Toks dip
lomatinis išsisukinėjimas paska
tino visus tris Toronto dienraš
čius prie P. E. Trudeau pasitei
sinimo prijungti padaryto pa
reiškimo per CBC radiją esmi
nes ištraukas, kurios yra įrašy
tos magnetofono juoston. “The 
Globe and Mail” netgi paskelbė 
vedamąjį “V ė 1 nesuprastas”, 
priekaištaudamas premjerui P. 
E. Trudeau, kad jis visada kaltę 
suverčia nevykusiai interpreta
cijai, nesupratimui, iškreiptom 
citatom, bet niekada neprisipa
žįsta padaręs klaidą. Pacitavęs 
minėtą P. E. Trudeau pareiški
mą CBC radijui, laikraštis kons
tatuoja: “Mums atrodo, p. Tru
deau yra pakankamai aiškiai pa
brėžęs, kad nei FLQ, nei ukrai
niečiai nėra verti jo simpatijų, 
kai jų nacionalizmas pažeidžia 
įstatymus. O gal mes ir vėl klai

dingai suprantame tai, ką jis yra 
pasakęs?”

JAV ir Kanada sutarė bendro
mis jėgomis išvalyti didžiuosius 
ežerus ir rūpintis jų apsauga 
nuo tolimesnio užteršimo. Kana
diečių delegacijai Vašingtone 
įvykusiame pokalbyje vadovavo 
užsienio reikalų ministeris M. 
Sharp. Jo teigimu, derybose bu
vo patvirtinti beveik visi bend
ros abiejų kraštų komisijos pa
siūlymai, kurių įgyvendinimas 
gali pareikalauti apie 2 bilijonus 
dolerių. Detales paruoš šios sri
ties specialistai, o susitarimą pa
sirašys prez. R. Niksonas ir 
premjeras P. E. Trudeau. Oficia
liai tai nebus sutartis, kurią tu
rėtų ratifikuoti JAV kongresas. 
Kadangi sutarties ratifikavimas 
galėtų būti uždelstas, nutarta ri
botis susitarimo formule, rtes i ai 
užtenka prez. R. Niksono parašo.

Sovietų Sąjunga pasirašė su
tartį pirkti iš Kanados 130 mili
jonų bušelių kviečių už $235 mi
lijonus. “The Toronto Telegram” 
iš Maskvos ištremtas korespon
dentas A. Einfrankas abejoja, 
kad Kanadai pavyktų išplėsti 
prekybinius ryšius su Sovietų 
Sąjunga. 1970 m. Kanados eks
portas į Sovietų Sąjungą sie
kė $101 milijoną, o importas vos 
$9 milijonus. Didžiąją eksporto

1941 m. birželio 22-27 d.d. įvykęs sukilimas Lietuvoje prieš sovietinę okupaciją pastatė išsilaisvi
nusio krašto laikinąją vyriausybę. Nuotraukoje —šios vyriausybės posėdis, kuriam pirmininkauja 
švietimo ministeris prof. Juozas Ambrazevičius, ėjęs ministerio pirmininko pareigas

Naujas Solženicino
Nobelio premijos laureatas 

rašytojas Aleksandras Solženi- 
cinas, patekęs Kremliaus ne
malonėn, nenuleidžia rankų. 
Šiomis dienomis užsienio spau
doje pasklido žinia, kad Pary
žiuje atspausdintas naujas jo 
romanas “Rugpjūtis 1914”. 
Leidėjas “YMCA Press” — ne
didelė leidykla, spausdinanti 
knygas rusų kalba. Leidinys 
yra 563 puslapių. Tai pirmasis 
tomas romano, vaizduojančio I 
D. karo išvakares rytų fronte. 
Autorius šį romaną laiko svar
biausiu savo gyvenimo kūriniu. 
Jį baigė rašyti maždaug tuo 
metu, kai gavo Nobelio premi
ją ir buvo priverstas pasitrauk
ti izoliacijon pas savo draugą 
muziką M. Rostropovič, turintį 
namą netoli Maskvos.

Sena idėja
Idėja parašyti romaną šia te

ma kilo 1936 m., kai A. Sol- 
ženicinas baigė gimnaziją. Ak
tualesnių temų verčiamas, jis šį 
planą atidėliojo. Jam besiruoš
damas, parašė romanus: “Vie
na Ivano Denisovičiaus gyveni- 

dalį sudarė $86 milijonų vertės 
parduoti kviečiai. Pasak A. Ein- 
franko, prekybinių ryšių plėti
mui kelią pastoja bevertis so
vietų rublis, prastos kokybės ga
miniai, kurių neužtenka net ir 
vietinei sovietų rinkai. Sovietų 
Sąjunga daugiausia eksportuoja 
žaliavas, kurių Kanadai nerei
kia.

Kanados ambasadorius Ralph 
Collins jau įteikė savo kreden
cialus Kinijos viceprez. Tung 
Pi-wu, užbaigdamas 22 metus 
trukusį diplomatinių ryšių nu
traukimą. Ligi jo atvykimo Ka
nados ambasadą Pekinge tvarkė 
reikalų vedėjas J. Fraser. Am
basadorius R. Collins, 57 metų 
amžiaus, yra pietinėje Kinijoje 
gimęs kanadietis diplomatas. Jo 
tėvas buvo amerikietis misijo- 
nierius, motina —- kanadietė. 
Pekingas savo ambasadoriumi 
Kanadai paskyrė veteraną diplo
matą Huang Hua. Jis yra buvęs 
ambasadorium Egipte, bet la
biausiai išgarsėjęs kaip kiniečių 
atstovas Korėjos karo paliaubų 
derybose Panmunjome ir Pran
cūzijos pasitraukimo iš Indoki- 
nijos derybose Ženevoje.

Tarptautiniame Ganderio aero
drome, Newfoundland© provin
cijoje, politinės globos sau ir 
dviem mažamečiam sūnum pa
prašė iŠ Prahos į Havaną skri
dusi rusė Polina Zelickaja. Pa
našų prašymą Kanados imigra
cijos pareigūnams kiek anks
čiau pareiškė jauna bulgarė ir 
jaunas bulgaras, skridę iš Ku
bos į Čekoslovakiją skirtingais 
lėktuvais. Ganderio aerodrome 
kurą pasipildo Kubos ir Čeko
slovakijos keleiviniai lėktuvai. 
Imigracijos departamento duo
menimis, pernai Kanada susi
laukė 43 pabėgėlių iŠ Sovietų 
Sąjungos bei jos satelitiniu 
kraštų. Didžiąją jų dalį sudaro 
jūrininkai, ypač lenkai, pabė
gę nuo savo laivu Kanados uos
tuose, o visi kiti yra kubiečių 
ir čekoslovakų lėktuvų kelei- 

mo diena”, “Pirmasis ratas”, 
“Vėžininkų skyrius” ir kt. Pas
tarieji veikalai, vaizduojantys 
siaubingą komunistinį gyveni
mą, labai užrūstino Kremliaus 
valdovus. Dėlto 1969 m. buvo 
išbrauktas iš rašytojų sąjungos, 
negalėjo vykti užsienin atsiim
ti Nobelio premijos, buvo ver
čiamas jos atsisakyti. Būdamas 
tokioj Kremliaus nemalonėj, A. 
Solženicinas nogžlėjo išleisdin- 
ti Maskvoje nė savo romano 
apie I D. karo išvakares, kuris 
sovietinės tikrovės neliečia. 
Kreipėsi į oficialias leidyklas, 
bet gavo neigiamą atsakymą. 
Skundas rašytojų sąjungai nie
ko negelbėjo. Liko vienintelė 
išeitis — vėl spausdinti užsie
nyje.

Kelias užsienin
Kaip rankraštis pasiekė Pary

žių, leidėjas nesako. Tik roma
no pabaigos žodyje autorius 
įrašė: “Ši knyga dabar negali 
būti atspausdinta mūsų šalyje, 
nebent Samizdat (savileidos), 
dėl cenzūros, nesuprantamos 
normalaus žmogaus protui. Ir 

viai. Šiemet pastebimas aiškus 
pabėgėlių skaičiaus didėjimas. 
Pernai jų iš viso buvo tik 43, 
šiemet jau susilaukta 63 pa
bėgėlių, nors metai dar nėra 
net įpusėję.

Fordo automobilių gamykla 
nutarė padidinti savo gaminių 
kainas nuo $300 iki $500, į vi
sus automobilius įjungdama to
kius ligšiolinius priedus, kaip 
pvz. automatinę transmisiją, 
elektra aprūpintą vairavimą ir 
stabdžius. Seniau už šiuos prie
dus tekdavo mokėti atskirai. 
Priedų įjungimas ir kainos pa
didinimas yra smūgis mažiau 
uždirbantiem kanadiečiam, ku
rių vis didesnis skaičius ima 
pirkti mažesnius, bet ir gerokai 
pigesnius vokiečių, prancūzų ir 
japonų automobilius. Iš pernai 
visoje Kanadoje parduotų auto
mobilių tokie jau sudarė vieną 
penktadalį. Per šių metų pir
muosius keturis mėnesius Ka- 
nadon importuoti mažieji auto
mobiliai jau užvaldė 23%. Tai
gi, artėjama prie ketvirtadalio. 
Automobilių rinkos 8,2% dabar 
priklauso “Chevroletui”, 7,8% 
—“Fordui”, 6,3% japonų “Dat- 
sunui”, 5,7% — japonų “Toyo- 
tai” ir 4,7% vokiečių “Volks- 
wagenui”. Likusiąją dalį suda
ro General Motors, Fordo, 
Chryslerio, American Motors 
bendrovių mažiau populiarūs 
įvairių tipų automobiliai. Darbo 
unija, išsikovojusi atlyginimų 
sulyginimą kanadiečiams auto
mobilių gamintojams su ameri
kiečiais, kerta šaką, ant kurios 
laikėsi kanadiečių darbininkų 
gerovė. Kanadoj pagamintų au
tomobilių kainos, gerokai augš- 
tesnės nei JAV, vis daugiau ka
nadiečių nukreipia į Vokietijos 
ir Japonijos pigesnius gami
nius. Atrodo, greit ta pati auto
mobilių gamintojų unija pradės 
reikalauti suvaržymo automobi
lių importui, nors daugeliui ka
nadiečių vietiniai automobiliai 
yra perbrangūs.

romanas
jei nebūtų kitų kliūčių, veika
las negalėtų būti išleisdintas 
jau vien dėlto, kad žodį Die
vas reikėtų rašyti mažąja rai
de. Aš negaliu nusileisti iki to
kio lygmens.” Pastaruoju metu 
Sov. Sąjungoje gana plačiai 
sklinda slaptai multiplikuojami 
rankraščiai, atmesti oficialių lei
dyklų. Jų tarpe yra ir A. Solže- 
nicino naujasis romanas “Rug
pjūtis 1914”. Pasak užsienio ko
respondentų, jo paskleista net 
keli šimtai kopijų Maskvoje. G a-, 
limas dalykas, kad vienas ar 
daugiau egzempliorių pateko ir 
užsienin.

Kas laukia autoriaus?
Šį kartą autorius, atrodo, per

daug nė nesibaimina. Dar ne
girdėti jo oficialių pasiteisinimų 
ar paaiškinimų dėl romano pa
sirodymo užsienyje. Kompartija, 
žinoma, ir vėl jį puls, grasins, 
o gal ir koncentracijos stovy k- 
lon uždarys. Ką tik paleistas iš 
stovyklos rašytojas J. Siniavs- 
kis po penkerių metų. Šis faktas 
plačiai skelbiamas, lyg norint 
priminti ir A. Solženicinui kelią 
atgal. Mat, pastarasis 1945 m. 
buvo uždarytas koncentracijos 
stovyklon už laišką, kritikuo
jantį Stalino vadovybę. Tada jis 
išbuvo stovykloje aštuonerius 
metus, susirgo vėžiu, bet vė
liau pasveiko ir meistriškai pa
vaizdavo savo pergyvenimus ro
mane “Viena Ivano Denisovi
čiaus gyvenimo diena”. 1957 m. 
buvo atgavęs sovietinio piliečio 
teises ir N. Chruščiovo laikais 
galėjo oficialiai išleisdinti savo 
kūrinius, smerkiančius Stalino 
laikotarpio žiaurumus. Įsigalint 

< neostalinizmui, A. Solženicinas 
vėl atsidūrė aštrioj kompartijos 
nemalonėj. Tik jo prestižas pa
saulio viešojoj opinijoj prilai
ko Kremliaus valdovus nuo jo 
sunaikinimo. Be to, A. Solženi- 
ciną pridengia ir garsusis muzi
kas M. Rostropovič, plačiai žino
mas užsienio kraštuose. Jis iš
drįso netgi paskelbti savo laišką 
oficialioj sovietų spaudoj, gin
damas savo draugą rašytoją. Už 
tai jis nebuvo išsiųstas Sibiran, 
bet kurį laiką negavo leidimo 
išvykti į užsienio kraštus ir tu
rėjo atšaukti koncertus.

Autoriaus tikėjimas
Viena iš priežasčių, kuri erzi

na kompartiją, yra Solženicino 
religingumas, kurio nepajėgė 
sunaikinti nei ateistinis auklė
jimas, nei kariuomenė (buvo ka
rininku II D. kare), nei atkakli 
propaganda. Jo raštuose atsi
spindi stalininis žmogaus panie
kinimas ir krikščioniškasis hu
manizmas, neišnykęs ir rusu 
žmonėse. Jis yra sukūręs netgi 
maldą, anksčiau skelbtą ir mūsų 
spaudoje. O naujausio romano 
pabaigoj jis pastebi: “Tikintieii 
yra linkę manyti, jeigu Rajoni
nis Maitinimo Biuras rašomas 
didžiosiomis raidėmis, o KGB ar 
ŽAGS — tik didžiosiomis, tai di
džioji raidė tiktų ir aukščiausiai 
visatos kūrybinei jėgai žymėti, 
jau nekalbant apie tai. kad Die
vo vardo rašymas mažąja raide 
1914 m. būtų istorinis melas.” 

Ms. 

dami tik kvitai. Oficialiai skel
biama, jog R. Pakistaną nepri
klausoma Bengalija paskelbę 
šeiko M. Rahmano šalininkai 
ištuštino visus bankus ir šiuos 
banknotus išvežė užsienin par
tizaninei kovai remti. R. Pakis
tano karinis.gubernatorius gen. 
ltn. Tikka Khan paskelbė am
nestiją pabėgėliams, tačiau ja 
niekas nenori pasinaudoti, nes 
Indiją pasiekia vis naujos ži
nios apie Pakistano kariuome
nės praktikuojamą terorą — 
gyventojų žudymus,, kaimų ir 
miestelių deginimus. Pakistano 
tragedija prasidėjo pernai, kai 
prez. Yahya Khanas leido pir
muosius laisvus rinkimus abie
jose krašto dalyse. Išrinktieji 
atstovai turėjo paruošti konsti
tuciją, kuri karinę valdžią būtų 
pakeitusi civiline. R. Pakista
ne beveik visas vietas laimėjo
M. Rahmano Avamio Sąjunga, 
o V. Pakistane nežymios parga- 
lės susilaukė buvusio užsienio 
reikalų ministerio A. Bhutto 
partija. Kadangi bendrajame 
parlamente pirmaujanti žodį 
būtų turėjęs konstitucijos klau
simu šeikas M. Rahmanas, jo 
varžovas A. Bhutto pradėjo kai
šioti pagalius į konstitucinio 
vežimo ratus. Dėl jo daromo 
spaudimo prez. Y. Khanas du 
kartus atidėjo išrinkto parla
mento sušaukimą ir paskelbė ka
ro stovį protestuojančiame R. 
Pakistane, šeikas M. Rahmanas, 
turėdamas rinkimuose gyvento
jų patvirtintą šešių punktų 
programą didesnės savivaldos 
kryptimi, tada pareikalavo pil
nos nepriklausomybės, kuriai 
kelią pastojo iš V. Pakistano 
atsiųsta kariuomenė. Taigi, pa
grindinis dabartinės tragedijos 
kaltininkas yra ne M. Rahma
nas, bet demokratinių metodų 
nenorėjęs laikytis A. Bhutto.

SIŪLO DERYBAS
Sovietų Sąjungos vadai su

skato propaguoti ginklavimosi 
mažinimo idėjas. Premjeras A. 
Kosyginas savo paskutinėje kal
boje vėl priminė Varšuvos Są
jungos ir Š. Atlanto Sąjungos 
kariuomenių sumažinimą centri
nėje Europoje. Kompartijos va
das L. Brežnevas pasiūlė suma
žinti karines pajėgas ne tik Eu
ropoje, bet ir pasaulio vandeny
nuose, konkrečiai paliesdamas 
Viduržemio jūrą, kurioje ameri
kiečiai turi apie 40 karo laivų, 
o nuo jų stengiasi neatsilikti 
ir sovietai Pagrindinė kliūtis 
betkokioms derybos yra Berly
no klausimas, sustabdęs net ir 
Bonnos su Maskva bei Varšuva 
pasirašytų sutarčių ratifikavi
mą. Derybas dėl Berlyno jau 
15 mėnesių veda sovietų, ame
rikiečių, britų ir prancūzų am
basadoriai. Dabar esąs pasiek
tas posūkis, nes Sovietų Sąjun
ga padarė nuolaidų susisieki
mui su V. Berlynu palengvinti. 
Taigi, atrodo, pagrindinė kliūtis 
šiose derybose jau pašalinta. 
Taip bent yra linkęs manyti V. 
Vokietijos kancleris W. Brand- 
tas.

GERINA SANTYKIUS
Išlydėjus Rumunijos prez. N. 

Ceausescu, komunistinė Kinija 
susilaukė naujo svečio — Ju
goslavijos užsienio reikalų mi
nisterio Mirko Tepavac. Jis yra 
pirmas toks reikšmingas svečias 
iš Jugoslavijos nuo 1958 m. So- 
vietų-kiniečių šaltajame kare 
Maskva dažnai puldavo Alba
niją, Pekingas — Jugoslaviją. 
Belgrado ir Pekingo suartėjimą, 
matyt, paskatino sovietų suor
ganizuota invazija Čekoslovaki- 
jon. Užpernai buvo atnaujinti 
prekybiniai ryšiai, o pernai Ki
nija ir Jugoslavija pasikeitė 
ambasadoriais. Oficialiame pri
ėmime užsienio reikalu mineste- 
ris M. Tepavac pabrėžė, kad vis 
dar esama nuomonių skirtumo, 
bet šis reiškinys laikytinas vi

siškai normaliu draugų tarpe. 
Kinijos vicepremjeras Li Hsien- 
nien gyrė Jugoslavijos liaudį, 
vyriausybės sugebėjimą atlaiky
ti didžiųjų valstybių spaudimus. 
Gruodžio mėnesį Jugoslavija 
surengs pramonės gaminių pa
rodą Pekinge.

DIDĖJA ĮTAMPA
Suezo pakrantėse vėl prade

da didėti įtampa. Izraelis jau 
apšaudė du egiptiečių lėktuvus, 
o arabai pradeda sprogdinti 
bombas Gazos juostoje. Egipto 
prez. A. Sadatas pasiūlė karo 
paliaubas ištisiems metams, jei
gu Izraelis pasitrauktų nuo Su
ezo kanalo ir vėliau išsikrausty
tų iš Sinajaus pusiasalio. Prie
šingu atveju šiemet nebus iš
vengta naujo karo. Šį pasiūly
mą atmetė Izraelio premjerė G. 
Meir, reikalaujanti lėktuvų ir 
ginklų iš JAV. Jos teigimu, ka
rinių jėgų balansą sugriovė 
Egipto pasirašyta sutartis su So
vietų Sąjunga. Izraelyje kalba
ma, kad Maskva 15 metų drau
giškumo sutartis yra pasiūliusi 
Sirijai, Libijai ir Alžerijai, no
rėdama sustiprinti savo poziciją 
Viduržemio jūroje.

NUŽUDĖ POLITIKĄ
Trys kairiojo sparno pogrin

dininkai nušovė Čilės krikščio
nių demokratų veikėją, buvusį 
vidaus reikalų ministerį E. P. 
Zujovic. Marksistas prez. S. 
Allende paskelbė karo stovį 
Santiago provincijoje ir parei
kalavo, kad parlamentas tuojau 
pat patvirtintų mirties bausmės 
įvedimą politinio pobūdžio žu
dikams. Krikščionių demokratų 
partija norėjo, kad šio įvykio 
tyrimas būtų pavestas ne poli
cijai, bet kariuomenės žvalgy
bai. Prašymas nebuvo patenkin
tas, tačiau ir policijai pavyko 
greit išaiškinti vieną nusikaltė
lį — Ronaldą Calderoną. Įtaria
mas ir jo brolis Arturas. Abu 
tie broliai jau žuvo susišaudy
me su policija.

GINKLAI IR MĖNULIS
Sovietų Sąjunga įteikė Jung

tinėms Tautoms sutarties pro
jektą, kuris uždraustų atomi
nius ginklus bei jų bandymus 
mėnulyje, teritorines žemės 
kraštų teises. Nelaimės atveju 
kosmonautai ir astronautai ga
lėtų naudotis kitų kraštų įren
giniais ir aparatūra mėnulyje. 
Maskva ir Vašingtonas pirmą 
kartą erdvės užvaldymo istori
joje pasikeitė mėnulio pavyz
džiais. Amerikiečiai sovietams 
davė vieną penktąją uncijos 
mėnulio dulkių, atvežtų erdvė
laivio “Apollo XII” astronautų. 
Sovietai amerikiečiams įteikė 
vieną dešimtąją uncijos mėnu
lio dulkių su mažyčiu akmenė
liu. Šiuos pavyzdžius buvo atga
benęs įgulos neturėjęs sovietų 
automatinis erdvėlaivis “Lu
na XVI”.

LENKTYNĖS Į MARSĄ
Amerikiečių erdvėlaivis “Ma

riner IX” pradėjo lenktynes į 
Marsą su sovietų anksčiau iš
šautais erdvėlaiviais “Mars II” 
ir “Mars III”. Amerikiečių tei
gimu, “Mariner IX” Marsą pa
sieks greičiau už sovietų erdvė
laivius — lapkričio 14 d. ir bus 
įstatytas į 750 — 10.300 mylių 
orbitą aplink šią planetą. “Ma
riner IX” perduos žemėn apie 
6.500 Marso nuotraukų. Sovie- 
tų planai, kaip jau įprasta to
kiais atvejais, neskelbiami. Po 
ilgokos pertraukos sovietai iššo
vė orbiton aplink žemės rutulį 
erdvėlaivį “Sojuz XI” su trimis 
kosmonautais, kurie iš erdvėlai
vio persikėlė į “Saliuto” plat
formą. šie bandymai buvo pra
dėti “Sojuz X” erdvėlaivio kos
monautų, kurie dėl lig šiol ne
paskelbtų priežasčių po labai 
trumpo skrydžio turėjo grįžti 
žemėn.
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TAUTA NENURIMS, KOL NELAIMĖS
Birželio 22 d. sueina 30 metų 

nuo ano lemtingo mūsų tautos 
istorijos momento, kai, vokie
čių - sovietų karui prasidedant, 
lietuvių tauta vieningai sukilo 
prieš sovietinį Lietuvos okupan
tą, paskelbė pasauliui lietuvių 
tautos suvereninių teisių vykdy
mo atstatymą ir sudarė laikiną
ją vyriausybę. Tai galėjo atlik
ti tik tauta, kurios valstybinė 
sąmonė buvo puoselėta istorinėj 
kunigaikščių epochoj, tautinio 
atgimimo bei nepriklausomybės 
kovų laikais ir galutinai subran
dinta nepriklausomybės klestė
jimo metais.

Dabar iš 30 metų perspekty
vos su giliu susikaupimu žvel
giame į vieną iš tragiškiausių 
Lietuvos istorijos laikotarpių.

Nacių-sovietų 1939 m. rugpjū
čio 23 d. gėdingu susitarimu 
Lietuva buvo pasmerkta sovie
tinei vergijai, kuri prasidėjo
1940 m. birželio 15 d. rusams 
ją okupavus. Nuo to momento 
prasidėjo Lietuvos sovietizacija 
ir sistemingas lietuvių tautos 
naikinimas, pasiekęs savo vir
šūnę masinių trėmimų metu
1941 m. birželio 14-18 d.d.

Nežiūrint žiauriausios paver
gėjų priespaudos, visoje Lietu
voje gimė ir tvirtėjo pasiprie
šinimas okupantui, slaptosios 
spaudos palaikomas ir Lietuvių 
Aktyvistų Fronto vadovaujamas. 
Šio pasipriešinimo pagrindinis 
tikslas buvo atstatyti okupanto 
sutrukdytą Lietuvos suverenu
mo vykdymą. Tam palankus mo
mentas atėjo 1941 m. birželio 
22 d. vokiečiams pradėjus karą 
prieš sovietus. Slapta surankio
ti ginklai buvo nukreipti prieš 
okupanto karines pajėgas ir iš 
Kauno radiofono birželio 23 d. 
rytą buvo paskelbta pasauliui, 
kad Lietuvos suverenumas vėl 
atstatytas. Tuojau buvo sudary
ta ir laikinoji Lietuvos vyriau
sybė. Tuo būdu po trijų dienų 
Kauną pasiekusi vokiečių armi
ja rado jį jau lietuvių valdomą 
ir tvarkomą. Herojiškose kovo
se žuvo daug pasiryžėlių, bet di
dysis tikslas buvo pasiektas. Su
kilimas Vyko ne tik Kaune, bet 
ir daugelyje kitų Lietuvos vie
tovių. Taip buvo įrodytas visos 
lietuvių tautos ryžtas gyventi 
laisvai ir nepriklausomai.

Birželio 24 d. laikinoji vy
riausybė rinkosi pirmojo posė
džio ir skubiai pradėjo vykdyti 
krašto administravimo ir tvar
kos atstatymo uždavinius. Šis 
faktas buvo staigmena nauja
jam Lietuvos okupantui ir nesi
derino su jo ekspansinės poli
tikos planais. Nei grasinimais, 
nei klasta, nei vilionėmis oku
pantas neįstengė vyriausybės 
paversti savo politikos vykdyto
ja. Po šešių savaičių darbo lai
kinoji vyriausybė okupanto bu

Mielai Mamytei
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vo priversta savo veikimą su
stabdyti prieš savo ir tautos va
lią. Taip baigėsi paskutinis ne
priklausomybės svystelėjimas, 
naujųjų okupantų nuslopintas. 
Po to ėjo treji nacinio teroro 
metai, kurių metu lietuvių tau
ta vėl išvystė visą kraštą ap
ėmusį pogrindinį pasipriešini
mą. Tose pogrindžio kovos są
lygose buvo sudaryta ir vienin
ga politinė kovojančios tautos 
vadovybė — Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas. Na
cinę okupaciją 1944 m. pakei
tė bolševikinė, iki šiol tebesi
tęsianti.

Praslinkus 30 metų nuo ano 
didingo Lietuvos istorijos mo
mento, šiandien galime drąsiai 
skelbti pasauliui, kad lietuvių 
tauta nenurims, kol Lietuvos 
suverenumas vėl bus atstatytas. 
Tai įrodė 1941 m. sukilimas, 
visuotinis tautos pasipriešinimas 
okupantams, herojiškos partiza
nų kovos, gaivališkas pavergtųjų 
lietuvių laisvės siekimas ir po 
pasaulį išblaškytos politinės 
emigracijos nepaliaujamas ryž
tas dirbti ir aukotis tėvynės iš
silaisvinimo valandai priartinti. 
Lietuvos prisikėlimo viltį stipri
na taip pat faktas, kad visa eilė 
valstybių dabartinės okupacijos 
nepripažįsta teisėta esant.

. Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas kviečia visus lais
vojo pasaulio lietuvius šią reikš
mingą sukaktį atžymėti taip, 
kad būtų padarytas reikšmin
gas įnašas į Lietuvos vergijos 
dienų sutrumpinimą.

Įkvėpkime ir mūsų jaunajai 
kartai sukilėlių partizanų hero
jinę dvasią, tvirtą pasiryžimą ak
tyviai įsijungti į Lietuvos lais
vinimo darbą. Šia proga raski
me būdą atkreipti pasaulio vie
šąją nuomonę į faktą, kad lie
tuvių tauta, parodžiusi tiek he
roj izmo kovoje už savo krašto 
nepriklausomybę, tebėra sovie
tų pavergta, rusinama, naikina
ma, o Lietuva kolonizuojama ru
sais ir laikoma izoliuota nuo iš
orinio pasaulio.

Bražinskų, Kudirkos ir Simo- 
kaičių bandymai prasiveržti iš 
sovietinio kalėjimo atkreipė pa
saulio dėmesį į Lietuvos dabarti
nę padėtį ir pagyvino Lietuvos 
laisvinimo pastangas išeivijoj. 
Šios sukakties proga įvertinki
me Lietuvos pasiryžėlių žygius 
ir panaudokime juos Lietuvos 
bylai pasaulyje išryškinti.

Suderintomis jėgomis ir ryž
tingai veikime, kol sukilimo ir 
jo pastatytos laikinosios vyriau
sybės didysis tikslas užtikrinti 
Lietuvos nepriklausomybę, tada 
okupantų sužlugdytos, bus pa
siektas.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Pastaruoju metu spauda pla
čiai kalba apie universitetų stu
dentų streikus ir apie Kolumbi
jos universitetų uždarymą. Nuo 
s. m. vasario mėnesio prasidėju
sios krizės pradžios iki šios die
nos yra uždarytų 16 universitetų 
Kolumbijos valdžios arba pačių 
universitetinių organų. Beveik 
58.000 studentų, įregistruotų 
šių mokslo metų pradžioje uni
versitetuose, šiomis dienomis 
nestudijuoja ir nedirba, nes pas
kutiniu metu kraštas negali duo
ti visiems jieškantiems darbo. 
Šiandien Kolumbijos universite
tinis jaunimas yra kryžkelėje. 
Centriniai švietimo ministerijos 
organai neranda greito šios 
problemos sprendimo.

Priežastys
Nors panašūs studentų strei

kai pasikartodavo beveik kas
met, bet šiais metais pasirodė 
specialių formų. Ankstyvesniais 
metais dažniausiai streikai pasi
kartodavo valstybiniuose uni
versitetuose, bet šiais metais jie 
palietė ir privatinius universite
tus, netgi katalikiškus universi
tetus. Visais laikais Kolumbijoje 
studentai streikuodavo dėl aka
deminių priežasčių, nors užku- 
liuose buvo jaučiamos politinės 
priežastys. Šiais metais daug 
ryškiau iškilo politinės priežas
tys, nors ir dabar prisidengiama

Kanados premjeras P. E. Trudeau Sov. Sąjungos premjerui Kosyginui: “Iš- 
balansuokim karinių pajėgų atitraukimą! Jūs atitraukite savo vyrus, o aš — 
Kanados.” Taip vaizduoja kaikurie Kanados laikraščiai Kanados premjero 
lankymąsi Maskvoje

| fiBSurašyti susitarimai
Jį Vienos apylinkės laisvės kovos, būdingos ir

(Tęsinys is praėjusio numerio)
Vos nesusidūrė m
1943 m. rudenį jau nakvoda- 

vome po kokius nors 8 vyrus, 
gerai ginkluoti, palikdami vieną 
sargyboje. Tada reikėjo įsitai
syti atskiruose namuose geras 
antras duris, langus iš vidaus 
sutvirtinti durelėmis, kad pro 
langą neįmestų iš lauko pirmos 
granatos. Taip sutvirtinus sody
bas tekdavo budėti, o kartais ir 
susišaudyti.

Vieną 1943 m. rugsėjo vaka
rą visai atsitiktinai pavyko iš
vengti bolševikinių svečių. Bu
vau išėjęs pas kaimyną, bet grį
žau pasiimti daugiau granatų. 
Grįždamas į sodybą, išgirdau 
šunis lojant, todėl atsargiai pa
sislėpiau po serbentų krūmu. 
Pamačiau sodyboje 7 vyrus, ku
rie rusiškai prikėlė tarnaitę, ją 
vardu vadindami. Jau norėjau 
paleisti šūvių eilę, bet išgirdau 
už savęs dar vyrus kalbantis, 
kurie ėjo visai netoli pro tuos 
pačius serbentus. Taip sodybo
je susirinko keliolika rusų par
tizanų. Prikelta rusė tarnaitė 
klausinėjama pasakė, kad nei 
manęs, nei mano tėvo nėra na
mie ir nežinanti kur mes išėję 
nakvoti; davė jiems gabalą iš 
klėties lašinių ir išleido. Ta ru
sė tarnaitė buvo protinga ir ge
ra mergina, nepasakė kur aš iš
ėjau nakvoti, nors matė su kuo 
mes drauge buvome ir galėjo 
tikrai nuspėti. Ten susirinkę 
mes būtume gynęsi, nes gyve
namo namo dalį jau buvome su
tvirtinę, bet 4 vyram būtų tekę 
kovoti prieš keliolika.. Galima 
buvo laikytis, bet tik nepadeg
tame name. O rusų partizanai 
visada padegdavo tokį namą. 
Jie būdavo gerai ginkluoti ma- 
šinpistolėmis ir granatomis, to
dėl kautynės su didesniu jų bū
reliu nebūdavo mums sėkmin
gos. Kartais ginkluotiems mūsų 
vyrams pavykdavo po kelis so
vietinius partizanus “nukirpti”. 
Tokius užkasdavo kur nors pel
kėje arba miške, bet apie tai 
nebuvo pranešama nei policijai, 
nei kitiem daliniam.

Vokiečių valymai
Vokiečiai 1943 m. griebėsi ir 

šiose apylinkėse valymų. Į Gi
rią atsiuntė gaudyti sovietinių 
partizanų latvių batalijonus, ku
rie šiame dideliame miške ir 
pelkėse nieko nesugavo, bet vi
sai atsitiktinai nušovė vietos gy
ventoją Lukošiūną (?), kurį vė
liau gana iškilmingai palaidojo 
Dusetose, dalyvaujant net Za
rasų aps. viršininkui dr. J. Ste
ponavičiui. Kiek vėliau rudenį,

Studentai streikuoja ir
akademinėmis priežastimis. Pvz. 
reikalaujama pagerinti studijų 
lygmenį, geriau paruošti profe
siniam gyvenimui ir t. t. Kaip 
anksčiau, taip ir šiais metais 
streikų vadovai yra griežti kai
rieji, pasiskirstę tarp Maskvos, 
Pekingo ar Havanos linijos. Vi
suomet ir visur kairieji studen
tai yra didesni aktyvistai, vado
vauja studentų organizacijoms. 
Užtat jie lengvai gali siekti savo 
politinių tikslų visos studentijos 
vardu.

Šios taip painios padėties 
priežasčių reikia jieškoti sociali
nėje - ekonominėje visuomenės 
santvarkoje, bet ypač universite
tų struktūroje. Šiandien susida
riusi padėtis yra labai sudėtinga 
ir, sakyčiau, kebli, nes sunku su
rasti tokio masto problemos 
sprendimą. O surasti reikia, nes 
toks jaunimo skaičius negali pa
likti be studijų ir be darbo. Iš 
antros pusės, pati valstybė yra 
reikalinga pasiruošusių profesi- 
jonalų, jeigu nori daryti refor
mas savo socialinėse struktūro
se. Dabartinė vyriausybė, su 
prezidentu Pastrana priešakyje, 
yra pasiryžusi socialinėm refor
mom, bet be pasiruošusių vado
vų negalės to padaryti.

spalio pradžioje, vokiečiai išve
žė nuo Rimšės gyventojus, nes 
šie esą rėmė bolševikinius par
tizanus. Laimė, kad atėjo varg
šams į pagalbą latvių geležinke
liečiai. Pajutę, kad visi šie ve
žami yra ne sovietiniai talkinin
kai (buvo sugautų ir LF žmonių- 
bei kitų lietuvių rezistencijos 
vyru), iu°s paleido iš vagonų ir 
padėjo pasislėpti, taip kad į Vo
kietiją jų gal vienas kitas tebu
vo nuvežtas. Pikčiausia, kad da
lyje vagonų buvo paberta ant 
grindų chloro kalkių, kad visi 
vežamieji ten nusinuodytų; tuo
se vagonuose buvo sukišti vy
rai. Taip pat vokiečiai sukūreno 
Bikunus (Imbrado vis.), kur pas 
popą slėpėsi bolševikiniai parti
zanai. Panašiai baigėsi ir Miliū
nams (netoli Rokiškio), kur di
delis rusų sentikių kaimas už
degė vieną naktį laužus, t.y. su
tartą rusų lėktuvams ženklą kur 
numesti ginklus ir parašiutinin
kus. Tai pastebėjo vokiečių lėk
tuvas, nufotografavo vietą, o vė
liau tą kaimą sudegino.

Sovietų parašiutininkai
Rusų lėktuvai dažnai atskris

davo į šias apylinkes. Kartais 
jie naktimis ir bombarduodavo, 
bet dažnai tik pelkes. Labai bu
vo pamėgę bombarduoti Sartų 
ežero pelkes, bet vėliau paaiš
kėjo, kad tuo metu jie išmeta 
ir parašiutininkus ar jiems kro
vinį, gi bombardavimas buvo 
tik priedanga. Kartais būdavo 
ir kitokių nesėkmių. Pvz. pa
skelbė Maskvos radijas, kad su
bombardavo Antazavės pieno 
fabriką, bet tą naktį tenumetė 
kažkur bombas netoli Sartų eže
ro taip pat pelkėse. Vieną nak
tį numetė sprogstamosios me
džiagos, nemažus kiekius tarp 
Dusetų ir Užpalių pusiaukelėje, 
bet toji medžiaga atiteko musų 
rezistencijos žmonėms. Kitą kar
tą 1943 m. numetė propagandi
nę literatūrą Imbrado valsčiu
je netoli Stelmužės, subombar
davo jos ryšuliais ūkininko klė
tį, bet nepasiekė tikslo — ją 
tuojau nuvežė į Zarasus ir viską 
atidavė vokiečiams. Dr. J. Ste
ponavičius tai padarė sąmonin
gai, nes tai davė pagrindo rei
kalauti sugrąžinti lietuvių bata
lijonus savo krašto' apsaugai. 
Batalijonų grąžinimą jis rėmė 
ir būtina apsauga nuo visokių 
desantininkų, kuriuos Maskva 
vis dažniau išmesdavo Zarasų 
apylinkėse ir kitur, ypač jiems 
įsikūrus Gražutės miške.

Ašvydžio savižudybė
Maskvos paruošti ir išmesti 

desantininkai nevisi buvo poli
tiškai jiems ištikimi. Toks du-

PROF. V. MANKELIŪNAS
Mūsų bendradarbis Kolų mbi j o j e

Masės studentų
Kolumbija turi virš 23 mili

jonų gyventojų ir 36 universite
tus, kurių 9 yra valstybiniai, ki
ti 27 privatūs. Šių mokslo metų 
pradžioje įsiregistravo 87.000 
studentų, dauguma valstybiniuo
se universitetuose, nes juose žy
miai pigiau nei privačiuose uni
versitetuose. Pvz. Nacionalinia
me Universitete studentas moka 
120 pezų į metus (apie 6 dole
rius), o privačiuose universite
tuose mokestis svyruoja tarp 
8.000 ir 17.000 pezų i metus 
(400 ir 850 dol.).

Bagota, respublikos sostinė, 
turi virš 2 milijonų gyventojų ir 
12 universitetų, kurių 4 valsty
biniai ir 8 privatūs. Sostinės uni
versitetai turi virš pusės visos 
Kolumbijos studentijos.

Dėl tokio didelio mokesčio 
skirtumo visi neturtingieji brau
nasi į valstybinius universitetus, 
kurie negali priimti tokio dide
lio studentų skaičiaus. Būdingas 
pavyzdys yra Nacionalinis Uni
versitetas: šių mokslo metų pra
džioje įsirašė virš 15.000 kandi
datų, bet buvo priimta tik 2.800. 
Atrankai yra naudojami psicho- 
techniniai gabumo testai. Dau
gelis turėjo rinktis kitus univer
sitetus ar jieškoti darbo, kuriam 
abiturientas nėra pasiruošęs, 
nes nemoka netgi raštinės darbo 
— aukštesnioji mokykla tam ne
paruošia.

Veržiasi augštyn
Prieš dešimtį metų Kolumbi

jos universitetai neturėjo nė pu
sės dabartinio skaičiaus. Pasta
ruoju metu Kolumbijoje, kaip ir 
visame pasaulyje, į universite
tus braunasi masės ir tuo budu 
nori iškilti visuomenėje. Šis 
reiškinys Kolumbijoje yra dar 
ryškesnis: anksčiau studijuoda
vo universitetuose tik pasiturin
čiųjų vaikai, o šiandien visi nori 
studijuoti ir tuo būdu užimti vi
suomenėje vadovaujantį vaid
menį. Dar ir šiandien vadovau
jamos vietos čia yra užimtos 
augšto sluogsnio asmenų, kurie 
pasižymi daugiau savo protėvių 
praeitimi (pavardėmis) ar tur
tu. Ypač jaunimas nori demok- 

visai Lietuvai
setiškis, nepriklausomybės me
tais tarnavęs Dusetų pašte ir 
pabėgęs 1941 m. į Maskvą su 
kitais bolševikais Ašvydis, 1942 
m. buvo nuleistas kažkur Gu
dijoje. Vėliau jis atsiskyrė nuo 
desantininkų ir atklysdavo iki 
Pakačinės (Antazavės valse.). 
Čia, prisiglaudęs vienoje sody
boje, sumezgė su dusetiškiu bat
siuviu ryšius ir paprašė susi
tarti su Dusetų policija, nes ma
nąs pasiduoti, jei prižadės jo 
neišduoti vokiečiams. Dusetų 
policija prižadėjo ir nuvyko jo 
pasiimti. Bet Ašvydis suabejojo 
ir ten ant krosnies nusišovė. 
Paliko gana įdomų dienoraštį, 
kuriame buvo sužymėjęs visą 
kelią, įvykius ir klaidingus 
Maskvai pranešimus.

Melnikaitės likimas
Antra tokio pat kelio jieško- 

toja ir liūdno likimo auka buvo 
M. Melnikaitė, dabar apšauk
ta sovietine “didvyre”. Ji pa
bėgo su kitais Zarasų komjau
nuoliais, 1943 m. buvo nuleis
ta su parašiutininkais Latvijoje 
ir prisikasė iki Gražutės. Nors 
jai dabar priskiriama daug žyg
darbių, organizavimo nuopelnų, 
traukinių sprogdinimų, ir sėk
mingos propagandos laikoma 
net pradininke, bet ji iš Gražu
tės per savo draugę ėmė jieš
koti kelio iš to “didvyriško” 
gyvenimo būdo. Ji buvo tarp 
sovietinių partizanų iš viso vos 
2 mėn., nužeminta iki privalo
mos sugulovės. Per savo draugę 
paprašė vaistų, kurių tuo metu 
Zarasų vaistinėse nebuvo, ir 
prašė sužinoti, jei pasiduotų, ar 
jos neperduos vokiečiams. Taip 
pat prašė jai padėti susirasti 
ramią vietelę, kad ji galėtų 
pasislėpti nuo sovietinių parti
zanų keršto ... Gydytojas, pasi
taręs visai atvirai su kun. dr. 
J. Steponavičiumi, jai pranešė, 
kad galinti atvykti į jo namus, 
iš kur vėliau pasiusiąs į saugią 
vietą; ją buvo numatęs pri
glausti vieno gydytojo šeimoje 
kažkur apie Šiaulius. Tuo metu 
šį didesnį bolševikų partizanų 
dalinį pastebėjo ir vokiečiai, Su 
būriu lietuvių policijos apsupo 
tuos partizanus prie Apyvardų 
ežero, kur kovojo visą dieną iki 
pavakarės. Dauguma sovietinių 
partizanų žuvo, kiti — pabėgo, 
o Melnikaitė pasidavė, prieš tai 
dar atpažinta vieno zarasiškio. 
Ją pasiėmė Dūkšto vokiečiai ir 
patardę sušaudė. Lietuvių pa
stangos ją paimti į savas rankas 
pasibaigė niekais. Tose kauty
nėse žuvo ir lietuvių policinin
kų, kaikurie buvo sužeisti.

(Bus daugiau)

politikuoja 
ratišku būdu perimti vadovauja
mą vaidmenį visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime ir tam 
tikslui siekia universiteto diplo
mų. Visi kolumbiečiai yra ypa
tingai linkę į politinę veiklą — 
kiekvienas nori būti visuomeni
ninku ir savo tautos vadovu. To 
tikslo ypač siekia jaunimas, užsi
krėtęs marksistinėmis idėjomis, 
nes nori išvesti liaudį iš tikrai 
sunkios ekonominės padėties ir 
pasiekti klasių lygybę.

Užtat suprantama, kodėl uni
versitetų krizės gelmėje slypi 
politinės priežastys. Jos yra 
ypač išnaudojamos kairiųjų ele
mentų, kurių yra ir studentijoj, 
ir profesūroj. Šių metų krizėje 
daug ryškiau pasireiškia univer
sitetų profesoriai.

Švietimo sistema
Kadangi jaunimo auklėjimas 

yra padalintas tarp valstybės ir 
privačios iniciatyvos, jame nėra 
jokio organiško ryšio. Nors ofi
cialiai respublikos prezidentas ir 
švietimo ministerija, pagal 
konstituciją, kontroliuoja visą 
švietimą, bet tikrumoje taip nė
ra.

Pradžios mokslas yra privalo
mas, bet šeimos neatlieka tos 
pareigos, ir valstybė negali su
kontroliuoti. Pradžios mokykla 
trunka 5 metus, augštesnioji 
mokykla — 6 metus ir universi
tetas — nuo 4 iki 7 metų, pagal 
pasirinktą profesiją.

Pirmoje eilėje dauguma mo
kyklų neparuošia jaunimo uni
versiteto studijoms, nes priva
čios mokyklos daugiau rūpinasi 
išlaikymo reikalais ir mažiau 
mokymu bei auklėjimu. Užtat 
pirmieji universiteto metai dau
giausia yra skiriami papildyti ži
nioms bent specialiose srityse, 
kad galėtų siekti tolimesnio pro
fesinio pasiruošimo.

Kaip tai atrodo realybėje, pa
rodo sekantys duomenys. Pagal 
įstatymus, kiekvienas vaikas, su
kakęs 7 metus, turi eiti į pra
džios mokyklą, bet 1948 m. iš 
1000 mokyklinio amžiaus vaikų

PER AMERIKĄ KELIAUJA JAUNIMAS
Grupei Bostono jaunuolių su 

Gintaru Karosu priešakyje nese
niai kilo mintis organizuoti ke
liaujančią jaunimo grupę, kuri 
aplankytų didžiąsias lietuvių ko
lonijas Š. Amerikoj. Sugalvota 
— padaryta. Š. m. birželio 13 d. 
toji grupė pajudėjo ir pasuko 
pirmiausia Kanadon — pradėjo 
nuo Montrealio. Toliau — To
rontas, Delhi, Hamiltonas, Kle- 
velandas, Detroitas ir t. t. Įdo
mu tai, kad prie keliaujančios 
grupės kviečiami prisidėti kiek
vienos lankytos lietuvių koloni
jos jaunuoliai-ės ir atsiskirti ten, 
kur kam patogu. Visi keliaunin
kai pasiryžę kalbėti lietuviškai. 
Kelionė per visą Š. Amerikos že
myną atsieis apie $225, neįskai
tant maisto. Su viskuo —- apie 
$325. Grupė keliauja autobusiu
kais ir automobiliais, vežasi vi
sus reikmenis — palapines, ant
klodes, muzikos instrumentus ir 
t. t. Nakvoja daugiausia palapi
nėse ir autobusiukuose, nebent 
atsiranda šeimų, kurios priglau
džia keliauninkus. Grupei vado- 

1971 m. gegužės 5 d. Kaune mirė

Af A

Jonas Paliliūnas.
Jo broliui JURGIUI PALMER-PALI LIŪNUI, Hamiltono 
Lietuvių Namų valdybos pirmininkui, giliai liūdinčiam 
dėl mylimo Velionies mirties, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą —

Hamiltono Lietuvių Namų Bendrovės valdyba

Mūsų brangią narę JADVYGĄ RUKSIENĘ ir “Dainos" 
bičiulį JONĄ RUKŠĄ, jų tėveliams

a.a. Simonui Virmauskui ir 
Jonui Rukšai

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupės 

"Daina" valdyba ir narės

At A

Teklei Stabačinskienei
Kaune mirus, sūnų VLADĄ bei šeimą nuoširdžiai ir 
giliai užjaučia —

Marija F. Yokubynienė

tik 3 buvo 1968 m. universite
tuose. Pastarųjų laikų rezultatai 
nėra geresni: iš 1955 m. mokyk
linio amžiaus vaikų 770 ėjo į 
pradžios mokyklą, o ją baigė tik 
216; iš šių 119 įstojo į vidurinę 
mokyklą ir ją baigė 37; pastarų
jų tik maža dalis galėjo įstoti į 
universitetus, ir tai menkai pasi
ruošę. Valstybė ir tėvai turėjo 
išleisti daug lėšų, jie patys su
gaišti daug laiko, bet rezultatai 
buvo labai menki. Netgi tie, ku
rie įstojo į universitetą, vos pusė 
baigia studijas, nes dalis dėl 
ekonominių priežasčių turi nu
traukti studijas, kiti gi dėl ga
bumų stokos pasirinktai profe
sijai turi pasitraukti iš universi
teto ir eiti į gyvenimą nepasi
ruošę.

Praktinės mokyklos
Prieš 10 metų buvo įsteigtos 

amatų mokyklos (SENA), bet tik 
nedidelė jaunimo dalis eina į 
šias mokyklas. Į jas siunčia savo 
darbininkus privačios pramonės 
įstaigos, nes jos moka valstybei 
mokesčius proporcingai nuo 
apyvartos. Tuo būdu privati pra
monė paruošia sau kvalifikuotus 
darbininkus. Bet tik maža jauni
mo dalis šiose amatų mokyklose 
pasiruošia gyvenimui.

Teorijoje egzistuoja taip va
dinami techniniai institutai, daž
niausiai prie universitetų, kurie 
ruošia techninėm profesijom — 
nuo 3 iki 7 semestrų. Jaunimas 
tačiau nenori eiti į tokias mo
kyklas ir dauguma veržiasi į uni
versitetus — visi nori būti gene
rolais ir niekas nesiruošia būti 
puskarininkiais ar paprastais ka
reiviais. Tai būdinga Pietų Ame
rikos jaunimo žymė: nepasiten
kina betkuo, nori siekti daug 
augščiau nei jų gabumai leidžia.

Dabartinės krizės metu vy
riausybė paruošė įstatymo pro
jektą, kuriame integruojami tie 
trys švietimo laipsniai ir kiek
vienam jų yra nustatomi aiškūs 
tikslai. Galbūt šiuo būdu mažes
nis jaunimo skaičius veršis į uni
versitetus. Tada pats universite
tas galės geriau persitvarkyti 
bei prisitaikyti naujam gyveni
mui.

vauja G. Karosas ir V. Katilius 
(Los Angeles). Štai jų kelionės 
tvarkaraštis:

Birželio 13 — 15 Montrealis, 16— 
18 Torontas, 19 Delhi, 20 — 21 Ha
miltonas, 22—24 Klevelandas, 25—26 
Detroitas, 27 Dainava (ateit, stovyk
la) 28—30 Chesterton, Ind. (akade
miku stovykla); liepos 1—4 Čikaga, 
6—7 Omaha, Nebr., 8—26 Edmonton, 
Alta, Calgary, Vancouver, B.C., Seat
tle, Wash., 27—28 San Francisco, 30 
—31 Los Angeles; rugpjūčio 1—2 
Los Angeles, 3—21 Houston, Texas, 
Meksika, New Orleans, Montgomery, 
Ala ir t. t, 22 Baltimore, 23 Wa
shington, D. C., 24 Baltimore, 25—26 
Philadelphia, 27—29 N. Y. C., 30 
Bostonas.

Visose lietuvių kolonijose or
ganizuojamas keliaujančios gru
pės priėmimas su įvairiom prog
ramom — išvykom, laužais, šo
kiais, gegužinėm ir t. t. Tai pui
ki proga lietuviškam jaunimui 
susitikti, susipažinti. Plačiau 
apie tai informuoja Lietuvių 
Jaunimo Informacijos Centro 
biuletenis.



JO KOVA BAIGTA, LIETUVOS-NE
Mūsą žymieji veikėjai vienas 

po kito iškeliauja anapus nebe- 
grįžtamai. Vienus pakerta senat
vė, kitus ligos ir fatališkos ne
laimės. Kai iškeliauja alinis as
muo, plačiau gyvenime nesireiš- 
kęs, lieka mažiau jaučiama spra
ga, bet kai atsiskiria plataus 
masto veikėjas ir kovotojas, visi 
pajuntame. Pastarųjų eilėse bu
vo prof. Pranas Padalis-Padals- 
kis, kuris mirė Detroite 1971. 
IV. 5, nesulaukęs nė pilnų 60 
metų amžiaus. Jis buvo gana 
plačiai žinomas lietuvių visuo
menėje, bet pastaraisiais metais 
jo darbo ir kovos baras buvo — 
amerikinė visuomenė. Profeso
riaudamas Detroito ir Arizonos 
universitetuose bei dirbdamas 
“Amerikos Balse”, jis turėjo 
daug progų kalbėti amerikiečių 
akademinei ir neakademinei vi
suomenei. Daug kur buvo kvie
čiamas kalbėti amerikiečiams 
apie Lietuvos ir aplamai Rytų 
Europos problemas. Tokių pa
skaitų jis turėjo apie 250. Tai 
didelis mūsų šviesaus tautiečio 
įnašas fronte, kuris Lietuvos by
lai yra didžiai svarbus ir nevi- 
siems prieinamas. Ir tai jis pa
darė su neeiliniu talentu. Jo bi
čiulių žiniomis, pvz. Detroito 
universiteto dekanas, apklausi- 
nėjęs Įvairių fondų stipendinin
kus ir doktorantus, patyrė, kad 
daugiausia įtakos jiems turėjęs 
prof. Pr. Padalis. Tai patvirtina 
ir kitas liudininkas, dalyvavęs • 
nevienoje jo paskaitoje — dr. 
A. Darnusis. Tai vienas tų ženk
lų, kurie rodo, kad netekome ga
baus kovotojo tame fronte, kur 
šiuo metu labiausiai reikia tin
kamu žmonių.

Velionis buvo ne tiktai kovos, 
bet ir kančios vyras. Eilinių 
smūgių šiame gyvenime niekas 
neišvengia, bet prof. Padalini 
teko pakelti daug daugiau. Pir
muosius neeilinius smūgius jis 
patyrė dalyvaudamas organiza
vime 1941 m. sukilimo, kur teko

A.o. dr. Pranas Padalis

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
c. “Rimtosios fantazijos” 

panteizmas
Teilhardas, būdamas visokių 

Įtakų auka, lyg ir nepasijuto* 
kad labiausiai jį pavergė jo pa
ties įsitikinimas ar Įsikalbėji
mas, kad jis turįs “aiškiaregys
tės dovaną” (ja kartais ir suabe
jodavo!). Toji dovana teikianti 
jam teisės ir jėgų sukurti toki 
mokslą, kuris yra" pagristas ne 
tiek logiškumu* ir faktais, kiek 
savo aiškiaregystės fantazija, 
kurią jis vadina “rimtąja 
fantazija” (“Fantaisie s ė r i e u - 
s e’3.10Tai fantazija, kurios “aiš
kiaregystės” nušviestą mokslą 
jis išpažino visą savo gyvenimą. 
O to mokslo esmę jis pakartojo 
net specialiu brėžiniu tris die
nas prieš savo mirti.11 Savo raš
tuose jis visada vieną ir tą pati 
mokslą kartojo, pagrįstą savo 
“aiškiaregystės” nušviesta “rim
tąja fantazija”.

Koks yra tos fantazijos teil- 
hardizmas, kuriuo dar nevisi 
teilhardistai drįsta pasireikšti? 
Tai savotiškas evoliucinio pan
teizmo mokslas. Juo labiau, 
kad, pasak paties Teilhardo, jis 
esąs savo prigimtimi dinamiš
kas, nuolat pažangus evoliucinis 
panteistas, kaip ir dera tokio 
dinamiškumo tikrajam m o n i s- 
tui.12

Teilhardas savo “rimtoje fan
tazijoje” regi Dievą (priešingą 
evangelijų ir Bažnyčios mokslo 
skelbiamam Dievui), kuris vienu 
ir tuo pačiu sykiu yra viršum 
šio pasaulio ir šiame pasaulyje. 
Todėl ir sakėme, kad Teilhardo 
evoliucinis panteizmo mokslas 
yra savotiškas, nes Teilhardas, 
nors ir suplaka Dievą su gyvo
sios ir negyvosios gamtos pasau
liu, tačiau ne tiek Dievas yra 
tame pasaulyje, kiek tas oasau- 
lis yra Dievuje. Štai kodėl Teil
hardo mokslui daugiau tinka sa
vo rūšies panteizmas arba tie
siog panenteizmas, o ne šiaip 
sau panteizmas, pagal kurį Die
vas ir pasaulis visiškai sutampa 
vienoj tikrovėj, nesuteikiančioj 
Dievui jokio pranašumo.

Tas savotiškas Teilhardo pan
teizmas (arba panenteizmas), 
pripažįstąs Dievui pranašumą vi
satos atžvilgiu, pasižymi ir savo- 

rizikuoti savo gyvybe, laisve, pa
kelti gana didelę nervų įtampą. 
Dar didesni smūgiai jį pasitiko 
vėlesniame gyvenime. Daug jam 
teko iškentėti dėl pirmosios sa
vo santuokos, kuri po ilgos pro
cedūros Romoje buvo pagaliau 
panaikinta. Tą smūgį atsvėrė 
antroji santuoka, kuri nušvito 
nauja viltimi, atnešta D. Dauku- 
tės ir sūnaus Danio. Deja, šią 
naują laimę lydėjo tragiškas še
šėlis. Prof. Padalis susirgo ir ka
mavosi ligoninėse ketverius su 
puse metų — iškentė net tris 
operacijas. Po ilgo gydymo Ann 
Arbor ligoninėje, gavęs kraujo 
transfūziją, jis grįžo savo šeimos 
židinin. Po trijų dienų vėl buvo 
skubiai nugabentas į Detroito 
ligoninę, kur gydytojas dar ban
dė gelbėti, ruošėsi duoti naują 
kraujo transfūziją, bet ligonis 
jau buvo arti kelionės galo ir ta
rė: “Daktare, jau neberei
kia... ”

Prof. Padalio gyvenimo kelio 
pradžia — šikšnių kaime, Gir
kalnio valsčiuje, Raseinių ap
skrityje. Vėliau—Raseinių gim
nazija, Vytauto D. universitetas 
Kaune (teisių fakulteto ekono
minis skyrius), Ziurichas Šveica
rijoj ir Sorbonna Paryžiuje. 
Ekonomikos daktaro laipsni ga
vo 1938 m., bet dėstyti universi
tete pradėjo 1935 m. Visuome
ninėje veikloje reiškėsi mokslei
viuose ir studentuose kaip atei
tininkas. Politinėje veikloje ėmė 
dalyvauti Lietuvos sutemų me
tais — Įsijungė i vadovaujančių 
sukilėlių eiles, buvo Lietuvių 
Aktyvistų Fronto štabo nariu, 
vėliau laikinosios vyriausybės 
nariu, dalyvavo antinacinėje re
zistencijoje. Nuo 1944 m. gyve
no Vokietijoj, Prancūzijoj ir JA 
V-se, dalyvaudamas Lietuvos 
laisvinimo veikloje. Taip jo gy
venimo kelias ir kova pasibaigė, 
bet Lietuvos — dar ne. G.

KAIP UŽAUGINTI 
NENAUDĖLĮ?

Šiuos patarimus paruošė Hous- 
tono (Texas) policijos departa
mentas.

1. Pradėkite kūdikiui duoti 
viską, ko jis tik nori. Užaugęs 
jis manys, kad kiti jam skolingi 
ir turi ji išlaikyti.

2. Kai jis nusikeiks, pasijuoki
te. Jis manys, kad tik jis yra 
labai gudrus.

3. Niekad neminėkite dvasi
nių dalykų. Laukite ligi 21 metų 
— tada pats “apsispręs”.

4. Surinkite visa, ką jis išmė
to: knygas, batus, drabužius. 
Viską padarykite, kad jis Įpras
tų kitus kaltinti už savo netvar
ką.

5. Barkitės jo akivaizdoje. Jis 
nebus užgautas, kai jūs išsiskir- 
site.

6. Duokite vaikui pinigų tiek, 
kiek nori. Niekada neleiskite 

Maceinos "Bažnyčia ir pasaulis
tišku dinamizmu, kuris turi būti 
visuotinis ir nuolatinis, amžinas 
tapsmas arba visuotinė ir amži
noji Evoliucija (visada ra
šoma iš didžiosios).13 Kad tokia 
Evoliucija iš viso būtų Įmano
ma toje “rimtoje fantazijoje”, o 
ne pačių dalykų tikrovėje, tai 
pirmiausia reikia atsiminti tokį 
Teilhardo dėsnį: ko nėra pačioje 
Evoliucijos pradžioje, to negali 
būti ir nesibaigiančioje jos pa
baigoje.14 Kitaip sakant, jei vie
nu ir tuo pačiu sykiu nebūtų 
pačioje Evoliucijos pradžioje 
medžiagos, gyvybės, dvasios, pa
ties Dievo ir net Kristaus prad
menų, tai jokiu atveju negalėtų 
būti ir nesibaigiančioje Evoliu
cijos pabaigoje tų visų prad
menų tobuliausio išsivystimo — 
Omegos taško! Konkrečiai 
kalbant apie Teilhardo sampra
tos (antikrikščionišką) Kristų, 
kuris Kūnu ir Siela gali tobulėti 
tik tos evoliucijos procesu, Kris
tus privalo būti vienu ir tuo pa
čiu metu ir Evoliucijos pačioje 
pradžioje (pirminėje Medžiago
je!), ir Evoliucijos nesibaigian
čioje pabaigoje. Tik šia Teilhar
do (bet ne evengelijų) prasme 
Kristus yra ir Alfa, ir Omega — 
Pradžia ir Pabaiga. Žinome, kad 
Kristus, kaip Dievas, nei prasi
deda, nei baigsis. Jis negali keis
tis, vystytis, tobulėti, nes Jis 
amžinosios pilnatvės absoliuti 
Tobulybė, nepriklausanti nuo 
jokių ir dar gamtinių evoliucijų. 
Kristus, kaip Žmogus, tampa ne 
kokios nors evoliucijos, bet pa
čios savo žmogiškosios prigim
ties raida, kuri nieko bendro ne
turi su “išsivystymu” iš ko nors 
kito, nes tokio išsivystymo iš vi
so niekur nėra ir negali būti, 
kaip tai ir Darwinas gerai supra
to, tik nevisada apie tai viešai 
kalbėjo. Tai ir yra Teilhardo 
“rimtosios fantazijos” evoliuci
nis panteizmas, kurio dinamiš
kumas be paliovos — amžinai 
besiskleidžiančiais tapsmais 
tampa, kiek tik toji fantazija iš
neša.

d. “Naujoji religija"
Kadangi Katalikų Bažnyčia

Moderniausi pastatai
Prieš porą metų Toronte prie 

Parodų parko buvo gilus ežero 
pakraštys, pro kuri plaukiojo 
laivai, nardė paukščiai, — buvo 
rengiamos Įvairios plaukiojimo 
bei irklavimo varžybos parodų 
metu. 1969 m. kovo mėnesi bu
vo pradėtas naujas projektas — 
pramogų miestas. Projektą vyk
dė Ontario valdžios “Develop
ment & Trade” departamentas, 
kurio tikslas yra planuoti bei 
vykdyti naujus pastatus, Įrengi
mus, kurie būtų įdomūs, pa
trauktų lankytojus ir galėtų 
ekonomiškai išsiversti, š.m. ge^ 
gūžės 22 d. buvo atidaryta to 
projekto dalis, vadinama “On
tario Place”.

Poros metų laikotarpyje į eže
rą supilta virš 2.500.000 kubinių 
metrų žemės, kurią vežė apie 
1800 sunkvežimių kasdien. Ten 
jau pasodinta apie 30.000 me
džių bei krūmelių, padaryta apie 
3.4' mylios takų ir baigiama 
Įrengti apie pusę mylios maudy
mosi paplūdimių.

jam pačiam užsidirbti. Kodėl jis 
turėtų taip vargti, kaip jūs var- 
gote?

7. Tenkinkite jo visas užgai
das valgiuose ir kituose daly
kuose. Ko nors nedavę, galite jį 
labai užgauti, sunervinti.

8. Užtarkite jį prieš kaimy
nus, mokytojus, policininkus, 
nes jie visi yra prieš jį nusistatę.

9. Kai jis paklius i tikrai keb
lią būklę, sakykite patys sau: 
“mes jo niekada negalėjome su
tvarkyti”.

10. Pasiruoškite sutikti nelai
mingą, pilną rūpesčių gyvenimą, 
nes jūs to siekiate. Mt.

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P. 

jokiu būdu negali pripažinti to
kios nelogiškos pažiūros, Teil
hardas paskelbė, kad jo pašau
kimas yra gelbėti tokią nedina- 
mišką, t. y. “statišką” Bažnyčią, 
kuri nuo Teilhardo pažiūrų atsi
likusi bent 50 metų.... Teil
hardas labai aiškiai viename 
laiške yra pabrėžęs, kad jis yra 
“naujosios religijos” kūrė
jas13. Mūsų spaudoje skelbiama, 
esą Teilhardas perdaug buvo iš
tikimas ir paklusnus Bažnyčiai, 
kad būtų galėjęs net pagalvoti 
apie naujos religijos kūrimą. 
Pats Teilhardas kaip tik prie
šingai buvo įsitikinęs. Dar dau
giau! Jo sukurtoji religija reiš
kianti Katalikų Bažnyčios ne pa
pročių, bet jos mokslo pakeiti
mą iš* pagrindų (“la nature mė
me de la Foi”).*1®. Teilhardas ir 
iš jėzuitų ordino neišstojo tik to
dėl, kad galėtų daug sėkmingiau 
savo pažiūras skleisti, veikda
mas “iš vidaus” (“du de
dans”)17. Ne Katalikų Bažnyčios 
mokslas, bet, pasak paties Teil
hardo labai griežto įspėjimo, jo 
naujoji religija yra būtinybė 
moderniajam žmogui išga
nyti! Jeigu vidaus krizei įvykus 
reikėtų atsisakyti evangelijų 
Kristaus, tai jis taip ir padarytų, 
jokiu būdu neatsisakydamas sa
vo naujosios religijos “dog
mų”.”* Garsusis teologas ir dar 
garsesnis teilhardizmo “krikšty
tojas” Henri de Lubac teigia:

Pati Katalikų Bažnyčia iš savo pil
natvės gausumo pagimdė Teilhardą, 
kurio mūsų laikams taip labai reikė
jo. Jis yra autentiško Jėzaus Kristaus 
liudytojas. Bažnyčia gali su džiaugs
mu atpažinti savo autentiškumų 
Teilhardo asmenyje”. 19

Visi, kurie studijuoja ne Teil
hardo raštus, bet Henri de Lu
bac, SJ, teilhardistiką, šiuo at
veju klysta, juo labiau, kad Hen
ri de Lubac dažnai cituoja Teil
hardą taip, kaip jo neparašyta, 
arba pacituoja ir jį paaiškina 
taip, kad teilhardizmas Katalikų 
Bažnyčiai būtų priimtinas. O tai 
Bažnyčiai (žinome iš popiežių Jo

Nuo kranto matomi naujų for
mų patrauklūs pastatai. Prie 
naujos salų pakrantės ilsisi į 
“pensiją”išėjęs karo laivas“Hai- 
da”. Kairėje yra matoma dar 
nebaigta naujo projekto dalis. 
Prie tako, tarp kalnelių priei
namas palapinių formos pasta
tas, vadinamas “Forum”. Tai 
yra atviras teatras su labai pui
kiu apšvietimu ir dar geresnė
mis garso sąlygomis. Teko gir
dėti kariuomenės orkestrą, ku
rio melodijos ir akustika buvo 
puiki. Vėliau dainavo policijos 
choras, kurio dainavimas šioje 
patalpoje skambėjo nepaprastai 
gerai, šitame teatre vasaros me
tu galės pasirodyti Įvairios me
no organizacijos, jų tarpe ir et
ninių grupių šokių bei dainų 
vienetai. Birželio 6, sekmadienį, 
ten koncertavo mergaičių cho
ras “Aidas” ir “Gyvataras” iš 
Hamiltono.

Už kalnelio, prie vandens pa
kraščio, gražių formų nameliuo
se prisiglaudušios “pirmosios ka- 
nados tautos” — indėnai su įvai
riais suvenyrais iš visų indėnų 
kilčių. Gretimai pardavinėjami 
Įvairūs gėrimai, dešrelės, saldu
mynai ir t.t.

Kairėje yra laivelių prieplau
ka, kurios dalį dabar užima lau
kinės antys. Dešinėje — pastaty
ti ant stulpų restoranai, sujung
ti ilgu tiltu, khris yra apie 30 
metrų virš vandens. Ant kalne
lio laukia ilga eilė žmonių i “Ci- 
nesphere” teatrą. Gražus tri
kampių plokščių rutulio formos 
pastatas, kurio pamatai yra van
denyje. Jis sujungtas tiltais su 
Įėjimu iš miesto ir iš salos. Sa
lėj telpa 800 asmenų. Jų pasi- 

no XXIII ir Pauliaus VI griežtų 
ir pakartotinių perspėjimų) teil
hardizmas savo visumoje visiš
kai nepriimtinas! Kadangi tie 
Įspėjimai pareikšti ne formalios 
ekskomunikos būdu, “bet pil
nais vilties ir pasitikėjimo žo
džiais”, tai dabar daug “moder
niau” laikytis ne popiežių pa
kartotinių Įspėjimų, bet Henri 
de Lubaco, SJ, teilhardistikos, 
dažniausiai priešingos paties 
Teilhardo pažiūroms.

Jeigu teilhardizmas būtų bent 
kiek suderinamas su Katalikų 
Bažnyčios mokslu, tai marksis
tai, ypač komunistai, taip pagar
biai nevertintų Teilhardo raš
tų.20 Jie yra dėkingi ir garsia
jam Kari Rahneriui, SJ, kuris 
teilhardizmo vardu skelbia iš 
tikrųjų tik Henri de Lubaco, 
SJ, teilhardistiką, kurią sklei
džia ir mūsų teilhardizmo aiškin
tojai: kun. J. Kidykas, SJ, kun. 
dr. P. Celiešius, kun. dr. A. Paš- 
kus ir dar vienas kitas. Tiesa, 
atskirais atvejais yra labai gra
žių, vertingu Teilhardo minčių 
ir evangelijų Kristaus garbei. 
Tačiau iš tų minčių tiek pras
mės, kiek iš gražiausios, bet už
minuotos panoramos naudos! 
Tai žinojo ir Teilhardas, saugo
damas savo “naująją religiją”. 
Tai viena svarbiausių priežasčių, 
kodėl jis visus savo rankraš
čius paliko ne tėvams jėzuitams, 
bet savo ištikimiausiems drau
gams, žinomiems ateistams — 
Julian Huxley ir prof. dr. Gay
lord Simpsonui. Teilhardui 
(1955 m.) mirus, tuojau buvo su
darytas labai Įspūdingas komi
tetas Teilhardo raštams išleisti. 
Tame komitete nerasime nė vie
no dvasiškio mokslininko, ne
kalbant jau apie tokį kaip Henri 
de Lubac, kuris, aplankęs Teil
hardą keletą mėnesių prieš jo 
mirtį,21 veltui stengėsi jo visus 
rankraščius paimti savo žinion. 
Tas komitetas yra uždaras, nau
ju narių neįsileidžia, kad galėtų 
sėkmingiau kovoti net tarptau
tiniu mastu prieš Įtakingus as
menis, pagarsėjusius knygų lei
dėjus, viešai ir kritiškai pasisa
kančius prieš teilhardizmą.

ant ežero
keitimas trunka apie 10 minu
čių. Filmas rodomas 20 minu
čių. Kiekvieną dieną filmai yra 
keičiami. Jie rodomi 60 x 80 
pėdų ekrane daugeliu prožek
torių. Tuo būdu sudaromas vaiz
das, labai artimas realybei. 
Skrendant tarpe kalnų, pvz. žiū
rovas nori pasislinkti kėdėje Į 
vieną ar kitą pusę, kad neuž
kliūtų lėktuvo sparnas. Kai lėk
tuvas'iškyla virš kalno, tai visi 
žiūrovai atsigauna su girdimu 
“aaa ...” Prieš pat žiūrovą pra
bėga gražūs, augšti upių kriok
liai, elniai, miško gaisras' su na
tūraliomis spalvomis ir puikiai 
perduodamais garsai. Vien tik 
dėl tų filmų verta aplankyti “On
tario Place”. Deja, lietingą die
ną, kai lankytojų buvo tik apie 
3.000 vietoj laukiamų 30.000, 
prie teatro Įėjimo teko laukti 
apie vieną valandą laiko. Nevisi 
galės pamatyti šiuos filmus gra
žiomis savaitgalių dienomis.

Salos pakraštį sudaro trys nu
skandinti prekiniai laivai, kurie 
buvo pripildyti žemių, o viršus 
išlietas cementu. Dabar ten Įdo
mu pasivaikščioti. Už kalnelio 
gražiuose nameliuose yra Įvai
rių rūšių maisto restoranėliai. 
Gale salos — vokiečių “Edel
weiss” alaus ir visokiausių mi
šinių gėrimų patalpos. Restora
ne gaunami europietiški valgiai 
ir įvairūs gėrimai. Groja ir dai
nuoja vokiškas dainas, kartais 
įjungdami ir už stalų sėdin
čiuosius.

Visur matyti Įdomaus stiliaus 
nameliai, kalvos, ežerėliai. Al
kanas nebūsi, jei turėsi dolerį 
kišenėje, nes dabar yra jau 23 
restoranai. Mt.

Tiems kovotojams tuo tarpu ga
na gerai sekasi teilhardistine 
proverža reikštis, kol gyvename 
visokių dialogų ir babelogų bei, 
pasak A. Maceinos, dabartinių 
priešingybių proveržu sambūvi 
(p. 11-36, 60, 81, 112).*
10 p. Teilhard de Chardin, Ecrits 

du temps de la guerre, (1916— 
1919), 1965, p. 236; tokia savo 
fantazija jis didžiuojasi ir kituo
se savo raštuose bei rašiniuose.

11 Pig. Pierre Teilhard de Chardin, 
L’Avenir de 1’homme, 1959, p. 
403, 404—405.

12 pig. P. Teilhard de Chardin, Ec
rits..., loc. cit., p. 105, 269— 
270, 271, 336, 342, 440, 442; Le

Phėnomėne Hummain, 1960, p. 318, 
331, 344.

is Teilhard, Le phėnomėne humain, 
loc. cit., p. 242; Teilhard, La 
vision du passe, 1959, p. 73, 163; 
Teilhard, Comment je crois, 1969, 
p. 201—216, 283—291.

11 Pig. Teilhard, Le phėnomėne 
humain, loc. cit., p. 69-70.

i •> Pig. Maxime Goree, Le Concile et 
Teilhard, Neuchatel, 1963, p. 196 
—198. Tuose puslapiuose yra išti
sai paskelbtas anas garsusis laiš
kas, kurio ir Henri de Lubac, SJ, 
nesiteikė ištisai pacituoti.

i« pig. Maxime Gorce, loc. cit.; Hen
ri Rambaud, The Strange Faith 
of Teilhard de Chardin, Adlesto- 
ne/England, 1966, p. 14—52.

i ~ Pig. Maxime Gorce, loc. cit.
18 Pig. Teilhard de Chardin, Com

ment je crois, loc. cit., 115—176.
19 pig. Henri de Lubac. SJ, La pen- 

sėe religieuse du Pėrė Pierre 
Teilhard de Chardin, 1962, p. 295. 
Tai svarbiausias autoriaus veika
las, kuriame labiausiai Teilhardo 
mintis iškreipta tiek paskirų min 
čių, tiek paties konteksto atžvil
giu. — Raymond J. Nogar, OP, 
The Wisdom of Evolution, 1963, 
p. 249, 251, 281, 311, 402. Henri 
de Lubac įtakos vienas iš visos 
eilės, pavyzdžių, kaip nereikia 
Teilhardo vertinti.

20 Pig. Roger Garaudy, De l’anathė- 
me au dialogue, 1965; ypač to 
paties autoriaus Perspectives de 
1’homme, 1959, p. 189—196. Plg. 
sovietų mokslininko gyvenimo kil
mės teoriją su teilhardistine evo
liucija — A. I. Oparin, The Ori
gin of Life, 1965.

(Bus daugiau)

Stabai reikalauja aukų
Krikščionybės pradžia buvo 

labai sunki, bet garbinga ir di
dinga. Nevieno galva tada krito, 
kai atsisakė pagarbinti galingos 
Romos stabus, nes pažino naują 
Tiesą. Jie liko pirmaisiais krikš
čionybės kankiniais.

Mes gi pergyvename sunkius 
stabų garbinimo laikus. Pir
miausia pajutom Hitlerio siautė
jimą. Jau Neumanno-Sasso bylo
je 1934 m. pajutom, kad Klaipė
dos krašte garbina kažkokį fueh- 
rerį, kuris juos šaukia jungtis 
prie Reicho. Tai pirmoji byla 
pasaulyje prieš nacius. Mums 
jos kelti nepatarė nei anglai, nei 
prancūzai, nei japonai. Bylos pa
sekmės Lietuvai buvo labai sun
kios ekonomiškai, nes Vokietija 
nutraukė prekybos sutartį, pagal 
kurią beveik visas mūsų ekspor
tas buvo nukreiptas į ją. O greit 
rasti eksportui kelius labai sun
ku.

Hitlerio kultas greit augo. Ta
da teko man matyti apsvaigusias 
jo garbinimu minias Rytprūsiuo
se. Aišku, ir visa Vokietija ne
atsiliko. Jo pirmieji laimėjimai: 
Austrijos ir Čekoslovakijos pri
jungimas. Net Klaipėdon pats 
vadas atvyko. Vokiečiai aklai 
jam pakluso. Jo pirmieji triuš
kinantys žygiai ne tik nustebino, 
bet ir išgąsdino pasaulį. Austri
jos grandinis pasijuto didesnis 
ne tik už' savo maršalus, bet ir 
už Napoleoną, kuri “pasveikino” 
Paryžiuje. Po jo kojomis gulėjo 
veik visa Europa, o Rommelio 
tankai riedėjo per Sacharą. Jis 
tais laimėjimais tiek apsvaigo— 
tik save laikė visko mastu. Gal 
tik vienas feldmaršalas v. Brau-

Kai žaltys paverčiamas gyvate...
AL, GIMANTAS

Vienoje ne taip jau mažoje 
lietuviškoje kolonijoje vietos 
ateitininkiškasis jaunimas pa
ruošė ir visai gražiai inscenizavo 
Salomėjos Nėries pasaką “Eg
lė žalčių karalienė”. Vaidinimas, 
tegu tik mėgėjų pastangomis 
ruoštas, gausaus būrio jaunimė
lio atliktas, visiems paliko mie
lą Įspūdį. Patenkinti liko sceno
je vaidinę, užkulisinį darbą ve
žę, neabejingi liko ir gausūs žiū
rovai. žodžiu, būta nevisai eili
nio Įvykio tos vietovės lietuviš
kajame gyvenime. Svarbiausia: 
lietuviškoji pasaka, tautosakos 
motyvais austa ir rampos švie
soje inscenizuota, mūsų jaunimo 
buvo labai entuziastingai sutik
ta ir išgyventa. Tai jau nemažas 
pliusas, žinant ir jaučiant tas vi
sas įtakas, kurias kasdien tas 
pats mūsų atžalynas semiasi iš 
žydriojo namų ekrano — tele
vizijos.

Mažai ką galima būtų pridurti 
prie šio fakto, jei ne kaikurie de
besys, gerokai aptemdę visą tą 
kultūrinį ir tautinį, jaunimui 
skirtą teatrini bandymą. Dar 
prieš vaidinimo dieną tautiečiai 
savo pašto dėžutėse rado anoni
minius laiškus, raginančius boi
kotuoti ateitininkų rengiamą va
karą, nes inscenizuojant S. Nė

Mielam dėdei

Antanui Repšiui
mirus, jo šeimų nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime —

Algis, Gintautas, H ii ja, Kristina,

Romualdas ir Edmundas Stanėnai

At A

I Antanui Repšiui
f Čikagoje mirus, jo žmoną ELENĄ, sūnų RIMANTĄ ir
J marčią IRENĄ nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu —
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Los Angeles mieste vietinių veikėjų iniciatyva buvo surengtas politinių stu
dijų savaitgalis, gvildenęs Lietuvos laisvinimo ir išeivijos problemas. Iš 
kairės: Rezoliucijoms Remti Komiteto pirm, ir studijų savaitgalio vedėjas L. 
Valiukas, dr. J. Kazickas iš Niujorko, Mrs. S. Horn, dr. Stephen, Kaliforni
jos valstybinės kolegijos prezidentas, dr. V. Vardys ir JAV LB centro val
dybos pirm. V. Volertas - Nuotr. L. Kanto

chitsch drįso jam pasakyti: 
“Mein Fuehrer, mano prosene
liai, seneliai ir tėvai buvo marša
lai. Aš negaliu Įvykdyti šio pla
no”.

Stabas visuomet pervertina 
savo jėgas. Hitlerio karinis ge
nijus buvo labai ribotas. Prasi
dėjo sunkus pralaimėjimų ke
lias atgal. Pamatę jo sunkias 
klaidas, kariškiai suorganizavo 
nevykusį atentatą pries jį. O 
jo atsakymas buvo baisus — 
apie du tūkstančiai sunaikintų 
karių. Jau prieš II D. karą mūsų 
rašytojas I. šeinius gražiai pa
sijuokė iš nacių savo romane 
“Siegfried Immerselbe atsijauni
na”. Ten jis pavaizdavo nacių 
vadą, besikalbantį su Dievu kaip 
lygus su lygiu.

Stabo Hitlerio ir jį garbinu
sios tautos Ūkimas tragiškas — 
milijonai žmonių sunaikinta, iš
žudyta, kraštas padalintas. Per- 
brangus tai stabas tautai, kuri 
ir šiandien turi už tas klaidas 
mokėti.

Negeresnis stabas buvo ir Sta
linas. Nuo jo rankos krito ne tik 
jo priešai, bet ir savieji. Jam 
nuolat reikėjo kruvinų aukų. Ci
niškai pareiškė jo prokuroras 
Višinskis: “Duokit man nusikal
tėlį, o kaltė atsiras”. O Dante
nas, vienas prancūzų revoliuci
jos vadų, prieš savo mirtį prie 
giljotinos tarė: “Revoliucija ry
ja savo vaikus ... Greit ir tavo 
galva, Robespjerai, nusiris”. 
Pranašavimo ilgai laukti neteko.

Ir mūsų tauta sunkiai pergy
veno ir pergyvena stabų garbini
mo amžių. Daug aukų, nes daug 
ir stabu. R. Med.

ries eiliuotą pasaką, laužoma 
tautinė drausmė, talkinama oku
panto užmačioms, skaldoma mū
sų visuomenė, nuodijama jauni
mo sąmonė. Dar kiti tautiečiai 
skundėsi sulaukę (taipgi anoni
minių) telefoninių skambinimų.

Ta visa akcija buvo gana pla
ningai paruošta. Kas viso to už
nugary stovėjo, sunku pasakyti. 
Yra spėjimų, bet nėra įrodymų. 
Daug kas klausia ir neranda at
sakymo. Patriotinis tai mostas 
ar skaldymas ir nepasitikėjimo 
vienų kitais skleidimas, tautinės 
atmosferos nuodijimas, jaunimo 
klaidinimas? Geras ar blogas tai 
reiškinys? Patriotinis ar tik 
pseudopatriotinis budrumas? O 
gal tik, patriotizmo skraiste pri
sidengus, noras pakenkti vienai 
mūsų jaunimo organizacijai?

Taip, S. Nėris savo neatsparu
mu komunistinei Įtakai paliko 
skaudžią dėmę, bet šalia to yra 
jos lietuviškoji kūryba, kurios 
niekas negali išmesti iš mūsų li
teratūros puslapių. Negi nekal
to turinio, liaudies pasakos mo
tyvais jos parašyta “Eglė ... ” 
gali padaryti žalojančios Įtakos 
išeivijos jaunimui? Viena yra 
aišku, kad ji sustiprino mūsų 
jaunimo tautini jausmą ir dėme
sį lietuviškajai tautosakai.
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Kotryna Pusvaškytė, Girkalnio 
apreiškimų liudininkė, mirusi 
Lietuvoje 1968. IV. 26.

J. BALTUŠIO ĮSPŪDŽIAI
Juozas Baltušis, dalyvavęs latvių

!&■ Lllilli YIAI I’ASAIJ LYJi:

rašytojų VI suvažiavime Rygoje, savo 
įspūdžius paskelbė “Literatūros ir 
Meno” 22 nr. Aplankęs savo gimtąjį 
namelį Riekstu iela (Riešutų g-vėje), 
pasigrožėjęs sparčiai augančiu mies
tu, J. Baltušis susižavėjo rygiečių su
gebėjimu spręsti ūkinius ir buitinius 
klausimus: “Parduotuvėse maisto pro
duktų asortimentas žymiai gauses
nis už Vilniaus, Kauno, Panevėžio ar 
Šiaulių. Pramoninių prekių sekto
riuose lentynos linksta nuo tokių 
būtiniausių reikmenų, kurie mūsuo
se seniai laikomi deficitiniais ir 
kuriuos pamatysi nebent sapne. Gir
dėti įvairiabalsė pirkėjų šneka. La
bai daug kalbančių lietuviškai. Tūks
tančiai atvyksta mūsų respublikos 
gyventojų į Rygą ir kitus Latvijos 
miestus “apsipirkti”. Kaip, beje, ir į 
kitą kaimynę — Baltarusiją (Gardi
nas, Ašmena, Molodečnas, Minskas). 
Vilioja žmonelius ne vien prekių 
asortimentas. Rygoje nepamatysi 
vaizdo, kokį Vilniuje sutinki kiek
viename žingsnyje, kai susiraukusi 
maistprekybos pardavėja neatsako ir 
vieną, ir antrą, ir trečią kartą tavo 
paklausta ir kai pramoninių prekių 
parduotuvėse sutinka tave ne kaip 
žmogų, atėjusi įsigyti reikiamą daik
tą, o kaip potencialų nusikaltėli, ty
kantį vikriau nušvilpti vertingesnę 
prekę. Štai ir važiuoja žmoneliai de
šimtis, šimtus kilometrų. Autobusais, 
traukiniais, lėktuvais. Brangu, gaiša
tis didelė, užtat žinai: Rygoje par
davėja visų pirma nusišypsos tau, 
parodys, kad jau pamatė tave, ir 
aptarnaus, kai tik atsiskaitys štai su 
šitais dviem arba trim piliečiais, at
ėjusiais anksčiau už tave, o jeigu 
tu čia nerasi sau tinkamos prekės, 
ta pati pardavėja patars tau, kur 
ieškoti, kaip surasti... Ir nejučio
mis susimąstai: už ką gi mūsiškė 
Prekybos ministerija gauna pirmą
sias premijas ir pereinamąsias vė
liavas? Tik jau ne už darbo žmonių 
pavyzdingą aptarnavimą! Tai už ką?{ 
Kur čia šuo pakastas?...” J. Baltu
šio teigimu, Latvijos Rašytojų Są
junga dabar turi 179 narius, kurių 
148 yra latviai, likusieji — įvairių 
tautybių. Prozos srityje reikšmin
giausias esąs dabartinį Latvijos kai
mą vaizduojantis Ilzos Indranės ro
manas “šalmas su kaštonais”. Origi
nalių pjesių teatrams kasmet susi
laukiama po 6-7. Naująją latvių poe
ziją kuria daugiau kaip 50 poetų. 
Kaip ir Lietuvoje, prastesni yra li
teratūros kritikos reikalai, bet lat
viai pralenkia lietuvius savo raštų 
propagavimu: “Džiugiai buvo kalbė
ta apie latvių literatūros plitimą ki
tomis kalbomis, tarybinių ir užsie
nio tautų tarpe. Užsienyje jau iš
leista kelios dešimtys reikšmingiau
sių latvių rašytojų kūrinių, užmegzti 
glaudūs ryšiai su užsienio leidyklo
mis. Šito mums iš latvių reikėtų 
atidžiai pasimokyti, atsisakant nūnai 
įsišaknijusio protekcionizmo, gerokai 
susiauriniusio lietuvių literatūros pa
sklidimą kitomis kalbomis. Toleran
cija reikalinga visur, o visų labiau
siai — atstovaujant savo tautos kul
tūrai...** šiomis pastabomis turėtų 
susidomėti ne tik prekybininkai, bet 
ir rašytojai.

Kanados šaulių rinktinės suvažiavimas Montrealyje — vėliavos, 
prezidiumas. Sveikina KLB Montrealio apylinkės pirm. S. Piečai- 
tieriė Nuotr. A. Kalvaičio

SVEČIAS IS LENKIJOS
Grįždamas iš Maskvos Varšuvon, 

Vilniuje stabtelėjo Lenkijos švieti
mo ir aukštojo mokslo ministeris 
Henrikas Jablonskis, čia jis turėjo 
progą lankytis Vilniaus universitete, 
vidurinėse mokyklose, vaikų darže
lyje ir lenkų mokykloje, susitikti su * 
kompartijos ir valdžios pareigūnais. 
“Komjaunimo Tiesa” birželio 1 d. 
laidoje skelbia, kad H. Jablonskiui 
labai patiko lenkų mokyklai Vilniuje 
sudarytos sąlygos ir pats jaunimo 
auklėjimas. H. Jablonskis Maskvoje 
tarėsi dėl bendradarbiavimo pedago
gikos ir psichologijos mokslų srity
je, bendros komisijos, kuri paruoš
tų istorijos ir geografijos vadovė
lius, keitimosi naujausia informaci
ja. H. Jablonskio teigimu, tai liečia 
ir Lietuvos specialistu^ Kad šis klau
simas buvo paliestas ir Vilniuje, liu
dija “KT” cituojami H. Jablonskio 
žodžiai: “Bendradarbiavimas tarp 
Lenkijos Respublikos ir Tarybų Lie
tuvos šioje srityje turi dar ir savo 
specifinį bruožą. AŠ turiu galvoje lie
tuvių, gyvenančių Lenkijoje, ir len
kų, gyvenančių Lietuvoje, interesus, 
šiems klausimams mes, kaip ir mūsų 
kolegos Lietuvoje, skiriame ^Įidelę 
reikšmę. Susitarėme dėl pedagogų 
kvalifikacijos kėlfrno planų: kelsimės 
specialistų grupėmis, informuosime 
vieni kitus apie švietimo ir pedagogi-
kos mokslo naujienas ir panašiai...”

SOVIETŲ KARIAMS
Vilniaus miesto vykdomasis komi

tetas žada pertvarkyti sovietų ka
rių kapus Antakalnio kapinėse. Ko
munalinio ūkio projektavimo institu
te rekonstrukcijos projektą jau bai
gia ruošti architektas Ignas Lauru- 
šas. “Tiesos” 116 nr. rašoma: “Pa
gal naująjį projektą iš principo ki
taip sprendžiamas privažiavimas prie 
kapinių. Ryšium su tuo bus rekonst
ruojamos Jūratės, Grybo, II Karių 
kapų gatvės. Žymiai bus praplatin
tas ir dekoratyviau atrodys pagrin
dinis įėjimo takas. Betoninis kapų 
apiforminimas bus pakeistas granitu. 
Kapų kompoziciniu centru taps am
žinosios ugnies aukuras. Bus pro
gos pasireikšti skulptorių kūrybai...” 
Sovietų kariams skirtoje Antakalnio 
kapinių dalyje rengiami įvairūs mi
tingai okupanto švenčių progomis.

UNIFORMUOTI VAIRUOTOJAI
Keleivių transporto valdybos virši

ninko R. Kliaugos pranešimu, šiemet 
uniformomis bus aprengti keleivinių 
autobusų vairuotojai. Pavyzdį sukūrė 
Vilniaus modelių namai. Uniformą 
sudaro: pilkos spalvos apsiaustas ir 
eilutė, rusvi marškiniai, kaklaraištis, 
vasarinė ir žieminė kepurė. Ženklų 
juostelės bus siuvamos ant kairiosios 
rankovės, o kepurės turės emblemą. 
Panašiomis uniformomis bus aprū
pintos ir autobusų konduktorės.

GAMTOS APSAUGA
Gegužės 27-28 d. d. Vilniuje įvyko 

pirmasis Lietuvos gamtos apsaugos 
draugijos suvažiavimas. Ataskaitinį 
pranešimą padarė draugijos tarybos 
pirm. K. Jankevičius, biologijos 
mokslų kandidatas. Racionaliam miš
kų, žemės, ežerų naudojimui, vande
nų ir oro apsaugai nuo užteršimo bu
vo skirti specialistų paruošti praneši
mai. Draugijos tarybos pirmininku 
vėl perrinktas K. Jankevičius.

EKSPORTUOJA VARIKLIUS
Kauno “Elektros” įmonės paga

minti varikliai pramonei ir žemės 
ūkiui jau eksportuojami į 25 užsie
nio šalis. Paskutinė variklių siun
ta gegužės 22 d. pirmą kartą iške
liavo Danijon. “Komjaunimo Tiesoj” 
taipgi minima Britanija, Japonija, 
V. Vokietija, Prancūzija ir Belgija, 
kur kauniečių gaminiai yra susiradę 
plačią rinką. Teigiama, kad Kauno 
“Elektra” sėkmingai varžosi su italų 
firma “Marelli” pasaulinėje rinkoje. 
Šiuo metu kauniečiai ruošiasi pra
dėti gaminti ekonomiškumu pasižy
minčius naujos serijos variklius, ku
rių dalis galės dirbti sudėtingose 
sąlygose — chemiškai agresyvių me
džiagų aplinkoje, tropikuose ir prie 
labai žemos temperatūros.

PANEVĖŽIO GIMNAZIJA
“Komjaunimo Tiesos” 84 nr. pa

skelbtame ilgokame rašinyje užsime
nama, kad Panevėžio I gimnazija, 
kuri dabar yra vadinama kalbininko 
Juozo Balčikonio vidurine mokykla, 
jau ruošiasi švęsti 250 metų jubilėjų. 
Panevėžietės vaikų gydytojos Irenos 
Didžiulytės-Jurevičienės iniciatyva 
pernai buvo suorganizuotas šią gim
naziją 1940 m. baigusių abiturientų 
suvažiavimas. V. Kst.

JONINĖS - JONINĖS!
Tradicinė JONINIŲ šventė įvyks St. Catharines, Ontario, 
LIEPOS 3, ŠEŠTADIENI, Merritton Community Centre Holl, Park Ave. Tel. 685-9904. 
Svečių patogumui salė bus atidaryta nuo 2 v.p.p. Programos pradžia punktualiai 6.30 v. vak.

• SŪKIAMS GROS 
V. BABECKO 
LIETUVIŠKAS 
ORKESTRAS 
IŠ HAMILTONO

Nuoširdžiai kviečiame visus i šį gražų jaunimo ir senimo Joninių sąskrydį! Skautų rėmėjų komitetas

PROGRAMOJE: ;

I
* Solistė Gina Butkutė-Čapkauskienė iš Montrealio <

• Akompaniatorius J. Govėdas iš Toronto
• Meno ansamblis "Šilainė” iš Detroito J
• Niagaros pusiasalio tautinių šokių grupė '

Rambyną “perkelsim” prie Niagaros
Šią naktį regėjau senovės Rambyną 
O kiek pamirštų vaizdų jis gamina! 
Jame samanotas akmuo tebetūno 
čia degdavo aukos galingam 
Perkūnui. (Iš liet poezijos)

Kartu su prasidedančia vasara atei
na graži tradicinė šventė — Joninės. 
Ateina ji žieduose paskendusi, žalu
ma pasidabinusi, visų laukiama ir 
kiekvieno lietuvio labai pamilta. Jo
ninių vardas atkuria mūsų atsimini-

S HAMILTON
VYSK. VALANČIAUS šeštadieni

nė mokykla 1970-71 m. m. užbaigė 
gegužės 8 d. pamaldomis. Po jų visi 
mokiniai, tėvai ir svečiai susirinko į 
Jaunimo Centrą. Mokyklos vedėjas J. 
Mikšys, atidarydamas užbaigos aktą, 
pasakė kalbą, primindamas mokyklos 
reikšmę lietuvybės išlaikymui atei
nančiose kartose. Prezidiumą suda
rė: vedėjas, buv. X sk. mokinys A. 
Mikalauskas, apyl. valdybos pirm. K. 
Mileris ir tėvų k-to pirm. J. Stankus. 
Baigusiems X skyrių įteikti pažymė
jimai. Buvę IX sk. mokiniai prisegė 
abiturientams po rožę. Baigusius pa
sveikino vedėjas, A. Mikalauskas ir 
K. Mileris. Baigusių vardu padėkos 
žodį tarė D. Juozapavičiūtė, tradi
cinis dešimtokų raktas perduotas bū
simiems X sk. mokiniams. Pirmąja 
mokine baigė Danguolė Juozapavičiū
tė, II — Vaida Riekutė, III — Rita 
Pareštytė. Mokyt. Kristinai Parešty- 
tei, dirbusiai mokykloje trejus me
tus, įteiktas PLB Švietimo Tarybos 
pažymėjimas. Visų skyrių pirmie
siems trims mokiniams ir metų eigo
je nepraleidusiems pamokų išdalinti 
skirtingų spalvų kaspinai su atitinka
mu įrašu. Aktas užbaigtas Lietuvos 
himnu. Tėvų k-to visi mokiniai? buvo 
pavaišinti. Mokytojai ir jų žmonos ar 
vyrai susirinko klebonijos patalpoje, 
kur tėvų k-to buvo paruoštos vaišės. 
Čia išdalinti mokytojams vokai su če
kiais.

Prieš baigiant mokslo metus, iš
leistas III-čias laikraštėlis, “žvilgs
niai Ateitin”, kuriame visų straips
nių autoriai ir redaktoriai yra patys 
mokiniai. Vyr. redaktorius Kęst, 
šeštokas yra baigęs šios mokyklos X 
sk. Šiais metais dirbo mokykloje kaip 
mokytojas. — Mokiniai buvo plačiai 
supažindinti su Vasario 16 gimnazija 
Vokietijoje ir padaryta rinkliava jos 
išlaikymui — $36,22. — KLB švieti
mo komisijos paskelbtame laikraš
čių ir žurnalų skaitymo konkurse da
lyvausime.

J. Mikšys, vedėjas

BIRŽELINIUS TRĖMIMUS pami
nėsime sekmadienį, birželio 20. AV 
par. bažnyčioje 11 vai. bus pamaldos 
už mūsų brolius ir seseris, nukankin
tus Sibire. Tą sekmadienį dar giedos 
ir par. choras. Įdomų minėjimą yra 
paruošę mūsų liet, studentai, vad. 
Andriaus Gutausko. Minėjimas įvyks 
7 v. v. McMaster universitete, Arts I 
pastate, 104 kambary. Į universitetą 
reikia važiuoti Sterling gatve į va
karus; privažiavus kioską, pasukti į 
dešinę. Ten yra auto aikštė ir netoli 
Arts I pastatas. Pamatysime čia iš 
Toronto atvežtą antilenininę paro
dą ir turėsime progos pasiklausyti 
įdomių diskusijų tema “Genocide 
and Russification in the Baltic Sta
tes”. Diskusijoms vadovaus iš Čika
gos atvykęs Ad Hoc komiteto pirm. 
Romas Sakadolskis. Dalyvaus: parla
mento atstovas J. Smith, Rusijos is
torijos profesorius McMaster un-te 
dr. R. Johnston ir parinkti latvių 
bei estų atstovai. Kaip garbės sve
čiai dalyvaus federacinės valdžios 
atstovas — John Morrison, provinci
nės — Reg. Gibsbom. Turėsime tik
rai įdomų birželinių trėmimų minė
jimą. Visi atvykime 7 v. v. į univer
sitetą, nes ten bus daug ko pamatyti 
ir daug ko įdomaus išgirsti.

LIETUVIŲ STUDENTŲ EKSKUR
SIJA, keliaujanti per Amerikos že-

Advokatas

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

32 James St. So., 

Royal Bank Building, 
suite 614, 

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario 

muose tėviškės vaizdus, pasakojimus 
apie paparčio žiedą ir garsųjį Ram- 
byno kalną. Rambynas ir jo apylin
kės buvo gyvenamos priešistoriniais 
laikais. Tai parodo įvairios iškase
nos iš anų amžių. Gi padavimai sako, 
jog senovės lietuviai čia turėjo savo 
garsią šventovę su amžinąja ugnimi 
ir vaidilutėmis.

Maždaug prieš šimtą metų čia bu
vo pradėta rengti įvairios šventės, 

myną, Hamiltone bus birželio 20 ir 
21 d. d. Juos globoti yra įsipareigoję
— Bendruomenė, ateitininkai, skau
tai, medžiotojai-žūklautojai ir katali
kės moterys.

KLB APYLINKES VALDYBA, pra
sidedant vasarai, turėjo dar vieną 
savo posėdį, kuriame svarstė savo 
veiklos planus. Pas Europos lietuvius 
gastrolėms išvykstančiam Toronto 
“Gintaro” ansambliui v-ba paskyrė 
nedidelę auką.

PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ praeitą 
sekmadienį priėmė 14 AV par. vaikų
— 7 berniukai ir 7 mergaitės. Tas 
sekmadienis parapijoj buvo lyg ir 
šeimų, kūmų ir giminių susibūrimo 
šventė. K. M.

JAUNIMO STOVYKLA Wasago- 
je, kurią šiais metais rengia Toron
to Prisikėlimo par. jaunimo sek
cija, įvyks nuo liepos 10 iki 24 d. 
Hamiltoniečiai registruojasi pas E. 
Gudinskienę, 101 Prospect St So., 
tel. 547-1967. Stovyklai vadovaus 
hamiltonietis A. Juozapavičius.

Anksčiau šią vasaros stovyklą reng
davo Toronto Prisikėlimo parapijos 
“Aušros” sporto klubas. Dabar ją 
perėmė parapijos Vadovybė. Ji šiais 
metais įvedė visą eilę naujų page
rinimų stovykloje.

Hamiltoniečiai ir šiemet iškilmingai pagerbė lietuvę motina jos 
šventės proga. Nuotraukoje — dalis Motinos Dienos rengėjų. Iš 
kairės: mokytoja A. Mikšienė, apylinkės pirm. K. Mileris, paskai
tininke dr. M. Ramūnienė iš Otavos, šeštad. mokyklos ved. J. Mik
šys, M. Borusienė z

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

Darbo valandos: Mokame už:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

9.30 — 5 v.p.p.
9.30 — 5 v.p.p.
9.30 — 5 v.p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 8 v. vak.
9.00 — 1 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais
šeštadieniais “Talka” uždaryta. 

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.500.000.

IfNIPUT RADIO & 
RMlin I TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &
ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas ALGIS (AL) PILYPAMS

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

284-288 Kms St. E. — 528-8488 — 740 Upper Jame* St. — 389-4113
Hamilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

ypač Joninės, čia suplaukdavo būriai 
jaunimo ir vyresniųjų pasilinksminti 
Joninių išvakarėse, kur, be šokių ir 
dainų, būdavo įpinama daug įvairių 
papročių, susijusių su žila senove. 
Rambynas buvo ir tebėra toji garsi 
Lietuvos vieta, kurią kiekvienas lie
tuvis brangina, nes ji tampriai'suriš
ta su mūsų senolių praeitimi. Mums 
sąlygos neleis šioms Joninėms nusi
leisti Nemunu žemyn ir pasigėrėti 
Rambyne degančiais laužais, bet Jo
ninėse dalyvauti visi galėsime. Visi 
keliai ves į Jonines, rengiamas St. 
Catharines mieste, Merritton Com
munity Centre Hall, Park Ave. Tel. 
685-9904. Čia susirinks lietuviai iš vi
so Niagaros pusiasalio, artimesnių ir 
tolimesnių Kanados ir JAV kolonijų. 
Čia sklis lietuviškos dainos, skambės 
jaunimo juokas. Rengėjai daro visa, 
kad š. m. Joninėmis būtų patenkin
tas jaunimas ir senimas.

Mielas lietuvi! Joninėse būsi lau
kiamas ir mielas svečias. Tad iki pa
simatymo liepos 3 d. iškilmingose Jo
ninėse!

Skautų rėmėjų komitetas

LONDON, ONT.
LONDONO STUDENAI rengia ge

gužinę birželio 19 d. prie Delhi 
Augustinavičiaus ūkyje. Dalyvaus iš 
Bostono studentų ekskursija, keliau
janti per kontinentą. Visi kviečiami. 
Šv. Kazimiero bažnyčios Delhi salėje 
bus gegužinės vietos žemėlapis. Ren
gėjai parūpins visiems maisto, bet 
neuždrausta ir savo atsinešti. Nakvy
nei bus palapinių, bet reikės kiek- 
viefiam atsigabenti patalus.

Programa bus maždaug tokia: 2 v. 
p. p. sportas, žaidimai; 5 v. p. p. už
kandžiai, 8 v. v. — oficiali dalis; 8.30 
— laužas; 10.30—dainos, šokiai. Sek
madienio rytą 11 vai. pamaldos.

KUN. BENDORAITIS, kuris dirba 
Amazonės džiunglėse su vietiniais, 
padėkojo laišku Londono studen
tams už atsiųstus $25.00.

V. Jonynas

depozitus ___:____ 5%
šėrus ir sutaupąs ____ ___ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius    ___ _______6*6 %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš „.10% 
nekiln. turto paskolas iš 8% %

'enninger Limited

J. A. Valstybės
JONAS ZADEIKIS rūpinasi lėšų 

telkimu prof. Pr. Dovydaičio mono
grafijai, kurią rašo dr. J. Girnius. 
Pakartotinai prašoma siusti aukas 
šiuo adresu: J. Žadeikis, 4162 So 
Fairfield Ave, Chicago, Hl. 60632, 
USA.

JAV IR KANADOS LB IV DAINŲ 
ŠVENTES delegaciją, vadovaujamą 
vykdomojo komiteto pirm. dr. Gedi
mino Batuko, priėmė Illinois guber
natorius Richard B. Ogilvie. Jis pa
linkėjo sėkmės, pasirašė dainų šven
tės deklaraciją. Dr. G. Balukas pa
kvietė gubernatorių R. B. Ogilvie da
lyvauti dainų šventėje liepos 4 d. Či
kagoje. Delegacijos vardu jam buvo 
įteiktas Lietuvių Fondo medalis su 
trijų nepriklausomos Lietuvos prezi
dentų atvaizdais.

KAPINIŲ LANKYMO DIENOS 
PROGA Lietuvos atstovybė Vašing
tone gėlėmis papuošė 1920 m. vasa
rio 24 d. Kaune dėl Lietuvos laisvės 
žuvusio aiherikiečio Itn. Samuel J. 
Harris kapą Arlingtono karių kapi
nėse. Antkapinį paminklą jam yra 
pastatę lietuviai.

PREL. J. KONČIUS, atvykęs ir 
Floridos, amžiaus aštuoniasdešimt
metį atšventė Daytone, Ohio. Gimta
dienio proga jis laikė Mišias lietu
viams Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje. Sukaktuvininkas gausių svei
kinimų susilaukė parapijos salėje su
rengtose vaišėse. Jų dalyviams jis 
atsilygino autografuotomis savo kny
gomis “Atsiminimai iš BALFo veik
los” ir “Vytautas the Great”. Atski
ras pagerbtuves preL J. Končiui su
rengė jo kaimynas iš Lietuvos dr. E. 
Druktenis su šeima. PreL J. Kon
čius planuoja lankytis Kanadoje ir 
po to vykti Romon, kur jį vilioja 
lietuvių isctorinių dokumentų rinki
mas archyvuose naujiems raštams.

PREL. JONAS BALKONAS kuni
gystės 45 metų sukaktį atžymėjo pa
dėkos Mišiomis Maspethe, N. Y. Su
kaktuvininko visuomeninę veikla nu
švietė gražiu pamokslu Leonardas 
Andriekus, OFM. Pamaldų metų gie
dojo muz. V. Kerbelio vadovaujamas 
parapijos choras. Kunigų Vienybės 
rytų provincija kunigystės sukakčių 
proga pagerbtuves keturiems kuni
gams surengė Patterson, N. J., Ha
milton. viešbutyje. Pagerbimo susi
laukė prel. J. Balkūnas ir kun. J. Gu- 
rinskas 45 metų, kun. J. Kinta ir 
kun. J. Pragulbickas 40 metų kuni
gystės sukakčių proga.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTI
NES SĄJUNGOS xn seimas įvyko 
gegužės 29-30 d.d. Filadelfijoje, She
raton viešbutyje. Dalyvavo devynio
likos skyrių 52 atstovai ir gausus bū
rys svečių. “Tž” bendradarbio Juo
zo Bubelio pranešimu, dėmesio buvo 
verta d. J. Balio paskaita “Tautinė 
idėja lietuviškos išeivijos veikloje”, 
E. Bartkaus, T. Blinstrubo pranešimas 
ALTos reikalais, dėl jo sekusios dis
kusijos, kuriose dalyvavo ir keli JAV 
LB centro valdybos pareigūnai su 
pirm. V. Volertu. Taigi, vėl buvo 
bandoma lyginti nuomonių skirtu
mus tarp ALTos ir JAV LB centro 
valdybos. AL Tautinės Sąjungos val
dybos pirmininku trečiai kadencijai 
buvo perrinktas Teodoras Blinstru- 
bas, o valdybon išrinkti čikagiečiai: 
Kazimieras Pocius, Kazys Rasakaitis, 
Algis Modestas ir Stasys Virpša. Są
jungos tarybą sudarė jos buvusieji 
pirmininkai — V. Abraitis, E. Bart
kus, d r. S. Biežis, J. Jurkūnas, A. 
Lapinskas, nariai — V. Olienė, E. 
čekienė, B. Palėnienė, dr. J. Bart
kus, A. Budreckis, V. Gedgaudas, dr. 
J. Jurkūnas, K. S. Karpius, J. Kiau
nė, A. Laikūnas, V. Mažeika, dr. B. 
Nemickas, S. Santvaras, dr. P. Švar
cas ir A. S. Trečiokas. Garbės na
riais išrinkti Juozas Bartkus ir adv. 
Nadas Rastenis. Lygiagrečiai įvyko 
ir “Vilties” draugijos suvažiavimas, 
kuriame pranešimus padarė pirm. A. 
Laikūnas ir “Dirvos” red. V. Gedgau
das. “Vilties” draugijos naująją val
dybą sudarė: pirm. A. Laikūnas, vice
pirmininkai E. Cibas, dr. V čekas, K. 
S. Karpius, inž. A. Mažeika, M. Šim
kus, sekr.-ižd. S. Lazdinis.

LOS ANGELES LIETUVIAI iš Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios į San 
Fernando kapines palydėjo du pen
kiolikamečius savo bendruomenės 
narius — a.a. Joną Domkų ir a.a. Rai
mondą Pažėrą, žuvusius dviejų auto
mobilių susidūrime. Automobilį vai
ravusiam Pranui P. Viliamui, 17 m. 
amžiaus, sulaužyti keli šonkauliai. 
Kitu automobiliu važiavę du nelie
tuviai jaunuoliai net nebuvo sužeis
ti. Susidūrimas P. V. Viliamo auto
mobilį nubloškė į plytų sieną, šis 
atsidaužimas ir pareikalavo dviejų 
jaunų lietuvių gyvybės. Abu žuvusie
ji jaunuoliai buvo Loyolos gimnazi
jos moksleiviai, šv. Kazimiero par. 
choro, skautų ir šokių grupės “Aud
ra” nariai.

TUMO VAIŽGANTO GIMNAZI
JOS 25 metų sukakties minėjimas 
rengiamas Čikagoje liepos 3—4 d. d. 
Programa: liepos 3 d. 6.30 v. v. — 
registracija, pažinčių atnaujinimas;
7.30 v. — vaišes, meninė programa, 
šokiai B. Pakšto salėje, 2801 W. 38 
St; liepos 4 d., 10 v. r. — pamaldos: 
katalikams — T. jėzuitų kvUyčioje, 
5620 S. Claremont Ave, evangelikams 
— “Tėviškės” liet liut bažnyčioj, 
6641 S. Troy St 3 v. p. p. viri kvie
čiami dalyvauti IV-je dainų šventėje. 
Minėjime dalyvauti žada apie 150 
Spackenbergo gimnazijos mokytojų 
ir mokinių iš Kanados, JAV tr net 
Australijos. Kurie kvietime nega
vo ar norėtų smulkesnių informaci

jų, prašomi rašyti kun. G. Kijauskui, 
SJ, 2345 West 56th St, Chicago, Hl. 
60638, USA, (J. Šakalys).

Urugvajus
NUTRŪKUS JUOZO VASTAKO ra

dijo valandėlei, Montevideo lietuviai 
buvo likę be radijo programos. Nuo 
birželio mėnesio Urugvajaus Lietu
vių Kultūros Draugijos valdyba vėl 
pradeda jaunimui ir vietiniams klau
sytojams pritaikytą lietuviškų dainų 
bei muzikos radijo pusvalandi ispanų 
kalba.

MONTEVIDEO LIETUVIAI džiau
giasi iš P. Dauginčio, SJ, ir J. Bru- 
žiko, SJ, iš Brazilijos gautais svei
kinimais. J. Bružikas, SJ, Sao Paulo 
mieste gegužės 20 d. savo 74 metų 
amžiaus sukaktį atšventė ligonio lo
voje, į kurią jį porai mėnesių pagul
dė sunegalavusi širdis.

Australija
AUSTRALIJOS TINKLINIO mote- 

rų pirmenybės Adelaidėje laimėjo 
Pietų Australijos rinktinė, kurioje 
žaidė Vyčio klubo narė Aldona Mor- 
kūnaitė. Dabar ji pakviesta į visos 
Australijos moterų tinklinio rinktinę.

THIRRUOLYJE PRE SIDNĖJAUS 
mirė agronomas ir diplomuotas eko
nomistas a.a. Stasys Baltramijūnas, 
vienas žymiausių Lietuvos pieninin
kystės teoretikų, kurio dėka mūsų 
sviestas susilaukė pripažinimo tarp
tautinėje rinkoje. Nepriklausomoje 
Lietuvoje velionis dirbo Pienocentre 
pienininkystės skyriaus vedėju, nuo 
1941 m. — Pienocentro direktorium. 
Ekonomijos studijas tęsė Koelno uni
versitete, kur 1947 m. parašė studiją 
“Sviesto gamybos išlaidų Lietuvoje 
priklausomumas nuo pieninių dy
džio” ir gavo ekonomisto diplomą. 
Australijoje įsijungė visuomeninėn 
veiklon — dalyvavo AL Bendruome
nės steigime ir jos pirmojo statuto 
sudaryme, buvo kultūros fondo Sid
nėjaus skyriaus pirmininku, priklau
sė Sidnėjaus Plunksnos Klubui, skai
tė paskaitas, bendradarbiavo savait
raštyje “Mūsų Pastogė”.

ALB PERTHO APYLINKES nau
joji valdyba: pirm. O. Liutikienė, vi- 
cepirm. A. Klimaitis, sekr. V. Luko
šius, ižd. A. Dzemionas, jaunimo ir 
kultūrinių reikalų vadovas E. Stan
kevičius. Ji jau surengė Motinos 
Dienos minėjimą Ledervflle salėje.

Britanija
BRITANIJOS LIETUVIU SĄJUN- 

GOS XXIV metinis suvažiavimas įvy
ko balandžio 24-25 d.d. Londone, Lie
tuvių Namuose. Susilaukta 27 daly
vių, atstovavusių 550 narių, žodžiu 
sveikino Lietuvos atstovas V. Balic- 
kas, raštu — P. B. Varkala, prel J. 
Gutauskas ir “šaltinio” red. kun. S. 
Matulis, MIC. Pranešimus skaitė D. 
B. L. S. pirm. J. Alkis, vicepirm. J. 
Vilčinskas, ižd. Z. Juras, Jaunimo 
Sąjūdžio vardu — pirm. A. Gašlū
nas, apgailestavęs nepakankamą jau
nimo veiklą ir pageidavęs jaunimo 
skyriaus “Europos Lietuvyje”. Min
tis susilaukė pritarimo, bet jai įgy
vendinti reikės surasti redaktorių. 
Lygiagrečiai buvo pravestas ir X Lie
tuvių Namų akcinės bendrovės suva
žiavimas. Abiejų suvažiavimų daly
viams pamaldas Lietuvių Namuose 
laikė kun. J. Sakevičius. DLBS nau
ją valdybą sudarė: pirm. J. Alkis, 
vicepirmininkai P. Mašalaitis ir Z. 
Juras, sekr. A. Pranskūnas, ižd. V. 
Zdanavičius, nariai S. Nenortas ir 
J. Vilčinskas. Lietuvių Namų akci
nės bendrovės naujojo direktoriato 
pirm, yra J. Vilčinskas, sekr. — A. 
Pranskūnas, nariai — P. Mašalaitis, 
J. Alkis, Z. Juras, S. Nenortas ir 
V. Zdanavičius.

BRITANIJOS LB KRAŠTO valdy
bos pirm. S. Kasparas vadovauti pa
saulio lietuvių jaunimo II kongreso 
darbams paskyrė savo vicepirm. Kas
tytį K. Baublį, kurio pagrindinis už
davinys yra skatinti Britanijos lie
tuvių jaunimą dalyvauti šiame kon
grese. K. Baublio adresas: 55 Ring- 
mer Ave., London, SW 6.

Vokietija
MINDELHEIMER ZEITUNG ge

gužės 29—31 d. nr. atspausdino ilgo
ką straipsnį apie vyskupą A. Deksnį 
“Bischof Deksnys ist Kneippstaed- 
ter”. Mat, jo būstinė yra garsiojo ku- 
nigo-gydytojo Kneippo vietovėje. 
Straipsnyje aprašoma plati vyskupo 
veikla, apimanti visą V. Europą — 
nuo Skandinavijos iki Viduržemio jū
ros, jo biografija ir planai.

PO ĮVAIRIUS VOKIETIJOS mies
tus su penkių jaunuolių orkestru 
“Travelling-Band” gastroliuoja lietu
vis profesinis muzikas K. Karuža, 
grojantis elektrine gitara.

BAD MERGENTHEIME palaidota 
po ilgos ligos mirusi a.a. Kazė Ku- 
dirkaitė-Norkaitienė. Velionė paliko 
liūdintį savo vyrą Joną ir sūnų Joną 
Norkaitj, filosofijos ir ekonomijos 
daktarą.

STUTTGARTO LB APYLINKES 
susirinkime Steinhaldenfelde metinį 
veiklos pranešimą ir finansinę apy
skaita padarė pinn. Z. Glemžienė. 
Nanją valdybą sudarė: pirm. Z. 
Glemžienė, vicepirm. kun. K. Sen
kus, ižd. Eug. Lucienė. Kontrolės 
komisijon išrinkti: P. Suoka, J. Ga
šlūnas ir S. Baublienė. Po susirin
kimo visos jo dalyvius pakvietė pen
kerius metus apylinkei vadovavęs 
Kazys Simanauskas į savo rezidenci
ją Canstatte atšvęsti jo 65 metų am
žiaus sukakties. Jis dirba pas ameri
kiečius ir tarptautinėse pabėgėlių or
ganizacijose, leidžia Ir redaguoja 
laikraštėlį “Lietuvių Žodis”.



Įsteigta etninių kultūrų draugija
Buvusi slavistų draugija persitvarkė ir tapo etninių Kanados grupių moksline institucija
Gegužės 21—23 dienomis Ota

voje įvyko suvažiavimas, kurį 
organizavo tarpuniversitetinis 
Kanados slavų komitetas (Inter- 
University Committee on Cana
dian Slavs). Dalyvavo apie 150 
asmenų, jų tarpe ir daugelis 
kviestinių svečių neslavų, įvai
rių sričių žinovų. Pagrindinės te
mos buvo: daugiatautės visuo
menės Europoje, švietimas ir et
ninės kultūros, religinės institu
cijos ir jų įtaka etniškumo išlai
kyme, etninė diferencija ir so
cialinė integracija, etniškumas 
ir valstybinė vienovė, etninės 
grupės Kvebeke, daugiakalbio 
ir daugiakultūrio krašto prob
lemos ir 1.1.

Paskaitą skaitė 35 profesoriai, 
kurių 8 buvo ukrainiečiai, trys 
lenkai, kiti — anglai, prancūzai, 
vokiečiai, žydai, belgai, ir vienas 
lietuvis (prof. A. Ramūnas).

Suvažiavimas buvo akademi
nio lygio ir gerai organizuotas. 
Paskaitininkams buvo duota po 
15 minučių. Visi laikėsi nustaty
to laiko. Preciziškumu ypač pa
sižymėjo senatorius prof. P. Yu- 
zyk ir gavo “tobulo pirmininko” 
vardą. Paskaitos buvo gana gau
siai lankomos, diskusijos gyvos.

Iš ten svarstytų klausimų pa
brėžtini: a. Kanada yra daugia
tautė bei daugiakultūrė valstybė 
su dviem oficialiom kalbom (fe
deracinėse Įstaigose); b. provin
cijų vyriausybės privalo rūpin
tis etninių kultūrų, kalbų ir mo
kyklų globa; c. švietimo progra
mose pabrėžtinas daugiakultū
rio krašto bruožas, kuris turi at
sispindėti mokslo, meno ir kito
se srityse;, d. terminas “ethnic” 
reiškia priklausomybę tautai, 
dėlto jis lygiai tinka airiams, 
škotams, anglams, prancūzams 
ir kitiems; e. etninės kultūros 
yra vertybės, praturtinančios 
Kanados gyvenimą, dėl to jos 
turi būti integruotos į bend
ruosius krašto rėmus.

Buvo sustota ir ties Kanados 
konstitucija. Ji sudaryta anuo 
metu, kai Kanadoj gyveno 60% 
anglų. Per 100 metų gyventojų 
proporcija pasikeitė, šiandieną 
anglai sudaro 40% krašto gy
ventojų, prancūzai — 34%, ki
tos grupės 26%. Nė viena minė
tų grupių nesudaro absoliutinės 
daugumos — 51%. Taigi, Kana
da šiandieną yra trijų pagrindi
nių elementų kraštas? Pagal tai 
turi būti sudaroma ir naujoji 
konstittucija.

Suvažiavimo idėjoms pritarė 
ir visi trys oficialūs, valdžios 
sluogsnių atstovai. Otavos uni
versiteto rektorius kun. dr.
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SOFIJA BUTKEVIČIENĖ - ADO
MAVIČIŪTĖ, B.A., B.S.W., M.S.W., 
Toronto universitete gavusi “Diplo
ma in Advanced Social Work”. Ji pa
rašė mokslini darbą “Prigimtinis ir 
meniškas instruktorės žinių perdavi
mas studentams socialinių mokslų 
srityje”. Anksčiau S. Butkevičienė 
yra gavusi humanitarinių mokslų ba
kalauro ir socialiniu mokslų bakalau
ro bei magistro laipsnius, šalia to, 
dalyvavo ir tebedalyvauja visuomeni
nėj lietuviu veikloj, šiuo metu ji dir
ba Toronte “Queen St. Mental Health 
Centre” — psichiatrinėje ligoninėj 
kaip studentu instruktorė ir vieno 
skyriaus vedėja. Taipgi ji yra ligoni
nės socialinio skyriaus administrato
riaus pavaduotoja. Gimusi Rusijoje, 
Orle; baigė “Aušros” gimnaziją Kau
ne.

OSVALDAS KUSNERAITTS, buvęs 
Vasario 16 gimnazijos mokinys, bai
gė Toronto Ryersono Politechnikos 
Instituto verslo mokslą trejų metą

Guindon, OMI, pareiškė: “Aš, 
būdamas prancūzas, laikau sa
vu anglų įnašą; savais laikau ir 
jūsų visų atsineštus kultūrinius 
lobius. Mes visi su meile ir pa
garba dalinamės vieni kitų am
žiais įgyta patirtimi”.

Iškilmingos vakarienės metu 
kalbėjęs Kanados imigracijos ir 
informacijos ministeris R. Stan- 
buiy pabrėžė krašto daugiakul- 
tūrį pobūdį, etninių kultūrų 
reikšmę formuojant kanadišku- 
mą ir pareiškė, kad federacinė 
vyriausybė ketina paremti lėšo
mis etnines kultūras.

Ontario sekretorius ir piliety
bės ministeris J. Yaremko, ku
ris buvo sekmadienio pietų šei
mininku, pareiškė: “Mano studi
jų metais visame Toronto uni
versitete buvo tik 5 neanglai 
studentai, šiandieną, kai univer
sitetuose dirba šimtai įvairių et
ninių grupių profesorių, studi
juoja tūkstančiai jų studentų, 
visose gyvenimo srityse jiems 
turi tekti trečdalis vietų”.

Iki šiol slavistai Kanadoje su
rengė tris mokslinius suvažiavi
mus ir išleido tris jų darbų to
mus. Šis ketvirtasis buvo pava
dintas simpoziumu ir skirtas jau 
platesniem akiračiam. Jo pabai
goje buvo pateiktas naujas sta
tutas, kuriuo buvusi slavistų 
draugija pertvarkyta į Kanados 
etninių tyrinėjimų draugiją. 
Jos tikslas — rūpintis moksli
nėmis studijomis, leidiniais, su
važiavimais ir 1.1. Oficiali drau
gijos kalba — anglų ir prancū
zų, bet tyrinėjimams galima 
naudotis ir kitomis kalbomis.

Valdybon išrinkti: pirm. prof. 
C. J. Jeanen (Otavos uri-tas), bel
gas; vicepirm. prof. Bosnich 
(Manitoba); vicepirm. prof.

O. B. AUDRONĖ

PĖDOS ŽOLĖJ
Žolėj paliko pėdos — 
Tiktai žolėj, 
Ant dobilėlių.
Užkritusi rasa prikėlė 
Palinkusias žoles 
Ir dobilėlių galveles — 
Nėra pėdų, 

Nėra.
Ar buvo jos tenai, 
Tos pėdos — 
Nustebęs netiki. 
Jau vakaras dienos kitos, 
O taip girdėt 
Minkštoj žolėj prisėdus 
Ir juokas vakarykštis, 
Ir žiburėlių 
Skraidanti malda.
Nuplovė lietūs, 
Nudundino perkūnas 
Visas pėdas 
Laukimo ilgo — 
Aš nelydėsiu jų 
Į nebuitį — 
Jos su manim 
Visam kehj — 
Jos su manim ant buvusio, 
Jos su manim 
Ant naujo tako.

WW3

Bronius Jonušas

choras

Palydi akordeonų

orkestras

BILIETŲ KAINOS: $3.00, $4.00, $5.00, $6.00, $7.00. Bilietai gaunami MARGINIUOSE ir šventės dieną prie įėjimo nuo 
1 vol. popiet. Užsakant bilietus paštu, prašoma siųsti čekį LITHUANIAN SONG FESTIVAL vardu, kartu su sau pačiam 
adresuotu voku ir pašto ženklu šiuo adresu: MARGINIAI, 2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629, USA.

DAINŲ ŠVENTĖ YRA MŪSŲ TAUTINĖ IR KULTŪRINĖ MANIFESTACIJA 
VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Campbell (Otava), anglas; sekr.- 
iždininku — Jaworsky, valdžios 
tarnautojas, ukrainietis; leidinių 
direktorius — prof. Strong (Ota
va), anglas; planavimo direkto
rius dar nepaskirtas; nariai: 
prof. T. Karukowsky (Otava), uk
rainietis; dr. Kage (Montreal) 
žydas; prof. B. Bociurkiw (Ota
va), ukrainietis; prof. C. Bida 
(Otava), ukrainietis.

Suvažiavimą finansavo valsty
bės sekretoriato kultūrinių rei
kalų departamentas. Patalpas 
davė Otavos universitetas. Suva
žiavime dalyvavo valdžios parei
gūnai, kultūrinių institucijų ats
tovai, įvairių tautinių grupių 
kultūrininkai. Buvo ir spaudos 
atstovų, bet jie rašė gana pavir
šutiniškai ir tendencingai. Iš lie
tuvių dalyvavo — prof. A. Ra
mūnas kaip paskaitininkas ir dr. 
M. Ramūnienė kaip “T. žibu
rių” atstovė.

Puikus koncertas, abejinga publika
HAMILTON, ONT. Gegužės 30 d.

Hamiltone, Scott Park auditorijoje, panašios, viena jų veikia Hamiltone, 
įvyko neeilinis koncertas: programą 
atliko žinomosios tautinių šokių gru- kyje yra tautinių šokių puoselėtojų 
pės — Čikagos Jaunimo Centro Stu
dentų Ansamblis ir Hamiltono “Gy- 
vataras”, jaunieji solistai — čikagiš- 
kė B. Kemėžaitė ir torontiškis J. Vaš
kevičius. Iš rengėjų pusės koncertas 
buvo visais atžvilgiais puikus: tiek 
šokių autentiškumu ir jų tinkamu pa
ruošimu bei išpildymu, tiek ir pa
vyzdingu programos sudarymu bei 
jos atlikimu. Girtina ir tai, kad bu
vo sudaryta graži proga pasireikšti 
jauniesiems solistams, kurie irgi 
susilaukė nemažai užtarnautų katu
čių. Kanados lietuviams, jau pažįsta
mas sol. Jonas Vaškevičius padaina
vo porą lietuviškų dainų ir porą ari
jų. Jo malonaus tembro baritoną vi
sada būdavo miela klausyti, o dabar 
jis yra padaręs sveikintiną pažangą. 
Viešnią B. Kemėžaitę teko girdėti 
pirmą kartą. Ji paliko malonų įspūdį. 
Dainoje “Na, tai kas” pageidautina 
daugiau žaismingumo. Tarptautiniai 
kūriniai buvo atlikti su reikiama in
terpretacija. Jos sopranas ypač gra
žiai skambėjo viduriniame registre, 
piano atliekamose kūrinių dalyse. 
Kemėžaitė muziką studijavo Čikago
je ir Romoje. Solistams pianinu vy
kusiai akompanavo J. Govėdas.

Didžiąją koncerto dalį sudarė mi
nėtų grupių tautiniai šokiai, kuriais 
ir pradėta vakaro programa. Savotiš
ka staigmena iš karto šiltai nuteikė 
žiūrovus: didelio koncerto programa 
buvo pradėta ne įprastu masiniu iš
bėginiu, bet... dviejų pipiriukų, pa
čių mažiausių šokėjų, suktiniu. Prie 
jų netrukus prisijungė jaunieji šokė
jai, o po to ir visos kitos grupės. Su
kosi jaunos poros, puošniais tauti
niais drabužiais apsirėdžiusios, žais
mingajame Landytinyje ar Gyvatare, 
žemaičių baroniškajame Jonkelyje ar 
smarkių posūkių Tryptinyje. Gi 
moteriškas švelnumas ir grakštumas 
turėjo progos pasireikšti Blezdingė
lėje ir Sadutėje. Tai šokiai kuriuos 
visada miela žiūrėti. Ši grupė dar ne
pasiekė ankstesnės grupės preciziš
kumo laipsnio, bet jau nedaug be- 

. trūksta.
Abi koncerto programoje dalyva-

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

IV DAINŲ
ŠVENTE 

įvyksta 1971 m. liepos 4 d., 3 v. popiet
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE 

4330 So. Hoisted Street, Chicago, Illinois

Stasys Sližys, Faustas Strolia

SOLO:
Prudencija Bičkienė, sopranas
Jonas Varnelis, bosas

Akompanuoja:
Raimonda Apeikytė
Manigirdas Mot e kaiti s

Prudencija Bičkienė

Čikagos Lietuvių Operos "Traviatoj" Violetos vaidmenyje montrea- 
lietė sol. G. Butkutė-Čapkauskienė ir sol. A. Brazis

vusios grupės yra pajėgios, abi labai 

o kita Čikagoje. Mat, abiejų prieša-

Vokietaitytės ir Baronaitės mokinės 
— G. Breichmanienė ir L. Brazdie- 
nė, vadovaujanti minėtai Čikagos 
grupei. Čikagos akordeonistas — E. 
Šilkaitis, o Gyvataro — R. Gudinskai- 
tė ir K. Deksnys. Pranešėja — “Gy
vataro” L. Verbickaitė. “Gyvataro” 
jaunių grupės vadbvė — V. Beniu
šienė, o vaikų — I. Jokūbynienė. 
Meniškai ir programa atspausdinta. 
Koncertas baigtas masiniu visų gru
pių Kalveliu. Viešnioms L. Brazdie- 
nei ir B. Kemėžaitei įteikta po žavią 
raudonų rožių puokštę, o svečiams 
po rožę. Koncerte dalyvavo ir du fe
deracinio Kanados parlamento na
riai Collins Gibson ir Ed. De Cesare. 
Pirmasis perdavė ir sveikatos minis- 
terio Munro sveikinimus.

Buvo miela stebėti jaunimą, bet 
kartu ir liūdna, kad šiam dideliam 
koncertui hamiltoniškiai skyrė labai 
nedidelį dėmesį. Tiesa, laikas ne
labai patogus: čia, rodos, ir antras 
koncertas, čia ir kapinių diena, o 
pirmos šiltos gražaus oro dienos vi
lioja išvykti į gamtą. Rengėjams ne
buvo įmanoma suderinti daug daly
kų patogesnei datai ir todėl teko

ledynų kalnai amžini, 
nebeverčių vagų artojai, 
ir žmonės visai svetimi.
nebėra upelio vingiuoto.

Tėviškė ir Sibiras
Akys skęsta gėlynų žieduose, 
Širdyje vien skausmo rauda. 
Galbūt greitai ir aš išvažiuosiu 
Ten, kur džiaugsmo ir 

laimės nėra.
Ten, kur pūgos už lango vaitoja, 
Kur 
Ten 
Ten
Ten
Ir nebeskamba paukščių daina. 
Tėviškėle, ir tu ašarota 
Pasiliksi be manęs viena.
Reiks palikti čia gimtas namelis, 
Pievos žydinčios ir sodai žali. 
Reiks palikti daržely alyvos, 
\ors riedės ašarėlė gaili, 
(Šis eilėraštis sukurtas pavergtoj 
Lietuvoj ir dainuotas trėmimų me
tais).

Vincas Mamaitis

Diriguoja:
Petras Armonas, Bronius Budriūnas, 
Bronius Jonušas, Algirdas Kačanauskas, 
Vincas Mamaitis, Vaclovas Verikaitis,

tenkintis šia mažiau patogia diena. 
Juk Hąmiltone yra tiek lietuvių, kad 
jų visur turėtų užtekti. Nejaugi veik
lusis Hamiltonas jau pradėjo žygi 
atgal?! Vargiai galima pateisinti 
tuos, kurie rimtų priežasčių neateiti 
neturėjo ir kurie kiekviena proga dek
laruoja: “Nepagalvok, kad aš esu 
šiaudinis lietuvis... Aš esu patrio
tas... “Skambiais pareiškimais lietu
vybės neišlaikysime. Pirmoje eilėje 
reikia dirbti ar bent remti tuos, ku
rie dirba lietuvišką darbą. Jei eini Į 
koncertą tik tada, kai noras užeina 
ar kai nebeturima ką veikti, tai jokia 
parama. Čia turime save galvoje, o 
ne lietuvybę. Šį kartą hamiltoniečiai 
turėjo pagalvoti lietuviško reikalo 
kryptimi. Jei jaunimas ir jų vadovai 
gali prakaituoti kas savaitę repetici
jose, tai dauguma mūsų tikrai gali 
paskirti porą valandų laiko ateiti jų 
pastangų vaisiaus pasižiūrėti. Kriti
kuodami jaunimą, neaplenkime nė 
savęs ... Reikia manyti, kad ateityje 
hamiltoniečiai, prisiminę savo gražią 
praeitį, padarys tinkamą sprendimą 
ir koncertų sales užpildys, šį kartą ji 
buvo nepilna — tik su kitų apylinkių 
pagalba gerai įpusėta, šiame koncer
te dalyvavę vienetai ir solistai tikrai 
buvo verti didesnio visų dėmesio!

D. A.

Atsiųsta paminėti
Jaunystės šauklys. Detroito moks

leivių ateitininkų Mindaugo kuopos 
leidinys nr. 1, 1971 m. gegužės 2 d.

Filatelistų Draugijos “Lietuva” biu
letenis, 1971 m. gegužė-birželis, nr. 
3(147). Redaguoja Eugenijus Pet
rauskas, 7742 So. Troy St., Chicago, 
Ill. 60652, USA. Metams — $5.

Lietuvių Jaunimo 
Biuletenis, 1971 m., 3 
PO Box 8992, Boston, 
USA. Redaktorius — 
Prenumerata — auka.

Mitteilungen aus baltischem Le- 
ben, 1971 m. kovas, 1 nr. Trimėne- 
sinis leidinys. Leidėjas — Baltische 
Gesellschaft in Dautschland. Metinė 
prenumerata — 10 DM. Redaguoja 
gen. sekr. Adam Gruenbaum, 8 Muen- 
chen 15, Lessingstrasse 5, W. Ger
many.

Informacijos 
nr. Adresas: 
Mass. 02114, 
G. Karosas.
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' ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA sa 
vo penkioliktąjį sezoną užbaigė G. 
Verdi “Traviata”, kuri taip pat buvo 
skirta ir Lietuvos operos penkiasde
šimtmečiui. Dėmesio centre šį kar
tą buvo montrealietės Ginos Butku* 
tės-čapkauskienės operinis debiutas. 
Kritikas Balys Chomskis, pasidžiau
gęs operai gimstančiu nauju talentu, 
“Draugo” kultūriniame priede apie 
jos debiutą rašo: “Suprantama, pir
mieji žingsniai sunkūs, trūksta ope
rinio amato, šlifo, tačiau jai vis dėl
to pavyko vokališkai spektakliui va
dovauti. Tačiau savisaugos sumeti
mais nereikėjo rizikuoti — dėl am
bicingos pirmajame akte aukštos gai
dos eikvoti fizines jėgas, nes tai nie
ko nepadeda Violetos charakteriui, o 
gali baigtis suklupimu. Gina čap- 
kauskienė turi gražų koloratūrinį 
sopraną ir, kaip retai, aiškų žodį. 
Vokalinis temperamentas buvo logiš
kai suplanuotas atskleisti Violetos 
tragiką: konfliktus, viltį ir pabaigą. 
I operos šeimą ateina naujas talen
tas.”

PENKIAS KULTŪRINES POPIE
TES Čikagoje suorganizavo Lietuvių 
Tautinių Namų valdyba, vadovauja
ma pirm. J. Jurkūno. Bendrinė šių 
popiečių tema — lietuvė moteris Či
kagoje. Pirmoji popietė buvo skirta 
keramikei Eleonorai Marčiulionienei, 
antroji — rašytojai Nijolei Jankutei- 
Užubalienei, trečioji—aktorei ir rež. 
Zitai Kevalaitytei - Visockienei, ket
virtoji — jaunosios kartos poetėms 
Živilei Balaišytei ir Eglei Juodvalky
tei, penktoji — dr. Valerijai Rauli- 
naitienei. Popiečių dalyviai turėjo 
progą susipažinti su šių čikagiečių 
kūrybine veikla, polėkiais, ateities 
planais. Programoms vadovavo Živi
lė Keliuotytė - Modestavičienė, Eglė 
Vilutienė, Ramutė Plioplytė ir Rim
vydą Valiukėnaitė. Rudeni kultūrinės 
sekmadienio popietės bus tęsiamos 
LTN įsigytoje nuosavoje pastogėje, 
6422 So. Kedzie Avė.

LIETUVIŲ DIENA Los Angeles 
birželio 20 bus pradėta iškilmingo
mis pamaldomis Sv. Kazimiero baž
nyčioje, Australijoj leidžiamo “Tėviš
kės Aidų” savaitraščio red. kun. Pr. 
Vaserio pamokslu. Po pamaldų nu
matomas parodų atidarymas ir didy
sis koncertas Marshall High School 
auditorijoje. Programą atliks kom
pozitoriaus Br. Budriūno diriguoja
mas Šv. Kazimiero parapijos choras, 
pianistė Raimonda Apeikytė, vieti
niai solistai Birutė Dabšienė, Riman
tas Dabšys ir viešnia iš Montrealio 
sol. Gina Butkutė-Čapkauskienė.

LOS ANGELES IMMACULATE 
HEART KOLEGIJOS salėje koncertą 
surengė sopranas Birutė Reivydaitė- 
Dabšienė ir pianistė Raimonda Apei
kytė. Iš šių dviejų lietuvaičių dides
nę patirtį turi R. Apeikytė, davusi 
keturis rečitalius, dalyvavusi koncer
tuose su simfoniniu orkestru. Savo 
programai ji pasirinko du stambius 
veikalus — L. Beethoveno “Sonatą, 
op. 31” ir F. Šopeno “Baladę, op. 23“. 
Sol. B. Dabšienė, dainavimo studijas 
pradėjusi pas kompoz. Br. Budriūną. 
dabar jas tęsia Immaculate Heart ko
legijoje pas prof. GJoria Stenne. B. 
Dabšienės koncerte skambėjo rečiau 
girdimos lietuvių kompozitorių dai
nos: O. Metrikienės — “Gintaro aša
ros”, G. Gudauskienės — “Piemenė
lis”, Br. Budriūno — “Šauksmas” ir 
J. Gaubo — “Mano rūtos”. Antrąją 
programos dalį ji skyrė originalo kal
ba atliktai klasikai — R. Schumanno 
dainų ciklui “Frauenliebe und Le- 
ben”, G. Puccini “La Rondine” ir 
G. Meyerberio “Hugenotų” operų ari
joms.

LB KULTŪROS KLUBAS Bostone 
veiklos sezoną užbaigė ročesteriečio 
rašytojo Jurgio Jankaus kūrybos va
karu. Įvadinį žodį apie svečią ir jo 
kūrinius tarė klubo pirm. inž. V. 
Kubilius. J. Jankus, atskleidęs ke
letą būdingesnių kūrybos užkulisių 
bei detalių, perskaitė dvi nuotaikin
gas noveles — “Po magnolijos žie
dais”, “Mažas nesutarimas”, ištrauką 
iš apysakos “Radinys”. Sekantį sezo
ną klubui vadovaus nauja valdyba: 
pirm. inž. J. Balčiūnas, vicepirminin
kės D. Izbickienė ir M. žiaugrienė, 
sekr. R. Petrikonytė ir ižd. inž. J. 
Stuopis.

PAVASARIO KONCERTU Bosto
ne, Arlingtono gimnazijos salėje, tri
jų koncertų seriją užbaigė kompoz. 
Jeronimo Kačinsko vadovaujamas Šv. 
Petro lietuvių parapijos choras, Ar
lingtono filharmonijos choras ir or
kestras su vadovu J. Bavicchi. Re
liginei muzikai skirti pirmieji du 
koncertai buvo surengti Šv. Petro 
bažnyčioje Bostone ir Sv. Kazimiero 
bažnyčioje Providence, R. L Paskuti
niame koncerte Arlingtono gimnazi
jos salėje skambėjo M. Clementi sim
fonija, Mocarto koncertas dviem for
tepijonam ir orkestrui, R. Wagnerio 
uvertiūra “Rienzi” ir A. Dvožako 
“Te Deum”. Pastarojo kūrinio atliki
me ypač buvo ryški lietuvių choro 
paspirtis amerikiečiams.

VITAS GRUZDIS, niujorkietis ope
retinis tenoras, šią vasarą vyksta Ita
lijon atlikti dainininko vaidmens fil
me. Jis taipgi dalyvaus Palermo mu
zikos festivalyje ir dainuos Pinkerto- 
ną G. Puccini operoje “Madame But
terfly“.

PROF. STEPONO KOLUPAILOS 
monųgrafiją spaudai baigia ruošti dr. 
J. Gimbutas. Ją Čikagoje išleis Aka
deminio Skautų Sąjūdžio filisteriai, 
šiam reikalui jau sutelkę apie porą 
tūkstančių dolerių.

EJE VEIKIOJE
OKUPUOTOJ UETUVOJ
KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE, 

kur dabar įrengta skulptūras ir vit
ražo galerija, koncertą surengė B. 
Mačikėno vadovaujamas Kauno pro
jektuotojų choras “Perkūnas” ir var
gonininkė E. Liutkevičiūtė.

SOL. ONA GLINSKAITĖ, Lenin
grado Kirovo operos sopranas, Kau
no muzikiniame teatre atliko pagrin
dinį Margaritos vaidmenį Ch. Gounod 
operoje “Faustas”.

ŠIAULIŲ KULTŪROS NAMUOSE 
įvykusio šiauliečių kompozitorių kū
rybos vakaro pirmoji dalis buvo 
skirta Domui Andruliui, švenčian
čiam 75 metų amžiaus sukaktį. Ant
rojoje dalyje skambėjo A. J. Keb- 
liko pjesės vaikams, J. Domarko so
nata smuikui ir fortepijonui, A. Ku
biliūno dainų ciklas “Lašai”.

PROFESINIO KOLEKTYVO TEI
SES gavo R. Balčiūno vadovaujamas 
vilniečių pučiamųjų instrumentų or
kestras “Trimitas”, kuris dabar ruo
šia dvi koncertines programas — 
populiarios klasikinės ir pramoginės 
muzikos. Klasikinių kūrinių koncer
tuose “Trimitui” talkins operos ir 
filharmonijos solistai, pramoginių 
kūrinių — estrados dainininkai ir 
choreografinė grupė. Šią vasarą “Tri
mitas” yra pakviestas gastrolių į Ry
gos filharmoniją, Pabaltijo kurortus 
ir Ukrainą.

TRADICINIS MEDIKŲ POEZI
JOS pavasaris šiemet buvo sureng
tas gegužės 15 d. Raseinių muzikos 
mokykloje. Savo kūrybą skaitė Ši
lutės medicinos sesuo J. Paškauskie- 
nė, Pakruojo gydytojas V. Šidlaus
kas, kauniečiai gydytojai B. Vasi
liauskas, J. Danilevičius, svečiai iš 
Vilniaus E. Selelionis, J. Skliutaus- 
kas, F. Taunytė. L. Petkevičiūtė, L. 
Gargasas ir vietiniai literatai. Va
karo dalyviai aplankė Maironio so
dybą Bernotuose, kur Pikčiūnų aš
tuonmetės mokyklos mokytoja V. 
Varneckienė su savo mokiniais yra 
įrengusi Maironio atminimui skir
tą parodėlę.

VILNIAUS FILHARMONIJOS an
samblis “Nerija” vadovaujamas P. 
Jokubausko, seriją estradinės muzi
kos koncertų surengė Rokiškio, 
Juodupės, Obelių, Kamajų ir Sėdy
nės gyventojam. Lietuvių ir užsie
niečių kompozitorių dainas atliko 
ansamblio solistai N. Tallat-Kelpšai- 
tė, A. Stasiūnaitė, S. Lileikis ir J. 
Antanavičius.

KOMPOZ. V. BARKAUSKAS išvy
ko į Bulgariją susipažinti su bulgarų 
muzikiniu gyvenimu. Gudijos kom
pozitorių VI suvažiavime lietuviams 
atstovavo kompoz. V. Baumilas. 
Maskvos muzikos teoretikų konfe
rencijoje pranešimus skaitė kompoz. 
J. Juzeliūnas ir muzikologas A. Tau
ragės.

ŽEMAITĖS VARDO VI metinę li
teratūros premiją laimėjo Juozas 
Aputis už rinkinyje “Horizonte bėga 
šernai” paskelbtą apsakymą kaimo 
tema “Erčia, kur gaivus vanduo”. 
Vertintojų komisijai vadovavo rašy
tojas J. Avyžius. Premiją skiria Kel
mės rajono žemaitės kolchozas rašy
tojos gimtadienio proga.

KAUNO M. K. ČIURLIONIO dai 
lės muzėjuje atidaryta nuolatinė dail. 
Petro Rimšos (1881—1961) kūrinių 
paroka. Penkiasdešimtmetį prašokan
čiam velionies kūrybiniam darbui 
atstovauja žanrinės kompozicijos, 
biustai, reljefiniai portretai, stilizuo
tos dekoratyvinės kompozicijos, gra
fikos kūriniai ir iliustracijos. Lanky
tojų čia laukia populiarieji P. Rim
šos kūriniai “Artojas”, “Vargo mo
kykla”, “Artojas su jaučiais”, Ado
mui Mickevičiui, Kristijonui Done
laičiui, Žemaitei, Juozui Gruodžiui 
bei kitiems mūsų kultūrininkams 
skirti medaliai.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
teatro vyr. dirigentas Rimas Geniu
šas su grupe dainininkų lankėsi Bul
garijoje. G. Verdi “Don Carlos”, “Ri- 
goletto”, “Traviatos” spektakliuose 
pagrindinius vaidmenis atliko kolo
ratūrinis sopranas Elena Čiudakova, 
mezzo-sopranas Nijolė Ambrazaitytė, 
tenoras Virgilijus Noreika, baritonas 
Kostas Šilgalis ir bosas Vacys Dauno
ras.

VILNIUJE TREČIĄ KARTĄ buvo 
surengta Lenkijoje gyvenančio ir ku
riančio dail. Kazimiero švainausko 
grafikos darbų paroda, šį kartą jis 
buvo išstatęs 30 kūrinių Varšuvos, 
Vilniaus, Kolobžego ciklų temomis.

VILNIAUS BALETO TEATRĄ pa
pildo naujos jėgos, “žydrajame Du
nojuje” debiutavo S. Vabalevičiūtė ir 
V. Sasnauskas, “Esmeraldoje” — N. 
Antonovaitė ir A. Leonavičius, “Don 
Kichote” — Vilniaus M. K. Čiurlio
nio meno mokyklos auklėtiniai R. 
Krugiškytė ir V. Barzdylis, “Miegan
čioje gražuolėje” — S. Masaniovaitė.

KANADIETIS BARITONAS Lui
sas Kiliko (pavardė sulietuvinta) 
Vilniaus operos teatre atliko Rene ir 
Jago vaidmenis G. Verdi “Kaukių ba
liaus” ir “Otelo” spektakliuose.

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO akade- 
mijos liaudies šokią ansamblis, vado
vaujamas K. Motūzos, grįžo iš gastro- 
lią Vengrijoje. Išvykoje dalyvavęs 
akademijos prorektorius V. Danilevi
čius pasirašė bendradarbiavimo su
tartį su vengrų Giodolo žemės ūkio 
universitetu keistis studentą bei dės
tytojų delegacijomis, organizuoti 
darbo ir poilsio stovyklas vasaros mė
nesiais. V. Kst



UNITED TRUST

EGUNTON — KEELE, $5,000 
įmokėti, atskiras vieno augšto, 
mūrinis namas, privatus įvažiavi
mas, moderni virtuvė.. Pilnai 
įrengtas rūsys. Viena skola. Tuo
jau galima užimti.
RUNNYMEDE, $23,900 prašoma 
kaina. 5 kambarių, atskiras, mūri
nis vieno augšto namas. Didelis 
sklypas ir įvažiavimas. Vandeniu- 
alyva šildomas. Tuščias.

BLOOR — WINDERMERE, 
$27,900; 6 kambarių, atskiras, 
mūrinis dviejų augštų namas su 
garažu ir įvažiavimu. Reikia kai- 
kurių pataisymų. Tuojau galima 
užimti.
BLOOR — JANE, šešių butų mū
rinis pastatas su garažais ir pri
vačiu įvažiavimu. 4 butai po du 
miegamuosius ir 2 butai po vieną 
miegamą. Gerai nuomojamas. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

X—Z
~~i ,
BLOOR — DUNDAS, $2,900 įmo
kėti, šešių kambarių mūrinis na
mas su garažu ir įvažiavimu. 2 
modernios virtuvės, įrengtas rū
sys. Tuojau galima užimti. Pra
šoma kaina $21,900.
RONCESVALLES — HIGH 
PARK, $6,900 įmokėti, viena at
vira skola. Mūrinis, 7 kambarių 
namas su įvažiavimu ir vieta 2 
garažam. Patogus nuomoti.
SCARLETT RD., 12-kos kamba
rių dvibutis (duplex). Kiekvienas 
butas po 3 miegamuosius. Dvigu
bas garažas ir privatus įvažiavi
mas. 9 metų senumo. Arti susi
siekimo.
ISLINGTON, 4-rių miegamųjų 
vienaaugštis (bungalow). Gražų 
plytų namas su dvigubu garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Moderniai 
įrengtas rūsys su atviru židiniu. 
Prašoma kaina $43,900.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL. 762-8255

PROGRESS 
REAL ESTATE LTD. P T? A T TAR

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286 
KING CITY — HWY 9 EAST, apie 30 mylių nuo Toronto, 10 akrų 
žemės ir mažas namukas. 500 pėdų prie kelio. Skubus pardavimas. 
Prašo $13,500.
RONCESVALLES — HOWARD PARK AVE., 9 kambariai, 2 prau
syklos, prie namo garažas ir dirbtuvė. Tinkama amatininkui. Didelis 
sklypas, namas be skolų, įmokėti $7-8,000.
DAVENPORT — OAKWOOD, atskiras su privačiu įvažiavimu ir ga
ražu, 10 didelių kambarių, alyva-vandeniu šildomas, 3 virtuvės, 3 
prausyklos. Sklypas 45x120. įrengtas rūsys. Įmokėti $10.000. 
KIPLING — RATHBURN, gražus 3 miegamųjų kambarių vienaaugš
tis (bungalow), 2 ekstra kambariai rūsyje, 2 prausyklos, didelis skly
pas. Arti mokyklų ir susisiekimo. Įmokėti $10,000.
GRENADIER RD. — RONCESVALLES, arti krautuvių ir puikaus 
susisiekimo, 10 kambarių atskiras namas, 3 virtuvės, 3 prausyklos, 3 
garažai, naujas šildymas alyva. Įmokėti apie $10,000. Namas be skolų. 
WINONA DR. — VAUGHAN RD., naujos statybos originalus tri- 
butis (triplex). Idealus nuomojimas, arti susisiekimo. Įmokėti apie 

Į $20,000.
S. JOKŪBAITIS

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

AUTOMAŠINŲ PARENGIMAS ŽIEMAI, pagrindinis patik
rinimas ir sutaisymas, greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Bloor Autorite Garage «,9rp6 ?rKc.n«ee>'
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

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

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.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm, B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

-------------- ~

EXTRA REALTY LTD.
758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161

BLOOR — DOVERCOURT RD., $5.000 įmokėti, mūrinis, 8 kambarių 
per du augštus namas; pirmame ir antrame augšte 3 skyrių prau
syklos; 2 šeimų namas; prašoma $26.900. ____
lt AKRU GEROS ŽEMES IR GRAŽAUS MIŠKELIO prie 7 ir 400 
greitkelio. Įmokėjimas— kiek kas turi. Prieinama kaina. Šio meto 
geras pirkinys._____  /
JANE — ANNETTE, $15.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 3 butų 
apartamentas, garažas ir privatus įvažiavimas. Prašoma $49.900.
J. KUDABA Namų tel. 783-2105

LIETUVIŲ JAUNIMO GEGUŽINI Ateitininkų žinios 
įvyks birželio 19, šeštadienį, Augustinavičių ūkyje prie Delhi, Ont Ją . Vyr. moksleivių stovykla Dainavo- 
rengia Londono, Ont., lietuviai studentai ir kviečia dalyvauti jaunimą ir je prasideda šį sekmadienį, birželio 
senimą iš visų apylinkių. Gegužinėje dalyvaus ir per S. Ameriką kėliau- 20. Kurie dar negavo registracijos 
jauti jaunimo grupė. Programa: 1 v.p.p. — registracija, 2 v. — sportas, blankų arba nežino kaip Dainavon 
5 v. — užkandžiai ir susipažinimo laisvalaikis, 8.30 v.v. — laužas, 10.30 nuvažiuoti, prašomi kreiptis j Ra- 
v.v. — dainos ir šokiai, grojant akordeonistams. Birželio 20, sekmadienį, moną Girdauskaitę tel. 533-0342. 
Mišios (giesmės su gitarom — Folk Mass). Įėjimas nemokamas. Vienin- Wasagos stovykla prasidės liepos 
teles išlaidos — už palapines nakvynei, jeigu jų reikės. Kviečiame visus! 25 d. Ji yra suskirstyta į 2 grupes

A — Augustinavičių ūkis — GEGUŽINES VIETA; B — šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčia (jei paklysi, lauki čia, mūsų atstovas tave išgelbės); 
C — Delhi District Secondary School; D — La Salette; e — Supertest 
three Corners garažas; f — BP garažas; g — Canadian Tire.

IMPORTAS
SPORTAS LIETUVOJ

Pabaltijo akademinio irklavimo 
pirmenybėse Rygoje gerai pasirodė 
Lietuvos studentai — laimėjo 4 pir
mąsias vietas. Šiek tiek blogiau pa
sirodė moterys. Bendroje ataskaitoje 
Lietuva su Latvija pasidalino I vietą.

Pabaltijo baidarių ir kanojų pir
menybėse Šiauliuose stipriausi buvo 
lietuviai — laimėjo I v. su 154 taš
kais, Latvija — II su 115 t. ir Es
tija— III su 75 t.

nyrąs įvyko Kelcuose. Pirmose šio 
turnyro rungtynėse Lietuva nugalė
jo R. Vokietiją 72:48. Antrose rung
tynėse pralaimėjo Lenkijai 53:56. 
Nežiūrint šio pralaimėjimo, Lietuvai 
teko I vieta.

N. Kvietkauskaitė penkiakbvoje 
vėl pagerino Lietuvos rekordą — su
rinko 4727 taškus ir 51 t. pagerino 
savo rekordą, šuolyje į augštį ji per
šoko 1.67 m. ir pakartojo Lietuvos 
rekordą.

Tarptautinis moterų krepšinio tur- (Nukelta į 7-tą psl.)

Toronto vasaros koncertai 1971 m.
Toronto miesto taryba per parkų ir pramogų skyrių, drauge su Toronto 
muzikų draugija, remiama muzikos plokštelių pramonės fondo ir "Toronto 
Doily Star", su malonumu praneša sekančias programas:

BIRŽELIO 20 —
Sekmadienį, birželio 20
2.30 v.p.p. High Park

2.30 v.p.p. ,Kew Gardens

5.30 v.p.p.
7.30 v.v.
7.30 v.v.
7.30 v.v.

High Park
Willowvale Park
Earlscourt Park
Greenwood Park

Pirmadienį, birželio 21
8.30 v.v. Ramsden Park

Antradienį, birželio 22
8.00 v.v. Allan Gardens

8.30 v.v. Withrow Park
Trečiadienį, birželio 23
12.15 v.p.p.

7.30 v.v.
8.30 v.v.
8.30 v.v.

Ketvirtadienį,
8.00 v.v.

8.00 v.v.

8.30 v.v.
8.30 v.v.

Nathan Phillips 
Square 
Monarch Park 
Eglinton Park 
Riverdale Pork 

birželio 24 
Nathan Phillips 
Square 
Forest Hill 
Memorial Park 
High Park 
Kew Gardens
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BIRŽELIO 24 SAVAITEI

41 1 eskadrono motorizuotojo dalinio 
orkestras. Viešnia — Miss Helen Murray ' 
48 pulko škotų karinis orkestras
48 pulko puičamųjų ir būgnų orkestras 
Vargonų rečitalis — Ronnie Padgett 
The Jimmy McDonald įvairi programa 
The Johnny Lombardi įvairi programa 
The Dave Black Amerikos paradinis orkest.

Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

4 1 1 eskadrono motorizuotojo dalinio 
orkestras.
Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras

The Benny Louis didelis populiarios muzi
kos orkestras
The Jimmy McDonald įvairi programa
The Benny Louis orkestras
The Linda Kent programa

The Johnny Lombardi įvairi programa

The Russ Little orkestras

Kadriliaus šokiai — Bob Scott ir jo orkestras 
Kadriliaus šokiai - Al Aylward ir jo orkestras

TORONTO MIESTAS 
19 7 1 

NEJUDOMO TURTO MOKESČIAI
Pagal savivaldybių ir turto įkainojimo įstatymą bei 

Toronto miesto taisykles 132-71 ir 133-71 nr., nuosavybių 
mokesčiai 1971 metams yra jau nustatyti. Išskyrus sumą, 
kuriai sąskaitos jau anksčiau pasiųstos, mokesčio likutis 
paskirstomas:

ketvirtas
VISAME MIESTE: mokėjimas

birželio 30

penktas iežtas
mokėjimas mokėjimas
rugsėjo 1 spalio 13

Nuosavybių mokesčių sąskaitos visam miestui išsiųstos 
prieš ar birželio 16 dieną.

• ■ ’ |
Mokesčių mokėtojai, negavę sąskaitų iki minėtos 

datos, prašomi kreiptis informacijų skyriun pagrindiniame 
augšte miesto rotušėje asmeniškai arba telefonu 367-7115. 
Kreipiantis raštu, adresuoti: Tax Collector, City Hall, 
Toronto.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAI: mokesčiai gali būti sumo
kami nustatytomis sumomis kiekviename banko skyriuje 
visame metropoliniame Toronte tik iki paskutinės 
mokėjimo datos. (Bankai gali paimti mažą patar
navimo mokestį).

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

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

W. M. CAMPBELL, .
City Trseswrer.

— jaunučių ir vyresniųjų. Jaunučiai
— nuo 7 m. iki 12 m. ir vyresnieji 
nuo 13 iki 18 m. Jeigu atsiras pa
kankamai vyresniųjų, kurie norės 
ruoštis būti ateityje vadovais arba 
būrelių globėjais, bus sudaryta atski
ra grupė. Registracijos blankai gau
nami Prisikėlimo par. raštinėje. Sto
vyklos komendantu bus K. Mangli- 
cas. Daugumas kitų vadovų bus pa
tyrę vadovavime studentai. Stovyk
los ūkiniais reikalais rūpinasi tėvų 
komitetas. Stovyklavietei pagerinti 
imama iš kiekvieno stovyklautojo po 
$1 už savaitę. Tai lyg ir registraci
jos mokestis, kuris bus imamas iš 
kiekvieno. Stovyklos mokestis: 1 vai
kui už 1 savaitę — $25, už dvi sav. — 
$45; 2 vaikam: už 1 sav. — $45. 2 
sav. — 80; 3 vaikams iš tos pačios 
šeimos: 1 sav. — $60, 2 sav. — $100.

Stovyklai reikalingas ūkvedys. Kas 
galėtų vieną ar dvi savaites stovyk
loje praleisti, prašomas paskambinti 
p. Juzukoniui tel. 231-6619. Hamilto
ne stovyklon registruoja E. Gudins- 
kienė, Londone — kun. B. Pacevi- 
čius.

Žygis “Ateičiai” bus ne tik Wasa- 
goje, bet ir Dainavoje. Visi prašomi 
rasti globėjus (sponsorius), kurie su
tiktų mokėti tam tikrą sumą už kiek-
vieną nueitą mylią. Wasagoje pernai 
“Ateičiai” buvo surinkta $400. Žygy
je privalo dalyvauti visi, todėl te
gu nelieka nė vieno be globėjų, žy
gio blankai gaunami kartu su regist
racijos blankais. Kas jų neturi, gali 
globėjų pavardes ir sumą užsirašyti 
ant paprasto lapo.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės žiemos sezono 

sueigos pasibaigė gegužės 17 d. Pas
kutiniai egzaminai į visus patyrimo 
laipsnius ir įžodis bus birželio 19- 
20 d. Romuvos stovyklavietėje. Kvie
čiame ir tėvelius kartu paiškylauti, 
nuvežti savo vaikus ir patalkinti Ro
muvai. Iškylos programa bus pradė
ta birželio 19 d., 12 v. ir baigsis birž. 
20 d., 3 v. p.p. Joje dalyvaujantieji 
skautai bus dr-vės vadovybės žinio
je ir ta prasme tėvų bendradarbiavi-
mas labai pageidaujamas. Pasiimti 
miegmaišius, indus, tualetinius reik
menis ir uniformas. Maistas bus 
bendras ir pačių skautų pasigamina
mas.

• Birželio 16, trečiadienį, 7 v.v. — 
antroji skautų vyčių kandidatų su
eiga skautų būkle.

• Birželio 11 d. skautų būkle po
sėdžiavo sk. S. Kairio muzikinio vie
neto globėjai, seniūnai, vieneto na
rių tėvai ir tuntininkai.

o Talka Romuvai organizuojama 
šį savaitgalį, birž. 19-20 d. Galintie
ji važiuoti į Romuvą praneša Br. 
Sapliui tel 537-1503. Laukiama tal
kos iš St. Catharines ir kitų vietovių. 
Komitetas mano, kad nebūtų per
daug, jei kiekviena šeima, siunčian
ti savo vaikus stovyklon, paaukotų 
per metus 1 savaitgalį stovyklavietės 
darbams.

• “Šatrijos” tunto vadovės, va
žiuojančios į stovyklą, renkasi bir
želio 22 d., 7.30 v.v., skautų būkle 
programai aptarti.

• Registracijos į stovyklą lapai 
su reg. mokesčiu turi būti grąžinti 
vadovams iki liepos 1 d. č. S.

*T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
Garbės prenumeratą $15: VI. Jan

kaitis; rėmėjo prenumeratas po $10: 
už dvejus metus — A. Gužiauskas, 
už vienerius metus — “Talka” Const
ruction Co. Ltd., P. Leilionis, Z. Ro- 
manauskas, Vacys Urbonas, B. E. 
Liskaukas, J. Lukša, J. Spranaitis, J. 
Švenčiūnas, P. Sluska, U. Teresevi- 
čienė, J. Liepa, G. Urbonas, A. Vib- 
rys, kun. J. Patašius, dr. S. Pacevi- 
čius, J. Meškys, Pr. Mekšrūnas, A. 
Vaičeliūnas, A. Starkus, A. Navickas, 
O. Viskantienė, B. Raulickis, A. Ma
žeika, A. Sagevičius, VI. Melnykas, J. 
Senkus, A. Petrašiūnas, V. Kaveckas. 
Br. Vengris, L Valavičius, M. Sto- 
lienė, L. Baziliauskas, dr. J. Mauru
kas, A. Empakeris, kun. Z. Smilga, 
K. Lišauskas; $5: A. Bernotas, A. 
Elvikienė; $2: S. Paškauskas, G. Va- 
lantinas, A. Pikutis; $1: E. Eursa, A. 
Sams, S. Sešelgis, A. Smailys, P. Šu
kys, M. Guoba, S. Vaitekūnienė, S. 
Ramanauskas, V. Karauskas, E. Ra- 
davičiūtė, B. Sriubiškis. Dėkojame 
visiems.

Dienraštis “Star” gegužės 29 
d. laidoje paskelbė E. G. Staus- 
kienės ilgoką laišką, kuriame 
kritikuoja kanadiečius, girian
čius sovietinį gyvenimą. Tarp 
kitko ji sako: “Ar tikrai kaiku- 
rie mano, kad Rusijoj rojus? 
Tai kodėl tiek daug žmonių bė
ga iš to rojaus, rizikuodami sa
vo gyvybe? Kodėl tie šaunieji 
kanadiečiai nevažiuoja gyventi 
Rusijon? Ar jie žino, kad ten 
jie turės dirbti ilgas valandas 
už kapeikas? Kad ten neturės 
religijos ir kalbos laisvės? Kad 
turės tylėti arba rizikuoti baus
me?” Toliau laiško autorė pri
mena, kad sovietinė valstybė, 
viską atėmusi iš žmonių ir mo
kėdama labai menkus atlygini
mus, galėjo įvesti nemokamą 
švietimą ir gydymą bei kietą 
drausmę. Tai esą galėtų turėti 
ir kanadiečiai, jei dirbtų tik už 
centus.

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 • 1611 Bloor St. W.

BLOOR — SYMINGTON, apie $3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, prašoma tik $21.500. Atvira skola. Namas gerame stovyje.
BLOOR — DUNDAS, apie $6.000 įmokėti, 8 kambarių puikus pajamų 
namas, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 2 garažai. Prašo $30.500. Atvira sko
la. $300 mėnesinių nuomos pajamų plius butas savininkui.
SWANSEA, gražus vienaaugštis mažai šeimai, garažas su privačiu 
įvažiavimu, įrengtas rūsys, prašoma kaina $28.900, viena atvira skola 
balansui.
SUNNYSIDE — RONCESVALLES, 10 kambarių atskiras pelningas 
namas, apie $10.000 įmokėti ir viena atvira skola, daug baldų įeina į 
kainą, dvigubas garažas su labai plačiu įvažiavimu.
BURNHAMTHORPE — BLOOR, puikus 6 kambarių vienaaugštis 
(back-split) vos keleto metų senumo, puikiai įrengtas rūsys su židi
niu, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, apie $15.000 įmokėti ir 
viena skola balansui arba mažiau, gražus kiemas.
INDIAN RD. — BLOOR, dvibutis, apie $6.000 įmokėti, arti Bloor, 
prašoma kaina $38.900, parduoda senutė našlė.
STAYNER, ONT., beveik pačiame miestelyje 260x150 pėdų sklypas 
su gana didele kabina, miesto vanduo ir elektra, galima padalinti į 
du sklypus, prašoma kaina tik $4.900.

Al. Garbenis, arba Pr. Herberts,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A » A A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r AlČA/vIA 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

MOKA 
5Y1 % už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Y2% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8Y2% už mortgičius

Kapitalas virš keturių 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 penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. 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 K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

QUEBEC — DUNDAS, $2.500 įmokėti, 6 kambarių, per visą namą 
koridorius, 2 modernios virtuvės, nauja krosnis, rūsys, įvažiavimas; 
prašoma $18.000.
BLOOR — WINDERMERE, atskiras plytinis 6 kambarių namas, mo
derni virtuvė, moderni krosnis, platus įvažiavimas su garažu; pra
šoma $29.900.
PRINCESS MARGARET — MARTIN GROVE apylinkėje, $10.000 
įmokėti, vienaaugštis (bungalow), plytinis, atskiras, 4 miegamųjų, 
garažas, didelis poilsio kambarys, pilnai užbaigtas, labai švarus.
$5.000 ĮMOKĖTI, dvibutis (duplex) 10 kambarių, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, 2 saulės kambariai, šiltu vandeniu šildomas, 2 garažai, mort- 

' gičius 8%; prašoma $38.900.
10 KELIAS — ROSEWOOD AVE., $5.000 įmokėti, atskiras plytinis, 
6 šviesūs kambariai su saulės kambariu, nauja krosnis, privatus įva
žiavimas, garažas, vienas mortgičius 9%.

1082 BLOOR St. W„ TORONTO 4,
Tel. LE 4-8459

f

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

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

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą J
Pagrindinė įstaiga: 658 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036 <

Hamiltone skyrius: <
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 4

< 
čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; * 
didelis pasirinkimas skarelių, megxtiniu ir kitų dalykų, * 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis. ,

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST, Toronto 7 (tarp Davisvflle Ir EgUntoa) 

TeL 487-2147. vakarais 445-8955 
Meistrižkas 4Tb—, pufikOs Hetindfti projeMpi



Prašom nesistumdyti!
Autobuse sėdi žmogelis ir 

nerviškai rangosi. Pagaliau jis 
sako šalia sėdinčiai storulei:

— Prašyčiau manęs nestum
dyti!

— Aš pono visiškai nestum
dau, — pasiaiškino ponia, — aš 
tik kvėpuoju...

Negali pasakyti
— Jau laikas man eiti namo 

ir pasiaiškinti žmonai, — taria 
vyras, žiūrėdams į laikrodį.

— Pasiaiškinti, bet už ką ir 
apie ką? — nustebęs klausia jo 
viengungis draugas.

— Ką aš galiu žinoti, už ką 
žmona prie manęs prikibs?

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
BDVABDAS 8ULAITIS

ŠYPSENOS
Mokykloje

Tikrindamas mokinių ideolo
ginį pasiruošimą, mokytojas ap- 
klausinėja klasę Vilniuje:

— Kas tavo motina?
— Plačioji tėvynė Sovietų Są

junga, — atsako vienas po kito 
mokiniai.

— Gerai. Kas tavo tėvas?
— Didysis partijos vadas drau

gas Brežnevas.
— Labai gerai. Kuo norėtum 

būti?
— Geru komunistu, — kaip 

susitarę atsako mokiniai.
Atėjo žydelio eilė. Gavęs tuos 

pačius atsakymus į pirmuosius 
klausimus, mokytojas klausia:

— O kuo gi norėtum būti?
— Našlaičiu, drauge mokyto

jau ...
Koks jūsų numeris?

Sena dama, vos nepakliuvusi 
po dviračiu:

— Ar negali paskambinti?
— Taip, su malonumu. Koks 

jūsų numeris, močiute?
(Iš danų humoro).

• Kol kuklusis stovi už mylimo
sios durų, nedrįsdamas pasibels
ti, atkaklusis ją pro langą į pasi
matymą išsigabena.

Blogas sapnas
Žmona: Sakyk, Antanai, ko

dėl tavo plaukai taip pasišiaušę?
Vyras: Sapnavau baisų sapną.
Žmona: Kokį?
Vyras: Sapnavau, kad pas mus 

| svečius atvažiuoja tavo mama 
ir atsiveža keturis šuniukus, tris 
kates ir papūgą ...

Taupumas
— Kodėl nekviečiate gydy

tojo ligoniui? Juk jis jau trečia 
diena paralyžuotas.

— Laukiame gal dar kokia 
liga prisiplaks, tai tada pakvie
sime jį visom ligom kartu ...

Mandagus vyras
Jaunavedė: Pasakyk, brangu

sis, kaip tau patinka mano viri
mas?

Vyras: Ak!... Tikroji meilė 
viską nugali.

Ligonis
Kada sergi, kreipkis .pas advo

katą, kuris, kaip ir gydytojas, 
mielai priims užmokestį, bet pa
liks tave gyvą.
• Turtingo žmogaus pasako
jami anekdotai visada juokingi.
• Geriau persūdyti sriubą, negu
kalbą. Parinko Pr. Alš.

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.

. Skambinti — J. GUDAS
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. Tel. 534-7525

BALIO MASKELIŪNO 

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA —LUNA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

alfa RADIO & TV 
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • 

STATOM IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKI

MAS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave., 
Tel. 531-6165 

Dirbtuvė
> |1 M|

295 Rohcesvalles Avė., 
Tel. 536 -1373 

Atidaryta: Kasdien 9—6 v. 
Ket. ir penkt. 9—9 v.

I MILIJONĄ DOLERIŲ kopiantis 
Lietuvių Fondas savo metini narių 
suvažiavimą turėjo birželio 5 d. Jau
nimo Centre. Kaip paaiškėjo iš pra
nešimų, šis fondas per 9 gyvavimo 
metus sukaupė apie $700.000 ir tu
rėjo $132.000 pelno už investuotus 
pinigus, kuri išdalino lietuviškiems 
kultūriniams reikalams. Suvažiavimą 
atidarė Fondo tarybos pirm. dr. G. 
Balukas, maldą sukalbėjo vysk. V. 
Brizgys. Sveikino gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis, V. Kamantas, dr. V. 
Šimaitis, J. Jasaitis. Buvo pranešta, 
jog šiuo metu fondas turi 2808 na
rius, kurie sudėjo daugiau kaip 
$700.000, ir tikimasi, jog švenčiant 
Fondo dešimtmeti bus pasiektas mi
lijonas. Fondo pinigai yra sumaniai 
investuojami — pvz. 1970 m. gauta 
6.37% palūkanų. 1971 m. tikimasi 
gauti $35.000 palūkanų už investuo
tą kapitalą. Iki šiol iš $132.000 išda
linto pelno daugiausia ($30.200) bu
vo paskirta knygų leidimui. Truputi 
mažiau ($30.025) augšt. lituanistikos 
mokslui remti. Pranešimus padarė 
fondo tarybos pirm. dr. G. Balukas, 
valdybos pirm. dr. K. Ambrozaitis, 
investacijos kom. pirm. H. Daras ir 
kt

ČIURLIONIO ANSAMBLIS, prieš 
išvažiuodamas į P. Ameriką, apsilan
kė Čikagoje ir birželio pihnąjį sa
vaitgali davė du koncertus. Esant 
rekordiniam karščiui (apie 95°) šim
tinė čiurlioniečių gerokai prakaitavo 
nevėsinamoje Marijos Augšt. Mokyk
los salėje, o taip pat devintą prakai
tą braukė ir publika, kurios, deja, 
nebuvo gausu, gal dėl karščių bai
mės. Kurie atėjo — nesigailėjo, nes 
čiurlioniečiai atsivežė Įdomią progra
mą. Juokavo, kad tokie karščiai 
jiems naudingi, nes užgrūdins juos 
sunkioje kelionėje, kurioje per dvi 
savaites turės 8 koncertus. Programą 
Čikagoje pradėjo mišrus choras liau
dies dainomis. Pirmoje vietoje nu
skambėjo tradicinė čirlioniečių dai
na — “Mes padainuosim”, kurią har
monizavo pats ansamblio vadovas ir 
dirigentas A. Mikulskis. Po to salės 
sienas sudrebino vyru choras, o po 
pertraukos salėje pasigirdo moterų 
choro garsai, palydint kanklių orkest
rui. Kaikuriose dainose pasirodė ir 
solistai: I. Grigaliūnaitė, A. Gilys ir 
VL Piečaitis. Programa kiekvienam 
lietuviui graži ir Įdomi, tik klausi
mas, kiek ji galės sudominti P. Ame
rikos gyventoją. Koncertus Čikagoje 
organizavo Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos Komitetas, kuris buvo su
daręs specialų rengimo komitetą su 
pirmininku Anatolium Laku.

LATVIJOS ŽYDĖ Rivka Aleksand- 
rovič, kurios 23 m. dukra Rūta ne
seniai buvo nuteista Rygoje vienerių 
metų sunkiųjų darbų kalėjimu už 
priešsovietinę veiklą, kalbėjo Čika
gos ir La Salle viešbutyje. Ši mote
ris, kuriai buvo leista š. m. balandžio 
23 d. emigruoti Izraelin, iš kur ji at
vyko i JAV, teigė, kad jos dukrai ir

kitiem trim Rygos teisme nuteistiem 
buvo paskirtos, palyginus, mažos 
bausmės todėl, kad Amerikos pilie
čiai labai jautriai reagavo į žydų per
sekiojimą. Rygos teisme keturi tei
siamieji buvo kaltinami esą jie per
spausdino ir dalino “subversyvinę” ir 
“šmeižiamąją” medžiagą, nors speci
finių Įrodymų nebuvo duota. Rivkos 
Aleksandrovič pranešimą Čikagoje 
organizavo kelios vietinės žydų gru
pės, kurios rūpinasi Rusijoje perse
kiojamų žydų parama ir stengiasi 
jiems padėti emigruoti. 
• • •

JOHN PAKEL (Pakalnis), vienas 
plačiausiai žinomų finansinėje srity
je lietuvių Amerikoje, mirė birželio 
6 d., sulaukęs 76 m. amžiaus. Gimė 
1894 m. Utenos apskr. Kurį laiką dir
bo paprastu darbininku, 1914 m. at
vyko i JAV ir čia pradėjo nuo juoda
darbio pakopos. Kopdamas augštyn, 
sumanė įsteigti taupymo bendrovę, 
kurią pradėjo su mažu kapitalu ir iš
augino iki milijoninę apyvartą daran
čios Įstaigos. Velionis vadovavo “Chi
cago Savings and Loan Assn.”, kuri 
turėjo dideli pastatą Čikagos Marqu
ette Parpė, čia savo pinigus taupė ir 
nemažai lietuvių, kurių buvo ir bend
rovės tarnautojų tarpe. Pakel palai
dotas birželio 10 d. šv. Kazimiero 
liet, kapinėse.
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Pagrin
dinėje bibliotekoje visą birželio mė
nesį veikia lietuvių liaudies muzikos 
instrumentų paroda. Vieta šios bib
liotekos muzikos skyriuje buvo gauta 
S. Balzeko rūpesčiu, o jos Įrengimu 
pasirūpino sesuo kazimierietė Ber
narda, J. Kreivėnas ir L. Kairys. — 
Balzeko Lietuvių Kultūros Muzėjus, 
minėdamas 5 metų sukaktį, birželio 
22 d. vakare rengia priėmimą kvies
tiem svečiam. — Pirmoji ekskursija 
Lietuvon, kurią suorganizavo VI. 
Rask-Rasčiauskas, išvyko gegužės 27 
d. šią vasarą jis dar rer'ia keturias 
panašias ekskursijas.

St. Catharines, Ont.
KIEKVIENAIS METAIS skautų 

rėmėjai rengia Jonines su įdo
mia programa, čia turėsime progos 
išgirsti pagarsėjusią solistę G. čap- 
kauskienę. Ji yra dalyvavusi ir Čika
gos lietuvių operos “La Traviata” 
pastatyme, aplankiusi šio kontinento 
didžiąsias kolonijas. Taip pat daly
vaus ir Detroito tautinių šokių grupė 
“Šilainė”, vadovaujama prityrusios ir 
gabios mokytojos G. Gobienės. Iš 
spaudos teko patirti, kad “šilainė” 
yra gražiai užsirekomendavusi — 
daug kur Amerikoj pasirodžiusi ir 
sulaukusi gražaus įvertinimo. Į St. 
Catharines ši grupė atvyks pirmą 
kartą. Yra pasižadėjusi dalyvauti ir 
St. Catharines tautinių šokių grupė, 
dar tik praeitą rudenį įsisteigusi ir 
jau spėjusi padaryti geroką pažangą. 
Ši grupė pasirodė St. Catharines tau
tybių festivalyje ir buvo gražiai įver
tinta kanadiečių žiūrovų. Jai vado
vauja mokytojai St. Zubrickienė ir J.

SPORTAS
(Atkelta iš 4-to psl.)

Lengvosios atletikos varžybose Ry
goje kaunietis Rimantas Plungė ru
tulio stūmime pasiekė naują Lietu
vos rekordą — 19.40 m. Senasis re
kordas — 19.23 m. priklausė jam 
pačiam.

Lenkijoje vyksta modernios pen- 
kiakovos varžybos, kuriose pirmauja 
Lietuvos komanda — šiuo momentu 
turi 5714 taškų, Lenkija 5599 t.

Europos bokso pirmenybės prasi
dėjo Madride. Dalyvauja vienas lie
tuvis — J. Juocevičius. Jis boksuosis 
II vidutiniame svoryje.

SPORTAS VISUR
Futbolo rungtynės pasaulio rink

tinė — Sov. Sąjunga baigėsi lygio
mis 2:2. Rusai rungtynes vedė 2:0, 
tačiau rinktinė antrame kėlinyje pa
sekmę išlygino.

VYČIO ŽINIOS
ŠĮ sekmadienį, birželio 20, 1 v.p.p., 

Georgetown golfo aikštyne įvyks at
viros Vyčio golfo pirmenybės vyrų 
A, B ir C, jaunių, jaunučių ir, jei 
atsiras, moterų klasėse. Kviečiami 
dalyvauti visi žaliojo sporto mėgė
jai.

Krepšinio stovyklavietės pagerini
mo talkoje praeitą savaitgalį daly
vavo gausus būrys vytiečių. Darbai 
bus tęsiami kiekvieną savaitgalį. Vi
sus kviečiame talkon. Norima įreng
ti būstinę. Tad kreipiamės į visuo
menę prašydami paaukoti šiai būsti
nei vidaus įrengimų. Galintieji pa
aukoti prašomi kreiptis pas vytiečius 
arba į Šv. Jono Kr. parapiją. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Lengvosios atletikos treniruotės 

prasidės ateinančią savaitę Parkdale 
stadijone, Close & Queen St. Trene
riai — M. Malinauskas ir R. Petraus
kas. Varžybos vyks — liepos menasi. 
Birželio 20 d., 1 v., Vyčio atvirame 
golfo turnyre, Georgetown aikštėj, 
bus ir komandinės varžybos tarp Vy
čio ir Aušros, -r- Kvebeko stalo teni
so turnyre Aušros jaunieji žaidėjai 
P. Klevinas ir B. Plučaitė, žaisdami 
prieš geriausius Kanados žaidėjus, 
laimėjo II vietą jaunių grupėje.

Kanados taryba jau nekartą 
yra susilaukusi kritikos už nevy
kusį premijų ir stipendijų skirs
tymą. Naują audrą sukėlė Ka
nados generalinio gubernato
riaus vardu paskirta $2.500 li
teratūrinė premija torontiečiui 
poetui bpNichol (taip jis pasira
šo) už poemą “The Eventual 
True Story of Billy te Kid”. 
Kaikurių kritikų nuomone, tai 
esąs blogai sueiliuotas pornogra
finis kūrinys, nevertas jokio at- 
žymėjimo.

ČESNAKAS-
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SKAITYTOJAI PASISAKO
KLAIDINA SKAITYTOJUS

VUniuje leidžiami kaikurie laikraš
čiai atgaivino balandžio pirmosios — 
melagių dienos tradicijas, šiemet hu
moristinio pobūdžio melagingus raši
nius paskelbė “Literatūra ir Menas” 
ir išeivijoje plačiau paskleistas “Gim
tasis Kraštas”. Pirmajame vilniečius, 
be abejonės, prajuokino “šluotos” 
red. Jono Bulotos balandinis pokštas 
apie Vilniaus bastiono-barbakano res
tauravimą “Kviečia ‘Pasaga’...” Pa
sak J. Bulotos, ši^ institucija, pavers
ta aline, darbą pradėjo balandžio 1 
d. Pirmenybė buvusi atiduota ne is
torijai, bet bizniui, nes juk praeitis 
turinti tarnauti dabarčiai. Klientus 
“Pasagon” vežioja daugiavietės ka
rietos iš Gedimino aikštės, o “Pasa
goj” juos sutinka vaidilutėmis ap
sirengusios paslaugios padavėjos su 
rūtelių vainikėliais ant geltonų ka
sų. Alaus pardavimo automatai pri
mena šarvuotus senovės lietuvius. 
Įspraudęs šarvuotan delnan nustatytą 
sumą pinigų, gauni bokalą alaus, pa
bandęs “apstatyti” tokį automatą — 
niuksą pašonėn... Ir visdėlto ant to
kios neabejotino humoro meškerės 
užkibo JAV gyvenantis senas vilnie
tis J. Cicėnas, “Pasagos” atidarymą 
pristatęs kaip tikrą faktą “Naujienų” 
skaitytojams savo “Dienų skeveldro
se”. Nei “Naujienų” redakcija, nei 
pats J. Cicėnas lig šiol nesiteikė ati
taisyti padaryto neapsižiūrėjimo, 
nors jis klaidina skaitytojus. Bus tik
rai juokinga, jeigu su ekskursija Vil
niun nuvažiavę čikagiečiai užsimanys 
išgerti bokalą alaus “Pasagoje” ir pa
sigrožėti vaidilutėmis apsirengusio
mis padavėjomis ar gauti šarvuoto au
tomato niuksą pašonėn už delnan 
įdėtą amerikietišką dolerį. Pasaką 
apie neegzistuojančią “Pasagą” kaip 
tikrą dalyką žinių iš Lietuvos sky
riuje paskelbė ir Bostone leidžiamas 
“Keleivis”. Taigi, Vilniuje galės ap
sijuokinti ne tik čikagiškiai, bet ir 
bostoniškiai.

“Gimtasis Kraštas” balandžio 1 d. 
laidoje duoklę melagių dienai atida
vė Rimanto Žilevičiaus humoristiniu 
reportažu “Aptiktas požeminis trak
tas”, kuriame kalbama apie atrastą 
požeminį kelią iš Vilniaus žemutinės 
pilies į Medininkus. Šiame rašinyje 
taip pat prikaišiota tokių absurdų, 
kaip pvz. požeminiuose kambariuose

Pajieškojimas
Pajieškomas Martinis L ū k a i t i s 

(Kurtas Lūkaitis), kilęs iš Winden- 
burg, Šilutės apskrities, Klaipėdos 
krašto. Turimomis žiniomis, gyvena 
Britų Kolumbijoj. Atsiliepti šiuo ad-» 
resu: KLB krašto valdyba, 1011 Col
lege St., Toronto 4, Ont.

išlikusias meškenos, druska odiniuo
se maišeliuose, rupiai maltų ruginių 
paplotėlių dulenos. Kad kas nepati
kėtų, jog meškenos, druska ir duona 
gali atlaikyti ištisų šimtmečių viską 
niekais paverčiančius dantis, buvo 
pridėta reikšminga pastaba: “Moks
linė konferencija vakarykštį atradi
mą numato aptarti šiandien — 1971 
m. balandžio 1 d.” Sekančiame “Gim
tojo Krašto” nr. redakcija juodu ant 
balto paskelbė: “Kaip dauguma skai
tytojų teisingai suprato, praėjusiame 
“Gimtojo krašto” numeryje išspaus
dintas R. Žilevičiaus reportažas “Ap
tiktas požeminis traktas”—autoriaus 
išmonė tradicinei “balandžio pirma
jai“.

Ant šios meškerės užkibo Montrea- 
lio “Nepriklausoma Lietuva.” Po vi
sų “Gimtojo Krašto” įspėjimų ji ėmė 
ir persispausdino Rimanto Žilevi
čiaus minėtą rašinį “Aptiktas pože
minis traktas”, tarytum tai būtų tikri 
dalykai.

Tai trys pavyzdžiai, kuriuose balan
dinis humoras sumaišytas su gyveni
mo realybe. Negi mūsų spaudos žmo
nės neįstengia atskirti juoko nuo 
faktų? Kiekvienas išeivijos lietuvis 
nori žinių iš sovietų okupuotos Lie
tuvos ir jas mielai skaito, tačiau ne
apdairumas jų atrinkime bei paruo
šime yra apgailėtinas reiškinys, silp
ninąs pasitikėjimą spauda.

Kostas Vardas
VIENAŠALIŠKI ĮSPŪDŽIAI

Buvau labai pradžiugintas J. J. 
laiško, atspausdinto “Tž” 1971. V. 6, 
apie mūsų tautietės teniso žvaigždės 
E. Simerl nesiorientavimą bei viena
šališkus įspūdžius iš raudonosios Ki
nijos, kur nesą elgetų. Pasirodo, jos 
tos rūšies pareiškimai pasiekė ir 
provincijos spaudą^ štai, “The Sault 
Daily Star” š. m. gegužės 12 d. lai
doj persispausdino straipsnį “Chine
se Really Sincere”, kur E. Simerl 
pasakoja nemačiusi žmonių masių, 
varomų darban, niekas jų užpakaly
je nestovėjęs su botagu ... Kiniečiai 
esą laimingi. Jų muitininkai nesido
mėję svečių daiktais, nepriėmę jokių 
dovanų. Tai naivūs įspūdžiai. Negi 
raudonieji kiniečiai, pasikvietę sve
čius, ims ir pademonstruos vergų 
mases! Svečiams globot buvo paskir
ti angliškai moką valdžios žmonės, 
kurie naiviems amerikiečiams ir ka
nadiečiams mokėjo užimponuot. Su
augę žmonės turėtų tai suprasti ir 
nedaryti tokių išvadų, kaip E. Simerl.

Daug jaunosios kartos nustojome 
išeivijoj, daug mūsų jaunų atžalų 
pasidarys trąša svetimom kultūrom 
ir valstybėm, o pavergtoji Lietuva ir 
lietuviai išeivijoj liks nuskriausti.

J. Sk.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specia'^ose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1934 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniai,
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ 
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co 480 ROHCESVALLES AVE., 

•TORONTO 3, ONTARIO

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

A&B TAILORS
Sav A. B. BERESNEVIČIUS 

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. * LE 1-3074 *Sav. P. Užbalis

Visą rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
Tel. WA 13225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Bieliūnas. Joninės įvyks liepos 3 d. 
Merriton Community Hall, Park 
Street. Salė erdvi, patogus privažia
vimas, automobiliams vietos daug. 
Tad iki pasimatymo Joninėse!

Koresp.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA ge

gužės 15 d. užbaigė pirmojo pusme
čio programą ekskursija po Niagaros 
pusiasalį. Labiausiai domėjosi jau
nieji ekskursantai bei jų palydovai 
mokyt. V. Alonderienė ir trys Juozai 
vairuotojai Niagara Falls muzėjum, 
kuris turi 26 skyrius. Jo kaikurie 
eksponatai yra 1000 metų senumo. 
’Muzėjaus organizatorius Thomas Ber- 
nett 1827 m. pradėjęs statybą, rinko 
eksponatus nuo Egipto iki Korėjos. 
Šis muzėjus yra labai įvairus — jame 
galima rasti nuo mažiausio skorpijo- 
no iki 50 pėdų banginio skeleto.

RAMOVĖNŲ ORGANIZUOJAMA 
šeimyninė gegužinė birželio 20 d. p. 
Bieliūnų ūkyje turės įdomią progra
mą: sportą, loteriją ir mūsų mažųjų 
tautinių šokių grupę, vad. S. Zubric- 
kienės. Akordeonistas — S. Zubric- 
kas. Rengėjai kviečia dalyvauti visus 
tautiečius. Pradžia — 12 v. Gegužinė 
bus ne sode, bet ant pievos už upelio. 
Įvažiavimas ne per p. Bieliūnų sody
bos kiemą, bet per Crowland Av. — 
Yokom Rd. Sekti krypties.rodykles į 
gegužinę. Jeigu būtų lietinga diena, 
gegužinė nukeliama į sekantį sek
madienį. Koresp.

geras vaistas 
česnakas (garlic) yra natūralus krau
ją valantis vaistas — padeda jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo nešva
rumų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PE ARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vattojama. 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnako kaip vaistų, tikė
dami jo gydomąja bei stiprinamąja 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEAR LES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. šios česnako kapsulės n e tu r 
nei kvapo, nei skonio.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA KANADOJ SPECIALI 
EUROPIETIŠKŲ SKANĖSTŲ KRAUTUVE, TURINTI 
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS IR DIDŽIAUSIO PASIRINKI
MO KONKURENCINĖMIS KAINOMIS GAMINIUS

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (Prieš Keele St. požeminio stotį)

yorkdale shopping centre
-Fairview Mall, Sheppard Ave. / Don Valley Parkway

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais
——■■ t .—ii ■« —ii m ■ n>

■.......... ~ --------------------------------------- -------- ■ -------------------------------

PRANO BARAUSKO ĮSTAIGA 231-2661 

REAL ESTATE IR APDRAUDA 

3828 BLOOR W„ ISLINGTON (6- POINTS PLAZA)

A. LIŪDŽIUS, B.L
421 Roncesvalles Avė.

(Toronto Dominion Bank
II augštas)

Telefonai: Įstaigos 537-1708
namų 279-7980

Priėmimo laikas pagal 
susitarimą telefonu.

DR. E. ZUBRIENE

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
J. LISAUSKAS, " 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA (VAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APSILDVMO 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* 
sau iširusius galus ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3 -4912.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo lt 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto 11d 4 vaL po 

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

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

470 College St. Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefono

MEDUS

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

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

LLUNSKY.RO


IS TORONTE
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Springhurste, Gerojo Ganytojp 

stovyklavietėje, pamaldos nuo šio 
sekmadienio — 10 ir 11 vaL

— Gerojo Ganytojo stovykla prasi
dės liepos 4 d. Stovyklautojų regist
racija — klebonijoj. Stovykla veiks 
3 savaites. Vėliau tose pačiose patal
pose bus “Vyčio” klubo stovykla.

— Šį sekmadienį pamaldose prisi
menami 1941 m. Lietuvos sukilėliai 
30 metų sukakties proga.

— Praėjusį pirmadienį šv. Jono 
liet kapinėse palaidota a.a. Kotryna 
Gaspuitienė. Velionės dukroms ir vi
siems artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Sveikiname Henriką ir Dalią 
Steponaičius birželio 12 d. sukūru
sius šeimos židinį.

— Pamaldos: šį trečiadienį 8 v. 
— už a.a. Vaclovą Čapliką; šeštadie
nį 9 v. — už a.a. Juozą Zenkevičių. 
Sekmadienį 10 v. metinės už Kazi
mierą Ivanauską ir 11 v. už a.a. 
Stasį Raginską, A. Stungurienės tė
velį.

Gerojo Ganytojo stovykla šiais me
tais prasidės liepos 3, šeštadienį. Į 
stovyklą priimami visi lietuviai Vai
vai nuo 7 iki 16 m. amžiaus. Mokestis 
už 1 vaiką: $25 — 1 savaitei, $40 — 
2 savaitėm, $50 — 3 savaitėm; už 2 
vaikus iš šeimos: $40 — 1 savaitei, 
$70 — 2 savaitėm, $90 — 3 savaitėm; 
už 3 vaikus ar daugiau iš vienos 
šeimos: $50 — 1 savaitei, $90 — 2 
savaitėm, $110 — 3 savaitėm. Vaikai 
stovyklon turi atsivežti savo patalynę 
ir aprangą. Maistui įrankių vežtis 
nereikia. Registruotis jau dabar šv. 

■ Jono par. klebonijoje tel. EM 4-7646.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Sekmadienį 9.30 v.r. — pamaldos. 
— Metinė parapijos iškyla — bir

želio 27 d. Humber Trails parke. 
Pamaldos — 11 v.r. Parkas yra prie 
King Side Road, 3 mylios į rytus 
nuo Nobleton, Ont. Važiuoti 400 ke
liu į šiaurę iki King Side Rd. ir 
King Side Rd. i vakarui 3% mylios 
iki parko. Taip pat galima važiuoti 
27 keliu į šiaurę iki Nobleton centro 
(pagrindinių šviesų), sukti į deši
nę . ir važiuoti 3 mylias į rytus 
King Side Rd. iki parko, kuris yra 
į pietus nuo kelio. Iškylos vieta — 
pačiame Humber Trails parke “Slee
py Corner”.

— Už bažnyčios remontą ir naują 
kilimą parapija reiškia nuoširdžią 
padėką p.p. O. ir E. Delkams, V. ir 
I. Dauginiams už lėšas bei darbą, 
Emiliui Jankui už sunkią darbo au
ką, už talką — p.p. Dauginienei, Del- 
kienei ir Sukauskienei.

— Toronto tautinių šokių grupei 
“Gintaras” paremti suaukota $152.

— Praėjusio sekmadienio svečiai 
pamaldose: iš Vokietijos p. Riterie- 
nė, kuri atvyko trim mėnesiam į Ka
nadą pas savo mamytę Oną Langie- 
nę; p. Vilkienė, p. Dičpetrienės se
sutė iš Australijos.
PASITURINTIS NAŠLYS, 58 m. am
žiaus, jieško našlės—gyvenimo drau
gės iki 60 metų amžiaus. Rašyti: “T. 
Ž.” administracija, c. o. Našlys, 941

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Kotrynai Gasputie- 

nei, dukras K. Rukienę ir E. Jakū- 
baitienę bei artimuosius giliai už
jaučiame. Velionė palaidota birž. 14 
d. Taip pat užjaučiame VI. Staba- 
činską, Lietuvoje mirus jo mamytei.
— Nuoširdžiai sveikiname Eliziejų 
ir Genę Dubininkus 25 m. vedybinės 
sukakties proga.

— Mišios: trečiad., 7.30 v. —už 
a.a. S. Butkienę, užpr. A. Pakamie- 
nės; šeštad., 8.30 v. — už a.a. Eug. 
Bubelį, užpr. vaikučių; 9 v.— konceL
— tretininkų intencija; 9.30 v. — 
už a.a. T. Stabačinskienę, užpr. VI. 
Stabačinsko; šį sekmad., 9 v. — už 
a.a. M. Slapšį, o 10 v. — už a.a. Al
girdą Slapšj, abi užpr. A. Slapšienės 
ir vaikučių; 11.15 v. — už a.a. M. 
Dervinį, užpr. p. Rėkščių; antrad., 
birželio 22 d., 7.30 v. — už a.a. A. P. 
Zableckus, užpr. K. Ričkienės.

— Birželinės pamaldos sekmadie
niais — po Sumos, šeštadieniais — 
po 9 v. Mišių, kt. dienomis — po 
8 v. Mišių.

— Tebelankomos šeimos anksčiau 
skelbtose, bet dar nelankytose, gatvėse.

— Parapijos biblioteka ir spaudos 
kioskas iki rudens uždaryti.

— Baigiant žiemos sezoną, birž. 9 
d. parapijos tarybos prezidiumas ap
žvelgė par. veiklą ir finansus bei 
nustatė ateinančiame sezone atlikti
nų darbų planą. Nutarta: talkinti 
apylinkės valdybai karavano me
tu; rudenį tęsti suaugusių religinio 
švietimo paskaitas ir diskusijas; lap
kričio 17 d. ruošti jaunųjų šeimų ka
vutę ar vakarienę;' gruodžio 4 d. or
ganizuoti dėvėtų drabužių išpardavi
mą; 1972 m. kovo 12 d. ruošti para
pijos vakarienę'; tęsti stovyklavietės 
pagerinimo darbus, bet tam nenau
doti parapijos iždo.

— Apgailestaujame, kad dėl anks
tyvesnių įsipareigojimų “Vilniaus” 
paviljonui karavano metu galėjome 
užleisti tiktai dalį patalpų;

R. Geležiūnas, “TŽ” skaityto
jas ir rėmėjas, užsimokėjo pre
numeratą už trejus metus i prie
ki ir pridėjo $20 auką. Nuošir
dus ačiū. Svarbu, kad visi pre
numeratoriai būtų užsimokėję 
bent vienerius metus i priekį. 
Už atsilikusiems prenumerato
riams siunčiamą laikraštį paštas 
reikalauja dvigubai brangiau, 
nes jų nelaiko reguliariais pre
numeratoriais.

Jadvyga Grigaliūnienė iš Či
kagos viešėjo pas artimuosius.

Jau išėjo iš spaudos “Moters” 
žurnalo 1971 m. 3 numeris ir iš
siuntinėtas skaitytojams.

RETAI PASITAIKANTI PROGA 
mėgstantiems Springhurstą. Prieina
ma kaina, netoli šv. Jono Kr. para
pijos salės parduodamas gerai Įreng
tas dviejų miegamųjų vasarnamis. 
Taip pat Emory Miller Realtor Ltd., 
67 Dunlop St. W., Barrie, Ont., turi 
pardavimui daug kitų nuosavybių 
Įvairiose vietovėse. Skambinti jų at
stovui Juozui Grybui tiesiogine lini
ja iš Toronto tel. 364-7941, Barrie
— tek 726-1881 ir namų tel. 728-8868.

NERINGA-
: NAUJA LIETUVIŠKA STOVYKLAVIETE ■ 

JAV VERMONT VALSTIJOJE
LIETUVIŠKOJ - KRIKŠČIONIŠKOJ DVASIOJ ' \

VADOVAUJA NEK. PR. M. SESERYS ;

STOVYKLA MERGAITĖMS 7—16 metų: birželio 27— 
; liepos 10; liepos 11 — 24 arba birželio 27 — liepos 24
> BERNIUKAMS 7—14 metų: liepos 25—liepos 31 d. d. <
> Adresas: Neringa, Box 134 C, W. Brattleboro, ' <

(802-254-9879) . . Vermont 05301, USA ;

Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

“Gintaras” šį šeštadienį, 2 v. 
p.p., šoks Nathan Phillips Squa
re tarptautinio karavano progra
moje. Karavano metu — nuo 
birželio 24 iki liepos 1 d. “Gin
taras” šoks lietuvių paviljone, 
kuris bus įrengtas Prisikėlimo 
par. patalpose.

Savo išvykoj j Europą “Gin
taras” liepos 9-30 d.d. duos kon
certą liepos 10 d. Londono lietu
vių ir anglų visuomenei; liepos 
11* d. Lietuvių Sodyboje. Taip 
pat numatomas koncertas Pary
žiuje. Liepos 23 d. “Gintaras” 
atliks programą lietuvių studijų 
savaitės tradicinėje “Tėvynės 
valandėlėje” Stuttgarte. Schwet- 
zingene koncertuos vokiečių ir 
amerikiečių kariams, Heidelber
ge — vokiečių visuomenei. Yra 
numatyta ir daugiau koncertų, 
tačiau tikslus laikas dar nežino
mas.

Jaunimo lituanistikos studijų 
savaitė bus Dainavoje kartu su 
mokytojų studijų savaite rug
pjūčio 15-22 d.d. šiemet bus ma
žiau paskaitų. Kviečiamas daly
vauti visas jaunimas, ypač paau- 
gesnis, pagilinti'savo lituanisti
nes žinias, pabendrauti ir kar
tu paatostogauti. Mokestis — 
$15. Smulkesnių informacijų 
teirautis pas vietos šeštadieninių 
mokyklų ir seminarų vedėjus.

L. Tamošauskas, 
KLB šviet. kom. pirm.

Sesuo Igne birželio 11 d. išvy
ko į Neringą, naująją N. Pr. 
Marijos seserų stovyklavietę, 
kur vadovaus įvairiom stovyk
lom. Adresas: Neringa, PO Box 
134C, West Brattleboro, Ver
mont 05301, USA. Į Torontą se
suo Igne grįš rugsėjo gale. *

Vytas Mašalas paskirtas The 
Bank of Nova Scotia (Oakwood 
a. Vaughan) skyriaus vedėju. 
Įstaigoje jis žinomas kaip V. A. 
G. Masalas.

Advokatas Henrikas Steponai
tis ir Dalia Bieliūnaitė birželio 
12 d. susituokė Marijos Gimimo 
bažnyčioje Čikagoje. Į vestuves 
buvo nuvykę nemažai jaunųjų 
draugų., Adv. H. Steponaitis šį 
pavasarį baigė teisės mokslus 
ir dirba Toronto vakarinėje da
lyje. Dalia yra gimusi Toronte 
ir tik vėliau su tėveliais persi
kėlusi į Čikagą.

TAUTYBIŲ SAVAITĖ — KA
RAVANAS Toronto mieste pra
sidės birželio 24 ir baigsis lie
pos 1 d. šiemet ir lietuviai jame 
aktyviai dalyvauja. Apylinkės 
valdybos iniciatyva “Vilniaus” 
paviljonas bus įrengtas ne būsi
muose L. Namuose Bloor gatvė
je, bet Prisikėlimo par. salėse 
(College St. 1021). Pastatas Bloor 
gt. negalėjo būti perimtas laiku 
dėl užtrukusių pirkimo forma
lumų. Paviljonas bus įrengtas 
Prisikėlimo Parodų salėje ir di
džiojoj auditorijoj (išskyrus ant
radienį ir penktadienį). Paviljo
no reikalams bus panaudotas ir 
ateitininkų kambarys (kultūri
nei parodai), taipgi — skautų 
būklas. Karavano dienomis lan
kytojai galės pasivaišinti lietu
viškais* gėrimais ir valgiais, pa
sigėrėti paroda ir kultūrinėmis 
programomis, kurias atliks To
ronto meniniai vienetai, Hamil
tono “Gyvatąras” ir “Aidas”, 
Londono “Baltija”. Be to, numa
toma karavaną pradėti Joninė
mis ir baigti Petrinėmis. Įėji
mas kitataučiams — su kara
vano pasais, lietuviams — už 
daug mažesnį mokestį. Visi kvie
čiami gausiai dalyvauti, ypač 
meninių vienetų programose. 
Taipgi rengėjai tikisi, kad daug 
kas pasinaudos lietuviška val
gykla, kurią tvarkys visų lietu
vių parapijų moterų draugijos 
ir dainietės. Karavano pasai pa
piginta kaina gaunami “Para
moj”, pas S. Masionį, G. Urbo
ną ir prie Įėjimo. Šį sekmadienį, 
birželio 20, karavano pasai bus 
platiname prie visų lietuvių baž
nyčių papiginta kaina — S3 
(vėliau bus $4). Pasų savininkai 
galės dalyvauti loterijoj ir lai
mėti nemokamą kelionę lėktuvu 
į Acapulco. Tokiu laimingųjų 
bus 170.

Naują galeriją ir muzėju Nia
gara Falls mieste pastatydino 
ukrainietis Kolankiwsky, buvęs 
“W. W.” galerijos savininkas 
Toronte. Ji atidaroma birželio 
19, šeštadienį. Joje bus rengia
mos parodos įvairių tautybių 
dailininkų. Pirmajai parodai sa
vininkas pasirinko dail. Leono 
Urbono paveikslus, kurie jau 
yra gauti Toronte. Parodą jau 
bus galima lankyti nuo birželio 
19 d., bet oficialus jos atidary
mas numatytas liepos 10 d.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garaL 
B. NAUJALIS, RM. NJ»t R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Out 
Tel. LE 3-8008.

MORTGIČIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar. investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

WA^AGOJE — SPRINGHURST va- 
sarvietėje, lietuvių rajone, išnuomo
jami kambariai su atskiru Įėjimu. 
Galima virtis. 
534-8112 arba 
dale Grocery, 
E. Kulys.

Teirautis Toronte teL 
Springhurste — Lin
tel. (1-705) 429-5142,

Kodėl brangiau mokėti! žemiausia 
kaina nupirksite automobilius

City Buick-
Pontiac Ltd.,

1900 VICTORIA PARK AVE. 
prie Lawrence. Kreipkitės Į 
KEN CUDAHY. Telefonai: 
jstoigos - 751-5920, nomų • 284-1951

ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Tel. 533-5116. 
KAZYS CIBAS

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 
kambarius. TeL 5354724.

TEAKWOOD
Salono, valgomojo ir miegamojo kam
bario baldai tiesiog iš importo sandė
lio. Atidaryta 1—9 v. v.

EINAR CLAUSEN, Ltd.
Tel. 1454-1388. Prie 7 kelio į 
rytus nuo 5 linijos, Bramalea

DARAU NUOTRAUKAS 
vestuvių, krikštynų; 
atvažiuoju fotografuoti į namus. 

Skambinti B. TARVYDUI, 
telef. 7674737.

Af A 
Petrui Dambrauskui

žuvus automobilio nelaimėje Lietuvoje, jo seseriai 

P. KUZMIENEI ir jos vyrui VINCUI gilią užuojauta 

reiškia —

Petras Kuosa Elena Diedonienė
Bronius ir Edviną Petroniai

Naujas advokatas
HENRIKAS STEPONAITIS, b Sc.ll b. 

šį pavasarį baigęs teisės mokslus, dirba Chester Smith 
patalpose ir priima klientus 2489 Bloor St. W., suite 207 

Toronto 9, Ont. T elef onas 763-4366

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

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

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

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

ft

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

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, 

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

A

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE marLt
335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258

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

Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

LITHO ART SPAUSTUVĖ
pro g ramosj 

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo beiį

Telefonas: 533- 4 363 tekiamj nj a i[
LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR .GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
trečiadieniais, ketvirtad., penktod., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

NUO LQ5NO5 IKI D A NfiOR A I i I O! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRtEtlORA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ sukak
tis Toronte paminėta visose lie
tuvių bažnyčiose birželio 13 d., 
o birželio 14 d. Baltiečių Fede
racija surengė specialų minėji
mą St. Lawrence for Arts Cent
re salėje. Susirinko apie 500 es
tų, latvių, lietuvių ir kanadie
čių. Svečių tarpe buvo matyti 
įvairių valdžių pareigūnai: pro
vincinės vyriausybės.— min. J. 
Yaremko, imigracijos — Mr. Al
len, parlamento atstovai — dr. 
S. Haidasz, W. Deakon, savival
dybės — Mr. Boytchuk ir kt. 
Pirmiausia skautų vienetai įne
šė scenon vėliavas: Estijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Kanados. Jų 
akivaizdoje pasakė kalbą Bal
tiečių Federacijos pirm. P. Pe- 
tersoo, estas, primindamas skau
džią praeitį, kurios negalima už
miršti. Tiems, kurie stebisi Si
biro miestais, kaip Norilskas ir 
kt., jis priminė, kad jie pastatyti 
ant baltiečių ir kitų tautų trem
tinių kaulų? Baigdamas' kalbą, 
pirmininkas paprašė susirinku
sius pagerbti Sibiro kankinius 
tylos minute. Tą pačią dieną si- 
birinius trėmimus paminėjo ir 
radijo programa “Tėvynės pri
siminimai”, kurioje kalbėjo mi
nėtasis U. Petersoo.

Rimto lygio muzikinę progra
mą atliko baltietės menininkės. 
Elena Kuprevičiūtė - B e r g e n 
smuiku pagrojo kompoz. J. Gruo
džio Sonatą in d-minor. Jai 
akompanavo pianistė Verė
ną Dambrans, latvė. Abi meni
ninkės gyvena Columbus, Ohio, 
ir gana dažnai koncertuoja ame
rikiečių visuomenei. Jos sudaro 
puikų derinį, mokantį autentiš
kai interpretuoti baltiečių mu
ziką. Tai buvo matyti ir iŠ kitų 
jų atliktų kūrinių, komponuotų 
estų ir latvių muzikų. Jos buvo 
nuoširdžiai sutiktos ir dar nuo
širdžiau palydėtos. Iš vokalistų 
pasirodė tiktai estų solistė Eri
ka Veskimets, akompanuojama 
Stellos Kerson. Ji atliko keletą 
estiškų liaudies dainų. Ir jos 
dainos? ir instrumentinės mu
zikos kūriniai gražiai derinosi 
su rimta minėjimo nuotaika.

Minėjimo proga erdviame prie- 
salyje surengta antilenininė 
paroda, kuri anksčiau buvo 
įrengta miesto rotušėje. Joje 
ryškiomis nuotraukomis parody
ti Lenino ir jo partijos žiauru
mai, liudiją apie jo “humaniz
mą”, iškeltą net Jungt. Tauto
se. Paroda gerai dokumentuota, 
klasifikuota, tik galėtų būti dau
giau Lietuvą liečiančių nuo
traukų.

Iš kaikurių minėjimo dalyvių 
buvo girdėti pageidavimai stip
resnio politinio akcento pana
šiuose minėjimuose ir pastan
gų prasiveržti viešumon. D.

Į lietuvių vaikų darželį L. V. 
Namuose registruojami nauji 
vaikučiai 3-6 metų amžiaus. Ad
resas: 57 Sylvan Ave., tel. 534- 
5773. Norintieji daugiau infor
macijų prašomi kreiptis į sese
les nurodytu adresu.

Kanados Laisvės Tarybos or
ganizacinis komitetas, sudary
tas iš įvairių tautinių grupių or
ganizacijų, planuoja šaukti kon
gresą šį rudenį, kuriame bus pri
imti įstatai ir galutinai sufor
muota pati Taryba. Įvairių or
ganizacijų atstovų susirinkime š. 
m. gegužės 18 d. Ukrainiečių 
Kultūros Centre priimtas prin
cipe įstatų projektas. Detalėms 
apsvarstyti išrinkta komisija, ku
riai pirmininkauja ukrainietis 
S. Kuz. Taip pat išrinktas nau
jas organizacinis komitetas: 
pirm. Y. Shymko, ukrainietis, 
vicepirm. V. Akula, gudas, sekr. 
E. Aruja, estas, ižd. T. Kron- 
bergs, latvis. Kongreso organiza
cinės komisijos pirm, išrinktas 
G. Musij, ukrainietis. Numaty
tom parodom rengti sudaryta 
komisija, kuriai pirmininkauja 
V. Cinis, latvis. Kanados paro
doje Toronte bus įrengtas tauti
nių grupių skyrius, vaizduojąs 
paskirų tautybių kultūrą ir isto
riją. Šio skyriaus koordinato
rium yra Otto Homonay. Tokias 
žinias pateikia oficialus minėto 
organizacinio komiteto raštas. 
Jame taipgi pažymėta, kad susi
rinkime dalyvavo penkiolikos 
organizacijų atstovai. Iš lietuvių 
dalyvavo — J. R. Simanavičius 
kaip Baltiečių Federacijos atsto
vas ir G. Urbonas — “Lithua
nian Canadian Federation” at
stovas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, man 

padėjusiems ligos metu: dr. J. Ur- 
baičiui, kun. A. Simanavičiui, OFM; 
mieliems bičiuliams už gausų lanky
mą ligoninėje, paslaugas mano šei
mai, linkėjimus greitai pasveikti, do
vanas ir gėles: p.p. J. A. Ambro- 
zaičiams, dr. K. Ambrozaičiui Hali- 
fakse, O. Alimienei, O. F. Barz
džiams, I. J. Birštonams, S. J. Biel- 
kiams, V. Germanavičiui, E. Jan
kauskienei, B. Kačiulienei, S. P. Mor
kūnams, K. M. Maciulevičiams, A. 
Naruševičiūtei Londone, J. V. Pleč- 
kaičiams, V. Paliuliui, B. J. Remei
koms. O. J. Rinkevičiams, O. Sva- 
rinskienei, V. Švedienei, L. Svėgždai- 
tei, J. R. Simanavičiui, G. A. Sen
kama, M. J. Senkams, inž. V. Senkui 
Timminse, A. L. Šeškams, J. Vara
navičiui, J. M. Zažečkams Prestone.

Jūsų nuoširdi užuojauta ir Visa
galio pagalba davė man jėgų grei
čiau pasveikti.

J. Ignatavičius
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B9 MONTREAF?®
Aušros Vartų par. žinios
— Birželio 13 d., 7 v.v., Sv. Kazi

miero parapijos salėje surengtas pri- 
ėmimas-linksmavakaris jaunuoliams, 
kurie iš Bostono keliauja po S. Ame
riką. Priėmimą organizavo Montrea- 
lio lietuvių studentų sąjunga.

— Aušros Vartų parapijos choras 
dalyvaus ketvirtoje Kanados ir JAV 
Bendruomenių rengiamoje dainų 
šventėje. Choristų būrys ir prie jo 
prisijungę asmenys į Čikagą išskris 
lėktuvu liepos 2 d. 8.55 v. ryto. Kiti 
choristai vyks j Čikagą savais auto
mobiliais ar kitomis priemonėmis. 
Choristams jau yra rezervuotas ge
ras, saugioje vietoje, viešbutis (644 
N. Lake Shore Drive, Holiday Inn).

— Ateitininkai organizuoja jauni
mo stovyklą liepos 17-24 d. “Balti
jos” stovyklavietėje prie Lac Sylvere. 
Jau laikas užsiregistruoti. Skambin
kite seselei Margaritai 766-9397. 
Montrealio skautų stovykla bus toje 
pat stovyklavietėje tuoj po ateitinin
kų stovyklos.

— Pakrikštytas Kristoforas W. 
Ūsas, R. W. ir Wedy Ūsų sūnelis.

— J. Rugienius parapijai paaukojo* 
$20. Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$221.83.

Sol. E. Kardelienės muzikos 
studijos mokinių koncertas — 
birželio 19, šeštadienį, 6 v.v. AV 
par. salėje.

“Lietuvos Pajūris”, M. Lietu
vos Bičiulių Dr-jų centro valdy
bos laikraštis, redaguojamas A. 
Lymanto, kas trys mėnesiai lan
ko savo skaitytojus laisvajame 
pasaulyje. Ką tik išėjo 1971 m. 
1 nr. su visa eile įdomių straips
nių apie M. Lietuvą sovietinėje 
okupacijoje.

TORONTO, ONT.
A. a. Antanas Repšys, 63 m. 

amžiaus, žymus kr. demokratų 
veikėjas, mirė Čikagoje birželio 
12 d., 11.40 Čikagos laiku. Lai
dotuvės — iš Evans ir Mažeikos 
laidojimo įstaigos birželio 19, 
šeštadienį. Velionis Toronte tu
rėjo giminių ir nemažai pažįs
tamų. * -

“GINTARAS” DĖKOJA:
Toronto Lietuvių Ev. Liuteronų Iš

ganytojo parapijai ir jos klebonui 
kun. A. Žilinskui už duosnią $152 
auką “Gintaro” veiklai paremti. Taip 
pat esame nuoširdžiai dėkingi Šv. Jo. 
no Krikštytojo parapijai bei jos kle
bonui kun. P. Ažubaliui už $75 au
ką “Gintarui”. Nuoširdus ačiū Prisi
kėlimo parapijai bei jos klebonui 
Tėvui Placidui Bariui už $50 auką, 
šv. Jono ir Prisikėlimo parapijoms 
dėkojame už leidimą be atlyginimo 
naudotis patalpomis “Gintaro” gru
pės repeticijoms. Nuoširdus ačiū To
ronto N. Pradėtosios Marijos sese
lėms, kurios mielai, reikalui esant, 
priima grupę šokių repeticijom. Esa
me nuoširdžiai dėkingi: Toronto VI 
Pūtvio šaulių kuopai už $25 auką; dr. 
A. ir dr. S. Kazlauskams (Oakville) 
už $25; A. J. Morkis Real Estate — 
S20; dr. V. Kvedarui (Hamilton) — 
$20; dėkojame Al Dūdai, Gen. In
surance, už $10; dr. Diksonui, p. 
Kregždienei ir F. Dippel (abi iš 
Brooklyn, N. Y.), aukojusiems “Gin
tarui” po $5. Ačiū visiems. Ginta- 
riečiai aukas prašo siųsti: Gintaras, 
3170 Golden Orchard Dr., Mississau
ga, Ont, arba Gintaras, 584 Indian 
Rd., Toronto 165, Ont.

Šių metų pirmoji lietuvių eks
kursija grįžo iš okupuotos Lie
tuvos. Buvo priimta gana gerai, 
muitinėse tikrinimas buvo pa
viršutiniškas. Kaip turistams, vi
sur buvo«teikiama pirmenybė ir 
mandagus patarnavimas. Lietu
vos gamtovaizdis po 30 metų 
Lietuvoje pasikeitęs. Vienkie
mių beveik nesimato, vietoj jų 
— grupėmis išaugę standartiniai 
kolchozų pastatai. Nepaprastas 
veržimasis į miestus. Vilniaus 
senamiestis baigiamas atstatyti. 
Naujuose kvartaluose išaugo va
karietiško tipo apartamentai, ži
noma, daug paprastesni. Vyras 
ir žmona turi dirbti, kad pragy
ventų (neaplenkiant nė gydyto
jų bei inžinierių), žmonės kalbo
je labai atsargūs. Nors visur da
roma pažanga, bet tokiu lėtu 
tempu, kad žmonėms jau išseku
si kantrybė. Uždarbiai—60, 100, 
160 rublių į mėnesį. Moteriškos 
nylon kojinės 3 rubliai. Lietu
viai stengiasi atsispirti rusų Įta
kai, siekia išlaikyti lietuvišką 
tautodailę, folklorą, kalbą. Gyvo
ji lietuvių kalba tobulinama, 
vengiama svetimybių.. Laikoma 
negarbe vartoti svetimą kalbą.

“Žmogus ir pasaulis” parodo
je dalyvauja 35 valstybės. Tau
tybių paviljonas šiemet bus bu
vusiame Skandinavijos paviljo
ne; Šv. Elenos saloje. Lietuviai 
irgi pakviesti dalyvauti. Tuo rū
pinasi Bendruomenė. Paviljo
nui vadovaus p. Dvorsky. J. L.

“Litą s” pasiekė $2,835,642 
(pernai $2,657,158). Net ir pats 
išlaidžiausias gegužės mėnuo ne
sustabdė “Lito” augimo — pa
didėjo Šerais, einamosiomis są
skaitomis ir terminuotais indė
liais. Taip pat padidėjo asmeni
nės ir nekilnojamo turto sąskai
tos. —“Lito” Aušros Vartų sky
rius vasaros metu sekmadieniais 
bus uždarytas nuo birželio 15 
iki rugsėjo 15 d. — “Lito” jau
nieji nariai rodo gyvą susido
mėjimą ekskursija į Otavą ir 
dviračio loterija. Dar nevėlu 
įstoti ir naujiems nariams, kū
ne nori pamatyti Otavą nemo
kamai.

“Litas” paskyrė $200 KLB 
Montrealio apylinkės valdybai, 
kad Įrengtų lietuvių skyrių 
“Man and His World” parodoje. 
Taip pat “Litas” paskyrė $50 
Montrealio Lietuvių Studentų 
Sąjungai, kuri organizavo pri
ėmimą studentams iš JAV.

Ekskursijon į Otavą Įsiregist
ravo beveik 100 jaunųjų “Lito” 
narių. Ekskursijos vadovu Ota
voje ' maloniai sutiko būti inž. 
J. Danys.

Sumažino palūkanas. Lig šiol 
“Lito” komercinių paskolų nuo
šimtis buvo taikomas ir toms re
zidencinėms nuosavybėms, ku
riose savininkas negyvena, kaip 
pvz. nuomojamiems dvibučiams, 
tribučiams ir mažesniems apar
tamentams. Dabar tokioms nuo
savybėms bus taikomas reziden
cinių paskolų nuošimtis. Tą pa
keitimą nutarta taikyti ir anks
čiau duotoms šios rūšies pasko
loms. Jų savininkai apie tai bus 
painformuoti raštu.

“Litas” uždarytas vasarą sek
madieniais Aušros Vartų skyriu
je nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 
15 d. Pr. R.

Chartered Insurance broker
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose

Tel. Off.: 722-3545 • 3907A Rosemont Blvd. • Res. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986

AD AMON IS INSURANCE AGENCY, INC.
SAVISTOVUS AGENTAS

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

LITAS
MOKA Už:

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

Einamąsias s-tas____
Taupomąsias s-tas___
Term. ind. 1 metams ..
Term. ind. 2 metams
Dnoda nemokamą gyvybės ap- 
drandą iki $2,000 nž taup. s-tos 
sumas.

Investaciaes „ nno 9.0% iki 12%

DUODA PASKOLAS:

.. 5.0% Asmenines_______ __ ____ 83%
_ 6.0% Nekilo, turto___ ...______ 8.75%

6J5%
6.75%

čekių kredito _____ ____ 9.0%

Nemok, gyvybės apdr. iki 910.000 
už paskolos šnipą.

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

6 vai ir vakarais — pirmai, trečiadieniais ir penktai nno 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 1S d. iki rugsėjo 15 i
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